
SUSANNA NIINISTÖ-SIVURANTA

Sanoista syntyy yhteinen merkitys?

Kommunikointitaidot luovassa 
oppimisympäristössä ja ammatillisessa kasvussa 

ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Esitetään Tampereen yliopiston

kasvatustieteiden yksikön johtokunnan suostumuksella
julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston

Linnan luentosalissa K103, Kalevantie 5, Tampere,
5. päivänä kesäkuuta 2013 klo 12.

English abstract

TA MPER EEN Y LIOPISTO



AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Tampereen yliopisto
Kasvatustieteiden yksikkö

Copyright © 2013 Tampere University Press ja tekijä

Kannen suunnittelu
Mikko Reinikka

Taitto
Sirpa Randell

Acta Universitatis Tamperensis 1827 Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1305
ISBN 978-951-44-9129-0 (nid.) ISBN 978-951-44-9130-6 (pdf )
ISSN-L 1455-1616 ISSN 1456-954X
ISSN 1455-1616 http://tampub.uta.fi

Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print
Tampere 2013



Esipuhe

Tämä väitöskirja on elämän makuinen. Se on syntynyt vaiheessa, jossa päiväni ovat olleet 
täynnä kaikkea suloisen kaunista, välillä kamalaa, kiireistä ja ihanaa. Olen elänyt keskellä 
ruuhkavuosia.

Utelias luonteeni on syy tähän tutkimukseen. Haluan etsiä jotain uutta, keksiä, miettiä, 
pohtia, josko jonkin asian sittenkin voisi sanoa tai tehdä toisin. Olen aina ollut kiinnostunut 
ihmisestä ja ihmisen aikaansaannoksista, vaikka koen, ettei mikään ihmisen tekemä yllä sille 
tasolle kuin itse elämä jo sellaisenaan on. 

Elämästä ja sen yhteisestä rakentamisesta kumpuaa myös tutkimukseni aihe. Hyvin nuo-
resta asti olen havainnoinut, miten ja mikä vaikuttaa ihmisiin – olen tulkinnut ympärilläni 
olevia tilanteita ja yrittänyt toimia niissä välillä sovitellen, välillä haastaen ilolla ja positiivi-
suudella. Olen myös saanut useimmat ihmiset mukaani ja inspiroitumaan. Kyse on kyvystä 
kommunikoida toisen ihmisen kanssa niin, että meillä on yhteinen jaettu merkitys. Ilman yh-
teisiä merkityksiä syntyy epäluuloisuutta, ristiriitoja, kyräilyä ja ulkopuolistamista, siksi kom-
munikaatio – yhteinen tulkinta ja sanoitus elämälle – on joka hetki ja jokaisen kohtaamisen 
yhteydessä aina yhtä tärkeä, yhtä uusi ja jännittävä, yhtä ainutlaatuinen.

Tämä tutkimus on vaatinut paitsi uteliaisuutta myös rohkeutta. Rohkeus kumpuaa rak-
kaudesta ja välittämisestä. Olen tuntenut olevani rakastettu ihminen – olen saanut kokeilla 
ja erehtyä ja aina olla varma siitä, että siltikin minut hyväksytään. Uskon, että vanhempieni 
vankkumaton rakkaus on rohkeuteni ydin. Ensimmäinen kiitokseni meneekin vanhemmil-
leni: Kiitos äiti ja isä. Taisi minusta jotain tulla, vai mitä?

Seuraava kiitos menee rakentaville ja kannustaville ohjaajilleni: Kiitos professori Pauli 
Kaikkonen ja dosentti Riitta Jaatinen – mahtavat, välittävät ja raudan kovat opastajani tutki-
musmatkallani. Kiitos myös KT Pekka Räihä, joka väitöstyön loppumetreillä on rohkaissut 
eteenpäin. Kiitos opiskelijakollegoilleni Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Arvokkaasta 
työni alkuvaiheen tarkastuksesta ja palautteesta kiitän Tampereen yliopiston dosentti Seija 
Mahlamäki-Kultasta. Tutkimukseni esitarkastuksesta kiitän Tampereen yliopiston dosentti 
Pentti Rauhalaa ja Jyväskylän yliopiston puheviestinnän lehtori Emma Kostiaista.

Olen saanut työstäni arvokasta palautetta myös Aalto-yliopiston tutkijalta, muotoilualan 
pitkän linjan osaajalta TaT Kirsi Niinimäeltä. Luovan organisaation johtamisen näkökul-
masta työtäni on kommentoinut ja ajatuksia kanssani on vaihtanut FT Maisa Huuhka. Am-
mattikorkeakoulun viestinnän opetuksen ja oppimisen näkökulmasta tärkeää ja paneutuvaa 
palautetta olen saanut Metropolia-ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän yli-



opettajalta FT Pasi Lankiselta. Kiitos hyvät kollegat – olette kannustaneet ja vieneet työtäni 
eteenpäin. 

Kiitos sekä entinen työnantajani EVTEK-ammattikorkeakoulu tutkimustyöni alkuvai-
heen tuesta ja nykyinen työnantajani Laurea-ammattikorkeakoulu työni loppuvaiheen tuesta. 
Ammattikorkeakoulu osoittaa konkreettisesti, että se arvostaa oman työn tutkimista ja että 
ammattikorkeakoulutus kaipaa tutkimusta nyt ja tulevaisuudessa.

Kiitos entiset kollegani EVTEK Muotoiluinstituutista – tämä työ on myös kunnianosoi-
tus rikastavalle yhteisöllemme ja luovuudelle, jota sain oppia kanssanne kymmenen vuotta. 
Kiitos nykyinen työyhteisöni Laureassa ja erityisesti Lohjan kampus! Olemme yhdessä aika-
moisen luovia, ketteriä ja ihanan oivaltavia. Haluan myös erityisesti kiittää Riitta Pesosta, 
Sanna Partamiestä ja Kirsi Kamphuisia – jouduitte välillä koville, kun itse istuin autenttisesti 
harjoittelemassa tutkimustyötä. Erityismaininnan ansaitsee myös Lohjan kampuksen mah-
tava kirjasto.

Selvää on, että ilman läheisimpien verkostoa ei tämä tutkimus olisi koskaan valmistunut. 
Virva ja veljeni Aki, kiitos että olette olleet tukenani. Virva on välillä hakenut nuorimmaiseni 
hoidosta serkkujen kanssa leikkimään jo ennen kuin ehdin edes miettiä, miten yliopistolta 
pääsen kotiin ajoissa. Virvan ja Akin kanssa käydyt keskustelut, läsnäolo ja aito kiinnostus 
ovat todellinen rikkaus. Kiitos myös Sini, mieheni sisko, joka jaksaa rantasaunassa parantaa 
kanssani maailmaa. Kiitos appivanhemmilleni, Matille ja Vuokolle, jotka pelastavat välillä 
kiireisen perheen arjen.

Kaikki rakkaat ystäväni elämäni varrelta – teidän kanssanne olen saanut taivaltaa pitkään 
ja aion pitkään vielä taapertaa. Kaikki surut ja ilot, onnen ja epätoivon saan jakaa kanssanne. 
Kiitos siitä – hyvästä vastapainosta tutkimustyölle.

Lopuksi vielä siihen suloisen kiireiseen elämään: Tutkimustyöni aikana on syntynyt tar-
mokas, reipas, temperamenttinen nuorimmaiseni, Saana. Keskimmäiseni, pohtiva ja ihana, 
tunteissaan voimakas Saku, on aloittanut oman elinikäisen oppimisen polkunsa. Rakkaasta 
esikoisestani, Säteestä on tullut nuori neiti, ja katsoessani tytärtäni näen jo tulevaisuuden ve-
tävän häntä pois lapsuuden leikeistä kohti nuoruuden huumaa. Kiitos, että olette kestäneet 
hajamielistä äitiä. Ehkä olette saaneet kuvan siitä, mitä elinikäinen oppiminen voi parhaim-
millaan (tai pahimmillaan) olla.

Isoin hali kuuluu Samilleni – kiitos kärsivällisyydestäsi. Et tainnut kertaakaan epäillä, 
ettenkö veisi tutkimustani kunnialla loppuun. Kolmen lapsen ja yhden väitöskirjan synnyt-
tämisen jälkeen olisi taas aikaa ajaa moottoripyörän kyydissä auringonlaskuun tai suunnata 
vene kohti Kalliosaarta. Nappaatko kyytiin?

Omistan väitökseni vanhemmilleni, Jorma ja Marketta Niinistölle, joiden tuen, kasvatuk-
sen, elämisen esimerkin, osaamisen ja rakkauden ansiosta minusta tuli yritteliäs, luova, vuo-
rovaikuttava ja ihmisten kanssa kohtuullisen hyvin toimeen tuleva. 

Laitikkalassa 31.3.2013, Jippikayjei!

Susanna Niinistö-Sivuranta



Tiivistelmä

Sanoista syntyy yhteinen merkitys?
Kommunikointitaidot luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa 
kasvussa ammattikorkeakoulun visuaalisilla suunnittelualoilla 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty kommunikointitaitojen merkitystä ammatillisessa 
kasvussa ammattikorkeakoulu- ja työelämäkontekstissa visuaalisilla suunnittelualoilla. 
Tavoitteena oli tutkia, mikä merkitys ammattikorkeakoulun luovuutta tukevalla oppi-
misympäristöllä on kommunikointitaitojen kehittymisessä, millaisia ovat työelämän vies-
tinnälliset haasteet erityisesti visuaalisella suunnittelualalla ja mikä merkitys kommuni-
kointitaidoilla on ammatillisessa kasvussa. 

Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on ensisijaisesti vastata työelämän tarpeisiin 
ja side työelämään on tiivis jo opintojen aikana. Ammattikorkeakoulutuksen kehittämi-
nen ja yhtälailla työelämän kehittäminen edellyttää siten jatkuvaa dialogia ammattikor-
keakoulun ja työelämän välillä. Koulutuksen työelämäperusteisuus haastaa myös ammat-
tikorkeakoulun opetuksen käytänteet.

 Viestinnän tärkeys ja määrä työelämässä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Lähes jokai-
nen työelämässä on osa jotain tiimiä, verkostoa tai verkostoja. Työelämän osaamisvaati-
muksissa näkyvät yhä selvemmin yhteisen tiedon tuottaminen, soveltaminen ja jalosta-
minen. Toisin sanoen kommunikaation avulla luodaan ja uudistetaan osaamista. Tänä 
päivänä yksilön on oltava myös valmis luomaan omaa identiteettiään yhä uudestaan ja 
kommunikointitaidot sekä ammatillinen identiteetti muotoutuvat yhteiseksi verkoksi, 
jossa kumpikin tukee toinen toistaan. Merkittävää on myös, että teknologian kehityksen 
johdosta viestinnän välineet monipuolistuvat ja tätä kautta myös osaamisen taso ja vaati-
mukset kasvavat ja muuttuvat. 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tutkimusaineiston analyysi tehtiin 
hermeneuttisen perinteen mukaisesti temaattisen analyysin ja diskursiivis-narratiivisen 
tutkimusotteen keinoin. Haastatteluaineistoa ovat opiskelija-, korkeakoulu- ja työelämä-
haastattelut. Valmiin tekstiaineiston muodostavat ammattikorkeakoulun opetussuunni-
telmat. Lisäksi aineistoa ovat tutkijan omat havainnot opetus- ja työelämän viestintäti-
lanteissa.

Tutkimuksen jännite syntyy visuaalisuutta korostavan luovan ammatillisen kulttuu-
rin ja sanallisten kommunikointitaitojen merkityksen välille. Tutkimus valottaa kommu-
nikointitaitojen merkitystä ammatillisen kasvun eri vaiheissa sekä lisää tietoa erilaisista 
viestijöistä ja työelämän viestintätilanteista erityisesti visuaalisilla suunnittelualoilla ja 



luovuutta tukevassa oppimisympäristössä. Tutkimuksen tuloksina esitetään neljä amma-
tilliseen kasvuun liittyvää teemaa, joissa kommunikointitaidoilla on sekä alaspesifejä että 
yleisiin työelämävalmiuksiin liittyviä merkityksiä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että luovuutta tukevassa oppimisympäristös-
sä opettajan merkitys keskustelukulttuurin synnyttäjänä ja oman ammattialan viestinnän 
konventioiden välittäjänä korostuu. Integratiivinen pedagogiikka näkyy luovassa oppi-
misympäristössä autenttisissa oppimistilanteissa, joissa kommunikointitaidot kehittyvät 
ammattialan konventioiden mukaisesti ja oppimistilanteet koetaan mielekkäiksi. Autent-
tinen, työelämälähtöinen oppimisympäristö haastaa opiskelijat itseohjautuvaan toimin-
taan, joka johtaa myös kommunikointitaitojen kehittymiseen ja opiskelijoiden osaamisen 
reflektointiin. Oppimisympäristön viestinnän monikanavaisuus vaikeuttaa viestintäym-
päristön tulkitsemista sekä tekee sen sekavaksi ja vaikeaksi hahmottaa. 

Työelämän viestintäympäristön hallinnassa korostuu yksilön kyky arvioida omia kom-
munikointitaitojaan osana yhteisöllisen ymmärryksen syntymistä. Yksilön vastuu kom-
munikoijana korostuu. Visuaalisen suunnittelualan työelämäkonteksti korostaa yksilön 
kykyä työskennellä tiimeissä ja verkostoissa, mikä haastaa kommunikointitaidot ja lisää 
viestintäosaamisen merkitystä ammatillisen osaamisen osana. Viestinnän monikanavai-
suus mahdollistaa erilaisten viestijöiden vahvuuksien käytön, mutta aiheuttaa samalla 
haasteen viestinnän prosessien toimivuuteen.

Ammatillisessa kasvussa kommunikointitaidoilla on erityinen merkitys urarutiinia 
rikkovien oppimissyklien mahdollistajana ja osana. Tutkimuksen perusteella nämä vai-
heet jaettiin seuraaviin ammatillisen kasvun teemoihin: 1. sosiaalistumisen teema, 2. 
selviytymisen ja hallinnan teema, 3. oppimisen ja asiantuntijuuden teema sekä 4. menes-
tymisen teema. Visuaalisella alalla korostuu suullisen kommunikointitaidon merkitys 
ammatillisen osaamisen ulottuvuutena ja visuaalisen ydinosaamisen tukena. Tämä näkyy 
erityisesti kykynä sanoittaa oma osaamisensa myyvästi ja vakuuttavasti, asiakasymmär-
ryksenä sekä taitona antaa rakentavaa palautetta sekä reflektoida yhteistä suunnittelutyö-
tä. 

Tutkimus on hyödynnettävissä ammatillisen korkeakoulutuksen pedagogisessa kehit-
tämistyössä, opetussuunnitelmatyössä sekä opetuksen ja osaamisen kehittämisen johta-
misessa. Tutkimus tarjoaa näkymän alakohtaisen viestintäpedagogiikan merkityksiin ja 
murtaa samalla yksiselitteistä kompetenssien määrittelyä ammattikorkeakoulupedago-
giikassa osaksi yleistä tai ammatillista osaamista.  Työelämälle tutkimus antaa lisätietoa 
vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkityksistä erilaisissa työkulttuureissa alakoh-
taisessa ja monialaisessa kontekstissa sekä tarjoaa näkymiä osaamisen johtamiseen ja hen-
kilöstön kehittämiseen. 

Asiasanat: ammattikorkeakoulupedagogiikka, alakohtainen viestintäpedagogiikka, in-
tegratiivinen pedagogiikka, opetussuunnitelma, ammatillinen kasvu, luova oppimisym-
päristö, luovuus, kommunikatiivinen kompetenssi, yleiset työelämävalmiudet, kommuni-
kointitaidot, työelämän viestintä.



Abstract

A Shared Meaning Arises From Words
Communication skills in a creative learning environment and professional 
growth in the field of visual design in higher vocational education

This study examines the importance of communication skills for one’s professional 
growth in the context of a University of Applied Sciences and in a workplace context in the 
fields of visual design. The aim was to examine the significance of a learning environment 
that supports creativity in the development of communication skills when studying at 
a University of Applied Sciences, to discover what kind of communication challenges 
people face at workplaces, especially in the field of visual design, as well as to explore the 
importance of communication skills in professional growth.

The aim of the education at the Universities of Applied Sciences is primarily to meet 
the needs of working life. Students usually create tight bonds with workplaces while 
studying. Developing education at the Universities of Applied Sciences as well as working 
life require continuous dialogue between the universities and workplaces. Working life 
-based education also challenges the practices used when teaching at the Universities of 
Applied Sciences. 

The importance and the quantity of communication skills at workplaces have 
experienced a dramatic increase. Nowadays nearly everyone is part of a team, a network 
or several networks at their workplaces. The need to produce, apply and refine common 
knowledge continues to grow in working life competence requirements. In other words, 
communication is used to create and reconstruct knowledge. Today an individual has to 
be ready to recreate his or her own identity over and over again. Throughout this process, 
the communication skills as well as professional identity form a joint network, supporting 
each other. What is also significant is that due to the technological development, the tools 
for communication have become more diverse thus changing and increasing the level of 
and the requirements for competence.

This research is a qualitative case study where the analysis of the research material was 
done according the hermeneutic tradition through a thematic analysis and with a narrative 
discourse approach. The data collected were interviews carried out with students, at the 
University of Applied Sciences and at workplaces. The curricula of the University of 
Applied Sciences offered research material that has been used as such. The researcher’s 
own observations from teaching and working life communication situations also created 
an additional source. 



The tension in the study features between the creative professional culture emphasising 
the visual aspects and the importance of verbal communication skills. The study sheds light 
on the importance of communication skills at different stages of the professional growth 
and brings more information on different communicators and communication situations 
at workplaces especially in the fields of visual design and in a learning environment that 
supports creativity. The results of the study are presented as four different themes all 
related to professional growth, with communication skills related to both subject-specific 
and general competences.

On the basis of the study it can be said that in learning environments that support 
creativity the role of the teacher as an invigorator of discussions and mediator in the 
professional communication conventions is extremely important. Integrative pedagogy is 
reflected in creative learning environments through authentic learning situations where 
communication skills are being developed according to the professional conventions and 
where learning situations are experienced in a meaningful manner. An authentic and 
working life-based learning environment will challenge students to carry out self-directed 
proceedings, leading to development of communication skills and self-reflection skills. 
Multi-channel communication learning environments complicate the interpretation of 
the communication environment and make it confusing and difficult to understand.

When trying to master the workplace communication environment, the individual’s 
ability to evaluate his or her own communication skills as part of the emergence of collective 
understanding is of great importance as is the personal responsibility as a communicator. 
The working life context in the fields of visual design highlights an individual’s ability 
to work in teams and networks. This challenges our communication skills and increases 
the importance of communication knowledge as part of professional knowledge. Multi-
channel communication enables the usage of different communicators’ strengths but also 
challenges the functionality of communicational processes. 

Communication skills play a special role in professional growth as a part and enabler 
of different learning cycles when taking a career break. On the basis of this study these 
phases were divided into the following professional growth themes: 1. socialisation, 2. 
survival and management, 3. learning and expertise and 4. success. In the fields of visual 
design, the importance of oral communication skills as a dimension of professional 
growth supporting the visual core competence is emphasised. This is particularly evident 
as an ability to verbally market one’s competence in a confident way, as well as customer 
understanding and as an ability to give constructive feedback and reflect on the common 
planning work.

This study can be exploited in the development work of vocational pedagogics, 
curriculum work as well as when managing the development work within teaching 
and professional competence. The study offers a view on the relevance of vocational 
communication pedagogics and breaks down the prevailing concept for the benefit of 
generic and subject-specific competence in the pedagogy for the Universities of Applied 
Sciences. The study also provides additional the information on the importance of 



interaction and communication within different working cultures in a subject-specific 
and multifield context with perspectives of managing professional skills and knowledge, 
and of developing the personnel concerned. 

Keywords: Pedagogy for Universities of Applied Sciences, vocational communication 
pedagogy, curriculum, professional growth, creative learning environment, creativity, 
communicative competence, generic competence, communication skills, workplace 
communication 
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1 Tutkimuksen tausta ja tehtävä

1.1 Johdanto

Kommunikointitaitojen merkitys on muuttunut, tiedon ja kommunikaation historialliset 
rajat eivät enää päde. Kun tarkastellaan yhteiskunnan ja työelämän kehittymistä 2000-lu-
vulla, voidaan todeta, että monellakaan saralla vanhoilla tavoilla, vanhoilla rutiineilla ja 
kaavoilla ei enää selvitä tai menestytä. (Esim. Himanen 1995; Littlejohn 2001; Kostiai-
nen 2003; Ahola 2004; Murtonen 2004; Hardy ym. 2005; Sivunen 2007; Koivumäki 
2008; Berry 2011; Johansson ym. 2011; Kupritz & Cowell 2011.) Kommunikaation ja 
keskustelun merkityksen korostaminen yhteiskunnan murrosvaiheessa on ollut työelä-
män, koulutuksen ja oppimisen tutkijoita yhdistävä teema (Heiskanen 1999, 46). Tässä 
tutkimuksessa yhdistyvät nämä teemat, kun tarkastelun kohteena ovat yksilön kommuni-
kointitaitoihin ja ammatilliseen kasvuun liittyvät merkitykset työelämässä.

Muutokset yhteiskunnassa johtavat auttamattomasti viestinnän käsitteen ja kommu-
nikointitaitojen uudelleenarviointiin (esim. Almonkari 2007, 27; Juholin 2008, 19–26; 
Johansson ym. 2011, 10–11). Ensinnäkin viestinnän määrä on lisääntynyt räjähdysmäi-
sesti. Toiseksi meistä kaikista on tullut osa jotain verkostoa tai verkostoja. Kolmanneksi 
työelämän osaamisvaatimuksissa näkyy yhä selvemmin yhteisen tiedon tuottaminen, so-
veltaminen ja jalostaminen. Toisin sanoen kommunikaation avulla luodaan ja uudistetaan 
osaamista. Neljänneksi tänä päivänä yksilön on oltava valmis luomaan omaa identiteet-
tiään yhä uudestaan, ja kommunikointitaidot sekä ammatillinen identiteetti muotoutu-
vat yhteiseksi verkoksi, jossa kumpikin tukee toinen toistaan. Viidenneksi teknologian1 
kehitys johtaa siihen, että viestinnän välineet monipuolistuvat ja tätä kautta myös osaa-
misen taso ja vaatimukset kasvavat ja muuttuvat. Ajan ja tilan laajeneminen teknologian 
kehittymisen myötä on vaikuttanut ihmisten väliseen kommunikaatioon. Puhutaan tek-
nologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Uudenlaiset informaatiorakenteet 
hämärtävät sosiaalisten yhteisöjen ja instituutioiden rajoja. Kehityskulku on synnyttänyt 
kokonaan uudenlaisia kommunikaation muotoja, jotka hyödyntävät teknologian suomia 
mahdollisuuksia. (Steinfatt 1986, 460, 461; Perry & Sanderson 1998, 273; Heiskanen 
1999, 42; Valo 2003, Hardy ym. 2005, 58; Lehtonen 2005, 187, 188; Matikainen 2006, 
118; Heiskanen 2007, 239; Koskinen 2007, 14; Juholin 2008, 19–26; Helakorpi & Mah-

1 Ks. Maarit Valo, 2003 computer-mediated communication ja Annaleena Aira, 2012 teknologiavälitteinen vuo-
rovaikutus.
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lamäki-Kultanen 2009, 9; Huhta 2010; Johansson ym. 2011, 10–11; Korhonen & Rajala 
2011, 11; Kupritz & Cowell 2011, 55; Saastamoinen 2011, 81, 83; Aira 2012, 11, 12.) Op-
pimisen tulevaisuus on oppijoiden käsissä. Yhä useammin yksilö itse määrittää oppimi-
sensa suunnan ja luo ympärilleen ympäristöjä, joissa voi oppia, kehittyä ja kommunikoida 
yhteisöllisesti. Formaalin ja informaalin oppimisympäristön rajat hämärtyvät. (Nevgi ym. 
2003; Kalli 2011; Kiviniemi & Kurkela 2011; Kyllönen 2011.) Tulevaisuuden oppilaitos 
ei oikeastaan ole ”oppilaitos” vaan pikemminkin hyvin monimuotoinen yhdistelmä eri-
laisia sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä elementtejä käsittävä avoin, oppiva ja systeemiälykäs 
verkosto-organisaatio (Helakorpi & Mahlamäki-Kultanen 2009, 9; Livingston 2010, 60; 
ks. myös Gruenbaum 2011). Kaikkiaan oppiminen ja kommunikointi ovat siis muutok-
sessa (Salminen 2001, 15; Nevgi ym. 2003, 376, 385; Helakorpi & Mahlamäki-Kultanen 
2009, 8–9; Harpur 2010; 4–5; Paine Schofield & Honoré 2011, 112; Gruenbaum 2011, 
54–55; ks. myös Zuboff 1990; Eteläpelto 1992; Eteläpelto & Tynjälä 1999; Isokorpi 2003; 
Hakkarainen ym. 2004; Karlsson 2009).

Tutkimuksen lähtökohtana on tarkastella kielellisten kommunikointitaitojen mer-
kitystä koulutuksen ja työn kontekstissa yksilön ammatillisen kasvun kannalta erityisesti 
luovilla visuaalisilla aloilla2. Tutkimuksen asetelmassa visuaalinen kommunikointitai-
to on ammatillisen osaamisen ydin, jota kielelliset kommunikointitaidot täydentävät. 
Visuaalisella alalla viitataan tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulusta muotoilun ja 
viestinnän koulutusohjelmista valmistuneiden työelämäkenttään. Voidaan puhua myös 
muotoilun alasta, design-alasta tai opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusalaluokituk-
sen mukaan kulttuurialasta. Kielellisiä kommunikointitaitoja tarkastellaan siis luovan, 
visuaalisen ammatillisen kulttuurin kontekstissa. 

Todettakoon myös tässä vaiheessa, että tutkimuksessa keskeinen käsite, kommuni-
kointitaito, ymmärretään yksilön kykynä, tietoina ja taitoina kommunikoida erilaisissa 
työelämän tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimukseni lähtee siitä oletuk-
sesta, että kommunikointitaidoilla on oma erityinen merkityksensä yksilön ammatillises-
sa kasvussa. Koska tutkimukseni asettuu ammattikorkeakoulukontekstiin, on oleellista 
ymmärtää kommunikointitaito käsitteenä juuri ammatilliseen korkeakoulutukseen ja 
työelämäkontekstiin kuuluvana. Tutkimuksessa merkittävää onkin ymmärtää ammatti-
korkeakoulutuksen ydintehtävä nimenomaan työelämälähtöisenä osaamisen kehittäjänä. 
Haasteena on myös nähdä kommunikatiivisen kompetenssin kehittyminen ja merkitys 
kokonaisvaltaisesti osana ammatillista kasvua ja ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. 
Tämä tutkimusasetelma johtaa monitieteiseen lähestymiseen ja tutkimuksen perus-
käsitteen, kommunikointitaidot, moniulotteiseen tarkasteluun. Oleellisinta on kuitenkin 
tutkimuksen kannalta ymmärtää koko ajan, että kyse on yksilön näkökulmasta – ei sinäl-
lään viestinnän tutkimuksesta ilmiönä.

2 Työssä käytetään visuaalisen alan käsitettä kuvaamassa muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien toimin-
takenttää ja ammatillisen osaamisen ydintä. Ks. myös designer education (esim. Dannels ym. 2005), design 
education -käsitteen (Szeto 2010; Kowaltowski ym. 2010 sekä design-ala (Mäkelä-Marttinen 2009, toim.) 
määrittely.
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Johtavana ajatuksena tutkimuksessa on yhteisöllisyyttä korostava, maailman rakentu-
mista vuorovaikutuksen kautta tarkasteleva sosiaalinen konstruktionismi ja oppimiskäsi-
tyksenä sosiokonstruktivistinen näkemys oppijasta omassa työssään ja asiantuntijuuteen 
kasvussa aktiivisena, tutkivana ja kehittävänä yksilönä (esim. Ruohotie 1998b, 9; Ruoho-
tie & Honka 2003, 7; Matikainen 2006, 114; Suoranta 2008, 72–75). Tarkastelen seuraa-
vassa lyhyesti tutkimukseni ajankohtaisuutta, taustaa ja valintoja.

Muuttuva työelämä ja kommunikointitaidot

”Muutokset työmarkkinoilla eivät koske ainoastaan eri ammattien määrällisiä osuuksia 
ammatti- ja toimialarakenteessa. Myös toimenkuvat ammattien sisällä ja ammat tien teh-
täväsisällöt muuttuvat. Osaamisen laaja-alaisuudella ja siirrettävyydellä tuleekin olemaan 
erityinen merkitys. Yhteen työpaikkaan tai edes työtehtävään sidottu osaaminen ei jatkos-
sa tule riittämään. Ammatillisesti suuntautuneen peruskoulutuksen toisella tai korkea-
asteella tuleekin perusammattitaidon lisäksi tarjota opiskelijalle niin laaja osaaminen, että 
se mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä, on siirrettävissä työpaikasta toi-
seen, ja että se tarjoaa pohjan opiskelulle myöhemmällä iällä.” (KeSu 2007–2012.)

Tutkimus on ajankohtainen, koska työelämän muutos on tullut jäädäkseen ja osaamisen 
kehittämiseen liittyy vahvoja vaatimuksia ja odotuksia, joissa yhdessä tekemisellä ja kom-
munikointitaidoilla on erityinen asema (esim. Zuboff 1990; Sarala & Sarala 1996; Fri-
lander 2000; Bereiter 2002; Borgman & Packalen 2002; Kostiainen 2003; Ruohotie & 
Honka 2003; Hakkarainen ym. 2004; Huuhka 2004; Julkunen 2007; Helakorpi 2009; 
Airola & Kantelinen 2009; Ylikoski & Ylikoski 2009; EK: Oivallus 2011). Yksilön on 
oltava valmis uudistumaan ja luomaan erilaisia toiminnan ja kommunikoinnin tapoja 
erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Kommunikaatiomuotojen monipuolistuminen ja vies-
tintäteknologia asettavat uudenlaisia haasteita sekä yksilöiden että organisaatioiden kom-
petenssille. Tutkimuksen tapaus edustaa myös luovaa ja visuaalista kulttuuria, joka liittyy 
merkittäviin ja taloudellisesti kasvaviin aloihin (esim. vaatesuunnittelu ja peliteollisuus). 
Lisäksi luovuus nähdään merkittävänä ominaisuutena työelämässä. (Levi 2007, 208, 209; 
Koskinen 2007, 26; Ya-Hui 2009, 709; Grierson 2011, 336, 345; ks. myös Florida 2002.) 

Toisaalta yksilön ei yksin tarvitse taipua kaikkeen, vaan tarvitaan ennen kaikkea kykyä 
toimia erilaisissa verkostoissa ja muodostaa täten toisiaan täydentäviä osaamiskokonai-
suuksia (Valleala & Collin 2004, 129–131; EK: Oivallus 2011). Jotta eri alojen osaami-
nen voidaan yhdistää, tarvitaan kykyä kommunikoida, kykyä pukea ideat sanoiksi (Siltala 
2010, 62–63; ks. myös Eteläpelto 1997; EK: Oivallus 2011). Verkostojen muodostamises-
sa ja innovatiivisessa ympäristössä ihmisen kyvyllä kommunikoida ja kommunikaation 
laadulla on merkitystä. Mitä monimutkaisimmista tilanteista tai tavoitteista on kyse, sitä 
kehittyneempää tulee kommunikoinnin olla. Organisaation yhteisessä tiedon luomisessa 
ja verkostojen välisessä vuorovaikutuksessa kommunikaatiolla on avainasema. (Ruohotie 
1995, 127; Nonaka & Takeuchi 1995, 60–61; Hakkarainen ym. 2004; 11–17; Huuhka 
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2004, 8, 175–176; Siltala 2010, 64–64; Nurmi 2011, 16–19; ks. myös Bereiter 2002; Tyn-
jälä ym. 2007.) 

Työelämässä ovat siis jaetun kognition ajatus ja yhteistoiminnallinen oppiminen kor-
vanneet yksilöllisen oppimisen tavoitteita. Yksilön tehtävänä on täydentää muiden osaa-
mista, jotta yhteiset tavoitteet ja kokonaisuus saadaan saavutettua. (Löfman 1992, 125; 
Lehtinen & Palonen 1997, 117; Siltala 2010, 60, 62.) Peter Sengen (1994) mukaan oppiva 
organisaatio kehittää jatkuvasti omaa kykyään vaikuttaa tulevaisuuteen ja kehittää omaa 
toimintaansa. Oppimisessa on kyse ennen kaikkea asioiden sisäistämisestä ja yhteisen 
tiedon jalostamisesta ei vain passiivisesta vastaanottamisesta. Yhteisen vision luomiseen 
tarvitaan yhteistä kommunikaatiota. Reijo Siltalan (2010, 45–49) mukaan liike-elämässä 
yhteisöllinen, innovatiivinen uuden luominen on yhteydessä oppivan organisaation ele-
mentteihin. Yhteisöllisenkin oppimisen takana on aina yksilössä tapahtuva muutos. Tär-
keää yhteisön oppimista tarkasteltaessa onkin kiinnittää huomio sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen. Kriittisen näkökulman oppivasta organisaatiosta tuovat esille Juha Varila ja Kati 
Lehtosaari (2001, 96–97), jotka pohtivat erityisesti, onko organisaatiossa samaan aikaan 
edes mahdollista toteuttaa yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä siinä määrin kuin oppivan or-
ganisaation visio edellyttää.

Työelämän muutoksesta ja työn osaamisvaatimusten kasvamisesta on puhuttu jo jon-
kin aikaa ja jatkuvan oppimisen haaste on tunnistettu ja tunnustettu yleisesti jo vuosi-
tuhannen vaihteessa. Kommunikatiivisuus on tullut osaksi tietotyön ja luovan työn sisäl-
töä. (Kirjonen 1997, 37; Hanhinen 2010, 38, 40; ks. myös Zuboff 1990; Siltala 2010.) 
Muutoksen keskellä ja vaihtuvissa tilanteissa kommunikoinnilla on oma merkityksensä 
myös tilanteiden hallinnan, luottamuksen ja turvallisuudentunteen luomisessa (Aula 
2005, 43; Siltala 2010, 127; Pruyne & Bond 2011, 8–10; Pyykkö 2011, 32; ks. myös Senge 
1994; Kostiainen 2003). 

Työelämässä on siis tapahtunut ratkaiseva kehitys, jonka myötä työntekijän on totu-
teltava ajatukseen jatkuvasta muutoksesta (Gergen 1991, 7; Salminen 2001, 30–33; Hak-
karainen ym. 2004, 9; Huuhka 2004, 8; Onnismaa 2007, 15; Hanhinen 2010, 46; Siltala 
2010, 82; ks. myös Kirpal 2004; Julkunen 2007). Työelämän osaajilta ja asiantuntijoilta 
toivotaan ja vaaditaankin kykyä kohdata erilaisia sosiaalisia tilanteita, lisäksi professionaa-
lisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin merkitys on kiistaton (esim. Isokorpi 2003; 
Kostiainen 2003; Sarja 2004; Westman 2006; Hanhinen 2010). Uusia osaamisen vaateita 
kohdistuu erityisesti niihin henkilöihin, jotka työssään ratkovat ongelmia, tekevät suun-
nitelmia ja päätöksiä. Monilla luovilla aloilla jatkuvaa oppimista koskevat haasteet kuu-
luvat luonnostaan kyseisen ammattityön luonteeseen. (Kirjonen 1997, 37; Florida 2005.) 
Juhani Kirjonen (1997) esittää kysymyksen, onko itse asiassa kaikki työ muuttumassa 
aikai sempaa enemmän ilmaisujen, tutkimuksen ja viestinnän tapaiseksi toiminnaksi? 

Tulevaisuuden työssä korostuu myös luovuus, joka koskettaa jokaista yksilöä erilaisissa 
muutos- ja uudistumistilanteissa mutta myös ihan tavallisissa arkielämän ongelmanrat-
kaisuhaasteissa (esim. Häyrynen 1994; Bereiter 2002; Uusikylä 2008; Collin & Billet 
2011; Siltala 2010; EK: Oivallus 2011). Tutkimuksessa mielenkiintoisen asetelman luo-
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kin konteksti, jossa luovuus on merkityksellistä paitsi ongelmanratkaisukykynä ja kykynä 
luoda visuaalisia tuotoksia (ks. Szeto 2010), myös oppimisen ja kommunikatiivisen kom-
petenssin näkökulmista (esim. Siltala 2010). Yrityksissä ja organisaatioissa yksilöllisellä 
luovuudella ja ryhmän luovuudella on selkeä ero. Jotta kokonainen organisaatio voi olla 
luova, tarvitaan ryhmäorientoitunutta (group-oriented) kulttuuria (esim. Williams & 
Yang 1999; Siltala 2010). Näen, että juuri tämän yhteisen luovan ilmapiirin ja ryhmä-
orientoituneen kulttuurin synnyttämiseen tarvitaan luovien yksilöiden välillä kykyä 
kommunikoida ja vuorovaikuttaa (ks. myös Hardy ym. 2005; Siltala 2010; EK: Oivallus 
2011).

Työelämässä3 kielelliset taidot ovat osa jokapäiväistä ammatillista osaamista, ja työ-
elämän muutos asettaa haasteita myös kielen hallintaan: tekstien määrä kasvaa jatkuvasti, 
kielen avulla rakennetaan brändejä ja mielikuvia – pitää pystyä suostuttelemaan ja vakuut-
tamaan. (Kyllönen 2011, 33; Heikkinen 2013, 5,6; ks. myös Kostiainen 2003; Hiidenmaa 
2006; Niinistö-Sivuranta 2008; Johansson ym. 2011.) Mielikuvat syntyvät tarinoista ja 
joskus saattaa olla niinkin, että itse tuote on sivuseikka, pääasia on siihen liittyvä tarina 
(Aula & Heinonen 2002, 24). Keskeinen haaste informaation ja viestinnän täyttämäs-
sä työelämässä onkin, miten kieli ja sanojen merkitykset valjastetaan yhteisen tekemisen 
käyttöön (Lankinen 2010, 2). Tämä vaikuttaa samalla viestintätaitojen opetuksen pai-
nopisteiden arviointiin. Kommunikointitaidot nähdään osana ammattitaitoa alalla kuin 
alalla, ne ovat kiinteä osa ammattiosaamista; niiden avulla toimitaan ja vaikutetaan työ-
yhteisössä. (Ks. Kostiainen 2003; Niinistö-Sivuranta 2008; Heikkinen 2013.) 

Tutkimuksessani aineiston analyysin kautta esille nousee kysymys alaspesifistä 
viestintä osaamisesta ja toisaalta kaikille yhteisestä, yleisestä viestintäosaamisesta (ks. myös 
Hyvärinen 2011). Kommunikointitaitojen hallinta ja tietoisuus niiden merkityksestä tuli-
si ammattikorkeakoulutuksen aikana muodostua sellaiseksi, että se olisi osa ammatillista 
osaamista ja samalla asiantuntijan työkalu, jolla markkinoida ja vakuuttaa osaamistaan, 
toimia vuorovaikutustilanteissa ja selviytyä erilaisista työelämän viestintätilanteista. Toi-
saalta ammattikorkeakoulutuksen tulisi tähdätä tukemaan nimenomaan ammatillisesti 
keskeistä viestintäosaamista mutta myös samalla varmistaa, että yleiset työelämävalmiu-
det ovat riittävällä tasolla (esim. Stenström ym. 2004). Tämän suuntainen toive on myös 
opiskelijalla: 

Et riippuu tietty paljon ittestäki, et harrastaa sitä kommunikaatiota ja oppii samalla. Et 
meidänkin ryhmässä on niitä, jotka ei juttele. Oikeanlaisilla ratkaisuilla voi saada toimivan 
keskustelun aikaan ja asiakkaan vakuuttumaan. Sitä se kommunikointitaito on. (O3)

Monimuotoisuus ja jatkuva muutos aiheuttavat haasteita myös työn johtamiselle ja or-
ganisaatioille. Työelämän viestinnän osaamisvaatimuksia pitääkin tarkastella myös joh-
tamisen näkökulmasta. Esimiestyössä on tärkeää ymmärtää erilaisia viestijöitä. (Esim. 

3 Tutkimuksen keskiössä on nimenomaan työelämässä tarvittavat kommunikointitaidot (vrt. esim. Cohen 
ym. 2011a).
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Mazzei & Ravazzani 2012.) Niinpä tämän väitöskirjan yksi tavoite onkin antaa uutta tie-
toa osaamisen johtamiseen ja organisaatioiden viestintätapojen arviointiin: mikä on 
kaikilta vaadittava viestintäosaamisen minimitaso ja mikä osa kommunikointitaidois-
ta on sellaista, että sillä on merkitystä yrityksen ydinosaamisen kannalta sekä yksilöl-
le että yritykselle. Kyseessä on siis myös eri alojen viestintäkulttuurien muodostumisen 
ymmärtämiseen tähtäävä tutkimus.

Osaamisen johtamisessa keskeistä on kohdata ihminen ihmisenä ja persoonana, ei 
pelkästään resurssina. Näkemykseni mukaan juuri tässä kohdassa yksilön kommunikoin-
titaidot ovat merkityksellisiä. Tarvitaan siis ymmärrystä puolin ja toisin. (Helakorpi & 
Mahlamäki-Kultanen 2009, 12; ks. myös Viitala 2002.) Uran hallinnassa tarvitaan ref-
lektointikykyä ja jatkuvaa arviointia (Onnismaa 2007, 15). Muuttuva työelämä haastaa 
yksilön jatkuvaan ammatilliseen kasvuun (Mäntylä 2007, 93). Ammatti-identiteetiltään 
vahva henkilö voi helpommin luoda strategioita ja suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. 
Vuorovaikutusta tarvitaan organisaatiossa tiedon luomiseen ja siirtämiseen: vuorovai-
kutuksen avulla henkilö saa tietoa organisaatiossa tapahtuvista muutoksista ja voi näin 
varautua niihin. (Ruohotie 2000, 212–213; Hanhinen 2010, 176, 177.) Rakentava vuoro-
vaikutus, dialogisuus, mahdollistaa yhteisten ideoiden ja ajatusten luomisen ja identiteetin 
rakentamisen (Hardy ym. 2005, 59; Heath 2007, 149; Siltala 2010, 126–127).

Suomalaisen työelämän muutoksessa on siis kyse myös kulttuuristen muotojen ja hen-
kilöstöstrategioiden muutoksesta, kun yksittäisellä asiantuntijalla ei enää edes ole mah-
dollisuutta vastata työelämän osaamishaasteisiin. Kirsti Launis & Yrjö Engeström (1999, 
64, 66) listaavat näitä vaatimuksia: asiantuntijalla tulee olla valmiudet mukautua yhä no-
peampaan muutokseen, tietotekniseen kehitykseen, valmius omaa työtä laajempien koko-
naisuuksien hallintaan, valmius toimia laajenevissa verkostoissa, valmius lisääntyvään ja 
laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön, kansainvälistymiseen ja sen edellyttämään kielitai-
toon ja lisäksi vielä oman asiantuntijuusalueen muuttuviin tietosisältöihin. (Ks. myös Pa-
lonen ym. 2007; Livingston 2010.) Edellä kuvatun perusteella kommunikointitaitoihin 
kohdistuvista paineista ei ainakaan tunnu olevan puutetta.

Ammattikorkeakoulusta viestivään työelämään
Kontekstina ammattikorkeakoulu ja sieltä valmistuneet opiskelijat on keskeinen, koska 
ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on ensisijaisesti vastata työelämän tarpeisiin, ja 
side työelämään on tiivis jo opintojen aikana. Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen 
ja yhtälailla työelämän kehittäminen edellyttävät jatkuvaa dialogia ammattikorkeakou-
lun ja työelämän välillä. Jotta koulutuksella voidaan vastata työelämän tarpeisiin ja ke-
hittää työelämän käytänteitä nyt ja tulevaisuudessa, tulee vuorovaikutuksen olla tiivistä. 
Koulutuksen työelämäperusteisuus on keskeistä ja haastaa myös ammattikorkeakoulun 
opetuksen käytänteet. (Esim. Nummenmaa 2002, 128, 131–136; Airola & Kantelinen 
2009, 185–191; Helakorpi & Mahlamäki-Kultanen 2009, 7; Siltala 2010, 81–82.) Tutki-
mus on osaltaan myös vastaamassa ammattikorkeakoulutukseen liittyviin epistemologi-
siin ja yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin (ks. Helakorpi 1997).
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Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyö on jatkuva prosessi, jossa eurooppa-
laisen viitekehyksen mukaisesti pyritään vaikuttamaan koulutuksen kautta syntyvään 
osaamiseen (European Comission 2004). Työntekijöiltä ja asiantuntijoilta odotetaan hy-
viä kielellisiä taitoja, esimerkiksi vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaitoja (Ete-
läpelto 1997, 89; Ruohotie 2000, 44; ks. myös Thompson 2009; Achtenhagen & Weber 
2010). Todennäköistä on, että esimerkiksi joustavien organisaatioiden merkitys kasvaa ja 
henkilöstöltä odotetaan täten kykyä kommunikoida erilaisten toimijoiden kanssa. Jous-
tavuudella tarkoitetaan kykyä mukautua toimintaympäristön muutoksiin sekä henkilös-
tön sopeutumista uusiin osaamisvaatimuksiin. (Kaivo-Oja & Kuusi 1999, 23–24; Sydän-
maanlakka 2002, 15; ks. myös Zuboff 1990; Kostiainen 2003; Kirpal 2004; Hardy ym. 
2005; Siltala 2010; Mäki 2012.) 

Ammattikorkeakoulusta valmistuu työelämän asiantuntijoita, ja tämä asettaa opetuk-
selle tavoitteet. Opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin pyritään erilaisin 
opetuksen muodoin. Opetussuunnitelmissa on siirrytty oppiainejakoisista, opetuksen 
lähtökohdista rakennetuista suunnitelmista ihmisen kokonaiskehityksen ja ammatillisen 
kasvun tukemisen takaaviin opintokokonaisuuksiin. Ammattikorkeakoulukontekstis-
sa tämä tarkoittaa opetussuunnitelmien joustavuuden, oppiaineiden integroinnin, työ-
elämäperustaisuuden ja opiskelijalähtöisyyden vahvistamista. Opetuksen suunnittelun 
lähtökohtana on oppimisprosessi, jonka tueksi rakennetaan opiskelijoiden toimintaan 
liittyviä ja oppimista tukevia oppimistilanteita. (European Comission 2004.) Opetus-
suunnitelmien kautta voidaan opetuksen sisältöihin vaikuttaa tarvittaessa nopeasti. Tar-
vitaan kuitenkin laaja-alaista ja ennakoivaa tietoa alakohtaisesti työelämän viestinnälli-
sistä painotuksista. Tätä tietoa saadaan paitsi vuorovaikutuksen myös tutkimustiedon 
kautta. (Kostiainen 2003; 15; Antikainen 2005, 35; ks. myös Dannels 2000; Dannels ym. 
2005; Airola & Kantelinen 2009; Hyvärinen 2011.) Haastavaa opetussuunnitelmallisesti 
kuitenkin on, että ammattikorkeakoulukontekstissa tarkkojen ammatillisten rajojen piir-
täminen ei välttämättä ole edes mielekästä (Eteläpelto 1997, 90). 

Edellä kuvattu vaatii koulutusinstituutiolta ja opettajilta enemmän: yhteistyötä, vuo-
rovaikutusta, keskusteluja opetuksen sisällöstä ja ydinalueista sekä jatkuvaa osaamisen ke-
hittämistä (Sarala & Sarala 1996, 22, 23; Siltala 2010, 81; ks. myös Vermetten ym. 2002; 
Isacsson 2008; Airola & Kantelinen 2009). Pitkään opettaja on ollut yksinäinen puurtaja, 
joka suunnittelee ja valmistaa oppijalle tarkoitetun materiaalin, tekee siis valinnat siitä, 
mitä pitäisi oppia ja miten (Kaikkonen & Kohonen 1997, 10). Koulutusorganisaatio on 
taasen ohjannut opetustoimintaansa oppiainejakoisesti yksilötyönä (Sarala & Sarala 1996, 
23). Opettajakin ja sitä kautta koko koulutus instituutiona on muutoksessa. Opettaja so-
peuttaa ajatteluaan ja toimintatapojaan tässä yhteiskunnan muutoksessa. (Esim. Sarala & 
Sarala 1996; Patrikainen 1999; Antikainen 2005; Kallioinen 2009; Niinistö-Sivuranta 
ym. 2011; Mäki ym. 2011; Mäki 2012.) Tämä muutos on ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

Miten sitten tulevaisuuteen voi valmistautua, millaista koulutusta tarvitaan ja ennen 
kaikkea, millaisia opetuksen järjestelyjä ja pedagogisia ratkaisuja tulisi tehdä, jotta opis-
kelijat pystyisivät rakentamaan ja luomaan tarvittavan tiedon ja taidon, osaamisen, jota 
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tuleva työelämä tarvitsee? Kai Hakkarainen, Kirsti Lonka ja Lasse Lipponen (2004) pe-
räänkuuluttavat oppimisen ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat yhä paremmin kehit-
tää kriittistä ajatteluaan ja luovia ongelmanratkaisutaitoja (ks. myös Collins & Amabile 
1999, 305–306; Vermetten ym. 2002). Tulevaisuudessa yhä enemmän yksilöt itse luovat 
ratkaisuja oman ammatillisen kehittymisen ja osaamisen kehittämisen eteen (esim. Ete-
läpelto 2007). Nämä taidot eivät synny itsestään eivätkä yksinäisellä puurtamisella vaan 
niiden kehittymiseen tarvitaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden ihmisten kanssa - 
jokaisen aktiivista otetta oppimiseen (esim. Tynjälä 1999; Collin & Tynjälä 2003; Tynjälä 
2011). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan luovuutta tukevaa ja visuaalisuutta painottavaa 
oppimisympäristöä, joka osaltaan kannustaa oppijaa joustaviin, luoviin ratkaisuihin en-
nakoimattomissa tilanteissa.

Edellä kuvattu näkemys oppimisesta ei aina kohtaa opiskelijan odotuksia: Opiskelija 
saattaa kokea aktiivisen oppijan roolin raskaana aluksi siitä syystä, että hän tuntee itse jou-
tuvansa tekemään työn. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 109, 110; Talbot 2011, 196; ks. 
myös Kallioinen 2008.) Saattaa kuitenkin olla niin, että opiskelijan havainto omasta op-
pimisestaan on kaikkein myönteisin juuri silloin, kun tekemistä, kohtaamisia muiden ih-
misten kanssa ja käytännön työtä on ollut oppimisessa mahdollisimman paljon mukana. 
Oppimisympäristö ja oppimisen prosessi ovat silloin myös tehokkaita ja vaikuttavia (esim. 
Vermetten ym. 2002). Tämä on keskeistä myös kommunikointitaitojen ja kommunika-
tiivisen kompetenssin kehittymisessä. Tässä tutkimuksessa onkin oleellista opetuksen 
ja opetussuunnittelun kannalta tarkastella, miten kommunikatiivinen kompetenssi 
kehittyy ammattikorkeakoulutuksen aikana, miten sitä opitaan ja opetetaan luovuut-
ta tukevassa oppimisympäristössä ja miten kommunikointitaitojen kehittyminen 
huomioidaan opetussuunnitelmissa. Oleellista on siis myös kiinnittää huomio oppi-
misympäristöön ja opiskelijan mahdollisuuksiin kehittää osaamistaan mahdollisimman 
monimuotoisesti.

Ammattikorkeakoulua on viimeisen vuosikymmenen aikana tutkittu ahkerasti eri nä-
kökulmista. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen on Emma Kostiaisen väitöskirja 
(2003) Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena, joka sijoittuu ammattikorkeakoulu-
kontekstissa tekniikan ja liikenteen sekä kaupan ja hallinnon koulutusaloille. Väitöskir-
jassaan Kostiainen tutkii viestintäosaamisen ja ammattiosaamisen välistä suhdetta. Hän 
toteaa mm. että viestintäosaaminen on nykyisessä työelämässä merkittävä ammattiosaa-
misen ulottuvuus. Kielellisen viestintäosaamisen ulottuvuutta visuaalisella alalla ei kä-
sittääkseni suomalaisessa tutkimuksessa ole juurikaan sivuttu. Sen sijaan kansainvälistä 
tutkimusta on: muun muassa Deanna Dannels ja Kelly Martin (2008) ovat tutkineet eri-
tyisesti kriittisen palautteen merkitystä design-aloilla (ks. myös Dannels 2005a). 

Tutkimuksen kontekstin kannalta oleellista tutkimusta on tehty Suomessa jonkin ver-
ran esimerkiksi myös vieraiden kielten opetuksesta (esim. Jaatinen 2003), ammattikor-
keakoulun opettajuuden muutoksesta ja ammattikorkeakouluopettajuudesta (esim. Au-
vinen 2004; Mäki 2011) sekä kansainvälistymisen merkityksestä Liisa Timonen (2011). 
Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa ja opiskelijoiden kokemuksia siitä on tarkastellut 
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Hannu Kotila 2000 väitöskirjassaan Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia 
opetussuunnitelmasta. Taidetta ammatillisen kasvun siltana amk-kontekstissa on tutkinut 
Helena Malmivirta (2011). Luovaa organisaatiota koulutuskontekstissa ja ylipäätään luo-
vuutta on käsitelty esimerkiksi Maisa Huuhkan (2004) väitöskirjassa Johtaminen luovassa 
asiantuntijaorganisaatiossa.

1.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja konteksti

Tutkimuksen kontekstina on luovuutta tukeva ja visuaalista osaamista painottava 
oppi mis ympäristö, toisin sanoen muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmat EVTEK-
ammatti korkeakoulussa (1.8.2008 alkaen Metropolia-ammattikorkeakoulu). Työelämä-
kontekstina toimii kyseisten alojen työkenttä ja lisäksi peilauspintana yleinen työelämä. 
Tutkimusaineiston osana toimivat opetussuunnitelmat vastaavat paitsi tutkittavaa työ-
elämäkenttää, myös noudattavat Bolognan prosessin myötä syntyneitä ects-vaatimuk-
sia. Opetussuunnitelmat ovat muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmista vuodelta 
2007 EVTEK-ammattikorkeakoulusta. Opetussuunnitelmien taustalla vaikuttaa myös 
 EVTEK-ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia (2007), joka osaltaan on tutkimuk-
seen liittyvää ohjelmapuhetta. Tutkimukseen on saatu silloisen (v. 2007) korkeakoulu-
yksikön johtajan ja EVTEK-ammattikorkeakoulun pedagogiikasta vastaavan vararehto-
rin lupa. Opettajan havainnot toimivat varsinaisen tutkimusaineiston tukena. Havainnot 
ovat opetustilanteista muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmista.

Kuvaan seuraavassa tarkemmin tutkimuskohteena olevat koulutusohjelmat, joissa 
korostuvat luovuus ja visuaalinen osaaminen. Muotoilun koulutusohjelmasta valmistu-
taan muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on 240 opintopistet-
tä. Tutkintonimikkeet ovat koulutusohjelmassa artenomi (AMK) ja muotoilija (AMK). 
Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneen tutkintonimike on medianomi (AMK) ja 
tutkinnon laajuus 240 opintopistettä. 

Muotoilun koulutusohjelmassa voi suuntautua virtuaalivaatesuunnitteluun, teks-
tiilisuunnitteluun, teolliseen muotoiluun tai yrittäjyyspainotteiseen vaatesuunnitte-
luun. Viestinnän koulutusohjelmassa on valittavana kaksi suuntautumisalaa: graafinen 
suunnittelu ja 3D-visualisointi. Koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, 
vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opiskelijat valmis-
tuvat hyvin erilaisiin ammatteihin ja moni myös yrittäjäksi: Sisustussuunnittelijan kou-
lutus antaa valmiudet toimia sisustus-, valaistus- ja kalustesuunnittelijana julkisten ja yk-
sityisten tilojen rakennushankkeissa. Sisustuspainotteisen tekstiilisuunnittelun opinnot 
antavat laajat valmiudet toimia tekstiilisuunnittelun kentällä. Keskeistä yrittäjyyspainot-
teisessa vaatetussuunnittelijakoulutuksessa on suunnittelutaitojen ja liiketaloudellisen, 
tulossuuntautuneen ja asiakaslähtöisen ajattelun oppiminen. Opinnoissa perehdytään 
yritystoiminnan lainalaisuuksiin ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiin toimittaessa 
yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä. Teollisen muotoilun koulutus antaa opiskelijalle 
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valmiudet toimia tuotesuunnittelijana monialaisissa tuotekehitysryhmissä teollisuuden ja 
elinkeinoelämän palveluksessa. (EVTEK, opinto-opas 2007–2008.) 

Graafisen suunnittelun medianomi (AMK) työskentelee esimerkiksi kustannusgra-
fiikan ja graafisen muotoilun alueella graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja taittajana 
sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa tai mainos- ja suunnittelutoimistoissa. 
Markkinointiviestinnän alueella mainosgraafikko osallistuu yritysgrafiikan ja mainon-
nan suunnitteluun, johon sisältyy liikemerkkien, esitteiden, julisteiden, etikettien ja pak-
kausten suunnittelua sekä osallistumista kampanja- ja TV-mainonnan suunnitteluun ja 
ohjaukseen. Informaatiografiikan alueella työskentelevä graafikko suunnittelee esimer-
kiksi liikennemerkkejä, opasteita, näyttelyitä, visuaalisia järjestelmiä sekä käyttöliittymiä. 
Kulttuuriviestinnän alueella graafikkoja työllistävät erilaiset kulttuurilaitokset kuten 
museot sekä julkisyhteisöt ja valtionhallinto. Graafikoita toimii yhä enemmän myös uus-
mediatuotannon alueella, jossa tehtävänä on sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen 
median sisällön suunnittelu ja toteutus. 3D-visualisoinnin medianomi (AMK) on eri-
koisosaaja aloilla, jotka liittyvät digitaaliseen kolmiulotteiseen visualisointiin sekä erilais-
ten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Sen lisäksi opiskelija hallitsee uusmedioiden 
sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen ja voi valmistuttuaan toimia usein 
arkkitehtuuri- ja tuotesuunnittelijatoimistoissa, mainosalalla tai elokuva- ja peliteollisuu-
den palveluksessa. (EVTEK, opinto-opas 2007–2008.)

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisen asetelman luovat nimenomaan visuaali-
suutta korostava luova oppimisympäristö ja toisaalta kielelliset kommunikointitaidot, 
jotka mielletään yleiseksi työelämäosaamiseksi. Visuaalinen kommunikointitaito raja-
taan tutkimuskohteena pois – oletus on, että se on läsnä oleva ja välttämätön ydinosaami-
sen alue. Sen sijaan kiinnostus kohdistuu kommunikatiiviseen kompetenssiin, kielellisiin 
kommunikointitaitoihin ja niiden merkitykseen visuaalisen alan osaajan ammatillisessa 
kasvussa. Oppimisympäristö mielletään tutkimuksen lähtöasetelmassa luovuutta ja visu-
aalisuutta tukevaksi. Visuaalisen ja sanallisen maailman välille syntyy näin jännite, joka 
tiivistyy pohdintaan, syntyykö sanoista yhteinen merkitys.

1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksessani ensisijaisena tavoitteena on tarkastella kielellisten kommunikointitai-
tojen merkitystä visuaalisten alojen asiantuntijoiden ammatillisessa kasvussa ammatti-
korkeakoulutuksen kontekstissa. Tapaustutkimus muodostuu siis alakohtaisesta tarkas-
telusta. Ensisijaisena aineistona tässä tapaustutkimuksessa on muotoilun ja viestinnän 
opiskelijoiden – tulevien visuaalisten alojen ammattilaisten – sekä jo työelämässä toimi-
vien visuaalisten alojen ammattilaisten ja muita (yhteistyö)aloja edustavien haastattelut. 
Ensisijaista aineistoa täydentävät tutkijaopettajan havainnot ja koulutusohjelmien opetus-
suunnitelmat. 
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Tutkimuksen toisena tavoitteena on tarkastella, millaisia osaamisvaatimuksia työ-
elämä asettaa yksilön kommunikatiiviselle kompetenssille ja miten nämä osaamisvaati-
mukset huomioidaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa ja samalla myös, mi-
ten kommunikointitaito näyttäytyy yleisenä työelämävalmiutena ja toisaalta alaspesifinä 
osaamisena jokapäiväisessä ammatillisessa korkeakoulutuksessa (oppimisympäristön vai-
kutus, oppimistilanteet, motivaatio). 

Tutkimuskysymyksiä on kolme: 1.) Mikä merkitys oppimisympäristöllä on kommuni-
katiivisen kompetenssin kehittymisessä? 2.) Millaisia viestinnällisiä vaatimuksia amma-
tillinen työelämäkonteksti asettaa? Viimeisenä ja kokoavana tutkimuskysymyksenä on 3.) 
Mikä merkitys kommunikointitaidoilla on ammatillisessa kasvussa? Mielenkiintoista on 
myös selvittää, ovatko kommunikointitaidot esimerkiksi visuaalisesti suuntautuneen luo-
van asiantuntijan oleellinen osa työelämässä selviytymistä vai jopa menestymistä. Toisaal-
ta tulos voi myös olla, että niillä ei ole merkitystä työelämässä menestymisessä kuin tie-
tyssä kontekstissa. Tässä yhteydessä haastateltavilta työelämän edustajilta ja opiskelijoilta 
kartoitetaan myös urasuuntautuneisuutta ja verrataan sen vaikutusta olemassa oleviin ja 
kehitettäviin kommunikointitaitoihin. Tutkimuksessa valotetaan myös tulevaisuutta: 
pohditaan luovuuden ja kommunikointitaitojen yhteyttä ja merkitystä tulevaisuuden työ-
elämässä.

Tutkimuksen aihepiiri on tärkeä myös kansainvälisyyden ja kulttuurien ymmärtämi-
sen kannalta (ks. myös Airola & Kantelinen 2009). Ammattikorkeakoulutuksen aikana 
yksilön tulisi saavuttaa riittävät viestintätaidot omalla äidinkielellään, jotta vieraan kult-
tuurin ja vieraan kielen kommunikointi onnistuisi työelämäkontekstissa hyvin. Pohdit-
tava on esimerkiksi, voidaanko odottaa menestymistä globaalissa kontekstissa, jos oman 
alan ammattimaisuutta ja asiantuntemusta ei ensin osaa ilmaista kansallisella – ja yksilöl-
lisellä – tasolla.

Keskeisiä tutkimuksen käsitteitä ovat 1.) ammattikorkeakoulupedagogiikka, 2.) 
kommunikointitaidot ja 3.) ammatillinen kasvu (kuvio 1). Ammattikorkeakoulupeda-
gogiikka yhdistää työelämän ja koulutuksen. Tähän suhteeseen päästään vaikuttamaan 
käytännön opetuksessa, jonka tavoitteiden pitäisi näkyä opetussuunnitelmissa ja jokapäi-
väisessä opetustyössä. Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa tarkastelen laajasti, enkä rajaa 
tutkimuksessani pedagogisia valintoja mihinkään yhteen, tiettyyn suuntaukseen. Koke-
muksellinen oppiminen, luovuus ja työelämälähtöisyys, mutta myös työssä oppiminen ja 
tutkiva oppiminen ovat ammattikorkeakoulua koskettavia pedagogisia peruskysymyksiä 
ja täten tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä. Kommunikointitaidoilla viitataan tässä tut-
kimuksessa asiantuntijan yleisiin työelämävalmiuksiin ja toisaalta alan kannalta merki-
tykselliseen viestintäosaamiseen, yksilön kommunikatiiviseen kompetenssiin. Kohteena 
ovat ammatilliset kielelliset (sanalliset) kommunikointitaidot visuaalisella alalla. Amma-
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tillinen kasvu nähdään tutkimuksessa jatkuvana identiteettityönä ja asiantuntijan päätty-
mättömänä kehittymisprosessina ja uusina oppimissykleinä4.

Tarkastelen seuraavaksi keskeisiä käsitteitä hieman laajemmin. Kommunikointitaidot 
ja kokonaisvaltaisesti kommunikatiivisen kompetenssin ymmärrän Habermasin (1987, 
68–96) kommunikatiiviseen teoriaan nojaten niin, että rajaan käsittelyn työelämäval-
miuksiin ja pohdin, miten ja milloin visuaalisella alalla kommunikointitaitojen merkitys 
ilmenee yleisenä kompetenssina ja milloin on syytä puhua alaspesifistä osaamisesta – eri-
tyisesti tiettyyn ammatilliseen ulottuvuuteen liittyvästä viestintäosaamisesta. Ammatti-
korkeakoulukontekstissa asiantuntijan taitoprofiiliin liittyy ensinnäkin ammattispesifejä 
tietoja ja taitoja sekä toiseksi yleisiä työelämävalmiuksia. Kolmantena kategoriana voidaan 
tunnistaa vielä itsesäätelyvalmiuksien kehittämiseen tähtäävä osaaminen, oppimisen tie-
toinen ja kriittinen tarkastelu, reflektio ja oman toiminnan ymmärtäminen. (Ruohotie 
2002c, 118; Ruohotie 2002d, 23; Ruohotie 2002e, 244; Kauppi 2004, 192–193; ks. myös 
Bennett ym. 1999.) Pekka Ruohotie (2000, 40) esittää yksilön yleisiksi työelämävalmiuk-
siksi elämänhallinnan, kommunikointitaidon, ihmisten ja tehtävien johtamisen sekä in-
novaatioiden ja muutosten vauhdittamisen (ks. myös Stenström ym. 2004). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään siis kommunikointitaitoon, johon Ruohotien luo-
kittelun mukaan kuuluu vuorovaikutus- ja kuuntelutaito sekä suullinen ja kirjallinen 
viestintätaito. Visuaalinen kommunikointitaito ammatillisena ydinosaamisena rajataan 
tutkimuskohteena pois. 

Kommunikointitaitojen avulla on mahdollista toimia tehokkaasti yhteistyössä eri-
laisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Niiden avulla myös organisoidaan, integroidaan ja 

4 Ruohotie (1995) kuvaa eksploraatio-oppimissykliä Halliin (1986) viitaten seuraavasti: Kasvua laukaisevat 
tekijät murtavat urarutiinin, minkä seurauksena eksploraatio-oppimissykli stimuloituu ja yksilö alkaa pohtia 
omaa uravalintaa ja sen vaihtoehtoja.

Kuvio 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa
 – tutkimuksen keskeiset käsitteet

1.
Ammattikorkeakoulu-

pedagogiikka

Työelämälähtöisyys
Kokemuksellinen oppiminen
Oppimisympäristön merkitys
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kerätään sekä jaetaan tietoa. (Ruohotie 2002c, 114; Levi 2007, 73.) Huomio kiinnitetään 
yksilöiden omakohtaiseen arvioon kommunikoinnin merkityksestä sekä kirjallisen että 
suullisen viestinnän vuorovaikutustilanteissa (ryhmäviestintätilanteet) ja vakuuttavuutta 
vaativissa yksilötilanteissa (asiantuntijaviestintä). (Ks. tarkempi määrittely luvuissa 3.1 ja 
3.2.) Näitä merkityksiä tarkastellaan ammatillisen kasvun, kehittyvän ammatti-identitee-
tin ja työelämän vaatimusten kannalta erityisesti visuaalisten alojen kontekstissa. 

Ammatillinen kasvu on kokonaisvaltaista kehittymistä ja riippuvainen uramotivaa-
tion voimakkuudesta (Ruohotie 1995, 130; 2000; 2002a). Pekka Ruohotie (2000, 173) 
kuvaa itsesäätelyvalmiuksien kehittämisen oppimissykliä kolmena vaiheena, jotka ovat 
motivaatio ja toimintaan sitoutuminen, toiminnan kontrolli sekä itsereflektio. Yksilön 
motivaatioon vaikuttavat henkilökohtaiset tehokkuusvaatimukset, tulosodotukset, ta-
voiteorientaatio, mielenkiinto ja arvostus. Uralla viitataan tässä tutkimuksessa yksilön 
työhön liittyvien asenteiden, odotusten ja kokemusten muodostamaan kokonaisuuteen. 
Vaikka taustalla on myös perinteinen ajatus erilaisten työkokemusten muodostamasta yk-
silön työurasta, on keskeisempää pohtia myös yksilön näkökulmasta, kuinka hyvin hän 
tunnistaa omat persoonallisuuden piirteensä, arvonsa, oppimiseen liittyvät asenteensa ja 
käytänteet sekä taitonsa toimia yhteistyössä. (Ks. Ruohotie 2000, 206.) Tästä näkökul-
masta kommunikointitaitojen merkitys myös työuran kannalta korostuu.

Ammatillista identiteettiä luodaan vuorovaikutuksessa ja reflektoiden. Uusissa tilan-
teissa on pystyttävä huomioimaan paitsi oman osaamisensa puutteet, myös oman osaa-
misensa riittämättömyys tai riittävyys suhteessa muihin yksilöihin. Reflektion avulla on 
mahdollista kyseenalaistaa oma toiminta ja sen rutiinit. (Ruohotie 2000; 158–159; Jo-
hansson ym. 2011, 12–13.) Ammatillista kasvua en tarkastele ajallisessa ulottuvuudessa 
vaan niissä ammatillisen kasvun kriittisissä pisteissä, joissa ammatillisen kasvun oppimis-
syklien laukaisevat tekijät ja kommunikointitaitojen merkitys korostuvat (ks. myös Ruo-

Kuvio 2. Yleiset työelämävalmiudet. Ruohotien (2000, 40) mukaan.
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hotie 1995; Kostiainen 2003, 117–120). Oppimissyklejä voi ilmetä epälineaarisesti missä 
tahansa ammatillisen kasvun vaiheessa. Aineiston tulkinnassa olen väljästi kiinnittänyt 
joissakin tilanteissa huomiota myös konkreettiseen kronologiseen aikajanaan ja uran pi-
tuuteen.

Tutkimusraportin rakenne on seuraavanlainen: tässä ensimmäisessä luvussa olen käsi-
tellyt työni taustaa ja lähtökohtia. Käyn vielä läpi omia esitietojani tutkimusasetelmasta ja 
pohdin tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Toisessa luvussa esittelen tutkimuksen teoreet-
tisen taustan kannalta merkittävän ammattikorkeakoulukontekstin ja avaan osaamisen 
ja asiantuntijuuden sekä ammatillisen kasvun käsitteitä. Käyn läpi ammattikorkeakou-
lutuksen ominaispiirteitä ja ammattikorkeakoulupedagogiikan lähtökohdat sekä pohdin 
oppimisen ja osaamisen merkitystä. Kolmannessa luvussa avaan kommunikointitaitojen, 
kommunikatiivisen kompetenssin ja viestintäosaamisen käsitteet ja tarkastelen niiden 
merkitystä tutkimusasetelman kannalta. Neljännessä luvussa esittelen työn metodolo-
giset lähtökohdat. Tutkimustulokset esittelen kolmessa pääluvussa. Viides luku aloittaa 
tutkimustulosten esittelyn ja vastaan siinä tutkimuskysymykseeni, joka koskettaa oppi-
misympäristön merkitystä: Mikä merkitys oppimisympäristöllä on kommunikatiivisen 
kompetenssin kehittymisessä? Keskityn luvussa oppimisympäristön ja kommunikointi-
taitojen väliseen suhteeseen. Kuudennessa luvussa tarkastelen työelämän viestintäosaa-
misen vaatimuksia suhteessa yksilön kommunikointitaitoihin ja vastaan tutkimuskysy-
mykseen: Millaisia viestinnällisiä vaatimuksia ammatillinen työelämäkonteksti asettaa? 
Seitsemännessä luvussa kokoan tutkimukseni tulokset ja vastaan tutkimuskysymykseen: 
Mikä merkitys kommunikointitaidoilla on ammatillisessa kasvussa? Luku kahdeksan on 
tutkimusraporttini päätösluku. Siinä pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja suuntaan 
katseen tulevaisuuden haasteisiin.

1.4 Tutkijan esitieto

Tässä tutkimuksessa pääasiallinen konteksti muodostuu siis EVTEK-ammattikorkea-
koulun kulttuurialan5 oppimisympäristöstä. Olen ollut kulttuurialan suomen kielen ja 
viestinnän opettajana ja lehtorina 1999–2008. Lehtoraattini lisäksi olen ollut EVTEK-
ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyöstä vastaava opetuspäällikkö pedagogiikas-
ta vastaavan vararehtorin alaisena vuodet 2006–2008. EVTEK-ammattikorkeakoulun ja 
Stadian yhdistymisprosessissa toimin koko valmisteluorganisaation ops-koordinaattorina 
EVTEKin edustajana. Vuodesta 2009 olen ollut Laurea-ammattikorkeakoulun palve-
luksessa kehittämispäällikkönä, vastuualueenani pedagogiikan johtaminen, tutkimus- ja 
kehittämistoiminta sekä aluekehitystyö. Opetuksen kehittämisen parissa olen tehnyt jat-
kuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistyötä laajassa kontekstissa. Merkittävää on ollut vuosien 
varrella myös jatkuva vuoropuhelu, jota olen käynyt sekä viestinnän kollegoiden kanssa 
5 Kulttuuriala viittaa laajasti moniin koulutusohjelmiin, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön määritte-

lemiä kulttuurialalle kuuluvia koulutusohjelmia. Tässä tutkimuksessa keskitytään muotoilun ja viestinnän 
koulutusohjelmiin.
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että kulttuurialan opettajien, liiketalouden, hoitotyön ja tekniikan opettajien kanssa. Eri-
laiset opetussuunnitelmat sisältöineen, oppimiskäsityksineen ja prosesseineen ovat tulleet 
tutuiksi. Työelämän haasteet tunnen oman kokemukseni ja käymieni rikastavien keskus-
telujen kautta perheeni, ystävieni ja verkostoni kokemuksista. Kommunikointiin liittyvät 
ongelmat, haasteet ja huippuhetket ovat lopulta hyvin samanlaisia alalla kuin alalla – nii-
den merkitys ja painotukset vain tuntuvat hieman vaihtelevan. Lopulta kyse on kuitenkin 
aina ihmisestä ja ihmisten välisestä yhteydestä. 

Tutkimuksen aihepiiriä olen tarkastellut kasvatustieteen syventävien opintojeni tut-
kielmassa: Kerro se sanoin – kommunikointitaitojen merkitys kulttuurialan ammattikor-
keakouluopiskelijoille. Tutkielman pohjalta on julkaistu artikkeli teoksessa Työ haastaa 
tutkimaan – opettajien arkihavainnoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen (toim. Kaik-
konen 2008). Lisäksi olen opettajaurani aikana ollut laatimassa ja toimittamassa erilaisia 
EVTEK-ammattikorkeakoulun ja Laurean julkaisuja liittyen pedagogiikkaan, luovuu-
teen ja viestintään.

Näiden vuosien aikana minulle on muodostunut kuva siitä, mitä ammattikorkeakou-
luopetus on, miten sitä kehitetään ja miten uusia käytänteitä luodaan. Asiantuntemuk-
seni ydintä onkin vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen sekä pedagoginen kehittäminen 
ja johtaminen – osaamislähtöisen opetussuunnittelun ja luovien oppimisympäristöjen 
kehittäminen sekä erilaisten ammatillisen viestinnän osaamistavoitteiden luonti ja analy-
sointi monialaisessa amk-kontekstissa. Ennen kaikkea kuitenkin tiedän ja tunnen, mikä 
merkitys kommunikointitaidoilla, vuorovaikutuksella, luovuudella ja ihmisten kohtaa-
misella on ammatillisen kasvun ja oppivan, kehittyvän ja uudistuvan organisaation kan-
nalta. Tiedän, miten viestintätaitojen opetusajattelusta on siirrytty laajojen kokonaisuuk-
sien hallintaan ja kommunikointitaitojen ymmärtämiseen osana asiantuntijan ja luovan 
osaajan ammattitaitoa. 

1.5 Tutkittavat, tutkimusaineisto ja teemahaastattelujen etiikka

Aineisto on kerätty vuosina 2007–2009. Aineistoa ovat syvälliset teemahaastattelut, joita 
on yhteensä 20. Haastattelut on kerätty koulutuksen ja työelämän näkökulmista niin, 
että 12 haastattelua on koulutuskontekstista (4 opiskelijaa ja 2 opiskelijaryhmää, joissa yh-
teensä 27 opiskelijaa sekä 6 henkilöstön edustajaa) ja 8 työelämäkontekstista. Pääasiallisen 
aineiston tukena ovat opetussuunnitelmat ja tutkijan omat havainnot.

Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä sopii tutkimuksen viitekehykseen. 
Teemahaastattelun periaatteisiin kuuluu, että kaikki kysymykset ovat tyypiltään avoimia 
ja väljiä. Keskeistä tutkimuksessa on ajatus todellisuudesta yhteisesti luotuna kokonai-
suutena ja merkitysten muodostumisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen 
kohteena ovat kommunikointitaidot ja sitä kautta myös kieli, jolla merkityksiä luodaan. 
Haastattelutilanteessa merkitykset luodaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ihminen 
muuttuu ajassa vuorovaikutuksen ja ympäristön vaikutuksesta. Yksilö pystyy myös itse 
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muuttamaan ympäristöään – ihmisen käyttäytyminen ja toiminta ovat hyvin monimuo-
toisia. Tutkimuksella ei pyritä saavuttamaan ehdotonta totuutta vaan ihmistä koskevan 
tutkimuksen ominaislaadun mukaisesti haetaan merkityksiä. Tutkija on osa tutkimuksen 
sosiaalista todellisuutta ja myös osa tutkimusprosessia. Konteksti ja se maailma, jossa tut-
kittavat elävät, on oleellinen osa tutkimuksen kontekstuaalisuutta. Nämä kaikki ihmis-
tieteisiin kuuluvat lähtökohdat raamittavat myös teemahaastatteluun liittyvää metodista 
pohdintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 16–19, 101.)

Haastattelututkimuksessa tutkimuksen eettiset kysymykset nousevat vahvasti tutki-
jan eteen. Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä ratkaisuja, mutta erityisesti teemahaas-
tatteluissa, joissa ollaan ihmisten kanssa kasvotusten ja kontaktissa tutkittaviin, eettiset 
kysymykset ovat erityisen moniulotteisia. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) Tarkastelen seuraa-
vassa lyhyesti erityisesti tutkimuksen haastatteluaineistoon liittyviä eettisiä kysymyksiä 
(ks. mts. 20–21).

Tutkittaville on tutkimussuunnitelman kautta kerrottu tutkimuksen tavoitteista ja 
tarkoituksesta. Tavoitteista on avattu vain välttämätön osa, kuten tutkimuskysymykset, 
jotta tutkimuksen liian yksityiskohtainen avaaminen haastattelua ennen ei vinouttaisi 
haastattelun kulkua ja sisältöä. Ongelmallista on ollut tutkijan asema, jonka haastatel-
tavat tuntevat ja tietävät viestinnän asiantuntijana. Tämä seikka on haastatteluissa käyty 
läpi ja olen haastattelutilanteissa korostanut, että haen nimenomaan heidän kokemusten-
sa kautta merkityksiä, en halua niin sanottuja oikealta tuntuvia vastauksia vaan aitoja vas-
tauksia ja aitoja kokemuksia.

Haastattelutilanteet pyrin rauhoittamaan ja järjestämään tilan, ajan ja paikan, joka 
tuntui haastateltavalle sopivan parhaiten. Haastattelujen jälkeen kysyin aina, onko haasta-
teltavalla mielessä jotain tutkimuksen kulkuun, haastattelujen käyttöön, anonymiteettiin 
tai muuhun liittyviä kysymyksiä tai jotain, joka on haastattelussa jäänyt mietityttämään. 
Sain kaikkien haastattelujen kohdalla hyvää palautetta siitä, että tunnelma oli välitön ja 
tilanne koettiin mielekkääksi.

Tutkittavat valikoituivat mukaan hyvin sattumanvaraisesti ja ennen kaikkea siitä 
näkö kulmasta, että he olivat suostuvaisia ja halusivat haastateltaviksi. Kukaan pyytä-
mistäni henkilöistä ei kieltäytynyt. Neljä haastateltavaa työelämästä kontaktoin heidän 
opetta jiensa suosituksesta6 ja neljä valikoitui omasta verkostostani. Opiskelijoiden ryh-
mähaastattelut ovat kumpainenkin muotoilun koulutusohjelmista siitä yksinkertaisesta 
syystä, että haastattelut on tehty opetustilanteen osana ja aineistonkeruun aikana opetin 
näitä kumpaakin muotoilun opiskelijaryhmää. Alkuvaiheessa olevalle opiskelijaryhmälle 
olin suomen kielen ja viestinnän peruskurssin opettaja ja neljännen vuoden opiskelijoiden 
kohdalla olimme käyneet pitkän yhteisen prosessin opinnäytetöiden kanssa tutkimusvies-
tinnän ja tekstiohjauksen parissa. 

Korkeakoulukontekstissa tavoitteeni oli saada haastateltaviksi mahdollisimman moni-
puolinen joukko, jossa sekä muotoilun että viestinnän koulutusohjelmat sekä opettajien 
työura että opiskelijoiden opiskeluaika olisi huomioitu. Koska olin itse ollut opettajana 

6 Tässä yhteydessä hain haastateltavia ns. lumipallo-otantaa käyttäen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 59).
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ja työyhteisön jäsenenä lähes kymmenen vuotta tässä kontekstissa, pystyin omien koke-
musteni perusteella tekemään valinnan sekä edellä mainittujen seikkojen perusteella että 
lisäksi kommunikointitaitojen perusteella. Kommunikointitaitojen näkökulmasta pyysin 
joukkoon sekä aktiivisia kommunikoijia että passiivisempia opettajia ja opiskelijoita. Tä-
män seikan merkityksellisyys paljastui myös erään haastattelun alussa, kun suhteellisen 
hiljainen nuori nainen totesi: ”Ai, onko munkin ajatuksilla merkitystä, vaikka en niin 
paljon näistä tiedäkään tai osaa sillä tavalla esiintyä tai kirjoittaa.” 

Katson, että tutkimushaastattelujen kulussa ei ole ollut tutkittavien kannalta kriittisiä 
tai eettisesti ongelmallisia kohtia. Tutkimukseni aineiston analyysin ja raportoinnin eet-
tiseen tarkasteluun palaan vielä tutkimuksen arvioinnin yhteydessä luvussa kahdeksan. 
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2 Ammattikorkeakoulut – tekijöitä 
ja osaajia työelämään

Yhteistyö työelämän kanssa on lakisääteisestikin ammattikorkeakoulun tehtävä. Yhteis-
työn muodot vaihtelevat projektitöiden ja opinnäytetöiden ohjaamisesta yhteisiin ulko-
puolisen rahoituksen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Työelämän näkökulmasta yh-
teistyötä pidetään myös hyödyllisenä. (Esim. Laitinen-Väänänen & Vanhanen-Nuutinen 
2010.) Yhteiskunnan ja työelämän nopea muutos ja kehitys asettavat uusia haasteita koulu-
tusjärjestelmälle. Työelämä nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee alansa osaajia, jotka kykenevät 
toimimaan erilaisissa toimintaympäristöissä monialaisesti ja jotka pystyvät kehittämään 
toimintaa ja luomaan uutta. Keskeistä asiantuntijuuteen oppimisessa on eri tietoalueiden, 
teoreettisen, kokemuksellisen sekä toimintaa säätelevän tiedon yhdistyminen. Näihin ta-
voitteisiin pyrkii ammattikorkeakoulutus vastaamaan. (Esim. Ahola 2004; Kauppi 2004; 
Airola & Kantelinen 2009; Hynynen ym. 2011.)

2.1 Ammattikorkeakoulutuksesta Suomessa

Ammattikorkeakoulut ovat vielä suhteellisen nuoria ja oman kasvunsa alussa. Suomeen 
ammattikorkeakouluverkosto syntyi kokeilulain (L 391/91) perusteella vuonna 1991. 
Ammattikorkeakoulujen syntyyn vaikuttivat koulutuspoliittiset tavoitteet, joita esimer-
kiksi Hannele Salmisen (2000, 10) mukaan olivat yleinen tasa-arvopyrkimys, koulutuksen 
kehittäminen, liberalistinen yksilön ja yksilöllisyyden korostaminen sekä taloudellinen 
pragmatismi, jolla viitataan pyrkimykseen lähentää koulutusta ja työelämää. Alkujaan siis 
jo ammattikorkeakoulujärjestelmälle luotiin selkeä tavoite työelämän ja koulutuksen vuo-
ropuhelusta. Osmo Lampisen (1998, 78–79) mukaan lainsäädännön muutoksilla tähdät-
tiin myös joustavuuteen ja tehokkuuteen sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien 
lisäämiseen. Tällä on ollut vaikutusta myös opetussuunnitelmatyöhön ja ammattikorkea-
koulupedagogiikkaan. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastuulla on alueellisten osaa-
mistarpeiden täyttäminen ja opetussuunnitelmien laatiminen yhteistyössä sidosryhmien, 
opiskelijoiden, henkilökunnan ja työelämän kanssa. Ammattikorkeakoulujen keskeisenä 
piirteenä on työelämälähtöisyys. (Antikainen 2005, 35; Auvinen ym. 2006, 6; Kauppi 
2004, 188; ks. myös Auvinen 2004; Kotila & Peisa 2008; Airola & Kantelinen 2009; 
Rauhala 2009.) Työelämäyhteydestä mainitaan myös laissa: ”Ammattikorkeakoulun tulee 
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tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun 
työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppi-
laitosten kanssa.” (Amk-laki 2003/351, 5 §)

Ammattikorkeakoulun tehtävistä on määrätty laissa1: ”Ammattikorkeakoulujen 
tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, tai-
teellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakou-
luopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinoraken-
teen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa. 
Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulujen tulee edistää elinikäistä oppimista.” 
(Amk-laki 2003/351, 4 §.)

Opintojen tavoitteena on asetuksen (256/1995.3.3.1995, 1 luku 7§) mukaan antaa 
opiskelijalle: ”1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreetti-
set perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten; 2) edellytykset 
asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen; 3) valmiudet jat-
kuvaan koulutukseen; 4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä 5) asianomaisen alan kan-
sainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.” Perusopinnoissa on tavoitteena antaa 
opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva kunkin alan merkityksestä yhteiskunnassa ja työelä-
mässä sekä perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen teoreettisiin perusteisiin ja 
viestintään. Ammattiopinnoissa tavoitteena on opiskelijan perehdyttäminen oman am-
matillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden 
tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin niin, että opiskelija pystyy itsenäisesti työskentele-
mään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. Harjoittelussa opis-
kelija ohjatusti perehtyy ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja opinnäy-
tetyössä opiskelija osoittaa valmiutensa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin 
liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.

Asetuksessa määritellään riittävä kielitaito (8§) seuraavasti: ”Opiskelijan tulee ammat-
tikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneen-
sa: 1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kie-
litaidosta annetun lain (149/22) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään 
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehi-
tyksen kannalta on tarpeellinen; sekä 2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjal-
linen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta 
on tarpeellinen.” Tutkimuksen kannalta keskeistä on siis perusopintojen yhteydessä mai-
nittu viestintätaito ja asetuksessa määritelty riittävä kielitaito.

1 Vrt. yliopisto: ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, 
antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmis-
kuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta.” (Yliopistolaki 2009, 2 §.)
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2.2 Oppimisnäkemys, -käsitykset ja 
ammattikorkeakoulupedagogiikka

Kuvaan tässä luvussa työni taustalla vaikuttavaa näkemystä oppimisesta. Oppimisnäke-
myksellä viitataan tieteelliseen teoriaan, jolla selitettään oppimista. Oppimiskäsitys muo-
toutuu eri opettajilla ja opiskelijoilla erilaiseksi oman kokemuksen ja omien oppimista kos-
kevien ajatusten mukaan. (Esim. Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003, 82.) Tutkimuksessani 
keskeistä on oppijan aktiivista roolia korostava näkemys ja yhteisen oppimisen merkitys 
sekä reflektoinnin keskeinen asema oppimisessa. Näen, että kommunikoimalla ihmiset 
muokkaavat ja rakentavat yhteistä sosiaalista todellisuuttaan ja luovat yhteistä osaamista. 
Oppimisnäkemykseni koen olevan toisaalta hyvin henkilökohtaistava: se rakentuu jokai-
sen yksilön kohdalla eri tavoin, ainutlaatuisesti. Toisaalta näen, että koulutukseen voi ins-
ti tutionaalisesti, tässä tapauksessa ammattikorkeakoulussa, liittyä yhteisesti määriteltyjä 
näkemyksiä tai tavoitetiloja siitä, miten oppija, oppimisympäristö, opettaja ja opittavat 
tiedot ja taidot käsitetään. 

Tutkimuksessani reflektion kyky, ammatillinen kasvu ja kommunikointitaitojen ke-
hittyminen nimenomaan reflektoinnin kautta tietoisena toimintana nousee esille (Shu-
mack 2008, 59–62; Hargie 2006a, 44; ks. myös Schön 1987; Reading 2009; Hyvärinen 
2011). John Deweyn (1933) mukaan ihminen oppii uutta, koska hän kykenee asettamaan 
eri puolia toiminnastaan tarkasteluun. Tällainen reflektiivinen kyky mahdollistaa oman 
toiminnan suuntaamisen tarkoituksenmukaisella tavalla. David A. Kolb (1984) kuvaa op-
pimisprosessia nelivaiheisena syklinä, jonka jokaisessa vaiheessa tarvitaan erilaisia kykyjä 
ja taitoja. Kokemuksellisen oppimisen malli esittää holistisen ja integroivan näkemyksen 
oppimisesta, joka yhdistää kokemuksen, havainnoinnin, kognition ja käyttäytymisen. 
Oppimissyklin jokaisessa vaiheessa tarvitaan erilaisia kykyjä ja taitoja. Oppiminen etenee 
konkreettisesta kokemuksesta erilaisten ilmiöiden teoreettiseen ymmärtämiseen. Ilmiöi-
den käsitteellistäminen mahdollistuu reflektoimalla ja tiedostamalla omat asenteensa ja 
esiymmärryksensä. 

Kolbin mukaan oppiminen on läpi elämän jatkuva prosessi. Kolbin (1984, 42) koke-
muksellisen oppimisen kehän vaiheet voidaan yksinkertaisesti kuvata seuraavasti: I Ko-
kemus (Concrete Experience), II havainnointi ja reflektointi (Reflective Observation), 
III käsitteellistäminen ja yleistäminen (Abstract Conceptualization) sekä vaihe IV uu-
sien käsitysten kokeilu ja sovellus käytäntöön (Active Experimentation). Oppiminen siis 
etenee syklisesti ja voi käynnistyä mistä vaiheesta tahansa. Tämä malli korostaa oppijan 
näkökulmaa, itseohjautuvuutta ja osallistumista. Kokemuksellisuus nähdään hyvin koko-
naisvaltaiseksi ja oppiminen edellyttää jatkuvaa prosessia.

Peter Jarvis (1997) taasen hahmottaa yksilön oppimisprosessia ennen kaikkea elämis-
historian kautta: Jokaiseen tilanteeseen ihminen tuo aiemmat kokemuksensa, oman elä-
mänkertansa. Tähän elämänkertaan sisältyy kaikki siihen mennessä koettu tietoinen ja 
esitietoinen toiminta. Jarvisin mukaan kokemuksellinen oppiminen perustuu näkemyk-
seen elämänkerran olemassa olosta ja sen varaan. Jarvisin malli kokemuksellisen oppimi-
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sen prosessista etenee yksinkertaistaen seuraavasti: 1. tilanteen kohtaaminen, 2. reagointi 
ja 3. oppimisen seuraukset. Oppiminen vaikuttaa mallissa yksinkertaiselta, mutta todelli-
suudessa oppimisen prosessi on aina monimutkainen ja monen eri prosessin tulos. 

Myös Jack Mezirow (1996a) korostaa kokemusten merkitystä oppimisprosessissa. Ih-
misellä on tarve ymmärtää kokemaansa ja oppimisessa onkin Mezirowin mukaan kyse 
kokemusten merkitysten tulkinnasta, merkitysperspektiivistä. Oppiminen on siis proses-
si, jossa kokemuksen merkitys tulkitaan aina uudelleen ja tulkintaa tarkistetaan tarvit-
taessa uuden kokemuksen perusteella. Se, mitä havaitsemme, taas riippuu paljolti siitä, 
mikä on viitekehykseemme liittyvä odotustottumus2. Tavoitteellisessa oppimisessa tarvi-
taan reflektiivistä toimintaa ja oman oppimisen arviointia, jotta oppimisen prosessi voi-
daan pitää tavoitteellisena ja jatkuvasti itseään korjaavana. Oppiminen tarvitsee tuekseen 
onnistunutta palautetta ja opettajaa oppimisen ohjaajaksi. (Ks. myös Rauste-von Wright 
1991, 24; Shumack 2008, 66.) 

Mezirow (1981) esittää seitsemän reflektiivisyyden tasoa. Ensimmäinen taso on pel-
kän havaitsemisen taso, joka sisältää ajattelun ja toiminnan tapojen ja tottumusten ref-
lektiota. Toinen taso on affektiivinen reflektiivisyys, johon sisältyy tietoisuus johonkin 
tiettyyn toimintaan liittyvistä tunteista. Kolmas taso sisältää erottelevaa reflektiivisyyttä, 
jonka avulla yksilö kykenee erilaisten toimintojen ja tekojen tehokkuuden arviointiin sekä 
syiden ja suhteiden tunnistamiseen. Neljännellä tasolla on arvioiva reflektiivisyys, jonka 
avulla yksilö kykenee toimintojen, ajattelun ja käsitysten arvottamiseen sekä tunnistaa 
omat arvoasetelmansa. Viidentenä tasona on käsitteellinen reflektiivisyys, jonka avulla 
voi arvioida tiettyjen käsitteiden tarkoituksenmukaisuutta todellisuuden tai ilmiöiden 
kuvauksessa. Kuudes taso on psyykkisen reflektiivisyyden taso, joka suuntaa yksilön nä-
kemään ja tunnistamaan päätösten ja arviointien rajallisuuden ja erilaisten olettamuksien 
vaikutukset tapaamme havaita, ajatella ja toimia. Ylin refleksiivisyyden taso on teoreet-
tinen reflektiivisyys, jolla viitataan yksilön kykyyn tiedostaa arviointitottumusten ja eri-
laisten käsitteiden käytön syyt. Taso siis mahdollistaa virheiden korjaamisen ja väärien 
uskomusten uudelleen arvioinnin. Mezirow nimittää kolmea ylintä tasoa kriittiseksi tie-
toisuudeksi, ja vain näiden tasojen saavuttaminen johtaa uuteen oppimiseen (Mezirow 
1981, 12; ks. myös Ruohotie 2000, 194).

Reflektiivinen toiminta ymmärretään siis Mezirowin (1981; 1996a) mukaan omien 
olettamusten kriittiseksi arvioinniksi. Hän toteaa, että myös harkitseva toiminta on ref-
lektiivistä, mutta ei kuitenkaan sama kuin reflektio. Tällä hän viittaa esimerkiksi pää-
töksentekotilanteessa murto-osan kestävään hetkeen, jolloin yksilö miettii, tekeekö oikein 
tai väärin. Reflektio-käsitteenä on laajasti ajateltuna tällöin joko oleellinen osa parhaan 
toimintatavan valintaa tai sisältää jälkikäteen tehtyjä uudelleenarviointeja.

 Tämän tutkimuksen kannalta koen kommunikointitaitojen tarkastelussa molemmat 
reflektion ulottuvuudet oleellisina. Kommunikaatiotilanteessa ihminen tekee nopeita – 
usein tiedostamattomia – valintoja toimintatavoistaan. Kuitenkin oppimisessa ja kom-
munikointitaitojen kehittymisessä on kyse nimenomaan tämän tiedostamattoman het-

2 Odotustottumuksella Mezirow tarkoittaa niitä oletuksia, joiden kautta tulkitsemme kokemuksiamme.
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ken tekeminen tietoiseksi valinnaksi ja näihin hetkiin palaaminen jälkikäteen kriittisen 
reflektion kautta.

Mezirow (1996a) kuvaa myös kommunikatiivisen oppimisen merkitystä. Hänen mu-
kaansa kaikki oppiminen ei suinkaan ole suorittamaan oppimista3 vaan tärkeämpää on 
oppia ymmärtämään toisten ihmisten arvoja, ihanteita, tunteita, moraalisia ratkaisuja sekä 
sellaisia käsitteitä kuin vapaus, oikeudenmukaisuus, rakkaus, työ, autonomia, sitoutumi-
nen ja demokratiaa koskevien viestien – kommunikaation – merkitystä. Kommunikatii-
vinen oppiminen keskittyy koherenssin saavuttamiseen, eikä pyri syy-seuraus-suhteiden 
entistä tehokkaampaan kontrolliin suorituksen parantamiseksi. Kommunikatiivisessa 
oppimisessa on kyse ennen kaikkea siitä, että oppija pyrkii ymmärtämään, mitä toinen 
puheen, kirjoituksen, draaman, taiteen tai tanssin välityksellä tarkoittaa. Tässä mielessä 
tutkimuksessani kommunikointitaidot nähdään myös oleellisena osana oppimista. (Ks. 
myös Olstedt 2005, 55.) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen sisällä on olemassa erilaisia suuntauksia, joissa 
painotetaan erilaisia asioita. Tässä tutkimuksessa on oppimisnäkemyksen kannalta oleel-
lista sosiokonstruktivismi, joka korostaa tiedonmuodostusta ja oppimista sosiaalisena il-
miönä. Oppimista tarkastellaan sosiokonstruktivismissa osana sosiaalista, kulttuurista ja 
historiallista kehitystä. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on yksilön ja ryhmän välinen 
suhde ja se, miten yksilöt ja ryhmät hyödyntävät yhteistä toimintaa ja voimavaroja oppimi-
sessa. Keskeistä on myös ajatus oppijasta aktiivisena tiedon konstruoijana. (Esim. Tynjälä 
1999; ks. myös Säljö 2001, 19.) 

Myös Jean Lave ja Etienne Wenger (1991) kuvaavat oppimista käytäntöön ja sosiaa-
lisiin tilanteisiin liittyvänä toimintana. He puhuvat situated learning -oppimismallista, 
joka perustuu tiedon sosiaaliseen konstruointiin ja sen kontekstiin. Käsitteen legitimate 
peripheral participation kautta Lave ja Wenger esittävät moniulotteisen oppimiskäsityk-
sen, joka sallii erilaisten metodien, historiallisten jaksojen ja sosiaalisten sekä fyysisten 
ympäristöjen käytön. Heidän mukaansa oppiminen tarkoittaa oppijan tulemista yhteisön 
jäseneksi. Yksilö siis oppii vaiheittain toimimaan ja käyttäytymään yhteisössä. Hän osaa 
tuottaa, käyttää ja arvostaa yhteisön kertomuksia ja kertoa niitä edelleen. Lave ja Wenger 
esittävät, että oppimiseen, ymmärtämiseen ja tulkintaan liittyy aina paljon sellaista, mikä 
ei ole eksplikoitavissa. Esimerkiksi Hannu Kotila (2003, 19) esittää Laven ja Wagnerin 
näkemysten olevan keskeisiä ammattikorkeakoulupedagogiikan lähtökohdissa.

Roger Säljö (2001, 20, 45) taasen kuvaa sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkastel-
tuna oppimista kolmesta erilaisesta mutta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevasta 
ilmiöstä käsin: älylliset (tai psykologiset/kielelliset) välineet ja niiden kehittäminen ja 
käyttö, fyysisten välineiden (tai työkalujen) kehittäminen ja käyttö sekä viestintä ja ne eri 
tavat, joilla ihmiset ovat kehittäneet yhteistyön muotoja erilaisissa yhteisöllisissä toimin-
noissa. Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan emme voi välttää oppimasta, kysymys on 
lähinnä siitä, mitä opimme eri tilanteissa. Tämä näkemys on oleellinen myös kommuni-

3 Mezirow (1996a) erottaa Habermasin (1984) tapaan kommunikatiivisen oppimisen ja instrumentaalisen 
oppimisen. 
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kointitaitojen oppimista käsittelevässä pohdinnassa tässä työssä. Tarkastelen seuraavas-
sa vielä lyhyesti nimenomaan ammattikorkeakoulutuksen oppimisnäkemystä opettajan, 
opetuksen ja opiskelijan näkökulmista. 

Ammattikorkeakoulussa oppimiskäsityksen pohjana voidaan katsoa olevan työelämä-
lähtöisyys (esim. Isacsson 2008; Airola & Kantelinen 2009; Rauhala 2009). Perinteisen 
oppilaitoskulttuurin mukaan oppiminen nähdään suppeaksi, oppilaitoksen sisällä ta-
pahtuvaksi toiminnaksi. Ammattikorkeakoulussa oppilaitoskulttuurin lisäksi vahvasti 
vaikuttava kulttuuri on työelämän asiantuntijakulttuuri. Oppiminen ammattikorkea-
koulussa on siis ennen kaikkea osallistumisen prosessi, jossa sekä opettajat että opiskelijat 
kohtaavat työelämän edustajat. Erilaisten yksilöiden tiedot ja taidot kohtaavat ja raken-
tuvat yhteisesti. (Esim. Eteläpelto 1992; Kotila 2000; Kotila 2003; Isacsson 2008; Rau-
hala 2009.) Ammattikorkeakoulut ovatkin strategisesti valinneet toimintatapoja, joissa 
yhdistyvät ammattikorkeakoulun kolme lakisääteistä tehtävää: koulutus, tutkimus- ja ke-
hitystyö sekä aluekehitystyö. Tällaisia toimintamalleja ovat mm. Laurean LbD (Learning 
by Developing) ja Kymen ammattikorkeakoulun LCCE. Projektioppiminen, työelämä-
lähtöiset hankkeet ja muu elinkeinoelämän ja korkeakoulun välinen kehittämisyhteistyö 
ovat jokaisen ammattikorkeakoulun arkipäivää. (Koivumäki 2002, 93–96; Helle ym. 
2004, 255, 256; ks. myös Raij 2000; Auvinen 2004.)

Konstruktivistisen ajattelutavan mukaan tieto ei ole siirrettävissä olevaa ja objektiivista 
vaan aina tiettyyn sosiaaliseen ympäristöön, yksilöön tai vuorovaikutustilanteeseen liitty-
vää tulkintaa. Oppimisessa ei näin voi olla kyse passiivisesta tiedon vastaanottamisesta, 
vaan kyse on aina tulkinnasta ja tiedon vastaanottamisesta niin, että se saa merkityksensä 
aiempien kokemusten perusteella liitettynä aiempaan tietoon. Opetuksen lähtökohtana 
on siis oppijan tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen taasen on oppijan oman toiminnan 
tulosta: keskeistä on siis oppijan aktiivinen rooli. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 
121–123; Tynjälä 1999, 163.)

Opettajan rooli on muuttunut aikojen saatossa auktoriteetista pikemminkin ohjaajak-
si. Nykyisin vallalla olevan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opettajalta 
odotetaan yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmaa ja konstruktivistista näkemystä: 
taitoa ottaa kunkin opiskelijan oppimisen lähtökohdat yksilöllisesti huomioon. (Onnis-
maa 2007, 110; ks. myös Rauste-von Wright & von Wright 1997.) Pekka Auvisen (2004) 
mukaan ammattikorkeakoulun opettajuuden muutos liittyy opettajan ammatillisen iden-
titeetin uudelleen rakentamiseen. Työelämälähtöisissä oppimistilanteissa, joissa opettaja 
on ennen kaikkea oppimisen ohjaaja, ei kapea-alainen oppiaineen hallinta enää riitä, vaan 
opettajalla tulee olla näkemys työelämän käytänteistä ja erinomaiset yhteistyötaidot.

Opiskelijan itseohjautuvuus, projektioppiminen ja ongelmalähtöinen oppiminen ovat 
keskeinen osa ammattikorkeakoulupedagogiikkaa (esim. Koro 1992; Prittinen 2000; Ves-
terinen 2003; Kalli 2003; Airola & Juurakko-Paavola 2003; Helle ym. 2004; Lonka & 
Paganus 2004). Tämä asettaa erityisiä haasteita opiskelijoiden tiedonhankintataidoille 
ja tätä kautta myös kirjoittamisen ja tekstin jäsentämisen taidoille (ks. Kurttila-Matero 
1998). Koulutus on tänä päivänä koko elämän kestävää; puhutaankin elinikäisestä oppi-
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misesta (Ruohotie 1996; Bron 2005, 18; Tuomisto 2005). Ammattikorkeakoulustakin 
valmistuneella tulisi olla siis valmiudet ja asenne kehittää itseään asiantuntijana läpi elä-
män. Asiantuntijuuden kehittämisessä kommunikointitaidoilla on keskeinen merkitys.

Asiantuntijuuden ydin on ammatillisessa osaamisessa, mutta vahva asiantuntijuus ei 
voi kehittyä ilman hyvää oman toiminnan hallintaa, eli kykyä ymmärtää ja ohjata omaa 
toimintaamme. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi oppimaan oppimisen taidot, itseohjau-
tuvuus, kyky arvioida omaa toimintaa ja osaamista, oman osaamisen jakaminen ja toisil-
ta oppiminen, vuorovaikutus, sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja arvoihin sekä usko 
omiin ammatillisiin kykyihin. (Esim. Koro 1992; Ruohotie 1995; Päivinen 2003; Jarvis 
ym. 2003) Yksilön asiantuntijuuden lisäksi tarvitaan yhä enemmän jaettua asiantunti-
juutta – kykyä jakaa oppimaansa toisille ja oppia toisilta (Senge 1990). Työpaikoilla tarvi-
taan ihmisiä, joilla on hyvät sosiaaliset taidot (Eteläpelto 1992, 28; Keltikangas-Järvinen 
2010, 23). Tähän tarvitaan hyviä kommunikointitaitoja – keinoa viedä asiantuntijuutta 
ja osaamista sanallisesti eteenpäin ja saada ihmiset yhdessä rakentamaan, kehittämään ja 
ideoimaan uusia tuotteita ja palveluita.

Työelämän monimuotoisuus asettaa koulutukselle paineita: koska tarkkoja työtehtä-
viä ei ole, pitää koulutuksen aikana taata opiskelijalle mahdollisuus saavuttaa taso, jos-
sa on ylipäätään realistista kehittyä asiantuntijaksi. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että 
asiantuntijuuteen kasvaminen ja siinä kehittyminen vaatii yksilöltä paitsi tieto- ja taito-
pääomaa myös sosiaalisia taitoja, emotionaalista sitoutumista ja metakognitiivisia taitoja. 
(Eteläpelto 1992, 28–31; Ruohotie 1996, 189; Suomala 2003, 97; ks. myös Rauste-von 
Wright & von Wright 1997; Mäkelä-Marttinen 2006.)

2.3 Asiantuntijuus: tieto, taito, osaaminen

Käyn seuraavassa läpi asiantuntijuuden4 käsitettä tämän tutkimuksen, työelämän ja am-
mattikorkeakoulutuksen näkökulmasta. Asiantuntijuutta tarkastellessani sivuan myös 
lahjakkuuden käsitettä. Lopuksi tarkastelen kommunikointitaitojen asemaa asiantunti-
jan ammattitaidon ulottuvuutena (Kostiainen 2003; Hyvärinen 2011).

Asiantuntijuuden kulttuurinen luonne ja sosiaalinen ulottuvuus ymmärretään usein 
oppimisyhteisöjen merkitysneuvotteluiksi, jossa niin sanottu nuori tulokas etsii yhdessä 
kokeneempien jäsenten kanssa henkilökohtaisia tulkintoja ja yhteisiä merkityksiä asioille 
ja ilmiöille. Oppimisen sosiokulttuurista näkökulmaa korostavissa malleissa on oppimisen 
kannalta keskeinen prosessi vastavuoroinen perspektiivinotto ja yhteiseen ymmärrykseen 
perustuva kohteen rakentaminen. (Eteläpelto 1992, 32–37; Eteläpelto & Tynjälä 1999, 
11.) Yksilön näkökulmasta asiantuntijuuden tarkastelussa on jossain määrin syytä huo-
mioida tiedon, taidon ja harjaantumisen lisäksi myös älykkyys ja lahjakkuus sekä niiden 
merkitys yksilön asiantuntijuudelle (esim. Hunt 2006; ks. myös Säljö 2001, 20–21). Hunt 

4 Käytän asiantuntija- ja asiantuntijuus-käsitettä ammattikorkeakoulupedagogisessa kontekstissa ja kirjalli-
suudesta käännettynä ekspertin (expert-expertise) vastineena (ks. esim. Hunt 2006).
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(2006) toteaa kuitenkin, että lahjakkuudella on merkitystä ennen kaikkea oppimisen ja 
harjaantumisen alussa – siis paljon ennen kuin varsinainen asiantuntijuus saavutetaan. 

Asiantuntijaksi oppimisen tutkimuksissa asiantuntijatiedon alueen kehittymisessä 
keskeistä on yksilön asiantuntijuuden eri osa-alueiden eli käytännön, teorian ja metakog-
nition sekä reflektointikyvyn merkitys ammatillisessa kasvussa ja asiantuntijaksi kehit-
tymisessä (esim. Eteläpelto 1992; Bereiter & Scardamalia 1993). Asiantuntijatietoa voi 
siis analysoida kolmen pääkomponentin, praktisen, formaalin ja metakognitiivisen tietä-
myksen näkökulmasta ja asiantuntijuuden kokonaisuutta kuten Päivi Tynjälä (2011, 83) 
tiivistää neljän pääelementin kautta, joita ovat käytännöllinen tai kokemuksellinen tieto, 
teoreettinen tai käsitteellinen tieto, toiminnan säätelyä koskeva tieto ja itsesäätelytieto 
sekä sosiokulttuurinen tieto. 

Praktinen (käytännöllinen ja kokemuksellinen) tietämys liittyy toimintaan ja on koke-
muspohjaista siinä mielessä, että se on tuotettu käytännön ongelmanratkaisuissa saadun 
kokemuksen kautta. Tätä käytännöllistä tietoa ei voi oppia kirjoista. Toiminnallista tietä-
mys on siitä näkökulmasta, että se otetaan käyttöön yleensä vain tilanteissa, joissa on kyse 
todellisesta ongelmanratkaisusta. Todellisissa tilanteissa praktinen tieto ohjaa siis toimin-
taa. Praktinen tietämys on myös henkilökohtaista, koska se rakentuu jokaisen subjektin 
kohdalla ainutlaatuisesti ja se on myös kontekstuaalista, koska se ilmenee parhaiten niissä 
tilanteissa, joissa se on hankittu. Se on myös hiljaista ja tiedostamatonta tietoa, koska se 
ilmenee niin sanotusti intuitiivisena ja automatisoituneella tavalla. Puhutaan myös pro-
seduaalisesta tiedosta (tietoa siitä, miten jokin toiminto suoritetaan) tai yksinkertaisesti 
kyse on taidosta5. Praktinen tietämys on myös informaalista siinä mielessä, että tällais-
ta tietoa käytetään arvioitaessa ja ennustettaessa käytännön tilanteita. Impressionistista 
praktinen tieto on siitä näkökulmasta, että se on niin sanotusti tuntumatiedon kaltaista. 
Esimerkkinä tällaisen tiedon ilmenemisen tilanteesta voidaan ajatella vaikkapa tilannet-
ta, jossa arvioidaan asiakasta koskevaa tietoa suhteessa hänen tarpeisiinsa ja odotuksiinsa. 
(Esim. Eteläpelto 1992; Bereiter & Scardamalia 1993; Eteläpelto 1997; Lehtinen & Pa-
lonen 1997; Varila & Rekola 2003; Tynjälä 2011; ks. myös Hunt 2006; Hargie 2006b.)

Formaali (teoreettinen ja käsitteellinen) tieto on monessa suhteessa praktisen tiedon 
vastakohta. Formaali tieto on niin sanotusti oppikirjamaista tietoa. Se on julkista ja hel-
posti kommunikoitavaa. Formaali tieto voidaan ilmaista käsitteillä ja sitä voidaan ekspli-
siittisesti käyttää ratkaisujen perusteluna. Teoreettinen eli formaali tieto on luonteeltaan 
yleensä yleispätevää ja universaalia. (Tynjälä 2011, 83: ks. myös Bereiter & Scardamalia 
1993; Eteläpelto 1997; Varila & Rekola 2003; Hunt 2006.) Jotta hiljainen tieto6 voidaan 

5 Tynjälä (2011, 83) huomauttaa, että on hyvä ymmärtää, että taito sisältää myös ”tieto” elementin, mikä on 
helposti nähtävissä englanninkielisestä käsitteestä know how. Ilkka Niiniluoto (1996) taasen toteaa, että tai-
to on tiedon esiaste.

6 Hiljainen tieto (tacit knowledge) on alkujaan Polanyin (1966) esittämä käsite tiedosta, jossa sekoittuvat 
jaettu ja määritelty tieto sekä yksilön omat kokemukset. Hänen mukaansa ihminen tietää enemmän kuin 
mitä pystyy kuvailemaan tai kertomaan. Karin Filander (1997, 139) määrittelee ilmiötä seuraavasti: Sanaton, 
hiljainen tieto on sellaista kontekstuaalista asioiden riippuvuussuhteiden tietämistä, jota on vaikea selittää 
ulkopuolisille.
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tehdä eksplisiittiseksi, tarvitaan reflektoinnin kykyä. Reflektion mukana syntyy itsesää-
telytietoa eli omiin työskentely- ja toimintatapoihin, ajatteluun ja oppimiseen liittyvää 
tietämystä. Kun reflektiivisyys laajenee koskemaan yhteisöä ja kohdistuu oman toimin-
nan ulkopuolelle, puhutaan toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta. (Tynjälä 2011, 83; ks. 
myös Senge 1994; Hargie 2006b.) 

Voidaankin sanoa, että asiantuntijat tuntevat ja tietävät oman alansa laajasti, mutta 
asiantuntijuus ei suinkaan rakennu vain tiedosta ja taidosta. Lisäksi persoonalliset omi-
naisuudet ja sosiaalinen tuki vaikuttavat asiantuntijan onnistumiseen ja asiantuntijuuden 
kokonaisuuteen. Sosiaalisen tuen merkitys voi olla jopa ratkaiseva. Tämä sosiokulttuuri-
nen ulottuvuus on Tynjälän esittämä neljäs ominaisuus asiantuntijuuden muotoutumises-
sa. Sosiokulttuurinen tieto ei ole yksilötason tietämystä vaan sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
käytäntöihin liittyvää tietoa, joka muodostaa myös niin sanotun kehyksen asiantuntija-
tiedolle, jossa yhteisöllisyys korostuu. (Tynjälä 2010; ks. myös Hunt 2006.) Bereiter & 
Scardamalia (1993) korostavat asiantuntijaksi kasvussa nimenomaan vuorovaikutteista 
ja sosiaalista kehitysprosessia. Tässä mielessä oppimisympäristön merkitys ja tuki on siis 
ammatillisen kasvun alkuvaiheessa oleellinen, ja työelämän kontekstissa merkittävää on 
tulevan työyhteisön ja esimiestyön tuki.

Yhä useampi ammattikorkeakouluopiskelija valmistuu työkulttuuriin, joka on muut-
tunut toimintakeskeisestä merkityskeskeiseksi (esim. Kostiainen 2003; Lankinen & Vuo-
rijärvi 2010; vrt. Ora-Hyytiäinen 2004). Yhteiskunta vaatii osaajiltaan paljon. Asiantun-
tijat ja yhteisöt asettavat itselleen yhä haastavampia tehtäviä ja pyrkivät maksimoimaan 
näin uuden tiedon syntymisen (esim. Bereiter 2002). Lahjakkaat osaajat takaavat kilpai-
lukyvyn ja tuottavuuden yritykselle. Toisaalta käsityöläisesti ja siis toimintakeskeisesti 
ajatteleva ei välttämättä edes halua hakea taloudellista tunnustusta tai voittoa vaan haluaa 
saada tyydytyksen työstään. (Julkunen 2007, 27.) Tämä ristiriitainen asetelma näkyy jon-
kin verran myös tutkimusaineistossani: Onko muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmi-
en tarkoitus valmistaa käsityöläisiä vai innovatiivisia ja luovia osaajia yritysten käyttöön 
takaamaan tuotto ja voitto? (Ks. myös Szeto 2010.) Valmistuvatko he merkityskeskeiseen 
vai toimintakeskeiseen työkulttuuriin? Markkinayhteiskunnassa omat taidot ja kyvyt on 
puettava tuotteeksi, tehtävä näkyväksi. Jokaisen on tuotettava tuote, jonka asiakas haluaa. 
Tässä mielessä jokaisen työntekijän on omaksuttava yrittäjämäinen asenne omaa työtään 
kohtaan. (Julkunen 2007, 27.) Toisaalta vaikka asiantuntijan tehtävät ovat yhä useammin 
luonteeltaan käsitteellisiä ja dokumentoivia kuin fyysisiä suoritteita (ks. Lankinen & Vuo-
rijärvi 2010), on visuaalisen suunnittelualan asiantuntijan oltava myös taitava käsistään. 
Sinikka Ruohonen (2009, 132) kuvaa design-alan ihmistä merkitysten tuottajana: ”Suun-
nittelijat eivät tuota vain vaatteita, kirjan kuvituksia, autoja, huonekaluja ja muita käyttö-
esineitä, vaan he osallistuvat tuotteillaan oman suunnittelijaimagonsa rakentamiseen ja 
heidän tuotteitaan käyttävien kuluttajien identiteettityöhön. Yhtenä erona perinteiseen 
yliopistotutkimukseen verrattuna ammattikorkeakoulun muotoilun ja viestinnän projek-
teissa ja opinnäytetöissä on se, että meillä ei ole valmista tuotetta, jota olisi mahdollista 
analysoida, vaan se pitää ensin itse luoda.”
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Perinteisesti ammatin määrittely on ollut suhteellisen helppo taitojen institutionaa-
linen paketti (Julkunen 2007, 33). Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ja taitojen 
määrittely sen sijaan on ongelmallista (esim. Yang ym. 2005; KeSu 2007–2012). Vakiin-
tuneissa hyvinvointiyhteiskunnan ammateissa7 on paljon jatkuvuutta ja turvallisuutta ja 
asiantuntijuuden määrittelykin on liittynyt ura-aikaan, kokemukseen ja laaja-alaiseen, 
mutta samalla tarkasti ammattiin liittyvään tietoon, taitoon ja kykyyn. Ammatti-käsit-
teestä onkin tullut yhä häilyvämpi ja oleellisempaa on yksilön kokonaisvaltainen osaami-
nen ja potentiaali työelämän näkökulmasta. Raija Julkunen (2007) puhuukin jälkiamma-
tillisesta työelämästä ja tunnistettavan ammatti-identiteetin häilyvyydestä. Onhan totta, 
että sekä teollisuudessa, kaupan alalla että julkisella sektorilla meillä on esimerkiksi laa-
tupäälliköitä, suunnittelijoita ja erityisasiantuntijoita. Yksilön ammatti ei enää kerrokaan 
sitä, mitä se oikeastaan pitää sisällään. (Ks. myös Yang ym. 2005; Hanhinen 2010.) Sa-
manlainen määrittelyn haaste on myös tämän tutkimuksen tapausryhmän kanssa: koska 
tarkasti rajattavaa työkenttää tai ammattia ei muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmista 
valmistuneilla opiskelijoilla ole, tarkastelen työelämää myös laajemmin ja monialaisesti. 
Suunnittelijoita on monilla eri aloilla erilaisissa tehtävissä.

Julkunen (2007) esittää jälkiammatillisuuden perusteiksi mm. seuraavaa: Ensinnäkin 
työelämän tutkimuksen viitekohtana tutkitaan nykyään tietoa, informaatiota, asiantun-
temusta ja osaamista – ei siis enää ammatteja. Toiseksi, suljetun tiedon aika on ohi – tieto, 
jota ennen oli saatavilla vain harvoille ja valituille, on nyt kenen tahansa ulottuvissa inter-
netin kautta. Kolmanneksi ammatit ja ammattinimikkeet ovat liudentuneet ja jatkuvasti 
muutoksessa. Neljänneksi hän nostaa esiin yleisesti omaksutun kliseen yksilölle asetetusta 
vaatimuksesta oppia monta uutta ammattia työelämänkaarensa aikana. Ammatillinen 
koulutus ja tutkinto ovat vain pohja, jolta varsinaisen työn oppiminen alkaa. Viidenneksi 
nousee esiin koulutuksen moniammatillistuminen. Ammattitaito on pilkottu kymme-
niksi taidoiksi, jotka lopulta ovat hyvin samanlaisia monissa eri ammattiryhmissä. Esi-
merkkinä mainittakoon tämän tutkimuksen kohteena olevat kommunikointitaidot. 
Kuudentena piirteenä hän pitää työelämän yleisiä joustavuuteen ja kommunikaatioon 
liittyviä vaatimuksia kaikkia koskettavina. Viimeisenä piirteenä on tutkintojen merki-
tyksen väheneminen – työnantajat eivät hae tietyn tutkinnon suorittanutta vaan niin 
sanottua hyvää tyyppiä. Pelkkä ammattitaito ei siis riitäkään. Pitää pystyä sanoittamaan, 
esittämään ja kertomaan oma osaaminen ja kehittämään itsen esillepanon strategioita. 
Julkunen (2007, 47) puhuu myös henkilökohtaisen, ajan kuluessa kasaantuneen ammat-
titaidon tilalle tulleesta potentiaalisuudesta, joka koostuu oppimisesta ja sopeutumisesta 
erilaisiin ympäristöihin ja tehtäviin. 

Asiantuntijan omakohtainen kokemustieto ja oppikirjoissa esiteltävä formaalinen tieto 
voivat monessa mielessä näyttää toisensa poissulkevilta tiedon tyypeiltä. Asiantuntijuuden 
hankkimisessa näillä molemmilla on kuitenkin oma tärkeä roolinsa. Näen tämän tutki-

7 Ammattikuntalaitos ja professiot ovat edustaneet niin sanotusti suljettua tietoa. Ammattiluokitukset ovat 
olleet hierarkkisia ja tehtäviltään tarkasti rajattuja. Rajatusti määriteltävissä ovat olleet ainakin lääkärin, 
sairaanhoitajan ja opettajan ammatit. (Julkunen 2007, 33.)
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mukseni kannalta kahdenlaisena kysymyksenä: toisaalta asiantuntijoiden formaalina ja 
praktisena tietona viestinnästä, kommunikointitaidoista ja toisaalta substanssiosaamiseen 
liittyvänä tiedon luokitteluna. Tutkimukseni aineiston analyysissä pyrin tekemään eroa ja 
havainnoimaan näiden kahden tiedon lajin erot.

Seuraavassa pyrin avaamaan asiantuntijuuteen liittyvän taidon käsitettä. Kaikki taidot 
sisältävät kolme yhteistä piirrettä: 1. taidolla on kohde, tavoite tai päämäärä 2. taito koos-
tuu motoristen ja kognitiivisten osasuoritusten sarjasta ja 3. taidoista syntyy taitavuus. 
(Varila & Rekola 2003, 69.) Taidon oppiminen etenee periaatteessa vaiheittain yksittäi-
sestä osasuorituksesta kohti laajaa kokonaissuorituksen hallintaa. Taidon oppimisproses-
sissa voidaan erottaa vaiheina adekvaatti orientoituminen ympäristöön, taidon laadun tie-
dostamisvaihe ja harjaantumisen vaihe, jossa oppimisen tuottaman automatisoitumisen 
tuloksena kognitiivisen järjestelmän kuormitus vähenee ja havainnointi automatisoituu 
sekä viimeisenä ”selkäytimeen” juurtuneen suorittamisen vaihe. (Varila & Rekola 2003, 
71.) Tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan ammatillisen kasvun vaiheissa myös tästä nä-
kökulmasta kommunikointitaidon kehittymistä.

Hiljaisen tiedon merkitys asiantuntijuudessa on paljon tutkittu, muttei suinkaan yk-
sinkertainen asia. Kaikilla meillä on niin sanottua hiljaista tietoa, jota on vaikea kuvata 
sanoin, mutta jota meillä kuitenkin on (Nonaka & Takeuchi 1995, 61, 62; Raivola & 
Vuorensyrjä 1998, 22–23; ks. myös Borgman & Packalen 2002). Mezirow (1996a) kuvaa 
hiljaista tietoa ei-reflektiivisenä toimintana. Näen itse asian eri tavoin: juuri viestinnän ja 
kommunikaation avulla hiljainen tieto voidaan saada näkyviin ja mahdollistaa sen reflek-
tiivinen käsittely. Eri asia on, voidaanko kaikki hiljainen tieto saada näkyväksi ja sanoitet-
tua. Yrjö-Paavo Häyrynen (1994, 22) taasen puhuu ammatteihin ja yhteisöihin liittyvästä 
kätkötiedosta, jonka tulisi aktivoitua erityisesti haastavissa ongelmanratkaisutilanteissa. 
Tähänkin tarvitaan toimivaa kommunikaatiota.

Tämän tutkimuksenkin kannalta suhde hiljaiseen tietoon on hyvin moniulotteinen. 
Kuvaan jäljempänä hieman tarkemmin viestintäosaamista hiljaisena tietona. Lisäksi mie-
lenkiintoista ammatillisen kasvun näkökulmasta on hiljaisen tiedon tekeminen näkyväk-
si kommunikaation avulla.

Taidon ja opetuksen suhdetta tarkasteltaessa jaotellaan oppimisen vaiheet selkeäm-
min vielä kognitiiviseen, assosiatiiviseen ja autonomiseen oppimisvaiheeseen (Helakorpi 
2001, 179–180). Kognitiivisessa vaiheessa luodaan tiedollinen perusta eli yleiskäsitys il-
miöstä. Assosiatiivisessa vaiheessa oppija liittää harjoittelun tuloksena syntyneet osatai-
dot yhteen. Vähitellen suorituksesta tulee virheettömämpi ja kokonainen. Autonomisessa 
vaiheessa tietoista ohjausta ei enää tarvita niin paljoa ja pienetkin havaintovihjeet auttavat 
yksilöä tuottamaan tarvittavan taitosuorituksen. (Varila & Rekola 2003, 72.) Rauste-von 
Wright (1991) toteaa kuitenkin, että nopeiden yhteiskunnallisten muutosten aikana kou-
lutuksessa on tarkkaan harkittava, mitä halutaan automatisoida koulutuksen välityksellä. 
Elämäntavan muuttuessa nimittäin yksilöiden kerran automatisoidut valmiudet muuttu-
vatkin helposti esteiksi mielekkäälle toiminnalle uudessa tilanteessa. Tämän kehityksen 
tarkastelu myös tässä tutkimuksessa on oleellista. Viestintäosaaminen ja kielelliset kom-
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munikointitaidot nähdään usein asiantuntijan hiljaisena taitona, automaattisena taitona. 
Äänettömän ammattitaidon alueella kommunikointitaidot, kyky vuorovaikuttaa ja vai-
kuttaa toisiin ihmisiin, ovat hallitsevia. (Ks. esim. Kivinen 1998, 76.) Toisaalta nimen-
omaan kommunikointitaidoilla voi olla suuri merkitys, kun vanhoja käyttäytymis- ja toi-
mintamalleja organisaatiossa avataan ja luodaan tilaa uusien mallien syntymiselle (esim. 
Senge 1990).

Ammattikorkeakouluopiskelijankin kohdalla oletus voi olla, että kommunikointitai-
tojen kehittymisessä on siirrytty autonomiseen vaiheeseen, eikä erityistä tietoista opette-
lua enää tarvita – puhumattakaan työelämään siirtyneestä osaajasta. Kostiainen (2003) 
kritisoi tätä viestintäosaamisen äänettömyyden ja siirrettävyyden näkökulmaa aiheellises-
ti. Elina Ora-Hyytiäinen (2004) taasen toteaa, että esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoi-
den kohdalla vaatimattomat viestinnälliset kyvyt eivät ole oppimisen este työtoiminnassa, 
koska työn osaaminen ja kulttuurinen aines määrittyvät ja kehittyvät toiminnan kautta. 
Oma näkemykseni on, että kommunikointitaidot kuuluvat yleisiin työelämävalmiuksiin, 
koska ne ovat tarpeen jokaisessa ammatissa (ks. myös Bennett 1999, 74; Stenström ym. 
2004, 120, 121). Lisäksi viestintäosaaminen on määriteltävä aina suhteessa kontekstiin, 
jossa sitä tarvitaan. Ihmisen kyky kommunikoida tietyssä yhteisössä määrittyykin jokai-
sen sosiaalisen kohtaamisen myötä. (Ks. myös Keltikangas-Järvinen 2010, 22.) Siirrettä-
vyyttä kritisoin siis Kostiaisen tapaan.

2.4 Opetussuunnitelmat: oppiainekeskeisyydestä 
osaamisen ytimeen

Kouluinstituution olemassa olon perustan voisi sanoa olevan opetussuunnitelmissa: il-
man toimivia opetussuunnitelmia koulua ei voi olla olemassa. Oppilaitoksen perustehtä-
vän – opetuksen ja kasvatuksen – sisällöt ovat nähtävissä opetussuunnitelmassa. (Kotila 
2000, 3–6; Autio & Ropo 2004, 234.) Ammattikorkeakoulun on oltava jatkuvasti valmis 
tarkistamaan opetuksensa linjauksia ja sisältöjä. Ajan tasalla pysyminen on erityisesti am-
mattikorkeakoulukontekstissa merkittävää, koska opetussuunnitelmien kautta taataan, 
että työelämä saa tarvitsemiaan osaajia nyt ja tulevaisuudessa. (Kotila 2000, 148–149, 
152–153; Autio & Ropo 2004, 235.)

Koska työelämän toimintaympäristö on hyvin monialainen, opetussuunnitelmissa 
ollaan siirtymässä oppiainekeskeisistä, opetuksen lähtökohdista rakennetuista suunni-
telmista kohti ihmisen kokonaiskehityksen ja ammatillisen kasvun tukemisen takaavia 
opintokokonaisuuksia. Asiantuntijuus edellyttää tietoa ja osaamista mutta myös me-
takognitiivisia taitoja ja sitoutumista. (Kotila 2000, 142, Jarvis ym. 2003, 22; ks. myös 
Suomala 2003; Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä 2007.) Jotta mielekäs oppiminen 
ja relevantti osaaminen saavutetaan, tulee opetussuunnitelmien olla muodoltaan sellaisia, 
että opinnot koostuvat kyllin laajoista kokonaisuuksista ja ne etenevät vuositasolla loogi-
sesti. Lisäksi opetussuunnitelmien pitää olla joustavia. Suurena haasteena on opetukseen 
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kytkettävä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta. (Auvinen ym. 2006, 
10.)

Ammattikorkeakoulusta valmistuu siis työelämän asiantuntijoita ja tämä asettaa 
opetukselle tavoitteet. Opetussuunnitelmassa esitettyihin oppimistavoitteisiin pyritään 
erilaisin opetuksen muodoin. Opettajan ja opiskelijan näkemykset eivät aina ole saman-
suuntaisia: Opiskelija saattaa esimerkiksi kokea ongelmakeskeisen - tai projektimuotoisen 
oppimisen raskaana siitä syystä, että hän tuntee itse joutuvansa tekemään työn. Kun kui-
tenkin on niin, että perinteisen koulumallin tiedon esittäminen ja toistaminen näyttävät 
pikemminkin ehkäisevän kuin valmentavan opiskelijoita oppimaan ja etsimään tietoa it-
senäisesti, koulutuksen pedagogiset ratkaisut on tehtävä ammattiin kasvamista palvellen. 
(Tynjälä 1999, 161; Lonka & Paganus 2004; ks. myös Ora-Hyytiäinen 2004.)

Uudenlaisessa oppimisympäristössä, jossa kohtaavat eri alojen toimijat koulutusmaa-
ilmasta ja työelämästä, tiedon jakamisen, muokkauksen ja välittämisen keinona kyky il-
maista asioita kirjallisesti ja suullisesti on oleellista. Koska ammattikorkeakouluissa kir-
joittamisen traditio on vasta nuorta, eikä käytänteitä ole luotu, on vasta nyt pohdittu, 
millaista kirjoittamista ammattikorkeakouluissa tarvitaan ja miten sitä voitaisiin kehit-
tää. (Lambert & Vanhanen-Nuutinen 2005, 13–14.) Opiskelijoiden osallistuminen tut-
kimus- ja kehityshankkeisiin johtaa pohtimaan myös, millaista kirjoittamisen ja esittämi-
sen taitoa sekä kykyä vuorovaikuttaa opiskelijat tarvitsevat jo opiskeluaikanaan ja miten 
nämä taidot kehittyvät suhteessa työelämässä tarvittaviin viestinnän taitoihin.

Lisäksi yhteiskunnan muutos ja se tosiasia, että postmodernissa8 kontekstissa yksilö ei 
enää kasva automaattisesti johonkin sosiaaliluokkaan tai voi kerran opiskeltuaan todeta 
olevansa valmis, muuttavat ajatusta koulutuksesta ja oppimisesta. Elinikäinen oppiminen 
on ymmärrettävä osaksi nyky-yhteiskunnassa menestymistä ja korkeakoulutuksen yhtenä 
tehtävänä on kasvattaa elinikäisiä oppijoita (esim. Jaakkola ym. 1995). Traditionaalinen 
koulutus, jossa opetussuunnitelma oli hyvin tarkkarajainen ja oppiminen tapahtui aina 
tietyssä paikassa, ja jossa koulutusinstituutiolla oli tietynlainen yksinoikeus9 määritellä, 
mikä on oppimista ja mikä hyväksytään osaksi koulutusta, on muutoksessa. (Jarvis ym. 
2003, 23; OPM-muistio 2007, 4.)

Ammattikorkeakoulukontekstissa opetussuunnitelmien joustavuus ja oppiaineiden 
integrointi sekä työelämäperustaisuuden ja opiskelijalähtöisyyden vahvistaminen ovat 
välttämättömiä, jotta koulutus vastaa työelämän tarpeisiin. Tietty ammatti ei enää ole 
tarkasti rajattu vaan ammatit ovat tavallaan vanhojen ammattien uusia yhdistelmiä (ks. 
Launis & Engeström 1999; EK:n raportti 2006). Onkin hyvin vaikeaa yrittää määritellä 
tarkasti juuri niitä tietoja ja taitoja, joita ammattiin liittyy (Suomala 2003, 97). Tämä 

8 Postmoderniutta kuvataan mielentilana ja vaeltamisen aikana, jolloin mitään ei tehdä lopullisesti vaan kaik-
ki muuttuu kaiken aikaa. Yksilön identiteettikään ei ole enää pysyvä vaan se rakentuu ja muokkautuu jatku-
vasti. (Bauman 1996.)

9 Muutoksesta esimerkkinä OPM:n muistio (2007), jossa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen laa-
jennetaan koskemaan myös epämuodollista koulutusta. Keskeistä ei siis ole, kuka esimerkiksi tutkinnon on 
myöntänyt, vaan keskeistä on tunnistaa osaamistulokset.
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korostaa opetussuunnitelman tai tutkintojen yleisten osaamistavoitteiden (ks. EQF ja 
NQF10) merkitystä entisten oppiaineen jaksojen sisältöä enemmän. 

Opetuksen suunnittelun lähtökohtana on oppimisprosessi, jonka tueksi rakennetaan 
opiskelijoiden toimintaan liittyviä ja oppimista tukevia oppimistilanteita (Ammattikor-
keakoulut Bolognan tiellä 2007). Oleellista tässä on huomata, että oppiminen on sijoitet-
tava aina kontekstiinsa: On huomioitava opiskelijan lähtötilanne ja toisaalta osaamisen 
tavoitteet, joihin ammattikorkeakoulussa vahvasti vaikuttavat työelämän osaamisvaateet. 
(Raij 2003, 42–43; Jarvis ym. 2003, 23; ks. myös Rauste-von Wright & von Wright 1997). 

Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmissa kuvataan osaamistavoitteet ja oppi-
misen vuositeemat sekä tietyn opintojakson aikana saavutettavia osaamisen alueita. Ta-
voitteena olevan osaamisen kuvauksessa käytetään Ruohotien (2005) jaottelua tiettyyn 
koulutusammattiin liittyviin tietoihin ja taitoihin, yleisiin työelämävalmiuksiin sekä 
ammatillista kehittymistä tukeviin valmiuksiin (Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä 
2007). Osaamistavoitteet tai oppimistulokset (learning outcomes) muotoillaan kuvaa-
maan opiskelijan tiedollisia (opiskelija ymmärtää) ja taidollisia tai toiminnallisia (opiske-
lija osaa) oppimistuloksia, joiden saavuttaminen on opintojakson tai muu tutkinnon osan 
suorittamisen perusteena (Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä 2007). Opetussuunni-
telmatyön osaamismäärittelyssä keskiössä on eurooppalainen tutkintojen viitekehys, EQF 
ja sen kansallinen sovellus NQF, joissa osaamiset on määritelty tietoina, taitoina ja pä-
tevyytenä. AMK-tutkinto asettuu EQF-luokituksessa kahdeksasta tasosta tasolle kuusi, 
jossa viestintäosaamisen kuvaus on seuraavanlainen: Opiskelijalla on valmius jatkuvaan 
oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoli-
selle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella 
kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Yleisenä kompetenssina viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen pitää ammattikorkeakoulututkinnossa sisällään seuraavanlai-
sia tavoitteita (learning outcomes): opiskelija kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioi-
den kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen. Opiskelija osaa toimia oman alan 
tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa, ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn 
periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä. Opiske-
lija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. (Ammattikorkeakoulut 
Bolognan tiellä 2007.)

Oppimisprosessiin kokonaisuutena kuuluvat opetustilanne, oppimistehtävät sekä 
ohjaus ja arviointi. Oppiminen on aina jokaisen yksilöllinen prosessi11, johon kuitenkin 
opettaja ja hänen käyttämänsä menetelmät vaikuttavat – joskus enemmän, joskus vähem-
män. Opetuksen tehtävänä on tarjota opetussuunnitelman mukaiset virikkeet ja tilanne, 

10 EQF ja NQF (kansallinen luokitus) Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) on yhteinen eurooppalai-
nen viitejärjestelmä, jonka avulla eri maiden kansallisia tutkintojärjestelmiä ja tutkintojen viitekehyksiä kyt-
ketään toisiinsa. EQF:n kahdeksan (8) tasoa kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. 
Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) viitetasot perustuvat oppimistuloksiin, jotka kuvataan 
tietoina (knowledge), taitoina (skills) ja pätevyytenä (competences).

11 Kokonaisuudessaan oppimistapahtuman suunnittelu ja kokonaisuus vaikuttavat myös osaamisen saavutta-
miseen vaadittavaan aikaan ja täten opiskelijan kuormittavuuteen.
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joilla oppimistavoitteisiin päästään. (Jaakkola ym. 1995, 84–88; Rauste-von Wright & 
von Wright 1997, 151.) Oppimisen prosessi on siis tilannesidonnaista. Opettajan tehtävä-
nä on esimerkiksi oppimistilanteiden ja -ympäristöjen rakentamisella tukea tuloksellisen 
oppimisprosessin syntymistä, toisin sanoen herättää kiinnostus ja motivaatio. Tavoitteena 
on, että oppija omaksuu sellaisia tiedonkäsittelytapoja, jotka edistävät asioiden mieleen 
painamista ja ymmärtämistä sekä toiminnallista osaamista. (Rauste-von Wright & von 
Wright 1997, 33; Murtonen 2004, 79; ks. myös Ruohotie 1996; Auvinen 2004; Mäki 
2012.)

Osaamisen saavuttaminen vaatii aikaa ja ECTS-järjestelmässä opiskelijan työmäärä 
(student workload) opintojen mitoituksen lähtökohtana on työmäärä, joka keskimääräi-
seltä opiskelijalta vaaditaan opintojakson, tutkinnon osan tai koko tutkinnon osaamista-
voitteiden saavuttamiseen ja ymmärtävään oppimiseen. Opintojen oikea mitoittaminen 
on opetussuunnitelmatyön onnistumisen välttämätön edellytys. Aika, joka varataan tut-
kinnon tai sen osan suorittamiseen, ei saa perustua tietyn aineen, tutkinnon tai esimer-
kiksi opettajan arvostukseen tai sosiaaliseen asemaan, vaan sen täytyy olla perusteltavissa 
rationaalisesti olennaisuuden ja tutkinnon osaamisvaatimusten perusteella. (Ammatti-
korkeakoulut Bolognan tiellä 2007.)

Osaamisessa on kyse tiedoista ja taidoista, joiden pohjalta pystyy toimimaan käytän-
nön ongelmanratkaisutilanteissa. Oleellista tässä on yksilön ymmärrys: kyky käyttää ja 
soveltaa tietoaan. (Helakorpi & Olkinuora 1997, 78; ks. myös Ora-Hyytiäinen 2004.) 
Toiminnallisen osaamisen arviointi jää usein koulutuksessa liian vähälle. Opiskelijoille 
kertyy paljon tietoja ja taitoja, mutta heidän kykynsä käyttää osaamistaan käytännön työ-
elämässä on huomattavasti rajallisempaa. Opiskelijoille pitäisi siis antaa nykyistä enem-
män mahdollisuuksia näyttää osaamistaan käytännön tasolla. (Esim. Ruohotie 2000; 
Nummenmaa & Lautamatti 2004.)

Kielelliset kommunikointitaidot ovat oleellinen osa myös oppimaan oppimisen taito-
ja: tietoa jäsennetään kirjoittamalla ja keskusteluin. Tavoitteiden ja niiden saavuttamisen 
arviointi tapahtuu kielellisesti. Toiminnan kuvaaminen kirjallisesti ja suullisesti ohjaa 
opiskelijaa ymmärtämään oman oppimisensa tuloksia. (Päivinen 2003, 149; ks. myös 
Nummenmaa & Lautamatti 2004.) Taitojen kehittymisen kannalta on lisäksi tärkeää, 
että opettaja tekee koko opetus- ja oppimisprosessin oppijoille näkyväksi alusta lähtien. 
Tämä tarkoittaa tavoitteiden, opetusmenetelmien ja arvioinnin avaamista ja niistä kes-
kustelemista. Prosessin läpinäkyväksi tekeminen kertoo oppijoille, mitä heiltä odotetaan, 
miten he voivat toimia, millä keinoilla opettaja edistää heidän oppimistaan sekä vaikuttaa 
ryhmän ja yksilön opiskelutoimintaan. Opettajalta vaaditaan siis paitsi oman alansa asi-
antuntemusta myös erilaisten oppijoiden ja oppimistilanteiden hallintaa. Opetus on vuo-
rovaikutusprosessi: opetus ja oppiminen liittyvät luontevasti toisiinsa – niillä on yhteinen 
päämäärä ja monenlaisia tapoja, joilla päämäärä pyritään saavuttamaan. Läpinäkyvyyteen 
kuuluu myös se, että opettaja tarvittaessa tekee muutoksia prosessiin ja perustelee ne oppi-
joille. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 159–161; ks myös Raij 2003.)
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Oppijoina olemme erilaisia ja myös kommunikointityylimme ja -taipumuksemme 
ovat kiinni persoonasta ja luonteestamme. Käsittelemme aistiemme kautta tulevia ärsyk-
keitä ja informaatiota eri tavoin riippuen siitä, mikä meille on luontaista ja sopivaa. (Ks. 
Marckwort & Marckwort 1994; Keltikangas-Järvinen 2006; Keltikangas-Järvinen 2010.) 
Useimmilla meistä aisteistamme joku voi olla hallitseva ja joku toinen aisti olla vähem-
män merkittävä. Tämä johtaa myös siihen, että oppimistyylimme tai tapamme vaihte-
lee sen mukaan, miten otamme parhaiten vastaan tietoa. Tästä voidaan johtaa erilaiset 
oppija- ja vastaanottajatyypit: visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. (Marckwort & 
Marckwort 1994, 48.) 

Visuaalinen ihminen prosessoi maailmaa silmillään. Hänelle on tärkeää se, minkä hän 
konkreettisesti näkee. Hän haluaa saada asioista kokonaiskuvan ja hahmottaa nopeasti 
ympärillään olevan maiseman ja yksityiskohdat. Se, missä järjestyksessä yksityiskohdista 
puhutaan, ei ole hänelle tärkeää, kunhan hän vain saa kuvan siitä, mistä on kyse. Kuvat ja 
piirrokset ovat tärkeitä, kun vastaanottaja on visuaalista tyyppiä. (Marckwort & Marck-
wort 1994, 49.) 

Auditiivinen tyyppi etenee ja odottaa muiden etenevän kohta kohdalta loogisesti jär-
jestyksessä. Koska hän prosessoi korvillaan, hänelle on tärkeää se, mitä hän kuulee; sa-
moin kuin sisäiset äänet, sisäinen puhe. Auditiiviselle ihmiselle kerrotaan, selitetään, pu-
hutaan. (Marckwort & Marckwort 1994, 51.) Tämäkin erilaisten oppijoiden näkökulma 
on tutkimuksessa tavallaan juonteena mukana – ihmiset ovat erilaisia ja temperamentit 
vaihtelevat: joku vain yksinkertaisesti on omalla maallaan viestiessään sanallisesti – toi-
nen taasen kuvallisesti. Joku kokee suullisen kommunikaation omakseen ja toiselle kirjal-
linen on luontevampaa.

Kuitenkin, kun edellä kuvattua tarkastellaan viestinnän opetuksen näkökulmasta, voi 
todeta, että kommunikointitaitojen opettaminen (oppiminen, kehittäminen) on oleelli-
nen osa ammatillista korkeakoulutusta – ei siis irrallinen osa, vaan elintärkeä sidos mat-
kalla asiantuntijuuteen. Opiskelijan on persoonallisista piirteistään huolimatta tai niiden 
takia saavutettava koulutuksen aikana riittävät tiedot ja taidot (osaaminen), joiden avulla 
kommunikoida ja käsitellä erilaisia vuorovaikutustilanteita ja toisaalta myös erilaisia teks-
tejä. Tehtävä ei ole yksinkertainen.
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2.5 Luovuutta tavoittelemassa – muotoilun 
ja viestinnän koulutusohjelmat

“What is this black thing? That’s the handle for the crane? Ok well, when I look at it like this, 
it looks like I might stab myself with it or something. Designers have to explain things all the 
time.” (Feedback given by critic to design student following critique)
(Dannels ym. 2008, 1)

Kuvaan seuraavassa muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien muodostamaa oppimis-
ympäristöä (ks. myös Szeto 2010). Avaan luovuuden käsitettä ja kommunikointitaitojen 
merkitystä visuaalisten alojen osaajille: Designers have to explain things all the time (Dan-
nels ym. 2008, 1). Arlene Oak (2011, 211) toteaa, että puheen ja neuvottelun kautta jokai-
nen design-prosessin tuloksena syntyvä tuote saa paitsi suunnittelijan henkilökohtaisen 
myös yhteisöllisen ja sosiaalisessa todellisuudessa rakentuneen merkityksensä. Lähtökoh-
tani on se, että luovuutta on meissä jokaisessa (ks. esim. Bereiter 2002), mutta tutkimuk-
sen kontekstin kannalta on välttämätöntä tarkastella luovuuden merkitystä tutkittavien 
elämismaailmassa. Luovuus on visuaalisen alan koulutuksessa oleellinen käsite amma-
tillista osaamista tarkasteltaessa. Se myös elää jollain tavalla myyttisenä ilmiönä monen 
puheissa. Ristiriitojakin se aiheuttaa, kun toisaalta pitäisi olla vapaus tehdä luovaa työtä 
omassa tahdissa ja toisaalta tulostavoitteet ja dead linet aiheuttavat painetta. Tähän todel-
lisuuteen kasvaa myös opiskelija. 

Anna Reid ja Ian Solomonides (2007, 30, 31) ovat tutkineet suunnittelijaopiskelijoi-
den käsityksiä luovuudesta ja sitoutumisesta työhön. He jakavat opiskelijoiden käsitykset 
luovuudesta ja sitoutumisesta viiteen kategoriaan (kuvio 3). Reidin ja Solomonidesin jaot-
telu toimii hyvin tämänkin tutkimuksen kontekstissa lisäämässä ymmärrystä siitä elämis-
maailmasta, jossa suunnittelijat elävät.

Kuvio 3. Suunnittelijaopiskelijoiden kokemus sitoutumisesta ja luovuudesta 
(mukaillen Reid & Solomonides 2007, 31). 

Sense of Artistry:

utility, problem solvers,
doing

Sense of Being
a Designer:

professionalism,
community

Sense of Being within
a Spesific Context:

becoming, belonging,
involved

Sense of
Transformation:

learning,
understanding,

thinking

Sense of Being:

confidence, happiness,
imaginative,

self knowledge
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Koska luovuutta ei voida havainnoida konkreettisesti, sen määrittelyssä pitää ottaa huo-
mioon, mitä luovuus on tuottanut. Luovuutta voidaan myös tutkia monen tieteenalan pii-
rissä. (Häyrynen 1994, 23; Uusikylä 2004, 59; Takahashi ym. 2012, 225; ks myös Hakala 
2002; Uusikylä 2008.) Tämän tutkimuksen kontekstissa ennen kaikkea visuaalisuus on 
luovuuden lähde ja tulos. Lahjakkuus ja luovuus tässä kontekstissa ovatkin selvästi suun-
tautuneet muualle kuin kielellisen viestinnän alueille. Tämä vaikuttaa luonnollisesti tut-
kimuksen tuloksiin, siihen, miten kommunikatiivinen kompetenssi määritellään ja miten 
kommunikointitaidot nähdään osana ammatillista kasvua.

Luovuudella on suuri merkitys siinä kulttuurissa, johon opiskelija pääsee sisälle läpäis-
tessään korkeakoulun pääsykokeissa vaativan seulan. Luovuustutkimuksessa voidaan kes-
kittyä luovuuden neljään osatekijään: persoonaan, luovaan prosessiin, luovuutta osoitta-
viin produkteihin ja luovuutta tukevaan ympäristöön (Uusikylä 1998, 36; Uusikylä 2002, 
72; Hakala 2002, 18; Levi 2007, 201–212; ks. myös Csikszentmihalyi 1999; Williams & 
Yang 1999; Uusikylä 2008). Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on kiinnittää huo-
mio luovaan toimintaan ja ympäristöön, jossa visuaalisesti luovia tuotteita syntyy sekä 
luovuuden merkitykseen oppimisessa ja kommunikaatiotilanteissa (ks. Csikszentmihalyi 
1996; Amabile 1997). Luovalla toiminnalla viitataan toimintatapoihin, joilla uskalletaan 
ottaa riskejä, kokeilla uusia asioita. Tavoitteena ei siis ole esittää luovuutta kaoottisena 
prosessina vaan juurikin kykynä toimia epämääräisissä ja epävarmoissa tilanteissa. Luo-
vuus on siis toisaalta ongelmia kehittelevää ajattelua, joka tulee välttämättömäksi, kun 
vanhat tavat tai ajattelu eivät riitä (Häyrynen 1994, 22, 26; ks. myös Bereiter 2002). Tässä 
tutkimuksessa se pyritään rajaamaan toimintaympäristössä vaikuttavaan visuaaliseen il-
maisuun liittyvään luovaan toimintaan. Lahjakkuus taas on jotain sellaista, mitä ihminen 
on saanut jo syntyessään, mutta jonka puhkeaminen kukkaan on vasta koulutuksen, har-
joittelun ja ympäristön vaikutuksen tulos. Lahjakkuus on myös sidoksissa ympäristöönsä 
ja sen arvoihin. (Uusikylä 1995, 46; Hakala 2002, 27.)

Suunnittelu sinällään ei siis ole mikään mystinen kyky, vaan yksinkertaisesti tai-
to samalla tavalla kuin esimerkiksi pianon soitto tai pyörällä ajo (Lawson 1997, 11; ks. 
myös Niinistö-Sivuranta 2008). Siihen on turha myöskään liittää turhaa romantisointia 
(Stempfle & Badke-Schaub 2002, 474). Kommunikaation avulla, keskustellen ja vuoro-
vaikuttaen luovuus voidaan purkaa myös suunnitteluprosessin osallistujien kesken jollain 
tavalla hallittavaksi ja nähdä myös rajoitukset, jotka liittyvät toteutukseen (Oak 2009, 
214; Perry & Sanderson 1998, 280–281). Ammattitaitoiseksi muotoilijaksi kasvu on siis 
kurinalaista työtä. Se on kasvua kulttuurisena, sosiaalisena ja yksilöllisenä ihmisenä ja 
myös psykologista kasvua luottamuksessa omiin taitoihin ja tunteisiin. (Huittinen 2009, 
145.) Suunnittelijaksi kasvu vaatii oman osaamisen reflektiota ja luova prosessikin voi-
daan purkaa sanoiksi (Perry & Sanderson 1998, 280–281; Stempfle & Badke-Schaub 
2002, 496; Lyon 2009, 154–155).

Tutkimuksen kannalta ei välttämättä ole edes tarpeen määritellä käsitettä luovuus, 
vaan pikemminkin pitää rajata, millainen luovuus, millainen lahjakkuus ja mikä merki-
tys sillä on tutkimuksen kohteena olevien ammatillisen kasvun ja kommunikointitaito-
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jen kannalta. Edellä kuvatusta voidaan määrittää tutkimuksen kohteena olevien ammat-
tikorkeakoulun kulttuurialan visuaalisen alan opiskelijoiden erityislahjakkuus kyvyksi 
ymmärtää visuaalisuutta ja esteettisiä viestejä sekä onnistua erilaisissa ongelmanratkaisu-
tilanteissa. 

Opettajana olen havainnut, että omaan ammatilliseen osaamiseen liittyvä luomistyö 
voi saada opiskelijat puurtamaan intensiivisesti ja sitoutuneesti12 sen sijaan viestintään 
liittyvät oppimisen tilanteet tai tehtävät taasen saattavat tuntua pakollisilta ja raskailta. 
Tämä luovuus ja lahjakkuus visuaalisella alueella saattaa osaltaan vaikuttaa opiskelijan 
motivaatioon13 oppia tai kehittää kielellisiä kommunikointitaitojaan tai kokea sanalli-
nen kommunikointi ylipäätään merkitykselliseksi (ks. myös Spitzberg 1983, 324; Hargie 
2006a, 40, 41; Lyon 2009, 154).

Tämän tutkimuksen aineistona on niin sanotun luovan luokan kokemuksia ja merki-
tyksiä kommunikointitaidoista. Richard Florida (2005, 51) määrittää ja rajaa luovaa luok-
kaa seuraavasti: ”Luovaan luokkaan kuuluville maksetaan ensisijaisesti luovasta työstä ja 
heidän työnsä on huomattavasti itsenäisempää ja joustavampaa kuin kahden muun luo-
kan (työväen ja palveleva luokka).” Hän mainitsee luovaan luokaan kuuluviksi esimerkiksi 
insinöörit ja suunnittelijat.

Luovuutta määriteltäessä törmätään siis sen rajaamisen ja kuvauksen ongelmaan: 
Kuka on luova? Miten luova ihminen voidaan määritellä? Voiko kuka tahansa olla luo-
va? Vaikuttaa siltä, että luovuutta tarkastellaan eri tieteenalojen ja viitekehysten kautta 
hieman eri tavalla (Kowaltowski ym. 2010, 456). Luovuutta ei yksiselitteisesti ja yleisesti 
hyväksyttävällä tavalla näin ollen edes pystytä selittämään (Uusikylä 1995, 49; Uusikylä 
1996, 70; Ward ym. 1999; Reid & Solomonides 2007, 27; Ya-Hui 2009, 707; ks. myös 
Hägglund 1984; Häyrynen 1994; Nickerson 1999). Robert J. Sternberg ja Todd I. Lubart 
(1999) esittävät, että luovuuden määrittelyn vaikeuteen on osaltaan vaikuttanut se, että 
luovuuteen liitetään sellaisia abstrakteja käsityksiä kuin inspiraatio ja mystiset kyvyt, joita 
on mahdoton tieteellisesti selittää14 (ks. myös Uusikylä 2004, 62). Koska luovuutta ei voi-
da havainnoida konkreettisesti, sen määrittelyssä pitää ottaa huomioon, mitä luovuus on 
tuottanut (Uusikylä 2004, 59; Reid & Solomonides 2007, 27; ks. myös Häyrynen 1994). 
Design-koulutuksessa luovuus voidaan liittää esimerkiksi persoonaan, produktiin, proses-
siin tai suunnittelijan ideaan (Reid & Solomonides 2007, 27). 

Toisaalta Robert W. Weisberg (1999, 248, 249) kyseenalaistaa, tarvitseeko luovaa ajat-
telua ja osaamista erottaa tai määritellä suhteessa pelkkään ajatteluun vai onko niin, että 
kaikki ajattelu on luovaa. Hän kyseenalaistaa esimerkiksi innovaation ja luovan ajattelun 
suhteen selittämällä innovaation syntymisen mahdollisuutta sillä, että joku keksii inno-

12 Mihaly Csikszentmihalyi (2006) kuvaa tällaista tilaa luovaksi flow-tilaksi, jossa tekeminen itsessään koe-
taan niin mielekkääksi, ettei yksilö tarvitse ulkoisia tavoitteita motivoituakseen.

13 Esimerkiksi Collins & Amabile (1999) liittävät sisäisen motivaation merkityksen vahvasti ihmisen suoriutu-
miseen ja haluun kehittää osaamistaan.

14 ”Many people seem to believe, as they do about love, that creativity is something that just doesǹ t lend itself 
to scientific study, because it is a spiritual process.”



53

vatiivisen idean yksinkertaisesti siitä syystä, että tällä yksilöllä on jotain oleellista tietoa 
enemmän kuin jollain toisella.

Vaikka monet luovaan prosessiin liittyvät seikat vaikuttavat vaikeasti tavoiteltavil-
ta, taustalla vaikuttaa olevan aina johdonmukainen menetelmä. Monet tutkijat pitävät 
luovaa ajattelua nelivaiheisena prosessina, johon kuuluu valmistelu, kypsyttely, oivallus 
ja vahvistus tai tarkistus. (Florida 2005, 80.) Paitsi että luovuus on virikkeellistä ja lumoa-
vaa, se on tosiasiassa myös ihan vain työtä. Luovuuden alkuperä on sama kuin elämänku-
lun ja toiminnan yleensä. Voisi oikeastaan kysyä, miksi epäluovuutta on niin paljon, mit-
kä tekijät estävät luovan toiminnan, uusien ideoiden esittämisen ja ilmaisun? Ongelmat 
työelämässä ja elämässä ylipäätään eivät jäsenny yksiselitteisen loogisesti, jolloin luovaa 
ajattelua tarvitaan sen tutkimiseksi, mikä oikeastaan on ratkaistava ongelma. Tämä voi 
edellyttää kirjoittamattomien sääntöjen tai normien rikkomista, ennakko-oletusten tie-
dostamista ja näiden mentaalisten mallien purkamista. (Häyrynen 1994, 26, 27; ks. myös 
Senge 1994.) 

Jos puhutaan luovasta organisaatiosta, voidaan havaita muutamia piirteitä, jotka tun-
tuisivat olevan luovalle työyhteisölle ominaisia. Göran Ekvall (1996) on vertaillut luovien 
ja toisaalta paikalleen pysähtyneiden organisaatioiden toimintaa ja todennut, että luovalle 
organisaatiolle keskeistä on muun muassa vapaa ilmapiiri, rakentavat väittelyt ja hedelmäl-
liset konfliktit. (Ks. myös Uusikylä & Piirto 1999, 73; Williams & Yang 1999; Huuhka 
2004.) Maisa Huuhka (2004) kuvaa luovan organisaation johtamistyyleissä korostuvan 
johtajan merkitys mahdollistajana ja innostuneen ilmapiirin luojana. Kommunikointitai-
doilla ja rakentavalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys luovan organisaation toimin-
nassa. Pakottamalla ja käskyttämällä ei luova organisaatio menesty. (Ks. myös Helakorpi 
& Mahlamäki-Kultanen 2009, 11; Levi 2007, 29, 103.)

Pekka Himanen puhuu rikastavasta yhteisöstä, jossa vallitsee rakentava ja toisiaan tu-
keva kilvoittelu. Vastakohtana on yhteisö, jossa uuden luomisen tiellä on pelko häväistyk-
si tulemisesta. Himanen (2004) toteaa: ”Onnistumisen edellytyksenä on unelma, joka 
kulkee käsi kädessä sinnikkyyden kanssa, luovuuden, joka pitää sisällään innostuksen ja 
tekemisen ilon sekä rikastuttavan yhteisön, jossa ihminen kokee olevansa arvostettu ja 
kuuluvansa johonkin.” Himanen kritisoi myös virheiden pelkoon ja välttelyyn perustuvaa 
toimintakulttuuria, joka on vastakohta riskinotolle ja luovalle onnistumiselle. 

Tuula Huittinen (2009, 146) korostaa erehtymisen merkitystä luovassa prosessissa ja 
pitää kokeiluja ja erehtymisiä kallisarvoisina kokemuksina tiellä uuden keksinnön, in-
novaation tai ratkaisun löytämiseksi. (Ks. myös Williams & Yang 1999.) Edellä kuvattu 
herättää minut miettimään omia kokemuksiani opettajana: Opiskelijoita huolettaa usein 
juuri tämä virheiden tekemisen pelko. Opiskelijaa askarruttaa, mitä sitten, jos asiat eivät 
menekään niin kuin on olettanut tai jos prosessin aikana tapahtuu jotain odottamatonta. 
Kuitenkin, itse asiassa niin sanotun epäonnistumisen kautta voikin löytyä jotain aivan 
uutta. Ei siis pidä pelätä virheiden tekemistä. Esimerkiksi opinnäytetyöstä voikin tulla 
merkittävä, jos prosessissa paljastuu jotain ennalta odottamatonta. Carl Bereiter (2002) 
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toteaakin, että luovat yksilöt ovat onnekkaita riskin ottajia. Luovuuteen kuuluu siis kyky 
ottaa riskejä. 

Luovaan prosessiin vaikuttavat aina persoona, kyky ja osaaminen, motivaatio sekä 
vallitseva kulttuuri (Greene 1977, 19; Collins & Amabile 1999; Csikszentmihalyi 1999; 
Amabile 1997; ks. myös Huuhka 2004). Sinänsä voi ajatella, että mikä tahansa työtehtävä 
tai suunnitelma tarvitsee onnistuakseen tekijän, joka kykenee edes jollain tasolla ratkaise-
maan ongelmia ja työskentelemän itsenäisesti. Eri asia sitten on, syntyykö jotain uutta ja 
erikoista, tarvitaanko tai odotetaanko tekijältä jotain kykyä osoittaa erityistä luovuutta. 
Konteksti, jossa tämä tutkimus on syntynyt, arvioi luovuutta seuraavanlaisesta näkökul-
masta: Tässä luovuudella viitataan yksilön kykyyn ja taitoon tuottaa visuaalisesti vaativia 
tuotteita. Luovan ajattelun tuloksena, produktina, on siis suunnittelijoiden kohdalla jo-
tain silmin nähtävää. Voidaan olettaa, että visuaalisuus ja kuvallisen viestinnän hallinta ja 
taidokkuus ovat heille ominaista. (Ks. myös Yang ym. 2005.) Ilmapiiri ja luovuutta tukeva 
oppimisympäristö muodostuvat visuaalisesti lahjakkaiden opettajien ja opiskelutoverei-
den vuorovaikutuksesta. Tämän lisäksi tässä tutkimuksessa luovuus nähdään myös hyvin 
arkipäiväisenä ja oleellisena osana nyt ja tulevaisuudessa ihmisten kykynä oppia ja uudis-
tua (Grierson 2011, 339; Collin & Billet 2011, 211, 212). Oppimisen näkökulmasta luo-
vuus mahdollistaa synteesien tekemisen sekä analyyttisen ja käytännöllisen toiminnan: 
ideoiden tuottamista, ideoiden arvioimista ja ideoiden viemistä kommunikoiden eteen-
päin (Sternberg & O’Hara 1999, 269; Collin & Billet 2011, 218). Jos luovuuden käyttöön-
otto määritellään jollain tavalla ura- tai ammattijärjestelmään liittyen, käsitys luovuudes-
ta on hyvin suppea eikä sisällä kaikkea kehittämismahdollisuuksia (Häyrynen 1994, 81).

Luovuutta on usein kuvailtu mystiseksi kyvyksi, vaikka luovuuden voi hyvin siis käsit-
tää jokapäiväisenä, arkisenakin (Sternberg & Lubart 1999, 4, 5; Collin & Billet 2011, 217, 
218; ks. myös Häyrynen 1994). Luovuutta voi lähestyä hyvin käytännöllisesti, koska sitä 
tarvitaan jokapäiväisissä ongelmanratkaisutilanteissa ja luovuus on läsnä erilaisten käy-
tänteiden uudistamisessa ja muutoksissa (Collin & Billet 2011, 217–222; ks. myös Feld-
man 1999; Nickerson 1999; Häyrynen 1994). Luovuus auttaa ihmistä kohtaamaan uusia 
haasteita. Tulevaisuudessa merkittävä tieto ja osaaminen liittyvät hyvin paljon ihmisten 
väliseen toimintaan ja ongelmien ratkomiseen. Koulutuksen tehtävänä on turvata opiske-
lijoiden luova kapasiteetti. Sellaiset oppimisympäristöt, jotka tukevat avointa oppimista 
ja huomioivat opiskelijoiden henkilökohtaiset mielenkiinnonkohteet, tukevat parhaiten 
heidän kykyään sekä uudistaa että siirtää oppimaansa tulevaisuuden ammatillisiin käy-
tänteisiin. (Collin & Billet 2011, 221,222; ks. myös Häyrynen 1994; Collins & Amabile 
1999; Kyllönen 2011.) 

Voi myös ajatella, että luovuus terminä ja käsitteenäkin on kärsinyt jonkin verran 
inflaatiota: nykyään kaikki haluavat julistautua luovaksi. Luovuuteen liittyy kuitenkin 
jotain hyvin myönteistä: Siitäkin huolimatta, että sen avulla tai varjolla pyritään pelasta-
maan yritysten ja Suomen kilpailukyky globaalissa kontekstissa, luovuus on myös yksilölle 
merkityksellinen, koska se tarjoaa mahdollisuuden muokata tulevaisuutta itse. 
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2.6 Ammatillinen kasvu – työidentiteettiä rakentamassa

Tarkastelen seuraavaksi ammatillista kasvua. Yksilön ammatillinen kasvu ja ammattiin 
oppiminen perustuu pitkälti yksilön ja hänen toimintaympäristönsä väliseen vuorovai-
kutukseen (Ruohotie 1998b). Kuten aiemmin on kuvattu, postmoderni työelämä on jat-
kuvassa muutoksessa ja vaatii jokaiselta yhä enemmän tietoja, taitoja ja kykyä oppia lisää 
(Julkunen 2007, 18; ks. myös Ruohotie 1998a; Kirpal 2004). Työelämän muutos, amma-
tin, uran ja palkkatyön käsitteiden muutos johtavat myös identiteetin käsitteen tarkaste-
luun (esim. Hänninen 2006). Moderniin aikaan kuului käsitys, jonka mukaan ihminen 
saattoi määritellä omaa sosiaalista identiteettiään pitkälti työpaikan ja ammatin kautta. 
Muutokset ammattiasemassa liittyivät korkeintaan ennakoitaviin suhdannevaihteluihin 
ja progressiiviseen etenemiseen työuralla. Ammatti-ihmiseksi identifioituminen oli yksi-
lölle tärkeä resurssi ja arvon mitta (Filander 2006, 52). Postmodernissa ajassa taasen mer-
kityksellistä on se, että yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuminen ja työelämän jatku-
va murros johtavat helposti yksilön etsimään hallinnan tunnetta jostain. Tällöin ainoaksi 
hallittavaksi ilmiöksi jää oma minuus ja identiteetti (Hautamäki 1996, 36, 39; Saasta-
moinen 2006a, 141). Postmoderni identiteetti ei kuitenkaan ole pysyvä tai olemukseltaan 
kiinteä. Stuart Hallin (2002, 23) mukaan yksilöllä on sisällään ristiriitaisia ja eri suuntiin 
tempoilevia identiteettejä, minkä vuoksi identifikaatiomme vaihtelevat jatkuvasti. Tar-
kastelen seuraavassa tutkimukseni kannalta ammatillisen kasvun määrittelyä ja suhdetta 
myös yksilön identiteettiin, ammatti-identiteettiin ja työidentiteettiin. 

Yksilöiden on oltava valmiita luomaan omaa ammatillista identiteettiään yhä uudes-
taan, koska työelämässä jatkuva, koko elämän kestävä ura on nykyään harvinaisuus. Työn-
tekijältä edellytetään myös kykyä tietoisesti tarkastella omaa ammatillista identiteettiään 
työn tuloksellisuuden ja arvioinnin perustaksi (Eteläpelto 2007). Identiteettiä työssä 
määritellään monin tavoin. Määrittelyissä käytetään käsitteitä työhön liittyvä identiteet-
ti, työidentiteetti ja ammatillinen identiteetti. Työhön liittyvä identiteetti on näistä laajin 
määritelmä. Määrittelyssä on keskeistä työntekijän oma elämänhistoria, näkemys itsestä 
ammatillisena toimijana työssä, eettiset ja moraaliset sitoumukset ja tavoitteet, työn emo-
tionaalinen luonne sekä persoonallisen ja sosiaalisen ulottuvuuden yhteen nivoutuminen. 
Suppeampi määrittely, työidentiteetti, rakentuu työntekijän henkilöhistoriasta ja sisältää 
hänen tulevaisuuden odotuksensa suhteessa työhön. Ammatillisen identiteetin käsitet-
tä käytetään nykyisin laajasti kuvaamaan identiteettejä työssä. Työidentiteetit ovat aina 
dynaamisia: ne muuttuvat elämänkulun mukana ja niiden merkitys vaihtelee elämän eri 
vaiheissa. Työidentiteetit eivät siis ole ajallisesti pysyviä. (Eteläpelto 2007.)

Ammattikorkeakoululain mukaan koulutuksen yhtenä tavoitteen on tukea opiskelijan 
ammatillista kasvua. Opiskelijan ammatillisen kasvun käynnistyminen voidaan ajoittaa 
siihen, kun hän hakeutuu tietylle alalle opiskelemaan. Opetussuunnitelmissa määritel-
lään ammatillisen kasvun tavoitteet ja ammatillinen asiantuntijuus määrittyy alakohtai-
sista ja yleisistä osaamisalueista. Ammatillinen kasvu on ennen kaikkea sisäistä kasvua, 
jonka pitäisi antaa yksilölle kyky ja valmiudet työelämässä tapahtuvaan oman työn jat-
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kuvaan kehittämiseen. (Mäntylä 2007, 92–93.) Opiskelijoiden ammatillista kehittymistä 
tarkastelevat ammatillisen identiteetin käsitteen kautta muun muassa Anne Virtanen, 
Päivi Tynjälä ja Marja-Leena Stenström (2011). Heidän mukaansa erityisesti opiskelijoi-
hin kohdistuva ammatillisen identiteetin tutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Amma-
tillisen identiteetin rakentuminen alkaa kuitenkin jo opiskeluaikana ja siksi tämänkin 
tutkimuksen puitteissa ammatillisen identiteetin käsite kaipaa avaamista. 

Anneli Eteläpellon ja Katja Vähäsantasen (2006, 27, 45) mukaan työntekijältä odote-
taan oman osaamisensa tunnistamista, ja tähän tunnistamiseen tarvitaan oman amma-
tillisen identiteetin tuntemista. Perinteisen pysyvän ammatti-identiteetin sijasta on alettu 
puhua dynaamisesta ja muuttuvasta identiteetistä. Ruohotie (2000, 57) kuvaa ammatil-
lisen kasvun prosessin erästä vaihetta seuraavasti: ”Yksilö pohtii nykyisen työnsä ja am-
mattinsa perusteita, arvioi omaa ammatillista identiteettiään ja minäkuvaansa ja valmis-
telee henkilökohtaista urasuunnitelmaansa.” Ammatti-identiteetti kehittyy koko yksilön 
eliniän (Mäntylä 2007, 92). Mikko Saastamoisen (2006b) mukaan yksilön identiteettityö 
liittyy valinnan mahdollisuuksien kasvuun elämäntavassa, opiskelussa, työnteossa ja ku-
luttamisessa. Identiteettiprosessien tavoitteena on saavuttaa käsitys siitä, millainen yksilö 
tuntee olevansa ja mihin hän ajattelee kuuluvansa (Ropo 2009, 149).

Tutkimuksessani ammatillisen kasvun tarkastelun lähtökohtana on identiteetin per-
soonallinen ja sosiaalinen ulottuvuus, johon kuuluvat elämishistoria, jatkuva oppiminen 
työuran aikana koulutuksessa ja työssä sekä arvoperustainen liittyminen työyhteisön so-
siaaliseen yhteisöön (ks. Kirpal 2004; Saastamoinen 2006b; Eteläpelto 2007; Virtanen 
ym. 2011). Pauli Kaikkonen (2009, 91) kuvaa yksilön identiteettityötä kysymysten kautta: 
kuka olen, missä olen, millainen ihminen haluan olla ja mihin olen menossa. Hän liittää 
identiteetin kuuluvaksi myös ryhmän osallisena olemiseen, jolloin kysymykset koskevat 
koko ryhmää: mistä tulemme, missä olemme, millaisia ihmisiä haluamme olla ja mihin 
olemme menossa. Näen, että näiden kysymysten kautta rakentuu myös ammatillinen 
identiteetti. Ammatillisen kasvun sysäyksiin taasen vaikuttavat yksilöllä muun muassa 
henkilökohtaiset elämänmuutokset, persoonallisuus, oppimaan oppimisen taidot ja muu-
tokset ammattiuraan liittyvissä tekijöissä (Ruohotie 2000, 58). 

Kath Woodward (2002) on määritellyt identiteetin käsitettä seuraavasti: identiteetti 
tarjoaa yhteyden persoonallisen ja sosiaalisen, yksilön ja yhteiskunnan sekä psyykkisen ja 
sosiaalisen käsitteiden ja ilmiöiden välille. Identiteetti edellyttää samastumista johonkin 
identiteettipositioon, kuten ammatti. Identiteettiä ilmennetään symbolisesti ja sitä tuo-
tetaan ilmaisullisesti. (Saastamoinen, 2006b.) Ihmisen identiteetti kehittyy sosiaalisiin 
yhteisöihin osallistumisen ja yhteisöjen muodostumisen pohjalta. Yksilön itseä koskevat 
käsitykset muuttuvat ja muokkautuvat hänen ja sosiaalisen verkoston luodessa ja muo-
vatessa vastavuoroisesti toisiaan. (Kirpal 2004; Hakkarainen ym. 2004; Ropo 2009.) 
Ammattikorkeakouluopintojensa aikana opiskelija harjaantuu kuvailemaan omia amma-
tillisia taitojaan ja sanoittamaan osaamisensa (Mäntylä 2007, 95). On siis välttämätöntä 
pystyä ilmaisemaan omaa osaamistaan sanoin, mutta ennen tätä taitoa on välttämätöntä 
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oppia tiedostamaan omaa ammatillista kasvuaan ja sitä kautta syntyvää työhön liittyvää 
identiteettiä. 

Yhteiskunnan ja työelämän jatkuvan muutoksen keskellä on oleellista, että yksilö saa-
vuttaa jo koulutuksen aikana riittävät taidot reflektoida omaa osaamistaan ja ilmaista 
osaaminen erilaisissa tilanteissa. Visuaalisilla aloilla ammatillisen kehittymisen kannalta 
kriittistä on opiskelijan kyky reflektoida omaa luovaa ongelmanratkaisuprosessiaan (ks. 
Reading 2009). Reflektointiin tarvitaan välttämättä myös kykyä kommunikoida (ks. 
esim. Kostiainen 2003). Kommunikointitaitojen merkitys osana ammatillista identiteet-
tiä on siis näkemykseni mukaan kasvanut. Kieltä korostetaan osana identiteetin raken-
tamista. Viestintä on yhteisyyden tuottamista ja ylläpitämistä. Se rakentaa, vahvistaa ja 
muokkaa identiteettejä. (Aula & Hakala 2005, 10.)

Huomio kiinnittyy kommunikointitaitojen näkökulmasta diskursiiviseen todellisuu-
teen, jonka avulla luodaan myös identiteettiä. Esimerkiksi työyhteisössä uuden työnte-
kijän on kehitettävä tiedot ja taidot, joilla hän pääsee yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. 
Yksilön identiteetin, tietojen ja taitojen kehittäminen ovat yhtä ja samaa prosessia. Ke-
hittämisen tavoitteena on hallinnan tuntu. Sosiaalistumisen prosessissa ja ammatillisen 
identiteetin hämmennyksessä ja työyhteisöön kasvamisessa kollektiivisella yhteistyöllä on 
keskeinen merkitys. (Lave & Wenger 2007.)

Identiteetin rakentumista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tarkastelee George Her-
bert Mead (1967). Meadin teorian pohjalta voidaan olettaa, että persoonallinen minä on 
erityisen tärkeä luovassa työssä. Meadin mukaan persoonallisen minän tarpeellisuus eri 
ammattirooleissa on oleellinen taiteilijoille, joiden odotetaan murtautuvan konventio-
naalisesta roolista ja esittävän jotain uutta. Tätä voisi verrata myös luovan suunnittelijan 
uraan. Meadin mukaan identiteetti on interaktiivinen ja ja muodostuu yhteiskunnan ja 
minän välisestä vuorovaikutuksesta. (Ks. myös Gergen 1991; Saastamoinen 2006b, 171.)

Identiteetti ei ole valmiiksi annettu, vaan sitä on pohdittava tietoisesti, ja monessa suh-
teessa se on tuotettava erilaisen identiteettityön keinoin (Saastamoinen 2006b). Identi-
teetti ei myöskään rakennu vain välittömässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vaan sitä 
säätelevät myös kulttuuriin liittyvät kertomukset ja tarinat (Hakkarainen ym. 2004, 226; 
ks. myös Czarniawska 1997). Tässäkin tutkimuksessa opiskelijajoukon ammatillisen 
identiteetin muotoutumiseen varmasti vaikuttavat esimerkiksi tarinat, joissa kerrotaan 
koulun entisestä opiskelijasta, joka voitti sarjakuva-Finlandiapalkinnon tai suunnittelijas-
ta, joka oli Muodin huipulla -TV-ohjelman loppusuoralla kilpailemassa omilla luomuksil-
laan. Menestyminen kuuluu suunnittelijoiden työhön – mutta menestymisen ulottuvuu-
det ovat laajat. Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2004, 3667) mukaan ihmisen älylle ja 
luovuudelle voidaankin antaa täysi tunnustus vasta silloin, kun ymmärretään sen riippu-
vuus kulttuurihistoriallisesti muodostuneista taustayhteisöistä. Ihmisen älykkyys perus-
tuu tiedolliseen toimijuuteen, jonka kehitys on pikemminkin yhteisöllisen työskentelyn 
seuraus kuin sen edellytys.

Vanhat identiteetit, jotka ennen vakauttivat elämää, ovat murtumassa ja sirpaloittavat 
yksilön yhtenäisyyttä ja antavat tilaa uusille identiteeteille. Laajemmassa kontekstissa on 
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Hallin (2002, 19) mukaan kysymys identiteettikriisistä, joka on osa laajempaa yhteiskun-
nallista muutosprosessia. Yhteistä ja kollektiivista identiteettityötä ovat ulkoiset, yhteis-
kunnalliset ja globaalit sekä kulttuuriset tarinat. Yksilöllinen identiteettityö sen sijaan on 
aina subjektiivinen kokemus, jota peilataan suhteessa ulkopuolisiin vaatimuksiin. Iden-
titeettiprosessi liittyy vahvasti yhteiskunnassa ammatin, uran ja palkkatyön käsitteiden 
muutoksiin (Paloniemi 2007, 56; ks. myös Czarniawska 1997).

Ammatillisessa kasvussa on otettava jollain tavalla esiin myös ajan käsite: Onko am-
matillinen kasvu lineaarisesti etenevää ja syvenevää? Ora-Hyytiäinen (2004, 117) muis-
tuttaa, että ammattiin kasvu ja kehittyminen eivät ole peräkkäisiä vaan rinnakkaisia. 
Ehkä nykyaikaisen työelämän yksi keskeinen piirre on juuri se, että osaamisen kasvu 
ja ammatillinen kehittyminen eivät aina ole yhteen suuntaan eteneviä vaan ne voivat ja 
niiden pitääkin olla myös sivusuunnassa laajenevia. Tätä problematiikkaa olen pohtinut 
myös tämän tutkimuksen kohdalla. Aiemmin ammattitaito oli iän ja uran tuomaa koke-
musta – siis selkeästi tietojen, taitojen ja kyvykkyyden syvenemistä ja ymmärryksen laa-
jenemista. Susanna Paloniemen (2007, 56–59) mukaan kronologinen ikä antaa tavallaan 
kehykset ammatilliselle toiminnalle, mutta siltikin yksilöllä on liikkumavaraa ja vaihto-
ehtoja: työssä käytettävää osaamista ja sen kehittämistä pidetään iästä riippumattomana 
(ks. myös Ruohotie 1998a, 49). Tätä voi perustella yksilöllisten ominaisuuksien merkityk-
sellä. Ikä ei siis takaa parempaa osaamista tai laajempaa asiantuntijuutta. 

Ammatillisen identiteetin käsitteen lähikäsite on työidentiteetti. Anneli Eteläpelto 
(2007, 108) määrittää ammatti-identiteetin ja työidentiteetin käsitteiden eroa seuraavasti: 
”Työidentiteetti sisältää käsitteenä yksilöllisen toimijuuden. Se, miten ihminen määrit-
telee itsensä suhteessa työhön, rakentaa myös työidentiteetin suhteessa hänen persoonal-
lisuuteensa ja arvomaailmaansa. Ammatti-identiteetti hankitaan aina tietyissä käytän-
töyhteisöissä, joissa sosiaalistuminen, oppiminen ja vuorovaikutus ovat avainelementtejä. 
Tässä prosessissa yksilöt kuitenkin katsotaan toimijoiksi (actor) tai agenteiksi (agent), 
jotka aktiivisesti reflektoivat ulkoisia oloja.” Todennäköisesti yksilön aktiivisen roolin 
merkitys vain kasvaa, kun työelämän työroolit ja rakenteet muuttuvat. Työntekijöiltä 
odotetaan silloin kykyä itsenäisesti rakentaa kehittymisen polkuja ja ammatillisia menet-
telytapoja. Yksittäiselle toimijalle tämä merkitsee vähemmän mahdollisuuksia samastua 
ennalta määritettyihin ammattiympäristöihin tai -yhteisöihin. Luovilla aloilla korostuu 
yksilöllinen ja persoonallinen. 

Käsitteenä työidentiteetti antaa kuvan jatkuvasta prosessista ja kasvusta. Työiden-
titeettiin vaikuttaa myös yksilön halu kehittää itseään, oppiminen ja työn mielekkyys. 
Oleellista on myös, että organisaatio tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä. (Ks. Ruohotie 
2000; Collin 2009.) Tässä mielessä työidentiteetin käsite kuvaa mielestäni hyvin tutki-
muksen kohteena olevien kommunikointitaitojen merkitystä ammatillisessa kasvussa: 
työidentiteetin kehittämisessä tarvitaan kykyä ilmaista ammatillisuutta ja jakaa yhteisiä 
merkityksiä. Tutkimuksessani ammatillinen kasvu, työidentiteetti ja kommunikointitai-
dot kohtaavat juuri tässä kontekstissa.
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Kirpalin (2004) mukaan moni rakentaa edelleen ammatillista identiteettiään perin-
teiseen tapaan samaistumalla työhön ja torjumalla liikkuvuuden ja joustavuuden vaati-
muksia. Hän sisällyttää ammatillisen identiteetin määrittelyyn yksilön elämänhistorian 
ja yksilön oman käsityksen toimijuudestaan suhteessa työhön ja ammatillisuuteen. Toi-
saalta ne, joilla tuntuu olevan oikeanlainen kokonaisuus tietoja ja taitoja hallussa voivat 
olla hyvinkin motivoituneita muutoksiin ja kehittämiseen. Ammattialoittain on olemassa 
erilaisia kulttuureja, jotka vaikuttavat merkittävästi yksilön työidentiteettiin. Eri aloilla 
on yksilön työidentiteetin muodostumisen kannalta tärkeitä samastumisen kohteita, jot-
ka ovat merkityksellisiä, koska luovat jatkuvuutta työidentiteettiin, vaikka työ olisi muu-
ten epävakaata ja muuttuvaa. (Eteläpelto 2007, 110.) 

Tutkimukseni kannalta luovien suunnittelijoiden työkenttää ja kommunikointitaito-
jen merkitystä ammatillisessa kasvussa pitää tarkastella myös tästä työn epävarmuuden ja 
lyhytkestoisten työsuhteiden näkökulmasta. Oma työ ei ole itsestäänselvyys vaan jokainen 
uusi toimeksianto on usein hankittava itse. Kirpal (2004, 218) kuvaa tällaista työelämän 
vaatiman yrittäjämäistä asennetta ilmiönä yleisellä tasolla seuraavasti: ”Individuals are in-
creasingly required and expected to develop a pro-active and entrepreneurial work attitude 
based on multi-skilling and flexibility. This also implies the need to develop complex, 
flexible and multi-dimensional work identities that can be continuously adjusted to the 
requirements of change. Stability and continuity that were formerly generated through, 
for example, permanent employment contracts and long-term company attachment, in-
creasingly have to be actively constructed by the employees themselves. In addition, risk 
management of employment instabilities and responsibilities for relevant skills acquisition 
are being transferred from the company to the individual. These developments have sig-
nificant implications for the professional orientation. Employees who are equipped with 
the right set of skills and sufficient self-confidence are also usually willing and able to deal 
with new demands at their workplace.” 

2.7 Osaamisen ja oppimisen tulevaisuus 

Käyn tämän teorialuvun lopuksi vielä läpi oppimisen ja osaamisen tulevaisuuteen liittyviä 
eräitä havaintoja. Näillä pohdinnoilla on merkitystä tutkimukseni kontekstin – visuaali-
sesti luovien yksilöiden ja toisaalta yhteiskunnassa käytävän koulutuskeskustelun kannal-
ta. Paitsi että koulutuksessa on oleellista tuottaa sellaista osaamista, jota tulevaisuudessa 
tarvitaan, erityisesti suunnittelualoilla katse on tulevaisuudessa, sisältäähän suunnittelu 
sinällään aina ajatuksen tulevaisuudesta (ks. Vainio 2009). Palaan näihin oppimisen tule-
vaisuuskuviin myös tutkimukseni tuloksissa. Tavoitteena on tällä pohdinnalla rohkaista 
jokaista opettajaa ja oppimistoimintaa kehittävää miettimään rajojen rikkomista ja tavan-
omaisista luokkahuonetilanteista irrottautumista. (Ks. myös Livingston 2010.) 

Olen pohdittavaksi valinnut sellaisia oppimisen ja osaamisen tulevaisuuteen liittyviä 
metodeja ja malleja, joissa luovuutta tarvitaan ja joissa kommunikointitaitojen kehittymi-
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nen voisi olla tiedostettua ja laajentaa oppijoiden kykyjä käyttää kommunikointitaitoja. 
Opiskelijoiden motivaatioon ja luovuuden ilmapiiriin syntyyn vaikuttaa paljolti se, mil-
laisia valintoja opiskelijat saavat itse tehdä ja löytävätkö he oppimistehtävistä omia kiin-
nostuksen kohteitaan (Collins & Amabile 1999, 305, 306; ks. myös Kostiainen 2003). 
Luovuudella ja kyvyllä ottaa riskejä on myös yhteys. Bereiter (2002) toteaa, että vasta kyky 
ottaa todellisia riskejä saa aikaan luovan yksilön tuloksissa jotain ainutlaatuista. Muus-
sa tapauksessa päädytään keskinkertaiseen tulokseen. Luova ajattelu (creative thinking) 
voidaan nähdä myös kriittisen ajattelun (critical thinking) vastakohtana. Näen itse, että 
asiantuntija tarvitsee näitä molempia ulottuvuuksia: luovaa, innovatiivista ja ennakkoluu-
lotonta ajattelua tarkan, keskittyneen ja loogisen ajattelun rinnalla. (Nickerson 1999, 397; 
ks. myös Ward ym. 1999.) Tulevaisuuden asiantuntija tarvitsee molempia ominaisuuksia. 
Miten siis oppimisympäristö ja pedagogiset ratkaisut voisivat tukea ja rohkaista opiskeli-
jaa ylittämään oman mukavuusalueensa rajat? 

Ihmisen älykästä toimintaa voidaan tarkastella vain ymmärtämällä hänen kulttuu-
rista kontekstiaan. Yksilö tulee ymmärtää sosiaalisena ja verkostoituvana olentona, jon-
ka älykkyys ja osaaminen perustuvat sosiaalisten yhteisöjen kantamaan tietoon ja koke-
mukseen. Hakkarainen, Lonka & Lipponen (2004, 368) esittävät, että tulevaisuudessa 
ihmisen älykkään toiminnan tutkimuksessa korostuu yhä enemmän ihminen sosiaalisena 
kulttuurin ja verkoston jäsenenä sen sijaan, että kohteena olisi vain yksilön autonominen 
elämismaailma, joka olisi jollain tavalla erillään ympäristöstä. Edelleen he jatkavat, että 
koulun ja opetusjärjestelmän on löydettävä uusia pedagogisia menettelytapoja ja käytän-
töjä, jotta tietoyhteiskunnan haasteisiin voidaan vastata. Nykyisten opiskelijoiden jo on 
valmistauduttava työelämään, jossa ratkotaan yhä monimutkaisempia ongelmia yhdessä 
toisten asiantuntijoiden kanssa. Hajautettu tai jaettu asiantuntijuus tulee yhä useammin 
olemaan osaamisen ja työn perustana.

Perinteisen oppimisen mallin, jossa opettajan ääni edustaa tietoa, ovat haastaneet eri-
laiset ryhmäoppimisen mahdollistavat muodot, kuten yhteistoiminnallinen oppiminen 
(esim. Löfman 1992; Sahlberg & Sharan 2002, 10–15; Livingston 2010). Visuaalisella 
alalla tyypillistä on ongelmaperustainen oppiminen ja projektioppiminen sekä formaali 
ja informaali oppiminen verkostoissa ja verkossa (Shreeve ym. 2003, 115; ks. myös Bailey 
2002; Issakainen 2009). Huomion keskellä on opiskelija ja puhutaan opiskelijakeskeisestä 
pedagogiikasta (Bereiter 2002, 238; Ya-Hui 2009, 713–714). Opetuksessa on huomioi-
tava työelämän kenttä, jossa ongelmat ovat moninaisia eivätkä perustu yhden oppiaineen 
sisältöihin (esim. Eteläpelto 1992; EK: Oivallus 2011). 

Oppiminen lähtee parhaimmillaan ihmettelyn tilasta ja kyvystä asettaa itse itselleen 
kysymyksiä. Rikastavuus oppimiseen saadaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Hi-
manen 2010, 122, 123.) Ajatuksessa ei sinänsä ole mitään uutta, mutta tämä näkemys 
korostuu myös tulevaisuuden oppimista ja osaamista tarkasteltaessa. Tulevaisuuden op-
piminen on myös luovuutta – jokainen toteuttamassa omaa potentiaaliaan mahdolli-
simman hyvin (Himanen 2010, 124; Livingston 2010, 61; ks. myös EK: Oivallus 2011). 
Asian tunteminen merkitykselliseksi lisää motivaatiota ja tähän motivaatioon – haluun 
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tehdä asioita – tulisi jatkossakin kiinnittää entistä enemmän huomiota (esim. Ruohotie 
2000; Bereiter 2002; Himanen 2010). Tulevaisuuden kvalifikaatioita Ruohotien (2000) 
mukaan ovatkin korkea motivaatio, vahva itseluottamus ja halu ottaa kohtuullisia riskejä 
(ks. myös Bereiter 2002; Livingston 2010; EK: Oivallus 2011). Opettajan rooli ohjaajana 
ja tiedon aktiivisen prosessoinnin mahdollistajana korostuu (Hakala 1995, 160; Parkki-
senniemi 2003, 231).

Päivi Tynjälä (2011, 86–89) esittelee teoreettisen integratiivisen pedagogiikan mallin 
(kuvio 4), joka ei sinällään sisällä mitään tarkkoja metodisia valintoja vaan kokoaa yhteen 
asiantuntijuuden kehittymistä edistäviä elementtejä. Malli on apuväline sellaisten peda-
gogisten ratkaisujen luomiseen, jotka vastaisivat yhä täsmällisemmin työelämän edel-
lyttämän asiantuntijuuden kehittämiseen ja autenttisen oppimisympäristön luomiseen. 
Mallin takana on ajattelu asiantuntijuuden kehittämisestä kokonaisvaltaisena prosessi-
na, jossa teoriaa ja käytäntöä ei voida erottaa toisistaan. Keskeistä on, että käytännölli-
nen ongelmanratkaisu yhdistyisi teoreettiseen tietoon autenttisten oppimistilanteiden, 
harjoitustehtävien tai simuloitujen tilanteiden kautta. Oleellista on myös itsesäätelyn ja 
oman toiminnan ohjaamisen korostuminen. Teoreettiset mallit ja käsitteet tarjoavat apu-
välineitä reflektioon. Teoriaa, käytäntöä ja reflektiota yhdistävät oppimistehtävät pakot-
tavat opiskelijat integratiiviseen ajatteluun, jossa yhdistyvät analyyttinen, käytännöllinen 
ja luova älykkyys. Opiskelijoille tulisikin integratiivisen pedagogiikan mukaan järjestää 
mahdollisuuksia osallistua työelämän todellisiin käytäntöihin ja kehittämistehtäviin ja 
luoda näin autenttinen oppimistilanne. (Ks. myös Wenger 1998; Livingston 2010; Nykä-

Kuvio 4. Integratiivisen pedagogiikan teoreettiset lähtökohdat (mukailtu Tynjälä 
2011, 92). 

LUOVUUS

UUDEN TIEDON TUOTTAMINEN

Kognitiivinen lähestymistapa

Ajattelun, älykkyyden ja
asiantuntijuuden tutkimus

Eri tiedon muotojen yhdistäminen

Sosiokulttuurinen lähestymistapa

Osallistuminen aitoihin
toimintakäytäntöihin

Rajojen ylitys

Kumppanuudet
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nen & Tynjälä 2012.) Integratiivinen pedagogiika sisältää myös integratiivisen ajattelun 
käsitteen, joka on lähellä luovuuden tai luovan ajattelun käsitteitä (Tynjälä 2011, 81).

Ammattikorkeakoulukontekstissa työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan kytkeminen kokonaisvaltaisesti oppimistoimintaan näyttäytyy yhä merkittäväm-
pänä haasteena (esim. Penttilä ym. 2009). Maarit Fränti ja Rauno Pirinen (2005) kuvaavat 
tätä yhteistyötä integratiivisena oppimisympäristönä, jossa työelämä ja sen kehittämisen 
vaatimuksiin perustuva korkeakouluopetus tarkoittaa vahvaa ammattikorkeakoulun ja 
työelämän välistä kanssakäymistä. Ammattikorkeakouluopinnoissa työelämän kehittä-
misen vaatimuksista lähtevä soveltava tutkimus ja sen tulosten soveltaminen työelämässä 
antavat mahdollisuuden uuden osaamisen syntymiselle. Tällaisessa integratiivisessa op-
pimisympäristössä myös kommunikointitaitojen merkitys saa uusia ulottuvuuksia ja laa-
jentaa opettajan ammatilliseen osaamiseen liittyvää opetusviestinnän taitoa laaja-alaiseen 
vuorovaikutustaitoon ympäröivän työelämän kanssa. (Nykänen & Tynjälä 2012, 21, 23; 
ks. myös Repo-Kaarento & Levander 2003, 146–147; Penttilä ym. 2009, 9–10.)

Työelämälähtöisen oppimisen15 haasteeseen on pyritty vastaamaan esimerkiksi jo 
edellä mainitun ongelmaperustaisen (PBL) oppimisen keinoin, jossa työelämä ja koulutus 
yhdistyvät. Tavoitteena on siis, että yksittäisten tietojen sijaan mahdollistetaan tietoko-
konaisuuksien hahmottaminen. Ongelmaperustainen oppimisessa keskeisenä ajatuksena 
on ratkoa tilanteita ja tapauksia, jotka myös työelämässä olisivat mahdollisia (Shreeve ym. 
2003, 115; Alanko-Turunen & Öystilä 2004, 114–115; Poikela & Nummenmaa 2004, 37, 
38; Lehtonen 2004, 149). Työelämälähtöisyyttä edustaa myös kehittämispohjaisen oppi-
misen malli, joka haastaa perinteiset opettamisen ja oppimisen käytänteet yhdistämäl-
lä työelämän kehittämishankkeet opiskelijakeskeiseen oppimistoimintaan (Raij 2003; 
Kallioinen 2008, 112). Taru Penttilä, Liisa Kairisto-Mertanen ja Ari Putkonen (2009, 
10–11) kuvaavat ammattikorkeakoulupedagogiikan ajureina globalisaatiota, teknologian 
kehitystä, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta sekä väestörakenteen muutoksia. Oppimi-
sessa ja opetuksessa korostuvat työelämän, innovaatioiden, monialaisuuden, yrittäjyyden 
ja innovatiivisten oppimisympäristöjen saumaton vuorovaikutus.

Sosiaalinen media ja sen tarjoamat mahdollisuudet erilaisten oppimistilojen rakenta-
miseen ja oppimistilanteiden mahdollistajana on murtanut ja murtaa ajatusta oppimisen 
aikaan ja paikkaan sidotusta formaalista luonteesta. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää 
institutionaalisessa opetuksessa formaalin oppimisen välineenä mutta yhtälailla yhteisöl-
linen sisältöjen tuottaminen vuorovaikutuksessa virtuaaliyhteisössä missä tahansa epä-
muodollisessa tilanteessa voi kehittää yksilön kykyä jäsentää tietoa. (Matikainen 2006, 
118; Kiviniemi & Kurkela 2011, 128, 129; Teclehaimanot & Hickman 2011, 19; ks. myös 
Gruenbaum 2011; Helakorpi 2011.) Tästä esimerkkinä voinee mainita, että olen itse 

15 Seija Nykänen ja Päivi Tynjälä (2012, 23) määrittävät sekä autenttiset että simuloidut oppimistilanteet in-
tegratiiviseksi pedagogiikaksi. PBL edustaa simuloitua ja kehittämispohjaisen oppimisen malli autenttista 
oppimistilannetta.
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 aikoinaan kirjautunut Facebookiin16 siitä syystä, että opiskelijaryhmäni ilmoitti hoita-
vansa erään hankkeen projektiviestinnän Facebookin rajatun yhteisön sisällä. 

Asiantuntijuus ei tulevaisuudessakaan rakennu yhden ihmisen toiminnalla vaan sii-
hen tarvitaan vuorovaikutusta, yhteistyötä ja verkostoja (Launis & Engeström 1999, 66, 
75; ks. myös Hakkarainen ym. 2004). Kun älykkyyttä ja osaamista tarkastellaan sosiaa-
lisesti hajautuneena ilmiönä, älykkyyden kehittämisen tieksi muodostuu uusien yhteisö-
jen rakentaminen ja sellaisten verkostojen laajentaminen, joiden kautta mahdollistuvat 
sosiaalisten yhteisöiden ja kulttuurien voimavarojen kasvu. Rajojen rikkominen on usein 
emotionaalisesti ja sosiaalisesti vaativaa, mutta se on kuitenkin prosessi, johon kuka ta-
hansa toimija voi innostuessaan antautua. Rajojen rikkomiseen ei sisälly mitään myyttistä 
kykyä tai lahjakkuutta vaan ainoastaan tavanomaista toimintaa sosiaalisissa yhteisöissä 
jaettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Integratiiviset17 oppimisympäristöt ovat hyvä esi-
merkki rajoja rikkovasta ja uuden osaamisen synnyttämiseen mahdollistavista tiloista. Ne 
tukevat luovuutta ja innovatiivista toimintaa. Yksilökeskeiseen työskentelyyn tottunut 
ihminen saattaakin kohdata todellisia vaikeuksia vastatessaan tietoyhteiskunnan asetta-
miin osaamisen kehittämisen haasteisiin. (Hakkarainen ym. 2004, 366.)

Vaikka koululaitos ei sinällään pysty ratkomaan tulevaisuuden osaamiseen liittyviä 
haasteita yksin, parhaimmillaan koulutuksen tuloksena syntyy kuitenkin sellaisia älyk-
kään toiminnan ja oppimisen taitoja, joiden varassa yksilö pystyy hankkimaan tarvitta-
van hyvän asiantuntemuksen ja järjestelmällisesti syventämään sitä. Metagognitiivisten 
taitojen merkitys kasvaa. Niillä ymmärretään oman älyllisen toiminnan tiedostamiseen 
ja säätelyyn liittyvien taitojen kehittyminen eli itsearvioinnin kyky. Itsearvioinnin taitoi-
hin sisältyvät tiedot ja uskomukset kognitiosta (tiedollinen näkökulma) sekä kognition 
säätelyn näkökulma (taidollinen näkökulma). Tiedollinen näkökulma tarkoittaa esimer-
kiksi ymmärrystämme omasta ja toisten ajattelusta, tietoa itsestämme oppijana sekä tietoa 
toimintatavoistamme suhteessa erilaisiin tehtäviin. Itsearvioinnin taitoja vaativat esimer-
kiksi ajattelu- ja ongelmanratkaisutoiminnan suunnittelu, ohjaaminen ja arviointi. Me-
nestyksellinen oppiminen edellyttää oppijalta kykyä havaita esimerkiksi ristiriita uuden 
tiedon ja aiemman tiedon välillä. Käsitteellistä muutosta edistävän kriittisen itsereflek-
tion seurauksena yksilö kehittyy ja uusia näkökulmia muodostuu. Metakognitiivisten tie-
tojen ja taitojen kehittyessä toiminta muuttuu ulkopäin ohjatusta yhä enemmän yksilön 
sisäisesti ohjaamaksi prosessiksi. (Hakkarainen ym. 2004, 233–235; ks. myös Ruohotie 
2000; Mezirow 2000; Schön 1987.) Juuri tästä yksilön vastuusta on kyse tulevaisuuden 
oppimisessa.

16 Ks. Opettajan ja opiskelijan yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Facebookissa esim. Teclehamanot ja Hick-
man 2011.

17 Integratiivisessa oppimisympäristössä yhdistyvät työelämän ja korkeakoulun toiminta. (Ks esim. Fränti & 
Pirinen 2005; Tynjälä 2011; Nykänen & Tynjälä 2012.)
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3 Viestinnän vallankumous 
ja kommunikointitaidot 
postmodernissa maailmassa

Postmodernia aikaa leimaa yksilöllisyyden korostuminen, suurien tarinoiden ja yhden 
totuuden murtuminen, epävarmuus ja muutos (esim. Gergen 1991; Bauman 1996; Hall 
2002; Åhman 2003). Helena Åhmanin (2003, 191) mukaan postmodernissa organisaati-
ossa toimivalta yksilöltä odotetaan kykyä olla tasapainossa itsensä kanssa, itsetuntemusta, 
omien vahvuuksien ja heikkouksien tuntemusta ja kykyä johtaa omaa mieltään ja itseään. 
Yksilön tulee kyetä toimimaan vastuullisesti ja eettisesti erilaisissa verkostoissa ja tiimeis-
sä sekä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Postmodernissa ajassa yksilöllisyyden 
rinnalla korostuu siis myös uudenlainen yhteisöllisyys. Ihmiset haluavat löytää yhteisöjä, 
joissa heidän omat arvostuksensa hyväksytään ja joissa voi ilmaista itseään. (Hautamäki 
1996, 37; Matikainen 2006, 114–119.) 

Erilaiset muutokset yhteiskunnassa johtavat auttamattomasti viestinnän käsitteen 
ja kommunikointitaitojen uudelleenarviointiin (ks. esim. Juholin 2004; Sisättö 2004), 
vaikka käsitys kommunikoinnista ja viestinnästä voi yleisesti ottaen olla vielä hyvinkin 
traditionaalinen (Åhman 2003, 191; Åberg 2006, 83). Pyrin seuraavassa tarkastelemaan 
viestinnän ja kommunikoinnin muutosta ja merkitystä postmodernissa1 yhteiskunnassa 
ja työelämässä. Keskityn tutkimukseni kannalta oleellisiin seikkoihin ja pyrin arvioimaan 
myös tulevaisuuden suuntaa. 

Tämän tutkimuksen kannalta viestinnän laajan kentän2 ymmärtäminen on edellytys 
kommunikointitaitojen merkityksen ymmärtämiselle. Tästä syystä käyn ensin lyhyesti 
läpi viestinnän eri osa-alueita ja avaan kommunikointitaitojen merkitystä kyseisessä vies-
tinnän kentässä. Tämän jälkeen avaan Habermasin kommunikatiivisen kompetenssin 
käsitettä, jolla on keskeinen merkitys tämän tutkimuksen viitekehyksessä. Viestintäkas-
vatuksen (amk-)näkökulmasta ammattikorkeakoulun viestinnän opetuksessa ja kommu-
nikointitaitojen kehittymisessä ammatillisessa kasvussa tulee huomioida sekä interperso-
naalisen viestinnän kenttä että myös organisaatioviestinnän ja yhteisöviestinnän muodot. 
Tarkastelen siis näitä molempia. Lopuksi otan tarkasteluun erityisesti amk-näkökulman 
1 Jari Koskinen (2007, 36–37) kuvaa postmodernin jälkeen tulevaa transmodernia aikaa, jossa uudentyyppi-

nen tasapaino eettisen, ekologisen ja vastuullisen elämän ja arvopohjaisuuden päälle rakentuu transmoderni, 
kommunikoiva ja eettisesti valistuneempi kulttuuri. 

2 Ks. esim. Lindlof ja Taylor 2002; Kostiainen 2003.
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ja yleiset työelämävalmiudet ja kommunikointitaidon tässä yhteydessä. Ruohotie (2000) 
määrittelee kommunikointitaidon osaksi yleisiä työelämävalmiuksia (ks. myös Bennett 
ym. 1999; Evers ym. 1998; Ruohotie & Honka 2003, 142; Yang ym. 2005; Achtenhagen 
& Weber 2011). Tutkimuksen kohteen ymmärtämiseksi on välttämätöntä määritellä sen 
keskeinen käsite ja viestinnän osa-alue, kommunikointitaito, tämän tutkimuksen viiteke-
hyksessä seuraavassa vielä tarkemmin. 

3.1 Viestintä ja kommunikointi

Viestintä-sana on tullut venäjän kielen sanasta vest, ja se tarkoittaa sanomaa, tietoa tai 
huhua. (Meri 1991, 443; Juholin 2004, 18.) Sanana kommunikaatio juontaa juurensa la-
tinan kielen sanoihin communicatio, jolla tarkoitetaan osalliseksi tekemistä ja kuulijoihin 
vetoamista sekä communis, joka viittaa yhteiseen (Streng 1995; Lehtonen, J. 2002, 30; 
Lankinen 2010, 2). Sanan viestintä latinankielinen muoto on communicare eli tehdä yh-
dessä (Åberg 2000, 14; ks. myös Streng 1995; Juholin 2004). Kommunikaatio ja viestintä 
ovat merkityksiltään hyvin lähellä toisiaan ja hyvin usein ne kirjallisuudessa saatetaan rin-
nastaa käsitteinä (Juholin 2004, 25; Hjelt-Putilin 2005, 13). Englanninkielisessä kirjalli-
suudessa tutkimukseni keskeinen käsite olisi communication competence (esim. Spitzberg 
19883), jonka suomennos ei ole yksiselitteinen. Suomen kielen perussanakirja määrittelee 
kommunikaation seuraavasti: ” viestintä, tiedonvälitys, tiedotus” ja kommunikoida ”vies-
tiä, välittää tietoja, tiedottaa”. Käsitteen viestintä suomen kielen perussanakirja määrit-
telee: ”viestiminen, tiedottaminen, tiedonvälitys, kommunikaatio”. Leif Åberg (2006) 
toteaa, että viestintä on sanomien vaihdantaprosessi lähettäjän ja vastaanottajan kesken 
tietyssä kulttuurisessa ja fyysisessä kontekstissa. Lisäksi se on merkitysten tuottamista, 
jakamista ja tulkintaa. Viestintä on siis kulttuurisesti määräytynyttä, kulttuuria luovaa ja 
uudistavaa sekä kulttuurista yhteisyyttä synnyttävää.

Termillä kommunikatiivinen on kuitenkin oma termistä viestinnällinen poikkeava 
sävynsä:   Taustansa mukaisesti sana kommunikatiivinen korostaa ihmisten keskinäistä 
yhteyttä (lat. communicare ’viestiä’ ~ ’yhdistää’ ~ ’tehdä yhteiseksi’ (Streng 1995). Tähän 
viestinnän helppo määrittely sitten loppuukin. Yleisesti voidaan määritellä viestintä vies-
tien välityksellä tapahtuvaksi sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi – ja tämä määrittely antaa 
ilmiöstä jo huomattavasti monimutkaisemman kuvan. Viestinnällä voidaan nimittäin 
viitata myös esimerkiksi kahdenkeskeiseen keskusteluun, rupatteluun, televisioon, infor-
maation levittämiseen, kirjallisuuden tutkimukseen tai vaikkapa hiustyyliin  (Fiske 1992, 
13, 14; Lindlof & Taylor 2002, 20–28; Åhman 2003, 191; ks. myös Littlejohn 2001; 
Juholin 2004). Kirjoitus- ja lukutaidonkin yhteydessä voidaan puhua visuaalisesta tai 
kuvallisesta luku- ja kirjoitustaidosta (esim. Issakainen 2009, 63). Tässä tutkimuksessa 
kohteena ovat siis kielelliseen viestintään liittyvät ammatilliset kommunikointitaidot. Vi-

3 Spitzberg (1988, 68) määrittelee käsitteen communication competence seuraavasti: “ability to interact well 
with others”. (Ks. myös Spitzberg 1983, 323, 324; Spitzberg & Cupach 1984, 33.)
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suaalinen kommunikointitaito on tapauksen ammatillisen osaamisen ydintä ja rajataan 
tutkimuskohteena pois. 

Ruohotie (2000, 44) toteaa kommunikointitaidosta seuraavasti: kommunikoinnin 
avulla määrittelemme itsemme ja ympäristömme. Määrittelemme toiminnan tavoitteet 
ja yhteisen mission, työskentelyä ohjaavat järjestelmät ja toiminnan organisoinnin, käyt-
täytymissäännöt ja työntekoon liittyvät palkkiot. Kommunikaatio on kaksisuuntainen 
prosessi: viestejä seuraavat reaktiot. Tämä vuorovaikutus säätelee systeemin toimintaa 
ja ohjaa kulttuurin kehittymistä. Kommunikointi auttaa meitä ymmärtämään, keitä me 
olemme, mitä me teemme ja millaisia uskomuksia tai käsityksiä meillä on suhteessa toisiin 
omassa elämänpiirissämme – olipa sitten kysymys perheestämme, yhteiskunnastamme tai 
työyhteisöstämme. Kommunikointitaitoa määriteltäessä ja tämän tutkimuksen puitteissa 
lähikäsitteenä on siis myös vuorovaikutus, johon Spitzbergin ja Cupachin (1984) mukaan 
kuuluu kognitiivinen, affektiivinen ja behavioraalinen ulottuvuus. Vuorovaikutusosaa-
miseen taasen liittyvät Tarja Valkosen (2003) mukaan mm. yksilön tieto viestintäkäyt-
täytymisestä, metakognitiiviset taidot ennakoida, suunnitella ja arvioida ja säädellä omaa 
viestintäkäyttäytymistään sekä taito toimia tarkoituksenmukaisella tavalla vuorovaiku-
tuskontekstissa. Kollektiivinen vuorovaikutustaito taasen (collective communication 
competence) sisältää Jessica Thompsonin (2009) mukaan viestijöiden, tavoitteiden, vuo-
rovaikutuksen ja viestintäkontekstin suhteen ja kollektiivisen viestintäosaamiseen tarvi-
taan yksilöiden kykyä havainnoida ja reflektoida muutoksia ympäristössään.

Kostiainen (2003) puhuu viestintäosaamisesta, joka kokoaa alleen hyvin laajan skaalan 
viestinnän osa-alueita. Viestintäosaaminen ymmärretään hyvin usein tiedostamattomak-
si automaatioksi: ”kaikkihan osaavat viestiä!” Kostiainen (2003) peräänkuuluttaa tämän 
hiljaisen viestintäosaamisen tekemistä näkyväksi. Hänen mukaansa pitäisi pohtia, tarkas-
tellaanko hiljaista viestintäosaamista prosessin näkökulmasta vai tarkastellaanko ammat-
tiosaamisen kohdalla sitä osaa viestinnästä, joka tunnustetaan osaksi ammattiosaamista. 
Hänen mukaansa viestintäosaamisen ja hiljaisen osaamisen suhdetta tarkasteltaessa hil-
jaisuus näyttäisi liittyvän viestintäosaamiseen toisaalta ilmiön tasolla ja toisaalta asentei-
den ja merkityksen tasolla. Ilmiötasolla viestintä voitaneen ymmärtää ”tacit knowledgen” 
kaltaiseksi hiljaiseksi osaamiseksi, joka on oleellinen osa työn kokonaisuutta mutta ei aina 
ole tiedostettua. Kostiainen ei kuitenkaan täysin hyväksy ajatusta, että hiljaisen osaami-
sen kaltainen tieto ei olisi tietoisesti opittavissa. Vaikka siis viestintä ymmärretään hyvin 
usein automaattiseksi ja hiljaiseksi, ei-tietoiseksi toiminnaksi, on viestinnän opetuksen 
keskeinen tehtävä tehdä viestinnästä näkyvää ja tiedostettua sekä ohjata yksilöä reflek-
toimaan ja arvioimaan omaa viestintäosaamistaan. (Kostiainen 2003, 47; ks. myös Valo 
1995b.) Tämä on omassa tutkimuksessani yksi tutkimustehtävään liittyvä, luovuutta tu-
kevaa oppimisympäristöä koskeva kysymys. Onko siis kommunikointitaito jotain, mikä 
vain on vai voiko sitä kehittää – ja sitä kautta siis myös opettaa – tietoisesti? Onko sanoilla 
ja kielellisellä kommunikaatiolla tilaa luovassa prosessissa?

Kaikessa viestinnässä on kyse lopulta samasta ilmiöstä ja kaikessa viestinnässä on jo-
tain yhteistä. Viestintä eli kommunikointi on ihmiselle lajityypillinen ominaisuus ja liit-
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tyy kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Laajasti ottaen viestinnän määrittelyt jakautuvat 
kahteen eri näkemykseen. Toisen näkemyksen mukaan viestintä on merkitysten vaihta-
mista ja muodostamista ja toisessa korostuu viestinnän prosessi, johon kuuluvat viestijät, 
sanoma ja kanava. (Isotalus 1998, 227; Åberg 2000 14–16; ks. myös Fiske 1992; Mattelart 
& Mattelart 1998; Aula 1999; Juholin 2004.) Pekka Aulan (1999) mukaan viestinnän 
määrittely ei näin vahvasti kahteen koulukuntaan ole mahdollista tai tarpeen. Onhan 
niin, että kaikkeen viestintään liittyy kuitenkin perusajatus prosessista ja että viestintä-
tapahtuma luo aina merkityksiä. Aulan mukaan prosessiajattelun heikko piirre on siinä, 
että viestinnän prosessi esitetään usein lineaarisena, jota se kuitenkaan ei välttämättä ole. 
Inhimillisen viestinnän yleisessä määritelmässä sulautuvat viestinnän prosessi ja merki-
tysnäkemykset yhteen. Aula (1999) esittää, että inhimillisen viestinnän perusdialogi on 
tuhansia vuosia pysynyt samanlaisena ja että muutos ei ole tapahtunut niinkään siinä, 
mikä viestinnän perustapahtuma on, vaan niissä käsityksissä, jotka kuvaavat sitä, mitä 
viestinnän perustapahtumassa tapahtuu tai syntyy. Tässä tutkimuksessa kommunikoin-
titaitojen määrittelyssä korostuu ennen kaikkea merkitysnäkökulma: ihmisen taito tai 
kyky luoda kommunikoimalla yhteisesti merkityksiä4. Tässä tapahtumassa oleellista on 
viestintätapahtumaan osallistuvien kieli, kulttuuri, maailmankuva, ympäristö, mennei-
syys ja odotukset tulevasta sekä ammatillinen osaaminen (Aula 1999, 13; ks. myös Ha-
bermas 1984).

Viestintä-sanan käyttö yleistyy ja se saattaa siis pitää sisällään siis hyvin erilaisia osa-
alueita. Viestinnästä puhutaan eri tasoilla ja eri yhteyksissä. Viestintää on kaikkialla: yksi-
löiden, yhteisöjen, valtioiden ja kulttuurien välillä. Stephen Littlejohn (2001) toteaa, että 
viestinnän kenttä voidaan jakaa interpersonaalisen tason viestintään, ryhmäviestintään, 
organisaatioviestintään ja joukkoviestintään. Elisa Juholin (2004) määrittelee esimer-
kiksi yhteisöviestintää ja joukkoviestintää seuraavasti: yhteisöviestinnällä tarkoitetaan 
kaikkea sitä tiedonvaihtoa, vuorovaikutusta ja kulttuuria, joka syntyy organisaatioiden 
sisällä ja niiden käydessä vuoropuhelua ympäristönsä kanssa. Joukkoviestinnässä pyritään 
välittämään samansisältöisiä sanomia samanaikaisesti suurelle, ennalta rajaamattomalle ja 
usein anonyymille yleisölle käyttäen hyväksi viestimiä kuten televisiota tai radiota. Jouk-
koviestinnän intressinä ei ole edesauttaa organisaatioiden menestystä vaan luoda asiois-
ta jäsenneltyä kuvaa. Oppiaineen nimenä viestintä voi taasen keskittyä vain johonkin 
viestinnän erikoistuneeseen osa-alueeseen kuten joukkoviestintään, puheviestintään, tai 
kuva viestintään. (Isotalus 1998, 225; ks. myös Littlejohn 2001.) John Fiske (1992) toteaa, 
että viestintä on tutkittavissa mutta perusteellinen tutkiminen edellyttää eri tieteenaloille 
ominaisten lähestymistapojen soveltamista.

David Youell ja Paula Downey (2000) luokittelevat viestinnän kolmeen sukupolveen 
ja sitä myöten kolmeen erilaiseen lähestymistapaan. Ensimmäisen sukupolven toiminta 
perustui siihen, että viestinnän tehtäväksi nähtiin vain se, että viestinnän avulla kerro-

4 Helena Åhmanin (2003) tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että postmodernin organisaation kommunikoin-
tikäytänteet saatetaan kuitenkin nähdä vielä hyvin ylhäältä-alas-kommunikointina eikä niinkään yhteisen 
merkityksen luomisena. Omassa tutkimuksessani tavoitteenani on ollut välttää tätä asetelmaa tietoisesti.
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taan yrityksen tuotteista ja suostutellaan ihmisiä ja myydään näin yrityksen tuotteita tai 
palveluita. Viestinnän painotus oli ulkoisessa viestinnässä. Globalisaatio ja teknologia-
kehitys ovat johtaneet siihen, että kaikkien organisaatioiden on seurattava ympäristöään 
yhä valppaammin. Etualalle nousee henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden sitoutumi-
nen yritykseen. Tässä toisen sukupolven viestinnässä viestintä tuotiin sisälle eli toisin sa-
noen sisäinen viestintä löysi paikkansa ja merkityksensä. Sisäisessä viestinnässä kriittinen 
merkitys nähdään erityisesti muutostilanteissa. Kolmannen sukupolven ajattelu leviää 
nopeas ti dynaamisissa yhteisöissä. Viestinnästä on tullut strateginen toiminta organisaa-
tion ytimessä, eikä se ole vain ammattilaisten asia vaan kuuluu jokaiselle. 

Kostiainen (2003) käyttää väitöskirjassaan käsitteitä viestintä ja viestintäosaaminen 
kuvaamaan hyvin samantyyppisiä asioita kuin tässä tutkimuksessa ymmärretään kielel-
liset kommunikointitaidot. Hän perustelee yleisen viestintä-käsitteen käyttöä sillä, että 
on mahdollisimman vähän halunnut vaikuttaa omilla käsitteillään tai rajauksillaan esi-
merkiksi siihen, millaiset kurssit tai asiat liitetään viestinnän opettamiseen ja opiskeluun. 
Koen, että terminä viestintäosaaminen vastaa hyvin nykyaikaista käsitystä yksilön ko-
konaisvaltaisesta kommunikoinnin kentästä. Tässä tutkimuksessa se aiheuttaisi kuiten-
kin pääkäsitteenä ristiriidan aineistoon nähden. Aineistossa on haastattelumateriaalia 
viestinnän koulutusohjelmasta ja opiskelijat sekä työelämäedustajat ovat omalta osaltaan 
viestinnän ammattilaisia – mutta heidän viestintäosaamisensa painottuu visuaaliseen 
viestintään. Omassa tutkimuksessani viestintä-käsite on siis ongelmallinen ja sen käyttö 
aineiston keruun vaiheessa olisi selkeästi johtanut vastaajat eri tielle – visuaalisen viestin-
nän polulle. Lisäksi nimenomaan siitä syystä, että en halunnut ajatella viestinnän ope-
tuksen liittyvän vain esimerkiksi tietyille kursseille, halusin välttää tutkimusasettelussa 
viestintä-termiä. Tosiasiahan on, että opiskelijat viestivät läpi opiskeluajan – eivätkä suin-
kaan opi viestintää vain siihen tarkoitetuilla kursseilla. 

Tutkimuksessani lähtökohtana on Ruohotien luokittelun mukaan yleisiin työelämä-
valmiuksiin kuuluva kommunikointitaito. Olenkin päätynyt käyttämään keskeisenä kä-
sitteenä kommunikaatiota ja kommunikointitaitoja. Termi kommunikaatio selventää ja 
erottaa käsitteen mielestäni tutkittavien joukon visuaaliseen viestintään liittyvästä kou-
lutusohjelman nimestä sekä ammatilliseen osaamiseen liittyvästä visuaalisesta viestinnäs-
tä. Lisäksi se tekee eron viestintä-käsitteeseen (suomen kielessä) edelleen liittyvästä niin 
sanotusta virallisesta tehtävästä, ammattimaisesta viestinnästä, joka ihmisten mielessä 
saattaa esimerkiksi työelämäkontekstissa viitata yrityksen varsinaiseen viestintäosastoon 
tai niihin tahoihin, joiden tehtävänä on työnsä puolesta viestiä (Juholin 2004, 23). Tässä 
tutkimuksessa kyse on nimenomaan jokaisen yksilön taidoista ja tiedoista kommunikoida 
osana yhteisöä5, ei siis joukkoviestinnästä tai ammattimaisesta yhteisöviestinnästä. 

5 Vrt. kommunikointitaito, viestintätaito.
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3.2 Kommunikatiivinen kompetenssi

Edellä kuvasin viestinnän tutkimuksessa erottuvia koulukuntia, joista toinen korostaa 
prosessiajattelua ja toinen viestinnän merkityksen tuottamisen näkökulmaa. Kommuni-
katiivinen kompetenssi sen sijaan esiintyy käsitteenä viestintäosaamista käsittelevässä kir-
jallisuudessa vähintään kolmessa eri merkityksessä. Merja Almonkari (2007, 27, 28) tii-
vistää nämä merkitykset seuraavasti: ”Sillä voidaan tarkoittaa yksilön kommunikatiivista 
toimintaa koko laajuudessaan ja korostaa siitä erityisesti moraalifilosofisia ja yhteiskun-
nallisia merkityksenantoja. Se voidaan myös määritellä kielitieteellisestä näkökulmasta 
kielelliseksi osaamiseksi tai kyvykkyydeksi. Joskus sitä käytetään myös puheviestintäkom-
petenssin synonyyminä.” (Ks. myös Spitzberg & Cupach 1984, 66, 67.)

Seuraavassa keskityn Habermasin (1984, 81, 82; 1987, 68, 69) kommunikatiivisen toi-
minnan teoriaan, jolla tarkoitetaan ihmisten pyrkimystä yhteisymmärrykseen, joka syn-
tyy yhteisesti oletetusta sisäisestä, ulkoisesta ja sosiaalisesta elämismaailman yhdistelmäs-
tä. Onnistuneessa kommunikointitilanteessa voidaan saavuttaa yhteinen näkemys siitä, 
mitä kommunikoijat voivat pitää tietona, mitä normina ja mitä subjektiivisena eli sisäisen 
maailman asiana. Habermasin mukaan yhteisymmärrykseen pyrkiminen on kielen alku-
peräinen merkitys. Näitä kolmea eri maailmaa vastaavat kolmet eri kieleen ja kommuni-
kaatioon liittyvät pätevyysvaatimukset6: totuus, totuudellisuus ja oikeudellisuus. 

Oleellista Habermasin ajattelussa on tämän tutkimuksen kannalta se, että kommuni-
kaatioon kykenevä puhuja (tai kielen käyttäjä) eli kommunikointitaidoiltaan työelämän 
näkökulmasta ammatillisesti kykenevä yksilö, pystyy tunnistamaan yhteisesti oletettujen 
maailmojen (ulkoisen, sisäisen ja sosiaalisen) olemassa olon ja toimimaan kommunikoin-
titilanteissa tarvittavien normien mukaisesti. Hän pystyy myös esittämään väitteitä ja pe-
rustelemaan näkemyksiään sekä arvioimaan muiden näkemyksiä tai väitteitä ja pätevyyt-
tä. Habermas (1987, 68–72) typologisoi ihmisen toimintaa sosiaaliseen ja ei-sosiaaliseen 
toimintaan. Tämän luokittelun kautta hän esittää kolme toiminnan perustyyppiä: sosi-
aalinen yhteisymmärrykseen tähtäävä toiminta eli kommunikatiivinen toiminta, sosiaa-
linen menestykseen tähtäävä toiminta eli strateginen toiminta sekä ei-sosiaalinen menes-
tykseen tähtäävä toiminta eli instrumentaalinen toiminta. 

Habermas (1987, 68, 69) erottelee kommunikatiivisen toiminnan käsitteessä keskei-
seksi toiminnan koordinaatiomekanismit, joilla viitataan tilanteen tulkintaan tukeutu-
vaan toimintasuunnitelmaan. Kun toimija panee toimintasuunnitelmansa käytäntöön, 
hän hallitsee tilanteen. Toimintatilanne taasen on osa toimijan tulkitsemaa ympäristöä. 
Tämä sosiologisesti ymmärrettävä toimintateoria edellyttää interaktioon osallistuvilta ai-
nakin yhtä yhteistä tietoa: heidän tilannetta koskevat tulkintansa on käytävä yksiin. Tä-
hän yhteisymmärrykseen tarvitaan kielellistä kommunikaatiota, ainakin informaation 
vaihtoa. Strategisessa toiminnassa kommunikaation osapuolet pyrkivät kontrolloimaan 

6 1) Totuus: ulkoiseen maailmaan viittaava lause on pätevä vain silloin, kun se on tosi. 2) Totuudellisuus: sisäiseen maail-
maan viittaava lause on pätevä silloin, kun se on autenttinen. 3) Oikeudellisuus: sosiaaliseen maailmaan viittaava lause on 
pätevä silloin, kun se ei ole ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen normien kanssa.
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ja manipuloimaan muita ja instrumentaalisella, ei-sosiaalisella toiminnalla tarkoitetaan 
tilannetta, jossa yksilö pyrkii kontrolloimaan ja manipuloimaan ympäristöä. 

Keskeistä Habermasin teoriassa on siis kommunikatiivisen toiminnan kautta syntyvä 
yhteisymmärrys, joka voidaan kyllä saada aikaan pakolla, mutta se mikä saadaan  aikaan 
selkeästi ulkoisella vaikuttamisella (lahjonta, pelottelu, johdattelu, harhauttaminen) 
ei voi subjektiivisesti ajateltuna olla yhteisymmärrykseen perustuvaa. (Habermas 1987, 
71.) Kostiainen (2003, 92) toteaa Habermasin teorian soveltuvuudesta viestinnän tutki-
mukseen seuraavaa: ” Viestintäprosessin tarkastelun näkökulmasta strategisen ja kom-
munikatiivisen toiminnan ymmärtäminen toisistaan erillisinä ei kuitenkaan aina ole 
tarkoituksenmukaista. Strateginen toiminta voidaan toisinaan tulkita ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa sen kaltaiseksi tavoitteelliseksi ja vaikuttamaan pyrkiväksi viestin-
näksi, jonka tarkoituksena on edistää yhteisiä päämääriä ja myös yhteisymmärrystä.” Li-
säisin tähän vielä ajatuksen markkinoinnin ja mainonnan sekä retoriikan näkökulmasta. 
Taitava argumentointi tähtää vastapuolen toiminnan muutokseen – viestinnän vaikutta-
misen keinoina ovat silloin tarkoitushakuiset tunteisiin tai tietoon vetoavat argumentit. 
(Perelman 1996, 16.)

Pauli Kaikkonen (1995, 35, 36) puhuu viestintäkompetenssista, joka sisältää kielen 
hallinnan lisäksi kielenulkoisen viestinnän kokonaisuudessaan, rooliodotukset, käyttäy-
tymisrutiinit ja rituaalit sekä kyvyn toimia menestyksellisesti siinä kulttuurissa, johon 
kuuluu. Lisäksi yksilöllä on kyky oppia toimimaan ryhmädynaamisesti kunkin tilanteen 
ehdoilla. Ratkaisuja ja työtapoja erilaisten kulttuurien kohtaamistilanteissa ei pidäkään 
hakea pelkästään kielellis-pedagogisesta lähestymisestä, vaan siihen liittyy myös ryhmä-
dynamiikan taidot. Eri kulttuurien kohdatessa on kyseessä aina rationaalisen tason lisäk-
si emotionaalinen taso, joka ilmenee tunteiden, aikomusten, kokemusten ja havaintojen 
kautta. (Ks. myös Spitzberg & Cupach 1984, 67, 71.) Yleisesti viestintäkompetenssiin on 
katsottu liittyvän kolme osatekijää, jotka ovat asenne, tieto ja taito (Lehtonen 2005, 199, 
200; Aula 2005, 39; Almonkari 2007, 25; ks. myös Spitzberg 1983; Hyvärinen 2011). 
Esimerkiksi Owen Hargie (2006a, 43–47) näkee, ettei taitavaa viestintäkäyttäytymistä 
(skilled behaviour) voi kovinkaan helposti erottaa yksilön kognitiivisista tiedoista ja vies-
tinnän affektiivisesta ulottuvuudesta, joita tarvitaan tavoitteellisen toiminnan suunnitte-
luun, toteuttamiseen ja kontrollointiin. Lisäksi viestintäkompetenssin määrittelyssä huo-
mioidaan usein myös vaatimus viestinnän tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta 
(Hargie 2006b, 20; ks. myös Lehtonen 2005; Spitzberg 2000). 

Puheviestintätieteissä viestintäosaamista on perinteisesti kuvattu viestintätaidon 
ja puheviestintätaidon käsitteiden avulla. Näitä käsitteitä voidaan pitää synonyymisina 
myös viestintäkompetenssin käsitteelle. (Valkonen 2003, 25–35; Hyvärinen 2011, 35.) 
Marja-Leena Hyvärinen (2011) huomauttaa, että kompetenssi ymmärretään nykyisessä 
suomalaisessa puheviestinnän tutkimuksessa taidon käsitettä laajempana (ks. myös Val-
konen 2003, 25). Hyvärinen (2011) toteaakin, että suomalaisessa kirjallisuudessa yleisesti 
käytettyjä käsitteitä ovat viestintäkompetenssi, viestintätaito, viestintäosaaminen, kommu-
nikatiivinen kompetenssi, interpersonaalinen kompetenssi ja relationaalinen kompetenssi, 
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jotka vastaavat käsitteitä communication competence, communicative competence, commu-
nikation skills, social skills ja skilled behaviour. Kansainvälisestikin käsitteiden määrittelyä 
on tehty. Lopputuloksena voikin todeta, että erilaisista näkökulmista huolimatta taidon 
ja kompetenssin käsitteiden merkitys rinnastetaan usein yhtäläiseksi. (McCroskey 1982; 
Spitzberg 1983, 323; Spitzberg & Cupach 1984, 33; Spitzberg 1988, 68; Hargie 2006a; 
Hargie 2006b.)

Kommunikatiivista kompetenssia määriteltäessä tulee huomioida myös kielen osaami-
sen taso (Greene 1977, 126–128; Spitzberg & Cupach 1984, 58–59). Katri Sarmavuo-
ri (1993, 163,164, 167) jakaa kielen kehityksen kriteerit seuraavasti: Ensimmäisenä ovat 
muodolliset kriteerit, johon kuuluvat sanavaraston suuruus, virkerakenne, taivutuksen 
hallinta ja artikulaation hallinta. Toisena ovat taidolliset kriteerit, johon kuuluvat kie-
lenkäyttötaito (kommunikatiivinen kielitaito), kielellinen päättely ja kielellinen luovuus. 
Viimeisenä on metakognitio, johon kuuluu tieto ja kontrolli (ks. myös McCroskey 1982). 
Sarmavuoren esittämien kriteereiden kautta määriteltyä tulee laajasti kaikki kielen ilmiöt 
ja jaottelusta tämän tutkimuksen kannalta oleellista onkin tarkastella vain sekä taidollisia 
kriteereitä että tietyin rajauksin metakognitiota. 

Sarmavuori määrittelee vielä kielenkäyttötaitoa ja mainitsee, että jako verbaaliseen ja 
ei-verbaaliseen kieleen on tutkimuksissa yleinen jaottelu. Ei-kielelliseen ilmaisuun kuu-
luvat siis eleet, ilmeet ja kehonkieli, joiden avulla puhuja voi tehdä itsensä ymmärretyksi. 
Kielenkäyttötaito merkitsee tilanteen mukaista ja tilanteen vaatimukset huomioon otta-
vaa kielenkäyttöä. Se merkitsee, että yksilö ymmärtää, milloin hänen on parasta vaieta, 
milloin taas tulee puhua, mistä, kenen kanssa, missä, milloin ja miten. Tutkimuksessa 
puhun kielellisestä kommunikaatiosta erottaakseni sen visuaalisesta kommunikointitai-
dosta. Kun kyseessä ovat työelämävalmiudet, sisältyy kielelliseen kommunikaatioon myös 
kokonaisvaltaisesti ajatus kommunikatiivisesta kompetenssista, kielenkäyttötaidosta, jos-
sa siis myös ei-kielellisillä elementeillä – eleillä, ilmeillä, tilannetajulla ja tunteilla on mer-
kityksensä osana kielellistä kommunikointitaitoa.

Jaakko Lehtonen (2005, 190–199) taasen puhuu kommunikatiivisesta kompetenssista 
ja sen rinnalla välttämättömästä yrityksen tietopääomasta ja osaamispääoma-käsitteestä. 
Pelkkä tieto ilman sosiaalisia yhteyksiä on hyödytöntä. Lehtonen viittaa kommunikatii-
visella kompetenssilla ihmisen kykyyn käyttää tarkoituksenmukaisia toimintamalleja eri 
tilanteissa selviytymiseen. Siihen sisältyy kyky vaihtaa sanomia ja kyky ylläpitää vuorovai-
kutusta toisten ihmisten kanssa. Kommunikatiivinen kompetenssi on hänen mukaansa 
osa sosiaalista kompetenssia, eli sitä ominaisuutta, missä määrin henkilö kykenee hyödyn-
tämään niitä mahdollisuuksia, joita hänellä on ympäristönsä hallintaan. (Ks. myös Spitz-
berg 1983, 324; Spitzberg & Cupach 1984, 66, 67; Hargie 2006a; Hargie 2006b.)

Näen, että edellä esitellyt näkemykset kielestä, taidollisista kriteereistä, kulttuurista ja 
kommunikointitapahtuman merkityksestä ovat oleellisia työelämäkontekstissa erilaisten 
ammatillisten kulttuurien, organisaatiokulttuurien ja yksilöiden kohdatessa. Tätä kautta 
kommunikatiivisen kompetenssin käsite on keskeinen ja myös peruslähtökohta kommu-
nikointitaidon määrittelylle tässä tutkimuksessa.
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3.3 Kommunikointitaito yleisenä työelämävalmiutena

Ammattikorkeakoulusta valmistuva opiskelija astuu kiireiseen ja vaativaan työelämään, 
jossa vuorovaikutussuhteet ja kielelliset vaatimukset ovat moniulotteisia. Seuraavassa 
määritellään tutkimuksen kohteena olevista käsitteistä yleiset työelämävalmiudet7 sekä 
niihin lukeutuva kommunikointitaito. 

Työelämän nykypäivää kuvaavat hyvin sanat muutos, epävarmuus ja vaihtuvat olosuh-
teet. Työntekijöiltä vaaditaan nopeaa sopeutumiskykyä ja uudistumishalua. On oltava 
valmiutta toimia sellaisissakin tilanteissa, jotka vaikuttavat monimutkaisilta (Ruohotie 
2000, 17; ks. myös Huuhka 2004; Järvensivu 2006). Epävarmuuden hallinnassa tarvitaan 
erilaisia selviytymistaitoja. Kommunikointitaitojen avulla voimme yhteisesti hahmottaa 
ja ymmärtää, mitä teemme ja miksi sekä mitä uskomuksia ja käsityksiä meillä on ympä-
ristöstämme. Organisaation toimivuuden kannalta oleellista kommunikointitaidoissa 
on asioiden ja ihmisten kontaktien luominen niin, että informaation, ajatusten ja tiedon 
vaihto on mahdollista. Kommunikaation tuloksena syntyy yhteinen identiteetti ja tieto 
vallitsevista normeista. (Ruohotie 2000, 44; Hardy ym. 2005, 59, 61; Matikainen 2006, 
117; Hart 2012, 192–193; ks. myös Bennett 1999; Niikko 2001; Kostiainen 2003.)

Karin Filander (2006, 52) kuvaa yleisiä työelämävalmiuksia jälkiteollisen tietoyhteis-
kunnan kollektiivisen ammatti-identiteetin ulottuvuudeksi. Yleiset työelämävalmiudet 
ja työpaikkaspesifiset osaamisvalmiudet korvaavat aiemmin pysyviksi määritellyt amma-
tilliset perustaidot ja valmiudet, joiden hyvää hallintaa ei pidetäkään enää niin tärkeänä 
kuin ennen. Pekka Ruohotie (2000, 40) esittää yksilön yleisiksi työelämävalmiuksiksi elä-
mänhallinnan, kommunikointitaidon, ihmisten ja tehtävien johtamisen sekä innovaati-
oiden ja muutosten vauhdittamisen (ks. myös Evers ym. 1998; Ruohotie & Honka 2003). 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kommunikointitaitoon, joka jaetaan vielä vuorovai-
kutus- ja kuuntelutaitoon sekä suulliseen ja kirjalliseen viestintätaitoon. Kommunikoin-
titaidon näen määrittyvän yleisen työelämäosaamisen kautta siinä suhteessa, että sitä tar-
vitaan alalla kuin alalla. Alaspesifisti kommunikointitaitoihin liittyy kuitenkin erilaisia 
painotuksia, joihin tämänkin tutkimuksen tuloksissa päädytään. (Ks. myös Kostiainen 
2003; Kyrönlahti 2005; Hyvärinen 2011.)

Emma Kostiainen (2003) problematisoi viestinnän merkityksen vain yleisenä työ-
elämävalmiutena – jonakin alalta toiselle siirrettävänä yleisenä osaamisena. Hän esittää 
ammattiosaamista kuvaavia jaotteluita, joissa viestintäosaaminen ymmärretään erillisek-
si osaksi yksilön spesifiä ammattiosaamista. Oman tutkimuksensa tuloksina hän esittää, 
että viestintäosaaminen on kuitenkin mitä suurimmassa määrin ammatillisen osaamisen 
ulottuvuus, ei irrallinen ja siirrettävissä oleva yleistaito tai osa. Hän myös ansiokkaasti 
pohtii sosiaalisten taitojen ja viestintäosaamisen suhdetta ja sitä, ovatko sosiaaliset taidot 

7 Yleiset työelämävalmiudet on käsite, jota tämän tutkimuksen puitteissa käytetään. Neville Bennett, Elisabeth Dunne ja 
Clive Carré (1999, 74) pohtivat käsitteen core skills problematiikkaa ja toteavat, että käsitteen määrittely yksiselitteisesti 
on ongelmallista: ”The conceptualisation of core skills is problematic for several reasons. The term has several synonyms, 
including personal transferable, key, generic, common and work or employment related skills.” Ks. myös Achtenhagen ja 
Weber 2011, 127.
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jotain enemmän tai vähemmän kuin viestintätaidot, vuorovaikutus tai viestintäosaami-
nen. 

Työelämän asiantuntijuus ei siis liity pelkästään ammatin hallintaan, vaan työssä 
selviytyjän on oltava taitava uudistuja ja sosiaalinen taitaja. Asiantuntijuus onkin yhä 
enemmän verkostojen ja työelämän organisaatioiden taitoa hallita muutosta ja kykyä rat-
kaista siihen liittyviä uusia tilanteita ja muutoksia. (Launis & Engeström 1999, 64; ks. 
myös Kostiainen 2003.) Asiantuntijalla tuleekin olla kyky jatkuvasti oppia uutta. Yksilön 
meta kognitiiviset taidot ovat oleellisia työssä uudistumisen ja ajan tasalla pysymisen kan-
nalta. (Ruohotie 2006, 106.) Bereiter ja Scardamalia (1993) tiivistävät metakognitiivisen 
osaamisen kyvyksi hallita ja organisoida itseä ja omaa toimintaa niin, että saa tehtävän 
suoritettua. Asiantuntijan harteilla on myös oman osaamisensa vakuuttaminen ja oikean, 
tärkeän tiedon tavoittaminen. Tämä vaatii kykyä ajatella kriittisesti (ks. myös Olstedt 
2005, 52–53).

Asiantuntija tarvitsee lisäksi emotionaalista ammattitaitoa, jota tarvitaan ihmissuh-
teiden ylläpitämiseen ja ryhmässä toimimiseen. Tunneosaaminen tulee esille mm. luot-
tamuksen ja turvallisuuden ilmapiirinä. (Ylikoski & Ylikoski 2009, 24–25; Pruyne & 
Bond 2011, 8–9; ks. myös Ruohotie 2000; Dunderfelt 2001; Ruohotie & Honka 2003; 
Huuhka 2004.) Daniel Goleman (1996) puhuu emotionaalisesta älykkyydestä8, joka ke-
hittyy jatkuvasti ja johon voidaan koulutuksella vaikuttaa. Tähän ominaisuuteen kuuluu 
itsetuntemusta ja oman käyttäytymisen hallintaan liittyviä ominaisuuksia sekä sosiaalisia 
taitoja, kuten empatian taito. Tämä onkin oleellista, koska asiantuntijuus ei rakennu yh-
den ihmisen toiminnalla vaan siihen tarvitaan verkostoja, yhteistoimintaa ja -työtä (Lau-
nis & Engeström 1999, 75). Yrityksen menestymisen kannalta yhteistyö ja verkostoissa 
toimiminen ovat osa menestysstrategiaa (Sorama 2005, 101). Ihminen siis tarvitsee ky-
kyä toimia moniulotteisessa sosiaalisessa todellisuudessa, taitoa kommunikoida muiden 
ihmisten kanssa, taitoa tehdä yhteenvetoja ja päätelmiä kanssaihmisten keskusteluista ja 
näkemyksistä kasvaakseen ja kehittyäkseen asiantuntijaksi. (Ks. myös Matikainen 2006; 
Palonen ym. 2007.)

Kirjallisen viestinnän taitoa tarkasteltaessa nousee esille konventionaalisen tekstin 
tuottamisen taito, tekstityyppien tunteminen, tyylin ymmärtäminen ja ylipäätään tekstin 
tuottaminen kontekstiinsa sopivaksi työelämätarpeen tai opiskelun näkökulmasta. (Ks. 
esim. Leiwo ym. 1992; Hirsjärvi ym. 2002; Luukka 2002; Bhatia 2004; Vuorijärvi 2006; 
Mäkelä-Marttinen 2006.) Asiantuntijuuteen liittyy oleellisesti taito havaita ja tunnistaa 
erilaisia genrejä. Genre voidaan määritellä kommunikatiiviseksi tapahtumaksi tai toimin-
noksi, jolla on yhteisesti ymmärretty viestinnällinen tarkoitus. Asiantuntijalla on hallus-
saan keinot, jolla hän tunnistaa erilaisia konventioita, odotuksia, jotka kohdistuvat vies-
tintätapahtumaan. Genre onkin rakenteellisesti vakiintunut, mutta samalla myös aina 
tilannesidonnainen. (Swales1990, 52–58; Heikkinen 2013, 5; ks. myös Giddens 1984; 
Bhatia 2004.) Lisäksi on huomioitava, että vaikka tekstilajien kuvauksessa käytetään tiet-

8 Jaakko Lehtonen (2005, 199) huomauttaa, että Golemanin käsite tunneäly on harhaanjohtava, koska se ei 
ole älykkyyden tavoin synnynnäinen ominaisuus. Kuvaavampi käsite olisi emotionaalinen kompetenssi.
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tyjä malleja, on todellisuudessa tekstilajin raja aina häilyvä (Bhatia 2004, 25). Genreen 
sisältyy myös ajatus tietyn alakohtaisen tiedon ja osaamisen merkitysten ymmärtämisestä. 
Kielenkäyttäjien genretietämys on käytännöllistä ja se on integroituneena arkiseen toi-
mintaan. (Esim. Berkenkotter & Huckin 1993; Berkenkotter & Huckin 1995; Heikki-
nen 2013, 4, 5.) 

Keskeisenä näen myös sähköisen viestinnän välineet ja tekstin tuottamisen niissä. 
Esimerkiksi sosiaalisen median vaikutus näkyy tänä päivänä vahvasti nuorten aikuisten 
elämässä (Matikainen 2006, 114–119). Onko verkkokirjoittaminen sitten puhtaasti kir-
jallista viestintää tekstilajeineen (ks. myös Koskela 2007; Lankinen 2007)? Näkemykseni 
mukaan se on paljon enemmän. Siinä tarvitaan myös kykyä ymmärtää vuorovaikutusta ja 
sosiaalisia tilanteita. Voisikin sanoa, että verkossa kirjoittaminen vaatii myös perinteisesti 
suullisen viestinnän osa-alueiden hallintaa.

Verbaalisen viestinnän erityisyys ja täsmällisyys näkyy erityisesti silloin, kun kom-
munikaatiossa on kyse tosiasioista ja informaatiosta, mielipiteiden, asenteiden ja arvojen 
sekä merkitysten ilmaisusta tarkasti ja täsmällisesti. Yhtälailla sanoilla voidaan ilmaista 
selkeäs ti tavoitteet, selittää käsitteet, säännöt, ohjeet, komennot ja käskyt sekä menettely-
tavat. (Hjelt-Putilin 2005, 97.) Osaamisen ilmaisu sanoin ei aina olekaan niin yksinker-
taista. Taitojen lisäksi kommunikoinnissa on hyvin usein kyse myös halusta. Haluaako 
ihminen ilmaista itseään sanoin, onko hän valmis viestimään, kokeeko hän yhteistyön ja 
vuorovaikutuksen merkitykselliseksi. (Hjelt-Putilin 2005, 38.)

Yritysten keskeiseksi kilpailutekijäksi on muodostumassa hyvin koulutettu ja luova, 
osaava henkilöstö. Kun halutaan toimiva kokonaisuus, jossa yrityksen toiminnan tavoit-
teena on mahdollisimman hyvä tulos niin, että henkiset voimavarat eivät ehdy, nousee 
sisäinen viestintä keskeiseksi. (Esim. Järvensivu 2006; Huuhka 2004.) Esimiehen ja alai-
sen välinen kommunikointi on myös täynnä haasteellisia tilanteita (esim. Åberg 1993; 
Puro 2002). Henkilöstöjohtamisesta onkin tullut yksi tärkeimmistä johtajan taidoista. 
Hyvään ihmisten johtamiseen tarvitaan aina hyvää kommunikointikykyä. (Sydänmaan-
lakka 2002, 104.)

Itsestään selvempää lienee ulkoisen viestinnän merkitys yrityksen menestystekijänä. 
Kun yritys on suhteessa sidosryhmiinsä, keskeiseksi nousee vuorovaikutus. Suhteet sidos-
ryhmiin eivät suinkaan ole pelkkää markkinointiviestintää, vaan keskeistä on ihmisten 
muodostama vuorovaikutussuhteiden verkosto. Henkilöstö on yrityksen maineen ja sitä 
kautta menestyksen ydin. (Aula & Heinonen 2002, 216; ks. myös Åberg 1993; Cohen 
ym. 2011a.) 

Yhteistyö asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa vaatii aina erityisesti kykyä 
kommunikoida ja vuorovaikuttaa. Lisäksi esimerkiksi myyntityö asettaa omanlaisensa 
haasteet yksilön vakuuttamisen ja suostuttelun taidoille sekä suullisesti että kirjallisesti. 
Uudella tavalla organisoituva työ haastaa asiantuntijan esimerkiksi jatkuvaan yhteistyö-
hön ja vuoropuheluun asiakkaan ja erilaisten verkostojen kanssa. Asiakas otetaan aktiivi-
seksi osallistujaksi tuotteen tai palvelun muokkaamiseen. Työ näyttäytyy monikonteks-
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tisena ja siihen liittyy neuvottelevaa solmutyöskentelyä9. (Launis & Engeström 1999, 78, 
79.) Työn muuttuminen ja joustavuus ovat vääjäämättä johtaneet myös uudenlaisiin koh-
taamisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uhkien ja riskien hallitseminen 
tai välttäminen vaatii asettautumista toisen asemaan ja erilaisten näkökulmien, tunteiden 
ja motiivien ymmärtämistä. Erityisen tärkeää on ymmärtää sitä, millaiset seikat saattavat 
näyttäytyä yhteistyökumppanille uhkina (Williams 2007, 601). Hyvin toimivan viestin-
nän perusedellytyksiä on luottamus (Åberg 2006), ja toisaalta juuri kommunikaatio luo 
siis myös turvallisuutta ja luottamusta. (Hjelt-Putilin 2005, 13, 95; Levi 2007, 84; Koi-
vumäki 2008, 179–181; ks. myös Launis & Engeström 1999.) Tutkimuksessa keskeistä 
onkin tarkastella yksilön kykyä viestiä omaa asiantuntijuuttaan ja kykyä muodostaa vuo-
rovaikutussuhteita, mikä siis välillisesti vaikuttaa luonnollisesti yrityksen menestymiseen. 

Kielen hallinta ja kommunikointitaito ovat osa yksilön identiteettiä. Vuorovaikutus-
tilanteissa kielen hallinta korostuu. Ristiriitatilanne on usein myös kielellinen konflikti. 
Lisäksi asiantuntija luo omaa identiteettiään ja osoittaa kuuluvansa omaan ammattiryh-
määnsä yhteisen kielen kautta. (Thornborrow 2000, 142–143; ks. myös Berger & Luck-
man 2000.) Työntekijän on siis oltava valmis ennalta odottamattomiin tilanteisiin: Ennen 
työtehtävät olivat tarkemmin määriteltyjä, nyt työelämä tarvitsee aloitteellisia ja omatoi-
misia tekijöitä. Vastuu uran rakentumisesta on ihmisellä itsellään. (Ruohotie 2000, 211.) 
Työtehtävät vaativat usein monen eri ihmisen yhteistyötä ja vaativat erilaisia taitoja kuin 
aiemmin. Ongelmat työtehtävissä saattavat olla monimuotoisia ja monimutkaisia ja nii-
den ratkaisemiseksi ei riitä yksilön työpanos – tarvitaan tiimin tai työryhmän luovuutta, 
vuorovaikuttamista ja työpanosta. (Murtonen 2004, 77; Levi 2007, 207–209; Collin & 
Billet 2011, 218; Aira 2012.) 

Uran hallinnassa tarvitaan reflektointikykyä ja jatkuvaa arviointia. Oman osaamisen-
sa vahvasti tiedostava henkilö voi helpommin luoda strategioita ja suunnitelmia tulevai-
suuden suhteen. Vuorovaikutusta tarvitaan organisaatiossa tiedon siirtämiseen: vuorovai-
kutuksen avulla henkilö saa tietoa organisaatiossa tapahtuvista muutoksista ja voi näin 
varautua niihin. Reflektio voi olla paitsi osa oman itsen hallintaa, myös edellytys tiimissä 
toimimiseen ja reagoimista muutoksiin. Ura ei siis enää olekaan yksin puurtamista vaan 
tulos menestymisestä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa ja verkostoissa. (Ruohotie 2000, 
212–218; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 27–28; ks. myös Senge 1990.) Tämä asettaa 
ihmisen kyvyille huomioida ympäristöään ja ylläpitää vuorovaikutussuhteitaan entistä 
tiukempia vaatimuksia. 

Kommunikointitaidoilla on erityistä merkitystä, kun työelämässä huomio kääntyy 
yksilöstä ryhmän toimintaan. Esimerkiksi tehokkaan tiimin ja työskentelyn onnistumi-
sen edellytyksenä ovat toimivat kommunikaatiomallit ja tiedon välittyminen (Ruohotie 
2000, 234; Levi 2007, 4; ks myös EK: Oivallus 2011; Aira 2012). Tiimin sisäinen ja ulkoi-
nen dynamiikkaa muodostavat tiimin toiminnan edellytykset. Sisäisessä dynamiikassa 

9 Engeström, Engeström ja Vähäaho (1999) ovat selittäneet solmutyöskentelyä seuraavasti: neuvotteleva sol-
mutyöskentely on rajapinnoilla tapahtuvaa verkostotyötä, jonka tunnuspiirteenä on esimerkiksi jatkuva yh-
teistyö asiakkaan kanssa (Launis & Engeström 1999, 78).
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korostuvat paitsi ryhmän toiminnan kannalta oleelliset roolit ja yhteiset tavoitteet, myös 
motivaatio ja toimiva kommunikaatio (Ruohotie 2000, 235; Levi 2007, 4, 91–107; Aira 
2012, 138).

Vaaditaan taitoa ja herkkyyttä menestyä sosiaalisissa tilanteissa niin, että pystyy yht-
aikaa havainnoimaan muita ja edistämään yhteisön avointa ilmapiiriä sekä ajamaan omaa 
henkilökohtaista etuaan tai tavoitettaan. Tällaisen henkilön sosiaalinen kompetenssi on 
hyvä ja hänellä on havaittavissa lahjakkuutta – sosioemotionaalisia ja sosiokognitiivisia 
taitoja. (Dunderfelt 2001, 116; Varila & Rekola 2003, 74–75; Laine 2005, 114; ks. myös 
Valo 1995b; Goleman 1996; Kostiainen 2003.) On siis merkittävää, onko henkilöllä hal-
lussaan riittävästi työkaluja pitää yllä keskustelua ja osallistua vuorovaikutustilanteeseen 
(formaalinen tieto kognitiivisen oppimisen kautta), olipa kyseessä muodollinen tai epä-
muodollinen tilanne. Työpaikkojen sosiaalisissa tilanteissa tarvitaan kokemusta ja näke-
mystä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen ilmapiirin luomisesta (praktinen tieto ja harjaan-
tumisen kautta syntynyt automatisoitunut taito). Työntekijöitten välisissä keskusteluissa 
ja työpaikan teksteissä yhteistä tietoa jäsennetään tyypittelemällä asiakkaita, työntekijöitä 
ja muita toimintaan liittyviä sidosryhmiä. Lisäksi yhteisesti ratkaistaan työtehtäviin liit-
tyviä ongelmia. Vuorovaikutus on siis oleellinen osa itse työtä. (Valleala & Collin 2004, 
131; Paine Schofield & Honoré 2011, 106–112; Johansson ym. 2011, 12; ks. myös Kostiai-
nen 2003.)

Edellä kuvaillut työelämän viestinnälliset vaatimukset koskettavat kaikki tämänkin 
tutkimuksen kohteena olevaa luovaa suunnittelijaa. Kommunikointitaidot ovat tutki-
muksessa yläkäsite, jonka alla tämän tutkimuksen puitteissa ovat Ruohotien määrittele-
mistä yleisistä työelämävalmiuksista kirjallisen viestinnän ja suullisen viestinnän taidot. 
Lisäksi oleellista on kommunikatiivinen kompetenssi, joka kuvaa mielestäni kokonaisval-
taisesti yksilön kykyä käyttää kommunikointitaitojaan. Edellä mainittu yksilön kyky tai 
taito viestiä on syystä käsitteenä avata. Kun tarkastelun kohteena ovat viestinnän taidot, 
pitää ottaa huomioon, että ei ole olemassa selkeää rajausta sille, kuka on taitava ja kuka 
ei. Esimerkiksi puheviestintätilanteisiin vaikuttavat monet tekijät, ja tekijöiden kyvyt ja 
taidot voivat vaihdella hyvinkin paljon erilaisissa yhteyksissä. Yksi erillinen puheviestin-
tätaito ei myöskään ole sitä parempi, mitä enemmän henkilöllä sitä on. (Valo 1995b, 68.) 
Tästä syystä opetustilanteessa taidoista puhuttaessa otetaan aina huomioon yksilön oma 
taso. 

Kostiaisen (2003, 238) mukaan osallistumalla tiettyihin oman alan kannalta keskei-
siin vuorovaikutustilanteisiin opitaan sekä oman alan kannalta oleellista vuorovaikutus-
osaamista että ylipäätään opitaan tunnistamaan alalle ominaista osaamista. Eri aloilla 
tämä vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvä osaaminen eroaa toisistaan. Siinä 
missä insinöörikoulutuksessa oleellista ovat julkiset esitelmät ja tekniset presentaatiot, 
kaupallisessa koulutuksessa korostuvat strategiaviestintä, retorisesti taitava puhe ja esi-
miesviestintä, on muotoilualalle tyypillistä pystyä esittämään oman työn prosessi ja va-
linnat suullisesti ja antamaan palautetta toisten töistä. (Dannels 2000; Cyphert 2002, 81; 
Darling & Dannels 2003; Dannels 2005a; Shumack 2008, 63; Oak 2009, 213; Cyphert 



77

2010, 348–350; ks. myös Hyvärinen 2011.) Tietyllä tavalla kielenkäytön taitavuuteen ja 
taitamattomuuteen yhdistyy myös ajatus yksilön vallasta vaikuttaa keskustelukumppa-
niin (Wareing 2000, 10–11). Merkityksellistä on tällöin myös kohteliaan kielenkäytön 
hallinta (esim. Leiwo ym. 1992). 

Samalla tavalla kirjallisen kommunikointitaidon merkitys vaihtelee työn ja ammatti-
alan mukaan. Toiset ammatit ovat kirjallisempia kuin toiset. (Karlsson 2009, 74.) Tässä 
mielessä kommunikatiivista kompetenssia ei voi määritellä pelkästään yleisenä työelämä-
valmiutena vaan siihen liittyy myös alaspesifi ulottuvuus (ks. myös Kostiainen 2003; Hy-
värinen 2011). 

Kieli luo todellisuutta ja sen avulla yksilö pyrkii tavoitteisiinsa. Kieli on siis aina myös 
vallan käyttöä. Ammatillisen identiteetin kannalta se on keino samastua ja kuulua jouk-
koon. Osaltaan kieli on myös oman ammatillisen menestymisen osa. Opiskelijan tulisikin 
ammattikorkeakouluopintojensa aikana saavuttaa sellainen tekstin tuottamisen ja ym-
märtämisen taso, jonka avulla hän oman alansa asiantuntijana pystyy toimimaan yhtei-
sössään ja tuottamaan sekä tulkitsemaan konventioiden mukaista tekstiä ja puhetta sekä 
alakohtaisesti että yleisesti ja monialaisesti.

3.4 Viestintäkasvatus ja postmoderni tietoyhteiskunta

Tuon viimeisenä esille kommunikointitaidot osana viestintäkasvatusta tutkimukseni 
kannalta oleellisessa kontekstissa eli ammattikorkeakoulun pedagogisena tehtävänä ope-
tuskontekstissa. Käsitteenä viestintäkasvatus on laaja ja sen määritteleminen on kirjal-
lisuudenkin perusteella hankalaa. Pekka Isotalus (1998) toteaakin, että kun joku puhuu 
viestintäkasvatuksesta, et voi olla varma, mitä hän tarkoittaa. Hän ehdottaakin käsitteen 
ymmärtämistä ikään kuin sateenvarjona koko viestinnän kentän kirjolle. Huomioitavaa 
on, että tässä määrittelyssä kielitiede ei kuitenkaan ole osana viestintää vaan kyse on ni-
menomaan viestintätieteistä. Kun tarkastellaan suomen kielen ja viestinnän opetusta am-
mattikorkeakoulukontekstissa, on ensisijaisena lähtökohtana yhteys työelämään (esim. 
Mäkelä-Marttinen 2006). Katson, että tämä erityinen yhteys työelämän viestintäkäytän-
teisiin ja konventioihin erottaa ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen vies-
tintäkasvatuksen esimerkiksi peruskoulun tai lukion10 äidinkielenopetuksen tavoitteista 
(Sarmavuori 2011, 18; ks. myös Kotila 2000, 144). Viestintäkasvatus ammattikorkeakou-
lussa pitää kuitenkin sisällään myös hyvin laajan kentän viestintätieteiden ja kielitieteen 
(äidinkieli ja vieraat kielet) sisältöjä ja tämän tutkimuksen kohderyhmässä myös vahvan 
visuaalisen viestinnän. (Ks. myös Koskinen 2007, 43.) Pyrin seuraavassa avaamaan tätä 
problematiikkaa. 

10 Vrt. esimerkiksi lukion tehtävä: ”Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, 
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, 
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 
taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehit-
tämiseen elämänsä aikana.” (Lukiolaki 1998, 2 §.)
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Kaikki viestinnän opetus ja oppiminen pyritään ammattikorkeakoulussa linkittä-
mään joko asiantuntijan työelämän viestintätarpeisiin (työelämän viestintä) tai toisaalta 
tutkimuksen ja opinnäytetyön tekemisen tarpeisiin (ks. Vuorijärvi 2006, vrt. myös Huhta 
ym. 2006). Tästä näkökulmasta voidaan myös lyhyesti käydä läpi suomen kielen (äidin-
kielen) opetuksen teoreettista taustaa ja viestintätieteitä niin, että pääpaino on ymmär-
tää kommunikoinnin11 ja yhteisöllisen viestinnän sekä kontekstin merkitys keskeisenä 
ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän opetuksessa tai laajemmin ajateltuna 
viestintäkasvatuksessa. Kun kokonaisuutena on siis kyse viestinnän opetuksesta, otan tar-
kasteluun mukaan myös viestintäkasvatus-käsitteen ja määrittelen sen osalta ne alueet, 
jotka amk-kontekstissa ja työelämäyhteydessä ovat merkittäviä.

Kieltä voidaan tarkastella kognitiivisesta, välineellisestä tai sosiaalisesta näkökulmasta 
tai ottaa tarkasteluun nämä kaikki. Kieleen liittyy sekä yksilön että sosiaalisuuden ulot-
tuvuudet. Kieli on jokaiselle yksilölle jotain ainutlaatuista ja samaan aikaan kieliyhteisöl-
le jotain yhteistä. (Vygotski 1982, 18–20; Hakulinen 1989, 133; Gee & Hayes 2011, 6, 
24.) Äidinkieli on abstraktio, kieliyhteisöön kuuluvien yksilöiden kielioppien yhteinen 
nimittäjä (Nikanne 2002, 21). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta asiantuntijuuden kehit-
tymisessä ei ole kyse vain kognitiivisten prosessien muutoksesta vaan myös kyseisen asian-
tuntija kulttuurin kielen oppimisesta (ks. Hakkarainen ym. 2004). Kielen osalta sopeu-
tuminen ympäristöön on kielen käyttökelpoisuutta sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa: 
tietojen ja tunteiden välittämistä. Kielellinen vuorovaikutus perustuu sanallisiin ilmauk-
siin, jotka tuotetaan ja ymmärretään yksilöiden sisäistämien kielioppien avulla. (Vygotski 
1982, 19, 20; Hakulinen 1989, 130–131; Nikanne 2002, 20, 21.) 

Äidinkieli jäsentää ihmisen maailmaa ja kokemuksia. Oikeastaan koko ihmisen per-
soonallisuus rakentuu pitkälti oman äidinkielen varaan. Äidinkieli on yksilön kannalta 
ehkä kaikkein selvimmin osa hänen identiteettiään. Sekä yksilön oma identiteetti (mil-
laiseksi hän itsensä kokee) että hänen ulkoinen identiteettinsä (millaisena muut häntä pi-
tävät) on yhteydessä hänen omaksumansa kielen varianttiin. Äidinkieli on erottamaton 
osa persoonallisuutta. Äidinkieli antaa mahdollisuuden itseilmaisuun, mielikuvitukseen 
ja luovuuteen mutta yhtä lailla myös käsitteenmuodostukseen ja rationaaliseen suunnit-
teluun. Kieleen liittyy siis aina yksilön identiteetin ja kulttuurin ymmärtämisen näkökul-
ma. (Leino 1999, 10; Pynnönen 2002, 11; Nikanne 2002, 29; Sarmavuori 2011.) 

Kaikkonen (1995, 42) puhuu kulttuuriin kehittyneestä viestinnän automaatiosta ja 
rutiineista, jotka voidaan ymmärtää positiivisiksi kielen käyttäjän näkökulmasta. Näiden 
positiivisten rutiinien kohdalla ei tarvitse erityisesti miettiä, minkälaista käyttäytymistä 
kulloinkin odotetaan. Tämän tutkimuksen kannalta ja ammattikorkeakoulukontekstissa 
nousee keskeiseksi kielen merkitys sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa kommuni-
kaation välineenä. Osaltaan otetaan kantaa myös kielen ja viestinnän kulttuuriin amma-
tillisen osaamisen näkökulmasta.

11 Termillä kommunikointi viitataan aina viestinnälliseen tilanteeseen, johon liittyy yhteisöllisyys. Tämä on 
keskeistä työelämän viestintää ajatellen. (Ks. Lehtonen 2000, 19.)
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Ammattikorkeakouluopetuksessa näkökulma kieleen on hyvin pragmaattinen12. 
Kirjoittamisen opetuksessa sovelletaan genreajattelua esimerkiksi liikekirjeiden ja työn-
hakuasiakirjojen formaatteja opetettaessa. Genreajattelussa keskeistä on hahmottaa, 
että erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin on olemassa konventionaalistuneita ilmaisutapoja 
ja tekstimalleja. (Bhatia 2004, 142; Vuorijärvi 2005, 87; Heikkinen 2013, 5.) Tekstilaji 
voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: tiettyyn kontekstiin (intertekstuaalinen, kult-
tuurinen tai sosiaalinen) tuotetaan tietynlainen teksti ja kun se on yhteisön tavoitteen 
mukainen, se konventionaalistuu (ks. esim. Mäntynen 2003). Caroll Berkenkotterin ja 
Thomas  Huckinin (1993, 477, 482, 488) mukaan tekstilajit ovat osa sosiaalista toimintaa 
ja luonnostaan dynaamisia. Dynaamisuudella he viittaavat tekstilajien tapaan muuttua 
ja muokkautua diskurssiyhteisön tarpeiden mukaan. Tekstilajitietoisuus kehittyy osal-
listumalla tiettyihin kommunikatiivisiin ja ammatillisiin toimintoihin osana sosiaalista 
elämää. Tähän tietoisuuteen sisältyy ajatus oikeanlaisen tekstilajin valinnasta kuhunkin 
tilanteeseen.

Asiantuntijalle ja työelämän osaajalle kieli on keino osoittaa omaa osaamistaan – suul-
lisesti tai kirjallisesti. Erilaisissa viestintätilanteissa on pystyttävä toimimaan konven-
tioiden mukaisesti ja tuottamaan konventioiden eli odotusten mukaista tekstiä (ks. esim. 
Kauppinen & Laurinen 1989) tai puhetta. Työelämä on täynnä erilaisia tekstejä. Ihmis-
ten on paitsi tuotettava myös ymmärrettävä hyvin erilaisia tekstejä eri yhteyksissä. Lisäksi 
ammattikorkeakoulussa kirjoittamisen sosiaalisena kontekstina on jo alusta alkaen hyvin 
laaja ja ammatillisesti kirjavakin joukko (Karppinen 2005, 265). Koska siis vastaanotta-
jajoukko voi olla hyvin moninainen, vaaditaan erityistä taitoa tuottaa konventioiden mu-
kaista tekstiä. 

Konventionaalisuuden olen kokenut haastavaksi ammattikorkeakoulukontekstis-
sa kulttuurialalla. Esimerkiksi työnhakuasiakirjat tiukkoine formaatteineen saatetaan 
kokea turhiksi. Yksi syy tähän on se, että yhteisössä liikkuu tarinoita, joissa töihin ovat 
päässet ne, jotka ovat osanneet kirjoittaa työhakemuksensa kangaspalalle tai tulostaneet 
ansioluettelonsa kultaiselle paperille. Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden tarinoissa ja kult-
tuurialan kontekstissa konventiona voikin olla erilaisuus, joukosta poikkeaminen. Voi siis 
olla vaikeaa hahmottaa odotusten vastaista tekstilajia, jos alun perinkään odotusten mu-
kaista tekstilajia ei ole olemassa (vrt. Bhatia 1993, 14).

On joskus vaikeaa saada opiskelijat ymmärtämään kielellisen käyttäytymisen ja sen 
keskeisten ja merkittävien piirteiden kontekstisidonnaisuus. Tässä valossa taito tai kielen-
käytön taidokkuus eivät siis ole aivan yksiselitteisiä. Toisessa kulttuurissa saatetaan arvos-
taa nokkelaa puhetta, nopeaa reagointia ja vaikkapa kiivaita väittelyitä. Toisen kulttuurin 
odotukset voivat olla erilaiset. Tämä on haasteellista pedagogiselta kannalta: Opiskelijan 
motivaatioon opiskella omaa äidinkieltä ja kielenkäytön tapoja vaikuttaa paljolti siitä, 
ymmärtääkö hän kulttuurin merkityksen ja voiko hän hyväksyä sen, että esimerkiksi työ-
elämäkontekstissa kielenkäytön taito voi olla jotain muuta kuin ystäväpiirin arvostama 

12 Kielitieteellinen pragmatiikka on kiinnostunut kielestä käyttöyhteydessä. Tutkimuksen kohteena ovat viestijät tavoit-
teineen ja viestit sisältöineen. Kieltä tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon myös varsinaisen kielellisen aineksen lisäksi 
eleet, ilmeet, äänenpainot ja jopa kirjoitetun tekstin asettelu. (Leiwo ym. 1992.) 
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tyyli. (Ks. Hakulinen 2001, 235; ks. myös Bhatia 1993.) Kaikkonen (1995, 43) mainitsee 
kielen rituaalit, jotka ovat tapoja toimia tietyissä tilanteissa aina tietyllä odotetulla tavalla. 
Kielen käyttäjä tietää, että hänen odotetaan tulevan kommunikaatiotilanteeseen tietyllä 
tavalla. Rutinoituneessa viestintätilanteessa käytössä ovat sekä kielelliset että kielenulkoi-
set rituaalit. 

Tässä tutkimuksessa voidaan viestintäkasvatuksen näkökulmasta puhua myös dis-
kurssiyhteisöstä, johon opiskelijat kuuluvat ensin noviiseina ja myöhemmin työelämäkon-
tekstissa mahdollisina asiantuntijoina. Tämä käsite diskurssiyhteisöstä on genreteoriaan 
vakiintunut käsite ja sillä viitataan sosiaalisen verkostoon, jonka jäsenillä on yhteinen kä-
sitys esimerkiksi tekstikonventioista ja ymmärrys yhteisestä arvomaailmasta, ajatuksista 
ja odotuksista. (Swales 1990, 8; Heikkinen 2013, 5; ks. myös Bizell 1992.) Opiskelijalla 
on ammattikorkeakouluun tullessaan noviisin suhde sekä ammattikorkeakoulun diskurs-
siyhteisöön että omaan ammattialaansa. Näistä ammattikorkeakoulu on diskurssiyhtei-
sönä institutionaalinen ja määriteltävissä siis ainakin jollain tasolla. Sen sijaan oma am-
mattiala on diskurssiyhteisönä vaikeammin rajattava abstraktio. (Lankinen & Vuorijärvi 
2010, 265; Lankinen 2012, 482; Heikkinen 2013, 5.) Ammattikorkeakoulusektorilla tätä 
asiantuntijuuden kasvuun ja yhteisöön sosiaalistumista on tutkittu esimerkiksi opinnäyte-
töiden tekstikonventioiden kautta. (Ks. Julkunen 2002; Vuorijärvi 2006; Lankinen 2012; 
Heikkinen 2013.) Aino Vuorijärvi (2006, 5) toteaa, että työelämän tekstikonventioiden 
opetus on ammattikorkeakoulun harteilla. Opettajana ja koulutuksen suunnittelijana on 
siis oltava hyvin selvillä siitä, millaisia kunkin alan viestintään liittyvät konventiot ovat.

Yhtälailla oppilaitoksen viestintätapa, kielenkäyttö, ei saisi olla ristiriidassa opiskelijan 
tulevan oman alan kielenkäytön tradition ja tapojen kanssa. Tämä on erityisen haasteel-
lista ammatillisessa korkeakoulutuksessa, jossa opiskelijan kielenkäytön kulttuureita (ja 
täten siis opetuksessa huomioitavia) voidaan katsoa olevan ainakin neljä: yleisesti suoma-
lainen, opiskelijan henkilökohtainen, oppilaitoksen ja oman ammattialan kulttuuri. (Ks. 
myös Dannels 2000; Dannels ym. 2008.) Ongelmallista on myös, että tutkimustietoa esi-
merkiksi 2000-luvun työelämän tekstilajeista on niukasti. Tästä syystä opetuksessakaan 
ei voi varmasti tai tyydyttävästi hahmottaa, millaisia tekstilajeja tulevaisuuden suunnitte-
lija tarvitsee. (Vuorijärvi 2005, 87.) 

Yhtenä ratkaisuna alakohtaisen viestintäosaamisen kehittämisessä voidaan pitää 
alakohtaista viestintäpedagogiikkaa. Hyvärinen (2011, 18) kuvaa alakohtaista viestin-
täpedagogiikkaa seuraavasti: Alakohtaisella viestintäpedagogiikalla tavoitellaan oman 
alan käytänteisiin ja vuorovaikutuskontekstiin kasvamista. Viestintäosaamisen nähdään 
olevan kytköksissä tiettyyn alaan, sen arvoihin, arvostuksiin, odotuksiin, normeihin ja 
hyväksyttyihin käytänteisiin. Nämä erityisvaatimukset tulisi siis ottaa huomioon myös 
arvioitaessa kyseisen alan vaatimaa viestintäosaamista. Alakohtaisen viestintäpedagogii-
kan mukaan oppiminen on aina myös tilannesidonnaista, jossa vuorovaikutuksella on 
keskeinen rooli. Kantavana ajatuksena on tiedon tuottamisen kontekstisidonnaisuus ja 
sen sosiaalinen ulottuvuus. (Ks. Dannels 2001; Dannels ym. 2008.) 
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Käyn seuraavaksi vielä ammattikorkeakoulun viestintäkasvatuksen keskeiset kommu-
nikointitaitoihin liitettävät osa-alueet läpi taito-ajattelun näkökulmasta. Pohdin puhe-
viestinnän, kirjoitusviestinnän ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen taitojen oppi-
mista sekä osaamisen kehittymisen haasteita. 

Käsitys taidoista on tuotu puheviestinnän opetukseen 1980-luvun puolivälissä. Tätä 
ennen olivat opetuksen tavoitteet koskeneet tiettyjä viestinnän tilanteita, kuten esitystä, 
puheenvuoroa, keskustelua jne. Taitonäkökulma on siis tullut tilannekeskeisen ajattelun 
tilalle. (Valo 1995b, 67.) Taitonäkökulma ei kuitenkaan poista opetuksen tavoitteista vies-
tintäkäyttäytymiseen ja viestintätietoon liittyviä tavoitteita (Isotalus & Mäki 2009, 25). 
Samalla, kun puheviestinnän opetukseen tuotiin taitoajattelu, voitiin osoittaa, että pu-
heviestintätaidot ovat opittavissa samalla tavalla kuin kirjoitusviestinnän taidot. Vaikka 
tapa puhua ja esiintyä onkin osa persoonaa, on yksilöllä kuitenkin mahdollisuus kehittyä 
ja oppia. (Valo 1995b, 69; Hargie 2006b, 56; ks. myös Valkonen 2003.) 

Taulukko 1. Puheviestintätaitojen jaottelu neljään (ks. esim. Valo 1994 ja 1995b).

Kielelliset ja ei-kielelliset taidot
• foneettiset taidot (selkeä äänenkäyttö ja puhe-

tapa, hyvä puheen rytmi, tempo ja intonaatio)
• varsinaiset kielelliset taidot (sanaston hallinta, 

kielellisten ilmausten mukauttamiskyky eri 
tilanteiden mukaan)

• ei-kielelliset taidot (tilanteiden mukainen 
eleiden, ilmeiden, liikkeiden ja tilan käyttö)

Strategiataidot
• taito osallistua keskusteluun, ottaa vastaan, 

pitää ja luovuttaa puheenvuoro
• taito jäsentää sanoma
• taito perustella, vakuuttaa, havainnollistaa, 

muotoilla oma mielipide
• taito hallita viestinnän avulla ristiriitatilan-

teita
Vastaanotto- ja arviointitaidot

• taito havaita viesteihin sisältyviä sanallisia ja 
sanattomia vihjeitä

• taito havaita toisen näkökulma ja sanoman 
tarkoitus

• taito antaa sanoman vastaanottajana lähettä-
jälle tarkoituksenmukaista palautetta

• taito muodostaa itsenäisesti mielipiteensä
• taito kriittisesti arvioida, tulkita ja valita 

ympäristöstä tulvivia sanomia

Funktionaaliset taidot
• taito antaa ja ottaa vastaan informaatiota
• taito vaikuttaa toisen asenteisiin ja mielipitei-

siin
• taito havaita yritykset vaikuttaa omaan mie-

lipiteeseen ja taito reagoida niihin – tilantee-
seen sopivalla tavalla

• taito havaita sosiaaliset normit ja tottumukset 
ja taito toimia niiden mukaisesti

• taito käyttää kieltä luovan ilmaisun välineenä

Taitonäkökulmaa on kritisoitu, koska ammatillisesti suuntautuneessa vuorovaikutuskou-
lutuksessa taitojaottelu voidaan helposti ymmärtää ammattitaidon päälle liimattavasta 
siirrettävästä taidosta. Riku Keskinen (1995, 15) taasen kritisoi suomalaisen puheviestin-
nän opetuksen heikkoutena retorisen näkökulman puutetta.

Oleellista olisikin keskittyä tarkastelemaan viestintäosaamista eri käyttöyhteyksissä ja 
antaa viestinnälle merkityksiä erilaisissa työtehtävissä, jolloin myös retorinen näkökulma 
tulee huomioiduksi. (Hyvärinen 2009, 81; Hyvärinen 2011, 20; Keskinen 1995, 15; ks. 
myös Kostiainen 2003.) Nimenomaan alakohtainen viestintäpedagogiikka tukee edel-
lä esitettyä kokonaisvaltaisempaa käsitystä sekä tieto- että taitonäkökulmien olemassa 
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olosta. Opetuksessa pelkän taitonäkökulman korostaminen voi johtaa siihen, että yhte-
ys opiskelijan omaan alaan, alan käytänteisiin ja arvostuksiin heikkenee. (Dannels 2001; 
Hyvärinen 2011.)

Suunnittelualoilla on tunnistettavissa oma erityinen puheviestintätaitoihin liittyvä 
osa-alue, jota kutsutaan englanninkielisellä termillä critique tai crit (Dannels & Gaffney 
2009, 138; Dannels ym. 2011, 112). Suomennettuna termin voisi kääntää siis kritiikiksi, 
mutta tutkimuksessani olen päätynyt kutsumaan koulutuksen näkökulmasta critique-
tilanteita arvioivaksi ja reflektoivaksi palautetilanteeksi. 

Kirjoittamisen taitoa tarkasteltaessa oleellista on hahmottaa, mihin tarkoitukseen 
ja mihin tehtävään kirjoittamista tarvitaan – siis miksi ihminen kirjoittaa (Sarmavuori 
1993). Kirjoittamisen kehittymistä on tarkastellut James Britton (1975) kumppaneineen. 
He ovat eritelleet kirjoittamisen funktioita kirjoittamisprosessin kehittymisen kannalta. 
Opettelevan kirjoittajan taidossa korostuu ekspressiivinen, kun taas kypsän kirjoittajan 
taidoissa on sekä transaktionaalinen, ekspressiivinen että poeettinen funktio. Tutkimuk-
sen kannalta oleellisia ovat tässä kontekstissa nämä kaikki kolme ulottuvuutta: transak-
tionaalinen kirjoittaminen, joka on tiedottavaa, neuvovaa, suostuttelevaa ja opettavaa. 
Ekspressiivinen kirjoittaminen on ”ääneen ajattelua paperilla”. Se on siis tunteiden ja 
mielialojen sekä mielipiteiden kirjaamista. Tässä tapauksessa näen sen myös reflektiivisen 
ajattelun välineeksi. Poeettisen kirjoittamisen funktio on tekstin maailman luominen ru-
non, kertomuksen tai näytelmän muodossa. Katri Sarmavuori (1993) esittää transaktio-
naalisen kirjoittamisen suomennokseksi analyyttistä tai tiedottavaa tehtävää ja mainitsee, 
että siitä on käytetty myös nimitystä välittävä. Transaktionaalinen kirjoittaminen on laji, 
jota koulu perinteisesti suosii. Hän mainitsee, että sitä edeltävää ekspressiivisen kirjoitta-
misen funktiota ei ole osattu koulumaailmassa kyllin hyödyntää. 

Kirjoitustaidon kehitys yksilöllä noudattaa pitkälti samaa kaavaa kuin lukemaan op-
piminen. Kirjoitustaidon kehittyminen etenee seuraavasti: 1. Kirjoittavaan kulttuuriin 
kasvaminen jo ennen kirjoitustaitoa, 2. alkava kirjoittaminen, motoriikan oppiminen, 3. 
varmistuminen ja sujuvoituminen. Toimivan kirjoitustaidon vaiheet voidaan erottaa seu-
raavasti: 1. kirjoittaminen itsensä ilmaisemiseksi ja kommunikoimiseksi, 2. näkökul mien 
lisääntyminen ja pohdinta, 3. kirjoittamalla oppiminen, 4. ammatissa ja vapaa-aikana 
tarvittavan kirjoitustaidon hioutuminen. Mekaanisen kirjoitustaidon oppimisen jälkeen 
alkaa siis jo olemassa olevan kirjoitustaidon kehittyminen ja kehittäminen. (Ks. Sarma-
vuori 1993.) 

Carl Bereiter (1980) erottelee kokeneelle kirjoittamiselle ominaiset piirteet seuraavas-
ti: 1. kirjoitetun kielen tuottamisen sujuvuus, 2. ajatusten tuottamisen sujuvuus, 3. kir-
jallisten konventioiden hallinta, 4. sosiaalinen kognitio (kyky ottaa lukija huomioon), 5. 
kirjallisen esityksen piirteiden tiedostaminen ja arvostaminen, 6. pohdiskeleva ajattelu. 
Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja myöhemmin työelämässä ole-
vien asiantuntijoiden kirjoittamisen taitoon kuuluvat siis nämä kokeneen kirjoittamisen 
piirteet. Bereiter huomauttaa, että taidot voivat kehittyä toisistaan riippumatta tai saman-
aikaisesti. 
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Aika, paikka ja tila ovat ulottuvuuksia, joiden muutokset liittyvät keskeisesti yh-
teiskunnan kehitykseen. Työelämäkontekstissa tähän liittyy erityisesti informaatio- ja 
kommunikaatioteknologian kehitys. (Heiskanen 1999, 33; ks. myös Kopomaa 2000.) 
Yhteiskunnan teknologisoituminen vaikuttaa myös viestinnän määrään, laatuun ja ta-
poihin. Merkitykselliset asiat on kyettävä hahmottamaan valtavasta informaatiomassasta 
ja erilaisten asioiden keskinäiset suhteet päättelemään käsitteellistä viitekehystä vasten 
(Heiskanen 1999, 35). Kun ennen esimerkiksi tieto oli harvojen saatavilla, on se nyt in-
ternetin avulla kaikkien saatavilla. Ihminen on nyt myös yhä useammin saatavilla – niin 
työnantajalle kuin sosiaalisille verkostoillekin. Viestintäkasvatuksen kannalta lisääntynyt 
tietomäärä, mahdollistavat teknologiat ja älykkyys merkitsevät ihmisten välisen kommu-
nikaation kasvua ja tarvetta ja samalla itse viestintäkasvatuksen monimutkaistumista. 
Erilaisten ympäristöjen kanssa käydään entistä laajempaa vuorovaikutusta. Viestintä on 
vahvasti esillä kaikilla elämän aloilla. (Isotalus 1998, 230; Kopomaa 2000; 19; Lehtonen, 
J. 2002, 131; ks. myös Juholin 2004; Sisättö 2004.) 

Huomionarvoista on myös se, että visuaalisuus asiaviestinnässä lisääntyy koko ajan. 
Työelämänkin niin sanotut tärkeät ja kuivat aiheet pystytään kehittyneellä teknologial-
la kuvaamaan visuaalisesti yhä helpommin ja näyttävämmin. Enää pelkästään graafinen 
suunnittelija ei ole se henkilö, joka saa aikaan kuvallisesti mielenkiintoisia tai kauniita 
esityksiä – nyt jokaiselta esiintyjältä tai kirjoittajalta odotetaan myös kuvioiden ja havain-
nollisten kuvien käyttöä. Visuaalisuus siis valtaa asiaviestinnän kenttää. Kenties tämäkin 
on hyvä muistaa, kun tarkastellaan kokonaisuudessaan viestintäkasvatusta ammattikor-
keakoulun ja työelämän näkökulmista.

Tietotekninen kehitys on mahdollistanut myös sen, että tekstejä tuotetaan samanai-
kaisesti hyvin laajalle vastaanottojoukolle. Vastaanottajia on myös vaikea tuntea ja tietää. 
Tekstien siirtäminen elektronisesti ja digitaalisesti tuo globaalin kontekstin yhtä lähelle 
kuin kansallisen tai paikallisenkin ulottuvuuden. (Lehtonen 2000, 12–13.) Digitaalisen 
ajan sanotaankin antavan kielelle ja kielen käytölle uusia mahdollisuuksia. Se laajentaa 
esimerkiksi suullisen kommunikaation mahdollisuuksia. Suullinen viestintä ei olekaan 
enää vain kasvokkaisviestintää vaan se voi olla tuhansien kilometrien päässä toisistaan 
olevien keskustelukumppaneiden kommunikaatiota verkon välityksellä samanaikaisesti 
tai eriaikaisesti. (Gee & Hayes 2011, 9.) Digitaalinen media on siis muuttanut kielen ja 
kommunikaation merkitystä radikaalisti. Huomion arvoista on myös, että esimerkiksi 
visuaalisella suunnittelualalla teknologia mahdollistaa visuaalisten elementtien, suunni-
telmien, piirrosten jne. jakamisen työryhmän kesken, vaikka fyysisesti oltaisiin etäällä 
(Perry & Sanderson 1998, 273).

Toisaalta James Paul Gee ja Elisabeth R. Hayes (2011) huomauttavat, että teknologi-
seen kehitykseen kuuluu aina sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä (ks. myös Perry & 
Sanderson 1998, 274). Kommunikoinnin kannalta teknologia mahdollistaa siis kyllä pu-
humisen useammin ystäville tai kollegoille tuhansien kilometrien päässä, mutta samalla 
voimme unohtaa ympärillämme olevat ihmiset ja sosiaalisten kohtaamisten määrä paikal-
lisesti voi olla vähäisempi kuin etäkohtaamiset chatin, Skypen tai jonkin muun teknologi-
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sen alustan kautta. Puhetta voidaan myös äänittää, tallentaa ja kuunnella uudestaan, mut-
ta toisaalta silloin katoaa vuorovaikutus, emmekä voi vastata tai kommentoida puhujalle. 
Oma lukunsa ovat vielä erilaiset keskustelupalstat, joissa ihmiset kohtaavat kirjoittamalla 
ikään kuin puhuisivat ja voivat esittää asioita anonyyminä. Kun ajan ja paikan ja työn-
teon mahdollisuudet ovat muuttuneet, ei välitöntä ihmisten läsnäoloa ja kanssakäymistä 
aina ole. Tämä johtaa uudenlaiseen vuorovaikutuksen puutteeseen, kun kommunikointi 
tapahtuu tekniikan ja kirjoitetun viestinnän avulla. Ihmisten läsnäolo ja eläytymiskyky 
ovat aiemmin voineet antaa välittömiä merkityksiä työlle. Tulkintojen tekeminen ja mer-
kitysten luominen on työelämässä vahvasti sidoksissa yhteistoiminnalliseen tapaan tehdä 
töitä. (Heiskanen 1999, 37; Kopomaa 2000.)

Suomen kielen ja viestinnän opetuksessa ammattikorkeakoulukontekstissa keskity-
tään työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin, joissa sekä taito- (esim. neuvottelutaito) että 
tilannenäkökulma (esim. kokous) ovat tärkeitä. Viestinnän opetuksessa korostuu siis kon-
tekstuaalinen näkemys: erilaisiin tilanteisiin tarvitaan erilaisia taitoja. (Ks. myös Mäkelä-
Marttinen 2006.) Tämän tutkimuksen keskiössä ovat kommunikointitaidot ammatilli-
sessa kasvussa. Tutkimuksessani kommunikointitaidot rajataan koskemaan nimenomaan 
työelämässä tarvittavaa kielellistä viestintäosaamista, kommunikatiivista kompetenssia.

3.5 Ammattikorkeakoulu viestintäympäristönä

Kuvaan seuraavaksi lyhyesti ammattikorkeakoulua toimintaympäristönä viestinnän näkö-
kulmasta. Opetuksen näkökulmasta kuvasin viestinnän opetusta ja viestintäkasvatusta edel-
lisessä luvussa 3.4. Nostan toimintaympäristön esille siitä syystä, että osaltaan ammatti-
korkeakouluopettajat ja opiskelijat toimivat tässä todellisuudessa ja arkipäivässä ja tämä 
heijastuu myös heidän kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä viestinnästä ja kommunikointi-
taitojen merkityksestä osana koulutusorganisaation toimintaa ja työelämän rajapintoja. 

Ammattikorkeakoulun lakisääteiset tehtävät: opetus, aluekehitystyö sekä tutkimus- 
ja kehittämistoiminta avaavat korkeakoululle laajan ja monipuolisen viestinnän haas-
teiden kentän. Opetusviestintää on perinteisesti tutkittu paljon ja siitä löytyy runsaasti 
kirjallisuutta (ks. esim. Kostiainen 2003; Repo-Kaarento & Levander 2003). Sen sijaan 
alue kehitystyöhön ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää viestinnän tutkimusta 
ei juuri ole (Kotila 2008, 14; ks. myös Vanhanen-Nuutinen 2005; Vuorijärvi ym. 2009; 
Lambert 2010; Tiilikkala 2004). Ammattikorkeakoulujen arjessa nämä toiminnot näyt-
täytyvät kuitenkin oleellisina jokaisen opettajan työssä. 

Aluekehitystyö vaatii pitkäjänteistä vuorovaikutusta ja luottamuksellisia suhtei-
ta  alueen toimijoiden kanssa (Tiilikkala 2004, 241–242; Kotila 2008, 14; Pikkarainen 
2010, 175; ks. myös Vuorijärvi ym. 2009; Niinistö-Sivuranta ym. 2011). Ammattikor-
keakoulujen keskeinen tehtävä on alueellisen työelämän kehittämisen ja siinä tapahtu-
van tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistäminen opetukseen. Tutkimus- ja kehit-
tämistyö haastaa sekä verkostoitumisen taidon että kirjallisen viestintätaidon. Tietyn 
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hankkeen työskentelyn alkuvaiheessa haetaan usein valmistelurahoitusta, jonka aikana 
valmistellaan hankehakemus varsinaista toteuttamisvaihetta varten. Parhaimmillaan jo 
tässä hankkeen valmisteluvaiheessa alkaa yhteisen keskustelukulttuurin ja viestinnän ra-
kentaminen samalla, kun toimijoiden sitoutuminen yhteistyöhön vahvistuu. (Pikkarai-
nen 2010, 173.) Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa raportoidaan 
pitkälti projektityön lähtökohdista ja projektiraporttien muodossa. Sidosryhmäyhteistyö 
haastaakin ammattikorkeakoulun kertomaan ymmärrettävästi ja työelämälähtöisesti tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista ja tavoitteista (Lambert 2020, 14). 

Hankeviestintä ammattikorkeakoulukontekstissa on työelämälähtöistä ja erityisenä 
vaatimuksena onkin ylittää eri toimijoiden välisiä rajoja. Liisa Vanhanen-Nuutinen (2010, 
86, 98) puhuu yhteistoiminnallisesta kirjoittamisesta, johon osallistuvat ammattikor-
keakoulun toimijat ja työelämä yhdessä. Kun tutkimuksesta on perinteisesti kirjoitettu 
tiedeyhteisölle, on työelämälähtöisessä kirjoittamisessa tarkoitus kirjoittaa myös niille 
tahoille ja heidän kanssaan, joiden työtä kehitetään. Kirjoittamisen tavoitteena on tutki-
mus- ja kehittämishankkeissa ja opinnäytetöissä tuottaa tietoa työelämän ja koulutuksen 
kehittämiseen. Koska ammattikorkeakoulun toimintaprofiili on omanlaisensa, tulisi sen 
aktiivisesti luoda myös omia käytänteitään, jotka kumpuavat nimenomaan yhteiskunnan 
ja työelämän, ei niinkään tieteiden lähtökohdasta. (Ks. esim. Helakorpi 1997; Vanhanen-
Nuutinen 2010.) Pirjo Lambert (2010) kuvaakin ammattikorkeakoulukontekstissa kir-
joittamista yhä selkeämmin omaleimaisena ja jopa oman kirjoittamisen genren tunnista-
mista tarpeellisena (ks. myös Lankinen 2005, 244).

Monimuotoisessa arjessa organisaation oma, sisäinen viestintä saattaa näyttäytyä kaa-
osmaisena: viestinnän kanavia on paljon ja esimerkiksi omat ”organisaationsa” organisaa-
tion sisällä eli tutkimushankkeet tai projektit saattavat muodostaa vielä aivan oman vies-
tintäkontekstinsa (ks. esim. Vuorijärvi ym. 2009). 

Opiskelijalle ammattikorkeakoulun viestintä on paitsi informaatiota ja opetusviestin-
tää myös merkittävä osa oman opinahjon arvostusta. Ei ole samantekevää, miltä oman 
korkeakoulun internetsivut näyttävät ja miten korkeakoulu näkyy mediassa ja sosiaalises-
sa mediassa – vai näkyykö lainkaan. Markkinointi ja ulkoinen viestintä, mutta myös ke-
hittämistoimintaan liittyvä hankeviestintä vaikuttavat ammattikorkeakoulun imagoon 
ja vetovoimaan.

Keskustelut, kokoukset, seminaarit ja teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja viestintä 
eri muodoissaan ovat arvokas osa työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä (esim. 
Tiilikkala 2004; Pikkarainen 2010; Helakorpi 2011; Laitinen-Väänänen ym. 2011). Am-
mattikorkeakoulun tehtävät ovat laajentaneet opettajien työtä opiskelijoiden ohjaukses-
ta ja opetuksesta alueelliseen koulutustehtävään, työelämäläheiseen yhteistyöhön sekä 
tutkimus- ja kehittämistyöhön. Ammattikorkeakoulun opettajan viestintätaitojakaan ei 
siis enää voi määritellä pelkästään perinteisen opetusviestinnän näkökulmasta. (Auvinen 
2004, 351; ks. myös Leinonen 2010; Helakorpi 2011; Laitinen-Väänänen ym. 2011.) 
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4 Tutkimuskohteet ja käytetyt menetelmät 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen epistemologisia ja menetelmällisiä valintoja sekä 
kuvaan aineiston hankinnan vaiheet ja tavat. Epistemologinen tarkastelu koskettaa tie-
don olemassa oloa ja käytettyjä lähteitä. Metodologisen tarkastelun tavoitteena on kuvata 
tutkimuksen lähestymistapaa ja valittuja metodeita. (Kaikkonen 1999, 428.) 

4.1 Laadullinen tapaustutkimus

Kyseessä on luonteeltaan hermeneuttisen tieteenperinteen mukainen laadullinen ta-
paustutkimus, jossa on diskursiivis-narratiivisen tutkimuksen piirteitä. Laadullisella te-
maattisella analyysillä pyritään ymmärtämään aineistoa, ja yksittäisistä osasista luodaan 
kokonaisuus (ks. esim. Gadamer 2004; Kansanen 2004). Tutkimuksen taustalla vaikut-
taa sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva maailmankuva ja sosiokonstruktivismia 
korostava käsitys oppimisesta. (Tynjälä ym. 2005; Bron 2005, 24; Saaranen-Kauppinen 
& Puusniekka 2006.) Pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuksen kohdetta mahdollisim-
man hyvin ja monesta näkökulmasta sekä kuvailla se lopulta juonellisena kertomuksena. 
Tutkijan esiymmärrys aiheesta ja tutkimuksen aineiston tulkinta yhä uudelleen tuottavat 
lopulta johtopäätökset. (Kansanen 2004, 12–13; ks. myös Gadamer 2004.) Laadullisen 
tutkimuksen metodologisissa teoksissa korostetaan tutkijan omien taustatietojen esiin 
nostamista ja niiden tiedostamista (Suoranta 1993, 38–41; ks. myös Varto 1992). Tutki-
jan pitää irrottautua tulkinnoista, jotka lähtevät hänestä itsestään (Kaikkonen 1999, 431). 

Kasvatustieteellinen tutkimus on ihmistutkimusta, ja keskeistä siinä on ymmärtää 
maailmaa, jota tutkii. Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja ihmisen 
maailma, jotka yhdessä muodostavat elämismaailman, eli merkityksistä muodostuvan 
yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja yleisesti ihmisten 
välisten suhteiden kokonaisuuden (Varto 1992, 23). Millaisena maailma on ihmiselle 
olemassa, on tutkimuksen ontologinen kysymys. Maailma kokonaisuudessaan rakentuu 
erilaisille merkityksille, jotka osittain voivat olla yhteisöllisiä mutta hyvin usein yksilölle 
ainutlaatuisia. Tämän ainutlaatuisuuden seurauksena tulee ymmärtää, että laadullisessa 
tutkimuksessa tulkinta on läsnä koko tutkimusprosessin ajan. (Varto 1992; Kaikkonen 
1999, 429, 431; Jokinen 2008, 243.) 

Oleellista on myös pohtia tutkijan ihmiskäsitystä. Ihmiskäsityksellä voidaan Lauri 
Rauhalan (1989) mukaan tarkoittaa kaikkia tutkimuskohdetta koskevia edellyttämisiä 
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ja olettamisia, jotka ovat mukana siinä vaiheessa, kun tutkija rajaa tutkimuskohdettaan. 
Ihmiskäsityksen pitää paljastaa, millainen tutkijan käsitys on ihmisenä olemisen perus-
tasta. Ihmiskäsitys myös perustelee ihmistutkimuksessa aina väistämättömästi vallitsevan 
kysymyksen ihmisten erilaisuudesta ja sen vaikutuksen tutkimuksen monitieteisyyteen. 
Toisaalta se myös osoittaa, että ihminen on kokonaisuus ja tämä tutkijan tulee muistaa, 
vaikka empiirinen tutkimus aina erittelee ja hajottaakin kokonaisuutta. Toisin sanoen 
ei voi olla yhtä ainoata empiiristä tiedettä, joka tutkii ihmistä kokonaisuutena ja yhden-
tyyppisen metodin varassa. Empiirinen tieto ihmisestä on aina kontekstisidonnaista ja saa 
merkityksensä ajassa ja paikassa. Vaikka ihmistä tai ilmiötä olisi tutkittu kuinka perus-
teellisesti tahansa, aina voidaan tutkia vielä lisää tai eri näkökulmasta. Jokainen empiiris-
tieteellinen kuvaus ja selitys onkin vain likiarvo eikä lopullinen totuus. Tieto ihmisestä 
on aina relatiivista, toisin sanoen suhteellista. Tästä syystä ihmistutkimus ei koskaan ole 
valmis. (Rauhala 1989, 15–17.) 

Habermas painottaa, ettei todellisuutta havainnoida sellaisenaan, paljaana, vaan eri-
laiset havainnot tulkitaan aina omassa kontekstissaan (Habermas 1984, 102, 278). Ih-
mistieteissä vaikuttaa merkittävästi hermeneutiikan traditio. Ymmärtävän ihmistieteen 
perinne on saanut monenlaisia muotoja, mutta keskeistä on, että inhimillistä toimijaa tai 
yhteisöä on tutkittava tämän omasta näkökulmasta. Ihmisen tutkimisessa on otettava 
huomioon toiminnan perusteet ja toimijan oma näkökulma. Usein ymmärtävän ihmis-
tieteen pohjalla on ajatus, että toisin kuin luonnontieteet, ihmistiede tutkii todellisuuden 
merkityksiä. (Gadamer 2004, 283–287; Raatikainen 2004, 86–88.) Keskeistä herme-
neuttisessa ihmiskäsityksessä on ymmärtää kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden 
käsitteet. Tietokysymyksistä taasen esille nousevat ymmärtäminen ja tulkinta. (Gada-
mer 2004, 294, 295; Laine 2010, 28; ks. myös Habermas 1984.) Hermeneuttisen tutki-
musperinteen mukaan ihmiset tulkitsevat kokemuksiaan uudelleen ja uudelleen, ja siten 
tässäkin tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu alkuperäisen kokemuksen sijaan tiettyyn 
tutkimustilanteeseen ja yksilöiden tulkintaan kokemuksistaan (Gadamer 2004; Perttula 
2009; Niskanen 2009). 

Hermeneuttinen tutkimustapa perustuu ajatukseen, jonka mukaan ihminen voi tul-
kita omia kokemuksiaan yhä uudestaan. Tutkimustilanteessa tai tutkijan taholta tähän 
tulkintaprosessiin ei ole syytä puuttua. (Gadamer 2004.) Tällä viittaan siihen, että olen 
hakenut haastateltavien kokemuksia vain hyvin väljän teemahaastattelun kautta, enkä ole 
halunnut ohjata heitä tutkimustilanteessa arvioimaan viestinnällisiä valmiuksiaan tai ko-
kemuksiaan jonkin tietyn kehyksen sisällä (esimerkiksi valmiin teoreettisen viitekehyksen 
kautta). Sen sijaan analyysivaiheessa tutkijan tulkinnalla voi olla jopa tutkittavia parempi 
ymmärryksen taso ilmiön selittämisessä. Tällä viittaan siihen, että tutkijana voin tarkas-
tella käsitettä kommunikointitaito laajemmassa kontekstissa kuin haastateltava itse oman 
tulkintansa mukaisesti käsitettä arvioi tai tarkastelee. (Ks. myös Schleiermacher 1998.)

Tutkimustilanne voidaan kuitenkin mieltää kokemuskuvausten tulkintakehykseksi. 
Koska olen itse ollut sekä opettajana että tutkijana osallisena tutkimusprosessissa, on tär-
keää muistaa, että tässä tutkimuksessa tutkijan asema on ohjannut haastateltavia tietyllä 
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tavalla reflektoimaan omia viestinnän taitojaan ja kokemuksiaan. Tutkijan tehtäväksi jää 
miettiä, miten tilanne on vaikuttanut kokemusten kuvaukseen. (Perttula 2009, 142.) Eri-
tyispiirre laadullisessa tutkimuksessa onkin, että sekä tutkittava kohde että tutkija ovat 
ihmisiä ja tutkimus tapahtuu elämismaailmassa. Tutkijan tapa ymmärtää tutkimuskysy-
mykset ja koko tutkimuskonteksti vaikuttavat tutkimusprosessiin koko ajan. (Ks. Varto 
1992, 26–27.)

Teorian kautta voidaan kuvata ihmisen elämismaailmaa1, mutta kiinnittämällä huo-
mio kokemukseen voidaan hahmottaa todellisuus sellaisena kuin yksilö sen kokee (Luk-
karinen 2005, 233; ks. myös Habermas 1984). Tämä on näkemykseni mukaan tässäkin 
tutkimuksessa oleellista: pelkästään viestintäteorioiden tai toisaalta esimerkiksi opetus-
suunnitelmien kautta ei saavutettaisi kuin kuvaileva taso2, sen sijaan yksilöiden kokemus-
ten kuvailun tutkimuksen kautta voidaan saada kokonaiskuva siitä todellisuudesta, jossa 
opiskelijat elävät. Haastateltaviksi valikoituneilla on kaikilla niin sanotusti tekijän tietoa 
tutkimusaiheesta (Eskola & Suoranta 2005).

Tutkimuksen kokonaisuuden hahmottamiseen tarvitaan ymmärtämistä. Tutkijalla 
on aiheesta esikäsitys ja tavoitteena on tutkimuskohteen laajempi ja syvällisempi ymmär-
täminen hermeneuttista tutkimusotetta hyödyntäen. Syvällisempi kohteen ymmärrys 
pyritään saavuttamaan näkökulmaa vaihtamalla. Tämän mahdollistaa aineiston moni-
puolisuus. Tutkimuksen tavoitteena on laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti 
saavuttaa ilmiön ymmärtäminen, selittäminen ja tulkinta. (Anttila 2006, 276.) Kun ha-
lutaan tietää, mitä ihminen ajattelee, on asiasta syytä kysyä häneltä itseltään (ks. Polit & 
Hugler 1993; Hirsjärvi & Hurme 2011).

Ihmistieteissä on kyse tulkinnasta. Hermeneuttisen ajattelun mukaan tutkija on dia-
logissa aineistonsa kanssa – kuin kietoutuneena keränä, jota vuoroin avataan, vuoroin 
keritään ja kootaan (ks. Varto 1992; Kyrö 2004.) Hermeneuttinen kehä on malli, jossa 
aineistoa analysoidaan niin, että vaihe vaiheelta ymmärrys aiheeseen kasvaa. Tutkijalla 
on olemassa esiymmärrys aiheesta. Hermeneuttinen kehä kuvaa, miten yksityiskohdista 
syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys. Mitään yksittäistä osaa ei ymmärretä sellaisenaan 
vaan aina kontekstissaan. Keskeinen ajatus on saavuttaa ensin aineiston kuvaileva taso, 
josta seuraa luokittelun taso, yhdistelyn taso ja lopulta ilmiön kokoamisen ja selittymisen 
taso. (Anttila 2006, 280, 306; ks. myös Schleiermacher 1998; Lindlof & Taylor 2002; 
Niskanen 2009.)

Kaikkonen (1999) mainitsee fenomenologisen lähestymisotteen muistuttavan hyvin 
pitkälti tulkintakehykseltään postmodernia hermeneutiikkaa. Postmoderni tiedonkäsitys 
kyseenalaistaa modernin ajan käsityksen tieteestä objektiivisena ja neutraalina. Tämän 
ajattelutavan tilalle postmoderni tiede tuo subjektin, ajan ja paikan osaksi tutkimus-

1 Yhteiskunta jakaantuu Habermasin (1984) mukaan elämismaailmaan (“Lebenswelt”) ja järjestelmään. 
 Habermas määrittelee elämismaailman ihmisen arkimaailmaksi, johon kuluu ihmisen “yksityispiiri”, julki-
suus, perhe, mediat.  Kommunikatiivisen toiminnan avulla ihminen kiinnittyy yhteiskunnalliseen elämis-
maailmaan. 

2 Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi vain ihanteellista viestintätaitojen kuvailua, tarvittavien kommunikointi-
taitojen kuvailua työelämän näkökulmasta, ongelmien ja puutteiden jäädessä analyysistä pois.
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prosessia ja luo samalla täten tietämisen kontekstuaalisuuden. (Ks. myös Bauman 1996; 
Heikkinen 2010.) Kaikkonen (1999) jatkaa, että ihmisen tutkiminen on aina ensi sijassa 
laadullista toimintaa. 

Oleellista on myös, että arvot ohjaavat ilmiön ymmärtämistä ja että vain suuntaa anta-
via yleistyksiä voidaan tutkimuksen avulla hakea. Pääteltävissä olevaa yleistettävyyttä tai 
tilastollista yleistettävyyttä tutkimuksessa ei haeta (Seale 1999, 109; ks. myös Kaikkonen 
1999; Kakkuri-Knuutila & Heinlahti 2006; Laine ym. 2007; Alasuutari 2011). Tämä ei 
myöskään ole tarkoituksenmukaista, koska tutkija lähtee oletuksesta että ilmiö, jota tut-
kitaan, syntyy ja saa merkityksensä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja tajunnassa ja 
sitä jäsentävässä kielessä ja on täten aina kontekstiinsa sidottu (Perttula 1995, 41; Laine 
2010, 31–33). 

Hermeneutiikassa kokemusten tulkinta ymmärretään ihmiselle keskeisenä tapana ra-
kentaa todellisuuttaan ja tämä on hyvä lähtökohta myös tutkimukselleni. Tutkimukses-
sa tutkijan pitää kuitenkin huomata, millainen tilanne tutkimustilanne on ja miten se 
johdattelee ihmisen tulkitsemaan kokemuksiaan ja kertomaan niistä (Cohen ym. 2011b, 
204). Hermeneuttisessa tutkimustavassa tutkimustilanne voidaan mieltää kokemusku-
vausten tulkintakehykseksi (ks. Perttula 2009, 142). Oleellista on ihmisen situaatio eli 
elämäntilanne, jossa yhteistä ovat muun muassa yhteiskunnalliset olot, kulttuuri, tavat 
ja tottumukset, mutta kuitenkin niin, että jokaisen yksilön elämäntilanne muodostuu 
ainutkertaiseksi suhteeksi maailmaan, jossa hän elää (Rauhala 1989, 28). Omassa tut-
kimuksessani ponnistan postmodernin hermeneutiikan ajattelun ytimestä. Tutkimus-
prosessini näen vuorovaikutteisena oman ammatillisen osaamisen, tiedon ja taidon sekä 
tutkimuskohteeni ja siitä kertovan aineiston väliseksi pitkäksi vuorovaikutusprosessiksi. 
Pertti Alasuutari (1995, 23, 29) kuvaa tätä prosessia myös arvoituksen ratkaisemiseksi: 
kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon tai mysteeriin kuuluvaksi katsotut sei-
kat tulee kyetä selvittämään siten, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. 
Tutkimusraportissani kuvaan tätä dialogia ja kuvaan myös tarkasti analyysimenetelmieni 
ja tutkimusvalintojeni päättelyketjun. Tapaustutkimuksen raportoinnille ei ole olemassa 
yhtä oikeaa tapaa kertoa tuloksista (Kakkuri-Knuutila & Heinlahti 1996, 175–176; Yin 
2002, 77) ja esimerkiksi Kyrö (2004) huomauttaa, että tutkijan kommunikatiivisuus nä-
kyy kykynä perustella omia valintojaan ja kykynä tuoda esille konkreettisia ja ymmärret-
täviä esimerkkejä. 

Tutkimuksessani keskeistä on siis yksilön kokemus ja sen kautta syntyvä merkitys. 
Kokemuksen käsitettä voidaan pitää hyvin moniulotteisena. Käsitteen alkuperäinen tar-
koitus voi viitata sekä yksityiseen, subjektiiviseen elämykseen että yleiseen, sosiaalisesti 
rakentuvaan alkuperään (Perttula 2009, 136–137). Tutkimuksessani lähtökohtana on 
sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva käsitys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja 
kulttuurisena olentona, joka rakentaa käsitystään maailmasta sosiaalisessa vuorovai-
kutuksessa muiden ihmisten kanssa (ks. Berger & Luckman 2000; Raatikainen 2004). 
Sosiaalisessa konstruktionismissa tutkimuskohteeksi ei ymmärretä pysyvää todellisuutta 
vaan ihmisten välinen vuorovaikutus ja sen tuotteet, kuten keskustelut, diskurssit tai ker-
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tomukset (Burr 1995 Braunin & Clarken 2006 mukaan; Saastamoinen 1999; Suoranta 
2008, 73–75). Sosiaalinen konstruktionismi suhtautuu epäillen objektiiviseen tietoon ja 
kyseenalaistaa käsityksen tavallisen tiedon objektiivisesta perustasta. (Gergen 1985, 4.) 
Postmoderniuteen liittyy juuri tämä ajatus monista erilaisista näkökulmista ja muuttu-
vista tarinoista. Vuorovaikutus on erilaista ja sitä on runsaammin kuin ennen. (Gergen 
1985, 5; Gergen 1991, 217, 218; Gergen 1992.) Tutkijan onkin postmodernissa otettava 
huomioon konteksti, jossa tieto on tuotettu ja syntynyt, koska ero havaitun ja todellisen 
maailman välillä voi olla suuri. Jokainen meistä elää omassa ainutkertaisessa elämismaa-
ilmassaan. (Gergen 1991, 106, 110, 112; Gergen 1992). Perinteisen käsityksen mukaisesti 
tiedon olemus voitiin ajatella substanssiksi, joka on yksilön mielessä. Tätä käsitystä haas-
taa ajattelutapa, jonka mukaan tieto voidaan ymmärtää yksilön ja fyysisten ja sosiaalisten 
situaatioiden suhteiksi. Tietäminen on toisin sanoen kykyä toimia vuorovaikutuksessa 
yksilöiden ja asioiden kanssa. (Gergen 1985, 6, 10; Rauhala 1989; Gergen 1991, 106; Leh-
tinen & Palonen 1997, 109.) Gergenin ajattelussa kriittistä on, ettei hän näe itsetunte-
muksen merkitystä suureksi. Koen, että juuri reflektio ja sitä kautta syntyvä itsetuntemus 
on postmodernissa ja sosiaalisessa todellisuuden rakentumisessa oleellista.

Konstruktionistisesti ajateltuna tarina syntyy haastateltavien ja haastattelijan välises-
sä dialogissa (Hänninen 2010, 165). Haastattelutilanteet ja niissä syntyvät tarinat näen 
kielessä ilmenevinä sosiaalisina konstruktioina, todellisuuden diskursiivisena tulkintana, 
jonka avulla yhteisön konventiot, arvot ja normit välittyvät. (Gergen 1992, 23, 24; Joki-
nen ym. 1993, 29; ks. myös Czarniawska 1997.) Maailma näyttää erilaiselta eri ihmisten 
näkökulmasta. Kulttuuri ja yhteiskunta, jossa elämme, vaikuttavat siihen, mitä näemme, 
tunnemme ja pidämme totena. (Csikszentmihalyi 2006, 88–89.) 

Erotuksena konstruktionismista mainittakoon konstruktivismi, jonka mukaan ih-
miset rakentavat identiteettiään ja todellisuuttaan kertomusten välityksellä ja heillä on 
tutkimushaastatteluun tullessaan jo tarina valmiina (Gergen 1992, 17; Hänninen 2010, 
165). Peruslähtökohta konstruktivismissa on, että ihminen rakentaa tietonsa ja suhteuttaa 
kokemuksensa aina aiempien tietojen ja kokemusten varaan (ks. esim. Rauste-von Wright 
& von Wright 1997; Heikkinen 2010). Kuva maailmasta ja käsitys ihmisen omasta elä-
mästä on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä kertomus (Heikkinen 2010, 146). Voin yh-
tyä konstruktivistiseen näkemykseen identiteetin rakentamisen ja yksilön oman elämän 
muuttuvan tarinan suhteen sekä käsitykseen oppimisesta, mutta koen että vuorovaikut-
teisuus ja todellisuuden kontekstuaalisuus sekä tutkimustilanteen huomioiminen tulevat 
konstruktionismissa paremmin esille. Tutkimuksen taustalla siis vaikuttaa sosiaaliseen 
konstruktionismiin perustuva käsitys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena 
olentona.

Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen tunnusmerk-
kejä ovat tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta ja aineiston 
laadullis-induktiivinen analyysi (aineistolähtöinen analyysi). Analyysini etenee aineisto-
lähtöisesti, kuitenkin niin, että tiedostan oman esitietoni ja myös taustalla vaikuttavan 
teorian. Katsonkin, että analyysini on abduktiivista. Esimerkiksi Kyrö (2004) toteaa, 



91

että kun tarkastelee erilaisia päättelyn tapoja, on niistä kaikista havaittavissa abduktion 
piirteitä. Tällä hän viittaa mm. Piercen loogisen päättelyn järjestelmään, jonka mukaan 
tutkimuksessa tarvitaan kaikkia kolmea päättelyn lajia (induktio, abduktio ja deduktio). 
Olen tästä näkemyksestä samaa mieltä ja koen, että päättelyn logiikka ei omassa tutki-
muksessani ole yksityisestä yleiseen etenevää muttei myöskään yleisestä yksityiseen vaan 
jotain niiden väliltä. Päättely etenee aineiston ehdoilla, mutta teoria auttamatta vaikuttaa 
omaan ajatteluuni. 

Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että sen avulla tutkitaan ihmisen tai ihmis-
joukon elämää, kokemuksia, käyttäytymistä, tunteita jne. Yksi perustekijä on, että laadul-
lisella tutkimuksella pyritään saamaan vastaus sellaisiin tutkimuskysymyksiin, joihin ei 
ole tarkoituksenmukaista yrittää vastata kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Pääpaino 
on aineiston kuvauksella ja analyysillä. Tutkimusmetodin valintaa ohjaa ennen kaikkea 
tutkimusongelman laatu. (Strauss & Corbin 1996, 11.) Tutkimukseni on tapaustutkimus. 
Tapaustutkimuksen mahdollisuutena on luoda suuntaa-antavaa näkemystä tutkimus-
aiheesta. Tapaustutkimuksessa kohde on useimmiten tapahtumakulku tai ilmiö (Laine 
ym. 2007, 9). Edellä mainituista tutkimuskohteista tämän tutkimuksen avulla pyritään 
hahmottamaan yksilöiden kokemusten kuvauksen (Strauss & Corbin 1996, 11) kautta 
kommunikointitaitojen merkitystä luovassa oppimisympäristössä ja ammatillisessa kas-
vussa erityisesti visuaalisella suunnittelualalla. 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai useampia tapauksia. Tällaisessa tulkitsevassa 
tutkimuksessa ei tavoitella yleisiä säännönmukaisuuksia, mutta sen sijaan tutkimus sisäl-
tää paljon yksityiskohtia, joiden merkitystä lukija voi arvioida muissa tapauksissa (Kakku-
ri-Knuuttila & Heinlahti 2006, 175). Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva 
kyseisestä tutkimuskohteesta. Aineisto koostuu yleensä eri lähteistä, kuten haastatteluis-
ta, dokumenteista ja havainnoista. (Yin 2002, 88–89; Kananen 2008, 84.) Tapaustut-
kimuksen luonteen mukaisesti tutkimuksessani haastatteluaineistoa täydennetään vielä 
dokumentaatiolla (opetussuunnitelmat) sekä tutkijan havainnoilla. 

Kuvio 5. Temaattinen kartta: Tutkimuksen metodinen kokonaisuus
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Aineiston analyysi perustuu temaattiseen analyysiin, jossa hyödynnetään diskursiivis-
narratiivista tutkimusotetta (ks. Braun & Clarke 2006). Aloitin haastatteluaineiston 
analysoinnin alustavasti sisällön analyysin ja diskurssianalyysin keinoin ja tarkastelin 
merkityskokonaisuuksia haastattelumuistiinpanoissa. Aineiston analyysin edetessä tote-
sin, että teemoitetut haastattelut muistuttivat narratiiveja. Ymmärsin, että haastatteluista 
oli muotoutunut hetkiä, joissa ihmiset kertoivat menneisyydestä tulevaisuuteen omasta 
osaamisestaan, urastaan ja työelämän tulevaisuudesta kommunikointitaitoihin peilaten. 
Kun aloin ymmärtää haastatteluaineiston sisältävän merkittävän määrän tarinankerron-
taa ammatillisesta kasvusta ja kommunikointitaitojen merkityksestä, perehdyin narratii-
viseen tutkimusotteeseen ja temaattisen analyysin tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Narratiivisen lähestymistavan avulla minun on ollut mahdollista kertoa tutkimuk-
sessa mukana olleiden tarinat ammatillisesta kehittymisestä ja kommunikointitaitojen 
merkityksestä uudelleen kollektiiviseksi kehityskertomukseksi, jossa tutkittavien tarinat 
yhdistyvät yhdeksi ammatillisen kasvun kertomukseksi (liite 8). Aineiston sisältämät mer-
kitykset luovat lopulta siis juonellisen kertomuksen. Diskursiivista näkemystä tutkimuk-
sessa edustaa Norman Faircloughin (1992) näkemys diskurssien, puhutun tai kirjoitetun 
kielen tuotteiden, kolmiulotteisuudesta: läsnä tutkimuksessa ovat kielen taso, diskurssi-
käytänteen eli tuottamisen taso ja tulkinnan taso sekä sosiokulttuuristen käytänteiden 
taso. Diskurssianalyyttisessä tavassa tulkita aineistoa huomioidaan paitsi kieli myös aina 
kielen käyttäjä ja kielen käytön konteksti. Näin ollen diskurssi ei pelkästään representoi 
maailmaa vaan myös rakentaa sitä. (Ks. myös Jokinen ym. 1993.)

Lähtökohtana tapaustutkimuksessa on kerätä mahdollisimman kattava aineisto ku-
vaamaan tutkimuksen kohdetta perusteellisesti. Tapaustutkimukseen voidaan liittää 
seuraavia piirteitä: holistisuus, kiinnostus prosesseihin, useanlaisten aineistojen ja mene-
telmien käyttö sekä tapauksen ja kontekstin rajan hämärtyminen. Tapaustutkimus tar-
kastelee usein ilmiötä, joka jatkuu pitkään ja vastaa kysymyksiin miten ja miksi. Usein 
tutkija tietää tai tuntee, että tapaus on merkittävä ja tärkeä. Lopullinen merkitys selviää 
kuitenkin vasta tutkimuksen edetessä. (Laine ym. 2007, 10.) Triangulaatio kommuni-
kointitaitojen merkityksen tulkinnassa on perusteltu kohteena olevan tutkimusongelman 
kannalta: yksittäisellä aineistolla ei tutkimuskysymyksiin olisi mahdollista vastata. Tästä 
syystä on perusteltua, että aineistoa ja teoriaa on kerätty eri näkökulmista. (Eskola & Suo-
ranta 2005, 69; Laine ym. 2007, 23.) 

Epistemologisena lähtökohtana on, että kommunikointitaitojen merkitystä voidaan 
monialaisessa työelämän kontekstissa tarkastella sekä ammattikorkeakoulutuksen nor-
matiivisista teksteistä (opetussuunnitelmat), jotka näen ohjelmapuheena että haastatelta-
vien kokemuksista (haastattelut), jotka tässä tutkimuksessa edustavat autenttista ääntä ja 
täten deskriptoivat sitä todellisuutta, jossa visuaalisen alan suunnittelijaopiskelijat ja tule-
vat työelämän osaajat elävät ja kehittyvät ammatillisesti.
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4.2 Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma

Sosiaalinen konstruktionismi on ajattelutapa ja metatason käsitys tiedosta ja tietees-
tä. Olennaista on se, että käsitteemme ja tietomme ovat syntyneet vuorovaikutuksessa. 
Sosiaa lisen konstruktionismin keskeinen näkemys on, että tieto ja ihmisten käsitykset 
maailmasta ovat aina sosiaalisesti tuotettuja. Ihmiset siis rakentavat maailmankuvaansa 
kielen avulla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Toisin sanoen, se mitä pidämme koke-
muksena maailmasta, ei itsessään vielä määrittele niitä termejä, joilla maailmaa ymmärre-
tään, vaan ymmärrys syntyy vasta sosiaalisissa kohtaamisissa. (Gergen 1985, 3–11; Gergen 
1991, 119; Kuusela 2002, 61; ks. myös Johansson ym. 2011.) Sosiaalisessa konstruktionis-
missa tutkimuskohteena ei ymmärretä pysyvää todellisuutta vaan keskiössä on ihmisten 
välinen vuorovaikutus, keskustelut, diskurssit tai kertomukset. (Kuusela 2002, 49, 56, 61; 
ks. myös Saastamoinen 1999; Berger & Luckman 2000; Matikainen 2006.) 

Suuntauksena sosiaalinen konstruktionismi asettaa kyseenalaiseksi traditionaalisen 
länsimaisen käsityksen objektiivisesta ja individualistisesta tiedosta. Vaikka sosiaalinen 
konstruktionismi ei ole kiinnostunut mielensisäisistä liikkeistä, katson, että ne ovat osa 
sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta, kun yksilö vuorovaikutuksessa luo kokemustaan 
maailmasta. Näen, että sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta voi rajata pois yksi-
lön intentiot tutkimuskohteena, vaikka tunnustankin, että ne ovat yksilön kokemuksen 
kannalta ainutlaatuisia ja merkittäviä. Tutkimuksen näkökulmasta ne ovat kuitenkin 
ongelmallisia, koska koen, että vasta vuorovaikutuksessa merkitykset on kerrottu ääneen 
ja yhteinen tarina todellisuudesta muotoutuu. Sosiaalinen konstruktionismi täydentää ja 
laajentaa konstruktivistisen oppimisnäkemyksen kenttää (ks. Gergen 1991, 105; Parkki-
senniemi 2003, 225). 

Perinteinen psykologinen konstruktivismi ja kasvatustieteellinen konstruktivismi 
korostavat myös vuorovaikutusta ympäristön kanssa, mutta ne eivät kuitenkaan koros-
ta oman yhteisön ja kulttuurin osuutta, mikä on oleellista tässä tutkimuksessa (ks. esim. 
Hurme 1992). Sosiaalinen konstruktionismi on vaikuttanut kasvatustieteisiin voimak-
kaasti 1990-luvulta lähtien (Kuusela 2002, 59). Kasvatustieteiden piirissä ei aina tehdä 
selvää eroa sosiaalisen konstruktionismin ja sosiaalisen konstruktivismin välillä, vaan 
käytetään käsitettä sosiaalinen konstruktivisimi tai sosiokonstruktivismi viitattaessa 
tiedon ja oppimisen sosiaaliseen luonteeseen (Tynjälä 1999, 164; Kuusela 2002, 51–56; 
Ruohotie & Honka 2003; Onnismaa, 2005; Bron 2005; Tynjälä ym. 2005). Sosiaalisella 
konstruktionismilla on myös yhtymäkohtia sosiokulttuuriseen näkemykseen oppimisesta 
ja Vygotskin teoriaan kielen ja kulttuurin keskeisestä merkityksestä ihmisen ajattelulle. 
(Vygotski 1982; Kuusela 2002, 51; ks. myös Säljö 2001; Hakkarainen ym. 2004.) 

Opetuksen kontekstissa oleellista on sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta 
tarkastella erityisesti kulttuurin ainesten siirtämistä aina uudelle sukupolvelle. Sosiaali-
sen konstruktionismin kautta opiskelun tavoitteissa oleellista on opiskelijan aktiivisuus 
ja opiskelijan rooli vaikuttamassa tavoitteiden luomiseen, toteuttamiseen ja arviointiin. 
Opettajan ja opiskelijan roolit voidaan toisin sanoen nähdä niin, että opiskelija muuttuu 
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objektista subjektiksi ja hän osallistuu aktiivisesti oppimistapahtumaan. (Parkkisenniemi 
2003, 227.) 

Kielen kautta luomme merkityksiä, jotka osaltaan luovat sosiaalista todellisuutta. 
Merkitysten katsotaan muodostuvan suhteessa toisiinsa ja toisaalta erotuksessa toisiin-
sa. (Vygotski 1982, 207–209; Fairclough 1992; Jokinen ym. 1993, 18–20; Kuusela 2002, 
60; Fairclough 2006.) Tässä tutkimuksessa keskitytään narratiiveihin, jotka kuvaavat 
postmodernin yhteiskunnan työelämän kommunikointitaitojen merkitystä silloin, kun 
kontekstina on ammatillinen korkeakoulutus. Tämä johtaa tutkimuskysymyksiin, jotka 
ovat muotoutuneet sekä työelämäkontekstin että ammattikorkeakoulukontekstin kautta. 
Tutkimuksen taustalla vaikuttaa sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva maailman-
kuva ja käsitys ihmisestä kielellisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena olentona sekä sosio-
konstruktivismia korostava käsitys oppimisesta. Näen siis, että yksilö rakentaa käsitys-
tään maailmasta ja oppii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Koska kyse on yksilön henkilökohtaisista kokemuksista, ei ole tarkoituksenmukaista 
pyrkiä tutkimustuloksena saavuttamaan yleistystä opiskelijoiden tai visuaalisten alojen 
asiantuntijoiden kommunikointitaidoista tai työelämän viestintävaatimuksista. Tutki-
muksen anti sen sijaan on kiinnittää huomio koulutuksen uusiin osaamistavoitteisiin ja 
lisätä opettajien tietoisuutta ja antaa mahdollisuuksia huomioida erilaisia persoonia, yk-
silöitä, viestintätyyppejä opetuksessa. Tutkimus on tarpeen myös työelämässä toimiville 
sidosryhmille, esimerkiksi luovien asiantuntijoiden esimiehille.

4.3 Diskursiivis-narratiivinen lähestymistapa 
ja temaattinen analyysi

Kerrotut tarinat kuvaavat kokemuksia. Yksilön kokemus nähdään ainutkertaisena, ja 
narratiivisen viitekehyksen mukaisesti oleellista on ajatus ihmisen kokonaisvaltaisesta 
olemisesta maailmassa kokemuksiinsa kietoutuneena. Narratiivinen tutkimus sinällään 
ei kuitenkaan ammenna vain yhdestä traditiosta vaan se nähdään tapana lukea tutki-
musaineistoa (Vuokila-Oikkonen ym. 2001, 94, 107). Tutkittaessa kertomuksia huomio 
kiinnittyy tarinan sisältöön ja siihen miten tarina kerrotaan (diskurssit) (Metsämuuronen 
2006, 106). Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millaisia merkityksiä haasta-
teltavat antavat kommunikointitaidoille. Osaltaan nämä haastattelut ovat heidän narra-
tiivejaan. Arkikielessä narratiivi merkitsee juttua tai tarinaa ja ne voivat olla kirjallisia tai 
suullisia. Järjestämme omat kokemuksemme ymmärrettäviksi ja käsiteltäviksi. (Koskinen 
ym. 2005, 192.) Narratiivisuuteen kuuluu myös kertojan näkökulman ymmärtäminen 
(Erkkilä 2009, 195, 198). Diskursiivista näkemystä tutkimuksessa edustaa ajatus kielen 
kautta rakentuvasta todellisuudesta ja merkitysten kontekstisidonnaisuudesta (Fairclough 
1992; ks. myös Vygotski 1982, 207–213).

Narratiivisessa tutkimuksessa ongelmallista on se, että tarinoihin ei voi suhtautua to-
sina tai epätosina, koska ne on kertaalleen jo tulkittuja kertojansa kautta. Kokemuksiin ei 
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tutkijana voi päästä käsiksi kuin kuvausten kautta. Kokemuksen tutkimuksessa oleellista 
kuitenkin on, että tutkija pitää itseään samanlaisena kokijana kuin tutkittavat. Narratii-
visessa tutkimuksessa oleellista onkin ymmärtää, että kerrotut tarinat ovat kertojilleen 
tosia ja myös keino jäsentää maailmaa ja kokemuksia eheäksi kokonaisuudeksi. (Perttula 
2009, 139, 143.) Analyysi tapahtuu aineiston ehdoilla, joten päätavoitteena on muodostaa 
tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolinen kuva. Tutkijan esiymmärryksellä 
ja tiedoilla on kuitenkin merkitystä.

Koska analyysissä kiinnitetään huomio puheen sisältöön, analyysissä sovelletaan te-
maattisen analyysin keinoja. Temaattinen sisällön analyysi voi olla aineistolähtöistä tai 
teorialähtöistä (Braun & Clarke 2006). Pääasiallisen tutkimusaineiston muodostavat tee-
mahaastattelut ja keskeistä on saada yksilöiden kokemukset näkyviin. On kuitenkin sel-
vää, että tutkijan esitieto ja teoria on jatkuvasti ohjannut ajattelua ja suunnittelua, ja tästä 
syystä kutsutaan aineiston lähestymistapaa teoriaohjaavaksi ja tutkijan ajattelua abduk-
tiiviseksi. Analyysista on toisin sanoen tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, 
mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava vaan paremminkin uusia näke-
myksiä tuottava. Tuomi & Sarajärvi (2009, 100) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa 
on todennäköisesti useammin kuin ymmärretäänkään kyse nimenomaan abduktiivisesta 
päättelystä ja puhtaasti aineistolähtöisen eli induktiivisen lähestymisen he kokevat ongel-
malliseksi, koska on erittäin vaativaa ja haastavaa saada pelkästään aineistosta nousevat 
teemat näkyviin ilman että tutkijan esitiedot eivät vaikuttaisi. Abduktiivisessa ajattelussa 
tutkijan ajatteluprosessin tuloksena syntyy aineiston ja teorian kautta uusia ajattelu-uria. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 96, 97.) Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia paitsi laadul-
lisen haastattelu- ja tekstimateriaalin kautta myös aiemman teoreettisen tiedon kautta. 
Näkökulmia on siis kolme: yksilön, koulutusinstituution (ammattikorkeakoulun) ja työ-
elämän. Tutkimuksen taustalla ja esitietona on opettajan ura ja kasvatustieteiden syven-
tävien opintojen tutkielma, jossa tarkastelin kulttuurialan opiskelijoiden kommunikoin-
titaitoja. Tutkimuksen perusteella pystyin määrittelemään teemahaastattelun keskeiset 
kysymykset ja aihealueet. 

Tässä tutkimuksessa kommunikointitaitojen merkitystä arvioidaan aluksi opiske-
lijoiden ja opettajien teemahaastatteluista nousevien ajatusten ja käsitysten perusteella. 
Analyysiyksikkönä on yksilön kertoma kokemus kommunikointitaidoista ammatillisessa 
kasvussa. Haastatteluaineisto muodostuu tutkielman ensisijaiseksi aineistoksi. Huomio 
on nimenomaan haastateltavien omissa käsityksissä ja kokemuksissa kommunikointi-
taidoista (ks. esim. Kvale 1983). Edelleen tulosten perusteella pyritään muodostamaan 
kokonaiskuva kommunikointitaitojen merkityksestä ammatillisessa kasvussa erityisesti 
työelämän muutoksissa ja monialaisissa, haastavissa oppimisen ja kehittymisen tilanteissa. 
Huomio kiinnitetään myös kehittymiseen vaikuttaviin seikkoihin, kuten motivaatioon 
sekä ammattialan viestinnän koulutukseen ja sen tavoitteisiin. Tätä tulosta arvioidaan 
työelämästä tulevien signaalien valossa. Työelämän tarpeet kartoitetaan paitsi olemas-
sa olevan tutkimuksen avulla myös työelämähaastatteluin. Koska kyseessä on kuvaus 
kommunikointitaitojen merkityksestä ja kehittymisestä ammatillisessa kasvussa, käytän 
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aineis ton tulosten yhteenvedossa hyödykseni narratiivisen tutkimuksen piirrettä, kollek-
tiivista kehityskertomusta (esim. Mason 2002, 175, 176).

Edellä mainituista tutkimuskohteista tämän tutkimuksen avulla pyritään haastattelu-
aineistosta hahmottamaan ensin yksilöiden kokemusten ja tunteiden kuvauksen (ks. 
Strauss & Corbin 1996, 11; Kvale 1983) kautta visuaalisen alan osaajien käsityksiä kom-
munikointitaitojen merkityksistä ja kokemuksia viestinnän merkityksestä asiantuntijaksi 
kasvun yhteydessä (ammatti-identiteetti). Tämän jälkeen niitä peilataan työelämän vies-
tintävaatimuksiin. 

4.4 Aineistot ja niiden analysointi: keruu ja 
analyysivaiheet toimenpiteineen

Tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin keväällä 2007 ja päätettiin syksyllä 2009. Sa-
maan aikaan aineiston keräämisen kanssa on myös jo luettu ja tulkittu aineistoa. Aineisto 
on kerätty suhteellisen pitkällä aikavälillä, mutta tämä on ollut tarkoituksenmukaista, 
jotta on saatu vastattua tutkimuskysymyksiin. Ensin kerättiin koulutusorganisaation 
näkö kulmasta aineisto ja tämän jälkeen työelämän näkökulmasta. Ensin kerättyä aineis-
toa peilattiin ja ymmärrystä testattiin jäljempänä kerättyyn aineistoon. 

Empiirinen tutkimusaineisto vastaa kokonaisuudessaan kolmeen eri näkökulmaan, 
yksilön, koulutusorganisaation ja työelämän, jotka tutkimuksessa vallitsevat läpi työn. 
Yksilön näkökulma syntyy tutkimusasettelusta: kyseessä on tapaustutkimus, jossa yh-
den koulutusorganisaation sisältä on valittu haastateltavat. Myöskään työelämän haas-
tatteluista ei haeta yleistystä vaan korostetaan yksilöiden kokemusten merkitystä. Kou-
lutusorganisaation näkökulma saadaan haastattelumateriaalista, joka on kerätty yhden 
ammattikorkeakoulun kulttuurialan (muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien) opis-
kelijoiden ja opettajien teemahaastatteluista. Lisäksi aineistoa ovat tutkijan havainnot 
opetustilanteissa ja kulttuurialan opetussuunnitelmat. Haastattelut ovat olleet erillisiä 
haastattelu tilanteita. Havainnot ovat tutkijan omia ja syntyneet opetuksessa luento-, ryh-
mä- ja yksilö tilanteissa. Havainnoinnista olen tehnyt muistiinpanot. Aineisto on toisin 
sanoen osin normaalissa toiminnassa syntynyttä ja osin tutkijan intresseistä syntynyttä 
haastatteluaineistoa. Työelämän näkökulmasta on haastateltu visuaalisten alojen suun-
nittelijoita sekä niin sanotusti yleisesti työelämän edustajia. Työelämän haastattelut on 
suoritettu haastateltavien omilla työpaikoilla. Havainnointi ja muistiinpanot ovat synty-
neet erilaisissa korkeakoulun ja työelämän kohtaamistilanteissa. Työelämän edustajat on 
valittu niin, että aineistoon saataisiin mahdollisimman monipuolinen edustus yrityselä-
mästä, joka saattaisi olla myös tutkimuksen opiskelijajoukon tulevaa työkenttää.

Laadullisen tutkimuksen vahvuuksia on, että tutkimusaineisto voidaan koota useista 
eri lähteistä niin, että sen avulla voidaan vastata tutkimuskysymyksiin (Strauss & Corbin 
1996, 11–12). Tavoitteena on aineiston analyysin avulla saada mahdollisimman aito kuva 
todellisuudesta. Tästäkin syystä tutkimuskysymystä tarkastellaan eri aineistojen kautta. 
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Tutkimuskohdetta tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Triangulaation 
avulla tutkimuksen validiutta voidaan täsmentää. (Hirsjärvi ym. 2002, 152, 215.)

Kuten jo aiemmin totesin, tutkimuksen tuloksena syntyvät johtopäätökset eivät ole 
tutkijasta irrallisia. Tämän tutkimuksen aihe jo sinällään on kummunnut jokapäiväi-
sestä opettajan työstäni. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella, että yhtä ainoaa, 
objektiivista, tietoa ei ole olemassa, koska se millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle 
annetaan ja millaisia käsityksiä tutkijalla kohteesta on, vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. 
Tieto on subjektiivista, koska tutkija on päättänyt jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutki-
musasetelmasta oman ymmärryksensä mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 19; ks. myös 
Vygotski 1982; Kvale 1983; Varto 1992; Hirsjärvi ym. 2002.) Katson, että tämä ymmär-
rys on välttämätöntä, jotta tutkimuksen kohteena olevia kommunikointitaitoja ja niiden 
merkitystä ammatillisessa kasvussa läpi yksilön elämän voitaisiin ylipäätään tarkastella.

Tutkimuksen primaariaineistoa ovat opiskelijoiden, ammattiaineiden opettajien ja 
työelämän edustajien teemahaastattelut. Haastateltavia opiskelijoita on 4, opiskelijaryh-
miä 2 (joissa yhteensä 27 opiskelijaa), koulutusorganisaatiosta ammatillista osaamista 
edustaa 6 ja työelämän edustajia 8 haastateltavaa. Koulutusorganisaatiohaastatteluissa on 
oleellista huomioida se, että ne edustavat sekä oppimisympäristöajattelua että työelämä-
kokemusta. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä (johto mukaan lukien) on vank-
ka työelämäkokemus takanaan ja moni ylläpitää aktiivisesti omaa substanssiosaamistaan 
myös esimerkiksi yrittäjyyden tai freelancerina toimimisen kautta opettamisen ohessa. 
Opiskelijaryhmien haastattelun koin toisaalta tehokkaaksi tavaksi kerätä tietoa opetuk-
sen osana ja toisaalta myös hyvin mielenkiintoiseksi ja kokeilevaksi, koska ajattelin ryh-
män tavallaan inspiroivan toisiaan puhumaan aiheesta ja tuomaan keskusteluun uutta 
näkökulmaa puheenvuorojen lomassa. Ajattelin, että ryhmän jäsenet aktivoivat toisiaan 
ja auttavat näin haastattelua eteenpäin ja minun roolini haastattelijana jää taka-alalle 
 (Lederman 1990, 120). Sekundäärisenä aineistona, johon peilataan haastattelujen tulok-
sia, pidetään ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmia ja tutkijan omia havaintoja sekä 
lisäksi eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (ks. Bolognan prosessi EQF ja ects) myötä ja 
ohessa syntyneitä opetussuunnitelmia koskevia suosituksia ja tutkijan havaintoja opetus-
tilanteissa. Tiivistetysti sanottuna: Tutkimus on laadullinen analyysi ja tapaustutkimus, 
joka perustuu teemahaastatteluihin, opetussuunnitelmiin ja tutkijan omiin havaintoihin 
(kuvio 6). 

Ihmistieteissä tutkijan ja tutkimuskohteiden kommunikaatio ja vuoropuhelu nähdään 
tasavertaisena (Raunio 1999). Tarinat kuitenkin kerrotaan yleensä eri tavoilla eri kuunte-
lijoille ja kertomisen konteksti, sisältäen yleisön ja tutkimuksen tarkoituksen sekä haastat-
telijan valitsema ote vaikuttavat olennaisesti syntyneisiin narratiiveihin eli siihen, ovatko 
ne suoraan vapaata kerrontaa vai löytyykö kerronnallinen muoto jollain muulla tavalla. 
(Aaltonen & Leimumäki 2010, 119.) David Herman (2009, 9) määrittelee kertomuk-
sen prototyypin, jossa on neljä eri elementtiä: tilanteisuus, partikulaarinen tapahtumien 
ajallinen rakenne, käänne ja kokemus. Näitä piirteitä voi käyttää hyväksi arvioitaessa ai-
neiston kerronnallisuutta. Katson, että aineistossani erityisesti ammatilliseen kasvuun ja 
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kommunikointitaitoihin liittyvät kokemukset nousevat kertomuksen muotoon. Aineis-
tossa on osia, joissa vaikuttaa olevan tietty ajallinen kerronta: haastattelut alkavat kuvauk-
sella menneisyydestä tähän päivään, jatkuvat kokemusten ja tilanteiden kuvauksella, jossa 
myös erilaiset käänteet kommunikointitaitojen kehittymisessä nousevat esiin. Haastatte-
lut päättyvät tulevaisuuden pohdintaan. Nostan tarkastelun keskiöön kertomusten ele-
menteistä kokemuksen (ks. myös Fludernik 1996).

Haastatteluaineistossani kerronnallisuus vaihtelee: osa haastatteluista aivan kuin sol-
jui yhtenäisenä kertomuksena alusta loppuun ja osassa eteneminen oli enemmän haastat-
telijasta kiinni ja edettiin kysymys-vastaus-tyylisesti. Tutkimushaastattelut ja litteroinnit 
olen tehnyt kaikki itse. Haastattelutilanteet pyrin järjestämään niin häiriöttömiksi ja 
luottamuksellisiksi kuin mahdollista. Korostin, että tutkimuksen analyysista ei ole mah-
dollista saada selville haastateltavien henkilöllisyyttä tai heidän edustamaansa organisaa-
tiota. Korostin myös, etten keskustele tai jaa haastatteluissa saamaani tietoa kenenkään 
kanssa tutkimustyöni ulkopuolella. (Polit & Hugler 1993; 356, 358–360; Tuomi & Sara-
järvi 2009; 128–129.)

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä, mutta ongelman voi aiheuttaa se, 
kuinka paljon aineistoa tarvitaan, jotta ilmiö saadaan selitetyksi3. Usein onkin niin, että 
tutkimuksen alkaessa lopullista aineiston määrää ei vielä tiedetä, vaan se syntyy tutki-
muksen edetessä aineiston keruun ja analyysin välisen vuorovaikutuksen tuloksena (Hirs-
järvi ym. 2002, 168–169). En voinut etukäteen tietää, kuinka haastattelut onnistuisivat 
ja kuinka paljon tarvitsisin haastattelumateriaalia, jotta voin tutkimuskysymyksiin vas-
tata. Kuitenkin haastattelujen edetessä huomasin, että opiskelijoiden ryhmähaastattelu-
jen kohdalla samat aiheet alkoivat toistua ja päätin, että yksilöhaastatteluja ei enää tarvita 
lisää. Korkeakoulukontekstissa kuuden haastattelun jälkeen mietin, millä tavalla haas-

3 Eskola ja Suoranta (2005) käyttävät tästä käsitettä saturaatio, aineiston kyllääntyminen. Hirsjärvi ym. 
(2002) taasen kritisoivat tätä näkemystä, mutta toteavat, että usein tämä ajattelu kuitenkin vaikuttaa tutki-
jan valitessa aineistonsa laajuutta. Ilmiöstä on käytetty myös nimitystä teoreettinen otanta.

Kuvio 6. Tutkimuksen aineisto

OpetussuunnitelmatHavainnointiHavainnointi

Tutkimuskysymykset

Työelämähaastattelut Koulutusorganisaation haastattelut
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tateltavien näkemykset vastaavat omaa havainnointiani ja onko olemassa jotain, mistä 
vielä tarvitsen lisää tietoa. Henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluissa tuntui kuitenkin 
olevan niin paljon samoista asioista kertovia osuuksia ja kuvauksia, että totesin aineiston 
riittävän. Tässä vaiheessa tein sisällönanalyysin opiskelijoiden ja koulutusorganisaation 
aineistosta ennen kuin siirryin työelämähaastatteluihin.

Kuvaan viimeiseksi vielä aineiston keruun ja analyysiprosessini vaiheet (kuvio 7). 
 Aineiston keruu aloitettiin koulutusorganisaatiossa kevätlukukaudella 2007 haastatte-
luilla. Vuosina 2007–2008 kirjattiin havaintoja opetustilanteista ja jatkettiin haastatte-
luja. Opetussuunnitelmat ovat lukuvuodelta 2007–2008 (EVTEK). Haastattelut työelä-
mäkontekstissa tehtiin vuosina 2008 ja 2009. Analyysi alkoi jo keräysvaiheessa ja jatkui 
siten, että kuuntelin aluksi koulutusorganisaation näkökulmasta kerätyt haastattelut 
läpi kahteen kertaan. Kuuntelun jälkeen pelkistin aineistoa kirjoittaessani sitä puhtaak-
si. Pelkistyksellä tarkoitan sitä, että analyysin ja tutkimuksen kannalta turhat täytesanat 
ja huomautukset, jotka eivät ole tutkimuksen kannalta oleellisia, jätin pois ja litteroin 
haastattelun nauhoituksen luettavuuden kannalta selkeään muotoon. Ennen kuin aloi-
tin työelämähaastattelut, luin koulutusorganisaation aineiston useaan kertaan läpi ja tein 
muistiinpanoja, joiden perusteella tarkensin työelämähaastattelujen kysymyksiä. Tässä 

Kuvio 7. Aineiston analyysin vaiheet ja tulkinnan kehä

• Aineiston 
analyysi

1. VAIHE
Korkeakoulukontekstin 
haastattelujen analyysi 
sisällön analyysin 
keinoin ja työelämän 
haastattelujen teemo-
jen täydentäminen

2. VAIHE
Koko aineiston tee-
moittelu temaattisen 
analyysin keinoin

4. VAIHE
Tulkinta narratiivisella 
otteella ja aineiston 
pohjalta luotu kollektii-
vinen kertomus

3. VAIHE
Tulkinta diskursiivis-
narratiivisella otteella
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vaiheessa myös tutkimusongelma ja -tehtävä tarkentuivat siten, että kommunikointitaito-
jen merkityksen tarkastelu nimenomaan alaspesifisti yleisesti monialaisessa4 työelämäkon-
tekstissa varmistui. Aineiston keruun pitkä aikaväli oli näkemykseni mukaan oleellista ja 
tärkeää, jotta sain työelämähaastatteluja varten analysoitua riittävästi koulutusorganisaa-
tiosta kerättyä materiaalia. Tietoni aiheesta syveni ja laajeni koulutusorganisaation aineis-
ton sisällönanalyysin perusteella niin, että pysyin laatimaan tutkimusongelman kannalta 
tarkentavia ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä työelämähaastattelurunkoon. Olemassa 
oleva esitieto yhdessä koulutusorganisaatiosta kerätyn aineiston kanssa mahdollisti myös 
työelämähaastatteluissa tarkentavien kysymysten esittämisen. 

Aineiston analyysi eteni siis useassa vaiheessa. Haastattelujen aikana tein muistiin-
panoja, joissa kiinnitin huomiota seikkoihin, jotka tuntuivat merkityksellisiltä kerto-
jan (haastateltavan) mielestä ja mahdollisiin teemoihin, joita aineistosta alkoi nousta. 
Koulutusorganisaatiota koskevan aineiston analyysissä käytin aluksi sisällönanalyyttistä 
(ks. liite 5) menetelmää, jonka avulla sain tarkennettua teemoja työelämähaastattelui-
hin (analyysi vaihe 1). Kun aloitin aineiston toisen vaiheen aktiivisen analyysin kesällä 
2011, luin ensin kaikki haastattelumuistiinpanot läpi ja kuuntelin kaikki haastattelut 
kertaalleen läpi palauttaakseni mieleeni haastattelutilanteet. Tämän jälkeen käsittelin 
jo analysoimaani koulutusorganisaation aineistoa ja tuloksia uudelleen ja aloin käsitellä 
systemaattisesti litteroituja työelämähaastatteluja etsimällä niistä teemoja, joita korkea-
koulukontekstista oli noussut. Tässä toisessa analyysivaiheessa yhteisiä teemoja olivat 1) 
Yksilön omat kommunikointitaidot, toisin sanoen tarkastelin sitä, miten haastatteluis-
ta nousee esille omien kommunikointitaitojen määrittely ja merkitys. Toisen teeman, 2) 
Kommunikointitaidot ja oppimisympäristö, alle keräsin oppimisympäristön merkityk-
sistä kertovat aineiston osat. Kolmannen teeman, 3) Kommunikointitaidot ja työelämä, 
alle kokosin työelämän viestintäympäristöä koskevat aineiston osat. Viimeiseen teemaan, 
4) Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa, nostin ne aineiston osat, 
joissa haastateltavat kuvaavat omaa ammatillista kasvuaan ja pohtivat ylipäätään kommu-
nikointitaitojen merkitystä ammatillisen kehittymisen osana. Aineiston toisen vaiheen 
teemoittelun jälkeen tulkitsin haastateltavien autenttisen kerronan ytimen – puheen – ja 
teemoittelin autenttisesta aineistosta alateemoja (analyysin vaihe 3, taulukko 2). Taulu-
kossa 2 näkyy, miten analyysin edetessä ymmärrys aineiston teemoista syveni ja muuttui, 
kun käsittelin aineistoa kokonaisuudessaan uudestaan niin, että myös työelämän haas-
tatteluaineisto oli mukana. Analyysiprosessin aikana kokosin eri teemoista autenttista 
aineistoa kollektiivisen tarinan muodostamista varten (vaihe 4, liite 8).

Aineistoa analysoin jatkuvalla prosessilla koko aineiston keruun ajan ja sen jälkeen sa-
tunnaisesti vuosina 2009–2010 kuuntelemalla, lukemalla muistiinpanot ja litteroimalla. 
Systemaattisesti analysoin aineiston kesä-joulukuussa 2011, jolloin myös kirjoitin analyy-

4 Monialaisuudella tarkoitan työelämäkontekstia, johon opiskelijat valmistuvat. Työelämäkontekstissa suun-
nittelijat ovat hyvin erilaisten ihmisten ja ammattilaisten kanssa tekemisissä, vaikka edustavatkin omaa am-
matillista osaamista (ks. esim. Oak 2009). 
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sin auki. Raportin kokonaisuutena kokosin vuoden 2012 alkupuolella ja viimeistelin sen 
kesä-syyskuussa 2012.

Taulukko 2. Analyysin 3. vaihe: Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa 
kasvussa – esimerkki teemojen muodostumisesta

Yhdistävä teema Teemat

Sosiaalistuminen II vaihe Sosiaalistuminen I vaihe

Kommunikointi-
taitojen merkitys 
 ammatillisessa 
 kasvussa

• kulttuuriin kasvu
• alan viestintäosaamisen konven-

tioiden tunnistaminen
• epämuodollinen kommunikaatio

• kulttuurin konventiot
• pelisäännöt
• yhteiset tavat
• sosiaalinen hyväksyntä

Selviytyminen ja hallinta II vaihe Selviytyminen ja hallinta I vaihe
• yleiset työelämävalmiudet
• viestinnän rutiinit
• muutos- ja konfliktitilanteiden 

hallinta

• persoonat
• työelämän tekstit
• työelämän hyvät tyypit
• viestinnän monikanavaisuus

Oppiminen ja asiantuntijuus II 
vaihe

Oppiminen, kehittyminen ja 
asiantuntijuus I vaihe

• akateemisen viestintägenren 
tunnistaminen ja hallinta

• palaute, kritiikki ja rakentava 
vuorovaikutus, tiimioppiminen 
ja oppiva organisaatio

• yhteisöllisyyttä luova johtaminen

• informaation hakeminen
• kirjoittaminen
• tiimioppiminen

Menestyminen II vaihe Menestyminen ja vaikuttaminen 
I vaihe

• alakohtaisen viestinnän erityis-
piirteiden hallinta

• monialaisen viestintätilanteen 
ymmärtäminen 

• oman osaamisen ilmaisu ja myy-
mispuhe 

• asiakasymmärrys ja vaikuttami-
sen taito

• sähköinen viestintä
• kansainvälisyys

• myymispuhe
• vakuuttava esiintyminen
• teknologiavälitteinen viestintä
• uramahdollisuudet

Aineisto näkyy tutkimusraportin analyysissä kirjoitettuna autenttisena kerrontana. 
Haastattelut olen merkinnyt niin, että opiskelijoiden haastattelut tunnistaa lyhentees-
tä O, opiskelijaryhmien lyhenteestä OR, koulutusorganisaation lyhenteestä KO ja työ-
elämän lyhenteestä TE. Numerot etenevät kronologisesti niin, että O1 on alkuvaiheen 
opiskelija ja O2, O3 ja O4 ovat loppuvaiheen opiskelijoita. Opiskelijaryhmän haastatte-
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lusta poimitut esimerkit on nimetty OR1 (alkuvaihe) ja OR2 (loppuvaihe). Opiskelija-
ryhmässä en ole erottanut puhujia omalla koodillaan vaan eri henkilöiden kommentointi 
näkyy ryhmähaastattelujen aineiston lainauksissa tutkimusraportin tekstissä ikään kuin 
vuorosanoina. Koulutusorganisaation näkökulmasta opettajien ja johdon haastattelut 
on merkitty lyhenteinä KO1–6 riippumatta työuran pituudesta. Huomioitavaa on, että 
koulutusorganisaation haastatteluissa on aina kyse sekä ammatillisen opettajan että työ-
elämäosaajan kokemuksista, koska ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä on myös 
työelämäkokemus taustanaan. Työelämähaastattelut etenevät kronologisesti niin, että 
TE1–TE3 on työuraa 0,5–8 vuotta, TE4–TE5 työuraa 9–15 vuotta ja TE6–TE8 työuraa 
16–35 vuotta. Miehiä haastatelluista on yhteensä kuusi. Opiskelijaryhmistä vain toisessa 
oli kaksi miestä. 

Omat havaintoni opettajana olen dokumentoinut muistikirjoihin, jotka olen kirjoit-
tanut puhtaaksi tutkimusvaiheessa. Opettajan päiväkirjamerkinnät ovat raportissa au-
tenttisina ja niiden perässä on lyhenne (PK). Opetussuunnitelmakatkelmat on merkitty 
tekstiin seuraavin tunnistetiedoin: AMKOS07 = ammattikorkeakoulun opetussuunni-
telma 2007, KAOS07 = kulttuurialan opetussuunnitelma 2007, MKO07 = muotoilun 
koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007 ja VKO07 = viestinnän koulutusohjelman 
opetussuunnitelma 2007.

Tutkimuksen tulokset esitän siten, että ensin luvussa viisi pohdin oppimisympäristön 
merkitystä, toisin sanoen sitä, mikä merkitys luovuutta tukevalla oppimisympäristöllä on 
kommunikointitaitojen kehittymiselle. Luvussa kuusi kohteena on työelämän viestin-
täympäristö ja ennen kaikkea se, millaisia kommunikointitaitoihin liittyviä vaatimuksia 
työelämäkonteksti asettaa. Viimeisessä tulosluvussa seitsemän kokoan tutkimukseni ja 
pohdin, mikä merkitys kommunikointitaidoilla on ammatillisen kasvun kannalta. Lu-
vussa kahdeksan tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta, esitän johtopäätökset ja jatko-
tutkimuksen aiheet. Liitteissä 6–7 esitän analyysin vaiheista esimerkit ja kokoavan taulu-
kon. Liitteessä 8 esitän kollektiivisen kertomuksen kommunikointitaitojen merkityksestä 
ammatillisessa kasvussa.
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5 Oppimisympäristön merkitys 
kommunikointitaitojen kehittymisessä 

Tässä luvussa tarkastelen, mikä merkitys luovuutta tukevalla oppimisympäristöllä on 
kommunikointitaitojen kehittymisessä ja miten myönteisen kommunikoijakuvan kehit-
tymistä ja oman ammattialan sekä toisaalta monialaisen työyhteisön viestintäkulttuuriin 
liittyvien konventioiden tunnistamista voidaan tukea korkeakoulukontekstissa osana 
ammatillista kasvua. Näen, että kun ammattirakenteet ja työtehtävät muuttuvat ja yksilö 
varautuu ammatillisessa kasvussaan jatkuvaan muutosprosessiin, koulutuksen merkitys 
vain kasvaa. Koulutus ei ole työtehtävissä tapahtuvien muutosten passiivinen myötäilijä, 
vaan se toimii osaltaan myös muutosten aktiivisena muokkaajana. Koulutuksen tehtävänä 
on osaltaan turvata inhimillinen ja yhteiskunnallinen kehitys sekä osaavan työvoiman 
olemassa olo. (Esim. Ruohotie 2000, 25.) 

Taulukossa 3 olen esittänyt aineiston analyysin perusteella oppimisympäristön merki-
tyksen kaksi pääteemaa: Kulttuuriin kasvu sekä oppimisen tavat ja keinot. Näiden teemo-
jen alla on erityisesti tämän tutkimuksen oppimisympäristön piirteistä ja merkityksistä 
syntyneitä kokonaisuuksia.

Taulukko 3. Oppimisympäristön teemat

Yhdistävä teema Teemat

Oppimisympäristön merkitys

Kulttuuriin kasvu
• visuaalisuus, sanallisuus, luovuus
• eettisyys
• tavat ja normit
• naisten ja miesten tapa viestiä
Oppimisen tavat ja keinot
• opettajan merkitys
• ryhmän merkitys
• luovuus ja oppimisen rutiinit
• autenttiset oppimistilanteet
• arviointi ja palaute
• oppimismahdollisuudet
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Aineiston analyysissä tavoitteena on luoda kuva siitä viestintäympäristöstä, jossa opiskeli-
jan ammatillinen kasvu alkaa kehittyä ja ennen kaikkea nostaa esiin seikkoja, joilla myön-
teisen kommunikoijakuvan kehittymistä ja kommunikointitaitojen kehittymistä voidaan 
tukea osana ammatillista kasvua. Aloitan analyysin haastatteluaineiston analyysillä, jota 
peilaan lopuksi opetussuunnitelmasta nousevista teemoihin. Aineistosta merkittävässä 
asemassa tässä luvussa ovat erityisesti opiskelijahaastattelut ja korkeakouluhaastattelut. 
Omat havaintoni tukevat aineiston tulkintaa. Luku etenee aineiston analyysistä muodos-
tettujen teemojen mukaisesti: tarkastelen kommunikointitaitojen merkitystä kulttuuriin 
kasvussa ja tämän jälkeen oppimisen tapojen ja keinojen suhdetta kommunikointitaitoi-
hin. 

5.1 Teema 1: Kulttuuriin kasvu

Kulttuuriin kasvun teemassa käsittelen visuaalisuuden, sanallisuuden ja luovuuden suh-
detta, eettisiä kysymyksiä sekä oppilaitoskulttuurin ja työelämän tapojen ja normien 
hahmottumista kommunikoinnin kautta. Määrittelen aluksi lyhyesti, mitä katson kult-
tuuriin liittyväksi tässä tutkimuskontekstissa. Kulttuuriin kuuluvat peruskäsitteet, kieli, 
kulttuuristandardit, käyttäytymisrutiinit ja kommunikaatiorituaalit opitaan viestintäti-
lanteissa ja toiminnassa muiden ihmisten kanssa. Yhteisössä sen jäsenillä on keskinäisiä 
sopimuksia siitä, miten viestitään ja miten käyttäydytään. Koska ihmiset toimivat yhtei-
sönsä jäseninä, myös kulttuuri ilmenee yhteisön toimintana ja kielellistyy sen sopimus-
ten mukaisesti. Yksilön, yhteisön, interaktion, kielen ja kulttuurin suhde on hyvin mo-
nisäikeinen. Yksilö on aina jonkin yhteisön jäsen ja tässä yhteisössä hänellä on interaktio-, 
kommunikaatio- ja viestintätarve. (Kaikkonen 1995, 31.) Tästä kokonaisuudesta syntyy 
Kaikkosen (1995, 31) mukaan toiminta, jota nimitetään kulttuuriksi. Kuvaan seuraavassa 
aineistosta pelkistämieni keskeisten sanaparien kautta kommunikointitaitojen merkitystä 
kulttuuriin kasvussa. 

5.1.1 Visuaalisuus, sanallisuus, luovuus

Visuaalisuus on sillee tietysti se, että ei tarvitse pitää mitään kolmen tunnin esitelmää. (OR2)

Korkeakoulukontekstissa yksilön identiteetti kehittyy vuoropuhelussa yksilön oman ja 
hänen opiskelutovereidensa äänten ja toisaalta opettajan, oppikirjojen ja erilaisten asian-
tuntijakulttuureiden edustamien tieteellisten ja (taiteellisten) kulttuurin äänten välillä 
(Hakkarainen ym. 2004, 225). Pedagoginen kulttuuri heijastelee myös aina viestintä-
kulttuurin ominaispiirteitä (Sallinen 1995, 19). Tässä tutkimuksessa erityisen jännitteen 
kommunikointitaitojen kannalta muodostaa visuaalisen viestinnän vahva kulttuuri, joka 
hallitsee sekä muotoilun että viestinnän koulutusohjelmissa suhteessa kielelliseen kom-
munikointitaitoon. Taustalla saattaa joskus huomata kysymyksen, jota harva kuitenkaan 
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lausuu ääneen: miksi ihmeessä pitäisi jotenkin kuvaa selittää, kun se puhuu itse omasta puo-
lestaan? (Ks. myös Lyon 2009.) Tämä näkemys voi vaikuttaa myös motivaatioon opiskella 
ja kehittää omia kommunikointitaitoja. Pyrin seuraavassa analysoimaan tätä jännitettä ja 
niitä merkityksiä, joita sille annetaan aineiston perusteella. 

Haastattelujen aluksi pyysin kaikkia kuvailemaan omia vahvuuksiaan ja heikkouk-
siaan viestijänä. En määritellyt käsitettä kommunikointitaito ja kerroin, että haluan mah-
dollisimman aidon kuvauksen niistä tiedoista ja taidoista, joita viestintään ja kommuni-
kointitilanteisiin kullakin liittyy. Jokin tutkimusasetelmassa, ehkä myös oma asemani 
nimenomaan kielellisen viestinnän edustajana, sai monet varmistamaan aluksi, että olin 
ymmärtänyt tämän sanallisen ja visuaalisen välisen merkityksen. Tämän kiteyttää mieles-
täni hyvin seuraava aineistoesimerkki:

Meidän alallahan visuaalinen kyky on osa sitä kommunikointitaitoa. (KO3)

Haastattelujen aluksi nimenomaan haastateltavat halusivat tehdä minulle selväksi, että 
vaikka kommunikointitaidoista puhutaankin tässä tutkimusasetelmassa sanallisella ulot-
tuvuudella, on muistettava, että sanallisen, kielellisen kommunikaation rinnalla tai tär-
keämpikin ulottuvuus on visuaalinen kommunikointikyky. Omien kommunikointitai-
tojen määrittelyssä suullinen viestintä nousi selkeästi merkittävään asemaan – ehkä jopa 
kirjallisen kustannuksella.

Mä oon mielestäni aika hyvä ja parempi keskustelijana ja kuuntelijana kuin esimerkiksi kir-
joittajana. Tekisin kaikki asiat mieluummin kasvotusten kuin vaikkapa antaisin kirjallista 
palautetta. (O4)

Työelämässä tärkeintä oli ensin selvittää, että mitä olet tekemässä ja miksi olet tekemässä ja 
että osaat perustella asiat. Ja enimmäkseen suullisesti joo, ei niinkään kirjallisesti käytykään 
niitä läpi. (KO3)

Suulliset kommunikointitaidot koettiin siis merkityksellisiksi ja ne hahmottuvat myös 
osaksi ammatillista viestintää (ks. myös Dannels 2005a; Dannels 2005b). Niiden koh-
dalla tunnetaan myös suurta epävarmuutta, joka aineistosta nousee hyvin esiin. Mielen-
kiintoista on, että epävarmuutta kirjallisen kommunikointitaidon suhteen ei juurikaan 
pohdittu tai sitä ei pidetty ongelmallisena. Sen sijaan suullinen kommunikointitaito tai 
sen puute pohditutti.

Olen kova jännittämään, jos pitää saada niin kuin sanottua asioita ulos. Vaikuttaa paljon se, 
että kuinka tuttu asia on, minkälainen porukka on ja kuinka paljon on alustanut. Kaikkein 
karmein paikka on, että sulla on uusi asia, johon et ole paneutunut, ja siitä pitäisi keskustella 
tai alustaa. (KO3)
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Ammatillisesti aineiston perusteella visuaalisuus ja sanallisuus yhdistyvät nimenomaan 
kuvallisen, oman tuotoksen ja suullisen ilmaisun kautta. Suullinen esittäminen koetaan 
omaa työtä vahvistavaksi. Suullisesti tulee osata sekä perustella omia valintojaan että va-
kuuttaa esiintyjänä oman työn ammattimaisuutta. Tämän asetelman vahvistaa myös oma 
kokemukseni opettajana. Suullinen viestintä herättää huolta ja murhetta, esimerkiksi esi-
tyksiin saatetaan suhtautua hyvin suurella jännityksellä. Kirjallinen viestintä sen sijaan 
koetaan jollain tavalla vain pakolliseksi suorittaa ja se yhdistetään usein myös pelkästään 
oppilaitoskontekstiin kuuluvaksi. Opiskelijat eivät koe, että kirjallisen kommunikointi-
taidon kehittäminen olisi niin oleellista ja tärkeää kuin suullisen kommunikointitaidon.

Visuaalisuus näyttäytyy aineiston perusteella jollain tavalla koko ajan läsnä olevana 
tunteena ja ammatillista osaamista määrittävänä ominaisuutena niin vahvasti, ettei se 
aineiston perusteella oikeastaan edes kilpaile sanallisen kommunikoinnin merkitysten 
kanssa, koska visuaalisuus on joka tapauksessa olemassa – myös sanallisessa viestinnässä. 
Asiat ilmaistaan kuvailemalla, maalailemalla maisemaa. Tämä oli mielenkiintoista havai-
ta, koska oma näkemykseni on juuri lähtenyt siitä, että sanallisen viestinnän merkitys-
tä voidaan vähätellä, koska visuaalisuus viestinnän keinona on niin hallitseva. Näin ei 
kuitenkaan haastatteluaineiston perusteella ole, vaan sanapari visuaalinen ja sanallinen 
viestintä luovat kokonaiskuvaa suunnittelijoiden maailmasta, jossa visuaalisuus vallitsee, 
mutta jossa sanallisella – ja erityisesti siis suullisella viestinnällä on oma vankka asemansa. 
Tätä tunnetta kuvaa mielestäni hyvin seuraava aineistolainaus: 

Vähän aikaa sitten tapasin vanhoja opettajia ja kuulin, kun yksi opettaja kuvaili edellistä 
viikkoa aloittamalla siitä, että maalaili kuvan sanallisesti puolipimeästä järvimaisemasta, 
jossa oli suuria tummia puita ja kuun valossa kimalteleva järvi ja kolme valkoista hahmoa ja 
lopulta hän pääsi siihen, että kertoi, kun hän oli nähnyt kolme kurkea. Ajattelin silloin, että 
just joo, noin mäkin sitä lähestyisin, mutta en ole voinut tehdä sitä moneen vuoteen, koska 
olen opetellut ilmaisemaan sen pelkästään niin, että joo siis näin kolme kurkea. Ilmaisu siis 
pysyy sellaisena, jos pysyy siinä omassa piirissään, niin ilmaisu kehittyy ja jalostuu niin, että 
se vaan voimistuu ja saa sellaisia piirteitä, että se vaan kasvaa se maalailu. Mutta siis mulle 
selvisi, että en ole siis outo vaan mä olen tätä tyyppiä mutta olen vain opetellut olemaan 
muidenkin alojen kanssa. Se on siis sitä, miten maailma avautuu. Työni puolesta olen ollut 
tavallaan joukoissa, joihin en aivan kuulu ja on tuntenut itsensä juurettomaksi. (KO6)

Edellisestä aineistonäytteestä tulee esille selkeästi se, että visuaalisen ihmisen maailma 
hahmottuu kuvina, väreinä ja tunnelmina. Nämä pyritään välittämään myös sanallisesti. 
Oleellista on myös huomata, että edellisessä aineistonäytteessä viitataan alojen väliseen 
erilaisuuteen – koetaan, että juuri tällä omalla, visuaalisella alalla on tyypillistä maalata 
sanoinkin maisemaa. Ilmaisussa on siis jotain luovalle ilmaisulle tyypillistä rönsyilevää 
tyyliä. Kuitenkin, jotta onnistuisi kommunikoimaan myös muiden alojen kanssa, on ope-
teltava yksinkertaisempikin tai ainakin vähemmän maalaileva tyyli.

Jännitekin sanallisen ja visuaalisen väliltä löytyy, mutta kuten mainitsin, sitä harvoin 
uskalletaan sanoa ääneen. Olen itse havainnut, että erityisesti opinnäytevaihe on se, jossa 



107

käydään keskustelua siitä, pitääkö ja jos pitää, niin miksi, visuaalisilla aloilla osata ja kye-
tä kirjoittamaan niin sanottu yleisesti ammattikorkeakoulun opinnäytetyögenren vaati-
mukset täyttävä raportti. Pohdittu on myös, mikä tämä oikeanlainen opinnäytetyögenre 
itse asiassa edes on. Haastatteluaineistossa silmiin pistävää oli, että kirjallisen raportoin-
nin tapaa ei sinänsä kyseenalaistettu, mutta sen vaikeus ja jollain tavalla erityisyys ja selkeä 
poikkeaminen opintojen muusta kulusta nousi useaan otteeseen esille. 

No kyl sitä niinku kirjallistakin puolta sais olla jonkun verran enemmänkin. Ollu on jossain 
yrityspuolen kursseilla. Loppujen lopuksi ollu aika vähän. Mut kun ei oo mun vahvuus, ni 
ei oo haitannu. Toisaalta opinnäytetyövaiheessa joutui kuitenkin ponnistelemaan, et jos olis 
jossain vaiheessa vähän enemmän, ni sit opinnäytetyö olis helpompi. Mut mul on et, ku saa 
paperin eteen, ni on ihan et kääk ja menee lukkoon. (O3)

Mielenkiintoista on, että visuaalisen oppimisympäristön kulttuurissa opinnäytetyöhön 
liittyvä kirjallinen tuotos on aineiston perusteella tulkittavissa jollain tavalla alan kult-
tuurista poikkeavaksi osaamisalueeksi. Sitä ei selkeästi yhdistetä esimerkiksi hankkeissa 
tai projekteissa liittyviin kirjallisiin tuotoksiin vaan opinnäytetyön kirjallinen osuus koe-
taan irralliseksi oman ammatillisen osaamisen ytimestä (vrt. Lambert 2010; Vanhanen-
Nuutinen 2010). Tulkitsen puhetta opinnäytetyön raportista kriittiseksi, vaikka varsinai-
sesti haastatteluaineistossa itse opinnäytetyötä ei kyseenalaisteta. Opinnäytetyön raportti 
tekstilajina vaikuttaisi aineiston perusteella muistuttavan akateemisen kirjoittamisen 
kulttuuria ja opinnäytetyögenre poikkeavan selkeästi omasta ammatillisen kirjoittamisen 
genrestä. 

Jännite sanallisen ja visuaalisen välille syntyy myös, kun laajennetaan ammattikorkea-
koulukontekstista hahmottamaan luomisen ja luovuuden maailmaa, taidetta: 

Kun puhutaan kuvallisesta luomisesta, ei kommunikointitaidoilla ole mitään tekemistä me-
nestyksen kanssa. Olen aina inhonnut niitä taiteilijoita, jotka selittelee ja silloin millään 
selityksillä ole sijaa. Jos taasen kaupallinen puoli on kyseessä, niin selittäminen on välttämä-
töntä. Mutta taiteellisella puolella pitää työn itsessään puhua, silloin ollaan taidepuolella. 
Mutta jos myy esimerkiksi sisustuspalveluita, niin silloin on osattava myös puhua, mutta 
silloin on oltava myös se näyttö hyvin nopeasti. Siihen liittyy sitten kyllä myös tää ruumiin 
kieli – miten katsoo silmiin, miten astuu huoneeseen. Kaikki se vaikuttaa siihen, saako toisen 
vakuutettua. (KO6)

Aineiston perusteella voi hahmottaa tutkimuskontekstiin liittyvän kahden maailman – 
kaupallisen ja taiteellisen – toisin sanoen raamitetun työelämän ja luomisen välisen jän-
nitteen. Kommunikointitaitojen merkitys näissä kahdessa eri maailmassa näyttäytyy eri 
tavoin. Kaupallinen, työelämälähtöinen ajattelu korostaa oman työn ja tuotoksen perus-
telua suullisesti, kykyä vakuuttaa. Sen sijaan silloin, kun kuva on tarkoitettu taiteelliseksi 
elämykseksi, se ei kaipaa selittelyjä, eikä niille oikeastaan ole edes sijaa. Sanallisessa ilmai-
sussa näkyy myös kuvallisuus, ja visuaalisuus on läsnä kommunikaatiossa kauttaaltaan. 
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Ilmaisu on rönsyilevää ja asioita ei vain tyydytä totemaan, vaan ne halutaan saada sanoin 
nähdyksi. Toisaalta juuri tämä koetaan myös ongelmalliseksi – kuva puhuu enemmän 
kuin tuhat sanaa ja siitä syystä kuvaa on joskus turha selittää. Se, että oman luovan tuo-
toksen avaa sanoin voi olla jollain tavalla sen kuvallisesta arvosta pois. (Ks. myös Lyon 
2009, 151.)

Ristiriitaista voikin olla, että selkeästi juuri suullisen kommunikoinnin taito on osa vi-
suaalisen asiantuntijan ammatillista osaamista silloin, kun kontekstina on yritysmaailma 
ja kaupallinen toiminta. Käsityöläisyys ja taide erotetaan taasen omaksi alueekseen ja niitä 
voidaan jollain tavalla ihailla. Tämä ei tiedostettuna aiheuta varsinaisesti ristiriitaa suh-
teessa kaupalliseen toimintaan. Kontekstina ammattikorkeakoulu todennäköisesti ohjaa 
nimenomaan ammatilliseen toimintaan yritysmaailmassa. Tämän jaon olen havainnut 
myös opettajana. Opiskelijat saattavat haikailla taiteilijan elämän perään, mutta samaan 
hengenvetoon toteavat, ettei sillä kuitenkaan elä. Nämä kaksi maailmaa ovat kuitenkin 
läsnä, vaikuttavat kulttuuriin ja ovat osin myös toistensa vastakohtia.

5.1.2 Eettisyys ja moraalikoodit vuorovaikutuksessa

Avaan seuraavaksi alan kulttuuriin kasvun teeman sisällä eettisen pohdinnan ja vuoro-
vaikutukseen liittyvien moraalikoodien ja normien merkitystä. Sosiaalistumiseen ja kult-
tuuriin kasvuun liittyvä tematiikka näkyi erityisesti opiskelijoiden haastatteluaineistossa. 
Aineistosta nousi esiin oman alan tapoihin ja viestintäkulttuurin moraalisiin ja eettisiin 
koodeihin liittyvää pohdintaa. Haastatteluaineiston perusteella opiskelijoiden huolena 
on oman alan kilpailuun liittyvä oman alan kovuus. Tulkitsen, että kyseessä ovat nimen-
omaan käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyvät pelisäännöt ja moraalikoodit. 
Aineis tosta nousee myös työminän ja oman yksilöllisen persoonan välisiä pohdintoja.

Ala on kyllä kova ja joskus vaan ne ilkeimmät pääsee eteenpäin ja on mietitty ryhmässä, että 
pitääkö semmoseen mennä. Ja moni on miettinyt, että onko väärällä alalla, kun ei halua olla 
ilkeä eikä edetä sen avulla. (O4) 

Opiskelijat pohtivat tulevan, mutta vielä osin tuntemattoman työelämän pelisääntöjä ja 
sitä, miten omat kommunikointitaidot merkitsevät. Omat havaintoni tukevat tätä näke-
mystä huolesta, jota erityisesti opiskelijat kuvaavat. Ajattelen itse, ja olen tästä myös opis-
kelijoiden kanssa keskustellut, että siihen liittyy tuntemattoman pelko ja tavallaan opis-
kelijan kokemattomuus alasta. 

Keskustelimme tänään opiskelijoiden kanssa työelämän pelisäännöistä ja viestinnän mer-
kityksestä. Opiskelijoilla tuntuu olevan aika karu kuva työelämän kovuudesta, moraalista 
ja vuorovaikutussuhteista. Mietin vain, onko kyse tuntemattoman pelosta. Yhteinen kes-
kustelu avasi tunteita ja ehkä hieman helpottikin. Tuuletettiin tunteita ja epäilyksiä! (PK 
20.9.2007)
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Totta varmasti on, että alalla on kova kilpailu – työpaikkoja ei välttämättä riitä kaikille ja 
monen ainoaksi mahdollisuudeksi jää itsensä työllistäminen yrittäjänä tai freelancerina. 
Pohdittavaa aiheessa kuitenkin riittää, koska opiskelijoiden näkemyksen rinnalla henki-
löstön haastatteluissa korostuivat opetuskontekstiin liittyvät vuorovaikutuksen ja tiedon 
jakamisen ongelmat. Alan yhteisen osaamisen jalostamiseen ja yhteistyön toimivuuteen 
esitettiin myös suhteellisen painavaa kritiikkiä nimenomaan korkeakoulukontekstissa. 
Opettajat pohtivat oman kokemuksensa perusteella kriittisesti työelämän ja korkeakou-
lukontekstin välisiä eroja:

Työelämässä on eri tavalla, kun asiakas jo poimii sen oleellisen ja sanoo oman mielipiteen. 
Työelämässä on eri tavalla, kun pystytään keskustelemaan. Ja ei voi pantata – tai ei se oo 
panttaamista, vaan yritän tarkoittaa, että ei voi yksin määritellä ja olla se korkea maku-
tuomari ja ei sen takia tarvitsis keskustella. On täällä reviirejä ja ei tietoa anneta kaikille. 
Olin kerran pyytämässä omaan projektiin neuvoa ja menin kysymään ja ei sitten annettu 
mulle vaan toinen hoiti koko projektin. Ei mainostoimistossakaan toimittu näin eikä olis 
mahdollista, koska oma etu tai yrityksen etu on edellä. Korkeakouluympäristössä on mah-
dollista pantata tietoa ja esim. omien tuntien suunnittelu, niin ethän sä niitä anna. Mutta 
työelämässä ei ole näin, koska se on yrityksen edun vastaista ja vaikuttaa tulokseen. (KO3)

Pidän hyvin kriittisenä tätä näkemystä, joka liittyy oppilaitoskulttuurin tiedon jakami-
seen ja avoimeen kommunikointiin. Mikäli opiskelijat kasvavat kulttuurissa, joka sallii 
tiedon panttaamisen tai toimintatavat eivät tue yhteistä tiedon muodostusta, saattaa hy-
vin nopeasti käydä niin, että myös opiskelijat tulkitsevat oman alan kulttuuriinsa liittyvän 
tällaisia kovia, kilpailuun, voittamiseen ja omaan edun tavoitteluun viittaavia piirteitä. 
(Ks. myös Lämsä ym. 2008.) Huomion arvoista on, että alaan liittyy selkeästi kilpailu-
asetelma ja tämä on yksi työelämän kulttuurin tosiasioista. Opettajien ja opiskelijoiden 
välillä vallitsee tässä kuitenkin jonkinlainen ristiriita: opettajat muistelevat työelämää hy-
vällä mutta kritisoivat korkeakoulukontekstia. Opiskelijat sen sijaan arvioivat työelämää 
kriittisesti. Työelämäaineistosta ei taasen nouse kilpailuasetelma kielteisessä mielessä esil-
le. Oleellista onkin avata näiden näkemysten taustaa ja miettiä, millaisen kuvan opettajien 
välinen kommunikointi synnyttää alan käytänteistä. Opiskelijahaastattelussa nousi esille 
näkemys kilpailusta ja tiedon panttauksesta myös opiskelijan kokemuksen perusteella.

Musta se on tosi inhottavaa, ett se kilpailu näkyy piikittelynä ja ei jaeta tietoa tai neuvota 
eikä tueta tai auteta toista. Oon kokenut tän omassa työyhteisössä. Kilpailevassa yrityksessä 
oli vanhempi esimies ja se sitten neuvoi ja oli valmis jakamaan sen tietotaidon, mutta se mun 
oma esimies, joka oli nuorempi, niin ei sitten jakanutkaan. (OR2)

Eettisyydellä viitataan yksinkertaisimmillaan tietoon oikeasta ja väärästä (Airaksinen 
1987; ks. myös Tirri 1999; Martikainen 2005). Eettisyyteen sosiaalistutaan ja siihen opi-
taan (Lämsä ym. 2008). Katson, että tänä päivänä eettisten toimintatapojen korostami-
nen on erityisen keskeistä, koska mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on paljon. Työyhteisössä 
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on myös oleellista tietää ne keinot ja tavat, joilla erilaisia eettisiä kysymyksiä voidaan yh-
teisesti tarkastella (esim. Kangas ym. 2010). Tämä vaatii herkkää kommunikoinnin kykyä 
– uskallusta puhua ja sanoittaa arat ja epämiellyttävätkin asiat. Yrityksen, työyhteisön toi-
mintatavat heijastuvat usein myös organisaation ulkopuolelle. Tästä syytä vuorovaikutuk-
sen ja avoimuuden kautta syntyvä eettinen kulttuuri heijastuu myös asiakassuhteisiin ja 
muihin kumppanuuksiin. Kommunikaation kautta eettisiin normeihin liittyvä hiljainen 
tieto voidaan keskustella yhteiseksi näkyväksi tiedoksi. (Ks. myös Dannels ym. 2008, 12, 
13; Purhonen 2011; Lee 2012.) 

Oman alan kulttuuriin liittyy myös nais- ja miesnäkökulmaa, jossa sivutaan sukupuo-
liin liittyviä eettisiä ja moraalisiakin piirteitä. Muotoilun koulutusohjelmassa huomatta-
van suuri osa opiskelijoista on naisia. Viestinnän koulutusohjelmassa sukupuolijakauma 
on tasaisempi, eikä vastaavaa sukupuoleen liittyvää tyypillistä käyttäytymispuhetta ai-
neistossa ollut. Aineistosta kuuluu muotoilun koulutusohjelman opiskelijoiden puheessa 
myös kommunikointiin ja vuorovaikutukseen liittyvää stereotyyppistä nais- ja mies-aset-
telua (ks. myös Sellnow & Treinen 2004).

Mä olen ollut esimerkiksi semmosessa yrityksessä, jossa on enimmäkseen miehiä ja meillä 
oli tosi hyvä yhteishenki. Mutta sitten, kun on ollut enemmän naisia ja on saman ikäisiä ja 
omaa uraa halutaan kehittää, niin sitten ei avusteta toisia. (OR2)

Omat havaintoni opetustilanteista eivät tue tätä käsitystä oppilaitoskulttuuriin kuuluva-
na. Päinvastoin, opiskelijaryhmän koheesio saattaa muodostua hyvinkin vahvaksi ja ryh-
män merkitys on suuri opintojen etenemisen ja ammatillisuuden kehittymisen kannalta. 
Oleellista tässä onkin, että opiskelijat nostavat tämän puheen oletuksena tai omana koke-
muksena työelämästä. 

Erityisen kriittistä ammatillisen kehittymisen kannalta on se, millaiseen ympäristöön 
ja esimerkiksi tiedon jakamisen kulttuuriin opiskelija kasvaa. Tiedon jakamisen ja yhtei-
sen tiedon luomisen prosessi voi olla joko alaan liittyen erityisen haastavaa tai se voi olla 
korkeakoulukontekstiin liittyvä ominaisuus. Joka tapauksessa yhteistyön haasteet näh-
dään sekä avoimeen kommunikaatioon liittyvinä että kulttuuriin liittyvänä ongelmana. 
Yhteisön, organisaation – ison tai pienen – eettiset ja moraaliset koodit luodaan yhteisessä 
keskustelussa ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Oleellista on, että yhteisen kommunikaa-
tion kautta luodaan koko toiminnan eettistä ulottuvuutta. (Ks. myös Habermas 1987, 
70–72; Putnam 2010; Tilley ym. 2012; Lee 2012.) 

Oppimisympäristön merkitys moraalikoodien välittäjänä näkyy siis paitsi toimintana 
ja tekoina, myös sanoina. Yhteisen kommunikaation avulla aiheista, jotka ovat herkkiä, 
saadaan konkreettisesti kiinni. Opettajalta tämä vaatii taitoa ja opiskelijalta rohkeutta 
pohtia ääneen vaikeitakin asioita. Kommunikointitaitojen ja ammatillisen kasvun nä-
kökulmista edellä kuvattu tarkoittaa ennen kaikkea näiden ennakkoluulojen avaamista 
yhteisen keskustelun kautta. Oppimisympäristössä tulisi pyrkiä rikkomaan sukupuoliin 
liittyviä stereotypioita ja edustaa tasa-arvoisen keskustelun ja vuorovaikutuksen, dialogin, 
mallia. Näen, että kyseessä on myös tietoisen viestintäkasvatuksen mahdollisuus lisätä 
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viestintätietoa ja tiedostamisen kautta murtaa kommunikaatioon ja työelämän pelisään-
töihin liittyviä ennakkoluuloja.

5.2 Teema 2: Oppimisen tavat ja keinot

Tässä luvussa tavoitteena on kuvata haastatteluaineiston kautta syntyvää kuvaa siitä, mi-
ten kommunikointitaitoja voidaan opettaa ja milloin niitä opitaan. Oppimisen tapojen 
ja keinojen teemassa esille nousevat opettajan merkitys, ryhmän merkitys, luovuus ja op-
pimisen rutiinit, autenttiset oppimistilanteet, arviointi ja palaute sekä oppimismahdolli-
suudet. Tutkimuksessani yksi oleellinen oppimisympäristöön liittyvä kysymys on, voiko 
kommunikointitaitoja oppia ja opettaa. Miten taidot kehittyvät ja millaisissa tilanteissa 
ne kehittyvät sekä miten luovuus ja kommunikaatio kohtaavat? Lähden siitä olettamuk-
sesta, että kommunikointitaidot ovat osittain opittavissa mutta niihin liittyy myös per-
soonaan ja niin sanottuun luonnolliseen lahjakkuuteen liittyviä piirteitä (ks. myös Valo 
1995b). Tämän näkemyksen löysin myös aineistosta: 

Voi kommunikointitaitoja opettaa, mutta vähän niin kuin mekaanisesti. Mutta kokonais-
valtaisesti ei voi – ihmisen persoonassa on vaan jotain tai sitten ei ole. (TE4)

Haastatteluaineiston perusteella viestintäosaamisen kehittäminen koetaan mahdolliseksi 
ja seuraava aineistoesimerkki tiivistää tämän näkemyksen hyvin:

On kommunikointi kehittynyt. Must tuntuu, et jos joskus nelisen vuotta sitten olisin sanonut, 
että oon tosi ujo. Jossain vaiheessa vaan huomasin, etten sit ehkä oo niin ujo. (O3)

5.2.1 Instituution ohjaamana vai luovasti ja vapaasti?

Millä tavalla sitten muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmissa näkyy oman substanssi-
alan luovuus, ehkä taiteellinen lahjakkuuskin ja toisaalta luovuutta tukevaan oppimis-
ympäristöön ja tulevaan työelämään kuuluvat rajat, tehtävämäärittelyt ja rutiininomaiset 
harjoitukset? Oppimisympäristössä luovuutta koetaan olevan kaikkialla. Kriittisenä näh-
dään ajan rajallisuus ja aikataulut, jotka estävät vapaata, luovaa työskentelyä. Todellisuus 
ja käytäntö kuitenkin tunnistetaan erityisesti työelämään siirryttäessä ja opiskelijat poh-
tivat, voiko todellisuus estää luovuuden toteutumisen. Opiskeluun toivotaan luovuuden 
tukemiseksi enemmän jotain tavallisuudeesta poikkeavaa.

Opiskelussa vois vielä enemmän kyllä revitellä ja sitä kautta kannustaa luovuuteen. (O4)

Kirjoittamisen taidon ja ammatillisen kehittymisen välille toivotaan myös monipuoli-
sempaa kirjoittamista. 
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Vaikka hyvin täällä on ollu kuvistunnit, mutta myös suullisen ja kirjoittamisen alueilla – 
voishan niissäkin revitellä enemmän, että joku vapaa kirjoittaminen ja vaikka kerro tosta 
sun vaatteesta jotain – ihan mitä vaan. Ja luovuutta voi kehittää ihan miten vain! Tuli vielä 
mieleen, että olis projekteja, missä vois tehdä yhteistyötä vaikka jonkun lehden kanssa – että 
kirjotettais vaikka jonkun muotilehden kanssa yhdessä ja tehtäsi joku juttu yhteistyönä. (O4)

Kommunikointitaitojen kehittymisessä oleellista on taitojen harjoittaminen ja sellaisten 
tilanteiden runsaus, joissa kommunikointitaidot pääsevät käyttöön. Aineistosta nousee 
teemoja, jotka pakottavat miettimään, onko esimerkiksi formaalin liikekirjeen merkitys 
luovalle visuaalisen suunnittelualan ammattilaiselle itse asiassa lopulta niin tärkeä taito. 
Viestinnän merkitys opiskeluaikana on ollut ennen kaikkea työelämän viestintätilantei-
siin valmentautuminen. Pakolliseen viestinnän opetukseen ei kuulu koulutusohjelmissa 
ilmaisullista kehitystä tukevaa viestinnän opetusta. Aineistosta nousee kuitenkin esille 
mielenkiintoisesti tarve myös itseilmaisuun ja luovaan kirjoittamiseen. Tämä voisi osal-
taan viitata siihen, että opiskelun aikana tulisi kannustaa lisää reflektiiviseen kirjoitta-
miseen ja toisaalta luovaan kirjoittamiseen, jolloin ne opiskelijat, joille kirjoittaminen on 
luonteva tapa ilmaista itseään, voisivat kirjallisen kommunikointitaidon kehittämisessä 
ottaa käyttöön vapaan kirjoittamisen ja luovan kirjoittamisen metodit myös oman ilmai-
sun ja ammatillisuuden kehittämisessä. 

Helena Malmivirta (2011) on tutkinut taidekasvatuksen merkitystä ammatillisessa 
kasvussa. Hän toteaa, että taide ja visuaalinen ilmaisu ovat auttaneet sosionomiopiskeli-
joita hahmottamaan omaa ammatillista ajatteluaan ja identiteettiään. Tässä tapauksessa 
opiskelijoille visuaalinen ilmaisu on itsestäänselvyys mutta kirjoittamisen rutiinit yh-
distetään usein vain pakollisiin tehtäviin ja esimerkiksi vahvasti juuri opinnäytetyövai-
heeseen. Ilmaisullinen kirjoittamien voisi tukea nimenomaan ammatilliseen kasvuun 
liittyvää oman ajattelun ja oman suunnittelijaidentiteetin löytymistä (Lyon 2009, 155; 
Shumack 2008, 61).

Kirjoittamista saatetaan ajatella usein aikaavievänä ja työläänä. Aineistosta ei nouse 
millään tavalla esille kirjoittamisen merkitys oman luovan työn tukena, puhumattakaan, 
että joku tunnistaisi omassa kirjoittamisessaan mielihyvän tunteita tai erityistä innostus-
ta harjoittaa ja kehittää omaa ilmaisuaan kirjallisesti. Opetuksellisesti haasteellisena voi 
pitää esimerkiksi sitä, että kirjoittamisen avulla ei saavuteta oman mukavuusalueen ulko-
puolelta tunnetta siitä, että kirjoittaminen sujuu, tuntuu hyvältä tai edistää ajattelua1. Se 
on myös siitä erikoinen ongelmanratkaisun laji, että asiantuntemuksen lisääntyessä myös 
tavoitteet jatkuvasti kasvavat (Hakkarainen ym. 2004, 197). Tämä näkyi myös aineis-
tossa. Korkeakoulukontekstissa kirjoittamisen merkitys alkoi hahmottua opettajillekin 
vasta sitten, kun omalla uralla oli edetty siihen pisteeseen, että tutkimustyö oli osa oman 

1 Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 2004 puhuvat virtaamisen kokemuksen syntymisestä. Virtaukseen pää-
seminen ei ole helppoa, mutta sitä voi harjoitella. Esimerkiksi se, että opiskelijaa ohjataan löytämään oma 
persoonallinen tapansa ilmaista itseään voi johtaa virtaamisen kokemukseen myös sellaisella kognitiivisella 
alueella, joka ei aiemmin ole ollut yksilön vahvuuksia (esim. kirjoittaminen).
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ammatillisuuden kehittämistä. Olen opettajana havainnut juuri tämän työlään ja vaival-
loisen ajatuksen pitkästä kirjoitusprosessista. 

Kuinka hankalaa onkaan välillä asettua toisen asemaan! Opiskelijalle, jolle kirjoittaminen 
tuottaa tuskaa, tulee kirjoitusprosessi aina näyttäytymään vaivalloiselta. Oma kiinostukseni 
tekstin tuottamiseen ei lohdutakaan vaan saattaa opiskelijaa masentaa – helppohan minun 
on puhua kirjoitusprosessista, kun en koe sitä raskaaksi vaan mielenkiintoiseksi ja mukavak-
si. (PK 30.9.2007)

Haastavaa opetuksen kannalta on, että kirjallinen ilmaisu nousisi visuaalisella alalla mer-
kitykselliseksi uusia haasteita ja monimutkaisia ongelmia ratkottaessa. Erityisesti opin-
näytetyön vaatimukset näyttäytyvät irrallisina oppimisen aiemmista rutiineista. Aineis-
tosta nousee eri tavoin esille, että opinnäytetyön kirjallinen raportointi on jotain muuta 
kuin mitä opiskelun aikana on harjoitettu. Olen opettajana joutunut perustelemaan 
erityisesti opinnäytetyövaiheessa tiukkoja aikatauluja, normeja ja ohjeita. Olen pohtinut 
samaan aikaan itse, olisiko kommunikointitaitojen kehittymisen kannalta kenties tär-
keämpää tehdä jotain, mikä tuntuu kivalta ja mielekkäältä ja on vähemmän normitettua 
(ks. myös Shumack 2008, 61). Tarvitseeko opinnäytetyön osana tällä alalla olla tiukan 
normitettua raporttia?

Kävimme opiskelijoiden kanssa läpi opinnäytetyön raportointiin liittyviä muodollisia ohjei-
ta. Miksi tämä on joka vuosi yhä ihmettelyn aihe? Opiskelijat pohtivat, täytyykö todella nou-
dattaa jotain ohjetta? Toisaalta joku vaikuttaakin olevan tyytyväinen, kun epämääräisen 
luomisprosessin rinnalla kulkee normitettu raportointi. (PK 7.2.2007)

Vaikka tämä ristiriita aineistosta nouseekin esille, opinnäytetyön raportin kirjoittaminen 
on myös tukenut kirjoittamisen taidon kehittymistä. Ristiriitaisuudesta huolimatta kir-
joittamisella on siis myös myönteinen vaikutus lähinnä viestinnän rutiinien kehittymisen 
näkökulmasta.

Kirjallisessa ilmaisussa niin opinnäytetyötä tehdessä tuli vähän sillee olo, että pitäisi olla opis-
keluaikana ehkä enemmän kirjallista. Ei sitä etukäteen ajattele, että se on niin iso juttu. Ja 
itelle tuli semmonen, että olis ehkä vaan pitänyt aiemmin jo vaan kirjoitella jotain. Ihan 
hyvin vois olla kirjoitelmia ja ihan vaan itseilmaisua kirjallisesti ja työelämässä kuitenkin 
joutuu tekemään raportteja ja palautteita. (O4)

Vaikka luovuus onkin osa oppimiskulttuuria, aineistosta nousee kuitenkin vahvasti esille 
ajatus, että tietyt rajat tarvitaan ja viimeistään työelämä nämä rajat asettaa. Kirjalliselle 
kommunikointitaidollekin annetaan formaalin viestintäosaamisen mukaisesti merkityk-
siä raporttien ja muistioiden kautta. Tässä mielessä opinnäytetyö nousee merkittäväksi 
kokemukseksi kirjoittamisen taidon näkökulmasta. Tulkitsen tässä kuitenkin ristiriitaa 
opetuksen käytänteiden ja alan konventioiden suhteen. Jos opinnäytetyön kirjallinen 
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raportointi poikkeaa paljon alan työelämäkäytänteistä, voisi olla paikallaan tarkastella 
myös muita mahdollisuuksia ilmaista tutkimuksellisuutta ja prosessin aikana tehtyjä rat-
kaisuja. Mielenkiintoista on, että opinnäytetyön suullisia seminaariesityksiä ei aineistossa 
nosteta esiin juuri laisinkaan, vaikka ne kokemukseni mukaan aiheuttavat opiskelijoissa 
paljon suurempaa jännitystä ja hämmennystä kuin kirjallinen raportointi. 

Otimme taas tänään tilaa haltuun. Opinnäytetöiden loppuseminaarit ovat pian edessä ja 
opiskelijat jännittävät esiintymistä valtavasti. Otamme siis tilaa haltuun – harjoittelemme 
mikrofonien käyttöä, kuvittelemme yleisön auditoriaoon ja pohdimme, onko parempi seistä 
vai istua, kun esittää. (PK11.4.2008)

Onko niin, että näihin suullisen esittämisen tilanteisiin on kuitenkin järjestelmällises-
ti valmistauduttu läpi opintojen ja opiskelijat tietävät, että ne kuuluvat suunnittelijan 
osaamis alueeseen ja siksi myös onnistumisella tai epäonnistumisella on merkitystä? Tämä 
aiheuttaa myös paineita ja jännitystä, koska kyse on omasta ammatillisesta osaamisesta 
– oman työn presentointi ja valintojen perustelu on oleellinen osa suunnittelijan työtä. 
Kirjallinen ilmaisu tulee opinnäytetyövaiheessa vähän niin kuin yllätyksenä – sitä ei edes 
osata jännittää ja merkityskin valkenee vasta prosessin jälkeen.

Kommunikointitaitojen näkökulmasta aineistosta vahvimmin nousee siis esille läpi 
koulutuksessa vaadittavat erilaiset presentaatiot ja oman työn esittäminen ja perustelu 
suullisesti (ks. myös Dannels 2005a).

Suullista viestintää on ollut paljon ja on huomannut, ettei ookaan enää ujo. (O3)

Aineistossa korostuu ennen kaikkea suullisen kommunikaation merkitys osana oman 
ammatillisen kehittymisen prosessia. Töitä käsitellään järjestelmällisesti läpi opiskeluajan 
yhdessä ja opettajan kanssa. Omat valinnat pitää pystyä perustelemaan. Oxman (2004) 
toteaakin, että design-koulutuksessa oleellista on saada opiskelija näkemään oma suunnit-
teluprosessinsa. Kielen avulla jäsennetään ja organisoidaan saavutettua tietoa. 

Noi on ollu hyviä kaikki, kun on pitänyt esitellä joku juttu. Niitä ei voi olla opiskeluaikana 
liikaa. Ja siis ne, ettei tuu semmonen lukiofiilis, että vaan pitää joku pitää, vaan ne on ihan 
omia juttuja ja jo aiheena niin kiva, että se on helppo esittää. Totta kai se oma kiinnostus 
näkyy heti siinä, miten sen asian esität. Siitä pitäisi tulla vaan ihan luonnollinen juttu eikä 
niin, että nyt pidetään nää esitelmät, vaan että ne vaan sujuis. Mutta onhan se paljon henki-
löstä kiinni ja jollekin se, että pitää avata suunsa, niin se voi olla inhottavaa. Itse koen kivaksi 
sen, että on hyvä aihe tai joku mielenkiintoinen projekti, mitä saa esitellä. (O4)

On hyvä, että joutuu perustelemaan niin paljon, koska joka tapauksessa työelämässä joutuu. 
Ja mun mielestä se tukee sitä prosessia. Oli hyvä, koska sillä perustelulla löytyy paljon mielen-
kiintoisia kohtia prosessista. (OR1)
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Opiskelijat kokevat, että läpi opintojen vaadittavat oman työn perustelut ja ylipäätään 
esiintymisen runsaus on oman ammatillisuuden kannalta merkittävää. Suullisen esittä-
misen merkityksiä käsittelenkin tarkemmin vielä luvussa 5.2.5.

Kun tavoitteena on tarkastella kommunikointitaitojen kehittymistä oppimisympä-
ristössä, väkisinkin aineistosta nousee esille myös opettajien resurssipuhe ja sitä kautta 
opiskelijoiden mahdollisuus oppia ja kehittyä. Aineistosta onkin tulkittavissa kommuni-
kointitaitojen opettamiseen vaadittavien resurssien kyseenalaistamisen puhetta. Katso-
taan, että kommunikointitaitojen opetus on jostain ammattiaineesta pois, vaikka taitojen 
kehittäminen olisikin tärkeää.

No niin kuin sanottu, ei sais yksipuolistaa viestintätaitoja liikaa ja kyllä visuaalisen lisäksi 
puhe ja kirjallinen on merkittäviä ja hyvä, mut sitten täs on aina se vaara, että siitä itse pih-
vistä viedään palasia sinne sun tänne. (KO2)

Esiin nousevat resurssikeskustelu ja opetussuunnitelman raamit. Resurssipuheessakin 
päällimmäisenä on kuitenkin myönteinen tunne tai asenne integraatiota kohtaan ja kom-
munikointitaitojen kehittämisestä läpi opintojen. (Ks. myös Steinfatt 1986; Cronin & 
Glenn 1991; Cronin & Grice 1993; Morreale ym. 1993.)

Verbaaliseen ja kirjalliseen kommunikaatioon ja periaatteessa lopputyövaiheessa on mahdol-
lista myös painottua tähän. Mutta jos mennään tähän opetussuunnitelmaan, niin pitäisi 
ehkä jo pieninä paloina ottaa opiskelun aikana. (KO2)

Ammattikorkeakoulun oppimisympäristöä ennen opiskelijoille on kuitenkin jo muodos-
tunut kuva omista taidoistaan ja tiedoistaan. Yksilön elämänhistoria ja tausta ovat läsnä 
siinä, miten hänen ammatillinen osaamisensa kehittyy (ks. Berger & Luckman 2000). 
Erilaiset tietoiset tai satunnaiset, formaalit ja informaalit oppimistilanteet vaikuttavat 
yksilön ammatilliseen kehittymiseen ja kommunikointitaitojen oppimiseen (ks. Luukka 
2004, 149; Kostiainen 2003; Borgman & Packalen 2002). Aineistosta nouseekin esille 
omat aiemmat kokemukset ja niiden merkitys oppimiseen ja motivaatioon kehittyä. 

Musta tuntuu, että kun olen isosta perheestä niin se on vaikuttanut. Ja tätä ennen olen ollut 
erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä esim. vanhusten ja kehitysvammaisten. Olen siis näh-
nyt hyvin erilaisia kommunikoijia ja se on kasvattanut. (KO3)

Mielenkiintoista on, että aineistossa korostuu useiden haastateltujen kohdalla jonkin har-
rastuksen merkitys. Ilmaisullisuutta kuvaa esimerkiksi tanssiharrastus tai musiikki, jotka 
omalta osaltaan ovat vaikuttaneet myös viestintävarmuuteen. 

Itselle on esiintymistä tullut musiikin kautta ja sitä kautta esiintymiset tuoneet itsevarmuut-
ta. Oma harrastus on niinku kehittäny. (TE1)
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Oma aktiivisuus ja kyky reflektoida omia tuntemuksiaan, tekemistään ja osaamistaan 
myös oppimisympäristön ulkopuolella vaikuttaa toisin sanoen kommunikointitaitojen 
kehittymiseen tai kokemukseen omasta itsestä viestijänä. Aineistosta nousee esille myös 
elinikäisen oppimisen ajattelu:

Puheilmaisun oppimiseen esim. on olemassa erinomaista materiaalia ja aloin itse kehittää 
taitojani ja sitä kautta tavallaan aukesi puheilmaisun laajuus ja miten vaikuttavaa se on. 
(KO6)

Yllättävää voi olla oppimisympäristön fyysinen merkitys kommunikoinnin ja vuorovai-
kutuksen syntymiselle. Raimo Jaakkola, Eero Ropo & Tero Autio (1995) toteavatkin, 
että opetussuunnitelman yhdeksi arvioitavaksi kohdaksi esitetty fyysinen ympäristö jää 
usein huomioimatta. Fyysinen ympäristö liittyy erilaisiin oppimateriaaleihin, laitteisiin, 
välineisiin sekä oppimis- ja sosiaalisiin tiloihin. Fyysistä tilaa arvioidessa tulisi kiinnittää 
huomio siihen, kuinka tarkoituksenmukaisen ja monipuolisen ympäristön se muodostaa 
erilaisille oppimistilanteille. Myös Bereiter (2002) kuvaa nykyaikaista koulua ja toteaa, 
että usein koulut ovat hyvin trendikkäitä ja entisenkaltaiset pitkät, ahtaat käytävät ovat 
historiaa. Viihtyvyyteen on kiinnitetty huomiota ja ihmisillä on paikkoja, joissa keskus-
tella ja tavata. Trendikkyys ja pelkistetty ulkomuoto voi toki kääntää ajatukset myös toi-
senlaiseksi:

No pakko sanoa, että tää koulu on liian valkoinen ja tyhjä, sekin vaikuttaa. Mä tykkään 
väreistä. Valkoiset seinät on, ei masentavia, mut ne ei oo kivoja. Ei tee mieli ottaa kontaktia 
ja jutella. (O3)

Tänä päivänä puhutaan paljon kohtaamispaikkojen merkityksestä (ks. myös mm. Hi-
manen 2010). Innovatiivisuus ja uudet ideat saattavat syttyä jossain ihan muualla kuin 
muodollisessa tilanteessa. Tässä mielessä oppimisympäristölläkin on siis visuaalisesti ja 
esteettisesti merkitystä: onko paikkoja kohdata? Onko tilaa, jossa tekisi mieli vaihtaa kuu-
lumiset ja ottaa kontaktia? Tukeeko fyysinen ympäristö luovuutta ja vuorovaikutusta? 

Himanen (2010, 128) on listannut oppimisen viisi tärkeää tulevaisuuden tehtävää: 1. 
tiedolliset ja taidolliset kyvyt, 2. oppimiskyky ja -halu, 3. luova intohimo, 4. rikastava yh-
teisö ja 5. itseluottamus. Olen edellä pohtinut formaalin oppimisympäristön ja toisaalta 
luovan, vapaan toiminnan ja ilmaisun merkitystä kommunikointitaitojen kehittymiselle. 
Näyttäisi siltä, että oppimisen prosessi muodostuu vapaan ja luovan sekä normitetun ja 
ohjatun väliseksi tasapainoiluksi. Kommunikointitaitojen kehittyminen ammatillisessa 
korkeakoulutuksessa vaatii välillä luovuutta, kekseliäisyyttä ja vapautta. Välillä taas on 
syytä edetä normien ja rutiinien saattelemana. Mielenkiintoista on, että erityisesti opin-
näytetyövaihe nousee kahden erilaisen kulttuurin kulminaatioksi: Oma ammatillinen 
tuotos on jotain visuaalista tai käsin kosketeltavaa ja sitä perustellaan alan konventioiden 
mukaisesti suullisesti. Sen sijaan opinnäytetyöhön liittyvä kirjallinen raportti taasen on 
jotain hyvin normitettua ja omasta ammatillisesta kommunikointitaidosta poikkeavaa. 
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Joka tapauksessa kommunikointitaitojen merkitys luovuutta tukevassa oppimisympäris-
tössä näyttäytyy hyvin monimuotoisena.

5.2.2 Työkokemuksen kautta osaajaksi

Tarkastelen tässä teemassa opiskelijoiden integroitunutta oppimisympäristöä. Integroitu-
neella oppimisympäristöllä viittaan työelämälähtöisiin, autenttisiin oppimisen tilantei-
siin, kuten työharjoittelu, vaihto ulkomailla ja projektit, joissa on ollut työelämäkump-
pani mukana. Nämä autenttiset oppimisen tilanteet ovat aineiston perusteella selkeästi 
niitä, joissa opiskelijat kokevat kehittyneensä suurin harppauksin sekä ammatillisesti että 
kommunikointitaitojen näkökulmasta. Aineistosta kuuluu selkeästi opiskelun ja työelä-
män välinen ero, joita sitten työelämäkontaktit, työharjoittelu ja myös vaihto ulkomaille 
sitovat yhteen. Erityisesti suullisen kommunikointitaidon ja vuorovaikutuksen ero tuntuu 
olevan merkittävä verrattaessa formaalia oppilaitoskulttuuria ja työelämän viestintäkult-
tuuria. Opiskelijat kokevat korkeakouluympäristön eri tavoin kuin työelämän viestintä-
tilanteet. Jollain tavalla arvioinnin ja oppilaitosmaisen käyttäytymisen kulttuuri näkyy 
aineistossa (ks. myös Dannels 2000). 

En mä täällä koulussa oppinut, että asiakasta voi pitää tasa-arvoisena ja sille voi vitsailla. 
Täällä enemmänkin tuli sellainen fiilis, että pitää vaan puhua kuuluvasti ja olla vaan tosi 
ammattimaisesti Ei sais niinku tuoda sitä ihmisyyttä, vaan pitäis tuoda vaan se ammatti-
taito. (O3)

Työelämälähtöinen ajattelu näkyy oppimisessa vahvasti. Opiskelija kokee kehittyneensä 
eniten juuri työharjoittelujaksolla. Työelämäläheisiä oppimistilanteita olivat olleet työ-
harjoittelu ja erilaiset projektit. Mielenkiintoista on, että aineistosta nousee työelämäkon-
teksti tulkituksi jollain tavalla helpompana viestintäympäristönä kuin formaali oppimis-
ympäristö ja korkeakoulukonteksti. 

Tulee mieleen vaan työharjoittelu ja mul oli aivan mahtava pomo. Työharjoittelussa jännit-
täminen lakkas ja sai olla vaan ihminen ja ne kaikki oli hauskoja eikä mua jännittäny. (O3)

Oppimisympäristöissä on eroja. Rauhoitettu oppimisympäristö on ärsykkeistöltään rajoi-
tettu ja yksinkertaistettu. Oppimistapahtumaa varten on siis luotu formaali ja keinote-
koinen ympäristö. Rauhoittamaton oppimisympäristö on taasen luonnollinen ja manipu-
loimaton, usein siis ei-formaali oppimisen tilanne, joka saatetaan kokea myös kaaokseksi. 
Työtilanne itsessään on oppimisympäristönä ärsykkeistöltään rauhoittamaton. (Varila & 
Rekola 2003, 34.) Mielenkiintoista siis on, että opiskelijoiden näkökulmasta työkonteksti 
saattaa kuitenkin olla hyvin otollinen ja myönteinen kommunikointitaitojen kehittymi-
sen kannalta, sen sijaan formaali tilanne saatetaan kokea ahdistavaksi ja painostavaksi. 
Vaikka työharjoittelussa on ollut pakko puhua, on kokemus lopulta myönteinen.
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Joku työharjoittelukin on niin lyhyt ja työharjoittelu oli kuitenkin ensimmäinen, missä tuli 
semmonen olo, että ehkä työstä selviääkin. (O2)

Projektiviestintään liittyy kommunikointitaitojen kannalta monia haasteellisia vaiheita. 
Opiskelijoiden kokemus projektiviestinnän onnistumisesta on kriittinen.

Meillä on ollut niitä projekteja ja huonoja muistoja on siitä, ettei kommunikaatio pelaa ja 
ei kommunikoida kaikkien kanssa vaan kommunikoidaan jonkun kanssa ja oletetaan, että 
tieto kulkee. Ja tieto ei kulje, vaan jää johonkin, jos on iso ryhmä ja paljon opettajia.

Meillä on sisäinen sellanen tapa, että jos joku tieto tulee, ni meillä ryhmässä on ollut kyllä 
hyvä se sisäinen tapa, että – – meillä on hyvä ryhmäkuri. On pidetty hyvää huolta toisis-
tamme ja se vaikuttaa kommunikointiin. Ryhmässä on hyvä toimia ja kaikki pitää huolta 
toisista.

Ja tietää, että jos on joku tärkeä tieto, niin voi luottaa, että saa sen tiedon muilta.

Koululle kuitenkin vähän miinusta, että me joudutaan tekemään se itse, ettei se tule opetta-
jilta. (OR2)

Opiskelijat kuvaavat projektin aikana viestinnän onnistuneen lähinnä siitä syystä, että 
heidän oma panoksensa viestintään on ollut merkittävä. Opiskelijoiden puheesta kuiten-
kin kuulee, että odotus oppilaitoksen projektiviestinnän tasosta on ollut erilainen kuin 
kokemus. Opiskelijat ovat odottaneet oppilaitoksen aktiivista otetta ja oppilaitos puoles-
taan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Opiskelijaryhmän käsitys oppijan 
itseohjautuvuudesta ja aktiivisuudesta voi siis olla ristiriidassa korkeakoulun käsityksen 
kanssa. Opiskelijat ovat ehkä odottaneet, että opettaja lopulta hoitaa kuitenkin projektin 
virallisen viestinnän. Opettajana olen kokenut vastaavaa: viestinnän roolit ja vastuut voi-
vat olla hyvin monimutkaisia opiskelijavetoisissa projekteissa. 

Kävimme tänään läpi muotinäytökseen liittyviä viestinnällisiä tilanteita. On selvää, että 
opiskelijoille ei ole hahmottunut vielä kokonaiskuvaa siitä, että lopulta viestinnän onnistu-
minen tai epäonnistuminen on nimenomaan heidän omissa käsissään. (PK 20.3.2007)

Teoriassa ja viime kädessä korkeakoulu vastaa kaikesta toiminnasta, vaikka tosiasiassa ja 
käytännössä projektin aikana vastuu on siirtynyt niin sanotulle projektiorganisaatiolle. 
Opiskelijat voivatkin olla hankalassa asemassa tiedonkulun suhteen, jos esimerkiksi pro-
jektin ohjaava opettaja viestii vain oman esimiehensä kanssa muttei viesti aktiivisesti opis-
kelijoille. Emma Kostiainen (2003) on omassa tutkimuksessaan todennut, että suurin osa 
ammattikorkeakoulun opiskelijoista2 kokee että työn tulokset pohjautuvat viestinnälli-

2 Tutkimuksessa aineistona tekniikan ja liikenteen alan sekä kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakou-
lusta valmistuneita opiskelijoita, joiden käsityksiä viestintäosaamisesta tutkittiin kyselylomakkeella (N = 
268–270).
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seen osaamiseen. Oman osaamisen saattaminen työyhteisön yhteiseen käyttöön tapahtuu 
siis viestinnällisin keinoin. Ei siis ole yhdentekevää, millaiseen työkulttuuriin ja viestintä-
käytänteisiin opiskelijat korkeakouluopintojen aikana törmäävät.

Tänä päivänä ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu paljon projektioppimista ja jo-
kainen opiskelija saa kokemuksen integroituneesta oppimisympäristöstä. Työelämäaineis-
ton perusteella näin ei kuitenkaan aina ole ollut.

Koulussa ei kyllä tarpeeksi tullut projektioppimista ja sitten sitä, että pitää ottaa asioista itse 
selvää. (TE2)

Jo työelämässä toimivat visuaalisen alan suunnittelijat kokevat osittain, ettei koulutus val-
mentanut riittävästi työelämän vaativiin viestintätilanteisiin. Toisaalta projektioppimista 
on voinut olla opinnoissa, mutta opiskelijoiden vastuutus ja vastuuseen liittyvä valta on 
koettu ristiriitaiseksi, kun ei itse ole voinut vaikuttaa tapaan, jolla omaa työtä esittelee.

Meilläkin oli silloin opiskeluaikana projekteja esim. yhden firman kanssa ja iso mallistopomo 
oli paikalla, niin yhtäkkiä oli tilanne tosi kauhea. Ja näitä olisi pitänyt olla enemmän ja olisi 
pitänyt sopia ja kysyä meiltä, miten me halutaan ne työt esitellä. (TE3)

Opiskelijoiden haastatteluaineistossa näkyi myös kansainvälisen vaihdon merkitys. Oman 
opiskelijavaihdon aikana kielitaito ja erilaisten keskustelukulttuurien tuntemus oli kasva-
nut. Haastatteluaineiston perusteella kansainvälisyysosaamisen merkitys on ymmärretty 
ja tiedostettu. Kansainvälisen työelämäkentän ja kielitaidon merkitys vaikuttaa opiskeli-
joille olevan itsestäänselvyys.

Tulevaisuudelta toivon, että voi matkustella ja kansainvälisyys on kyllä ainakin se, mistä 
haluaisin enemmän kokemusta. (OR2)

Koettiin myös, että kritiikki on ollut vaihdossa täsmällisempää, ja palautekulttuuri on 
auttanut oman työn kriittistä tarkastelua ja kehittymistä. 

Mut en mä tiedä, että ei ole ollut niin paljon vuorovaikutusta ja viestinnällistä jollain tapaa, 
kun oli Ruotsissa vaihdossa ja meillä oli yhteistapahtumia, jossa yhdessä käsiteltiin töitä ja 
siellä oli sellaista ja oli paljon brittejä ja ne oli mulle, että avaa nyt suusi mutta Suomessa 
helposti ollaan vaan, että ihan kiva – niin ei silloin ole hyötyä palautteesta. (OR2)

Opiskelijoiden suhtautuminen kansainvälisyyteen oli kauttaaltaan myönteistä. Kansain-
välinen osaaminen ja ymmärrys koettiin mahdollisuudeksi ja myös oman työllistymisen 
kannalta helpottavaksi. 

Aineiston perusteella korkeakoulun oppimisympäristö on kommunikointitaitojen 
kannalta parhaimmillaan silloin, kun on kyse autenttisesta tilanteesta joko työharjoit-
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telussa, projektissa tai muuten työelämän toimeksiantona. Myös kansainvälinen vaihto 
koettiin kommunikointitaitojen kehittymisen kannalta myönteisesti. 

Tynjälän (2011) mukaan integratiivisessa pedagogiikassa yhdistyvät aitoihin toimin-
takäytänteihin osallistuminen, käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto, teoreettinen ja 
käsitteellinen tieto sekä sosiokulttuurinen tieto. Oleellista on reflektio, jonka avulla oppi-
misen prosessi tehdään näkyväksi. Tällaisen integratiivisen oppimisympäristön merkitys 
nousee aineistossa kommunikointitaitojen kehittymisen kannalta hyvin vallitsevaksi (ks. 
myös Nykänen & Tynjälä 2012, 19, 23). Reflektion puute saattaa kuitenkin olla yksi mer-
kittävä tekijä, kun mietitään nimenomaan viestintäosaamisen ja kommunikointitaitojen 
kehittymistä. Ammatillinen reflektio nousee aineistosta esille, mutta omien kommuni-
kointitaitojen tiedostaminen erilaisissa autenttisissa oppimistilanteissa on vähäistä.

5.2.3 Ryhmän merkitys

Opiskelijat kulkevat opintojen polkuaan usein hyvin tiiviistikin saman saapumisryhmän 
kanssa. Ryhmän merkitys ammatillisessa kasvussa näkyy ennen kaikkea joko turvallisena 
viestintäympäristönä tai ympäristönä, jossa kommunikointi on tukahdutettua. Erityi-
sesti opiskelijoiden haastatteluissa nousee ryhmän merkitys hieman yllättävälläkin tavalla 
esille. Ryhmällä on merkitystä oman kommunikointitaidon kehittymiselle. Opiskelijat 
kuvaavat esimerkiksi niin sanottua ryhmäkuria, joka auttaa heitä välittämään tietoa ja 
luottamaan siihen, että asiat jaetaan. Opiskelijat kokevat myös, että hyvässä ryhmässä us-
kaltaa puhua asiat avoimesti.

Meidän ryhmä on ollut sellainen, että ei olla oltu samaa mieltä mutta sitten on voitu keskus-
tella asiat. (O2)

Oppimisen kannalta oleellista on, miten ihmiset pystyvät tukemaan ja kannustamaan 
toistensa oppimista. (Hakkarainen ym. 2004, 209.) Suunnittelualoilla yhteinen keskus-
telu töistä, palaute ja toisten töiden arvioiminen ovat oleellinen osa oppimisprosessia. Pu-
heen kautta luodaan yhteyttä oman ammatillisen identiteetin ja muotoilun käytänteiden 
välille. (Ks. Oak 2004.)

Ryhmällä voi olla myös kielteinen vaikutus. Opiskelijoista osa kokee, ettei oman ryh-
mänsä kanssa ole pystynyt rakentamaan luonnollista vuorovaikutusta tai ryhmän henkeä 
kuvaillaan huonoksi, jolloin omienkin kommunikointitaitojen kehittyminen estyy, eikä 
myöskään omaa ammatillista osaamista voida yhteisessä vuorovaikutuksessa rakentaa.

Oppimisympäristössä kommunikointitaitojen kehittyminen on estynyt huonon luokkahen-
gen takia. (O3)

Jos ihminen jatkuvasti kokee kommunikaationsa epäonnistuvan, hän alkaa välttää ja 
karttaa niitä sosiaalisia tilanteita, joihin ahdistuminen ja epäonnistumisen pelko liitty-
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vät (Lehtonen, J. 2002, 105). Luottamuksellisen ja ei-arvostelevan ryhmähengen saavut-
taminen opiskelijaryhmissä voi joskus olla hyvin vaikeaa (Jaatinen 2003, 86). Omalla 
kommunikoijakuvalla on siis merkitystä: kun uskoo, että onnistuu, niin todennäköises-
ti onnistuu, mutta jos vain aina uskoo epäonnistuvansa, niin myös todennäköisesti käy 
(Lehtonen, J. 2002, 106). Ryhmällä on siis merkitystä myös opintojen etenemisen suh-
teen. Opiskelijaryhmän haastattelussa välittyi läheinen ja toisia tukeva tunnelma. Opis-
kelija kuvaa omaa ryhmäänsä ikään kuin se lempeästi pakottaisi kaikki töihin niin, että 
opinnot sujuvat aikataulussa.

Ja oon jutellu jonkun kaverin kanssa, että on lopputyötä kaksi vuotta ja mä oon ihan, että 
miten sun opiskelukaverit antaa sun tehdä sitä noin hitaasti! (OR2)

Tulkitsen, että opiskelijat ovat hyvin herkälläkin mielellä pohtimassa oman ryhmänsä 
merkityksiä. Tällaisella tietojensa, taitojensa ja ymmärryksensä äärirajalla – lähikehityk-
sen vyöhykkeellä3 – toimivat ihmiset ovat erityisen haavoittuvaisia (ks. Vygotsky 1982). 
Mahn ja John-Steiner (2002) nostavat Vygotskyn käsitteen tunnehavaintokokemus esille. 
Tunnehavaintokokemuksella on oleellinen merkitys oppimisessa. Tunnehavaintokoke-
mus viittaa siihen, kuinka ihmiset havaitsevat, kokevat ja käsittelevät sosiaaliseen kans-
sakäymiseen liittyviä tunteita. Ryhmän merkitys kaiken kaikkiaan on mielenkiintoinen 
postmodernissa ammatillisessa korkeakoulutuksessa (ks. myös Livingston 2010; Nikkola 
2012). Opiskelijan katsotaan hyvin usein etenevän nimenomaan yksilönä ja hänelle ra-
kennetaan näitä yksilöllisiä oppimispolkuja. Jos ajattelee tätä työelämän vaatimuksia vas-
ten, ajatus voi olla hullunkurinenkin. Työelämä vaatii yhä enemmän kykyä toimia ryh-
mässä, kykyä edistää nimenomaan ryhmän toimintaa. Kasvattaako yksilöllinen HOPS4 
oppimisympäristössä sittenkin väärään suuntaan? Saako opiskelija HOPSista syyn edetä 
yksinäisesti projektista toimeen ilman, että vastuuta yhteisöllisestä oppimisesta tarvitsee 
ottaa lainkaan? Pitäisikö luodakin yksilöllisiä ryhmiä työelämän tiimien tapaan? Nämä 
tiimit voisivat kulkea opintopolkuaan läpi yhdessä tutkintoon saakka. Jokaisen yksilölli-
sen opintopolun kulkijan tulisi työelämän vuorovaikutustilanteiden näkökulmasta pääs-
tä ja joutua opintojensa aikana ratkomaan ongelmia myös tiimeissä (Stempfle & Badke-
Schaub 2002, 495; Livingston 2010, 61).

5.2.4 Opettajan rooli ja merkitys

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että opettajan rooli on luovuutta tukevan oppimis-
ympäristön osatekijöistä edelleen kaikkein vaikuttavin. Opettaja koetaan esikuvaksi, mal-
liksi, kollegaksi, sillaksi työelämään, huolehtijaksi ja oman ammattialan asiantuntijaksi. 

3 Lähikehityksen vyöhyke sisältää kaikki oppimisen ulottuvuudet, järjen, tunteet ja toiminnan. 
4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma
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Opettajan kommunikointitaidot vaikuttavat koko oppimisympäristön viestintään ja vah-
vasti myös tunneilmastoon. Opettajan merkitys muistetaan vielä työelämässäkin.

Hiljainen ja tosi ujo ihminenkin pystyy parantamaan esiintymistaitoja treenaamalla. Ih-
misten itseluottamusta pystyy nostamaan ja kyllä ihminen tulee kuorestaan sitte ulos ja sitte 
kommunikointitaidotkin paranee. (TE1)

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut aineiston analyysin kautta syntyneet teemat.

Taulukko 4. Opettajan rooli ja merkitys ammatillisessa kasvussa kommunikointitaitojen 
näkökulmasta

Opettaja Merkitys

1) Ohjaamisen ja yhdessä pohtimisen teema • Kannustus ja ohjaus, kritiikin antaminen 
rakentavasti, motivointi, vuorovaikutteisen 
ilmapiirin syntyminen

2) Keskustelukulttuurin teema • Saatavuus ja läsnäolo, vuorovaikutuksen mah-
dollistuminen, alan kulttuurin ja viestintäkon-
ventioiden välittäminen, sosiaalistuminen

3) Esiintymiskyvyn ja kommunikaatiotavan 
teema

• Kommunikointitaitojen kehittyminen ja am-
matillinen kehittyminen, esiintymisen malli

4) Resurssiteema • Ajan puute ja vuorovaikutuksen vaikeudet
• Informaation ja tiedon jakamisen puutteet

Pyrin seuraavassa tarkastelemaan aineistosta nousevien teemojen avulla erityisesti opetta-
jan roolia oppimisympäristössä. Keskeistä on pohtia, miten opettajan oma viestintäkäyt-
täytyminen ja malli sekä kommunikointitaidot vaikuttavat opiskelijoiden näkemyksiin 
hyvästä tai huonosta ammatillisesta kommunikoinnista. 

Ohjaamisen ja yhdessä pohtimisen teema
Opettajan rooli tiedonjakajana ei enää ole keskiössä vaan oleellista on, miten opettaja jär-
jestää oppimistilanteet opiskelijoiden oppimisprosessia tukeviksi (ks. esim. Tynjälä 2000; 
Nikkola 2012). Opettajan työn painopiste on siirtynyt tiedon jakamisesta opiskelijan 
ajattelun ja tiedon rakentamisen ohjaamiseen sekä reflektoinnin taitojen opettamiseen ja 
oppimistilanteen vuorovaikutuksen ohjaamiseen (Sallinen 1995, 19–20; Auvinen, 2004, 
350–351; Nikkola 2012, 159; ks. myös Laakkonen 2003). Oppimistilanteissa pitäisikin 
olla runsaasti tilaa vuorovaikutukselle. Opettajan tasa-arvoinen ja joustava statusilmai-
su mahdollistaa opiskelijoiden vastuunoton oppimistilanteessa ja oppimisprosessi muo-
dostuu aktiiviseksi ja kaksisuuntaiseksi. (Laakkonen 2003, 275; Routarinne 2007, 123.) 
Opettaja ei toimi enää esiintyjänä vaan on yksi kommunikoijista ja ottaa vastuuta myös 
tiedon vastaanottamisesta ja prosessoinnista (Sallinen 1995, 19). Erityisesti visuaalisella 
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alalla opettajan ohjaus voi olla hyvinkin henkilökohtaista, jolloin oppimistilanteessa ko-
rostuvat sekä opettajan että opiskelijan persoonien ominaisuudet (Oxman 2004).

Aiemmin on ollu, että opettaja opettaa ja opettaa ja sitten pois. Mutta nyt on eri tavalla. Ja 
sitten on ollu kaikki kohtaamiset yrityselämän kanssa, että on halunnut imeä kaiken tiedon 
ja on halunnu kysyä. (O2)

Opiskelija kuvaa hyvin opettajuuden muutosta, johon liittyy juuri tämä opiskelijan koh-
taaminen dialogissa tasa-arvoisesti. Opettajan tulisikin keskustelussa osoittaa empaatti-
suutta ja edistää opiskelijoiden dialogia. Opettaja ei kuitenkaan voi olla vain oppimisen 
passiivinen edistäjä, vaan hänen tulisi luoda tahdikkaasti erilaisia dilemmoja ja kannus-
taa opiskelijoita kohtaamaan omia ennakkoluulojaan ja käsityksiään. Opettaja voi aluksi 
tietää kulloisestakin opetettavasta asiasta enemmän, mutta silti opettajakin oppii jo tie-
tämänsä uudelleen oppijoiden pyrkiessä tulkitsemaan siihen sisältyviä ajatuksia oman 
elämänsä ehdoilla. (Mezirow 1996b, 387, 389; ks. myös Nikkola 2012.) Toisaalta oppi-
misen kannalta on siis oleellista, ettei opettajan älyllinen auktoriteetti hallitse liikaa vaan 
jokaista opiskelijaa tuettaisiin löytämään oma persoonallinen äänensä. (Hakkarainen ym. 
2004, 225.) Opettajat ovat myös erilaisia ja tämä pohdinta näkyy myös aineistossa:

Mun mielestä se on paljon opettajasta kiinni ja mun mielestä on jännä, että miten opettajan 
kommunikointitaidot vaikuttavat siihen, mitä siitä kurssista saa irti. Meillä oli ekalla suun-
nittelukurssilla semmonen päälle 50-kymppinen suunnittelijakonkari, joka kauheesti pyysi, 
että miettikää, mitä milloin, miksi, miten ja me kaikki jäädyttiin siihen. Mutta sitten on 
niitä opettajia, jotka vaan saa perustelemaan, miksi sun hiha on tossa, miksi se ei ole tossa 
– miksi sulla on tossa vetskari, kaikki piti olla perusteltuu – ei housut oo vaan housut. Se oli 
koko ajan siinä mukana. (OR1)

Opettajan kyky saada ryhmä keskustelemaan ja opiskelija perustelemaan valintojaan on 
pitkälti siis opettajan kommunikointitaidoista kiinni. 

Opettajan kommunikointitaidoilla on tietysti se merkitys, että tieto menee perille ja syntyy 
keskustelua ja mieluummin näen, että juuri se keskustelu on tärkeää ja tärkeämpää kuin 
kirjallinen. (KO3)

Nykyiset oppimiskäsitykset tukevat dialogisen oppimistilanteen syntymistä. Oleellista 
tällaisen dialogisen tilanteen syntymisessä opettajan merkityksen näkökulmasta on opet-
tajan statusilmaisu ja kyky luoda vuorovaikuttavaa ilmapiiriä. (Esim. Routarinne 2007.) 

Keskustelukulttuurin teema
Yhteisen äänen ja avoimen keskustelukulttuurin löytäminen näkyi tutkimuksen aineis-
tossa vahvasti. Ennen kaikkea opiskelijat nostivat keskustelukulttuurin merkityksen vah-
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vasti esille. Aineistosta nousee selkeästi esiin ajatus avoimesta keskustelukulttuurista ja 
sen merkityksestä koko ammatilliselle kasvulle.

Musta siis, niin mä mietin sitä, että se mikä tässä koulussa on ollut, niin helpompi jutella 
opettajien kanssa ja on ollut sellanen henki, että voi jutella. (O4)

Tärkeää tuntuisi nimenomaan olevan tunne, että voi puhua. Oppilaitoskontekstissa voi 
helposti käydä niin, että osa opiskelijoista vaikenee kokonaan ilman erityistä rohkaisua. 
Tärkeää olisikin luoda sellaisia oppimisen ja reflektoinnin tilanteita, joissa hiljainenkin 
opiskelija uskaltaisi muodostaa omasta alastaan ja opiskelluista asioista omin sanoin mer-
kityskokonaisuuksia. Tämä auttaisi paitsi alan käytänteisiin ja terminologiaan oppimi-
sessa myös kommunikointitaitojen harjaantumisessa. (Ks. myös Hakkarainen ym. 2004, 
224–225.) Osaltaan myös se tapa, miten opiskelijoita kuunnellaan ja millaisen kuvan he 
saavat oman alansa puhekulttuurista, vaikuttaa heidän pohdintaansa omasta käyttäyty-
misestään ja toimintatavoistaan. 

Opettaja toimii itse esikuvana ja välittää viestiä moraalisia valintoja tekemällä. On to-
dettu, että tärkeimmät koulun ja opettajien välittämät moraaliset viestit ovat epäsuoria. 
Niiden kautta syntyy koulun tunneilmasto, jonka kautta jotkut hyveet välittyvät tai jää-
vät välittymättä. (Martikainen 2005; Launonen 2000; Tirri 1999; ks. myös Kangas ym. 
2010.) Aineistosta tämä näkökulma nousee vahvasti esiin. Opettajat luovat omalla tyylil-
lään ja kommunikointitavallaan koko koulun keskustelukulttuuria.

Ei täällä mitään ole sillai kuitenkaan ollu oman kehittymisen esteenä. Että opettajienkin 
kanssa on ollut tosi helppo kommunikoida. (O2)

Opettajien toiminta ja valinnat näkyvät opiskelijalle hyvin monin eri tavoin. Tiedon kul-
ku opettajien välillä ennen kuin opettaja astuu opiskelijoiden eteen on myös merkittävää. 
Kommunikaation puute voi näkyä opiskelijalle esimerkiksi seuraavasti:

No se on ollut vähän ikävää, että on ollut vierailevia opettajia, joiden on pitänyt kysyä meil-
tä, mitä meillä on ollu. Siitä on tullu inhottava olo, kun ajattelee, että tiedetäänkö me enem-
män kuin toi ja tulee olo, ettei oikeen kukaan tiedä, mitä nyt pitäisi opettaa. (OR2)

Ei siis ole yhdentekevää, millaisia valintoja opettaja tekee oman viestintäkäyttäytymisensä 
suhteen. Olen havainnut tämän pitävän paikkansa vielä korkeakoulutasollakin. Opet-
tajien toimintatavat heijastuvat opiskelijoiden toimintaan. 

Meillä on tietty jatkuva ongelma opinnäytetyön prosessiin liittyvän ohjeistuksen ja vaatimus-
ten noudattamisessa. Mieleeni nousee väkisinkin, onko niin, että opinnäytetyön raporttia 
eivät opettajatkaan halua tehdä niin ” kirjallisesti ja virallisesti”. Prosessissa ja kommuni-
kaatiossa on parannettavaa, koska myös opiskelijoista näkyy, että omassa koulutusohjelmassa 
opinnäytetyön kirjallista raporttia ei ole riittävästi ohjeistettu. (PK 24.2.2007)
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Koulutusohjelman keskeiset opettajat eivät aina muista tai tiedä, mitä yhteisesti on sovittu 
opinnäytetöistä. He eivät tahallaan jätä sääntöjä noudattamatta, mutta yhteinen prosessi 
ei kuitenkaan kulje toivotulla tavalla, eikä muutoksista viestitetä. Asioiden annetaan vain 
olla. Viesti opiskelijoillekin on selvä: koska yhteisiä viestinnän pelisääntöjä eivät noudata 
opettajat, ei heidänkään tarvitse niistä välittää. Tämä aiheuttaa yleistä hämmennystä ja 
sekaannusta koulutusalaa koskevissa yhteisissä käytänteissä. Omalla toiminnallaan opet-
tajat viestittävät opiskelijoille, että asia ei ole todennäköisesti kovin arvokas. Koko kou-
lutusalaa ajatellen toiminta aiheuttaa eriarvoisuutta eri koulutusohjelmien opiskelijoiden 
välille. 

Kyllä toivois, että opettajilla olisi viestintäkäytänteissä samanlaiset periaatteet. (OR2)

Edellä kuvattuun ongelmaan on vaikea tarttua, koska opettajien ja myös opiskelijoiden nä-
kemykset toiminnasta eroavat toisistaan. Jos ongelmaa ei opettajien mielestä ole olemassa, 
ei sitä myöskään voida korjata. Opiskelijoiden kannalta vahingollisen tunneilmaston on-
gelmia pitäisi pystyä erittelemään ja pyrkiä korjaamaan. Mielenkiintoista tutkimusaineis-
tossa on se, että oppimisympäristöä arvostelevat tai opettajien käyttäytymisen kielteiset 
piirteet tuotiin esille vain ryhmähaastatteluissa. Tämä laittoi minut ajattelemaan, onko 
yksilöhaastattelussa vaikeampi antaa kriittistä palautetta. 

Opettajalla tulisi olla tietoa opiskelijoistaan, heidän taustastaan ja persoonallisuudes-
taan. Ideaalitapauksessa opiskelua voidaan soveltaa erilaisille oppijoille sopivaksi. Kon-
struktivistisesti ajateltuna opettajan tulisi myös ymmärtää sitä maailmaa, jossa heidän 
opiskelijansa elävät (Rauste-von Wright & von Wright 1997; ks. myös Nikkola 2012). Ym-
märtäminen näkyy paitsi opetuksen tavoissa myös kommunikaatiossa. Sosiaalisen konst-
ruktionismin näkökulmasta opettajan tulisi amk-kontekstissa ymmärtää myös koulutuk-
sen yhteiskunnallinen merkitys: sen historia ja kulttuurinen luonne. Yhteiskunnallisen 
todellisuuden ymmärtäminen johtaa myös opiskelijoiden elämismaailman ymmärtämi-
seen. Opettaja voi pyrkiä ymmärtämään opiskelijoita heidän edustamastaan kulttuurista 
käsin. Erityisesti keskusteluissa opettajan pitäisi pyrkiä aktiivisesti ymmärtämään niitä 
merkityksiä, joita yksittäinen opiskelija tuottaa. Tämä osaltaan vaikuttaa myös opiskeli-
joiden motivoitumiseen. (Parkkisenniemi 2003, 232.) 

Esiintymiskyvyn ja kommunikaatiotavan teema
Vaikka avoimen ja tasa-arvoisen keskustelukulttuurin syntymisen kannalta opettajalla on 
merkittävä rooli, katsotaan opettajaa kuitenkin yhä edelleen myös esiintyjänä, ja häneltä 
odotetaan esiintymistaitoa (Staton-Spicer & Marty-White 1981, 365). Routarinne (2007) 
vertaa opettajan työtä näyttelijän ammattiin: molemmat joutuvat noudattamaan käsikir-
joitusta, jota he yrittävät tulkita parhaalla mahdollisella tavalla, tärkeimpänä välineenään 
ilmaisu. Opettaja toimii siis myös esittäjänä, mallina ja esimerkkinä (ks. Ruohotie 2000, 
71). Mielenkiintoista on, että opettajan kykyyn esiintyä suhtaudutaan hyvin kriittisesti. 
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Koetaan, että jos opiskelijoiltakin odotetaan kykyä perustella omia töitään sujuvasti suul-
lisesti, sama taito tulee olla myös opettajalla.

– – ni kyl jos opiskelijoilta vaaditaan esiintymään, ni kyl sit opettajanki pitäis kyllä osata. 
(OR2)

Kriittistä on kuitenkin huomata, että aineiston perusteella opettajat eivät näytä tiedosta-
van oman kommunikointitaitonsa merkitystä, kun taas opiskelijat pitävät opettajaa erit-
täin tärkeänä mallina. Tätä tutkimusta varten tehty haastattelu saattoi olla opettajalle 
ainutlaatuinen omien kommunikointitaitojen tarkastelun näkökulmasta.

Joo tää oli aika jännä – enkä ole koskaan miettiny omia kommunikointitaitojani. Koen 
oman identiteettini niin, että olen ryhmässä toimija, niin kuin tiimityötaidot on tärkeitä ja 
ihmisten kohtaaminen. En oo esiintyjä niinkään. (KO4)

Vaikka esiintymisen teema onkin merkittävä, yhden ihmisen ääni ei saisi kuulua liikaa 
muiden ylitse ja sen takia opettajan kommunikointitavalla on suuri merkitys opiskelijoi-
den tiedon kehittymiseen ja persoonallisen kasvun tukemiseen. Oleellista tässä esiintymi-
sen teemassa on se, että opettaja toimii opiskelijalle esikuvana ja mallina. Mielenkiintoista 
on se, kuten jo aiemmin totesin, että aineiston perusteella opettajat pohtivat lopulta aika 
vähän omia kommunikointitaitojaan tai viestintätyyliään ja sen merkitystä opiskelijoiden 
ammatilliseen kasvuun tai kommunikointitaitojen kehittymiseen.

Resurssiteema
Ammattikorkeakoulun opettaja toimii vaativassa työympäristössä, jossa sekä työelämä-
yhteys, tutkimus- ja kehittämistoiminnan haasteet että erilaiset opiskelijat asettavat 
opettajalle hyvin erilaisia haasteita ja odotuksia. Opettajan tuleekin hallita paitsi oma 
substanssinsa myös vuorovaikutus ja kommunikointi erilaisten ihmisten kanssa erityisen 
hyvin. (Laakkonen 2003, 277; Leinonen 2010.) Seuraavassa on ammattikorkeakoulun 
perustehtäväänkin liittyvien ongelmien kuvausta. Näihin ongelmiin voi olla vaikea pääs-
tä käsiksi, koska kyse ei ole aina opettajan tahdosta tai kyvystä vaan resursseista ja työn 
organisoinnista. Laajasti ajateltuna kyseessä on ammattikorkeakoulun opetuksen laatuun 
liittyvät haasteet.

Kyl huomaa et opettajat on välillä ylityöllistettyjä, et on niinku vähemmän väkeä. Vaik osa 
on pois, ni ei oo välttämättä sijaisia. Et kyl seki vaikuttaa siihen, miten kommunikaatio pe-
laa. Sit siis kärsii opiskelijat. (O4)

Opiskelijat kuvaavat oppimisympäristöä selkeästi kiireiseksi ja pohtivat, onko opettajilla 
oikeasti tarpeeksi aikaa. Kiire – todellinen tai kuviteltu – estää yhteisen kommunikaati-
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on ja vuorovaikutuksen syntyä. Tämä kiireen tuntu ja opettajan monimuotoiset tehtävät 
näyttäytyvät opiskelijoille ajan puutteena itse opetus- ja ohjaustilanteissa. 

Häneen ei saa yhteyttä mitenkään. Kirjoitin viime viikon maanantaina meilin enkä vie-
lä ole saanut vastausta. Kun ei ole täällä vakkariopena niin ei tarvitse olla tavoitettavissa. 
(OR1)

Koulutusinstituutiossa opettaja on omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, millaisessa vies-
tintäympäristössä opiskelija saa koulutuksensa. Opettajan ja opiskelijan välisen vuoro-
vaikutuksen merkitys on suuri oppimistapahtumassa (esim. Arstila-Paasilinna 1998, 52; 
Säljö, 2001, 22–23; Repo-Kaarento & Levander 2003, 141; Oxman 2004). Omalta osal-
taan opettaja myös luo jatkuvasti kuvaa paitsi oman organisaationsa myös oman alansa 
viestinnän ja käytäntöjen perinteestä ja tavoista. On esimerkiksi todettu, että organisaati-
on johdon toimintatavat heijastuvat kaikkiin organisaation tasoihin (ks. Ruohotie 2000; 
Huuhka 2004; Kangas ym. 2010). Tätä ilmiötä voisi tarkastella myös koulutusinstituu-
tion kontekstissa opettajan ja opiskelijoiden välisessä suhteessa: opettaja näyttäytyy usein 
suhteessa opiskelijoihin tietynlaisena joukon johtajana. 

Resurssiteema opettajan työtä tarkasteltaessa nousee hyvin kattavasti esiin erityisesti 
opiskelijoiden kokemuksena. Se on myös jotain sellaista, johon voi olla vaikea saada täs-
mällistä ja niin sanotusti oikeaa vastausta tai ratkaisua. Jonkun opettajan kohdalla vetoa-
minen kiireeseen voi olla keino välttää ohjaustilanteet ja toisen kohdalla kiire on aito, eikä 
opiskelijoiden kohtaamiseen oikeasti ole riittävästi aikaa. Luottamuksellisen vuorovaiku-
tussuhteen syntyyn menee aina aikaa. Jos opettaja on jatkuvasti kiireinen, hän tuskin pys-
tyy olemaan aidosti läsnä ja vuorovaikuttamaan tilanteissa rakentavasti.

5.2.5 Palaute ja arviointi – ammatillisen kasvun ja 
kommunikointitaitojen kehittymisen haasteet

Arviointi- ja palautetilanne on kommunikointitaitojen näkökulmasta haasteellinen vies-
tintätilanne, mutta samalla se on myös merkittävä ammatilliseen kasvuun vaikuttava 
mahdollisuus paitsi kehittää ammatillisia taitoja myös kommunikointitaitoja. Jotta opis-
kelija voi arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehittymistään, hänen tulisi jatkuvasti ja 
rakentavasti saada palautetta omista opinnoistaan ja osaamisestaan. (Dannels & Martin 
2008; Hyvärinen 2011.)

Käsitteenä palaute on viestinnän kentässä monimerkityksinen: se voidaan mieltää 
viestintäprosessin osana tai sillä voidaan yhtä hyvin viitata järjestelmäteoriaan, jonka mu-
kaan viestijä hakee aktiivisesti palautetta ympäristöltään ja sopeuttaa toimintaansa sen 
mukaan. Ihmisen kokemus omasta itsestä syntyy vuorovaikutuksessa ja nimenomaan siitä 
palautteesta, jonka hän muilta saa (Hargie 2006a, 49, 50). Selkeämmin palautteen voi 
määritellä silloin, kun sen merkitys rajataan nimenomaan didaktiseksi käsitteeksi (Valo 
1995a, 99). Tutkimukseni kannalta näen oleellisena nimenomaan tämän didaktisen ulot-
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tuvuuden. Opiskelijat saavat palautetta ja kehittävät sitä kautta omaa osaamistaan ja sa-
malla omaksuvat myös jotain alalle tyypillisestä palautekulttuurista. Opiskelijat kokevat 
selkeästi, että kriittisen palautteen antaminen on vaikeaa ja osittain tähän on syynä se, 
ettei kriittistä palautetta tule myöskään opettajilta.

Arvioinnilla viittaan sekä oman osaamisen arviointiin että toisaalta opintojen arvi-
ointiin, toisin sanoen opettajan rooliin osaamisen arvioijana (Jaatinen 2003, 174, 175; 
Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003a, 258; ks. myös Valkonen 2003). Arviointikäytänteet 
ovat ammattikorkeakoulussa olleet muutoksessa jo jonkin aikaa. Kun pyritään vahvis-
tamaan opiskelijan itseohjautuvuutta ja oppimaan oppimisen taitoja, tulisi perinteisestä 
arviointiajattelusta päästä eroon ja summatiivisen arvioinnin rinnalla olla koko oppimis-
prosessin ajan oppimista edistävää ohjausta. (Auvinen 2004, 258–259.) Koen, että juuri 
oppimisprosessin aikana annettavalla palautteella ja arvioinnilla on oppimisprosessissa 
selkeä yhteys, joka joskus voi hämmentää opiskelijaa: jos palaute oppimistilanteessa on 
ollut puutteellista tai jos arvioinnin kriteerit eivät ole avoimesti ja selkeästi tiedossa, ei 
opiskelija voi tietää syytä opintosuorituksen heikkoon tai hyvään arvosanaan.

Tarkastelen seuraavassa aineistosta esiin nousevia palautekäytänteisiin ja arviointiin 
liittyviä kommunikaation haasteita. Nostan esille sekä opiskelijoiden substanssiin liitty-
viä tilanteita että itse kommunikointitaitojen harjaannuttamiseen liittyviä arviointi- ja 
palautetilanteita. Palautetilanteen tavoitteena on auttaa vastaanottajaa kehittämään tai-
tojaan (Valo 1995a, 100). Opiskelijan saama palaute vaikuttaa voimakkaasti hänen opis-
kelumotivaatioonsa (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, 259).

On vaikeempi antaa kriittistä palautetta, jos ei ole tullut ylemmältä taholtakaan ja kun ei 
normaalisti anneta niin pienikin kritiikki tuntuu sitten tosi vahvalta. (OR2)

Viestinnän ja muotoilun koulutuksessa palautteen annolla on vielä aivan oma erityinen 
merkityksensä ja se nousee ammatillisen kasvun kannalta alaspesifisti esille (ks. esim. 
Dannels 2008). Opiskelijat antavat kuitenkin tästä palautekulttuurista ja palautteiden 
antoon liittyvistä käytänteistä suhteellisen leppoisan kuvan. Riskinä on, että itse asiassa 
tiukkaa tai kriittistä palautetta ei uskalleta antaa. Kriittisen ja arvioivan palautteen saanti 
kehittymisen kannalta olisi kuitenkin oleellista.

Vallitsee ehkä semmonen hyvän kritiikin ilmapiiri, että ei me toisillemme sanota pahasti. 
(OR2)

Palautekulttuurin osana voi tarkastella myös opiskelijoiden antamaa palautetta ja sen kä-
sittelyä. Opiskelijan palautteen hyödyntäminen oppimisprosessissa on oleellista koulutuk-
sen kehittämistä. Kun opiskelija antaa palautetta koulutuksen onnistumisesta ja saa myös 
omasta osaamisestaan palautetta ja palautteita vielä käsitellään yhdessä, luodaan kuvaa 
asiantuntijayhteisön toiminnasta. (Mäntylä 2007, 95.) Opiskelijoiden käsitys palautteen 
annon prosessista tai kehittymisestä opintojen aikana ei kuitenkaan aina ole myönteistä. 
Palautekulttuuriin tulisi kasvaa vähitellen ja erittelevän perusteellisen palautteen merki-
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tys ymmärtää jo aikaisessa vaiheessa opiskeluja. Kriittistä on, jos todella vasta opinnäyte-
työvaiheessa opiskelijat saavat perusteellista palautetta. Opiskelijan kokemuskaan ei ole 
muotoutunut myönteiseksi.

Ehkä muuten opinnäytetyö on se eka missä on saatu kritiikkiä ja se on aika hullua, että eka 
silitellään päätä ja sitten opinnäytetyövaiheessa isketään lekalla päähän. (OR2)

Opiskelijat itsekin tunnistavat palautteen annon vaativaksi viestintätilanteeksi, jota tulisi 
harjoitella läpi opintojen. Palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa vaativuutta lisää 
se, että palaute koetaan helposti arvosteluksi ja hyvin henkilökohtaiseksi (ks. myös Lind-
blom-Ylänne & Nevgi 2003a, 258–260).

Mutta kyllä pitäisi opetella sitä, miten vois antaa kritiikkiä asiallisella tasolla, että kyllä 
työelämäsääskin on monia niitä, jotka sitten vaan pamauttaa sen kritiikin. (OR2)

Kommunikointitaitojen kehittymisen ja ammatillisen kasvun kannalta tässä on kuiten-
kin kyseessä yksi keskeinen taito: antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta rakentavasti 
(ks. myös Dannels ym. 2008). Se on keskeinen taito myös työelämässä.

Asiantuntijuuden kasvussa tarvitaan vakuuttavaa viestintää. Opetuksessa retoriikka 
ja argumentoinnin taidot ovat ainakin opinnäytetyövaiheessa oleellisia, mutta kriittistä 
on, kehitetäänkö niitä tietoisesti opiskelun aikana ja miten niistä saadaan palautetta. Ar-
gumentoinnin avulla pyritään hakemaan hyväksyntää omille ajatuksille ja viestinnällä 
pyritään vaikuttamaan (Perelman 1996, 16; ks. myös Leiwo ym. 1992). Argumentointi-
taitojen opettamisen yhteydessä huomioidaan opiskelijan oman alan käytänteet ja koros-
tetaan, että argumenttien tai retoristen tehokeinojen hyvyys riippuu aina kyseessä olevan 
yhteisön hyväksymistä kommunikaation tavoista (ks. esim. Kakkuri-Knuuttila 2000).

Jos on ollu vierailevia opettajia ja ollut malliston suunnittelua, niin silloin kun se koko teema 
pitää esitellä ja perustella, niin silloin kyllä on joutunut miettimään, mitä ja minkä takia 
on tehnyt ja pitänyt perustella, kun opettaja on saattanut kyseenalaistaakin. Ja omasta työstä 
se kritiikinkin ottaminen ja palautteen ottaminen, niin se on ollut haastavaa. Kun aluksi 
on ollut että, mitä kyseenalaistaako joku mun työn, mutta nyt viimeisen vuoden aikana on 
oppinut ottamaan palautetta vastaan. (O2)

Kun tarkastellaan palautteen merkitystä oppimisprosessissa, sillä on yhteys myös arvioin-
tiin. Opiskelijalle monipuoliset ja käytännönläheiset tilanteet, joissa oman osaamisen 
arviointi on luonnollinen osa oppimista, mahdollistavat ammatillisen kasvun ja kom-
munikointitaitojen kehittymisen ja harjaantumisen. Oman ammatillisen osaamisen ref-
lektointia voi tarkastella kommunikointitaitojen kehittymisen kannalta kahdesta suun-
nasta: toisaalta jo itse reflektointi kehittää kommunikointitaitoja5, mutta huomiota olisi 

5 Tähän sisältyy ajatus kommunikointitaitojen heikkouksien ja vahvuuksien tiedostamisesta. Tämä tiedosta-
misen vaatimus on erityisesti puheviestinnän opetuksessa ollut keskeistä. (Ks. Takala 1995.)
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kiinnitettävä myös siihen, että kommunikointitaidot ovat osa ammatillista osaamista. 
Ammatillisen osaamisen arvioinnissa olisi siis yksilön kiinnitettävä huomio myös omiin 
kommunikointitaitoihinsa ja arvioitava niiden osuutta osana omaa ammattitaitoaan. 
Huolestuttavaa on, jos koulutuksen aikana ei kiinnitetä huomiota tähän, koska palaute 
on kehittymisen suhteen avainasemassa (ks. Dannels ym. 2005; Valo 1995a). 

Palautekulttuurin tulisi valmistaa opiskelijaa myös oppimisen arviointiin, eikä oppi-
mistilanteessa annettu palaute saisi olla ristiriidassa opintojen arvioinnin kanssa. Arvioin-
ti-sanalla saattaa olla kielteinen vivahde, vaikka didaktisesti se tarkoittaa neutraalia kuva-
usta oppimistuloksista (Valo 1995a, 100).

Arviointi ei tunnu hyvältä. En oo koskaan halunnu pätee ja tilanteeseen joutuminen ei tun-
nu hyvältä. Tasaveroinen vuorovaikutus on ok, mutta itse en halua esiintyä. (O3)

Opettaja valitsee arvioidessaan opiskelijoita aina jonkin näkökulman tietoisesti tai tiedos-
tamattaan. Arviointi kertoo siis aina myös opettajan pedagogisista valinnoista. (Jaatinen 
2003, 204; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, 257, 258.) Arvioitavat tilanteet muodostuvat 
erilaisiksi eri vaiheissa opintoja ja opettajalla on suuri merkitys tilanteen onnistumisessa 
tai epäonnistumisessa niin ammatillisen osaamisen kehittymisen kuin kommunikaatio-
tilanteenkin näkökulmasta (Staton-Spicer & Marty-White 1981, 365).

Työelämähaastattelussa nousi esille toisaalta palautteen annon helläkätisyys ja toisaal-
ta arviointiin liittyvät jännitteet. Koulutuksessa saatua palautetta ei pidetty kyllin kriit-
tisenä ja erittelevänä. 

Koulussa palaute oli kyllä aika helläkätistä ja siitä tuli vähän semmonen olo, että kun aina 
helposti tuli numeroita ja oli vähän semmosta paapomista ja olis ehkä välillä kaivannut ihan 
kunnolla kritiikkiäkin. (TE2)

Deanna Dannels, Amy Gaffney ja Kelly Martin (2008 ja 2011) ovat tutkineet erityisesti 
design-alan ammatilliseen kasvuun ja puheviestintätaitojen merkityksiin liittyviä piirtei-
tä. Heidän mukaansa juuri palautteen anto ”critique” suunnittelijan visuaalisista tuotok-
sista on oleellista ammatillisen kasvun kannalta. Heidän mukaansa suullisessa esittämi-
sessä oleellista on kyky järjestelmällisesti osoittaa suunnitteluprosessin vaiheet ja tukea 
tätä esittelyä visuaalisesti kuvioin ja kattavalla grafiikalla, osoittaa selvästi suunnittelun 
päämäärät ja tavoitteet, luoda uskottavat esittelyn puitteet ja hallita vuorovaikutustilan-
ne. (Ks. myös Dannels & Housley Gaffney 2009, 138.)

Oak (2000, 2004, 2009) kuvaa muotoilualalle kuuluvan palautteen merkitystä yh-
teisenä puheena ja vuorovaikutuksena, joka mahdollistaa opiskelijan ja suunnittelijan 
luovuuden, omien ja muiden tarpeiden ja ajatusten tekemisen näkyväksi. Puheen avulla 
saadaan myös luovaan prosessiin liittyvät rajoitteet yhteisesti todennettua. Oak pitääkin 
rakentavaa palautekeskustelua keskeisenä suunnittelijoiden koulutuksessa. Vuorovai-
kutuksessa ei pyritä pelkästään tyydyttämään vastaanottajan (asiakkaan) tarpeita vaan 
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kuvataan myös suunnittelijan omia tulkintoja, tarpeita ja ajatuksia suhteessa syntyvään 
tuotteeseen, artefaktiin. 

Rivka Oxman (2004) toteaa, että design-koulutuksessa oleellista ja kriittistä on ajatte-
lun taitojen kehittäminen. Opiskelijan tulisi myös itse osata arvioida omaa osaamistaan ja 
pystyä kertomaan siitä (Jaatinen 2003; Mäntylä 2007, 95). Osaamisen ymmärtämiseen ja 
ymmärtämisen syventämiseen opiskelija tarvitsee mahdollisuutta ja kykyä tulkita erilaisia 
viestejä sekä kykyä reflektoida omia kokemuksia ja jakaa kokemuksia yhdessä (Raij 2003, 
46). Oleellista tässä on huomata se, että itsetunnon vahvistamiseen tai heikkenemiseen 
liittyy nimenomaan yksilön oma tulkinta siitä, millaista palautetta hän saa (Rauste-von 
Wright 1991, 18). Suunnittelija tarvitsee kykyä nähdä luovan prosessinsa vaiheet ja kuvail-
la ne (esim. Yang ym. 2005; Szeto 2010). Suunnittelutaito ei niinkään lisäänny tiedon li-
säämisellä vaan opiskelijan on ennen kaikkea tiedettävä, miten tietoa haetaan lisää, mihin 
kohtaan suunnitteluprosessia tieto kuuluu. Keskeistä on ajattelutaitojen kehittäminen ja 
oman suunnitteluprosessin reflektointi. (Oxman 2004.) 

Kun opiskelija saa esimerkiksi palautetta esitelmästään tai vastaa esitelmän jälkeen ky-
symyksiin, hän ei pelkästään kehitä esiintymistaitoa, vaan samalla oppii ymmärtämään 
oman alansa asiantuntijuutta. (Hyvärinen 2011.) Deanna Dannels (2009) korostaakin, 
ettei suulliseen esitykseen liittyvän palautteen merkitys ole niinkään opiskelijan toimin-
nassa vaan pikemminkin esityksen jälkeen syntyvässä vuorovaikutuksessa, jonka aikana 
opiskelija saa arvokasta palautetta ja jonka avulla luodaan yhteisiä merkityksiä ja ymmär-
rystä alalla vaadittavasta osaamisesta. Hyvärinen (2011, 75) toteaakin, että tässä merki-
tyksessä alakohtainen viestintäpedagogiikka korostaa vuorovaikutusta ennen kaikkea 
keskeisenä oppimisen välineenä, ei vain oppimisen kohteena. Lisäksi näkökulma nostaa 
viestintäosapuolten välille syntyvän viestintäsuhteen keskeiseen rooliin osaamisen kehit-
tämisessä.

Koen itse, että opettajana samaan aikaan palautteen anto ja toisaalta opiskelijan arvi-
ointi saattavat olla ristiriidassa keskenään. Olen itse havainnut kannustavan palautteen 
merkityksen motivaatioon mutta toisaalta myös ollut huolestunut liian väljän palautteen 
ja sitä kautta kriittisen ja jäsennellyn arvioinnin puutteesta. 

Olen taas saman haasteen edessä: miten annan rakentavasti ja kehittävästi palautetta ja sa-
maan aikaan kuitenkin tuon esille sen, että arvioinnin näkökulmasta tulos jää heikoksi. En 
haluaisi musertaa sitä pientäkään motivaation ripettä, joka opiskelijalla on. (PK 24.9.2007)

Opettajan on vaikea arviointitilanteessa antaa arvosanaksi esimerkiksi tyydyttävä arvosa-
na, jos oppimistilanteessa annettu palaute on ollut kovin hellää ja varovaista. Haasteena 
onkin kokemukseni mukaan kommunikointitaitojen kehittämisen näkökulmasta erottaa 
erittelevä, suora mutta kannustava palaute ja toisaalta opintojakson suoritus ja arviointi. 
Olen itse kokenut vertaisarvioinnin hyvin ohjeistettuna ja strukturoituna hyödylliseksi 
tavaksi syventää esimerkiksi suullisista esityksistä saatua palautetta.
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Sain tänään palautetta siitä, että esiintymistilanteessa annettu vertaisarviointi toimii hyvin. 
Oikeastaan on helppoa opettajana olla viimeisenä kommentoimassa, kun opiskelijat ovat jo 
toisilleen antaneet todella rakentavaa ja asiallista palautetta. Valmis runko kohdista, joihin 
presentaatiossa kiinnitetään huomiota, auttaa opiskelijoita kohdistamaan palautteen esiin-
tymisen kannalta oleelliseen. Ei jäädä vain toteamaan, että ihan kiva! (PK 9.5.2007)

Koska oman työn esittäminen ja perustelu suullisesti ja palautteen vastaanottaminen vai-
kuttaisivat olevan visuaaliselle suunnittelualalle tyypillistä ammatillista osaamista, tulisi 
vakuuttavan viestinnän ja kriittisen, erittelevän palautteen annon opetuksessa huomioida 
paremmin myös viestintäarat yksilöt. Omaan tasoon nähden sopiva pienryhmä mahdol-
listaisi esiintymisvarmuuden kasvattamisen aste asteelta. Tärkeää on myös esiintymiseen 
ja palautteen vastaanottamiseen liittyvän kognitiivis-affektiivisen puolen käsittely. Toisin 
sanoen opiskelijoilla olisi mahdollisuus arvioida ja pohtia omia tunteitaan ja asenteitaan 
esiintymistä, palautetta ja kritiikkiä kohtaan (ks. myös Almonkari 1995, 157). Tällaisessa 
opetuksessa on syytä olla avoin monipuolisille opetuksen metodeille. Voi esimerkiksi poh-
tia, voiko mikä tahansa ammatti olla rooli, johon yhdistetään roolin vaatima viestintä-
kompetenssi. Tähän voitaisiin hakea vastauksia esimerkiksi draamapedagogiikasta, jonka 
avulla tavoitellaan todentuntuisia tilanteita. (Ks. esim. Hyyryläinen 2004.) 

Itse olen hyvin usein aloittanut uuden opiskelijaryhmän kanssa keskustelun yhteisistä 
arvoista6 ja pyytänyt opiskelijoita kuvaamaan omia arvojaan. Arvokeskustelu johtaa par-
haimmillaan ymmärtämään, että viestintätilanteen arvioinnissa ei kyse ole toisen arvojen 
tai persoonan arvostelusta vaan erilaisten maailmojen ja ajatusten kohtaamisesta ja kun-
kin tilanteeseen osallistuvan viestintäkompetenssin rakentavasta tukemisesta. Tehtävää 
ei vielä kertaakaan ole koettu helpoksi, mutta koska ihminen tuo jokaiseen kohtaamis-
tilanteeseen oman menneisyytensä, on oleellista oppia näkemään käyttäytymisen taus-
talla vallitsevat arvot ja normit. Näiden tiedostaminen auttaa meitä myös ymmärtämään 
vastapuolta. Maailmassa nyt ja tulevaisuudessa moninaisuus ja monikulttuurisuus vain 
laajenevat. Arvojen avaaminen ja sen tunnustaminen, ettemme ole viestintätilanteissa 
tyhjänä tauluna vaan jo kirjoitettuna kirjana, on oleellista onnistuneessa vuorovaikutuk-
sessa (ks. myös Luukka 2004, 148).

Opiskelijat ihmettelivät tänään todella, kun aloitin koko kurssin sillä, että pyysin heitä poh-
timaan, mitkä ovat meidän yhteisiä arvojamme. Eivät aivan heti ymmärtäneet, mitä ihmet-
tä tällä on tekemistä viestintäosaamisen kanssa! (PK 15.1.2008)

Asiantuntija tarvitsee emotionaalista ammattitaitoa, jota tarvitaan ihmissuhteiden yllä-
pitämiseen ja ryhmässä toimimiseen (esim. Ruohotie 2000; Huuhka 2004). Tätä tun-
neosaamista voi näkemykseni mukaan hyvin lisätä nimenomaan tietoisella harjoittelulla 
ja esimerkiksi juuri erilaisten vallitsevien arvojen tunnistamisella. Tunneosaaminen ja 
erilaisten tunteiden käsittely liittyy kriittisiin viestintätilanteisiin ja katson, että palaut-
6 Tässä yhteydessä kyse on kommunikatiiviseen oppimiseen liittyvien taustaoletusten ja toimintaa ohjaavien 

arvojen tarkastelusta (ks. Mezirow 1996a).
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teenantotilanne voi sellaiseksi muodostua. Palautetilanne voidaan siis osaltaan ottaa op-
pimistilanteena myös siitä näkökulmasta, että kokemus kriittisestä kommunikaatiotilan-
teesta kasvaa. Samalla on tehtävä selkeä ero oppimistilanteeseen liittyvän palautteen ja 
toisaalta oppimisprosessin arvioinnin välillä. Arvioinnin avoimuuden kannalta opiskeli-
joiden tiedossa tulisi aina selkeästi olla arvioinnin perusteet. Palautetta sen sijaan voidaan 
antaa hyvinkin kontekstisidonnaisesti tilanteesta ja opiskelijasta riippuen.

5.2.6 Kantaako koulutus

Tarkastelen tässä luvussa lyhyesti vielä niitä näkemyksiä, joita työelämähaastatteluissa op-
pimisympäristöstä nousi esiin.

Oppimisympäristönä koululta odotetaan samaan aikaan kontrollia ja vapautta. Opis-
kelijoiden puheesta nousi esille tarve nähdä edelleen koulu paikkana, joka määrittää miten 
tehdään ja milloin. Sama raamitus nousee esille myös työelämähaastattelujen koulutuk-
seen liittyvissä muistoissa. Esiintymistilanne asiakkaan edessä näyttäytyy koulumuistois-
sa hallinnan puutteena ja taas työelämäkontekstissa tilanteena, jossa oma ammatillinen 
itsetunto on kasvanut ja myös kommunikoinnin taito ja hallinnan tunne on erilainen, 
kun voi toimia itsenäisesti.

Koulu sanelee reunaehdot, eikä voida hallita tilannetta, mutta nyt työelämässä voi hallita 
itse ja on vastuussa. On nyt sekin, että nyt tuntee ja tietää asiansa ja oma ammatillinen itse-
tunto on parantunut ja kasvanut. (TE3)

Esiintymistilanteiden muodollisuus ja järjestämisen jäykkyys on jäänyt mieleen, vaikka 
työelämää on jo pitkälti takana ja varsinaisesta koulutuksesta on aikaa. Esiintymistilanne 
koettiin kielteisesti. Aineistosta nousee hyvin vahvasti juuri tämä esitysten pitämiseen liit-
tyvä kielteisyys. Kukaan haastatelluista ei nosta tätä myönteisenä esiin.

Koulussa kyllä aikoinaan esitysten pitäminen oli mun mielestä tosi jäykkää ja jotenkin 
nöyristelevää. (TE7)

Autenttinen esiintymistilanne nousee työelämäaineistossakin kokemuksena myöntei-
sempänä esiin. Tilanne on koettu selkeämmäksi. Järjestetyn formaalin oppimistilanteen 
erilaisuus suhteessa oikeaan asiakaskohtaamiseen koetaan selkeästi. Autenttisuuden mie-
lekkyys näkyy myös seuraavassa aineistoesimerkissä:

Viimeisenä opiskeluvuotena aloin oman firman kautta esitellä omia töitä ja se tilanne oli 
ihan erilainen kuin koulutilanne, kun pienessä piirissä sai esitellä ja toimeksianto oli tietysti 
selkeämpi. (TE2)
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On koulutuksesta myönteisiäkin muistoja ennen kaikkea silloin, kun kokemus liittyy itse-
tunnon ja ammatillisen varmuuden kasvuun. Koulutus on koettu kannustavaksi ja se on 
kantanut erityisesti työelämän alkutaipaleella.

Oli koulun jälkeen semmonen olo, että koulutus on antanut jotain ja meihin oli luotu sel-
laista henkeä, että me ollaan jotain ja itsevarmuus oli korkealla. Oli nähnyt työelämääkin, 
kun koulutukseen liittyi sitä ja teoriakin oli hallussa, oli ollu kansainvälistä projektia ja oli 
sellaine olo, että hanskaa mitä vaan. Osaa siis varmasti monia juttuja, mutta nyt vuosien 
myötä on ymmärtänyt, että moni muukin osaa. (TE4)

Mielenkiintoista on, että työelämäaineistosta nousee lopulta todella vähän puhetta kou-
lutuksesta. Oman osaamisen kehittymisen tarkastelu nähdään lähinnä työkontekstissa. 
Omaa koulutusta ei kritisoida muttei kiitetäkään. Koulutuksen merkitystä kommuni-
kointitaitojen kehittymiseen arvioidaan lähinnä vain näiden edellä käsiteltyjen esiinty-
mistilanteiden kautta. 

5.3 Opetussuunnitelmat oppimisympäristöä raamittamassa

Tässä luvussa esitän muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmien opetussuunnitelmien si-
sällöistä temaattisen analyysin mukaan nousseet keskeiset kohdat kommunikointitaitojen 
merkityksestä. En siis tarkastele opetussuunnitelmasta vain yksittäisten suomen kielen ja 
viestinnän kurssien määrää, laajuutta tai sisältöä vaan käyn opetussuunnitelman koko-
naisuudessaan läpi ja nostan esille teemat, jotka koskettavat kommunikointitaitoja. Näitä 
teemoja peilaan seuraavissa luvuissa haastatteluaineiston tuloksiin.

Tarkasteltaviin opetussuunnitelmiin kuuluvat ammattikorkeakoulun yhteinen, ylei-
nen osa sekä alakohtaiset yhteiset kuvaukset. Tämän lisäksi opetussuunnitelmissa on 
jokaisesta opintojaksosta kuvaus, jossa on määritelty opintojakson esitietovaatimukset, 
ydinaines- ja -osaaminen, täydentävä ja erityisosaaminen, tiedolliset oppimistulokset sekä 
taidolliset oppimistulokset. Tutkimuksen kannalta keskeisiä viestinnän opintojaksoja 
opetussuunnitelmassa ovat perusopintoihin kuuluva ensimmäisen vuoden kirjoitus- ja 
puheviestintä, 3 op sekä kolmannen tai neljännen vuoden tutkimukselliset opinnot, 5 op. 
Lisäksi muotoilun koulutusohjelmassa ammattiopintoihin kuuluva toisen vuoden vuo-
rovaikutustaidot ja myyntityö -opintojakso, 3 op, ja portfolio/presentointi-opintojakso, 3 
op, yhdistävät selkeästi visuaalista ja kielellistä viestintää. Viestinnän koulutusohjelmassa 
toisen vuoden ammattiopintoihin kuuluu myös viestinnän perusteet -opintojakso, 3 op ja 
kolmannen vuoden opintoihin markkinointiviestinnän opintojakso, 3 op. Näissä kaikissa 
opintojaksoissa visuaalisen ja kielellisen viestinnän yhtymäkohdat ovat selkeästi opetus-
suunnitelmatasolla nähtävissä.
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Tekstissä aineistonäytteet on yksilöity seuraavasti:
 AMKOS07 = ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma 2007
 KAOS07 = kulttuurialan opetussuunnitelma 2007
 MKO07 = muotoilun koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007
 VKO07 = viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelma 2007.
 Lisäksi opintojaksoista poimitut osaamistavoitteet identifioidaan opintojakson 

nimellä.

Kommunikointitaitojen merkitys näkyy opetussuunnitelmissa yleisenä osaamisena, 
jota kaikilta työelämän asiantuntijoilta odotetaan, mutta siihen liitetään selkeästi myös 
omaan alaan liittyviä erityispiirteitä. Opetussuunnitelman teemoittelu syntyi tutkimus-
asetelman mukaisesti niin, että aluksi tarkastelin opetussuunnitelmasta välittyvää oppi-
miskäsitystä ja tämän jälkeen pyrin löytämään yleisiin työelämävalmiuksiin liitettäviä 
merkityksiä ja toisaalta alaan liittyviä osaamisvaatimuksia, jotka sisältävät selkeästi kom-
munikointitaitojen vaatimuksen. (Ks. myös Kotila 2000, 3–6.) Opetussuunnitelmien 
sisällön merkityksen kommunikointitaitojen kannalta olen aineiston perusteella teemoi-
tellut seuraavasti: 

Opetussuunnitelmasta nousevia teemoja hyödynnän luovuutta tukevan oppimisympäris-
tön kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ja tulkinnassa sekä tutkimuksen päätelmissä. 

Kuvio 8. Opetussuunnitelman sisältö ja kommunikointitaitojen kannalta 
merkitykselliset teemat

Oppimiskäsitys ja
kommunikointitaidot

• oppimiskäsitys: aktiivinen ja vuorovaikuttava opiskelija
• tutkiva oppiminen
• työelämälähtöisyys

Sosiaalistuminen ja
kommunikointitaidot

Osaamisen
kehittäminen ja

kommunikointitaidot

• oman alan perinteet
• alaspesifi- ja yleinen osaaminen
• oman alan verkostot, kommunikointitaidot kansainvälisessä 

kontekstissa, kielitaito

• reflektio-osaaminen
• opinnäytetyö
• projektiosaaminen ja monialaisuus
• oman osaamisen presentaatiot ja portfoliot
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Oppimiskäsitys ja kommunikointitaidot
Opetussuunnitelmien tarkastelun ja analyysin aloitin oppimiskäsityksen muodostamisel-
la. Katson, että oppimiskäsitys vaikuttaa kaikkiin oppimistoiminnassa tehtäviin valintoi-
hin ja päätöksiin.

Opinnoissa korostuu tutkiva lähestymistapa. Opetus perustuu kokonaisvaltaiseen käsityk-
seen ihmisestä oppijana. Sen tavoitteena on antaa opiskelijalle vahva substanssiosaaminen 
ja -asiantuntemus sekä erinomaiset työelämävalmiudet – myös asenne jatkaa omaehtoisesti 
kehittymistään asiantuntijuudessa. 

Tavoitteena on, että opiskelija on aktiivinen ja motivoitunut, hallitsee tiedonhankinnan ja 
sisäistää jatkuvan oppimisen. (AMKOS07)

Koko ammattikorkeakoulun yhteisessä opetussuunnitelman osiossa oppimiskäsitys on 
selvästi tutkivaa oppimista korostava, opiskelijan oma aktiivisuus ja motivoituneisuus 
nousevat keskeisiksi ja elinikäinen, jatkuva oppiminen nähdään tavoitteeksi. Osaamisen 
tavoitteet kuvataan opetussuunnitelmassa ammattispesifisiin ja yleisiin työelämäval-
miuksiin sekä itsesäätelyvalmiuksiin kuuluvina.

Osaamisen perustan kaikilla koulutusaloilla ja koulutusohjelmissa muodostavat työelämäs-
sä tarvittavat avainkvalifikaatiot, jotka asiantuntijan taitoprofiilissa jäsennetään ammatti-
spesifisiin taitoihin, yleisiin työelämävalmiuksiin ja ammatillista kehittymistä edistäviin 
itsesäätelyvalmiuksiin. (AMKOS07)

Työelämälähtöisyys nousee esille avainkvalifikaatioiden kautta ja korkeakoulukonteks-
tia kuvaavat tiedonhankinnan taidot, jotka opetussuunnitelmasta nousevat esille. Kou-
lutusalakohtaisessa opetussuunnitelman osassa työelämälähtöisyys nousee vahvasti esille 
projektimaisen työskentelyn ja hankkeiden kautta. Vaikka opetussuunnitelmissa projek-
tiopinnot korostuvat, opiskelijoiden kokemus on osittain ristiriitainen ja projektiopintoja 
toivotaan lisää. Niiden hyöty sekä ammatillisen kehittymisen että kommunikointitaito-
jen kehittymisen kannalta tunnustetaan haastatteluaineistonkin perusteella. 

Tiiviit työelämäyhteydet ja opetukseen kytketyt työelämälähtöiset hankkeet auttavat opiske-
lijaa kasvamaan kulttuurialan ammattilaiseksi, jolla on työelämässä tarpeellinen, proaktii-
vinen ja työyhteisöään kehittävä työskentelyote. (KAOS07)

Kaiken kaikkiaan oppimiskäsitystä näyttäisi raamittavan tutkiva oppiminen, projektiop-
piminen, työelämälähtöisyys, elinikäisen oppimisen ajatus ja aktiivinen opiskelija.

Sosiaalistuminen ja kommunikointitaidot
Opetussuunnitelmasta nousevan sosiaalistumisen teemassa näkyvät oman ammattialan 
perinteet, alaspesifiosaaminen sekä yleisten työelämävalmiuksien määrittely. Kulttuuri-
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alan opetussuunnitelma korostaa selkeästi käden taitoja ja muotoilun koulutusohjelman 
opetussuunnitelmassa mainitaan muotoilualan perinteet. Tietynlaisena vastavoimana 
tälle näkyy opetussuunnitelmassa kansainvälinen toimintaympäristö ja verkostoitu-
misosaaminen.

Kulttuurin koulutusalalla painottuu harjaantumiseen perustuva ja erilaisiin työtapoihin 
perustuva ja niiden käytännön osaamista harjoittava opetustoiminta. Harjaantumiseen 
perustuva oppimisprosessi edellyttää onnistuakseen erityisesti, että käytettävissä on riittävä 
aikaresurssi sekä opettamiseen että syklisesti vaativammaksi muodostuvaan käden taidon 
harjoittamiseen. (KAOS07)

Oppimis- ja tiedonkäsityksiä ohjaavat muotoilualan perinteet ja kehittämistarpeet. Muotoi-
lun koulutusohjelman oppimisnäkemykset tukeutuvat erityisesti ongelmakeskeiseen oppimi-
seen ja projektioppimiseen, joissa opiskelijoilla on aktiivinen tiedonrakentamisen ja -luomisen 
rooli. Lisäksi harjaantumiseen liittyvä taidollinen oppiminen liittyy kaikkeen oppimiseen 
muotoilun alalla. (MKO07)

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja työharjoittelu tuovat verkostoitumisosaamista muotoilu-
alalla toimimiseen mm. alan kansainvälisillä messuilla. (MKO07)

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja 
alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet 
perustuvat suunnitteluosaamisen, tuotanto-osaamiseen, muotoiluprosessin osaamiseen, ja vi-
suaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen. (MKO07)

Viestintäosaaminen ja siis opiskelijoiden kommunikointitaito määritellään eurooppalai-
sen tutkintojen viitekehyksen (EQF) suosituksen mukaan kuuluvaksi yleisiin osaamis-
vaatimuksiin7. Viestinnän koulutusohjelman opetussuunnitelman yleisessä osassa kom-
munikaatio- ja viestintätaito liitetään ammatillisuuteen ja todetaan, että nimenomaan 
menestys ammattilaisena edellyttää kommunikaatio- ja viestintätaitoa. Kommunikaatio- 
ja viestintätaito nostetaan itse asiassa samanarvoiseksi luovuuden, taiteellisen lahjakkuu-
den ja yleissivistyksen kanssa. 

Kuvallisen viestinnän ammattilaisena menestyvältä edellytetään luovuutta, taiteellista lah-
jakkuutta, kommunikaatio- ja viestintätaitoja sekä hyvää yleissivistystä. Nopea työtahti ja 
vaihtelevat työtehtävät edellyttävät itsenäisyyttä, joustavuutta, ryhmätyötaitoja sekä pai-
neen sietokykyä. (VKO07)

Muotoilun koulutusohjelman opetussuunnitelmasta varsinaisiin yleisaineiden (yleiset 
työelämävalmiudet) tavoitteisiin viestintäosaamista ei ole laitettu lainkaan. Esimerkiksi 
vuorovaikutustaidot ja myyntityö -opintojakso kuuluu ammattiaineisiin. Yleisaineiden 

7 ECTS-projekti, 2006 mukaan yleisiksi kompetensseiksi suositelaan seuraavia: itsensä kehittämisosaaminen, 
eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, yhteiskunta- ja 
organisaatio-osaaminen ja kansainvälisyysosaaminen (Ammattikorkeakoulut Bolognan tiellä 2007).
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tavoitteissa mainitaan muotoilun koulutusohjelmassa kuitenkin asetuksen vaatima kie-
litaito: 

Yleisaineiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva kulttuuri- ja taidea-
lan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, harjaannuttaa ja perehdyttää alan yleisiin 
taiteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin sekä antaa ammattikorkeakouluasetuksessa tarkoitet-
tu kielitaito. (MKO07)

Huomion arvoista siis on, että kommunikointitaitoja ei mainita yleisenä työelämä-
valmiutena vaan ne tuodaan esille opetussuunnitelmassa osana ammatillista osaamista ja 
osaamisen kehittämistä. Sen sijaan yleisissä työelämävalmiuksissa keskeisenä osaamisena 
nähdään elinikäiseen oppimiseen liittyvät tiedonhallinnan taidot.

Yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluvat jatkuva itsensä kehittäminen, valmiudet uuden opis-
keluun, tiedonhakuun sekä tiedon tuottamiseen. Alan eettisen säännöstön sekä ammatti- ja 
sopimuskäytänteiden hallinta kuuluvat opiskeluun. (MKO07)

Projektioppiminen ja projektinhallinta sekä oman osaamisen erilaiset presentaatiot sekä 
portfoliot edistävät ammatti-identiteetin rakentumista ja oman muotoiluosaamisen tunnis-
tamista. Viestintä ja vuorovaikutustaidot kuuluvat tärkeänä perustana työelämäyhteistyön 
projekteihin ja vahvistavat projektiosaamista ja verkosto-osaamista. (MKO07)

Opetussuunnitelma raamittaa oppimistoiminnan puitteet ja osaamisen tavoitteet, oppi-
misen tavat ja keinot (ks. myös Kotila 2000, 3–6). Vaikka opetussuunnitelman yleisessä 
osassa kommunikointitaitojen merkitys nähdään integroituneena, opetussuunnitelman 
opintojaksojen jäsennyksen perusteella edelleen elää kuitenkin käsitys tietynlaisesta oppi-
ainejaosta. 

Ajoituksellisesti suomen kielen ja viestinnän opintojaksot sijoittuvat ensimmäiseen 
ja toiseen lukuvuoteen. Opinnäytetyövaiheeseen liittyy tutkimusviestinnän osuus, tut-
kimukselliset opinnot -opintojakso. Opetussuunnitelma ei sinällään osoita opintojen in-
tegroitumista, mutta tämä ei kerro toteutuksen tasolla opetuksen järjestelyistä (ks. myös 
Kotila 2000, 3). Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että opintoihin kuuluu sekä 
integroitunutta viestinnän opetusta että erikseen omana opintojaksonaan toteutettavaa 
opetusta.

Opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alan vaa-
timukset sekä viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Hän osaa ja haluaa 
kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan. (Kirjoitus- ja 
puheviestintä, 3 op)

Opintojen suorittaminen erillisinä kokonaisuuksina ja usein opiskelun aluksi, jolloin ko-
rostetaan nimenomaan opiskeluun liittyvien kommunikointitaitojen harjaannuttamista, 
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voidaan pitää ongelmallisena. Varmaa ei ole, että tällaisin järjestelyin päästäisiin vaikut-
tamaan nimenomaan opiskelijan alaspesifiin viestintäosaamiseen. Jotta opiskeltavan alan 
ja ylipäätään työelämän viestintävaatimuksiin voitaisiin vastata paremmin, tulisi kehittää 
opetusta suuntaan, jossa opiskelija voisi yhdistää oman alan tiedon ja viestintäosaamisen 
kehittämisen. (Ks. myös Dannels 2001; Hyvärinen 2011.)

Kansainvälisyyden vaatimus nousee opetussuunnitelmasta vahvasti esille ja on alusta 
asti määrittämässä opiskelijoiden ammatillisen kasvun kenttää.  Koulutusalakohtaisessa 
opetussuunnitelman osuudessa nousee esille myös monialaisuus kansainvälisessä konteks-
tissa. 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on vahva ja monipuolinen am-
mattiosaaminen sekä kyky kommunikoida eri alojen asiantuntijoiden kanssa kansainvälises-
sä toimintaympäristössä. (KAOS07)

Koulutusohjelmakohtaisissa opetussuunnitelman osissa kansainvälisyys ja verkostot nä-
kyvät myös. Verkostoituminen nimenomaan kansainvälisessä kontekstissa tuodaan esille.

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja työharjoittelu tuovat verkostoitumisosaamista muotoilu-
alalla toimimiseen mm. alan kansainvälisillä messuilla. (MKO07)

Kansainvälistyminen edellyttää sujuvaa kielitaitoa ja erilaisten toimintakulttuurien tun-
temusta. Opiskelijalle oman alan verkostot ulottuvat kansallisten rajojen ulkopuolelle. 
Kommunikointitaitojen näkökulmasta kansainvälinen kulttuurien ja kieliyhteisöjen tun-
teminen muodostaa monimuotoisen haasteen ja samalla mahdollisuuden kehittää omia 
kommunikointitaitojaan. 

Koulutusalakohtaisessa osiossa nousee esille myös yleisesti ottaen monialaisuuden 
merkitys ja pyrkimys kouluttaa kulttuurialan opiskelijoista työelämään monialaisuuden 
merkityksen ymmärtäviä osaajia.

Muiden koulutusalojen, liiketalouden ja tekniikan kanssa toteutetaan projektimuotoisia 
opintokokonaisuuksia: näin opiskelija voi valmistua profiililtaan erottuvaksi ja työmarkki-
noilla halutuksi, innovaatioprosessin osaavaksi artenomiksi, medianomiksi tai konservaat-
toriksi. (KAOS07)

Opetussuunnitelmasta nousee vahvasti esille verkostoitumisen, yhteistyön ja vuorovaiku-
tuksen näkökulmat kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Osaamisen kehittäminen ja kommunikointitaidot 
Osaamisen kehittämisen teemaan olen koonnut opetussuunnitelmasta nousevat amma-
tilliseen kasvuun liittyvät alalla korostuvat käytänteet oman osaamisen kehittämiseksi ja 
osoittamiseksi. Osaamisen kehittämisen näkökulmasta merkityksellisiksi näyttäisi nou-
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sevan reflektio-osaaminen, projektiosaaminen, oman osaamisen ilmaisu (presentaatiot ja 
portfoliot) sekä opinnäytetyö. Tarkastelen myös, millaisia merkityksiä kommunikointi-
taidoille annetaan opetussuunnitelmassa osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Opetussuunnitelmissa kuvataan kunkin koulutusohjelman kohdalla ne sisällöt ja menetel-
mät, jotka mahdollistavat koulutusohjelman tuottaman asiantuntijan taitoprofiilin toteu-
tumisen ja siinä tuodaan havainnollisesti ja ymmärrettävästi esille opiskelijan ammatillisen 
kasvun eteneminen sekä oppimisen ja osaamisen jatkumo. (AMKOS07)

Reflektio-osaaminen näkyy opetussuunnitelman yleisessä osassa ja erityisesti opintojen 
alussa opiskelijaa ohjataan tunnistamaan omat oppimistavoitteensa. Ohjaustavoitteissa 
näkyvät myös opintojen kronologinen edistyminen ja ammatillinen kasvu.

Opintojen alussa keskitytään omien oppimistavoitteiden määrittelemiseen ja tarvittaessa 
myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen. Myöhemmin opintojen aikana 
opiskelijaa ohjataan ulkomailla tai kotimaassa tapahtuvan harjoittelun järjestelyissä, ul-
komailla tapahtuvassa opiskeluvaihdossa ja erilaisissa pääaineen opintoja koskevissa ratkai-
suissa. Opiskelun loppuvaiheessa ohjaus keskittyy työelämään siirtymisen valmentamiseen. 
(KAOS07)

Työelämälähtöiset yhteistyöprojektit opiskelun varhaisvaiheessa tuovat tunnetuksi työelä-
män käytänteet ja mahdollisuudet. Projektioppiminen ja projektinhallinta sekä oman osaa-
misen erilaiset presentaatiot sekä portfoliot edistävät ammatti-identiteetin rakentumista ja 
oman muotoiluosaamisen tunnistamista. Viestintä ja vuorovaikutustaidot kuuluvat tärkeä-
nä perustana työelämäyhteistyön projekteihin ja vahvistavat projektiosaamista ja verkosto-
osaamista. (MKO07)

Opetussuunnitelma korostaa osaamisen kehittämisessä visuaalisen alan opiskelijoiden 
kykyä osallistua projekteihin ja työelämälähtöisiin projekteihin. Opetussuunnitelman 
orientaatio on siis selvästi käytäntölähtöinen (Bailey 2002, 92, 93).

Oman osaamisen osoittaminen ja kyky markkinoida omaa osaamistaan on muotoilun 
koulutusohjelman osaamistavoitteissa mainittu seuraavasti:

Myös liiketaloudellinen osaaminen ja oman osaamisen markkinointi sekä alalla verkostoitu-
minen sisältyvät opiskeluun. (MKO07)

Oman osaamisen ilmaisun merkitys ja kyky markkinoida nousee vahvasti esille myös 
haastatteluaineistossa. Mielenkiintoista on, että muotoilun koulutusohjelman opetus-
suunnitelmassa markkinointi- ja verkostoitumisosaaminen mainitaan ikään kuin liike-
taloudellisena osaamisena ja tutkinnon tavoitteiden lisänä. Opintojaksotasolla vuorovai-
kutustaito ja markkinointiosaaminen jäsennetään ammattiaineisiin.
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Opiskelija tuntee markkinointikielen perusteet: tunnistaa suostuttelevan ja kohteliaan tyyliin 
kasvokkaisessa myyntitapahtumassa ja kaupanteon tekstiketjussa. Opiskelija osaa vakuuttaa 
ja pystyy käyttämään suostuttelevan viestinnän keinoja omassa asiantuntijan roolissaan. 
Opiskelija hallitsee yrityksen asiakasviestinnän keskeiset vaatimukset. Opiskelija osaa rea-
goida erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin (esimerkiksi reklamaatiotilanne) asianmukaisella 
tavalla. Opiskelija osaa laatia myyntitapahtumaan liittyvät asiakirjat. (Vuorovaikutustai-
dot ja myyntityö, 3 op)

Koulutusohjelmakohtaisissa opetussuunnitelmissa kuvataan yksityiskohtaisemmin ky-
seisen koulutusohjelman opintojen tavoitteita. Tutkimukseni kannalta mielenkiintoisim-
maksi nousee opinnäytetyöteema. Opintojen lopussa häämöttää koulutusajan ammatilli-
sen kasvun huippu: opinnäytetyö. Opinnäytetyö näyttäisi haastatteluaineiston perusteella 
laukaisevan selkeästi kommunikointitaitojen kehittymiseen liittyvän oppimissyklin, 
mutta mielenkiintoista on, miten tämä näkyy opetussuunnitelmassa ja osaamistavoitteis-
sa. Opiskelijat kuvaavat opinnäytetyötä haastavaksi mutta jollain tavalla myös irralliseksi 
muista opinnoista. Opinnäytetyö vaatii tekijöiltään paljon: ongelmanratkaisua, yhteen-
vetoja, lukutaitoa, päättelykykyä, itsenäistä työskentelyä, eikä vähiten kirjoittamisen tai-
toa (Hakala 1996; Hakala 1998; Hirsjärvi ym. 2002; Frilander-Paavilainen 2005; Vilkka 
2005). Opinnäytetyö on siis monien taitojen summa, osoitus osaamisesta. Ammattikor-
keakoulun opinnäytetyö voi olla toiminnallisesti tai teoreettisesti painottunut. Opetus-
suunnitelmassa opinnäytetyöstä todetaan seuraavaa:

Alan kehittämistoiminnan osaaminen näkyy erityisesti opinnäytetöissä, joita tehdään yhteis-
työssä työelämän kanssa. (MKO07)

Opinnäytetyö on suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jossa hyödynnetään koulutus-
ohjelman opintoja. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai se on muuten 
ammattialaa hyödyntävä. Opinnäytetyöhön kuuluu aina kirjallinen tutkielma, tiivistelmä 
ja englanninkielisen abstraktin teko sekä kypsyysnäyte. (MKO07)

Viestinnän koulutusohjelmassa opinnäytetyöhön liittyy myös sitä täydentävä produktio-
osa, jossa korostuu visuaalinen osaaminen.

Opinnäytetyön produktio-osan viimeistely.
Opinnäytetyön visuaalisen esittelyn laatiminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppijakson 
suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää ne ehdot ja vaatimukset, jotka työelämässä ase-
tetaan viimeistellylle työlle ja sen esittelylle. Oppijakson suoritettuaan opiskelija hallitsee työn 
viimeistelyn ja siihen liittyvän värihallinnan. (VKO07)

Opinnäytetyön vaatimukset ovat muotoilun koulutusohjelman kanssa samansuuntaiset 
ja myös tässä tiedonhankinnan taidot korostuvat:
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Opinnäytetyö valmentaa johdonmukaisesti etsimään ja käyttämään lähdeaineistoa, yhdiste-
lemään koulutusohjelman eri osa-alueiden tietoja ja taitoja. Opinnäytetyö on suunnittelu-, 
tutkimus- tai tuotekehitystyö, jossa hyödynnetään koulutusohjelman opintoja. Opinnäytetyö 
tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai se on muuten ammattialaa hyödyntävä. Opinnäy-
tetyöhön kuuluu aina kirjallinen osio sekä kypsyysnäyte. (MKO07)

Tutkimukselliset opinnot -opintojaksossa opiskelijan tiedollisiin oppimistavoitteisiin 
kuuluvat sekä tutkimukselliset että viestinnälliset osaamisvaatimukset opinnäytetyöpro-
sessissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin metodologiset ja viestin-
nälliset vaatimukset, myös kansainvälisessä asiayhteydessä. (Tutkimukselliset opinnot, 5op)

Opiskelijoille kirjallisten kommunikointitaitojen harjoittamiseen ei haastatteluaineiston 
perusteella opiskelun aikana juurikaan tarjoudu niin sanotusti luonnollisia tilanteita. 
Ongelmallista opetussuunnitelmallisesti on se, että viestinnän opintojaksot sijoittuvat 
opintojen alkuun ja opintojen loppuvaiheessa on opinnäytetyö, joka vaatii taas erityistä 
viestintäosaamista. (Ks. myös Kostiainen 2003, 173.) Kommunikointitaitojen kehitty-
minen ei siis opetussuunnitelmallisesti ole järjestetty integroidusti kirjallisen viestinnän 
osalta, vaikka se voisi tuoda ratkaisun myös opiskelijoiden tunnistamiin haasteisiin (vrt. 
suullinen viestintätaito, Cronin & Glenn 1991). Vai onko niin, että juuri tämä kirjallis-
ten töiden vähyys opintojen aikana kertoo työelämän konventioista ja siitä, että suullinen 
viestintä on tärkeämpää kuin kirjallinen?

Kirjallisessa ilmaisussa niin opinnäytetyö tuli vähän sillee, että pitäisi olla opiskeluaikana 
ehkä enemmän kirjallista. Ei sitä etukäteen ajattele, että se on niin iso juttu. Ja itelle tuli 
semmonen, että olis ehkä vaan pitänyt aiemmin jo vaan kirjoitella jotain. (O2)

Opetussuunnitelma-aineiston ja haastatteluaineiston välillä on havaittavissa tulkintani 
mukaan tietynlaisen akateemisen korkeakoulugenren ja käytännön saneleman työelämä-
genren välistä ristivetoa. Ammattikorkeakoulun tehtävä soveltavan tutkimuksen8 parissa 
on keskeinen, mutta haasteena saattaa olla, että opinnäytetyö ei palvele konseptina so-
veltavan tutkimuksen ominaispiirrettä: sovellettavuutta ja työelämän kannalta relevant-
tia, käytännönläheistä tietoa ja raportointimuotoa. Pikemminkin opinnäytetyön malli 
noudattelee yliopistoille osoitetun tehtävän – perustutkimuksen – raportointityyliä. (Ks. 
myös Lankinen 2012, 487.)

Pasi Lankinen ja Aino Vuorijärvi (2010, 263) nostavat esille hyvin mielenkiintoisen 
näkemyksen ammatillisen korkeakoulutuksen ja ammatillisen työelämän välisestä dis-
kurssista tai yhteisen diskurssin puutteesta. He kysyvät, mikä on se diskurssiyhteisö, jossa 
ammattikorkeakouluopiskelija toimii. Täyttääkö monialainen ammattikorkeakoulu dis-

8 Ammattikorkeakoulujen tehtävä on tuottaa soveltavaa tutkimusta, kun taasen yliopiston tehtävä on perus-
tutkimus.
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kurssiyhteisön kriteerit vai onko niin, että alakohtaiset preferenssit ohittavat ammatti-
korkeakoulun käytänteet esimerkiksi opinnäytetöiden muotoa ja sisältöä pohdittaessa? 
Opinnäytetyön tekstilaji tuntuu ammattikorkeakoulussa olevan vielä kovin vakiintu-
maton, vaikka töitä sen eteen on tehty runsaanlaisesti. Osoittaako tämä tekstilajin va-
kiintumattomuus myös sen ympärillä toimivan diskurssiyhteisön vakiintumattomuutta? 
Tämä pohdinta on mielenkiintoista tarkasteltaessa opetussuunnitelmaa ja sen merkitystä 
opiskelijan kommunikointitaitojen kehittymisen kannalta. Jos ammattialan konventiot 
todella ovat olemassa ja ne ovat kyllin vahvoja haastaakseen niin sanotut voimagenret9, 
mitä oikeastaan ammattikorkeakoulussa tulisi opettaa kommunikointitaitojen osalta?

5.4 Yhteenveto ja päätelmät oppimisympäristön merkityksestä

Käyn tässä luvussa oppimisympäristön kannalta keskeisimmät aineistosta nousevat tu-
lokset läpi. Analyysini perusteella nostan kaksi merkittävää tutkimustulosta esille (ku-
vio 9): Ensinnäkin oppimisympäristön merkitys kommunikointitaitojen kehittymiselle 
koulutusorganisaation kontekstissa ja toisaalta työelämälähtöisessä integroituneessa op-
pimisympäristössä on erilainen. Korkeakoulukonteksti korostaa niin sanottua formaalia 
ja normitettua oppimisympäristöä mutta integroitunut oppimisympäristö korostaa käy-
tännöllistä työelämän vaatimusten mukaista kommunikointitaitojen ajattelua (ks. myös 
Dannels & Martin 2008, 137–138). Ristiriitaisena tämä kokonaisuus näyttäytyy erityi-
sesti opinnäytetyövaiheessa, jossa opiskelija kohtaa selkeästi nämä molemmat genret (ks. 

9 Genrepedagogiikassa tietyillä tekstilajeilla on muita merkittävämpi asema. Näiden ns. voimagenrejen opet-
taminen on koulutusinstituutioiden velvollisuus. (Lankinen & Vuorijärvi 2010; Luukka 2004.)

Kuvio 9. Korkeakoulukontekstin ja työelämälähtöisen integratiivisen 
oppimisympäristön korostama kommunikointitaidon merkitys visuaalisella 
suunnittelualalla

Formaali oppimisympäristö:
Korkeakoulugenre

Integratiivinen oppimisympäristö:
Työelämägenre

• akateemisen kirjoittamisen traditio
• suorituksen arviointi
• yhteistyö, vuorovaikutus
• koulutusorganisaation asettamat 

raamit viestintätilanteessa
• esitelmien pitäminen

• suullisen viestintäosaamisen vaati-
mus

• kyky antaa ja vastaanottaa palau-
tetta

• yhteistyö, vuorovaikutus
• oma hallinta ja vastuu viestintätilan-

teessa eli oppijan itseohjautuvuus ja 
autonomia

• presentaatiot
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myös Julkunen 2002). Oppimisympäristössä on selkeästi integroituneita kokonaisuuksia 
mutta myös formaalin oppimisympäristön piirteitä. 

Toiseksi eri aloilla on erilaisia viestinnän konventioita ja opetuksessa nämä konventiot 
tulisi huomioida entistä selkeämmin. Muotoilun ja viestinnän koulutuksessa oppimisym-
päristössä korostuvat suulliset presentaatiot, oman työn perustelut ja oman osaamisen va-
kuuttaminen ennen kaikkea suullisesti. 

Esitän seuraavaksi tutkimukseni tuloksista yhteenvedon ja päätelmät koskien oppi-
misympäristön merkitystä. Tarkastelen ensin formaaliin oppimisympäristöön ja integ-
ratiiviseen oppimisympäristöön liittyviä piirteitä. Tämän jälkeen pohdin alakohtaisten 
viestinnän konventioiden merkitystä suhteessa opetuksen järjestämiseen. 

5.4.1 Formaali oppimisympäristö vs. integratiivinen oppimisympäristö 

Opetussuunnitelmassa (amk-taso, koulutusalataso ja koulutusohjelmataso) ammattikor-
keakoulun oppimisympäristöä kuvataan työelämälähtöiseksi. Opiskelijalta odotetaan 
yhteistoiminnallista otetta ja itseohjautuvuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa pedagogi-
sia valintoja, joilla työelämälähtöisyys pyritään täyttämään ja samalla vastaamaan yhteis-
toiminnallisuuden ja opiskelijan itseohjautuvuuden vaatimuksiin. Esimerkkinä yleisesti 
työelämälähtöisestä integroituneesta oppimisympäristöistä ja pedagogisista valinnoista 
mainittakoon projektioppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, tutkiva oppiminen, rat-
kaisukeskeinen pedagogiikka ja kehittämispohjainen oppiminen sekä innovaatiopeda-
gogiikka (ks. Bereiter 2002; Kalli 2003; Suomala 2003; Hakkarainen 2004; Raij 2007; 
Penttilä ym. 2009; Nykänen & Tynjälä 2012). Autenttisissa oppimistilanteissa työelä-
mäläheisissä toimeksiannoissa ja integratiivisessa oppimisympäristössä kommunikoin-
titaidot kehittyvät ammatillisen alan konventioiden mukaisesti ja ohjaavat opiskelijaa 
autonomiseksi ja itseohjautuvaksi. Aineiston perusteella opiskelijoiden oppiminen ja 
kommunikointitaitojen kehittyminen oli ollut työelämäläheisessä oppimisympäristössä 
hyvin itseohjautuvaa. 

Ammattikorkeakoulukontekstissa nousi esiin työelämäyhteyden myönteinen vaikutus 
esimerkiksi projekteissa tai työharjoittelukontekstissa myös kommunikointitaitojen ke-
hittymiseen. Mielenkiintoista tässä on se, että työelämäkonteksti näyttäisi opiskelijoiden 
kokemuksen mukaan kehittävän kommunikointitaitoja, vaikka niitä ei erityisesti olisi tie-
dostettu tai niiden merkitystä reflektoitu työelämäjakson aikana. Työharjoittelutilanteet 
ja yhteiset projektit koettiin mielekkäiksi omien kommunikointitaitojen kehittymisen 
kannalta. Aidot työtilanteet ovat siis ohjanneet opiskelijoita autonomiseen oppimiseen 
ja itseohjautuvuuteen, joka on elinikäisen oppimisen näkökulmasta oleellista (esim. Koro 
1992, 47; Ruohotie 1995, 8–13; Virolainen 2004, 224, 230). Ammattikorkeakoulukon-
tekstissa viestintä onkin työelämälähtöisissä hankkeissa sekä väline että opittava sisältö 
(Vuorijärvi 2009; ks. myös Fränti & Pirinen 2005).

Olisiko merkki integratiivisen oppimisympäristön mielekkyydestä myös osoitus siitä, 
että silloin viestintäosaamisen koetaan karttuvan nimenomaan ammattialaan liittyvien 
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konventioiden mukaisesti, jolloin oppimisen ja kehittymisen motivaatio on voimakkaam-
pi? (Ks. myös Dannels 2001; Hyvärinen 2011; Tynjälä 2011; Nykänen & Tynjälä 2012; 
Heikkinen 2013.) Yksi hyvin konkreettinen esimerkki integratiivisen oppimisympäris-
tön toteutumisesta on aineistossa esille tuleva opiskelijoiden haastatteluissa myönteisenä 
esiin noussut muotinäytösprojekti, joka toteutetaan usean eri opintojakson kokonaisuu-
tena joka lukuvuosi. Projektissa toimii opettajatiimi ja eri alojen opiskelijoita. Projektil-
la on suora yhteys työelämän toimeksiantoihin ja käytänteisiin. Viestinnän opetus on 
kytketty tähän projektiin hyvin laajasti: siihen sisältyy markkinointia ja tiedottamista, 
oman esiintymisen harjoittelua, vieraiden vastaanottamista ja small talkin harjoittelua. 
Tällaiset työelämäläheiset ja monialaiset projektit ovat opiskelijoiden palautteiden perus-
teella haastavia mutta hyvin mielekkäitä. Ne myös aineiston perusteella kehittävät yksilön 
kommunikointitaitoja. Ylipäätään autenttisuus ja tilanteen aitous vaikuttavat kommuni-
kointitaitojen harjoittamisen mielekkyyteen. (Ks. myös Hyvärinen 2011.) Oleellista tässä 
kuitenkin on se, että korkeakoulukontekstissa projektiin on kytketty tavalla tai toisella 
tietoista kommunikointitaitojen ja viestintäosaamisen kehittämistä ja ohjausta. 

Tällaisessa integroituneessa kokonaisuudessa taataan mahdollisimman autenttinen 
ja tavallaan työelämää vastaava kokemus (ks. myös Dannels 2001; Nykänen & Tynjälä 
2012). Laajassa yhteistyöprojektissa tarvitaan sekä ammattiaineiden asiantuntijoiden että 
yleisten työelämävalmiuksien asiantuntijoiden yhteistyötä, koska tavoitteena on, että pys-
tytään viestimään paitsi ammatilliselle yhteisölle korkeakoulussa myös työelämän edusta-
jille (ks. myös Vanhanen-Nuutinen 2010). 

Opettajan rooli nousee aineiston perusteella suureksi. Opettaja luo keskusteluilma-
piiriä ja joko kannustaa tai latistaa. Opettamisen merkitystä on ruodittu paljon, Bereiter 
(2002, 286) tiivistää sanan opettaminen merkityksen mielestäni hyvin: ”To teach is to 
cause learning”. Opettaminen johtaa siis aktiiviseen toimintaan ja sitä kautta aiheuttaa 
oppimista. Myös Larry Livingston (2010, 60) peräänkuuluttaa erityisesti korkeakoulu-
tuksen kontekstissa huomion siirtämistä opettamisesta oppimiseen. Tässä tapauksessa 
oppimista syntyy, kun opiskelijat ja opettaja yhteisesti reflektoivat töitä ja ilmapiiri tukee 
keskustelevaa ja avointa oppimista. Opettajat saavat tutkimukseni aineiston perusteella 
opiskelijoilta hyvää palautetta avoimen keskustelukulttuurin synnyttämisestä. Toisaalta 
opettajien oma viestintäkäyttäytyminen voi vaikuttaa sekä kielteisesti että myönteisesti. 
(Ks. myös Nykänen & Tynjälä 2012, 24.) Myös työelämästä vierailevat opettajat nähtiin 
positiivisesti vaikkakin pedagogisen osaamisen puute tuntui olevan opiskelijoita harmit-
tava seikka. 

Aineistosta nousee esille myös ryhmän merkitys oppimisprosessissa. Opiskelijat koke-
vat ryhmän joko tukevan tai tukahduttavan oppimisen ja kommunikointitaitojen kehit-
tymisen. Ryhmän toimivuudella on siis suuri merkitys kommunikointitaitojen kehitty-
misessä ja ammatillisessa kasvussa. (Ks. myös Nikkola 2012.) Oleellista Tiina Nikkolan 
(2012, 48) mukaan onkin ryhmän työkyky. Ryhmän työkyvyn perusehtona on riittävä 
konsensus, joka mahdollistaa yhteistoiminnan ja riittävä yksilöllinen vapaus, jotta luovuus 
ja innovointi ovat mahdollisia.
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Opiskelijat osaavat tarkastella oppilaitosta viestintäympäristönä kriittisesti ja ky-
kenevät myös pohtimaan sen yhteyttä omaan työelämään. Oppilaitoksissa muodostuu 
hyvin nopeasti oma toimintakulttuurinsa, joka heijastaa yhteisiä moraalisia käytäntöjä, 
sosiaalista traditiota sekä yhteisiä arvoja. Myös oppilaitoksen viestintäkulttuuri on oman-
laisensa ja eroaa työelämäkontekstista (ks. Dannels 2000). Oppimisympäristön erilaiset 
kulttuuriset piirteet ovatkin merkityksellisiä oppimisprosessin ja oppimisen kannalta. 
Yhteiset tavat, arvot ja normit heijastuvat myös opiskelijoiden ajatteluun ja tapaan toi-
mia. (Jaakkola ym. 1995, 94; ks. myös Säljö 2001, 105.) Oleellista on tämän tutkimuksen 
kannalta ollut esimerkiksi miettiä, miten visuaalisen alan suunnittelijaopiskelijoiden luo-
vuutta tukeva oppimisympäristö sallii vapaan keskustelun, miten opettajien omat kom-
munikointitaidot vaikuttavat opiskelijoiden käsityksiin oman ammattialan viestinnästä 
ja miten yhteinen kommunikaatio rakentuu. Oppilaitos luo kuvaa koko alasta ja välittää 
niitä arvoja ja uskomuksia, joita tiettyyn alaan liittyy. Omasta alasta välittyvä kuva on 
paikoin hyvin kriittinen. 

Opiskelijoiden ryhmähaastattelusta nousee esille, että nimenomaan kurssina ja toisin 
sanoen siis formaalin oppimisympäristön tuotoksena suomen kielen ja viestinnän opinto-
jakso tekee viestinnän osaamista näkyväksi ja on siis hyödyllinen kommunikointitaitojen 
kehittymisen kannalta. Mielenkiintoista on, että korkeakoulukontekstissa ammattiainei-
siin liittyy paljon kommunikointia ja oman ammatillisen kasvun reflektointia ja oman 
osaamisen esittelyä, mutta ongelmaksi näyttää nousevan juuri Kostiaisen (2003) esittämä 
viestintäosaaminen hiljaisena tietona. Viestintäosaamista ei siis pelkästään korkeakoulu-
kontekstissa ammatillisten opintojaksojen aikana kehitetä tietoisesti vaan sen annetaan 
mennä painollaan. Vaikuttaisi siltä, että nämä tilanteet eivät myöskään haasta opiskeli-
joita kylliksi toimimaan autonomisesti ja reflektoimaan oman osaamisensa kehittymistä. 
Voisiko näissä tilanteissa kuitenkin piillä formaalin oppimisympäristön mahdollisuus, 
mikäli viestintäosaaminen ja kommunikointitaitojen kehittäminen todella tuotaisiin 
osaksi reflektiota, palautetta ja arviointia? Sen sijaan kun ammatilliset projektit ovat ol-
leet selkeästi työelämälähtöisiä, toisin sanoen ne on toteutettu aidoissa työelämän toimek-
siannoissa, opiskelijoiden autonomia on ollut suurempi ja projektityöskentely on tällöin 
haastanut myös kommunikointitaidot eri tavoin. Onko tämä merkki siitä, että autenttiset 
työelämätilanteet haastavat korkeakoulukontekstin oppimistilanteihin verrattuna opis-
kelijoita enemmän ja lisäävät täten tarvetta myös itseohjautuvalle reflektiolle?

Oppiainejakoinen ajattelu, perusaineet – ammattiaineet, näyttäisi johtavan siihen, että 
opiskelija ei tiedosta niiden kompetenssien kehittymistä, jotka eivät varsinaisesti ole kysei-
sen ammattiaineen projektin, kurssin, opintojakson tai oppimistehtävän kohteena. Tämä 
ei tietenkään tarkoita, etteivätkö kompetenssit kuitenkin kehittyisi. Oleellista onkin poh-
tia, kehittyisivätkö ne enemmän, mikäli ne nostettaisiin selkeästi tietoisiksi kehittämisen 
kohteiksi. Tämä voisi johtaa opiskelijoita reflektoimaan ja kehittämään kommunikointi-
taitojaan vahvemmin myös myöhemmin työelämässä. Mielenkiintoista on pohtia, onko 
niin, että oppija ajattelee (vain) viestinnän opettajan edustavan viestintäosaamista ja am-
mattiaineen opettajan (vain) ammatillista osaamista.
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Olen itse ollut toteuttamassa opetuskokonaisuutta, jossa ammattiaineen esitystä, pre-
sentaatiota, oli seuraamassa suomen kielen ja viestinnän opettaja. Opettajien työnjako 
oli selvä: ammattiaineen opettaja kommentoi ja antoi palautetta sisällöstä ja viestinnän 
opettaja antoi palautteen kommunikointitaitojen kehittymisen ja puhe-esitystilanteen 
onnistumisen näkökulmasta. (Ks. myös Gerlander ym. 2009, 17, 18.) Vaikka oppimis-
tilanteena ja palautteenantotilanteena tämä tuntuisi ideaalilta, voivat käytännön työ-
järjestelyihin ja myös resursseihin liittyvät kysymykset tulla hyvän yhteistyön esteeksi. 
Toisaalta haastaisin ammattikorkeakouluja arvioimaan työajansuunnitteluaan uudelleen 
siitä näkökulmasta, että opettajien tiimityö ja yhteisopettajuus mahdollistuisi (ks. Mäki 
ym. 2011). Merkittävää kuitenkin on, että pelkästään esimerkiksi kommunikointitaito-
jen integrointi ammatti alan opetukseen ei välttämättä takaa opiskelijoiden kehittymistä. 
Ongelmana saattaa juuri olla viestintäosaamisen näkökulmasta osaavan opettajan puut-
tuminen  ohjaus- ja arviointitilanteesta. (Cronin & Grice 1993, 4.)

Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisen kasvun kannalta tulisi opetussuun-
nitelmissa jatkossa näkyä huomattavasti selkeämmin läpi koko opiskeluajan (ks. myös 
Dannels & Housley Gaffney 2009). Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että ope-
tussuunnitelmassa ei voi näkyä kaikkea sitä osaamista, jota kuitenkin oppimistilanteis-
sa syntyy. Opetussuunnitelma onkin tarkoitettu kuvaamaan vain tavoiteltua osaamista, 
mikä osaltaan kertoo niistä arvovalinnoista, joita kuhunkin ammatilliseen kulttuuriin 
kuuluu. (Cohen ym. 2011b, 36.) Nyt haasteeksi muodostuu kommunikointitaitoihin lii-
tettävä hiljaisen osaamisen ajattelu, resurssinäkökulma ja työn järjestäminen sekä asian-
tuntijuuden ja opettamisen legitimiteetin haaste. 

Tynjälä (2011) kuvaa integratiivisen pedagogiikan mallin avulla oppimisympäristön ja 
oppimistilanteen suunnittelua niin, että asiantuntijuuden peruselementtien, teoreettisen 
tiedon, käytännöllisen tiedon, itsesäätelytaitojen ja sosiokulttuurisen tiedon yhdistämi-
nen ovat mahdollisia. Ihannetapaus olisi oppimisympäristö, joka suunnitellaan oppilai-
toksen ja työelämän kanssa yhteistyössä. 

Oppimisympäristöllä ylipäätään on valtava merkitys kehittymiseen. Oppimista ta-
pahtuu parhaiten rikastavassa ja itsetuntoa vahvistavassa vuorovaikutuksessa. (Himanen 
2010, 118, 119.) Vermetten ym. (2002) ovat todenneet, että tehokas oppimisympäristö 
sisältää realistisen kontekstin, yhteistoiminnallista oppimista, mahdollisuuden erilaisten 
ajattelutapojen tiedostamiseen sekä mahdollisuuden soveltaa tietoa. Keskeistä on myös 
arviointi, joka painottuu ymmärrykseen ja tiedon soveltamiseen. Muotoilijoiden ja suun-
nittelijoiden oppimisympäristö on luonnostaan hyvin toiminnallinen. Kriittistä onkin, 
saadaanko kommunikointitaitojen oppiminen ja kehittyminen linkittymään saumatto-
maksi kokonaisuudeksi osaksi ammatillista kasvua. 

Miksi nämä asiat sitten on syytä nostaa oppimisympäristön kontekstissa esille ja mitä 
merkitystä niillä on kommunikointitaitojen kannalta? Oleellista tässä on kysymys, kuka 
voi kommunikointitaitoja opettaa. Kysymys on sinällään mielenkiintoinen – opiskelijat-
han käyttävät kommunikointitaitoja koko ajan. Mutta oppivatko he jotain lisää? Syve-
neekö osaaminen? Miten opiskelijoiden kommunikatiivisen kompetenssin kehittymisestä 
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otetaan vastuu, sanoitetaan ja tehdään näkyväksi se, miten monialaiset tiimit ja projekti-
oppiminen haastavat jokaisen yksilön kommunikointitaidot?

Viestinnän opetuksen ja oppimisen yhteydessä erityisesti alakohtaisia vaatimuksia 
pohdittaessa on syytä muistaa, ettei ole kyse siitä, että annettaisiin täsmäopetusta eri 
alojen tarpeisiin tai että eri aloilla opetettaisiin erilaisia sisältöjä tai käytettäisiin erilai-
sia oppimistehtäviä. Alakohtaisuus on ennen kaikkea sitä, että opiskelijoita kannustetaan 
reflektoimaan omaa viestintäosaamistaan ja tiedostamaan omien kommunikointitaitojen 
heikkouksia ja vahvuuksia suhteessa siihen työkenttään, johon he valmistuvat. Kommu-
nikointitaitojen ja ammatillisen osaamisen yhteys määrittyy eri aloilla eri tavoin ja vies-
tintäosaamiseen kohdistuu siis erilaisia alakohtaisia vaatimuksia. (Kostiainen 2003, 237.) 
Näihin alakohtaisiin painotuksiin pureudun vielä tutkimukseni seitsemännessä luvussa. 

5.4.2 Viestinnän alakohtaiset konventiot ja opetus

Ammattikorkeakoulukontekstissa opiskelijan diskurssiyhteisöitä ovat korkeakouluyh-
teisö ja ammatillinen yhteisö. Näiden kahden diskurssiyhteisön vaatimukset voivat olla 
toisistaan poikkeavat (esim. opinnäytetyö ja työelämän arkipäivän kirjoittaminen), mutta 
niiden välillä ei saisi vallita kilpailevaa arvoasetelmaa. 

Oman ammattialan erityisyys nousee tässä tutkimuksessa ja myös aiemmissa sel keästi 
esille. Esimerkiksi Ann Darling (2005, 25) toteaa tutkimuksessaan, että insinöörit pi-
tävät tärkeänä esitystä pidettäessä ennen kaikkea esityksen kohdetta, sen sijaan Deanna 
 Dannelsin (2005) tutkimuksessa kävi ilmi, että muotoilualalla korostetaan esittämista-
paa, jossa esityksen visuaalisuudella ja esityksen pitäjän kontaktilla yleisöönsä on erityinen 
merkitys. Omien havaintojeni perusteella voin yhtyä tähän näkemykseen. Näkemykseni 
mukaan työelämälähtöisessä oppimisympäristössä pitäisikin pystyä tarkemmin rajaa-
maan ammattialaan liittyviä viestinnän konventioita ja kyseenalaistaa vain korkeakou-
lugenreen kuuluvia oppimistehtäviä ja tilanteita, jotka eivät suoraan palvele työelämän 
diskurssiyhteisöä vaan ovat lähinnä opintosuorituksia varten tehtyjä. (Ks. myös Lankinen 
& Vuorijärvi 2010, 265; Heikkinen 2013, 5.)

Tutkimusaineiston perusteella ammatilliset traditiot ja tapa viestiä vaihtelevat jopa 
kulttuurialan sisällä. Muotoilijat ja visuaalisen viestinnän suunnittelijatkin kuvaavat 
kommunikointitaitojen merkitystä hieman eri tavoin. Yhteistä näyttäisi kuitenkin olevan 
vahva visuaalisen viestinnän ja sitä tukevan puheviestinnän yhteistyö (ks. myös Dannels 
ym. 2005). Kasvokkaisviestinnän merkitys on kaikista viestinnän välineistä ja mahdolli-
suuksista huolimatta edelleen vaikuttavin (ks. myös Vuorijärvi ym. 2009). 

Kommunikointitaitojen merkitys kokonaisuutena nähdään aineiston perusteella to-
della suureksi mutta samalla todetaan, että opetussuunnitelmallisesti on tehty resurs sien 
jakoa ja tästä syystä keskitytään niihin asioihin, joita opetussuunnitelmassa kuvataan. 
Näinhän onkin – opetussuunnitelmalla on funktionsa ja opetuksen tavoitteiden pitää-
kin sieltä olla löydettävissä. Jos kuitenkin kommunikointitaidot jätetään opetussuunni-
telmassa vain yleiselle tasolle ja niitä pidetään vain yleisenä työelämävalmiutena, ne jäävät 
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opiskelijalle merkityksettömiksi ja viestintäosaamisen kokonaisuuden moniulotteisuutta 
voi olla vaikea hahmottaa. Ne olisikin mieluummin liitettävä tarkoituksenmukaiseen 
kontekstiin esimerkiksi työelämälähtöisten projektien osaksi niin, että viestintäosaamis-
ta tietoisesti kehitettäisiin osana projektiosaamista. Tähän suuntaan ohjaa selkeästi myös 
opetussuunnitelmien yleinen osa. Asiantunteva opetus toteutuisi opettajatiimillä, jossa 
ammattiaineiden opettajat ja viestinnän opettaja yhdessä vetävät projektikokonaisuutta. 
(Ks. myös Kostiainen 2003; Hyvärinen 2011.) Opetussuunnitelmissa opintojaksotasolla 
oppiainejakoista ajattelua ja jäsennystä on yhä. Viestinnän opetus on ollut ja on edelleen 
omina opintojaksoinaan. Opetussuunnitelma ei sinänsä kerro koko totuutta kurssin tai 
opintojakson toteutuksesta. Voi olla niin, että vaikka jokin kurssi näyttäytyy opetussuun-
nitelmassa hyvin itsenäisenä kokonaisuutenaan, se todellisuudessa on käytännön opetus-
työssä integroitu johonkin toiseen opintojaksoon tai vielä laajempaan kokonaisuuteen. 
(Ks. myös Dannels 2001.)

Merkittävää kommunikointitaitojen kokonaisuuden kannalta on kirjallisen viestin-
nän merkityksen vähäisyys kauttaaltaan koko tämän tutkimuksen aineistossa. Philippa 
Lyon (2009) on todennut tutkimuksessaan, että design-alalla oman luovan prosessin 
avaaminen sanallisesti koetaan vaikeaksi. Opinnäytetyö nousee tavallaan ristiriitaiseksi 
opiskeluajan huipennukseksi, koska toisaalta se on opettanut laajalti kommunikointitai-
tojen kokonaisuutta mutta toisaalta todetaan, että se on ensimmäinen kunnon paikka, 
jossa kirjallista viestintää käytetään (ks. myös Frilander-Paavilainen 2005). Se voidaankin 
kokea ristiriitaiseksi siitä syystä, että oma ammatillinen ydinosaaminen liittyy visuaali-
seen viestintään, sen sijaan opinnäytetyögenreä hallitsee kirjallinen kielellinen viestintä 
(ks. myös Lyon 2009, 151). Pohdin myös, ovatko opinnäytetyön normitettu muoto ja pro-
sessiin liittyvät aikataulut ja vaatimukset tavallaan vaikeita hyväksyä muuten niin luovan 
suunnitteluprosessin osaksi. Vaikka oman produktin tuottamiseen liittyy yhtälailla dead 
linet ja työskentely on päämäärätietoista, se on kuitenkin oman luovuuden ja vahvuuksien 
tulos. Sen sijaan opinnäytetyön raportointiosuus on jotain, joka ei ole opiskelijan vahvuus, 
vain harva kokee olevansa hyvä kirjoittaja. Onko siis opinnäytetyön raportti jollain tavalla 
oman luomisen tiellä tai esteenä?

Visuaalisella alalla suullinen kommunikointitaito dominoi, mutta kirjallisen kom-
munikointitaidon kehittämiseksi tulisi tarkastella opiskeluaikana niitä kirjoittamiseen 
liittyviä tapoja ja keinoja, jotka tukisivat ammatillisuutta. Puhumisen ja kirjoittamisen 
erittelyn sijaan opetuksessa tulisi mieluummin etsiä mielekkäitä tapoja luoda yhteisiä 
merkityksiä kussakin kontekstissa riippumatta siitä, millainen väline tai kanava on käy-
tettävissä (kirjallinen, sähköinen, suullinen, visuaalinen). Tämä ajattelu voisi suunnittelu-
aloilla murtaa rajoja suullisen, kirjallisen ja visuaalisen viestinnän arvojärjestyksestä. (Ks. 
Kostiainen 2003, 166.) Näiden pohdintojen pitäisi selkeästi näkyä läpi koko opetussuun-
nitelman ja konkretisoitua opetuksen tasolla ja myös opintojen loppuvaiheessa esimer-
kiksi opinnäytetyön muodossa. On aiheellista pohtia diskurssiyhteisön käsitettä ja sitä, 
minkä yhteisön ehdoilla ammattikorkeakoulutuksessa määritellään viestinnän tapojen ja 
keinojen oikeellisuus. (Ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010.) Myös kirjoittamisen ope-
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tuksessa tulee olla avoin erilaisille tekstilajeille ja niiden kautta herätellä kirjoittamisen 
motivaatiota (ks. Lehtonen 2002; Lankinen 2012). Esimerkiksi visuaalisille aloille luova 
kirjoittaminen, runot, tarinat ja kertomukset voisivat toimia kirjoittamisen motivaation 
herättäjinä samalla, kun ne voisivat olla osa yksilöllistä suunnitteluprosessia (ks. myös 
 Shreeve ym. 2003, 123; Lyon 2009, 155). Sen sijaan taas tekstilajina niiden merkitys dis-
kurssiyhteisölle yhteisöllisen tiedon jakamisessa ja jalostamisessa voi olla hyvin pieni.

Huomiota pitäisi kiinnittää enemmän myös yhteisöllisten oppimistulosten arviointiin 
ja siirtää huomio korkeakoulukontekstissa yksilöllisistä saavutuksista myös ryhmän työn 
tuloksiin. (Ks. myös Lehtinen & Palonen 1997.) Oleellista on myös pystyä arvioimaan 
kommunikointitaitoja oman alan konventioiden ja vaatimusten kannalta ja myös työelä-
män aidoissa oppimistilanteissa, ei pelkästään esimerkiksi järjestetyssä suullisen esittämi-
sen tilaisuudessa (ks. myös Dannels & Housley Gaffney 2009; Hyvärinen 2011). 

Opetuskontekstissa oleellista on, että pyritään tiedostamaan ja analysoimaan kunkin 
yksilön ja erityisesti ammattialan suhtautumista siihen, millaisia viestinnällisiä keinoja 
arvostetaan ja pidetään tärkeinä merkitysten jakamisessa ja yhteisen osaamisen synnyt-
tämisessä. On oleellista tietää, arvostetaanko ammattikäytänteissä esimerkiksi prosessin 
suullista selvittämistä ja oman työn pätevää perustelua nimenomaan suullisesti, kuten tä-
män tutkimuksen aineistosta selkeästi nousee esille (ks. myös Dannels ym. 2008; Lyon 
2009). 

5.4.3 Päätelmät

Ensinnäkin kriittistä on kommunikointitaitojen päämäärätietoinen kehittäminen läpi 
opintojen. Tämä tarkoittaa sitä, että kommunikointitaitojen kehittämisen mahdollisuuk-
sia tulee luoda läpi opintojen. Tähän tarvitaan yhteisopettajuutta, rakentavaa, asiantun-
tevaa palautetta ja keskustelua sekä opiskelijoille tilaa reflektoida kommunikointitaitojen 
merkitystä ammatillisena ulottuvuutena visuaalisella alalla. Vaikka varsinaiset viestinnän 
opintojaksot olisivatkin opintojen alussa niin sanotusti antamassa tarvittavaa työkalu-
pakkia opintoihin, ei se riitä ammatillisen kasvun ja kommunikointitaitojen kehitty-
misen näkökulmasta. Opiskelijan kommunikointitaidot eivät kehity osana ammatillista 
osaamista niin kauan kuin viestintä nähdään irrallisena, omana kurssinaan. Oleellista on 
jatkossa oppimistilanteissa läpi opintojen nostaa esille myös kommunikointitaitojen mer-
kitys oman työn ja osaamisen ilmaisussa. 

Toiseksi koska vaikuttaa siltä, että kommunikointitaitojen kehittyminen ja kehittämi-
nen ammattikorkeakoulukontekstissa on vaikuttavaa ja mielekästä nimenomaan monen 
eri aineen kokonaisuudessa ja mahdollisimman autenttisessa oppimisympäristössä, ope-
tussuunnitelmallisesti tähän tarvitaan selkeää integrointia ja opetuksen tasolla toimivaa 
tiimiopettajuutta viestinnän asiantuntijoiden, ammatillisten asiantuntijoiden ja työelä-
män välillä. (Ks. myös Nikkola 2012, 220–221.) Tämä edellyttää myös viestinnän eri vä-
lineiden haltuun ottoa. Kyse ei niinkään ole ajasta tai resursseista vaan opetuksen käytän-
nön järjestelyistä ja uudenlaisesta tavasta ajatella kommunikointitaitojen kehittymistä ja 
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viestintäosaamisen syntymistä jatkuvana prosessina, tiedostettuna ja reflektoituna osana 
ammatillista kasvua. Viestinnän opettajan ei tarvitse ruveta jokaisen ammattialan asian-
tuntijaksi, muttei toisaalta ammattiaineen opettajakaan voi olla viestinnän asiantuntija, 
vaikka ammattialan viestinnän konventiot olisivatkin tuttuja. Selvää kuitenkin aineiston 
perusteella näyttäisi olevan, että keskustelua ja yhteistyön hiomista tarvitaan edelleen, 
koska ideaalimallit saattavat kaatua yksiselitteiseen resurssipuheeseen ja omien reviirien 
vartioimiseen. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla myös erilaisten opetuksellisten mallien 
kokeilua ja myös opettajan kokonaisvaltaisen työsuunnittelun mahdollistamista taitavalla 
yhteistyöllä lähikollegoiden ja lähiesimiehen kanssa. 

Kolmanneksi oleellista oppimisympäristössä on kommunikointitaitojen kehittämi-
sen näkökulmasta niiden nostaminen näkyväksi ja tiedostetuksi10. Korostan tässä nyt 
nimenomaan opetussuunnitelmallisen tason lisäksi opetuksen toteutuksissa viestintä-
osaamisen nostamista näkyväksi sekä korkeakoulukontekstissa että työelämään integ-
roituneessa oppimisympäristössä. Tämä tarkoittaa kommunikointitaitojen merkityksen 
ymmärtämistä kokonaisvaltaisesti osana ammatillista kehittymistä. Vaikka autenttiset 
tilanteet olivat opiskelijoiden kokemuksen mukaan kehittäneet kommunikointitaitoja, 
ei viestintäosaaminen vain hiljaisena ja automaattisena osana kaikkea toimintaa kehitä 
ammattialan viestintäosaamista. (Ks. myös Kostiainen 2003.) 

Neljänneksi viestinnän opetuksen kehittämisessä tulisi huomioida yhä enemmän am-
matilliset konventiot ja panostaa niihin. Visuaalisella suunnittelualalla tämä tarkoittaisi 
erityisesti panostusta arvioiviin reflektiivisiin palautekeskustelutilanteisiin ja presentaati-
oiden kehittämiseen oman osaamisen sanoittamisen näkökulmasta.

Viidenneksi korkeakouluyhteisössä opiskelija kasvaa omaan ammatilliseen kulttuu-
riinsa mutta samalla hän myös saa valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämi-
seen. Vaikkei tämän tutkimuksen puitteissa esimerkiksi ammattialan konventioissa kir-
jallisen viestinnän merkitys korostukaan, on selvää, että asiantuntijan taitoihin kirjallisen 
ilmaisun monipuolinen hallinta kuuluu. Eri asia sitten on, onko syytä pohtia visuaalisilla 
suunnittelualoilla opinnäytetöiden tekstilajia ja tyyliä yhä edelleen ja mahdollistaa hyvin-
kin erilaisten opinnäytetöiden raporttien tuottaminen.

Taulukkoon 5 olen temaattisen analyysin perusteella pelkistänyt oppimisympäristössä 
kommunikointitaitojen kehittymistä lisäävät seikat ja estävät tekijät (ks. myös Niinistö-
Sivuranta 2008, 53).

10 Vaikka puheviestinnän opetuksessa keskeisiä tavoitteita on ollut yleensä ajatus omien taitojen tiedostami-
sesta, Eeva Takala 1995 problematisoi tätä tietoisuuden vaatimusta, koska sen merkityksestä ei näytä olevan 
yhtenäistä käsitystä.
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Taulukko 5. Yhteenveto oppimisympäristön merkityksestä

Kommunikointitaitojen kehittymis-
tä tukevat piirteet oppimisympäris-
tössä

Kommunikointitaitojen kehittymis-
tä estävät piirteet oppimisympäris-
tössä

Opettajien luoma avoin keskusteluilmapiiri ja 
palautekäytänteet
• arvioiva reflektiivinen palautekeskustelukult-

tuuri
• oppimisen edistäminen kommunikoimalla 

yhteisesti
• jatkuva palaute ja kommunikointitaitojen 

tekeminen näkyväksi

Palautekäytänteet
• arvioiva reflektiivinen palautekeskustelukult-

tuuri puuttuu
• liian väljä palaute ei kehitä
• palaute puuttuu kokonaan
• palautteessa ei kiinnitetä huomiota kokonai-

suuteen: ammattiosaaminen suhteessa yleisiin 
työelämävalmiuksiin

• kommunikointitaitoja ei nosteta näkyväksi 
Tiivis ryhmähenki
• uskaltaa kommunikoida

Huono ryhmähenki
• rajoittunut kommunikaatio

Autenttiset tilanteet
• työharjoittelu
• oikeat työelämälähtöiset projektit
• monialaiset projektit
• luovuus ja vapaus
• rohkeus ja motivaatio
• osaamisen arviointi suhteessa kontekstiin

Autenttisten oppimistilanteiden puute
• käytännön projektien vähyys
• monialaisten oppimistilanteiden vähyys
• virheiden tekemisen pelko
• oppimistehtävän suorituksen arviointi

Ammattialan konventiot
• työelämälähtöisyys
• erilaisten ihmisten kohtaaminen
• suulliset presentaatiot
• aitous ja motivaatio
• ammattialan konventiot opetuksen perustana
• suullinen kommunikointitaito nähdään 

visuaa lisen rinnalla osana kriittistä ammatti-
taitoa

Ristiriitaiset konventiot
• kommunikointitaidot nähdään irrallaan 

ammattialan konventioista
• kirjoitusviestintä vain osana korkeakoulukon-

tekstia 

Monipuoliset oppimisen mahdollisuudet, 
rutiini ja toistuvat tehtävät
• kehittyminen läpi opiskeluajan
• kommunikointitaitojen reflektointi
• integraatioajattelu 

Opetussuunnitelmalliset valinnat (resurssit)
• tunnistetaan tarve kommunikointitaitojen 

kehittämiselle mutta vedotaan resursseihin

Työelämän monimuotoisuus asettaa koulutukselle paineita: koska tarkkoja työtehtäviä ei 
ole, pitää koulutuksen aikana taata opiskelijalle mahdollisuus saavuttaa taso, jolla on yli-
päätään realistista kehittyä asiantuntijaksi. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että asiantun-
tijuuteen kasvaminen ja siinä kehittyminen vaatii yksilöltä paitsi tieto- ja taitopääomaa 
myös sosiaalisia taitoja, emotionaalista sitoutumista ja metakognitiivisia taitoja. (Ks. 
myös Suomala 2003, 97; Varila & Rekola 2003, 68–75; Ora-Hyytiäinen 2004; Eteläpelto 
1992.) Tuleekin muistaa, että vain osa yksilön kommunikointitaidoista on sellaista tiu-
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kasti alasidonnaisiin konventioihin liittyvää osaamista, jota tulisi kehittää erityisesti am-
matillisen osaamisen näkökulmasta. Ammattiroolissa tarvitaan aina myös sellaista vies-
tintäosaamista, joka on ominaista muulle kansalaiselämälle ja vielä laajemmin ajateltuna 
kaikelle inhimilliselle vuorovaikutukselle. (Ks. myös Hyvärinen 2011.) Ammatillisessa 
korkeakoulutuksen tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti tähdätä ammatillisen osaamisen 
rakentamiseen ja siihen liittyvien kommunikointitaitojen kehittämiseen. 

Koska työelämän muutos on jo kliseisestikin tullut jäädäkseen, tarvitsee siis koulutuk-
sessa ottaa huomioon hyvin monipuoliset itsensä tuntemiseen ja tilanteiden hallintaan 
liittyvät tekniikat ja taidot. Oleellista tämän tutkimuksen näkökulmasta on ollut selvit-
tää, miten työelämän vaatimukset ja pedagogiset ratkaisut oppimisympäristöissä vaikut-
tavat opiskelijoiden kommunikointitaitojen kehittymiseen. 
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6 Työelämän viestinnälliset vaatimukset 
suhteessa yksilön kommunikointitaitoihin 

Tässä luvussa näkökulma on työelämän viestintä ja sen vaatimukset yksilön kommuni-
kointitaidoille. Olen jakanut luvun kahteen osaan aineistosta nousseiden teemojen mu-
kaisesti. Ensimmäisessä teemassa tarkastelen yksilön kommunikointitaitoja ihmisten ja 
erilaisten persoonien näkökulmasta suhteessa työelämän viestintävaatimuksiin. Toisessa 
teemassa tarkastelen työelämän viestinnän keinoja ja välineitä suhteessa yksilön ja yhtei-
sön kommunikointitaitoihin.

Taulukko 6. Työelämän viestintäympäristön teemat

Yhdistävä teema Teema

Työelämän viestinnälliset vaatimukset

Ihmiset ja persoonat
• tunneäly ja sosiaaliset taidot
• tiimipelaajat
• vakuuttava esiintyminen
• asiakasymmärrys
• myymispuhe
• pelisäännöt
• sosiaalinen hyväksyntä
• työelämän hyvät tyypit
• uramahdollisuudet
• johtaminen
• kansainvälisyys
Välineet ja kanavat
• kommunikointi verkossa
• viestinnän monikanavaisuus
• työelämän tekstit
• kasvokkaisviestintä
• informaation hakeminen
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6.1 Teema 1: Ihmisten välinen vuorovaikutus

Työelämän viestintäympäristöä kuvataan aineiston perusteella ennen kaikkea ihmisten 
kautta. Viestinnälliset tilanteet muotoutuvat erilaisten ihmisten kohtaamisena ja kas-
vokkaisviestinnän merkitys korostuu. Aineistosta nousevat esille sosiaalisten taitojen ja 
vuorovaikutuksen merkitys, tiimissä toimimisen tärkeys sekä tunneäly ja kyky luoda ym-
pärilleen hyvää tunnelmaa. Johtamisen näkökulmasta tuodaan esille johtajan kyky luoda 
yhteisiä merkityksiä ja avoin, luottamuksellinen tunneilmasto työyhteisöön. Visuaalisella 
alalla luovaan työhön liittyy oikeanlaisen tunneilmaston syntyminen – tunne siitä, että 
töitä voidaan tehdä yhdessä, että palautetta voidaan antaa ja saada ja että luovan suun-
nitteluprosessin vaiheet ymmärretään ja niitä tuetaan yhteisen kommunikaation kautta. 
Omalle työlle merkityksellistä on onnistunut vuorovaikutus:

Se on enemmän kiinni siitä, miten sä tuut ihmisten kanssa toimeen. Se, mimmonen sä oot 
ihmisenä, nousee isoon osaan. (O2)

Tarkastelen seuraavaksi ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyviä piirteitä ja kommu-
nikointitaidoille annettuja merkityksiä aineistosta syntyneiden teemojen kautta.

6.1.1 Tunneäly ja tiimipelaajat – hyvät tyypit ja hyvä fiilis

Tässä teemassa nousevat esille 1.) ihmisen persoonan, tunneälyn ja sosiaalisten taitojen 
merkitys kommunikointitilanteessa sekä 2.) tiimityöskentelyn ominaispiirteet ja kommu-
nikointitaitojen merkitys tiimityön onnistumisessa.

Persoonallisuus, tunneäly ja sosiaaliset taidot
Kommunikointitaitoja kuvaillaan aineistossa työelämäkontekstissa usein niiden myön-
teisten mahdollisuuksien kautta. Persoonallisuuden merkitys erilaisten ihmisten välisen 
vuorovaikutuksen onnistumisessa nousee esille myös aineistosta (ks. myös Hargie 2006a, 
56).

Joko sä osaat tuoda sellaista luovaa ja ymmärtää tai sitten vaan tuot, että töks ja mekaanisesti 
sitä viestintää. Että kyllä se on persoonasta kiinni, jollakin on sitä tunneälyä ja jollakin ei ole. 
(TE4)

Aineiston perusteella työelämän viestintään visuaalisella alalla liittyy sosiaalisten taito-
jen hallinta. Liisa Keltikangas-Järvinen (2010, 13, 18) kuvaa sosiaalisuuden ja sosiaalisten 
taitojen merkitystä seuraavasti: Sosiaalisuus on piirre, joka liittyy ihmisen persoonallisuu-
teen ja temperamenttiin. Sosiaalinen ihminen haluaa olla tekemisissä muiden ihmisten 
kanssa. Sosiaaliset taidot taasen viittaavat yksilön kykyyn olla muiden kanssa. Sosiaali-
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suus on synnynnäistä mutta sosiaaliset taidot opitaan kokemuksen ja kasvatuksen kautta. 
Merkittävää on myös se, että sosiaalisuus ei välttämättä tarkoita hyviä sosiaalisia taitoja. 
Sama koskee kommunikointitaitoja. Taitava kommunikoija voi olla myös riidankylväjä tai 
vaikuttaa ihmisiin manipuloimalla1. Nykyajan käsityksiin sosiaalisista taidoista liittyy ih-
misen kyky solmia kontakti muihin ihmisiin nopeasti sekä kyky keskustella ja olla luonte-
va erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Oleellista on siis yksilön kommunikointitaito. (Ks. 
myös Kostiainen 2003.) 

Yksilön synnynnäiset, perityt ominaisuudet ovat todennäköisesti osaltaan selittämäs-
sä yksilön taitavaa tai taitamatonta vuorovaikutuskäyttäytymistä. Aineistosta nouseekin 
esille luontaisen kyvyn ja opitun taidon välinen ero. (Ks. myös Uusikylä 2000, 66–68; 
Valkonen 2003, 36.) Haastatteluaineiston perusteella hahmottuu selkeästi ajatus kyvystä 
ymmärtää toista ihmistä, joka on synnynnäistä – on aina ollut – ja jostain sellaisesta kom-
munikointitaidon osaamisesta, joka on opittu.

Jostain syystä olen aina vaan osannut lukea ihmisiä ja se on tosi tärkeä taito suunnittelijalle. 
Kun kohtaan ihmisen, niin teen heti semmosen skannauksen, että mimmonen ihminen toi 
on. (TE3)

Myyntitaito tulee jotenkin ihmisestä itsestään ja jotenkin se taito on tai ei ole. (TE3)

Tuodaan esille myös se, että joku on luonnostaan taitavampi kommunikoija ja tällainen 
ihminen todennäköisesti myös urallaan asiasta hyötyy nimenomaan siksi, että alunperin-
kin lähtee urapolulle, jossa kommunikointitaidoista on hyötyä. Koetaan, että motivaati-
olla on suuri merkitys oman uran valinnoissa.

Oma motivaatio vaikuttaa varmasti eniten. Jos näkee jonkin urapolun mielessään, tekee töi-
tä sen eteen, että saavuttaa tavoitteensa. Jos se tarkoittaa kommunikointitaitojen kehittämis-
tä, niin ehkä sitten tarttuu härkää sarvista. Toisaalta, jos ihminen on luonnostaan ulospäin 
suuntautunut ja esim. hyvä esiintymään, niin hän varmasti valitsee tien, jossa voi kykyjään 
kehittää ja hyödyntää. (KO5)

Aineistosta voi havaita, että haastateltavat ovat ymmärtäneet kommunikointitaitojen 
merkityksen suhteellisen kokonaisvaltaisesti. Kommunikatiivisen kompetenssin perus-
edellytys – oikeanlainen kommunikointitapa ja tyyli tilanteeseen sopivasti niin, ettei 
pelkästään oman edun tavoittelu ole keskiössä – näkyy haastateltavien pohdinnassa (ks. 
Habermas 1987, 71). Aina esimerkiksi loistava puhuja tai suulas esiintyjä ei olekaan kom-
munikointitaidoiltaan hyvä, koska käyttää taitoaan väärin.

1 Keltikangas-Järvinen (2010, 91–100) kuvaa laajasti tällaisen narsisitisen persoonan piirteitä ja esimerkiksi 
kykyä hurmata muut puolelleen. Tämän tutkimuksen piirissä tähän persoonallisuuden piirteeseen ei kui-
tenkaan tämän enempää syvennytä, vaikka ilmeistä onkin, että kommunikointitaidoilla on suuri merkitys 
narsistisen ihmisen vallankäytössä muita ihmisiä kohtaan.
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Uskon kyllä, että ihmisellä, jolla on hyvät kommunikointitaidot on varmasti tilaisuuksia 
ja mahdollisuuksia enemmän, siis jos osaaminen muutenkin on kunnossa. Mutta toisaalta 
kommunikointitaitoja voi käyttää myös väärin, pitämällä kovaa ääntä itsestään, agitoimal-
la jne. Siis tarkoitan sitä, että esim. hyvä esiintyjä ei välttämättä olekaan hyvä kuuntelija tai 
vuorovaikuttaja vaan liian täynnä itseään ja omaa hyvyyttään. Oikeasti lahjakas kommu-
nikoija hallitsee laajasti koko kentän. (KO5)

Muotoilijan tai suunnittelijan on osattava kuunnella ihmistä. Aktiivisen kuuntelun kaut-
ta syntyy myös ymmärrys vastapuolen tavoitteista ja tarpeista. Liian hyökkäävä vuoro-
vaikutustyyli ei ole suunnittelijalle taitavaa käyttäytymistä kommunikaatiotilanteessa, 
vaikka oma työ ja oma osaaminen pitäisikin tuoda esille selkeästi. Tärkeää on kuunnella 
asiakasta, kollegaa, toista ihmistä.

Jos mahdollisimman moni ihminen osaisi lukea sellaisia signaaleja, mitkä ei välttämättä ole 
sanallisia, niin moni asia varmaan menis helpommin, olis kivuttomampaa. Mulle se on tapa 
tutustua erilaisiin ihmisiin ja lukea niitä ja oppia tuntemaan muita ihmisiä. Joku sitten osaa 
ehkä lukea mua. Sanoilla ei kuitenkaan kerrota kaikkea vaikka töissä pitäiskin siihen pystyä. 
Se on se tunneäly ja siitä on nyt alettu puhua enemmän. (TE4)

Työn kannalta on siis merkittävää, onko henkilöllä hallussaan riittävästi työkaluja pitää 
yllä keskustelua ja osallistua vuorovaikutustilanteeseen, olipa kyseessä muodollinen tai 
epämuodollinen tilanne. Työpaikkojen sosiaalisissa tilanteissa tarvitaan kokemusta ja nä-
kemystä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen ilmapiirin luomisessa. Kommunikointi ei ole 
mekaanisia taitoja vaan siihen liittyy paljon tunnetta. Tutkimusaineistosta nousi toistu-
vasti esille hyvän tunnelman, hyvän fiiliksen merkitys. Opiskelijalle esimerkiksi työhar-
joittelupaikan hyvä sosiaalinen ilmapiiri johdatteli ymmärtämään paljon omasta alasta. 
Ilmapiiri oli rohkaissut myös ajattelemaan, ettei aina tarvitse tehdä kaikkea oikein, voi 
myös tehdä virheitä ja huumorintajulla sekä reippaudella selviää. Myönteisellä palautteella 
työpaikan esimies oli luonut itseluottamusta työharjoittelijalle. Palaute ja kehut oli kerrot-
tu ääneen, sanoitettu.

Se kun oli harjoittelija, oli vapautettu monista asioista. Pystyi sanomaan, että ei oikeasti 
tiedä. Huumorilla kans oli suuri merkitys. Se mun pomo saattoi kehua mua asiakkaille ihan 
ääneen. Ei haittaa että mokaa. Mä keksin siellä yleensä asioille valoisat puolet. Oli yksikin 
sellanen, että liikennemerkkiin oli tullut virhe ja joutui ympäri maata hakemaan niitä ta-
kas. Se mun pomo kehui, että xx aina keksii ne hyvät puolet. Puhelimeenkin kun vastasi sillä 
tavalla reippaasti, niin jos joku asiakas tulee vihaisena, niin sitten se muuttuu. Fiilis oli hyvä. 
(O3)

Samaa hyvää fiilistä esiintyi myös työelämän aineistossa. Vuorovaikuttaja, joka osaa luoda 
ympärilleen myönteistä energiaa, säilyttää työpaikkansa ja etenee urallaan. Kyky kom-
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munikoida huumorilla, lukea ympäröiviä viestejä ja taito luoda tunnelmaa näkyy myös 
vaikuttavuutena. Voi saada asiansa etenemään.

Kyllähän se on niin, että on mulle sanottukin, että jos en olis ollu tällainen tyyppi, joka saa 
ympärilleen iloa ja ihmiset viihtymään ja toimimaan, niin en välttämättä olis tässä. Kyllä 
olis parempiakin ollu tulossa tilalle ja moni niin ku työssään lahjakkaampi on saanu lähteä. 
(TE 4)

Fiilis on ollut se keskeinen mun juttu. Oon lahjakas kertomaan asioista, miten asia esitetään 
ja millä tyylillä. Joku lyö päätänsä seinään eikä saa asiaa lävitse ja sit ku mä meen niin saan 
asian lävitse. (TE4)

Asiakasymmärrys vaatii myös kykyä kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa ja kuun-
nella asiakkaan tarpeita. Työntekijöitten välisissä keskusteluissa yhteistä tietoa jäsenne-
tään tyypittelemällä asiakkaita, työntekijöitä ja muita toimintaan liittyviä sidosryhmiä. 
Lisäksi yhteisesti ratkaistaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Puhutaan myös asiakkaista 
ja jaetaan kokemuksia.

Yhes paikas olin studiossa ja nainen soitti ja huusi missä meidän tilaukset on, noo mä en 
tiedä, pahoittelin, rauhoittelin asiakasta. (O1)

Kommunikoinnilla on tärkeä rooli myös yleisesti turvallisuuden näkökulmasta. Työyh-
teisön luottamus edellyttää toimivaa viestintää, ihmisten välistä kommunikaatiota (Koi-
vumäki 2008, 179). Myös haastavat ja ennakoimattomat asiakastilanteet vaativat asian-
tuntijalta tai palvelun tarjoajalta erityistä kykyä reagoida aggressiivisiinkin viesteihin. 
Kokemuksia jakamalla voidaan tilanteisiin varautua. (Ks. myös Hjelt-Putilin 2005, 13, 
39.) Vuorovaikutus on oleellinen osa itse tiimin työtä. (Ks. myös Valleala & Collin 2004, 
131.) Aineistosta näkyy, että kaivataan parempaa tuntemusta erilaisista viestijöistä ja eri-
laisista persoonista.

Vaikka että miten me voitais erityyppistä asiakasta käsitellä ja miten vois kommunikoida ja 
miten voisit valmistautua siihen kohtaamiseen ja voisit sitten valmistautua jos tiedät, että 
millainen toi asiakas on. (TE6)

Arvot ja yrityksen kulttuurin ymmärtäminen näyttäisi vaativan tunneälyä. Yhtä merkit-
tävää on myös yhteinen kommunikaatio. 

Yleisesti ihmistä, joka osaa kommunikoida hyvin erilaisten ihmisten kanssa, kuvail-
laan usein sosiaaliseksi ja vuorovaikuttavaksi. Sosiaalisuudella ja sosiaalisilla taidoilla, jois-
sa kommunikointitaidoilla on suuri merkitys, on kuitenkin selkeä ero. Liisa Keltikangas-
Järvisen mukaan (2010, 28–31) temperamentti muodostaa ihmisen persoonan biologisen 
osan ja on riippumaton oppimisesta ja kokemuksista. Temperamentti on persoonallisuu-
den pohja ja sen biologinen kivijalka. Temperamentti tarkoittaa ihmisen synnynnäistä 
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valmiutta reagoida tietyllä tavalla ympäristön ärsykkeisiin ja toimia tietyllä tavalla. Ih-
misen persoonallisuus on kiinnostava myös tutkittaessa oppimisympäristöä ja työelämää 
kommunikointitaitojen näkökulmasta. Persoonallisuus ohjaa ihmisen toimintaa, päätök-
siä, tavoitteita, tietoisia ratkaisuja, toisin sanoen persoonallisuus ohjaa ihmisen elämää. 
Persoonallisuus on seurausta kasvatuksesta ja kokemuksista. Siihen kuuluu sellaisia asioita 
kuin minäkuva eli ihmisen käsitys siitä, millainen hän on, itsearvostus, päämäärät, tavoit-
teet, selviytymiskeinot, ongelmanratkaisukeinot, arvot ja eettiset normit. Persoonallisuu-
den kasvaminen ja kasvattaminen ei lähde tyhjästä vaan temperamentilla on tässä kehi-
tyksessä ratkaiseva osa. Tämän tutkimuksen kannalta on oltava tietoinen temperamentin 
ja synnynnäisten tekijöiden vaikutuksesta ihmisen kommunikointitapaan, mutta huomi-
oitava, ettei tämä biologinen pohja määrittele yksinään yksilön kommunikointitaitoja (ks. 
Uusikylä 1994; Valkonen 2003; Hargie 2006a). Kommunikointitaidot kehittyvät ja niitä 
voi kehittää koko eliniän ja ovat siis mitä suurimmassa määrin oppimisen, kasvatuksen 
sekä kokemusten tulosta ja osa ihmisen persoonaa (ks. Valkonen 2003, 36).2 Persoonalli-
suus on siis sellainen yksilön ominaisuus, jolla on merkitystä tämän tutkimuksen aineis-
ton analyysissä. 

Kaikki ihmiset ovat perusteeltaan sosiaalisia. Sosiaalisuus onkin ihmisen perustarve 
ja vuorovaikutus on itsestäänselvyys ihmisten välillä. Sosiaalisuuden asteessa on suuria 
eroja: toinen haluaa olla toisten kanssa aina ja toinen ei jaksaisi olla muiden kanssa juuri 
lainkaan. (Keltikangas-Järvinen 2010, 33.) Tällä sosiaalisuudella ei kuitenkaan ole vaiku-
tusta kykyyn oppia kommunikointitaitoja, mutta sillä voi olla vaikutusta siihen, kuinka 
paljon ihminen suuntautuu sosiaalisiin tilanteisiin ja siis harjaantuu niissä ja kehittää sa-
malla kommunikointitaitojaan. 

Tiimityöskentelijät
Aineiston perusteella visuaalisen alan työskentelykulttuuriin liittyy vahvasti tiimissä toi-
miminen. Ehkä tämä selittää sosiaalisten taitojen ja tunneälyn merkityksen korostumista. 
Kun asiat puhutaan ääneen, saadaan tiimi toimimaan. Aineistosta nousee hyvin hallit-
sevaksi teemaksi juuri puhe tiimeistä – siis yhteisöllisestä osaamisesta ja siihen liittyvästä 
kommunikointitaidon vaatimuksesta. Tiimiajattelu korostuu kaikissa haastatteluryhmis-
sä – korkeakouluasiantuntijoiden, opiskelijoiden ja työelämän. Olipa kyseessä suuri orga-
nisaatio tai pienempi suunnitteluyritys, kyky tulla toimeen kollegoiden kanssa koetaan 
erittäin merkittäväksi. Mielenkiintoista on, että suunnittelutyö näyttäytyy nimenomaan 
yhteisöllisenä prosessina, ei niinkään yksinäisen suunnittelijagurun työnä. Pohdin tätä 
asetelmaa ja mietin, johtuuko tämä juuri työelämään liitettävästä yhteisöllisyyden vaati-
muksesta – stereotyyppinen erakkotaiteilijakuva ei välity millään tavalla haastatteluai-
neistosta, vaikka opettajana olen kokenut, että opiskelijoiden puheissa tämäkin puoli elää 
osana alan kulttuuria. 

2 Vrt. sosiaaliset taidot, jotka kuuluvat persoonaan ja määrittävät, miten lähestyminen ja muiden kanssa ole-
minen tapahtuu (Keltikangas-Järvinen 2010, 32).



160

Mun mielestä asenteet on muuttumassa varsinkin nuorten keskuudessa ja aletaan korostaa 
enemmän hyvää työyhteisöä ja katotaan niitä hyviä tiimipelaajia ja ei niinkään sitä että 
sulla on pitkä lista kokemusta vaan että tuletko toimeen muitten kanssa. Koko pakkaus rat-
kaisee. (OR2)

Yhteisöllisyyteen liittyy myös kommunikaation ja intuition kautta syntyvä kuva ihmi-
sestä, jonka kanssa työskentelee. Luottamus pitää saada syntymään (ks. myös Koivumäki 
2008, 179–180).

Ja teen sitten omat johtopäätökset ihmisestä sitten luonteesta ja persoonasta niin kuin intui-
tiivisesti. Voi olla tietysti työihminen ja arkipersoona ja kyllä jonkunlainen kuva pitää saada, 
että on hyvä työskennellä jonkun kanssa. Pitää saada se, että ton kanssa pystyn tekemään 
homman, että se ei petä tai jätä mua. (O2)

Luottamus työyhteisössä muodostuu avoimesta viestintäympäristöstä ja toisaalta avoin 
viestintä lisää luottamusta. Luottamus edellyttää, että kaikkiin suhtaudutaan tasapuoli-
sesti ja viestintä on vastavuoroista. Luottamus edesauttaa sitä, että työyhteisössä uskalle-
taan puhua pienistä ja joidenkin mielestä ehkä mitäänsanomattomistakin asioista. Kom-
munikatiivisen toiminnan kautta syntyvään yhteisymmärrykseen tarvitaan luottamusta. 
(Habermas 1987, 70, 71; Hjelt-Putilin 2005, 80; ks. myös Koivumäki 2008; Putnam 
2010.) Luottamuksen kehittyminen edellyttää avoimuutta ja avoimuus edellyttää luotta-
musta. Luottamuksen syntyyn taasen vaikuttavat kommunikaation määrä ja laatu. Kun 
joukko ihmisiä työskentelee yhdessä, heidän tulisi oppia tuntemaan toisensa niin ammat-
tilaisina kuin persooninakin. (Heikkilä 2002, 183; Pyykkö 2011, 32.) 

Luotettavuus3 on kuulijan puhujasta muodostama käsitys. Omaan luotettavuuteensa 
pystyy vaikuttamaan. Kommunikointi on toimintaa, jolla ihminen säätelee ympäristöään 
itselleen suotuisaksi. (Lehtonen, J. 2002, 101, 102.) Habermas (1987, 72) kutsuu tätä toi-
mintasuunnitelmaksi. Vaaditaankin taitoa ja herkkyyttä menestyä sosiaalisissa tilanteissa 
niin, että pystyy yhtaikaa havainnoimaan muita ja edistämään yhteisön avointa ilmapiiriä 
sekä ajamaan omaa henkilökohtaista etuaan tai tavoitettaan. Tällaisen henkilön sosiaali-
nen kompetenssi on hyvä ja hänellä on havaittavissa lahjakkuutta – sosioemotionaalisia 
ja sosiokognitiivisia taitoja. (Laine 2005, 114; Dunderfelt 2001, 116; Goleman 1996; ks. 
myös Williams 2007, 616.) Yhteistyösuhteessa kompastuskiveksi voi muodostua opportu-
nistinen käyttäytyminen tai liian hyökkäävä kommunikointityyli (Habermas 1987, 71). 
Yhteistyökumppanin intressien laiminlyönti on tyypillisesti koettu uhka organisaatioi-
den välisen yhteistyön kontekstissa (Williams 2007, 597).

Työyhteisöjen toimintaa ja tiimien toimivuutta voidaan pitkälti arvioida sen mukaan, 
miten hyvin osataan yhteisesti jakaa työhön liittyviä merkityksiä (Borgman & Packalen 
2002, 100). Kommunikaation määrä ja laatu ovat olennaisia tiimin onnistumisen kannal-
ta. Tavallinen työryhmä selviää muodollisella viestinnällä ja pääsee kenties tuloksiin, mut-

3 Vrt. Aristoteleen ethos, joka viittaa ihmisen moraaliin ja mielenlaatuun.



161

ta tiimiltä edellytetään joustavampaa ja monipuolisempaa viestintää. Tiimit tarvitsevat 
pidemmälle kehittyneitä ja monimutkaisempia kommunikointirakenteita kuin ryhmät, 
koska tiimin on kyettävä tehokkaasti ja sujuvasti paitsi vaihtamaan informaatiota myös 
tekemään päätöksiä, luomaan avointa ilmapiiriä ja tuottamaan uutta tietoa. On pystyttä-
vä myös aistimaan työpaikan kirjoittamattomat säännöt ja kulttuuri.

Joka firmas on omat sääntönsä. Ja esim. se missä mä olin, ni oli rempsakkaa mut kuitenkin 
hyvin järjestettyä. Mut sit se toinen paikka missä olin, oli tosi boheemi ja ihan juhuu, et ei mi-
tään järkee. Työpaikan tavat toimia ja malli toimia, se pitää aistia ja mukautua sitte siihen. 
Ja noudattaa sitten niitä yhteisiä pelisääntöjä. (O1)

Viestintätilanteeseen ihminen tuo aina koko menneisyytensä ja aiemmat kokemuksensa. 
Loppuvaiheen opiskelijan puheessa kuuluu ymmärrys arvojen ja maailmankatsomuksen 
merkityksestä kommunikaatiotilanteessa.

Sun pitää jakaa ne firman arvot ja asiakkaan viestiin pitää reagoida. (O2)

Koska tiimissä jäsenten välillä vallitsee riippuvuus, tiimi tarvitsee yhteistyökykyisiä yk-
silöitä. Myös käyttäytymistä säätelevät yhteisesti sovitut normit ja arvot liittyvät tiimin 
kommunikointitapoihin. (Levi 2007, 43; ks. myös Senge 1990; Heikkilä 2002; Spitzberg 
& Cupach, 2002.) Erityisesti asiantuntijaryhmissä, joissa eri alojen osaajat tekevät työtä 
yhdessä tarvitaan kollektiivisen vuorovaikutuksen taitoa. Tiimin vuorovaikutusta edistä-
vät avoin keskustelu terminologia- ja näkökulmaeroista sekä lisäksi relationaalinen vies-
tintä, kuten huumori tai spontaani henkilökohtaisten asioiden jakaminen. (Thompson 
2009.)

Vaik sulla olis kuinka hieno idea, mut et osaa olla osana tiimiä, ni ei se sit toimi. (TE2)

Yhä useammin työ tehdään tiimissä. Asiantuntija ei ole yksinäinen puurtaja vaan tarvit-
see oman osaamisensa tueksi muiden osaamista (Ruohotie 2000, 233–237; Levi 2007, 
9; ks. myös Hakkarainen 2004). Tiimin voi määritellä esimerkiksi seuraavasti: tiimi on 
joukko ihmisiä, joilla jokaisella on oma ainutlaatuinen asiantuntemuksensa liittyen tehtä-
vässä suoriutumiseen. Tiimin jäsenet koordinoivat ja vuorovaikuttavat, tekevät yhteistyö-
tä pitkäaikaisesti lähellä optimaalista suoritustasoa. (Levi 2007, 4–8.) Asiantuntijatiimiä 
luonnehtivat ensisijaisesti sen korkealaatuiset tuotokset, jotka syntyvät kehittyneellä tii-
min toiminnan prosesseilla. Jokaisen tiimin jäsenen haasteena on kehittää kompetensseja, 
jotka tukevat tiimin työtä ja tuovat siihen lisäarvoa (Salas ym. 2006).
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6.1.2 Uudistumiskyky ja reflektoinnin taito

Työelämässä oman työn kehittämiseen ja onnistumiseen omassa työssään liittyy aineiston 
perusteella kyky antaa palautetta ja muodostaa yhteisesti käsityksiä siitä, mikä työssä on 
onnistunutta ja mikä kaipaa muutosta. Merkittävää on, että aineistossa ei millään tavalla 
tule näkyviin kirjoitetun kommunikointitaidon merkitys tässä teemassa. Hallitsevaksi 
nousee nimenomaan kollegoiden välinen vuorovaikutus ja yhteinen reflektio.

Se on sellaista, että ollaan ja kysytään ja on molemminpuolista ja apua saa. Kysytään, onko 
tää hyvä, mitä tykkäät ja aina ollaan framilla ja kun tiedetään, että on joku esitys niin on 
valmistauduttu ja osataan perustella ja joku voi kysyä, että oletko ajatellut, että saattavat 
kysyä tätä. Voidaan niin kuin sparrata. (TE3)

Tärkeää näyttäisi olevan, että viestintäympäristö on avoin ja suhteet kollegoiden kesken 
luottamukselliset. Oman työn ja oman osaamisen uudistamisen kannalta avoimuus ja 
avun pyytäminen ovat merkittäviä. Yhteistyö korostuu ja keskeistä on hahmottaa erilaiset 
roolit, jolloin kilpailua ei synny. Sen lisäksi, että työkavereilla ja kollegoilla on osaamisen 
kehittymisessä merkityksensä myös konkreettisesti itse työ haastaa päivittämään taitoja 
ja esimerkiksi ammattisanastoa. Oleellista on jakaa tietoa sekä kommentoida vapaasti ja 
avoimesti niin, ettei kilpailuasemaa synny. Kollegoiden välisessä kommunikaatiossa ko-
rostuu oman työn kehittymisen kannalta luottamus, jota koetaan toista kohtaan – uskal-
letaan kysyä, kyseenalaistaa, puhua paljon ja sanoa suoraan.

6.1.3 Vakuuttavuutta ja inhimillisyyttä

Työelämässä tarvitaan vakuuttavaa viestintää. Tämän lauseen voi helposti löytää monis-
ta viestinnän oppikirjoista. Mikä sitten on vakuuttavaa viestintää? Aineiston perusteella 
työelämän vakuuttava viestintä on nimenomaan ihmisten vakuuttamista tässä ja nyt – 
kasvokkain. Puhuja on saanut laittaa itsensä todella peliin, jotta työyhteisö on saatu va-
kuuttumaan ja puhaltamaan yhteen hiileen, uskomaan yhteiseen tulevaisuuteen.

Siinähän jouduin siinä hirveässä tilanteessa, jossa kaikki oli keskeneräistä, niin tota sai todel-
la suullisen ilmaisun avulla ja ehkä ruumiin kielellä vakuuttamaan ihmiset, että tästä tulee 
jotain ja me tehdään tästä jotain. (KO6)

Viestinnän konventioiden kautta on pyritty määrittämään tapaa ja keinoa viestiä niin 
sanotusti oikein tietyissä tilanteissa. Viestinnän opetuskin on pitkälti tukeutunut juuri 
tähän tapaan opettaa ja arvioida yksilön kykyä tai taitoa kommunikoida. Mutta eroavat-
ko eri alojen viestinnän konventiot toisistaan? Onko kommunikaation tyylillä ja tavalla 
väliä? Aineistosta nousee myös tässä yhteydessä monialaisuuden ymmärtämisen vaatimus. 
Osaltaan vakuuttavaa viestintää on se, että hahmottaa eri aloille kuuluvan erilaisia vies-
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tinnän tapoja. Eri tyylit ja tavat vakuuttavat siis erilaisissa ammatillisissa yhteisöissä ja 
tilanteissa.

Paitsi työuran yhteydessä niin myös henkilökohtaisessa elämässä jouduin niitä (kommuni-
kointitaitoja) kehittämään koska mieheni on ekonomisti ja tosiasia on, että ekonomistit ja 
luovien taiteellisten alojen ihmiset ilmaisevat itseään eri tavalla. Ne kertoo asioista itse asias-
sa ihan eri tavalla, jopa niin eri tavalla että siinä on sellaista semanttista meteliä. Luovilla 
aloilla kuvaillaan ja maalaillaan. (KO6)

Erityisesti korkeakouluhenkilöstön ja työelämän haastatteluissa nousi esille kommuni-
kointitaitojen merkityksellisyys eri alojen välisessä kohtaamisessa. Tässä korostuu kyky 
kommunikoida tietylle alalle tyypilliseen ja konventionaaliseen tapaan ja samalla kyky 
ymmärtää toisen alan konventioita. 

Mulla on hyvin monialainen tutkinto takana: on tanssin appro ja valo- ja äänitekniikkaa ja 
nyt tekstiili ja harrastajapohjainen musiikkiteatteri – Mut nää kaikki vaikuttaa viestintään, 
siis siihen ilmaisuun. (TE3)

Yksilön vakuuttavuudesta syntyy vaikuttavuutta ja koko yritys saa jotain. Aineistosta 
nousee esille ihmistuntemus ja kyky lukea erilaisia ihmisiä myös asiakasnäkökulmasta ja 
kansainvälisessä kontekstissa.

Suunnittelijana voi kyllä olla melkein mitä vaan ja riippuu ihan siitä, mihin on menossa 
esittelemään tuotteita. Siellä oli vastapuolella omistajat ja semmoset tosi rönsyilevät ja iloiset, 
niin se rooli tulee sen mukaan. Jos menee tosi asialliseen paikkaan, niin sitten pitää olla eri 
tavalla. On pakko muokata sen mukaan mihin on menossa. (TE2)

Pitää kyllä osata asettua monenlaisten asiakkaiden asemaan ja pitää asettua niiden rooliin 
tai asemaan. Ja heti kun kohtaa asiakkaan, niin pitää pystyä määrittelemään, että millai-
nen toi ihminen on. (TE3)

Huomion arvoista on, että työelämäaineistossa kansainvälisyys, vieraan kielen tai kielten 
hallinta ei noussut erottavasti esille. Työympäristö pikemminkin nähdään luonnollisesti 
monikansallisena ja kansainvälisyysosaaminen on luonnollinen osa omaa työtä.

Tosi monenlaisten ihmisten kanssa, oon esimerkiksi tanskalaisten yhteyshenkilöiden kanssa 
ja asiakkaiden kanssa. (TE6)

Aineiston perusteella sanallinen viestintä on erityisasemassa silloin, kun halutaan ilmais-
ta jotain täsmällisesti ja perustella selkeästi argumentoiden. Käsitteiden ja erityisesti abst-
raktien käsitteiden selittäminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen on miltei mahdo-
tonta ilman sanoja. (Ks. myös Hjelt-Putilin 2005, 96.)
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Jos ihmiset on lähtökohtaisesti lahjakkaita ja motivoituneita mutta samalla myös asosiaalisia 
individualisteja, se vaatii maanittelua ja houkuttelutaitoja ja pitää itse uskoa siihen ja pitää 
pystyä spontaanisti perustelemaan mutta tarvittaessa pitää olla myös dataa. (KO6)

Vakuuttavassa viestinnässä tarvitaan siis suostuttelun taitoa, tunnetta ja argumentoinnin 
tukena toimivaa tietoa. Oleellista on, että uskoo itse omaan asiaansa.

6.1.4 Johtamisen ja esimiestyön näkökulma

Johtamisen teemassa nousee keskeiseksi johtajan kyky löytää 1) työyhteisölle yhteinen 
kieli ja ymmärtää erilaisia viestinnän konventioita, 2) viestiä pelisäännöistä sekä 3) luoda 
ympärille luottamuksellinen, yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukeva tunnelma. 

Yhteinen kieli ja erilaiset viestinnän konventiot
“Leader as teacher does not mean leader as authoritarian expert whose job is teach people 
the correct view of reality. Rather it is about helping everyone in the organization, oneself 
included, to gain more insightful views of current reality.” (Senge 1990, 7–23).

Johtajalta odotetaan kykyä luoda yhteisiä merkityksiä. Aineistosta esiin nousevat johta-
misen näkökulma ja erilaisten viestinnän konventioiden ymmärtäminen sekä vaikuttavan 
viestinnän hallinta suullisesti ja kirjallisesti. Hyvällä kommunikoijalla on ollut mahdolli-
suus lähteä johtajan uralle. 

Tässähän tää just on. Pyritään lähestymään asioita niin, että olisi yhteiset käsitteet ja kieli. 
Että edes suurin piirtein puhuttais samoista asioista. – – Jos on monialainen työyhteisö, niin 
kyllä johtajan pitäisi löytää se yhteinen niin sanottu yleiskieli. (KO6)

Johtamisviestintään liittyy aineiston perusteella selvästi monipuoliset kommunikointitai-
dot ja vaikuttaminen voi olla myös kirjoittamista. Mielenkiintoista on, että vasta johta-
misen ulottuvuus uralla on tarkoittanut myös kirjallisen viestinnän merkityksen laajen-
tumista.

Mutta kyllä sitten tämä kirjoittaminen, joka oikeastaan uran puolivälistä on auennut, se on 
ihan oma juttunsa. Sanoilla voi todella leikitellä ja se on aikamoista peliä se kirjoittaminen. 
(KO6)

Johtaminen on ihmisten johdattamista – siis vuorovaikutteista ja motivoivaa viestintää 
(esim. Åberg 2006). Aineistosta nousee selkeästi esille kommunikointitaitojen merkitys 
nimenomaan henkilöstön johtamisen näkökulmasta. Hyvään ihmisten johtamiseen tar-
vitaan aina hyvää kommunikointikykyä (ks. myös Sydänmaanlakka 2002, 104). 
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Johtajan kommunikointitaidoilla on valtava merkitys. Pitää pystyä perustelemaan ja ole-
maan looginen, kyllä mä tykkään, että ottaa mukaan, mutta kaikkea ei tarvitse kertoa. Sit-
ten semmonen, että kuitenkin laajasti otetaan mukaan. Eli johdonmukainen, looginen ja 
mukaanottava. Tietty pitää ymmärtää, että kaikkea ei voi kertoa. (TE4)

Johtajan kommunikointitaitoihin liittyy aineiston perusteella erityisiä vaatimuksia. Joh-
tajan oma kommunikointikyky ratkaisee paljolti myös sen, miten työyhteisö toimii ja 
vuorovaikuttaa. Aineistosta nousee vielä esille johtamistyön tavoitteena monialaisuuden 
merkityksen ymmärtäminen kommunikointitaitojen näkökulmasta ja johtajan kyky ym-
märtää eri alojen viestinnällisiä konventioita.

Ja kyllä konventiot ovat hyvin erilaisia eri aloilla – siihen saattaa esim. kuulua vaikkapa 
omituinen alaan liittyvä huumorintaju. (KO6)

Johtamistyössä vaikuttaisi korostuvan nimenomaan erilaisten kommunikoijien ja toi-
saalta kokonaan erilaisten alojen viestinnän konventioiden ymmärtäminen. Oleellista on 
myös välittää tätä ymmärrystä työyhteisössä eteenpäin – toimia ikään kuin siltana erilais-
ten viestinnän tapojen ja viestijöiden välillä.

Pelisäännöt
Aineistosta nousee esille puhe työyhteisön pelisäännöistä. Kauttaaltaan nimenomaan 
kommunikointitaidot nähdään avainasemassa pelisääntöjen avaamisessa ja myös niiden 
noudattamisessa. Johtajalta myös odotetaan kykyä ja rohkeutta tarttua konfliktitilantei-
siin ja auttaa selviytymään niistä. Mielenkiintoista on korkeakoulukontekstissa tehty-
jen haastattelujen aines, jossa työelämän ja korkeakoulun viestintäympäristöä verrataan 
toisiinsa. Työyhteisön kommunikaation onnistuminen nähdään työelämäkontekstissa 
suoraan tuottavuuteen vaikuttavana tekijänä, mutta koetaan että oppilaitosympäristössä 
tämä helposti unohdetaan.

Ei yrityksissä anneta ihmisten riidellä, koska se vaikuttaa suoraan siihen tuottavuuteen ja 
sillä yhteishengellä on valtava vaikutus siihen tulokseen. (KO4)

Huomio kiinnittyy tässä siihen, että jonkun odotetaan puuttuvan konfliktitilanteisiin. 
Katsotaan, että yrityskulttuuri ei riitelyä salli, mutta korkeakoulukulttuurissa se on mah-
dollista. Työelämän ristiriitatilanteissa kommunikaatiolla on oma asemansa ja esimiehen 
ja alaisen välinen kommunikointi on myös täynnä haasteellisia tilanteita (esim. Putnam 
2010; Puro 2002).

Suurimmat haasteet liittyvät ristiriitatilanteisiin, joita asiantuntijaorganisaatiossa on välil-
lä hyvinkin paljon. Ihmisten kanssa pitää olla tosi tarkkana, vaikka kuinka yrittäisi jonkun 
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viestin muotoilla arvostavasti ja niin, että kaikki on ns. otettu huomioon, niin kuitenkin 
aina on mahdollisuus väärin ymmärryksiin. (KO5)

Kommunikaatiotilanteet vaativat siis aina herkkyyttä ja vaikka taitoakin olisi, aina voi 
olla joku, joka ymmärtää asian toisin tai pahoittaa mielensä. Toisaalta tämä asia on ehkä 
sellainen, joka johtajan täytyy hyväksyä.

Yhteisöllisyyttä luova johtaminen
Yksi keskeinen johtamistyön tavoite on synnyttää avoin keskustelukulttuuri ja ikään kuin 
voimaannuttaa tai valtuuttaa työyhteisö toimimaan. Luottamus ja johtajan oma toimin-
ta ovat avainasemassa (ks. myös Koivumäki 2008, 180; Pyykkö 2011, 32). Johtajan tulee 
osata kertoa yhteisistä tavoitteista ja siitä, mitä ollaan tekemässä. Puheen jälkeen pitää 
kuitenkin tulla myös teot. Oleellista on myös tunnistaa oma tapansa olla ihmisenä, tulla 
viestintätilanteeseen tietyllä tavalla aitona.

Tietysti jos puhutaan aikuisista ihmisistä, niin voi lähestyä ja ne, jotka tuntee, niin se luotta-
mus syntyy varmaankin siitä, että toi on todella oma itsenään ja puhuu totta. Mutta siihen 
liittyy taas se tekojen puoli. On puhuttava se, mitä aikoo tehdä ja tehdä se. Nähdä se, ettei 
esitä mitään. (KO6)

Yhteiskunnan muutoksiin tulee varautua entistä joustavammin ja niihin on reagoitava 
nopeastikin. Muutosvastarinnan motiiveista on hyvä keskustella – käytännössä tämä tar-
koittaa vaikeidenkin asioiden avaamista (Koskinen 2003, 25). Viestinnän eettinen ulot-
tuvuus on otettava yhä painavammin huomioon (ks. myös Hautamäki 1996, 36). Sekä 
vastaanotto- että lähettäjän taidot ovat yhtä suuressa asemassa tarkasteltaessa viestinnän 
merkitystä yhteiskunnassa: toisaalta pitää olla kykyä viestiä muutoksesta, toisaalta pitää 
olla kykyä vastaanottaa muutosviestejä ja vielä kolmanneksi pitää olla kykyä tarkastella 
niitä suhteessa omaan elämään (reflektointikyky) ja kyettävä vielä lisäksi arvioimaan vai-
kutuksia siinä yhteisössä, johon itse kuuluu. (Ks. esim. Åberg 2006; Heikkinen 2013.) 
Koen, että juuri tässä yhteydessä viestinnän ja kommunikointitaitojen merkitys on 
muuttunut radikaalisti: kun ennen yksilön kommunikointitaidolla oli merkitystä ennen 
kaikkea yksilön omaan elämään ja lähiyhteisöön, voi nyt teknologian avulla vaikuttaa 
kommunikoiden hyvin laajaankin joukkoon. Tähän kaikkeen tarvitaan kehittynyttä 
kommunikoinnin taitoa. Tässäkin tapauksessa johtajan kyvyllä viestiä muutoksesta on 
suuri merkitys. Haastavaa voi olla, miten saadaan yksisuuntainen tiedottaminen muuttu-
maan työyhteisön vuoropuheluksi.

Missä tahansa organisaatiossa pitää viestinnän olla kaksisuuntaista dialogia, ja jopa trialo-
gia. Ei voida niin kuin miettiä, että uskaltaako sille sanoa ja voiko tän sanoa. (KO6)
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Avoimuutta vaatii myös se, että uusia ideoita saadaan syntymään. Keskeistä työyhteisön 
viestinnässä on, että ihmiset uskaltavat ja tahtovat kommunikoida keskenään.

Jos puhutaan erityisesti luovasta organisaatiosta, niin on ihan välttämätöntä, että ihmiset 
voi ilmaista itseään vapaasti. Luovat ideat syntyyvät usein ihan muissa yhteyksissä – kahvi-
pöydissä, käytävillä. (KO6)

Työyhteisön arkipäivässä jotain keskeistä ja oleellista voi syntyä nimenomaan epämuo-
dollisessa kohtaamisessa, kun joku sanoo jotain vain ihan ohimennen. Jotta asiat saadaan 
eteenpäin, tarvitaan luovuutta ja organisointikykyä. Oleellista on kuitenkin ensin kuun-
nella ja kohdata ihmiset.

Joskus jonkun puhuessa jostain ihan muusta, niin saadaan selville, että se liittyy johonkin ja 
siitä syntyy sitten jotain uutta. Asia etenee ja saa ihan uusia käänteitä. Sitten on kyse siitä, 
osataanko se kääntää organisaation hyväksi. Ja tässä olen mielestäni onnistunut – –kuun-
telemaan ja aistimaan ja sitten toimimaan. Siinä tarvitaan luovuutta ja organisointikykyä 
mutta ensin tarvitaan sitä herkkää korvaa. (TE8)

Ilmapiiri, hyvä tunnelma, on myös johtajan kommunikointitaidoista kiinni. Kun työ-
yhteisön tuntee, voi ottaa erilaisia keinoja käyttöön, viestiä, vuorovaikuttaa ja saada ihmi-
set toimimaan yhteisesti. 

Kommunikointiin liittyy kyllä se taito havaita toisen kulmakarvan asennostakin, että voiko 
tänään edetä näin vai pitääkö ottaa tämä strategia käyttöön. Johtajan hommaan sisältyy siis 
paljon sellaista suostuttelua ja sitä, että saa porukan toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen 
eteen. Ei se kyllä ole aina helppoa, mutta joskus se on niin helppoa, että oikein ihmetyttää. 
(TE8)

Esimiehen taito olla osa porukkaa ja luoda myös epämuodollisia kohtaamisia voi olla mer-
kittävää työyhteisön toiminnan kannalta. Koetaan, että kun toisen tuntee ihmisenä, myös 
työtä on helpompi ja mutkattomampi tehdä yhdessä.

Esimies on pitänyt paljon kaikkea työyhteisölle. Ja on helpottanut kommunikaatiota, kun 
tuntee toisen ihmisen suht hyvin, kuitenkin niin, että on siis semmonen ammatillinen suhde. 
On tehty kaikkea semmosta pientä – joku pöytälätkä tai jotain – menee yksi ilta mutta silti-
kin sillä on suuri merkitys. Jotkut tietysti varmaan saattaa olla niinku pomot, ettei järjestä 
mitään ja haluavat pitää etäisyyttä. Mutta meillä se ei ole ollut niin vaan oma esimies on 
ollut ihan yksi meistä ja siltikin tiedetään, että se osaa olla tiukka ja asiallinen. Luottamus 
on kuitenkin syntynyt just siitä, että on ollut osana porukkaa. (TE1)

Aineiston perusteella viestintäosaaminen ja kommunikointitaitojen kehittäminen työ-
yhteisötaitojen ja johtamisen näkökulmasta on oleellista. Monimuotoisuuden hallinta ja 
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erilaisten viestijöiden ymmärtäminen on yrityksen menestyksen kannalta kriittistä. Or-
ganisaation tavoitteet on nähtävä ja suhteutettava myös yksilön kehittymisen kanssa yh-
teen. Tämä vaatii osaamisen johtamisen osana viestintäosaamisen kehittämistä. Yritysten 
tulisikin pyrkiä luomaan ilmapiiri, jossa erilaisuus nähdään rikkaudeksi ja luoviin ideoi-
hin suhtaudutaan avoimesti. Ihmisten tulee voida ilmaista omaa ainutlaatuisuuttaan. (Ks. 
myös Koivumäki 2008; Mazzei & Ravazzani 2012.)

6.2 Teema 2: Viestinnän välineet ja kanavat 
– jatkuvaa viestien tulvaa 

Tässä teemassa tarkastelen aineistosta nousevien keskeisten huomioiden kautta tyypillistä 
työelämän viestintää erityisesti viestinnän välineiden ja keinojen moninaisuuden kautta. 
Pohdin myös, mitä haasteita viestinnän monikanavaisuus asettaa yksilön ja työyhteisön 
kommunikointitaidoille. Monikanavaisuudella viittaan tässä kirjoitusviestintään, kas-
vokkaisviestintään sekä teknologiavälitteiseen viestintään, joka omalta osaltaan sisältää 
vielä erilaisia alustoja ja sovelluksia sosiaalisesta mediasta intranettiin. 

Työelämän viestinnän ongelma ei ole viestinnän tai sen kanavien puute. Mahdolli-
suuksia on, mutta pohdittavaksi jää, onko taitoa käyttää välineitä ja kanavia oikein ja tar-
koituksenmukaisesti. Aineistosta välittyy kuva viestinnän suhteen monikanavaisesta työ-
elämästä, jossa liian monet viestinnän vaihtoehdot saattavat muodostua jopa ongelmaksi. 
Yksilön vastuu viestijänä ja viestien vastaanottajana työyhteisössä ja organisaation osana 
korostuu monikanavaisessa viestinnän kentässä.

6.2.1 Työelämän tekstit

Tarkastelen seuraavaksi työelämän viestintäympäristössä kirjallisen viestinnän merki-
tystä. Työelämän kirjallinen kommunikointitaito näyttäisi tiivistyvän tässä aineistossa 
työelämän jokapäiväisiin työtilanteisiin liittyvään kirjallisen aineiston hallintaan ja 
tuottamiseen. Esille nousee myös teknologiavälitteinen viestintä ja siihen liittyvä kirjoi-
tusviestintä, jota käsittelen tarkemmin myöhemmin, omassa teemassaan.

Yllättävää on, että osittain näihin työelämän asiakirjoihin liittyviä konventioita ei ol-
lut tunnistettu tai oikeastaan konventiona on, ettei varsinaista formaattia ole olemassa. 
Aineiston perusteella nousee mieleen kysymys, onko luovan ja visuaalisen suunnittelu-
alan diskurssiyhteisölle tyypillistä, että viestinnän konventioita ei ole (ks. myös Lankinen 
& Vuorijärvi 2010, 269). Salliiko luovuus vai peräti vaatii kirjallisten konventioiden ole-
mattomuuden? Toisaalta aineistosta nousi esiin, että on myös olemassa tiettyjä asiakirjoja, 
joiden muoto voi olla hyvinkin tarkka. Seuraava aineistoesimerkki kertoo tämän hyvin. 

Työyhteisön sellaiset, kun toimin yrittäjänä ja kirjalliset tekstit oli lähinnä jotain tar jouksia 
ja käsikirjoitusluonnoksia ja jotain liitteitä ja on kyllä tosi tärkeitä. Eikä niissä ole mitään 
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konventioita ja tarkoitus on vaan kertoa asiakkaalle tarpeellinen määrä asioita ja herättää 
luottamusta. Kyllä tähän liittyy se, että kuinka vanha se business on Suomessa. Mutta kyllä 
sitten tehdään erittäin tarkkoja papereita siitä, että laitetaan kiinni kuukausia tai vuosia 
tuotannossa. (KO2)

Edellisestä aineistoesimerkistä esille nousee tarjousten ja käsikirjoitusten merkitys muttei 
erityistä muotoa, jolla ne tulisi tehdä. Mainittujen lisäksi aineistosta nousee esille portfo-
lio, jossa erityisesti kuvien merkitys korostuu. Oman osaamisen ilmaisuun liittyy kuval-
lista portfoliota tukeva työnhaun asiakirjojen hallinta. 

Aino Vuorijärvi on raportoinut kyselystä, jossa selvitettiin ammattikorkeakoulujen 
suomen kielen ja viestinnän opettajilta kunkin ammattialan tärkeinä pitämiä tekstilajeja. 
Kysely osoitti, että tärkeinä pidetyt tekstilajit vaihtelevat aloittain. Kulttuurialan teksti-
lajeja oli yhteensä 22 ja näitä olivat mm. ilmoitus, mainos, esite, CV, tiedote, asiakaskon-
taktit, statement, vastine, artikkeli, arvostelu, hakemukset, projektiviestintä, raportointi, 
lupahakemus, muistio, puheenvuoro, pöytäkirja, ohjaus tai opastus, asialistat, verkostoi-
tumisen ja PR-toiminnan tekstit sekä sähköisen viestinnän tekstit ja presentaatiot. (Lan-
kinen & Vuorijärvi 2010, 266.) Myös Anna-Malin Karlssonin (2009) havainnot tukevat 
tätä eri aloihin liittyvää kirjallisen tradition erilaisuutta. Hänen mukaansa erilaiset työn 
sisällöt vaikuttavat myös kirjoittamisen ja lukemisen tapoihin työpaikalla. (Ks. myös Co-
hen ym. 2011a.) 

Oma tutkimukseni tukee tätä ajatusta alaan liittyvien tekstilajien erilaisuudesta ja nii-
den merkityksestä kussakin työssä tai työtehtävässä. Merkittävää aineistossa oli ylipäätään 
tekstilajeja koskevan puheen vähyys. Voisi jopa puhua kirjallisen viestinnän työelämädis-
kurssin puutteesta aineistossa.

6.2.2 Kasvokkain

Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti ja ennen kaikkea suunnittelijan taito kuunnel-
la nousi aineistossa esiin voimakkaasti. Ihmisten välistä kommunikaatiota työelämässä 
olen tarkastellut yksityiskohtaisemmin edellisessä teemassa, mutta nostan tässä vielä kas-
vokkaisviestinnän ikään kuin viestintätilanteena ja sanoman perillemenon kannalta esil-
le. Kasvokkaisviestinnästä kanavana tai keinona nousee esille erityisesti kuuntelun merki-
tys vuorovaikutustilanteessa. Kuuntelu voi olla visuaalisella suunnittelualalla esimerkiksi 
myynnin onnistumisen kannalta kriittinen tekijä. (Ks. myös Johnston ym. 2011, 4, 16.)

Ja silloin koin, että kuuntelemalla pärjäsin ja sain kuuntelemalla siis myytyä. (KO4)

Aineistosta nousee myös alan erityispiirteenä esiin jo aiemmin mainittu tapa maalailla 
maisemaa ja kuvata asioita rönsyilevästi. Alan kulttuurissa näkyy myös työyhteisön yh-
teisen kommunikaation runsaus. Jollain tapaa kasvokkaisviestintä voidaan nähdä myös 
tehottomaksi.
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On nää luovat ihmiset erilaisia kommunikoijia. Kommunikaatio täällä on joskus tosi är-
syttävääkin, jauhetaan tosi kauan jostain, minkä vois hoitaa paljon nopeamminkin. Joskus 
kaipais niitä kunnon raksapomoja, jotka tulis ja sanois miten hommat tehdään. Aina ei tar-
vitsis kaikkia ihan niin paljon kuunnella ja tehdä niin kuin taidetta tästä kaikesta. (TE1)

Työnhakuun liittyen portfolion esittelyssä tarvitaan suullista kommunikointitaitoa. Port-
folio toimii tavallaan CV:n ohessa työnhaun välineenä tai se voi olla referenssinä asiak-
kaalle esitettävänä. Laadittavan portfolion tavoitteena on ennen kaikkea synnyttää asiak-
kaassa luottamusta, mutta samalla myös konkreettisesti organisoida ja kuvata henkilön 
osaamista ja työuraa. 

Ja kyllä sitten kun esim. portfoliolla menee hakemaan töitä, niin munhan täytyy niin ku se 
mun työ myydä – kyllä mä koen että se on hirmu tärkeää osata sekä visuaalisesti että suulli-
sesti esittää. (O4)

Kasvokkaisviestintä kaikkiaan nousee hallitsevaksi aineistossa. Ihmisten välisissä kohtaa-
misissa luodaan yhteisiä merkityksiä, osoitetaan osaamista sanoin, annetaan palautetta, 
johdetaan ja kehitytään omassa työssä.

6.2.3 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja viestintä

Työelämäkontekstissa luonnollisesti sähköisen viestinnän eli teknologiavälitteisen vuoro-
vaikutuksen merkitys nousee yksittäisenä viestinnän välineenä ja kanavana esille erityisen 
paljon. Oman työn osana erilaiset sähköiset työvälineet sekä mahdollistavat että toisaalta 
myös monimutkaistavat työn tekemistä. Kokonaisuutena hahmottuu kuitenkin kuva sii-
tä, että työvälineet ovat osa työtä ja niiden toiminta tai toimimattomuus kuuluu osaksi 
jokaisen asiantuntijan tai suunnittelijan työtä. 

Oman talon sisällä on järjestetty niin, että on todettu, että ihmiset ottaa tietoa vastaan eri 
tavalla – joku katsoo mieluummin ja joku toinen haluaa lukea rauhassa. Ja esimerkiksi itse 
en jaksa lukea mitään pitkää vaan mieluummin kuuntelen nopeasti ja katson jotain kuvaa. 
Pitäisi organisaatioissa laaja-alaistaa sisäisen viestinnän tapoja, koska ihmiset on erilaisia. 
Mutta toi vastuu on vaikea, ei voi sälyttää vastaanottajallekaan, koska kaikkea ei voi pures-
kella. Toisaalta ei voi ottaa kaikilta kuittia, että onko ymmärtänyt. Jos puhutaan aikuisista 
ihmisistä, niin jos oot jossain töissä, niin pitää olla sen paikan asioista kiinnostunut. Jos on 
sitten tosi iso juttu kyseessä, niin sitten tehdään ja viestitään laajasti ja käytetään eri kanavia. 
(TE4)

Sisäisessä viestinnässä nimenomaan tiedonjakamisen ja tiedottamisen näkökulmasta tu-
lisi olla kykyä erotella erilaiset viestit tärkeytensä ja kiireellisyytensä mukaisesti. Sisäinen 
viestintä on tietysti paljon muutakin kuin tiedottamista. Tätä ihmisten välistä vuorovai-
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kutusta ja esimerkiksi johtamisviestintää käsittelin tämän tutkimuksen puitteissa pää-
asiassa ihmisten eli toimijoiden näkökulmasta edellisessä teemassa, luvussa 6.1. Sisäisessä 
viestinnässä tiedottamisen ja informaation jakamisen näkökulmista korostuvat monika-
navaisuuden haasteet. 

Yllättävää on se, että nimenomaan suunnittelun näkökulmasta sähköisten työvälinei-
den hallinta ei nouse erityisen suureksi tai siitä ei ainakaan tehdä suurta numeroa. Kor-
keakoulukontekstissa korostui teknologian ja virtuaalisen maailman hallinta enemmän.

Seuraava aineistolainaus tiivistää työelämäkontekstista nousevan kaksisuuntaisen 
näke myksen. Sähköiset kanavat mahdollistavat monipuolisen viestinnän, mutta verkko ei 
riitä kertomaan kaikkea – tarvitaan myös ihmisten kohtaamista. Sen sijaan yksilölle, joka 
ei kasvokkaisviestintätilanteissa ole vahvimmillaan, teknologia voi tarjota apua kommu-
nikaation toimivuuteen.

Sähköposti, sosiaalinen media tai ylipäätään verkko ei riitä kertomaan kaikkea. Toisaalta 
sitä kautta voidaan joku sellainen, joka ei niin osaa esiintyä, niin kuitenkin ottaa mukaan 
kertomaan osaamisestaan ja panos yhteiseen juttuun. (TE8)

Teknologiavälitteinen viestintä nostaa kirjallisen viestinnän taidon konventiot ehkä hie-
man yllättävälläkin tavalla esille. Sähköisen viestinnän formaattia ei ole olemassa, vaan 
siinä korostuu samanlainen tilannesidonnaisuus kuin perinteisesti kasvokkaisviestinnäs-
sä. (Koskela 2007, 144; ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010; Gee & Hayes 2011.) Esi-
merkiksi sähköposteissa oleellista näyttäisi olevan henkilökohtaisen ja tilannetta hyvin 
lukeva sähköpostiviestinnän taito.

Siinä vaiheessa sanallinen viestintä korostuu just sähköpostissa ja pitää pystyy muotoilemaan 
niin, et on kiinnostava ja pitää olla henkilökohtainen. Ei voi vaan copypeistata. (O3)

Opiskelijatkin pitäisi saada ymmärtämään, että sähköposti on aika riskikin – voit äkkiä 
vaan vastata ja sitten ei olekaan samanlaista mahdollisuutta korjata sanomaansa kuin kas-
vokkain. (KO1)

Opiskelijaryhmä kuvaa keskustelussaan teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen liitty-
vää puheenomaisuutta ja tilannesidonnaisuutta. Vaikuttaisi siltä, että sähköiseen viestin-
tään liittyvät vuorovaikutuksen riskit on tiedostettu. (Ks. myös Lankinen 2007, 128.)

Mutta musta sähköposti on jotenkin vaarallinen, jos ihmiset esimerkiksi laittaa sitä vihaise-
na niin se tulee tuplavihaisena takaisin. Että pitää sitä tyyliä miettiä. Jotenkin esim. satiiri-
set tai jos heittää jotain vitseinä, niin se voi kääntyä toisin päin.

Sähköposteihin tulee vastattua aika nopeasti eikä siinä sitten aina mieti tai pohdi – periaat-
teessa on siis kirjoittamista, mutta kuitenkin puheenomaista. (OR2)
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Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ja viestinnän mahdollisuuksia ei nähdäkään pel-
kästään myönteisinä. Aineistosta nousee esille kriittinen ajatus siitä, että sähköisen vies-
tinnän keinoin ei voida persoonallisuutta tuoda riittävästi esille. Toinen kriittinen näkö-
kulma liittyy inhimilliseen kohtaamiseen, siihen, ettei sähköisten välineiden avulla voida 
samalla tavalla lukea ihmisen käyttäytymistä, tunteita ja sitä kautta valita oikeaa tapaa 
lähestyä vuorovaikutuskumppania. (Ks. myös Paine Schofield & Honoré 2011, 114.)

Sähköistä viestintää on enemmän kuin ennen ja luodaan koko ajan uusia sähköisiä alustoja, 
joilla sitten kommunikoidaan. Itse tykkään kuitenkin hoitaa asiat kasvotusten koska silloin 
tietää, mitä se ihminen oikeasti ajattelee. Kun mennään tonne digitaalisen puolelle, niin face 
to face -kontaktit vähenee. (TE1)

Sähköisten välineiden merkitys liiallisen informaation mahdollistajana tunnistetaan. 
Myös onnistuneeseen vuorovaikutukseen liittyvä harkintakyky saattaa pettää. Tämä voi 
johtua siitä, että verkkokommunikaation luonne on hyvin kognitiivista, eikä taustalla vai-
kuttavia tunteita tunnista samalla tavalla kuin kasvokkaisviestintätilanteessa (ks. myös 
Matikainen 2006, 119; vrt. Valo 2003). Toisaalta voi ajatella, että teknologiavälitteisessä 
vuorovaikutuksessa viestitään avoimemmin (Valo 2003).

Sosiaaliset mediat on kyllä johtanu siihenkin, että annetaan too much information ja hel-
pommin lähetetään negatiivista viestiä vaikka kasvotusten vielä harkitsis. Että pelisäännöt 
ei oo ihan samat. (TE1)

Internet ja sosiaaliset mediat mahdollistavat myös oman työn kehittämisen ja omaan työ-
hön liittyvien ongelmien ratkomisen yhdessä virtuaalisen yhteisön kanssa (ks. myös Mati-
kainen 2006).

Kyllä mä sitten joskus kysyn ihan ratkaisua ongelmaan verkostoista verkossa. Ei niitä vas-
tauksia kirjoista saa. (TE5)

Teknologiavälitteinen viestintä nähdään aineiston perusteella luonnolliseksi osaksi työn 
viestinnällisiä vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Digitaalinen media on mullistanut myös 
työn tekemisen tapoja (ks. myös Himanen 1995; Sisättö 2004; Lüders ym. 2010; Berry 
2011; Gee & Hayes 2011). 
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6.3 Yhteenveto ja päätelmät työelämän vaatimuksista 
yksilön kommunikointitaidoille

Työelämän viestintäympäristö muodostuu hyvin moniulotteiseksi ja haastavaksi mutta 
samalla mielenkiintoiseksi ja erilaisia vaihtoehtoja tarjoavaksi. Olen taulukkoon 7 koon-
nut aineistosta nousevat keskeiset työelämän viestintäympäristöön ja kommunikointi-
taitoihin liittyvät osaamisen tavoitteet. Haastatteluaineistosta nousi selkeästi esille kaksi 
pääteemaa, jotka ovat erilaiset ihmiset ja persoonat sekä viestinnän välineet ja kanavat. 
Ensimmäisessä teemassa korostuvat erityisesti työyhteisön toimivuuteen ja organisoitu-
miseen liittyen kommunikointitaidot johtamisen ja yhteistyön näkökulmista. Toisen tee-
man selkeänä nostona on viestinnän runsaus ja monikanavaisuus ja niiden kautta nouseva 
haaste ihmisen kommunikointitaidoille. 

Taulukko 7. Työelämän viestintäympäristön piirteet ja kommunikointitaitojen 
osaamisen tavoitteet

Teema I: Ihmiset ja persoonat Teema II: Viestinnän välineet ja kanavat
Tunneäly ja sosiaaliset taidot
• luottamuksen luominen kommunikoimalla
• hyvä fiilis
• tiimipelaajat

Monikanavaisuus
• viestinnän runsaus
• viestijän ja vastaanottajan vastuu

Uudistumiskyky ja reflektoinnin taito
• palaute ja arviointi
• yhteistyö

Työelämän tekstit
• asiakirjat (ei formaalit / formaalit)

Vakuuttavuus ja inhimillisyys
• viestinnän konventiot
• asiakasymmärrys
• monialaisuuden ymmärtäminen

Kasvokkaisviestintä
• epämuodollinen viestintä
• kuuntelu
• luovuus/taiteellisuus
• portfolio ja työnhaku

Johtaminen ja yhteistyö
• yhteinen kieli ja merkitykset
• vaikuttavuus
• yhteishenki
• avoimuus

Teknologiavälitteinen viestintä
• tiedottaminen ja informaatio
• oman osaamisen kehittäminen
• eristäytyminen / sosiaalinen vuorovaikutus

Työelämäviestinnän keskeisenä piirteenä on aineiston perusteella monimuotoisuus ja sitä 
kautta syntyvä vaatimus suhteessa yksilön kommunikointitaitoihin. Huomion arvoista 
on, että viestintäympäristön hallinnassa on keskeistä yksilön vastuu ja kyky arvioida omia 
kommunikointitaitojaan suhteessa yhteisöllisesti tuotettuihin merkityksiin ja sitä kautta 
syntyvään ymmärrykseen ja yhteisölliseen osaamiseen. 

Tämä tarkoittaa ensinnäkin oman diskurssiyhteisön viestintäkonventioiden tunnis-
tamista ja monialaisen kontekstin ymmärtämistä ja toiseksi yksilön vastuun kasvua kom-
munikoijana osana koko organisaation viestintää. Tässä tutkimuksessa nousi esiin myös 
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se, että tietynlainen konventioiden puuttuminenkin voi olla oleellista tunnistaa. Esitän 
seuraavaksi työelämän viestintäympäristöön liittyvän yhteenvedon ja päätelmät. Pohdin 
ensin diskurssiyhteisön ja monialaisuuden jännitettä ja sen jälkeen yksilön kasvanutta vas-
tuuta monikanavaisessa viestinnän kentässä.

6.3.1 Diskurssiyhteisö ja monialaisuus

Visuaalisella suunnittelualalla korostuu yritysten keskeisenä kilpailutekijänä nimen-
omaan hyvin koulutettu ja luova, osaava henkilöstö, joka luo ympärilleen hyvää tunnel-
maa ja yhteishenkeä. Tämän tunnelman synnyttämisessä kommunikointitaidoilla on 
suuri merkitys. (Ks. myös Juholin 2008, 42.) Tiimityöskentely korostuu ja kyky toimia 
osana tiimiä asettaa vaatimuksia jokaisen yksilön kommunikointitaidoille. Tiimityös-
kentely sisältää ajatuksen monialaisuuden ymmärtämisestä, koska omaan lähitiimiin voi 
kuulua asiantuntijoita myös esimerkiksi markkinoinnin tai insinööritieteiden parista. 
(Ks. myös Aira 2012.)

Työyhteisö ei ole myöskään vain yrityksen seinien sisällä vaan vaihtoehtoisia ajattelu- 
ja toimintatapoja etsitään esimerkiksi verkostoasiantuntijuudesta, jonka katsotaan edus-
tavan uudenlaista kokonaisuuksien hallintaa ja oman työn kehittämistä (Filander 1997, 
137; Juholin 2008, 35). Verkostoajatteluun liittyy vahvasti teknologiavälitteinen viestin-
tä ja virtuaaliset mahdollisuudet kirjoittaa ja keskustella erilaisissa yhteisöissä (Juholin 
2008, 35; Lankinen & Vuorijärvi 2010, 268; Nurmi 2011, 16, 17; Aira 2012; ks. myös Hi-
manen 1995; Hakkarainen & Järvelä 1999; Sivunen 2007). Teknologiavälitteinen vuoro-
vaikutus tuntuu alueena olevan sekä lisäämässä viestinnän tasa-arvoisuutta että samaan 
aikaan uhkaamassa tasa-arvoisuutta4 (ks. esim. Sisättö 2004). Teknologiavälitteisen vies-
tinnän kasvu ja kehittyminen ovat osaltaan mahdollistaneet kommunikaation määrän 
lisääntymisen – tämä on toisaalta johtanut viestinnän ylitarjontaan, mutta toisaalta tar-
jonnut avun ja vaihtoehdon erilaisille kommunikoinnin muodoille. Erilaisten työelämän 
ongelmien ja toiminnan ratkaisuissa tarvitaankin yhä useammin verkostoitumiskykyä ja 
vuorovaikutusta yli organisaation rajojen. Työn vaatimuksia ei enää voikaan katsoa pel-
kästään työyhteisön sisäisessä kontekstissa. (Heiskanen 1999, 42, 43; Matikainen 2006, 
119; ks. myös Zuboff 1990; Himanen 1995; Lehtinen & Palonen 1997; Varila & Rekola 
2003; Sisättö 2004; Julkunen 2007; Nurmi 2011; Purhonen 2011.) 

Asiakasymmärrys on visuaalisen alan asiantuntijalle merkittävä osaamisen alue. Tämä 
tarkoittaa kykyä kuunnella ja kykyä suostutella ja vakuuttaa. Asiakasymmärrys pitää si-
sällään myös ajatuksen monialaisen kontekstin ymmärtämisestä. Oman alan viestinnän 
konventioiden tiedostaminen ei riitä, kun asiakkaana voi vastassa olla aivan toisen alan 
edustaja. 

4 Seppo Sisättö (2004) kuvailee digikuilua, joka koskettaa maailmanlaajuisesti kehittyneiden ja kehittymättö-
mien maiden välistä eritasoista teknologiakehitystä.
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6.3.2 Yksilön vastuu 

Kun yrityksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman hyvä tulos ja samaan aikaan 
on pidettävä ihmisten hyvinvoinnista ja viihtymisestä huolta, nousee työyhteisön viestin-
tä ja erilaisten viestijöiden huomioiminen keskeiseksi. (Ks. myös Juholin 2004; Huuhka 
2004; Mazzei & Ravazzani 2012.) Sisäisellä viestinnällä on siis merkitystä, ja jokaisen 
yksilön vastuu työyhteisönsä viestijänä on kasvanut (Aula 2005, 43–46; Juholin 2008, 71, 
72). Toisaalta sisäisessä viestinnässä tiedostetaan viestijöiden erilaisuus mahdollistamalla 
viestintä eri kanavien kautta, eri foorumeilla, mutta samaan aikaan vastaanottajan vastuu 
korostuu, koska kukaan ei voi olla välttämättä varmistamassa tiedon perillemenoa. On 
myös kyettävä arvioimaan omia kykyjään ottaa vastaan tietoa ja kommunikoida erilaisten 
viestintäkanavien kautta.

Merkittävintä on ennen kaikkea se, että erilaiset ihmiset tulevat toimeen toistensa 
kanssa ja kommunikaatio tukee avoimen, luottamuksellisen ja yhteisöllisen työskentelyn 
syntymistä. Tässäkin jokaisella yksilöllä on oma vastuunsa.

Oleellista on myös se, että kommunikointitaitojen hallinta lisää yksilön mahdolli-
suuksia myös muuttaa työelämää: viihtyä paremmin, kehittyä enemmän, vaikuttaa muu-
toksiin. Nykyinen työelämä ei siis vain vaadi ja haasta vaan antaa ammatilliselle kasvulle 
mahdollisuuksia. Viestinnän kanavien runsaus voidaan nähdä siis myös myönteisesti.

6.3.3 Päätelmät

Ensinnäkin koska visuaalisella alalla korostuu ihmisten välinen yhteys – kyky antaa toi-
selle rakentavaa palautetta ja kyky työskennellä osana tiimiä kasvokkain tai verkon väli-
tyksellä, tulisi erityisesti tähän kommunikaation osa-alueeseen panostaa osana ammatil-
lista osaamista myös ammattikorkeakoulutuksessa ja myöhemmin työelämäkontekstissa 
osaamisen kehittämisessä. Visuaalisen alan asiantuntijalle ihmistuntemus ja erilaisten 
kommunikoijien ymmärtäminen on oleellinen osa itse työtä.

Toiseksi, vaikka visuaalisella suunnittelualalla työelämän kirjallisen viestinnän kon-
ventioita ei koettu merkittäviksi, on yksilön vastuu myös tekstin tuottajana kasvanut 
teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ja viestinnän määrän kasvaessa. Kirjallisen kom-
munikaation hallinta näyttäytyykin aineistossa pitkälti sähköisten viestintäkanavien hal-
linnan kautta. Olisikin kiinnitettävä huomiota teknologiavälitteisen viestinnän pelisään-
töihin organisaatiossa ja sen verkostoissa.

Kolmanneksi luovan asiantuntijayhteisön johtamiselta odotetaan monialaisuuden 
ymmärtämistä, pelisääntöjen luomista ja samaan aikaan avointa, voimaannuttavaa ja luo-
vaa työskentelyä tukevaa ihmisten johtamista. Työyhteisön hyvän ilmapiirin luonnissa 
johtajalla on erityinen merkitys. Olisikin kiinnitettävä esimiestyössä huomio epämuo-
dollisiin kohtaamisiin ja työyhteisön vapaaseen, rakentavaan, vaikuttavaan ja avoimeen 
keskustelukulttuuriin. 
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Neljänneksi viestinnän monikanavaisuus mahdollistaa erilaisten viestijöiden vah-
vuuksien käytön, mutta aiheuttaa samalla haasteen viestinnän prosessien toimivuuteen. 
Tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti yrityksen tai organisaation ydintoiminnan kan-
nalta oleellisten viestinnän prosessien selkeyteen. Samalla tulisi hyväksyä se, että viestin-
nän kenttä on teknologiakehityksen myötä kasvanut niin laajaksi, ettei sen yksioikoinen 
hallinta organisaation taholta ole mahdollista. Oleellista onkin saada yksilöt toimimaan 
omien vahvuuksiensa kautta erilaisissa sosiaalisissa ja teknologiavälitteisissä verkostoissa 
oman työyhteisönsä ja ammatillisuutensa kehittämisen eteen. 
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7 Kommunikointitaitojen merkitys 
ammatillisessa kasvussa 

Edellä olen kuvannut kommunikointitaitojen merkitystä ja kehittymistä luovassa oppi-
misympäristössä ammattikorkeakoulukontekstissa sekä työelämän viestinnän monikana-
vaisessa kentässä. Tässä viimeisessä tulosluvussa kokoan aineiston perusteella syntyneen 
käsityksen kommunikointitaitojen merkityksestä yksilön ammatillisessa kasvussa.

7.1 Ammatillisen kasvun kriittiset pisteet ja 
kommunikointitaitojen merkitys

Tutkimuksessani aineiston analyysin perusteella jaottelin kommunikointitaitojen mer-
kityksen ammatillisessa kasvussa neljään teemaan, joita ovat ensimmäisenä tarkastel-
tava sosiaa listumisen teema, toiseksi selviytymisen ja hallinnan teema, kolmanneksi 
oppimisen ja asiantuntijuuden teema sekä neljänneksi menestymisen teema. Nämä tee-
mat kuvaavat aineistosta hahmottuvia ammatillisen kasvun vaiheita tai tilanteita, joissa 
kommunikointi taidoilla on oma erityinen merkityksensä. Oleellista ammatillisen kasvun 
kannalta on ollut tarkastella niitä omaan opiskeluun, uraan ja työhön liittyviä muutok-
sia tai seikkoja, jotka laukaisevat yksilössä motivaation kehittyä ja jotka selkeästi vievät 
ammatillista kehittymistä eteenpäin. Teemoissa keskeistä ei ole erotella kommunikointi-
taitoja suullisen, kirjallisen, teknologisen tai jonkin muun kanavalähtöisen ajattelun mu-
kaan vaan olen pyrkinyt lähestymään kommunikointitaitojen merkitystä nimenomaan 
ammatilliseen kasvuun liittyvien haasteiden kautta. Oleellista ei ole se, miten, missä ja 
millaisin välinein kommunikoidaan vaan mitä syntyy kommunikaation tuloksena. 

Teemat ovat syntyneet osaltaan aineiston narratiivisen tarkastelun tuloksena. Kun 
analysoin aineistoa teemoittelun yhteydessä myös ajatuksella, että haastattelut muodos-
tuvat haastateltavien elämän ja uran tarinoinnista, kerronnasta, pystyin hahmottelemaan 
ammatillisen kasvun kokonaisvaltaista tarinaa ja erottelemaan nämä neljä teemaa keskei-
siksi nimittäjiksi ammatillisen kasvun tarinaan.

Kuvaan lyhyesti seuraavaksi aineiston perusteella muodostuvaa kuvaa kommunikoin-
titaitojen merkityksestä ammatillisen osaamisen ulottuvuutena yksilön ja työroolin kan-
nalta sekä organisaation näkökulmasta. Yksilön ja työroolin kannalta merkittäväksi nou-
see ajatus vakuuttavasta viestinnästä, retoriikasta. Visuaalisella alalla vakuuttavuus liittyy 
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ennen kaikkea erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja oman työn valintojen perusteluun 
hyvin heterogeenisellekin vastaanottajajoukolle. Työroolin suhteen merkittävintä vaikut-
taisi olevan kollegoiden, siis asiantuntijoiden, välinen kommunikaatio ja palaute omasta 
työstä. (Ks. myös Oak 2000, 92, 93.) Organisaation kannalta keskeiseksi näyttää aineis-
ton perusteella nousevan ajattelu, jonka tunnistan puheeksi oppivasta organisaatiosta (ks. 
myös Åhman 2003, 190). Oppivan organisaation1 keskeisenä ideana on kirjallisuuden 
mukaan systeemiajattelu (system thinking). Systeemiajattelu kuvaa sitä tapaa, jolla orga-
nisaation nähdään koostuvan pienistä toisiinsa riippuvuussuhteessa olevista osatekijöistä. 
Muita osa-alueita ovat itsehallinta, toimintaa ohjaavat kollektiiviset ja yksilölliset men-
taalit mallit, toimintaa ja tulevaisuutta koskeva yhteisesti muodostettu ja jaettu käsitys 
sekä tiimioppiminen. (Senge 1994; Sarala & Sarala 1996, 60.) Kommunikointitaidoilla 
on merkitystä oppivan organisaation kokonaisuuden kannalta: elementit kehittyvät am-
matillisen kasvun myötä eri tahtiin ja kommunikointitaidoilla on niissä kaikissa selkeä 
merkitys. 

Käyn seuraavaksi läpi tutkimukseni aineiston perusteella syntyneiden neljän teeman 
kautta kommunikointitaitojen merkitystä ammatillisessa kasvussa.

7.1.1 Sosiaalistumisen teema

Ensimmäisenä teemana ammatillisessa kasvussa esittelen sosiaalistumisen teeman ja 
kommunikointitaitojen merkityksen yksilön sosiaalistumisprosessissa. Tutkimuksessani 
sosiaalistumisen teema ammatillisessa kasvussa liittyy aineiston perusteella yksilön oman 
ammattialan kulttuuriin kasvamiseen, uuteen työhön tai työtehtävään sekä kommuni-
kointitaitojen merkitykseen tässä prosessissa (ks. myös Berger & Luckman 2000; Hargie 
2006a, 62). Aluksi opiskeluaikana opiskelija kasvaa osaksi oman alansa yhteisöä ja op-
pii kulttuuriin liittyviä sääntöjä, uskomuksia, tapoja jne. Sosiaalistumiseen liittyy myös 
oman alan viestintäkonventioiden tunnistaminen. Merkittävää on myös epämuodolli-
nen kommunikaatio, jonka avulla tullaan tutuiksi muiden kanssa ja opitaan tuntemaan 
ihmiset ihmisinä. Sosiaalistumiseen liittyy siis erityisiä vaatimuksia kommunikointitai-
doille (Staton-Spicer & Darling 1986, 218).

Aineistosta sosiaalistumisen teema nousee esille eri tavoin. Opiskelijat kokevat omaan 
ammattialaan liittyvien työkäytänteiden ja myös käyttäytymisnormien välittyvän kom-
munikaation avulla. Ensimmäinen sosiaalistumisen vaihe on opiskelijalla edessään, kun 
hän siirtyy ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Tarkastelen tätä vaihetta ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoiden ryhmähaastatteluaineiston kautta. Aineistosta nousee tämän 

1 Oppiva organisaatio on käsite, joka syntyi 1980–1990-luvuilla kuvaamaan jälkiteollisen yhteiskunnan ke-
hittyneiden ja oppimista korostavien organisaatioiden toimintaa ja keskeisiä elementtejä. Silloin alettiin 
oivaltaa, miten koulutus, organisaation kehittäminen ja henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ovat yhte-
ydessä yrityksen tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Oppivan organisaation oikeutus ja tarve voidaan nähdä 
tuotannon tehokkuuden näkökulmasta mutta oleellista on, että kaikissa kuvauksissa korostetaan oppimisen 
merkitystä. Myös kommunikaatiolla on merkittävä rooli oppivan organisaation mallissa. (Senge 1994, 241; 
Sarala & Sarala 1996, 51, 52, 58; Ruohotie 2000, 65–73.)
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vaiheen merkitystä kuvaavia teemoja: Millainen tämä vaihe on? Millaisia kommunikoin-
titaitoja siinä tarvitaan? Millainen viestintäympäristö opiskelijoita odottaa ja onko sillä 
merkitystä opiskelijoiden omien kommunikointitaitojen kannalta? 

Kulttuuriin kasvu ja oman alan viestintäkonventioiden tunnistaminen
Kommunikaation kautta opiskelija kasvaa kulttuuriin ja tunnistaa oman alansa viestin-
täkonventiot. Ensimmäisenä opiskelija on kohdannut oppilaitoksen virallisen viestinnän. 
Jo hakuvaiheessa opiskelija tekee päätelmiä koulutusyksikön ulkoisen viestinnän perus-
teella. Tällä viestinnällä on jonkin verran merkitystä ja se voi vaikuttaa siihen, päättää-
kö opiskelija hakea kyseiseen oppilaitokseen. Seuraavaksi opiskelija kohtaa oppilaitoksen 
sisäisen niin sanotun virallisen viestinnän ja oppilaitoksen henkilökuntaa, oman alansa 
opettajat. Opiskelijat tuntuvat olevan hyvin tiedostavia ja kriittisiäkin viestintäympäris-
tön sekä opettajien toimintatapojen ja kommunikointitaitojen arvioinnissa. Ensimmäi-
sen vuoden opiskelijaryhmä kuvaa oppilaitoksen viestintäympäristöstä saatua käsitystä 
sekavaksi. Mielenkiintoista on, että kuvauksessa korostuvat työelämäaineistossakin esille 
noussut monikanavaisuuden ja erilaisten viestinnän foorumeiden ongelmallisuus sekä 
turhautuneisuus viestinnän runsauden edessä. Liiallinen viestinnän määrä on saanut 
opiskelijat haikailemaan ilmoitustaulujen ja paperilappujen perään. Puheesta voi päätellä, 
että viestinnän priorisointi on ollut puutteellista, eikä aloitteleva opiskelijaryhmä pysty 
erottamaan oleellista vähemmän tärkeästä informaatiosta.

Kuvio 10. Sosiaalistumisen teema ja kommunikointitaitojen merkitys

Ammatillisen kasvun 
teema Aineisto Kommunikointitaitojen 

merkitys

Mukavaa on se, että kun 
töitä tehdään yhdessä, niin 
ihminen avautuu sen kom-
munikaation avulla ja oppii 
ymmärtämään paremmin 

mitä ja miksi ihminen tekee 
jotain niin kuin tekee.

Yksilön näkökulma
– henkilön, persoonan 

tunteminen ja luottamuksen 
herääminen

– oman ammattialan käytän-
teiden ja kulttuurin hahmot-

tuminen

Organisaation näkökulma
– talon tavat omaksi

– kasvaminen yhteiseen 
viestintäkulttuuriin

Tietysti yritys vaikuttaa. Oon 
ollu tosi konservatiivisessa 

yrityksessä ja silloin piti vaan 
olla tosi vakuuttava.

Sosiaalistuminen
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Sekava viestintäympäristö. Tuntuu, että tietoa tulee joka tuutista mutta siltikään ei tiedä 
mitä tapahtuu. Tuutorkoulutuksestakin kuulin kämppikseltäni. 

Tunnustan, että ite en ole niin aktiivinen kuin pitäisi. Mutta ei työelämässäkään ole aikaa 
juosta tiedon perässä ja kysellä aina. Portaali ei ole kauheen toimiva – juosta nyt tiedon pe-
rässä, jota sä et edes tiedä, että on. Siellä on joku tuhat viestiä ja yrität selata jotain. Joku 
sähköinen viestintä on menny siihen, että se tiedon määrä ja nopeus ei enää ookkaan hyvä. 
Olis hyvä, kun paperiviestinnässä olis sitte vaan ne jotkut tärkeet. 

Joudut taistelemaan ajasta ja varaamaan tapaamisaikoja, jotka saat ehkä parin päivän 
päästä. (OR1)

Ensimmäinen haaste sosiaalistumisen kannalta on siis selkeästi ollut se, ettei informaatio-
ta ole kyetty pilkkomaan tai järjestämään niin, että opiskelijat voisivat ottaa viestit vastaan. 
Toinen haaste vaikuttaisi liittyvän ammattikorkeakoulun oman viestintäympäristön mer-
kitykseen suhteessa opiskelijoiden omaan kykyyn vuorovaikuttaa ja viestiä: Opiskelijat 
tarkkailevat ammattikorkeakoulun viestintäympäristöä ja reflektoivat selkeästi sitä myös 
suhteessa omiin kommunikointitaitoihinsa ja suhteessa omaan viestintäosaamiseensa ja 
lisäksi pitävät opettajia merkittävinä oman ammattialan edustajina, roolimalleina. Kriit-
tistä on, tiedostetaanko ammattikorkeakoulussa tämä riittävän hyvin. Työyhteisön toi-
mintaan ja yksilön käyttäytymiseen työyhteisössä vaikuttavat useat viestinnän muodot, ei 
vain niin sanottu virallinen viestintä (Åberg 2000, 62, 63). 

Aineiston perusteella opettajat eivät suoranaisesti vaikuta tiedostavan sosiaalistumi-
seen liittyvän kommunikoinnin merkitystä omien taitojensa tai toimintatapojensa kaut-
ta. Sen sijaan opettajat suuntaavat huomion ammattikorkeakoulun viralliseen viestintään 
sekä työelämän merkitykseen ja sen vaatimuksiin. Ammattikorkeakoulun sisäisen vies-
tintäkulttuurin muodostavat kuitenkin kaikki toimijat – eivät siis vain ne, jotka hoitavat 
ammattikorkeakoulun virallista viestintää. Opiskelijalle opettaja edustaa ammattikorkea-
koulun kulttuuria ja on myös siis ensimmäinen linkki oman alan kulttuuriin. Opiskelijat 
joutuvat pohtimaan, onko ammattikorkeakoulukontekstissa erilaiset työyhteisön säännöt 
kuin työelämässä:

Työelämässä opit kuitenkin ihan uudet jutut. Työelämäsäännöt on ihan erilaiset ja ne peli-
säännöt on kovemmat, ei sinne mennä vartti myöhässä ja pahoitella, vaan koko ajan pitää 
edustaa. Kukaan ei työelämässä tuu hakemaan sua. On kova vastuu. (OR1)

Aineistosta nousee sosiaalistumisen teemassa tietynlainen vastakkainasettelu koulun ja 
työelämän välille. Tiedostetulla tasolla koulutusorganisaatiota ei opiskelijoiden haastat-
teluaineistossa koeta oman ammattialan edustajana, vaan korkeakouluympäristö koetaan 
omakseen. Selvää ei ole, mistä tämä vastakkainasettelun tunne syntyy, mutta tietyllä ta-
valla sitä tukee myös opettajien haastatteluaineistosta nouseva kuva koulutusorganisaati-
on ja työelämän välisistä eroista. Kehitettävää vaikuttaisi olevan se, että tässä kriittisessä 
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omaan alaan sosiaalistumisen vaiheessa ei ole riittävästi keskusteltu yhteisistä toimintata-
voista ja pelisäännöistä.

Opiskelijaryhmälläkin näyttäisi olevan vaikutusta siihen, miten oman alan viestintä-
käytänteitä aletaan toteuttaa. Se, millaiseksi ryhmän kommunikaatio muodostuu, vaikut-
taa opiskelijan kommunikointitaitojen kehittymiseen koko opiskeluajan. Opiskelijoille 
ryhmän merkitys ja oman opiskeluryhmän koheesio näyttävät hyvin pitkälti riippuvan 
siitä, millaista ryhmän jäsenten välinen kommunikaatio on. Ryhmän toimivuuden kan-
nalta ydinprosessina voidaan pitää kommunikaatiota (Levi 2007, 4). Mielenkiintoista on 
se, että opiskelijat tuntuvat ulkoistavan vastuun esimerkiksi tiedottamisesta. Jos tiedotta-
mista ei ole erikseen osoitettu kenellekään, se jää hoitamatta. Näin varmasti onkin, mutta 
työelämää ajatellen olisi hyvä nähdä jokaisen oma vastuu viestinnästä. Nina Korhonen 
ja Reetta Rajala (2011, 16–17) puhuvatkin organisaation kokonaisvaltaisesta viestinnän 
tehostamisesta juuri siitä näkökulmasta, että jokainen kiinnittää omiin kommunikointi-
taitoihinsa huomiota. Leif Åberg (2000, 61) esittää määritellessään käsitteen yhteisö-
viestintä, että yhteisöviestintä on sellaista työyhteisön osien välillä tapahtuvaa sanomien 
vaihdantaa, joka tekee mahdolliseksi eri tilanteissa työyhteisön ja sen jäsenten tavoitteiden 
toteutumisen. Viestintä on siis työkalu, joka liittää työyhteisön osat toisiinsa ja ympäris-
töönsä. 

Opiskelijat näkevät viestinnän ongelmien tai puutteiden johtuvan eri ryhmien yhteis-
työn vähäisyydestä ja toisaalta nostavat esille myös koulutusmaailmassa aika ajoin esille 
nousevan kysymyksen opettaja-opiskelijamäärän merkityksestä. Aineistosta nousee myös 
pidemmällä opiskeluissaan olevien opiskelijoiden haastatteluissa esille ongelma kommu-
nikointiin käytettävissä olevan ajan vähäisyydestä – opettajilla ei yksinkertaisesti tunnu 
olevan aikaa. 

Olis parempi jos tehtäis yhteisiä projekteja eri ryhmien kanssa, vaikka jotain mallistoa tai 
muuta vastaavaa niin siinä viestitkin kulkis paremmin. Kun täällä tehdään vaan oman 
ryhmän kanssa, niin silloin tieto jää kulkematta. 

Niin ja kun ei ole tiedottaminen niin kuin jonkun harteilla, niin sitten jää tiedottamatta.

Ja mitenköhän se opettaja-oppilaskommunikaatio, pelaiskohan paremmin jos olis vähem-
män opiskelijoita opettajaa kohden. (OR1)

Sopeutumisen ja ryhmään kuulumisen esteeksi voi työelämässäkin muodostua kiireen 
tunne, joka hallitsee työympäristöä. Epämuodolliseen kommunikaatioon ei olekaan enää 
aikaa.

Kiire on tehnyt, se hektisyys on vaikuttanu, ei tekniikka niinkään oo aiheuttanu vaan maail-
manmeno ylipäätään. Sillä tavalla yleistäen vaan on hirveä kiire. Vaikka tekniikka antaa 
toisaalta kiireelle mahdollisuuden, mutta sitte jää semmonen työasioiden ulkopuolinen vies-
tintä vähemmäksi ja että voit kommunikoida niistä asioista, mitkä on epämuodollisia, niin 
se on vähentynyt, kun sille ei ole aikaa. Ja sillä olis kuitenkin merkitystä, koska sillä, että tun-
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net jonkun ihmisen, niin opit tietämään, miten sen kanssa kommunikoida ja niitten kanssa, 
joiden kanssa kommunikoi enemmän, niin pitäis ehtiä puhumaan ja jos ei ehdi tutustua, 
vähentää sitä moniulotteisuutta ja vaikuttavuutta. (TE4)

Työelämäaineistossa kommunikointitaitojen merkitys sosiaalistumisessa nousee vahvasti 
esille. Työelämän näkökulmasta yksilö on sosiaalistumisen edessä aina, kun esimerkiksi 
oma työpaikka vaihtuu. Yksilö joutuu silloin kohtaamaan uuden työpaikan normit, sään-
nöt ja tavat toimia. (Ks. myös Varis 2010.) Kommunikointitaidoilla on merkitystä yrityk-
sessä vallitsevan tyylin ymmärtämisessä ja oman työn organisoinnissa. Aineistosta nousee 
esille se, että tavat, normit ja kommunikointitaitoihin liittyvät vaatimukset eivät suin-
kaan kohdistu pelkästään alaan vaan ne itse asiassa tulee määritellä jokaisessa yrityksessä 
ja uudessa työpaikassa aina uudelleen. Tämä määrittely vaatii myös kykyä havainnoida 
omaa kommunikointityyliään, reflektoida, analysoida ja tarpeen vaatiessa myös muuttaa 
ja kehittää omaa viestintäosaamista yrityksen ja oman työn vaatimuksiin nähden.

Ne ei myöskään sopeudu siihen nopeaan rytmiin eikä ne ole oppinu sitä firman tyyliä. Ja 
kun ruuhkapäivinä pitää palvella eri tyyppisiä ihmisiä. Ne ei vaan pysty jaottelemaan omaa 
kommunikointiaan ja hallitsemaan sitä, kaikki ei myöskään osaa organisoida. (TE3)

Oman havaintokykynsä varassa yksilöllä on siis mahdollisuus kasvaa oman alansa kult-
tuuriin ja tunnistaa oman alansa erityispiirteitä. Tunnistaminen on kuitenkin vasta en-
simmäinen askel kohti ammatillisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kommunikoimalla ja vuoro-
vaikuttamalla aktiivisesti mahdollistuu vähitellen ryhmään sitoutuminen ja työyhteisön 
osaksi kasvaminen.

Epämuodollisen viestinnän merkitys
Sosiaalistumiseen liittyy myös tutustuminen toisiin ihmisiin, se, että tullaan tutuiksi. 
Tämä nousi aineistosta esille erityisesti siitä näkökulmasta, että kun tunnetaan muuten-
kin, voidaan myös luottaa, että tulosta syntyy ja toisen kanssa on hyvä työskennellä. Työn 
kontekstissa organisaation sisäiset sosiaaliset suhteet toteutuvat yhteisen tavoitesuuntau-
tumisen ja keskinäisen luottamuksen muodossa (Lehtonen 2005, 195; Pyykkö 2011, 32). 
Samankin työpaikan sisällä uusiin työtehtäviin siirtyminen vaikuttaa toimintatapoihin. 
Myös sillä, missä konkreettisesti istuu ja tekee työtään, on merkitystä kommunikaation 
määrään:

Oon taas menny istumaan sinne, missä on paljon ihmisiä, niin kyllä se vaikuttaa, että on 
mahdollisuus olla kontaktissa monien kanssa. Ja uudet työtehtävätkin on tehny sen, että on 
enemmän tekemisissä ihmisten kanssa. Tykkään kyllä ihmisten parissa työskennellä – se pi-
tää pirteänä. (TE1)
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Tärkeää on tuntea, että tullaan toimeen myös ihmisinä, ei vain työroolin kautta. Vaik-
ka osaaminen olisi tiedossa, se ei korvaa ajatusta siitä, että kun tunnetaan, voidaan myös 
kommunikoida ja vuorovaikuttaa vapaammin. Toisaalta, tutuiksi ei tulla, jos ei tutustuta 
ensin – siis kysytä, vastata, ihmetellä, ylipäätään kommunikoida keskenään.

Tuleva työnanataja pitää mun suunnittelusta, mutta pitää musta myös ihmisenä. Eikä se 
olis oppinu mua tuntemaan, jossen pystyis kommunikoimaan. (O3)

Omaan työyhteisöön ja työkulttuuriin sosiaalistumisessa tarvitaan kohtaamisia erilais-
ten ihmisten kanssa. Esimerkiksi Kirpal (2004) painottaakin ammatillisen identiteetin 
kehittymisen sosiaalista ulottuvuutta, jonka mukaan ammatillinen kasvu nähdään moni-
ulotteisena vuorovaikutuksena työtovereihin, organisaatioihin ja koulutusinstituutioihin. 

Aluksi kun ei ollut mitään opettajan identiteettiä ja ajatteli vaan, että ai niin opsitkin on ja 
ne pitäis lukee ja kysellä joltain. (KO3)

Opettajakin on hakenut omaa uutta identiteettiään vaihtaessaan visuaalisen alan työelä-
mäkentän korkeakoulukontekstiksi. Osaltaan opetussuunnitelmat ja kollegat ovat autta-
neet kasvussa uuteen kulttuuriin.

Yhteenvetoa
Omaan ammattialaan sosiaalistuminen sekä ammatillinen kasvu alkavat siis tietyssä for-
maalissa koulutuksessa ja jatkuvat työelämässä kokemuksen kautta syntyvänä osaamisena 
(ks. myös Kotila 2000; Berger & Luckman 2000; Dannels 2001, 152). Koska opiskelijan 
ammatillinen kasvu alkaa ammattikorkeakoulukontekstissa, pitäisi huolehtia myös siitä, 
että korkeakoulu on hyvä esimerkki toimivasta työyhteisöstä (ks. myös Kirjonen 1997, 39; 
Kotila 2000, 144). Sosiaalistumisen teemassa kommunikointitaidot nähdään visuaa-
lisella suunnittelualalla yleisenä työelämävalmiutena, mutta kommunikaation kautta 
syntyy käsitys alaspesifistä viestintäkulttuurista. 

Yksilö omaksuu uusissa työtehtävissä tai uudessa työpaikassa aineiston perusteella vuo-
rovaikutuksen ja kommunikaation seurauksena asiantuntijoiden hiljaista tietoa ja kehit-
tää omaa ammatillista identiteettiään. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62, 63; Dannels 2001, 
152; Varis 2010.) Tätä asiantuntijuuden sosiaalista ja kulttuurista luonnetta kuvailtaessa 
voi työyhteisöjen sisäistä vuorovaikutusta ja kommunikointia luonnehtia eräänlaiseksi 
merkitysneuvotteluksi. Tällä tarkoitetaan asiantuntijan oppimisprosessia, jossa tulokas 
etsii yhdessä muun työyhteisön kanssa henkilökohtaisia tulkintoja ja yhteisiä merkityksiä 
asioille ja ilmiöille. (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 11.) 

Uudessa työpaikassa ei uusi työntekijä sopeudu pelkästään organisaation tapoihin ja 
uuteen työhön, vaan samalla hän oppii osallistumisen prosessissa organisaation maail-
mankäsityksen ja moraalisen järjestyksen. (Tynjälä & Collin 2000, 296; Varila & Reko-
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la 2003, 34, 35.) Ammatti-identiteetin kehittyminen alkaa sosiaalistumisesta (Mäntylä 
2007, 93). 

Ammatillinen identiteetti neuvotellaan siis työyhteisön sosiokulttuurisessa kontekstis-
sa ja työidentiteetti rakentuu erilaisissa suhteissa ympäröivään maailmaan. Ammatillinen 
identiteetti voidaan kuvata muuttuvana prosessina, jossa sosiologian ja sosiaalipsykologi-
an määrittelyjen mukaisen yhteisöllisen dynamiikan ja psykologisen sisäisen dynamiikan 
keskinäinen suhde ja painotus vaihtelevat työuran aikana. (Eteläpelto & Vähäsantanen 
2006, 45; Onnismaa 2007, 150; ks. myös Mezirow 2000; Collin 2009.) 

Ihmisen identiteetti ja minuus muuttuvat ja muokkautuvat hänen oman toimintansa 
ja sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Kaiken kaikkiaan 
ihmisen identiteettiä määrittelevät kulttuuriset mallit ovat historiallisesti kehittyneitä so-
siaalisen toiminnan ja kanssakäymisen muotoja, jotka muovaavat sisäistä maailmaamme 
ja säätelevät toimintaamme sosiaalisissa yhteisöissä. Pystymme itse aktiivisesti vaikutta-
maan näiden mahdollisten maailmojen muodostumiseen. (Esim. Gergen 1991; Varila & 
Rekola 2003; Hakkarainen ym. 2004; Kirpal 2004; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006; 
Onnismaa 2007.) Toisin sanoen oma elämänhistoria ja vallitseva toimintaympäristö vai-
kuttavat yksilön identiteettiin jatkuvasti. 

Kommunikointitaidoilla on siis erityinen asema sosiaalistumiseen liittyvässä vai-
heessa. Nuoren, koulusta työelämään siirtyvän työntekijän osaaminen on vielä kapeaa 
ja osaamisen kehittyminen jatkuu työelämässä. Työnopastukseen ja suunnittelijan uran 
alku taipaleeseen kohdistuukin työelämässä odotuksia sosiaalistumisen ja viestinnän on-
nistumisen näkökulmista. (Borgman & Packalen 2002, 57; ks. myös Varila & Rekola 
2003.)

7.1.2 Selviytymisen ja hallinnan teema

Työelämän viestintätilanteet ovat haasteellisia: aina selkeästi organisoidut viestintätilan-
teet, joissa on hyvä ja toimiva vuorovaikutus, eivät ole itsestäänselvyys. Viestintä on myös 
hyvin usein täysin spontaania ja toisaalta muodollinenkin tilanne (kokous, palaveri yms.) 
voi olla huonosti järjestelty. Näiden tilanteiden hallinta vaatii työntekijältä moniulotteisia 
viestinnän taitoja. Keskustelijoiden tulee hallita kielenkäyttötilanteet niin, että tulevat 
ymmärretyiksi (Habermas 1987, 71; Puro 2004, 65–67; ks. myös Habermas 1984; Mezi-
row 1996a). Selviytymisen ja hallinnan teemassa kommunikointitaitojen avulla järjeste-
tään joskus kaoottistakin työelämää.

Aineistosta nousee esiin selviytymisen ja hallinnan teemassa ensinnäkin reflektoin-
nin merkitys: kommunikointi muiden ihmisten kanssa ja omien tunteiden ja ajatusten 
järjestäminen keskustelemalla. Ammatillisen kasvun prosessissa reflektoinnilla on yli-
päätään suuri merkitys. Kokemus sinällään nimittäin ei riitä aiheuttamaan muutosta tai 
oppimista, ammatillisuuden kehittymistä. Oppimisessa merkityksellistä on se älyllinen 
kasvu, joka on seurausta kokemuksen reflektoinnista. Tehokas oppiminen ei seuraa po-
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sitiivista kokemusta vaan tehokasta reflektiota. (Ruohotie 2000, 194; Poikolainen 2006, 
144.) Työelämän hallintaan vaikuttaa kyky reflektoida muutosta ja kaaosta.

Toiseksi selviytyminen ja työn hallinta liittyvät myös niin sanotusti viestinnän rutii-
nien hallintaan ja kommunikointitaitoihin yleisenä työelämävalmiutena: on tuotettava 
raportteja tai kirjoitettava muistioita. Kommunikointitaidot ovat vain osa selviytymistä 
tai työn hallintaa, mutta ne ovat kuitenkin välttämättömät. Tämän tyyppisessä ajattelus-
sa voi havaita sen, että kommunikointitaitojen merkitys oman ammatillisen identiteetin 
osana ei ole kovin merkittävä tai sitä ei koeta merkittäväksi tai arvokkaaksi. Kolmanneksi 
selviytymisen ja hallinnan teema näyttäytyy aineiston perusteella erityisesti muutostilan-
teissa. Neljänneksi kommunikointitaidot liitetään erilaisten ristiriitatilanteiden hallin-
taan ja niistä selviytymiseen. (Kuvio 11.)

Kuvio 11. Kommunikointitaitojen merkitys selviytymisen ja hallinnan teemassa

Ammatillisen kasvun 
teema Aineistoesimerkki Kommunikointitaitojen 

merkitys

Mun pitää siis päästä
puhumaan. Muuten

tukkeutuu mieli.
Itsehallinta ja reflektointi

Työelämän viestintä-
rutiineiden hallinta

Jouduin kyllä tekemään 
muistioita ja laittamaan
muiden asioita paperille
ja se oli ihan kauheeta 

hommaa.

Selviytyminen ja
hallinta Kyllä kommunikointi-

taidoilla on merkitystä
selviytymisen kannalta. 

Esim. mun kohdalla kaikki 
YT:t, niin parempiakin on 

lähtenyt, mutta just se
että mä osaan kommuni-
koida ja luoda fiilistä, se 
merkitsee  niin, että olen 

vielä tässä.

Ja että osaa väitellä niin
ettei suutu.

Ristiriitatilanteiden
hallinta

Muutostilanteissa
selviytyminen
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Itsehallinta ja reflektointi
Työn hallintaa lisäävät aineiston perusteella erilaiset keskustelut ja kollegojen väliset poh-
dinnat ja reflektointi. Toimintaa ohjaavat sisäiset mallit voivat olla osin tiedostamatto-
miakin tapoja, joilla hahmotamme maailmaa. Nämä voivat olla rutiineiksi muodostunei-
ta ajattelu- ja toimintatapoja ja oletuksia siitä, miten asioiden tulisi olla. Nämä oletukset 
saattavat estää uusien työn kehittämistä koskevien ideoiden toteuttamisen. Näitä men-
taalisia malleja tulisi kommunikaation avulla avata ja keskustella niiden taustoista, syistä 
ja seurauksista. (Senge 1994; Sarala & Sarala 1996, 61.) Itsehallinnan kyky korostuu jo 
opiskeluajan ryhmän toiminnan mahdollisuuksissa tai toisaalta esteissä. 

Meidän ryhmä on ollut sellainen, että ei olla oltu samaa mieltä mutta sitten on voitu keskus-
tella asiat. (O2)

Selviytymisen ja hallinnan teema ei välttämättä näyttäydy ammatillisen kasvun huippu-
hetkinä, mutta tähän teemaan liittyvillä kommunikointitaidoilla on kuitenkin merkitys-
tä yksilön kannalta työssä selviytymisessä ja juuri siinä hallinnan tunteen saavuttamisessa, 
joka voi sirpaleisessa työelämässä olla muuten hankalaa. Selviytymisen ja hallinnan tee-
man viestintäosaamiseen ja kommunikointitaitoihin kohdistuvat odotukset ovat ennen 
kaikkea yleisiä työelämävalmiuksia.

Viestinnän rutiinit
Tätä teemaa voidaan siis tarkastella yleisten työelämävalmiuksien näkökulmasta. Näitä 
erilaisia kommunikointitaitoja jokainen työelämässä oleva yksilö ja yhteisö tarvitsevat. 
Jotta ammatilliseen toimintaan jäisi aikaa, tulee tiettyjen rutiineiden hoitua mutkatto-
masti ilman, että ne vievät kohtuuttomasti suunnittelijan aikaa ja energiaa. Tämä näke-
mys nousee selkeästi esille aineistosta.

Sulla täytyy ainakin joku perusneuvottelutaito olla. (KO5)

Kokemus tuo lisää varmuutta ja esiintymistilanteistakin selviytyy. Oma ammatillinen 
kasvu on vaikuttanut myös esiintymisvarmuuteen ja -rutiineihin. 

Pidin yli 400 ihmiselle luennon kääntäjineen ja edelleen joutuu kamppailemaan, mutta kun 
tietää sen asian, niin se tuo sitä varmuutta. Mutta en mä edelleenkään missään isossa ryh-
mätilanteessa ota sitä osaa, että rupeisin hirveästi puhumaan. (KO4)

Vaikka omat viestintäosaamisen puutteet olisi tiedostettu, yksilölle tilanne voi olla tyy-
dyttävä, jos omat taidot koetaan kuitenkin riittäviksi tai jos tarvetta edetä ammattiuralla 
ei ole.
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Ammattitaidon lisääntyessä olen yhä enemmän joutunut tilanteisiin, joissa minä joudun 
pitämään alustuksen jostain aiheesta. Kyllä mä tällaisiin tilanteisiin varustaudun suurella 
määrällä etukäteen tehtyä aineistoa, kuvia ja taulukoita. Olen kyllä pyrkinyt siirtämään 
nää muille, nää esiintymiset. Ehkä olen tausta-aineistoa voinut tuottaa, mutta olen sitä 
mieltä, että kuvat puhukoon puolestaan. Kyllä mä sen tiedän, että oma puutteellinen kyky 
kommunikoida on ja myös kirjallinen taito tai sen puute on estänyt uralla etenemistä. Toi-
saalta eipä ole pitkiä työmatkoja tai päiviä. Voin elää normaalia elämää työn ulkopuolella. 
(TE7)

Muutos- ja konfliktitilanteet
Ristiriidat voivat ilmetä työyhteisössä hyvin monin tavoin. Ne voivat olla jatkuvia, ilma-
piiriin vaikuttavia henkilöiden välisiä vuorovaikutuksen ongelmia tai ne voivat olla het-
kittäisiä ja yllättäen eteen tulevia konfliktitilanteita. Konfliktitilanteiden hallintaan tar-
vitaan kykyä kommunikoida rakentavasti ongelmien selvittämiseen tähtäävällä asenteella.

Kyllä opettajalla ja ihan siis työelämässäkin se, että osaat asettua tilanteeseen jotenkin ob-
jektiivisesti ja pyrit vuorovaikuttamaan sitten rakentavasti, niin vaikuttaa siihen ammatil-
lisuuteen. (KO2)

Muutostilanteet vaikuttavat eri tavoin eri ihmisiin ja selviytyminen niistä vaatii usein 
enemmän tai vähemmän keskinäistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Uuteen tilan-
teeseen, työtehtävään tai uralla uuteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää kykyä havaita 
muuttunut tilanne, reflektoida sitä ja kykyä keskustella uudesta vaiheesta, muutoksesta 
muiden kanssa. Myös opiskeluajan erilaisiin muutostilanteisiin ammatillisen kasvun vai-
heissa tulisi liittyä erityisesti muutokseen liittyvää keskustelua. Opiskelijoille oli järjestet-
ty työelämään siirtymisen opintojakso, jonka aikana työelämään siirtymistä ja muutosta 
oli keskustellen käyty läpi.

Työelämästä nyt viimeisen vuoden aikana on tullu semmonen positiivinen kuva, ja meillä oli 
nyt tää kurssi työelämään siirtyminen ja siellä puhuttiin paljon, että kaikkia ei työpaikkoja 
edes ilmoiteta missään. Siinä tuli semmonen olo, että hyvät tyypit saa kyllä työpaikan. (O3)

Aineistosta välittyy hyvin realistinen kuva siitä, että lopulta, vaikka visuaaliseen suunnit-
telualaan liittyy myös mahdollisuus kohota alansa tunnetuksi osaajaksi, julkisuudenkin 
henkilöksi, yksilön toiveet elämälle ja työelämälle voivat olla hyvin yksinkertaisia. Välttä-
mättä ei tavoitella mitään suurta ja ihmeellistä, mutta toivotaan, että selviytyisi erilaisista 
haastavista tilanteista ja voisi hyväksyä itsensä. (Ks. myös Himanen 2010, 133, 134.)
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Yhteenvetoa

Selviytymisen ja hallinnan teemassa nostin esille kommunikointiin liittyvät haasteet ja 
toisaalta aineistosta vahvasti esiin nousevan yhteisen ymmärryksen siitä, että kommuni-
kointitaidot ovat kuitenkin keskeiset silloin, kun puhutaan selviytymisestä ja työn hal-
linnasta. Aineistosta on havaittavissa sekä ylpeyttä haasteiden voittamisesta että toisaalta 
alistuneisuutta sitä kohtaan, että kommunikointitaidoilla on niin suuri merkitys jokapäi-
väisessä työssä. Selviytymisen ja hallinnan teemassa näkyy myös oppivan organisaation 
ajatukseen liittyviä elementtejä. Ammatillisen kasvun prosessiin kuuluvat myös itsearvos-
tukseen liittyvät pohdinnat. Aluksi johonkin uuteen rooliin on saattanut liittyä epävar-
muutta ja hallinnan tunteen puutetta. Kuitenkin toiminnan vakiintumisen seurauksena 
yksilö on alkanut luottaa itseensä ja kykyynsä omaksua uusia urarooleja. Tämä taas lisää 
tulevien uraoppimissyklien mahdollisuutta. (Ruohotie 2000, 57.) Tämän hallinnan saa-
vuttamisessa kommunikointitaidoilla on merkitystä.

Selviytymisen teemassa sekä kirjallinen että suullinen kommunikointitaito nousevat 
esiin. Ne eivät kuitenkaan aineiston perusteella ole alaspesifiä viestintäosaamista vaan liit-
tyvät nimenomaan kommunikointitaitoon yleisenä työelämävalmiutena.

7.1.3 Oppimisen ja asiantuntijuuden teema

Tässä kolmannessa teemassa pohdin kommunikointitaitojen merkitystä oppimisen ja 
oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmista ammatillisessa kasvussa. Aineistosta 
nousee yksilölle merkitykselliseksi kirjallisen kommunikaation ja ennen kaikkea niin sa-
notun akateemisen genren hallinta. Tässä teemassa kokoavaksi nousee myös puhe oppi-
vasta organisaatiosta ja yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukevasta johtamisesta, joka mah-
dollistaa työyhteisön ja yksilöiden kehittymisen. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta 
oppimisen ja asiantuntijuuden teemassa keskeiseksi osaamisalueeksi nousee yksilöllisen 
oppimisen ja menestymisen näkökulmista erityisesti suunnittelualoille tyypillinen pre-
sentointitilanne ja sitä kautta rakentuva palaute- ja kritiikkikulttuuri, joka on merkit-
tävä oppimisen kannalta ja haastava kommunikointitaitojen näkökulmasta. Kutsun tätä 
arvioivaksi ja reflektiiviseksi palautteeksi.

Oppimisen ja asiantuntijuuden teemassa nostan kommunikointitaitojen merkityksen 
esille sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Akateeminen viestintägenre
Kutsun akateemiseksi viestintägenreksi aineistosta nousevaa opinnäytetyö- ja tutkimus-
teemaa, joka aineiston perusteella koskettaa erityisesti yksilön oppimista korkeakoulu-
kontekstissa. Vaikuttaisi siltä, että oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta tunnistetaan 
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erityisesti tarve kyetä kirjoittamaan oikeanlaista opinnäytetyötekstiä, myös opinnäyte-
työhön liittyvät seminaarikäytänteet koetaan vaativiksi. Vertailua akateemiseen maail-
maan olen kuullut opettajana ja tämä vertailu näkyi myös aineistossa (ks. myös Julkunen 
2002; Lankinen 2012). Aineiston perusteella opinnäytetyötä ei nähdä niinkään amma-
tillisen asiantuntijayhteisön vuorovaikutusvälineeksi2 vaan pikemminkin ammatillisista 

2 Aino Vuorijärvi ja Mika Boedeker (2007, 172) pyrkivät tekemään ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ja 
ja tiede- ja tutkimusviestinnän konventioihin eroa käyttämällä käsitettä asiantuntijaviestintä puhuttaessa 
opinnäytetyön viestinnällisestä yhteydestä työelämään.

Pasi Lankinen (2012, 488) toteaa, että on oikeastaan aika kummallista, että siirtyminen asiantuntijateh-
täviin tulee osoittaa sellaisella tekstilajilla, jonka rakennepotentiaalilla on hyvin vähän tekemistä käytännön 
ja tulevan diskurssiyhteisön kannalta

Kuvio 12. Kommunikointitaitojen merkitys oppimisen ja asiantuntijuuden teemassa

Ammatillisen kasvun 
teema Aineisto Kommunikointitaitojen 

merkitys

Omassa ammatillisessa 
kasvussa kun etenee niin 
kirjallinen viestintä tulee 

mukaan.

Akateemisen
viestintägenren

tunnistaminen ja hallinta

Tiimioppiminen, oppiva 
organisaatio

– tiimityötaidot on tärkeitä ja 
ihmisen kohtaaminen.

Oppiminen ja
asiantuntijuus – oma pomo on ollut ihan 

yksi meistä –

Tarkoittaako tää suullinen 
viestintä pelkästään

presentaatiot vai onko
niinku myös kavereitten 

kanssa puhuminen?
 Mulle tulee vaan mieleen 
pelkkä suullinen ei niinku 

kirjallinen…

Arvioiva ja reflektiivinen 
palaute eli 
”Critique”

Yhteisöllisyyttä ja luovutta 
tukeva johtaminen
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käytänteistä poikkeavaksi. Opinnäytetyön kirjallinen raportti on kuitenkin kehittänyt 
kirjallista kommunikointitaitoa. 

Opinnäytetyö on vaikuttanut nimenomaan kirjalliseen puoleen. Kokee kyl et, on niinku op-
pinu. Rutiini on kasvanu. Mut sit ku vertaa vaikka Taikin maisteriseminaariin, ni kyl me 
ainaki minimaistereita ollaan. (O4)

Oppimisen ja kehittymisen teemassa korostuu myös kirjallisen kommunikointitaidon 
merkitys. Kirjoittaminen on ajatusten ilmaisemista paperilla ja luovaa ajattelua sekä on-
gelmanratkaisua vaativa kognitiivinen prosessi, jonka tuloksena syntyy sanoitettu pro-
dukti. Prosessina kirjoittaminen vaatii paljon ja on monimutkainen tapahtuma, johon 
liittyy suunnittelua, halua kirjoittaa, suunnitelman toteuttamista ja viimeistelyä. Väliin 
mahtuu paljon arviointia, muokkausta ja päätöksiä. Kirjoittaminen vaatii kriittistä ajatte-
lua, jolla on tarkoitus ja tavoitteet. Ajattelun lopputuotteena syntyvällä viestillä on tietyt 
muotoon ja tyyliin liittyvät vaatimuksensa. (Sarmavuori 1993, 106–107.) Aineistossa sekä 
opiskelijat että korkeakouluasiantuntijat nostavat kirjoittamisen uudeksi ulottuvuudek-
si silloin, kun tavoitteena on selkeästi uuden tiedon eksplikointi ja asiantuntijuuden ke-
hittyminen (ks. myös Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003b, 296–299; Shumack 2008, 61). 
Toisaalta opettajat saattavat itsekin epäillä kirjoittamisesta saatavaa hyötyä ja pitävät sitä 
aikaavievänä. Opettaja voi myös epäillä omia valmiuksiaan kirjoittaa. (Ks. myös Leinonen 
2010, 197.) 

Kolmas ura on sitten tää opettajan ura, jossa on joutunut sitten teoretisoimaan visuaalista-
kin työtä ja siinä sitten kommunikointitaidoilla on taas erilainen merkitys. Ja nyt sitten tää 
tavallaan mun neljäs urani eli tutkimuksellinen ura. Ja olen toimittajanakin nyt, ja se on 
aika jännä, että olen nuoruudessani joskus haaveillut kirjailijan työstä, mutta en aiemmin 
oo samalla tavalla kirjoittanut. (KO4)

Omassa ammatillisessa kasvussa kun etenee, niin kirjallinen viestintä tulee mukaan. (KO4)

Opiskelijoille opinnäytetyövaihe edustaa ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta 
merkittävää ponnistusta ja sen yhteydessä kirjallisen kommunikointitaidon merkitys ko-
rostuu, kun asiantuntijuuden pääelementit, formaali tieto, praktinen tieto, itsesäätelytieto 
sekä sosiokulttuurinen tieto tulisi pystyä osoittamaan opinnäytetyöraportissa. Visuaali-
sella alalla korostuu tutkimusprosessissa visuaalisten elementtien läsnäolo, ja itse opin-
näytetyö on hyvin usein toiminnallinen (esim. Vilkka & Airaksinen 2003; Anttila 2006; 
Shreeve ym. 2003, 125, 126). Prosessissa mukana on myös paljon tunteita ja omakohtai-
suutta (Shreeve ym. 2003, 123).

Jos mä saan tehtyy sen (opinnäytetyön) niinku pitää, ni kyllä mä uskon, että olen sen jälkeen 
fiksumpi ja osaan tehdä ammattimaisemmin. Odotan kyllä, että saan siitä paljon irti. Pidän 
sitä myös jotenkin tärkeämpänä kuin ylioppilaskirjoitukset. Mä tykkään kirjoittaa, mut en 
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koe itseäni hyväksi. Kielioppi on hauskaa ja siitä mä tykkään, niinku säännöistä. Kielioppi 
on mielenkiintoista, mut en mä niillä taidoilla vielä pääse siitä opinnäytetyöstä. Kirjoitan 
joka päivä kuitenkin kalenteriin pitkät pätkät. (O3)

Oppimisen, kehittymisen ja asiantuntijuuden teemassa korostuu monipuolinen kommu-
nikointitaitojen hallinta. Merkittävää on, että näistä taidoista kirjallista kommunikoin-
titaitoa ei kuitenkaan kuvata visuaalisen alan osaajalle erityistaitona vaan pikemminkin 
yleisenä osaamisena. Aineiston perusteella oppimisen, kehittymisen ja asiantuntijuuden 
osa-alueet hahmottuvat kirjallisen kommunikointitaidon osalta ammatillisessa kasvussa 
selkeästi vaiheiksi, kuten opinnäytetyö tai tutkimustyö. Niiden läpileikkaavuus urassa tai 
ammatillisessa kehittymisessä voi toisaalta olla niin itsestään selvää, ettei niiden erityis-
vaatimuksiin kirjallisen kommunikointitaidon suhteen havahduta kuin juuri todellisissa 
urarutiinia rikkovissa tilanteissa, jotka vaativat erityistä ponnistelua. Silmiinpistävää on, 
että ammatillinen osaaminen ei aineiston perusteella kehity kirjallisen viestintäosaamisen 
kautta – aineistossa ei ole mainintoja muistiinpanoista, kirjoitelmista ja kirjallisuuteen 
perehtymisestä, jotka liittyisivät oman visuaalisen osaamisen kehittämiseen. Työelämä-
aineistossa akateemista viestintägenreä ei nouse esille lainkaan. Sen sijaan korkeakoulu-
kontekstissa genrenä hallitsee akateeminen tapa kirjoittaa tutkielmaa.

Oppiva organisaatio: tiimioppiminen ja yhteisöllisyyttä luova johtaminen
Organisaation oppimisen näkökulmasta teemassa korostuvat oppivan organisaation ele-
mentit, kuten tiimioppiminen ja yhteisesti muodostettu visio, jonka toteutumiseksi tarvi-
taan yhteisöllisyyttä. 

Puhe tiimeistä nousee hyvin hallitsevaksi aineistossa. Tehokkaan tiimin ja työskente-
lyn onnistumisen edellytyksenä ovat toimivat kommunikaatiomallit ja tiedon välittymi-
nen (Senge 1994, 237; Ruohotie 2000, 234; Heikkilä 2002, 178–181). Tiimin sisäinen 
ja ulkoinen dynamiikka muodostavat tiimin toiminnan edellytykset. Sisäisessä dynamii-
kassa korostuvat paitsi ryhmän toiminnan kannalta oleelliset roolit, myös yhteiset tavoit-
teet, motivaatio ja toimiva kommunikaatio (Ruohotie 2000, 235; vrt. Varila & Lehtosaari 
2001, 96–101).

Kun me kakkosella aina järjestetään se näytös, niin siinä tärkeetä on ensinnäkin se, että jae-
taan ryhmiin ja se työskenteleminen tiimissä ja se, että on omat vastuualueet. Kun oli aika 
kiire, ni saatto tulla kyllä kränää. Ja se oli kyllä sellainen, että siinä huomasi, ketkä sitten 
lopulta pystyy työskentelemään tiimissä – että hoitaa asiat ja siinä se, että opettaja ei vaan 
hoida, vaan oli tosi jännä, että joutu soittamaan joka paikkaan ja hoitamaan tosi vastuul-
lisia juttuja. Se oli tosi antoisa ja siinä kyllä huomasi, että mitkä on omat heikkoudet ja 
vahvuudet. (O2)

Tiedon ja kognition kontekstuaalista ja sosiokulttuurista luonnetta korostavassa lähesty-
mistavassa kiinnitetään huomio ihmisten vuorovaikutuksen merkitykseen tietyissä käy-
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tännön ongelmanratkaisutilanteissa. Tarkastelun kohteena on tällöin se, miten vuorovai-
kutus etenee ajassa ja paikassa ja millaisia yksilöllisiä tapoja on löydettävissä eri yhteyksissä 
ratkoa ongelmaa. Tämä asettaa kyseenalaiseksi yksisuuntaiset kognitiivisen kasvun vai-
heittaiset kehitysmallit ja myös sen, että kokemuksesta irrallinen tieto olisi korkeimman 
asteinen tietämisen muoto. (Ks. Eteläpelto & Tynjälä 1999, 10.) Tämä näkökulma nousee 
esille myös aineistosta. Autenttiset tilanteet, jossa tiimi on joutunut ratkomaan yhteistä 
ongelmaa, on haastanut kaikkien yhteistyötaidot.

Tiimioppiminen kuvaa yhteisesti organisoitua toimintaa, jonka keskeisenä perustana 
on yhteinen kieli, joka muokkautuu kollektiivisesti ryhmässä. Tiimioppimisen haaste on 
saavuttaa tila, jossa tavoitteena on ”yhdistää monet aivot niin, että ne ovat viisaammat 
kuin yhdet aivot”. Lisäksi tärkeää on ristiriitojen käsittely avoimesti, koska nekin voivat 
johtaa innovatiivisiin ideoihin ja oppimiskokemuksiin. (Sarala & Sarala 1996, 62; ks. 
myös Senge 1994; Ruohotie 1995.) Aineistosta nouseekin vahvasti esille kommunikoin-
titaitojen merkitys erilaisissa kriittisissä työtilanteissa, joissa yksilön tiedot ja taidot eivät 
riitä, vaan tarvitaan vuorovaikutusta, jonka avulla päästään ratkaisemaan työhön liittyviä 
ongelmia tai haasteita. 

Urpo Sarala ja Anita Sarala (1996) avaavat Sengen ajatuksia systeemiajattelusta, toisin 
sanoen siitä, miten ihmiset saadaan näkemään itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. 
Esimerkiksi muutoksiin ja kehittämiseen ei pitäisi väkipakolla ohjata, eikä ilman perus-
teluja päästä myöskään pitkäaikaisiin ja kestäviin tuloksiin. Tämä sama ajattelu näkyy 
aineistossa haastateltavien puheena erityisesti johtajan tai esimiehen kykynä perustella 
asioita ja suostutella – saada tuntemaan, että oikeastaan itse haluaa tehdä juuri näin (ks. 
Åberg 1993). 

On kuitenkin aika sietämätöntä, jos johtaja ei osaa perustella ja että ne kehittämisideat tai 
konkreettiset toimet ei perustuis sitten todella johonkin dataan. Visio on sitten tietysti jotain, 
mikä perustuu moneen muuhunkin kuin pelkkään dataan. (KO6)

Esimiesten keskeisenä tehtävänä onkin kannustaa, luoda rakentavia ihmissuhteita ja jakaa 
vastuuta. Selkeän yhteisen vision pitää inspiroida, jotta se saa kaikki sitoutumaan ja työs-
kentelemään tuloksekkaasti. Työtyytyväisyydellä ja viestintätyytyväisyydellä on yhteys. 
(Ruohotie 2000, 70–71; ks. myös Åberg 1993.) Systeemiajatteluun keskeisenä kuuluu 
kyky nähdä kokonaisuuden koostuvan pienistä osista (Senge 1994). Oppivassa organisaa-
tiossa yhteisillä keskusteluilla pyritään saavuttamaan yhteinen näkemys kokonaisuudesta 
ja tulevaisuudesta. Esimiehellä on suuri rooli erilaisten taustatietojen avaajana. Vuoro-
puhelun kautta tuodaan esille erilaisia näkemyksiä. Tavoitteena on avata myös olettamuk-
set ja erottaa ne tosiasioista. Osaamisen siirtäminen nopeasti ja tehokkaasti läpi organi-
saation vaatii kykyä viestittää uutta tietoa. Uudet ideat hyödyttävät eniten, jos ne ovat 
yleisesti tiedettyjä eivätkä vain harvojen tuntemia. (Åberg 2006; Ruohotie 2000, 71–73; 
ks. myös Åberg 1993.) Ammatillisuus, siis yksilön osaaminen, tarvitsee aikaa, paikan ja 
tilan kehittyäkseen. Aika asettaa työlle rajoituksia ja perspektiiviä työlle, kasvulle, koke-
mukselle ja näkemyksille. Ajallisuus tarkoittaa myös sitä, että kehittymisen ja oppimisen 
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kontekstissa vaikuttavat aina elettävän ajan tulkintaehdot. (Borkman & Packalen 2002, 
57.) Vaikuttaisi siltä, että visuaalisella alalla luovat ihmiset tarvitsevat joustavaa ja yhtei-
söllisyyttä luovaa johtamista. Myös elettävä aikamme korostaa työelämän joustavien orga-
nisaatioiden ja luovuuden mahdollistamisen merkitystä (esim. Huuhka 2004; Helakorpi 
& Mahlamäki-Kultanen 2009, 8; Kim ym. 2010, 40).

”Critique” – rakentavaa palautetta ja reflektiota vai tiedon panttausta
Nyt mulla on nykyisessä työssä semmonen kollega, jonka kanssa sanotaan ihan suoraan. Ei 
johda mihinkään jos yrität tehdä luovaa työtä ja menee ihan metsään eikä kukaan sano. 
(TE3)

Visuaalisilla aloilla nimenomaan palautteen merkitys on ammatillisen kasvun kannalta 
oleellinen. Deanna Dannels ja Kelly Martin (2008, 138) toteavat, että kriittinen ja sys-
temaattinen palaute on itse asiassa tunnistettavissa omaksi genrekseen – sen merkitys on 
niin suuri – mutta harvoissa tutkimuksissa tämä genrelaji tunnistetaan: ”And although 
many recognize the importance of feedback within critiques, few studies systematically 
explore critique feedback as its own communicative, preprofessional genre.” Myös Oak 
(2004) määrittelee crit-puhetta: ”The crits are an occasion for novices and professionals to 
exchange information and assumptions about the objects and processes of design; the crits 
have qualities that mimic the presentations that occur between professional designers and 
clients; (so students in the crits are aware of performing both as students and as supposed 
professionals while the instructors perform both as teachers and as present professionals); 
the crits feature natural conversation that would have occurred whether or not the ses-
sions were recorded, and the crit talk deals with objects as they actually are – –”. 

Aineistosta tämä arvioivan reflektiivisen palautteen ja keskustelun merkitys nimen-
omaan oman kehittymisen ja sitä kautta ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden kan-
nalta nousee merkittäväksi. Oppimisympäristössä ja korkeakoulukontekstissa tämä alalle 
tyypillinen oppimistilanne on niin sanottu presentaatiotilaisuus. Presentaatiotilaisuudet 
nousevat aineistossa esille sekä opetussuunnitelmissa että haastatteluissa.

Palautteen antaminen ja saaminen on keskeistä ammatillisen kehittymisen kannal-
ta ja tätä kautta myös oppimisen ja asiantuntijuuden näkökulmista (ks. myös Shumack 
2008, 63). Ammatillinen kasvu ei kuitenkaan ole aina vain pelkästään uuden oppimista 
vaan se on myös oppimista pois, luopumista. (Varila & Rekola 2003.) Ammatillisen kas-
vun keskeisiä ulottuvuuksia ovat kasvua ohjaavat rakenteet. Näitä rakenteita ovat mm. 
koulutusorganisaatio (formaali koulutus), työyhteisö sekä yksilön omat tavoitteet (Hän-
ninen 2006). Asiantuntijaksi kasvu edellyttää hyvää itsetuntoa ja itsetuntemusta ja am-
matillinen kasvu näkyy itseluottamuksena ja sosiaalisten taitojen lisääntymisenä. (Hän-
ninen 2006; ks. myös Mezirow 2000; Ora-Hyytiäinen 2004.) Tähän itseluottamukseen 
ja sosiaa listen taitojen kehittymiseen visuaalisilla suunnittelualoilla näyttäisi liittyvän 
arvioi va reflektiivinen palautekulttuuri.
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Jotta palautteen pystyisi hyödyntämään, tarvitaan myös kykyä reflektoida omaa toi-
mintaa. Opiskelijoiden puheesta nousee ehkä hieman liian lepsun palautteen kritiikki 
korkeakoulukontekstissa ja sama näkyy myös työelämäaineistossa.  Suunnittelijalle pa-
lautetilanne on kuitenkin oleellinen osa omassa työssä kehittymistä. Oak (2000, 92, 93) 
toteaakin, että palautetilanteet ja niissä käytävä keskustelu johtavat myös jokaisen suun-
nittelijan oman työn arviointiin jatkossa ja ovat näin keskeinen osa koulutusta. Yhteisen 
keskustelun puute voi sen sijaan johtaa tiedon panttaukseen, joka estää yhteisön ja yksilöi-
den kehittymisen.

Meillä on aika semmoista salatiedettäkin täällä – vanhat tietää jotain ja sitä ei levitetä. 
Jollakin on hyvä maku, julkinen hyvä maku, ja jos se sanoo jotain, niin se on sitten oikein. Ei 
sillä tavalla ole keskustelua, ei vuorovaikuteta paljoon vaan joku vaan sanoo, että se on näin. 
(KO3)

Suullinen kommunikointitaito nousee tässä teemassa alaspesifisti esille erityisesti presen-
taatiotilanteina ja critique-puheen muodossa. Omaa työtä halutaan kehittää saadun pa-
lautteen perusteella. Myös selkeästi oman osaamisen osoittamiseen tarkoitettu portfolio 
kaipaa rakentavaa ja harkittua suullista arviointia ja selittämistä visuaalisten tuotosten 
rinnalle. Aineistossa nämä erityisesti visuaaliselle suunnittelualalle tyypilliset oman työn 
esittelytilanteet tunnistetaan erityisiksi presentaatio-tilaisuuksiksi.

Yhteenvetoa
Kommunikaatio mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen, jota korostetaan työelämän ja eri-
tyisesti tässä tutkimuksessa visuaalisen suunnittelualan kehittymisen ehtona. Kommuni-
kaation kautta opiskelija tai suunnittelija tulee tietoiseksi sekä tiedon että taidon olemassa 
olosta ja myös puutteista tai aukkokohdista. (Stempfle & Badke-Schaub 2002, 476–477; 
Shumack 2008, 59, 62.)

Senge (1990) viittaa itsehallinnan käsitteellä yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa omaan 
kasvuunsa ja oppimiseensa. Itsehallinta nähdään elinikäiseksi ja muuttuvaksi prosessiksi. 
Itsehallinnan kannalta oleellista on keskittyä työssään tärkeään ja oleelliseen ja opetella 
näkemään kokonaisuus. Lisäksi pitäisi pyrkiä sitoutumaan työhön, olla aloitteellinen ja 
toimia vastuuntuntoisesti.

Bereiter ja Scardamalia (1993, 208) kuvaavat tietoa rakentavan yhteisön piirteitä seu-
raavasti: Kun asiantuntijuus on perinteisesti ymmärretty yksilölliseksi ominaisuudeksi, 
tiedoiksi ja taidoiksi, on sen rinnalle nostettu yhteisöllinen asiantuntemus. Asiantunti-
jamaisessa toiminnassa keskeistä onkin sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti pureutua sy-
vällisesti erilaisiin ongelmiin. Asiantuntemusta kehittää heidän mukaansa toimintatapa, 
jossa ongelmia kohdataan ja ratkaistaan osaamisen ylärajoilla. Yhteisöjen asiantuntemus-
ta kehittävät heidän mukaansa nimenomaan yhteiset keskustelut. He nostavat esille käsit-
teen etenevä keskustelu (knowledge-building discourse). Tällä keskustelulla ei ole tavoit-
teena yhteinen konsensus vaan tietynlainen synteesi, jonka avulla kaikki osapuolet voivat 
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tunnustaa edistyneensä verrattuna aiempaan. Etenevän keskustelun keskeinen piirre on, 
ettei sillä ole kattoa vaan asiat voidaan aina muotoilla vielä entistä paremmin. (Ks. myös 
Stempfle & Badke-Schaub 2002, 474–477.) Asiantuntijaksi ja visuaaliseksi suunnitteli-
jaksi kasvussa oleellista on, että kommunikointitaitoja käytetään monipuolisesti oman 
osaamisen ja asiantuntijuuden esittämiseen ja kehittämiseen (Perry & Sanderson 1998, 
276–278). Mezirow (1996a) kuvaa tätä uudistavana oppimisena, jossa kriittisellä reflek-
tiolla ja yhteisön keskusteluilla on keskeinen asema. 

Johtamisen näkökulmasta erityiseksi nousee kyky luoda kehittämisen ilmapiiriä. Joh-
don tulisi myös pystyä luomaan tunne, että itsensä tunteminen ja kehittäminen ovat to-
della arvostettuja asioita. (Sarala & Sarala 1996, 61; Senge 1994; ks. myös Nikander 2003; 
133, 134.) Myös johtajan statusviestinnällä on merkitystä. Tiukan autoritäärinen tyyli ei 
johda luoviin ja innovatiivisiin vuorovaikutustilanteisiin. (Esim. Routarinne 2007.) He-
delmällinen vuorovaikutus on tilanne, jossa kunnioittava toisen kohtaaminen merkitsee 
yhteisesti rauhoitettua keskusteluaikaa ja huomiota. Johtajan tehtävä on luoda myös toi-
voa ja turvallisuutta epävarmoina tuntuvissa tilanteissa (Pruyne & Bond 2011, 9). 

Jaakko Lehtonen (2002) toteaa, että se katalysaattori, joka saa yrityksen osaamispää-
oman tuottamaan, on viestintä. Oleellista ovat taito ja halukkuus osallistua yhteisten 
asioiden hoitamiseen ja työyhteisön kommunikaatiovalmius, jolla voidaan käynnistää 
yhteinen keskustelu. Lehtonen nimittää tätä yhdeksi aineettoman pääoman muodoksi, 
viestintäpääomaksi. Ammatillinen kehittyminen ja uralla eteneminen ovat jollain tavalla 
sidoksissa tähän viestintäpääomaan silloinkin, kun oman asiantuntija-alueen ytimeen ei 
kuulu sanallinen kommunikointitaito. Tiedon hankinta ja sen välittäminen, siirtäminen 
ja vastaanottaminen vaativat toimivaa viestintää organisaation kaikilta jäseniltä olipa ky-
seessä pieni tai suuri yritys. Lisäksi viestintää tarvitaan, jotta yrityksen osaajien hiljainen 
tieto voidaan saada näkyväksi ja jaettua. (Ks. myös Sydänmaanlakka 2002.) 

Oppimisen ja asiantuntijuuden kannalta on siis oleellista kyetä tarkastelemaan omaa 
työtään kriittisesti, reflektoida omaa työskentelyä ja pystyä avaamaan oman suunnittelu-
työn tai luovan ongelmanratkaisuprosessin vaiheet (ks. myös Reading 2009). Visuaalisel-
la alalla luova suunnitteluprosessi on merkityksellinen oppimisen prosessi (Bailey 2002, 
93). Presentaatiotilanteet ja rakentava arvioiva reflektiivinen palautekeskustelu ohjaavat 
opiskelijaa ja suunnittelijaa työelämässä tiedostamaan omat valintansa. Opiskelija ei vält-
tämättä aina ole kypsä näkemään tätä prosessin avaamisen merkitystä, eikä siksi ymmärrä, 
miksi sen sanoittaminen on oleellista.

7.1.4 Menestymisen teema

Neljäs teema käsittelee aineistosta nousevaa menestyspuhetta. Tarkastelen menestymi-
sen osa-alueita visuaalisella suunnittelualalla kommunikointitaidoille asetettavien vaa-
timusten kautta. Johtavana ajatuksena teemassa on nostaa esille haastatteluaineiston ja 
opetussuunnitelmien kautta niitä tekijöitä, jotka tunnistetaan keskeisiksi ja merkittä-
viksi osaamisalueiksi visuaalisella suunnittelualalla varsinaisen ydinosaamisen lisäksi 
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kommunikointitaitojen näkökulmasta. Keskeisenä menestymisen osa-alueina aineistosta 
nousevat alakohtaisen viestinnän erityispiirteiden tunnistaminen ja monialaisen vies-
tintätilanteen ymmärtäminen, myymispuhe ja oman osaamisen sanoittaminen, asi-
akasymmärrys ja vaikuttamisen taito, kommunikointi verkossa sekä kansainvälisyys 
(kuvio 13). Läpileikkaavana tässä teemassa on ajatus taitavasta argumentoinnista ja siis 
retoristen keinojen hallinnasta monimuotoisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. 

Kuvio 13. Kommunikointitaitojen merkitys menestymisen teemassa

Ammatillisen kasvun 
teema Aineistoesimerkki Kommunikointitaitojen 

merkitys

Oon osannut kääntää
voitoksi semmoset
vaikeatkin asiat ja

ajatellut, että mun pitää 
töissä kohdata

monenlaisia ihmisiä.

Alakohtaisten viestinnän 
erityispiirteiden hallinta
ja monialaisen viestintä-
tilanteen ymmärtäminen

Oman osaamisen
sanoittaminen ja

myyntipuhe

Kuitenkin enemmän se on 
kiinni siitä, että sun pitää 

osaaminen myydä ja
persoonallisuus vaikuttaa.

Menestyminen

Jos ajatellaan jotain
sosiaalista mediaa tai

webbikameroita. Maailma
on muuttunut, mutta

kyllä meillä (tällä alalla)
sitten vielä ollaan

askeleen edellä muita.

– en kuitenkaan voinu 
missään kansainvälisillä 

messuilla kulkea nauhurin 
kanssa.

Kansainvälisyys

Verkkokommunikaation
hallinta, toimiminen

verkossa

– asiakas jo poimi sen
oleellisen ja sanoo

mielipiteen.

Asiakasymmärrys ja
vaikuttamisen taito
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Alakohtaisesti vai monialaisesti
Suunnittelija voi työskennellä monialaisessa tiimissä, joissa kyky kommunikoida selkeästi 
ja ymmärrettävästi eri alojen edustajien kanssa nousee merkittäväksi (Sonnenwald 1996, 
277; Perry & Sanderson 1998, 278; Eckert ym. 2000, 99, 102; Oak 2009, 214). Kom-
munikaation puute voi muodostua jopa suunnitteluprosessin pullonkaulaksi (Eckert ym. 
2000, 99). Vaikka omaa kommunikointikykyä ei kokisikaan erityisen hyväksi, on tärkeää, 
että asenne on ollut avoin ja on tiedostettu eri alojen käytänteet. Tämäkin on osaltaan 
merkki kommunikatiivisesta kompetenssista.

Kun olet osa isoa työyhteisöä, organisaatiota ja siellä on se tuotannon puoli eli insinööripuo-
li ja sit siellä on se markkinointi eli kaupallinen puoli ja sitten on suunnittelijat. Ihmiset 
käyttää hyvin erilaista ammatillista kieltä, mutta siltikin on pitänyt tehdä yhteistyötä. Että 
en ole varmaan ollu mikään hyvä kommunikoija, mutta olen aina ollut hyvä kohtaamaan 
ihmiset ja sitä kautta on voinut keskustella ja viedä asiat eteenpäin. (KO4)

Monialaisuuden teema nousee kauttaaltaan aineistosta esille. Jotta monialaisuutta voisi 
ymmärtää, pitää ensin tunnistaa ja hallita oman alan käytänteisiin liittyviä piirteitä. Myös 
oman alan ammatillinen kieli tunnistetaan. Oman porukan kanssa myös viestintätyyli 
voi olla hyvin suoraa.

Täällä sisällä sitte kyllä puhutaan välillä semmosellakin sanastolla, mitä ei välttämättä ul-
kopuolinen ymmärrä. Ja omalla osastolla ainakin sanotaan ihan suoraan. (TE1)

Opiskelijatkin ovat tunnistaneet monialaisuuden ymmärtämisen tärkeänä ja kokevat, 
että monialaisuudesta on työssä hyötyä.

Olis tosi mielekästä, siinä sä voisit oppia niiltä jotain, mitä ei tiedä. Vois kysyä niiltä esim. 
tekniikasta ja ne vois kysyä meiltä vaikka materiaaleista. Vois olla vaikka kolmas tai neljäs 
vuosi. Ensin pitää oppia oma ala, jotta pystyy edustamaan omaa alaa.

Monialaisuudessa on se, että kumpikin kuuntelee toista ja että siitä tulee niin kuin enemmän 
kuin 1+1. (OR1)

Jotta erilaisten ja eri alojen edustajien kanssa voi synnyttää onnistunutta vuorovaikutusta, 
tulee tunnistaa erilaiset odotukset ja tyylit. Suunnittelijoiden luova työkulttuuri voidaan 
kokea työelämässä haastavaksi ja tämä on vaikuttamassa myös ennakkoasenteisiin.

Suunnittelijoista saattaa olla hankala mielikuva ja ne haluaa varmistaa, ettei se tuu sotke-
maan niitten työyhteisöä. (KO4)

Alalle tyypillistä on siis paitsi tiedostaa oman alan käytänteet myös tunnistaa muiden 
alojen viestintätapoihin liittyvät odotukset ja piirteet. Menestymisen kannalta tämä on 
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oleellista, jotta toimiminen esimerkiksi tyypillisessä suunnittelijatiimissä olisi mahdol-
lista. 

Myymispuhe
Läpi aineiston vallitsee selkeä myymispuhe, jolla viittaan haastateltavien tapaan kuvailla 
kommunikointitaitoja nimenomaan oman osaamisen sanoittamisessa ja oman osaamisen 
myynnissä merkittävinä. Tämä pohdinta oman osaamisen myymisestä nousee kaikissa 
haastatteluryhmissä esille. Olen myös opettajana opiskelijoiden kanssa pohtinut oman 
osaamisen sanoittamisen merkitystä ja osaamisen markkinointiin liittyvää moraalista 
puolta: pitää lunastaa lupauksensa ja näyttää puheen jälkeen, että myös osaa.

Pohdimme opiskelijoiden kanssa pitkään vakuuttavaan oman osaamisen ilmaisuun liittyviä 
aitouteen, epäaitouteen, rooliin, oikeanlaisen ja vääränlaisen kuvan antamiseen, näyttele-
miseen jne. piirteitä. Joku oli sitä mieltä, että vakuuttava esiintyminen voi olla jopa valehte-
lua – siis jotenkin moraalisesti väärin, kun ei ole tavallaan oma itsensä. Toinen taas sanoi, 
että oman osaamisen esittäminen niin, että sopeuttaa esiintymistään vastapuolen mukaan 
on pikemminkin kohteliaisuutta kuin valehtelemista. (PK 7.4.2008)

Mielenkiintoista on, että taito myydä omaa osaamistaan tuodaan esille nimenomaan 
tähän nykyiseen aikaan kuuluvana ilmiönä. Jollain tavalla voisi ajatella, että kilpailu on 
kiristynyt ja tuonut mukanaan myös vaatimuksen oman osaamisen markkinoinnista ja 
myynnistä. Oleellista kuitenkin on, että pitää olla aidosti myös visuaalista osaamista – 
pelkkä puhe ei siis riitä.

Työelämän tarpeista vielä, huikee etu on, jos pystyy tuottamaan poikkeuksellista laatua vi-
suaalisessa muodossa nimenomaan visuaalisesti. Mutta jos sen lisäksi pystyy vielä kommu-
nikoimaan hyvin kirjallisesti ja verbaalisesti, niin saa asiaansa ajettua paremmin. Usein 
verbaalit tyypit pystyy hyväksikäyttämään tilanteita, joissa pitää myydä jotain – kyllä sitä 
kauppaa käydään. Taidosta tulee kauppatavaraa ja nykyään pitäisi enemmän toimia omana 
myyntimiehenään, jotta sais enemmän lisäarvoa siitä osaamisestaan ja se edellyttäis sitten 
kyllä parempia kommunikointitaitoja. Että kyllä se on se oman osaamisen myyminen tosi 
tärkeä juttu. (KO2)

Näkemys kommunikointitaitojen merkityksestä menestymiseen voi olla hyvin yksiviivai-
nen ja selkeä: koetaan, että kommunikointitaitoja tarvitaan ennen kuin ovet työelämään 
edes aukeavat. 

Ensimmäinen on kommunikointitaito, sitten on se oma ammattitaito ja sitten vasta lah-
jakkuus. Ethän sä pääse mihinkään, jos et sä uskalla ittees tuoda esille ja myydä – tuntuu 
kauheelta kun nykyään puhutaan itsensä myymisestä, mutta näin se vaan on. (KO3)
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Myymispuhe liitetään myös alalle tyypilliseen oman työn esittelytilanteeseen. Suunnitte-
lijan tulee pystyä perustelemaan valintansa ja tavallaan myymään ne asiakkaalle tai kolle-
galle. (Ks. myös Dannels 2002, 260; Morton & O’Brian 2005, 7.)

Asiakasymmärrys ja vaikuttamisen taito
Suunnittelijalle kyky ymmärtää erilaisia asiakkaita ja erilaisia ihmisiä vaikuttaisi olevan 
keskeistä osaamista. Ymmärryksen kautta osataan valita oikeanlainen tapa kommunikoi-
da ja kohdata asiakas. Ymmärrykseen liittyy myös taito kuunnella.

Pitää kyllä osata asettua monenlaisten asiakkaiden asemaan ja pitää asettua niiden rooliin 
tai asemaan. Ja heti kun kohtaa asiakkaan, niin pitää pystyä määrittelemään, että millai-
nen toi ihminen on. (TE3)

Erityisesti yrittäjyydestä puhuttaessa kommunikointitaidot nousevat merkityksellisiksi. 
Itsenäisenä yrittäjänä pitää olla uskallusta kontaktoida erilaisia ihmisiä ja pitää olla vies-
tintäosaamista, jotta erilaisissa tilanteissa pystyy vuorovaikuttamaan ja tuomaan esille 
omia tuotteitaan.

Jos esimerkiksi yksityisyrittäjäksi ryhtyisin, niin silloin kommunikointitaidot on ihan puoli 
ruokaa. Ja tiedän ihmisiä, jotka eivät alalla välttämättä ole niin taitavia, mutta on sitten 
hyvä puhumaan ja jos asiakkaan kanssa osaa olla, ni siit on hyötyä. (TE1)

Työelämäaineistosta nousee myös koulutuksen merkitys esille. Konkreettisesti erilaisten 
asiakastyyppien ja valittavan kommunikointityylin välillä nähdään yhteys. Tähän vuoro-
vaikutusosaamiseen haluttaisiin myös panostaa.

Tietysti se kans, mihin on saatu koulutusta ja meillä oli tässä pieni koulutus liittyen erityyp-
pisiin asiakkaisiin. (TE6)

Kaikkiaan asiakasymmärrys näkyy erilaisten ihmisten kohtaamisena ja kohtaamiseen 
liittyvän kommunikointitavan ja -tyylin oikeanlaisena valintana. Ammattilaisena suun-
nittelija kohtaa erilaisia ihmisiä – eikä aina ole helppoa luoda yhteistä näkemystä.

Jos kaupallinen puoli on kyseessä niin selittäminen on välttämätöntä mutta taiteellisella 
puolella pitää työn itsessään puhua. Silloin ollaan taidepuolella. Mutta jos myy esimerkiksi 
sisustuspalveluita, niin silloin on osattava myös puhua, mutta silloin on oltava myös se näyttö 
hyvin nopeasti. Siihen liittyy sitten kyllä myös tää ruumiin kieli – miten katsoo silmiin, mi-
ten astuu huoneeseen. Kaikki se vaikuttaa siihen, saako toisen vakuutettua. (KO6)

Olen opiskelijaryhmien kanssa käynyt keskustelua erilaisten roolien ottamisesta vaativis-
sa asiakaskohtaamisissa. Opiskelijoista osa pohtii, onko roolin ottaminen jotenkin pois 
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omasta itsestä – onko se itse asiassa valehtelua. Toiset taas ymmärtävät, että taitava kom-
munikoija osaa suhteuttaa omaa vuorovaikutustyyliään vastaanottajan mukaan. 

Muistan, kun oltiin etsimässä sponsoreita ja puhuin ihmisen kanssa, joka oli tosi vaativa ja 
kova ja mun piti sitten muuttaa omaa tyyliä vähän niin kuin vaativaksi ja muut ryhmässä 
ihmetteli. Mutta sanoin sitten, että siellä toisessa päässä oli sellainen ja jos olisin ollut liian 
lempeä, niin en olis saanut mitään aikaiseksi. (OR2)

Juuri tällainen yhteinen keskustelu omaan alaan liittyvistä haastavista tilanteista, asiak-
kaista, oman työn valinnoista on suunnittelijan ammatillisen kasvun kannalta oleellista. 
Se on myös eettistä pohdintaa erilaisista omaan ammattialaan liittyvistä valinnoista.

Teknologiavälitteinen viestintä
Teknologiavälitteisen viestinnän kenttä ymmärretään tässä tutkimuksessa aineiston pe-
rusteella ennen kaikkea erilaisiksi viestinnän kanaviksi, joissa kommunikointityylit ja ta-
vat vaihtelevat suurestikin (ks. myös Gruenbaum 2011; Aira 2012). Teknologiavälitteistä 
viestintää kuvataan aineistossa sosiaalisen median, sähköpostin, intranetin, etäyhteyksien 
(esim. Skype) tai oppimisympäristöjen ja internetin välityksellä tapahtuvan viestinnän 
ja vuorovaikutuksen mahdollistajana. Teknologiavälitteinen viestintä nousee aineistossa 
luonnolliseksi osaksi työtä ja sen monipuolinen hallinta nähdään työssä menestymisen 
yhdeksi ehdoksi.

Virtuaalinen maailma nähdään tulevaisuuden ympäristönä, jossa myös yhä enemmän 
harjoitetaan liiketoimintaa. Sähköinen ympäristö haastaa kokonaisvaltaisesti kommuni-
kointitaidot mutta tarjoaa samalla uusia ammatillisia mahdollisuuksia. (Ks. myös Aira 
2012.) 

Kukaan ei tee esim. kauppaa messuilla, siellä vaan näyttäydytään. Olin ite just New Yorkissa 
ja hyviä kontakteja luodaan, mut ei siellä sillai tehdä kauppoja. Ne tehdään sitte verkossa. 
(O4)

Mullahan kävi onnekkaasti, koska olin vaihdossa ja sain virtuaaliopinnoista hyötyä. Tie-
dän, että tulevaisuudessa ihmisillä, jotka hallitsee virtuaalimaailman, tulee olemaan oikees-
ti töitä. (O4)

Merkittävää on, että teknologiavälitteinen viestintä ja virtuaalimaailma eivät tunnu hal-
litsevan puhetta tai haastateltavien ajattelua tekniikan tai välineiden kautta. Se nähdään 
pikemminkin viestinnän ulottuvuutena, jossa erittelyä suulliseen, kirjalliseen tai visuaali-
seen viestintään ei tunnisteta tai sitä ei ole tarvetta eritellä. Kanavana se siis yhdistää nämä 
kaikki ja kommunikointitaitojen eri osa-alueita käytetään tilanteesta riippuen tavoitteen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Teknologiavälitteinen viestintä siis murtaa perinteistä 
kommunikointitaitojen jaottelua suulliseen ja kirjalliseen (Valo 2003).
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Kansainvälisyys
Kansainvälisen osaamisen puhe nousee esille ennen kaikkea koulutuskontekstissa. Ope-
tussuunnitelmissa kansainvälisyysosaamisen merkitys tunnistetaan ja lisäksi sekä opiske-
lijat että opettajat korostavat kansainvälisyysosaamisen merkitystä. 

Mutta taas jos mietin elämääni eteenpäin ja kun mulla oli oma yritys, niin silloin mä vas-
tasin siitä myynnistä ja silloin se oli mulle helppoa ja tehtiin paljon kansainvälisestikin töitä. 
(KO4)

Työelämäaineistostakin kansainvälinen konteksti löytyy. Kansainvälisyys näkyy ylipää-
tään luonnollisena osana erilaisten ihmisten ja kommunikoijien kohtaamisena. Kansain-
välisyyden ulottuvuutta ei millään tavalla kyseenalaisteta aineistossa. (Ks. myös Timonen 
2011, 175.) Mielenkiintoista on, että kielitaitoa kommunikointitaitojen ulottuvuutena ei 
millään tavalla eritellä, vaan vaikuttaisi siltä, että visuaalisen suunnittelualan kenttään 
kuuluu kommunikointitaito niin äidinkielellä kuin vieraallakin kielellä. Kansainvälisyys 
on tässä aineistossa erityisesti vuorovaikutustaitoa verkossa ja verkostoissa. Kansainvä-
lisyysosaaminen nousee selkeästi sekä opetussuunnitelmista että haastatteluaineistosta 
esille.

Yhteenvetoa
Tässä menestymisen teemassa olen käsitellyt kommunikointitaitojen merkitystä erityi-
sesti uralla menestymisen ja työtehtävissä vaikuttamisen näkökulmasta. Yksilön me-
nestymistä postmodernissa työelämässä voidaan tarkastella useasta näkökulmasta, tässä 
tutkimuksessa fokus on ollut yleisissä työelämävalmiuksissa ja toisaalta alaspesifissä vies-
tintäosaamisessa. Kommunikointitaitojen kannalta haasteellisiksi ja kriittisiksi tilan-
teiksi tai vaiheiksi ammatillisessa kasvussa nousevat visuaalisilla suunnittelualoilla oman 
osaamisensa sanoittaminen, niin sanottu myymispuhe, asiakasymmärrys ja vuorovaiku-
tus erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa. Merkittävää on myös nykyaikaa hyvin 
laajasti leimaava teknologiavälitteisen viestinnän hallinta ja kommunikointi kansainväli-
sessä kontekstissa.

Helena Åhman (2003) kuvaa tutkimuksessaan yksilön menestystekijöihin liittyviä 
kommunikointitaitoihin liitettäviä piirteitä seuraavasti: ”Monet mainitut yksilön me-
nestystekijät liittyvät muiden kanssa toimimiseen ja nimenomaan verkostoihin.” Riitta 
Pyykkö (2011, 32) taasen toteaa, että vuorovaikutus on perusta kaikelle menestymiselle. 
Tässä teemassa kommunikointitaidot ovat osa yksilön vakuuttavuutta ja kykyä vaikuttaa 
muihin – asiakkaisiin tai kollegoihin toisin sanoen siis vuorovaikutusosaamista. Teemaan 
liittyy vaatimus alakohtaisen viestintäosaamisen hallinnasta ja toisaalta myös selkeästi 
monialaisen viestintätilanteen ymmärtämisen merkitys.

Menestymisen teema on alakohtaisen viestintäpedagogiikan kehittämisen näkökul-
masta merkittävä. Kun alan työelämäkenttää tarkastelee kommunikointitaitojen kehit-
tämisen kannalta, olisi oleellista panostaa juuri siihen osaamiseen, joka kullakin alalla on 
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keskeistä. Pasi Lankinen ja Aino Vuorijärvi (2010, 268) ehdottavat ammatillisen osaa-
misen voimagenreiksi juuri niitä viestintään liittyviä käytänteitä ja konventioita, joilla 
hakeudutaan jo opiskeluaikana ja myöhemmin työelämässä osaksi omaa ammatillista 
työyhteisöä. Tämän tutkimuksen kontekstissa olen pyrkinyt näitä erilaisia ammatilliseen 
kommunikointitaitoon liittyviä odotuksia teemoittelemaan ja samalla löytämään visuaa-
liselle suunnittelualalle ammattikorkeakoulukontekstissa omaleimaista diskurssiyhteisöä. 

7.2 Yhteenveto ja päätelmät kommunikointitaitojen 
merkityksestä ammatillisessa kasvussa

Aineiston perusteella visuaalisuus on jollain tavalla läsnä oleva tunne ja koko ammatillis-
ta osaamista koskettava ominaisuus visuaalisilla suunnittelualoilla niin vahvasti, ettei se 
aineis ton perusteella oikeastaan edes kilpaile kielellisen kommunikoinnin kanssa. Visuaa-
lisuus on joka tapauksessa olemassa – myös sanallisessa viestinnässä. Asiat siis ilmaistaan 
kuvailemalla, maalailemalla maisemaa. 

Kielellisten kommunikointitaitojen merkitys aktualisoituu kuitenkin työelämässä eri-
tyisesti viestinnän kannalta herkissä tai kriittisissä kohdissa. Vaikka viestintä on jollain 
tavalla läsnä yksilön arkipäivässä, viestintäosaamisen merkitys korostuu tietynlaisten ta-
pahtumien tai toimintojen yhteydessä. Viestintäosaamisen kannalta merkittäviä kohtia 
yksilön työurassa ovat esimerkiksi erilaiset ammatillisesti haasteelliset työtilanteet sekä 
kohdatut muutos- ja ongelmatilanteet. (Ks. myös Kostiainen 2003, 117–120.) Kostiai-
sen (2003) tutkimuksessa viestinnällisesti merkittäviä tapauksia ja tilanteita olivat muun 
muassa ongelmatilanteet, informaation kulkuun liittyvät tilanteet, muutostilanteet, kult-
tuurien kohtaamistilanteet ja ammattiin sosiaalistuminen. Näiden tilanteiden merkitys 
näkyy myös tämän tutkimuksen aineistossa visuaalisilla suunnittelualoilla. Oleellista on 
vielä huomata, että ammatillinen kasvu läpi työelämän on riippuvainen erityisesti niistä 
viestintäosaamisen alueista, joita tässä tutkimuksessa on käsitelty oppimisen ja asiantun-
tijuuden sekä menestymisen teemoissa. Näissä teemoissa voi tunnistaa alalle tyypillisiä 
voimagenrejä.

Aineistosta nousi esille työelämän nykypäivää kuvaavat sanat muutos, hektisyys, epä-
varmuus ja vaihtuvat olosuhteet. Suunnittelijoilta vaaditaan nopeaa sopeutumiskykyä ja 
uudistumishalua. Tarvitaan myös turvallista keskustelutilaa purkamaan hämmennystä 
samaan aikaan, kun on oltava valmiutta toimia sellaisissakin tilanteissa, jotka vaikuttavat 
logiikaltaan umpimähkäiseltä (ks. myös Heiskanen 1999, 47; Ruohotie 2000, 17; Järven-
sivu 2006, 13; Hakkarainen ym. 2004; Huuhka 2004). Epävarmuuden ja monitulkintai-
suuden hallinnassa tarvitaan selviytymistaitoja, joista kommunikointitaito auttaa muun 
muassa ymmärtämään keitä me olemme, mitä teemme ja miksi, mitä uskomuksia ja käsi-
tyksiä meillä on ympäristöstämme – toisin sanoen hahmottamaan identiteettiämme (ks. 
esim. Kaikkonen 2004). Organisaation yhteistyön ja toimivuuden kannalta oleellista on, 
että asioista keskustellaan, ihmiset kohtaavat ja luodaan erilaisia kontakteja. Informaa-
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tio, ajatukset ja tieto vaihtuvat ja liikkuvat organisaatiossa. Kommunikaation tuloksena 
syntyy näin myös yhteinen, jaettu identiteetti (collective identity) ja tieto vallitsevista nor-
meista. (Habermas 1987, 76, 77; Ruohotie 2000, 44; Hardy ym. 2005, 59–65; ks. myös 
Habermas 1984; Senge 1994.)

Hallin (1986) mukaan (Ruohotie 1995, 125–126) ammatillinen kasvu on mahdollis-
ta, kun jokin tekijä murtaa yksilön urarutiinin. Tällöin eksploraatio-oppimissykli aktivoi-
tuu ja yksilö alkaa pohtia omaa uravalintaansa ja sen vaihtoehtoja. Eksploraatiovaihe voi 
olla itsearviointia, uusien uramahdollisuuksien ja vaihtoehtojen etsintää tai nykyisen työn 
ja ammatin uudelleen arviointia. Koska oppimissyklien esiintyminen ei ole kronologisesti 
suoraan työuran pituudesta kiinni, olen ammatillisen kasvun vaiheita pitänyt ajallisesti 
ja työuran pituuden kannalta vain hyvin väljänä kehyksenä. Oleellisempaa onkin ollut 
nähdä kommunikointitaitojen merkitys näiden oppimissyklien mahdollistajana ja täten 
ammatillisen kasvun osana. (Ks. myös Rauste-von Wright 1991.) 

Maijaliisa Rauste-von Wright (1991) nostaa esille kritiikin kehityspsykologiassa pit-
kään valinneeseen käsitykseen lineaarisesti etenevästä yksilön kehityksestä. Ikään kuin 
yksilö kehittyisi tiettyyn pisteeseen ja olisi sen jälkeen ”valmis”. Näin ei kuitenkaan hänen 
mukaansa ole, vaan yksilön kehitys jatkuu läpi elämän ja kehitysprosessien rinnalla on 
monimuotoisia vuorovaikutusprosesseja ja myös taitekohtia ja epäjatkuvuutta. Koen tä-
män näkemyksen oleellisena myös ammatillisen kasvun tarkastelussa tämän tutkimuksen 
viitekehyksessä. Yksilön ammatillinen kasvu ei ole vain lineaarisesti etenevää kohti jotain 
kehittynyttä tilaa, jossa ollaan valmiita, vaan muutos on jatkuvaa ja juuri tähän muutok-
seen ja erilaisiin taitekohtiin ja kommunikointitaitojen merkitykseen olen pyrkinyt tutki-
mustulosten esittelyssä syventymään. 

Rauste-von Wright (1991) kiteyttää ihmisen elämänkaaren tutkimuksissa tavallisim-
min erotetut kolme yksilön muutokseen ja kehitykseen vaikuttavaa tekijää: Ensimmäisiä 
ovat normatiiviset, ikään sidotut säätelijät eli biologiset muutokset ja ikään kytkeytyvä 
sosialisaatio. Kehityksen normatiivisina säätelijöinä toimivat ennen kaikkea yhteiskun-
nan ylläpitämät formaaliset kasvatusprosessit (tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulu-
tus). Toisena ovat normatiiviset historialliseen aikaan sidotut säätelijät, jotka vaikuttavat 
samaan tapaan tietyn sukupolven yksilöihin, joiden kokemukset yhteiskunnasta ovat sa-
manlaisia (tietyssä ikävaiheessa koettuja, kuten sota, lama jne.) Kolmantena hän erottaa 
ei-normatiiviset elämäntapahtumat, jotka eivät ole sidoksissa yksilön ikään eivätkä yhteis-
kunnan muutokseen (esim. terveydentilan muutos, ura, ihmissuhteet). Rauste-von Wright 
kritisoi vähälle jäänyttä subjektina toimivan yksilön omaa osuutta kehitysprosessinsa sää-
telijänä. Ruohotie (1995) määritteleekin kasvun edellytyksiä organisaation, työroolin ja 
henkilökohtaisten kasvutekijöiden näkökulmasta ja nämä tekijät ovat olleet mukana myös 
tämän tutkimuksen analyysissä. Olen tarkastellut ammatillisen kasvun kriittisiä pisteitä 
yksilön työroolin ja henkilökohtaisen kehittymisen sekä organisaation näkökulmista.

Viestintäosaamista on pyritty eri tavoin liittämään osaksi ammatillista ulottuvuutta. 
Osaamisen määrittelyjä yleisenä ja ammattispesifinä osaamisena on perusteltu eri tutki-
muksissa. Tämän tutkimuksen puitteissa kommunikointitaidot jäsentyvät ammatillises-
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sa kontekstissa nelikenttään, jonka avulla jatkossa kokonaisvaltaista viestintäosaamisen 
kehittämistä voidaan jäsentää. Taulukossa 8 esitän kommunikointitaitojen merkityksen 
ammatillisessa kasvussa neljän teeman kautta. Näissä teemoissa sosiaalistuminen sekä 
selviytyminen ja hallinta edustavat kommunikointitaitojen ja viestintäosaamisen näkö-
kulmasta niin sanottua yleistä työelämäosaamista. Oppiminen ja asiantuntijuus -teemas-
sa kommunikointitaidot jäsentyvät sekä yleiseksi työelämävalmiudeksi että alaspesifiksi 
osaamiseksi. Menestymisen teema on sen sijaan jokaisessa ammatillisessa kontekstissaan 
omanlaisena. Se edustaa siis ammattispesifiä viestintäosaamista ja kommunikointitaito-
jen hallintaa sekä kuvaa sen diskurssiyhteisön viestinnän konventioita, johon opiskelija 
noviisina ja myöhemmin asiantuntijana kuuluu. Toisin sanoen tästä teemasta löytyvät ne 
voimagenret, jotka ovat visuaalisen suunnittelualan ammatillisessa kontekstissa oleellisia.

Taulukko 8. Kommunikointitaidot ammatillisessa kasvussa alaspesifin osaamisen ja 
yleisen osaamisen kontekstissa visuaalisella suunnittelualalla

Sosiaalistuminen

Kommunikointitaidot yleisenä työelämävalmiu-
tena: kulttuuriin kasvu, alan viestintäosaamisen 
konventioiden tunnistaminen, epämuodollinen 
kommunikaatio

Menestyminen

Kommunikointitaidot alaspesifinä osaamisena 
ts. alakohtaisen viestinnän erityispiirteiden 
tunnistaminen: monialaisen viestintätilanteen 
ymmärtäminen, oman osaamisen ilmaisu ja 
myymispuhe, asiakasymmärrys ja vaikuttamisen 
taito, teknologiavälitteinen viestintä, kansain-
välisyys 

Selviytyminen ja hallinta

Kommunikointitaidot yleisenä työelämävalmiu-
tena: reflektointi, viestinnän rutiinit, muutos- ja 
konfliktitilanteiden hallinta

Oppiminen ja asiantuntijuus

Kommunikointitaidot 
a. yleisenä työelämävalmiutena:

akateemisen viestintägenren tunnistami-
nen ja hallinta, tiimioppiminen, oppiva 
organisaatio, yhteisöllisyyttä luova johta-
minen

b. alaspesifinä osaamisena: presentoin-
ti, arvioi va ja reflektiivinen palaute 
eli”Critique” 

Ammatillisessa korkeakoulutuksessa tulisi pystyä viestintäosaamista tarkastelemaan kul-
lakin alalla näiden neljän teeman kautta ja ennen kaikkea koulutuksessa tulisi pystyä vas-
taamaan menestymisen teeman asettamiin kommunikointitaitojen vaatimuksiin ja löytä-
mään ne viestinnän tavat ja keinot, jotka alalla ovat oleellisia. Toisin sanoen pedagogisten 
valintojen takana tulisi olla tieto siitä, mitkä ovat keskeiset ammatilliseen alaan liittyvät 
menestymisen osatekijät viestintäosaamisen suhteen. Näihin menestymisen osa-alueisiin 
päästään käsiksi vain alakohtaisella viestintäpedagogiikalla. Kommunikointitaitoja tulisi 
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oppimisympäristössä kehittää integroidusti työelämän kanssa, jolloin samalla tuettaisiin 
myös työelämän viestintäkäytänteiden kehittymistä. Samalla tulisi kriittisesti tarkastella 
ammatillisessa korkeakoulukontekstissa niitä formaaliin korkeakoulun oppimisympäris-
töön liittyviä tehtäviä ja tilanteita, jotka eivät tähtää ammatillisen diskurssiyhteisön vies-
tinnän tapojen ja keinojen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen vaan ovat pikemminkin 
vain opintosuorituksia. (Ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010, 265–266.)

Tutkimuksessani ammatillisen kasvun polulla kommunikointitaidot haastetaan ti-
lanteissa, joihin liittyy erityistä tarvetta uuden oppimiseen ja muutokseen sopeutumiseen 
kommunikaation kautta. Visuaalisella suunnittelualalla kriittistä viestintäosaamista on 
oman osaamisensa myyminen ja korkeakoulutuksen aikana harjaantuminen niin sano-
tun crit-puheen ja genren hallintaan. Alakohtaisuutta voi konkretisoida havainnoimalla 
eri alojen ihmisiä työrooleissaan: verrattaessa visuaalisen suunnittelualan ammattilaista 
esimerkiksi sairaanhoitajaan työroolissaan kriittiset kommunikointitaidot näyttäytyvät 
hyvin erilaisina (Virtanen ym. 2011, 112–115; McCarthy ym. 2012, 2–3; ks. myös Ora-
Hyytiäinen 2004; Hyvärinen 2011; Achtenhagen & Weber 2011). 

Tutkimuksessani olen nämä viestintäosaamiseen liittyvät vaatimukset ammatillisessa 
kasvussa jakanut siis neljään teemaan, joissa kommunikointitaidoilla on erityistä merki-
tystä. Ensimmäisenä teemana on sosiaalistumisen teema, jossa kommunikointitaidoilla 
on merkitystä sekä yksilön että organisaation näkökulmista yleisenä työelämäosaamisena. 
Yksilölle kommunikointitaidot merkitsevät omaan ammattialan kulttuuriin kasvun kei-
noa. Kommunikaation kautta jaetaan merkityksiä ammatilliseen kulttuuriin, tapoihin, 
ennakkoluuloihin ja uskomuksiin liittyen. Organisaation näkökulmasta kommunikoin-
titaidoilla on merkitystä, kun neuvotellaan yhteisistä pelisäännöistä ja tutustutaan ihmi-
siin ennen kaikkea ihmisinä. Sosiaalistumisen vaiheessa kommunikointitaitojen merkitys 
osaamisen jakamisessa on pieni mutta merkitys on suuri niin sanotun epämuodollisen 
viestinnän kannalta.

Toinen teema on selviytymisen ja hallinnan teema, jossa keskeistä on kommuni-
kointitaitojen merkitys osana jokapäiväistä työtä. Selviytyminen työelämän jokapäiväisis-
tä viestintätilanteista, kuten palavereista, asiakaskontakteista, esimies-alainen- tilanteista, 
vaatii niin sanottujen rutiinien olemassa oloa. Teemassa nousee kuitenkin esille selkeäs-
ti kriittisetkin urarutiinia rikkovat piirteet, kuten ristiriitojen hallinta ja muutoksesta 
selviytyminen, jotka edellyttävät myös yhteistä reflektoivaa keskustelua. Tässä teemassa 
kommunikointitaitojen osaaminen on hyvin selkeästi yleistä työelämäosaamista, johon ei 
liity juuri suunnittelualaan liittyviä alakohtaisia erityispiirteitä. 

Työelämässä on valitettavan usein tilanteita, joissa yksilön on vaikea hahmottaa niitä 
tavoitteita, joita hänen työlleen kohdistetaan. Erityisesti muutostilanteissa kehittymisen 
ja kehittämisen odotukset voivat työntekijöille jäädä epäselviksi. Tämä voi johtua siitä, 
että tavoitteita ei ole selkeästi rajattu tai määriteltykään tai muutostahti on organisaatios-
sa kova. Oleellista kuitenkin on, että tällaisissa tilanteissa tarvitaan selkeää kommunikaa-
tiota ja keskustelua siitä, mitä kehittämisellä tavoitellaan. (Ks. esim. Borgman & Packalen 
2002.) Tämä yhteisen merkityksen hakeminen liittyy kommunikatiiviseen oppimiseen, 



206

jossa merkitysten pätevyys todetaan yhteisen kriittisen keskustelun kautta (Mezirow 
1996a). 

Kolmas teema on oppimisen ja asiantuntijuuden teema. Tässä teemassa kommuni-
kointitaidot nähdään osana oppimista, kehittymistä ja asiantuntijuutta. Tämä teema oli 
aineiston luokitteluvaiheessa ehkä ongelmallisin, koska haastateltavat eivät tuntuneet pu-
huvan näistä asioista suoraan, mutta siltikin analyysivaiheessa luin merkityksiä, jotka liit-
tyvät tähän teemaan. Syynä tähän saattaa olla se, että kommunikointitaitoja on vaikea pi-
tää irrallaan oppimisesta ja kehittymisestä, koska ne niin itsestään selvästi ovat oppimisen 
väline. Kirjoittamalla ja puhumalla luomme uusia merkityksiä ja löydämme syy- ja seu-
raussuhteita. Ammatillisen kasvun ja kehittymisen kannalta oppimisen ja kehittymisen 
teema on kuitenkin keskeinen. Asiantuntijuuteen näytti yhdistyvän tässäkin aineistossa 
nimenomaan hyvä tai erinomainen kommunikointitaito. Mielenkiintoista on, että vain 
tässä teemassa nimenomaan kirjallinen kommunikointitaito nousi merkittävästi esiin. 

Kolmannessa teemassa on paljon oppivan organisaation kokonaisuuteen liittyvää pu-
hetta. Yhteisesti muodostettu käsitys tulevasta eli jaettu visio kuvaa tilannetta, jossa or-
ganisaatiossa on yhteisen työstämisen ja keskustelun avulla päästy tulokseen ja yhteiseen 
käsitykseen tulevaisuudesta. Tämä on kriittistä organisaation toiminnan kannalta, koska 
keskenään ristiriitaiset odotukset ja tavoitteet vaikeuttavat toimintaa. (Senge 1994; Sarala 
& Sarala 1996, 62.) Opiskelijoiden haastatteluissa kommunikointitaitojen merkitys näh-
tiin lähinnä vain tiimiajattelun kautta. Sen sijaan ne haastateltavat, joilla oli jo työuraa 
takana, puhuivat kommunikointitaitojen merkityksestä myös muilla oppivan organisaati-
on mallin merkittävillä alueilla. Oppivan organisaation käsittein kommunikointitaitojen 
keskeisin merkitys ammatillisessa kasvussa koskettaa tiimiajattelua – yhteistä kieltä ja kä-
sitteitä. Lisäksi kehittyneet kommunikointitaidot mahdollistavat argumentoinnin ja vai-
kuttamisen organisaation muutoksissa ja esimerkiksi kehittämistarpeiden perusteluissa. 

Ilkka Pirttilä (1997, 73) kuvaa asiantuntijuuden edellytyksiä ja funktionaalisia vält-
tämättömyyksiä, joilla on merkitystä asiantuntijan – yksilönä tai organisaationa – kehit-
tyä. Asiantuntijan tulee omaksua, kehittää ja soveltaa teoreettista tietämystä, operoida 
oikein työmarkkinoilla, organisoida ja ohjata toimintaa järkevästi, toimia taloudellisessa 
mielessä kannattavasti, hallita sosiaaliset vuorovaikutustaidot, toimia eettisesti oikein ja 
orientoitua tulevaisuuteen. Keskeistä on myös olla asiantuntija oman asiantuntemuksen-
sa suhteen. On kyettävä toisin sanoen reflektoimaan, tiedostamaan ja sanoittamaan oma 
osaamisensa (ks. Bailey 2002; Lyon 2009). Yritysten tärkeimmäksi kilpailutekijäksi on 
nyky-yhteiskunnassa muodostunut joustava, luova ja osaava henkilökunta. Viestinnäl-
lä onkin suuri merkitys organisaatioiden työn toimivuuden ja mielekkyyden kannalta. 
(Huuhka 2004, 172; Levi 2007, 208.)

Neljäs teema edustaa alaspesifiä viestintäosaamista ja kutsun teemaa tutkimuksessa-
ni menestymisen teemaksi. Teemassa kommunikointitaidot nähdään selkeästi tärkeäksi 
osaksi yksilön menestymistä ja vaikuttamisen keinoja työelämässä. Tässä teemassa kom-
munikointitaidot nähdään ennen kaikkea osaamisen sanoittamisen ja osaamisen myymi-
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sen kautta. Teemaa hallitsee jonkinasteinen myymispuhe, jonka voisi nostaa yhdeksi alan 
voimagenreksi. Se nousee aineistossa esille hyvin vahvasti ja on jopa hallitseva teema. 

Toinen hallitseva kommunikointitaitojen merkitystä kuvaava puhe tässä teemassa ker-
too verkkokommunikaatiosta ja ylipäätään teknologiavälitteisen viestinnän hallinnasta, 
jota pidetään selkeästi menestymisen edellytyksenä. Sähköisen viestinnän hallinnassa 
ei kuitenkaan erotu mitään omaa genreään vaan merkittävää on sen hallinta viestinnän 
kanavana. Sosiaalinen media on nopeasti kasvava ilmiö ja sillä on merkitystä myös oppi-
misen ja opetuksen näkökulmasta. Sosiaalinen media perustuu käyttäjien väliseen vuoro-
vaikutukseen ja merkittävää on pystyä arvioimaan esimerkiksi kuka tietää ja keneen voi 
luottaa. (Ks. myös Nevgi ym. 2003; Kärnä & Kallioniemi 2006; Teclehaimanot & Hick-
man 2011.) Sen sijaan sosioemotionaalisen sisällön välittäminen on kuitenkin verkossa hi-
taampaa ja vaikeampaa kuin kasvokkain ja tämän olivat tunnistaneet myös haastateltavat 
(ks. myös Åberg 2006). 

Oppimisympäristön näkökulmasta teknologiavälitteinen viestintä voi tarjota välittö-
män sosiaalisen vertailun puuttuessa myös heikommalle opiskelijalle mahdollisuuden ke-
hittyä kommunikointitaidoissa (Hakkarainen & Järvelä 1999, 253). Sähköisen viestinnän 
merkitys on todennäköisesti jatkuvasti kasvamassa. Mielenkiintoista on myös, että tekno-
logiavälitteinen viestintä hämärtää todennäköisesti erilaisten kirjallisten dokumenttien 
merkitystä ja myös konventioita, koska osa työtehtävistä voidaan hoitaa sähköpostin väli-
tyksellä (ks. myös Lankinen & Vuorijärvi 2010, 268; Koskela 2007, 144).

Yleisesti tässä aineistossa visuaalisella suunnittelualalla kommunikointitaitojen merki-
tys korostuu siis urarutiinia rikkovien tilanteiden aikana, jolloin jokin ulkoinen tai sisäi-
nen seikka yksilön ammatillisessa kasvussa aktivoi oppimissyklin. Oppimissykleissä kom-
munikointitaidoilla on oma erityinen merkityksensä. Ruohotien (1995) mukaan ulkoisia 
muutospaineita yksilön uralla voivat olla esimerkiksi tiedon voimakas lisääntyminen ja 
kompleksisuus, teknologian muutokset ja innovaatiot sekä maailmanlaajuisen kilpailun 
kiristyminen. Kasvua laukaisevia tekijöitä organisaatiossa ovat muun muassa organisaati-
on muutokset, kasvuorientoitunut ilmapiiri, kannustava ja osallistava johtamistapa sekä 
erilaiset suorituspaineet. Työroolissa kasvua laukaisevat muutokset työn vaatimuksissa 
ja työtehtävissä, kehittävä työ sekä erilaiset roolimallit. Yksilössä kasvuun vaikuttavat 
henkilökohtaiset elämänmuutokset, persoonallisuus, oppimaan oppimisen taidot ja muu-
tokset ammattiuraan liittyvissä tekijöissä. Vaikka Ruohotien näkemyksestä on aikaa, voi 
tämän tutkimuksen perusteella huomata, että hyvin samanlaisista asioista on myös tämän 
päivän työelämässä kyse. Kuva ammatillisesta kasvusta täydentyy ja muokkautuu tämän 
tutkimuksen aineiston perusteella, mutta jokainen yksilö kirjoittaa omaa ammatillista ke-
hittymistään jatkuvana narratiivina. 

Olen seuraavaan kuvioon (kuvio 14) koonnut tutkimuksen aineiston analyysin perus-
teella muodostetun kokonaiskuvan kommunikointitaitojen merkityksestä ammatillisen 
kasvun eri vaiheissa. Aineiston analyysin kautta muodostuu kuva visuaalisen suunnitteli-
jan tiimiorientoituneesta työelämästä, jossa toimiminen erilaisissa verkostoissa ja ryhmis-
sä on oman työn onnistumisen kannalta oleellista. Keskeiseksi nousee kommunikointitai-
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tojen merkitys oman osaamisen ilmaisussa – taito myydä ja perustella oman työn vaiheet 
ja tulokset. Työelämään kuuluu myös viestinnän välineiden ja kanavien moninaisuus, joi-
den hallinta ja kunkin viestintätilanteen ymmärtäminen ja oikean välineen ja kanavan 
valitseminen on oleellista. Tässä aineistossa nousee sähköisen viestinnän mahdollisuuk-
sista ja runsaudesta huolimatta merkittäväksi nimenomaan kyky tulla ihmisten kanssa 
kasvokkaisviestintätilanteissa toimeen – olipa kyseessä asiakas tai kollega. Työyhteisöltä 
odotetaan kykyä antaa reilua, välitöntä palautetta suunnittelijan työstä, kykyä sparrata 
toinen toistaan. Johtamiselta odotetaan avointa, luottamuksellista ja voimaannuttavaa 
otetta (ks. myös Huuhka 2004).

Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa liittyy siis niihin yksilön 
urapolulla vastaan tuleviin tilanteisiin, joissa hänen omat tai työhön liittyvät tekijänsä 

Kuvio 14. Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa visuaalisella 
suunnittelualalla

Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa

Sosiaalistuminen:
kulttuuriin kasvu, alan viestintäosaa-
misen konventioiden tunnistaminen, 
epämuodollinen kommunikaatio

Selviytyminen ja hallinta:
yleiset työelämävalmiudet, reflektio,
viestinnän rutiinit, muutos- ja konflikti-
tilanteiden hallinta

Oppiminen ja asiantuntijuus:
akateemisen viestintägenren tunnista-
minen ja hallinta, arvioiva ja reflektoiva
palaute ja rakentava vuorovaikutus,
tiimioppiminen, oppiva organisaatio,
yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukeva
johtaminen

Menestyminen:
alakohtaisen viestinnän erityispiirteiden
hallinta, monialaisen viestintätilanteen
ymmärtäminen, oman osaamisen ilmaisu
ja myymispuhe, asiakasymmärrys ja
vaikuttamisen taito, teknologiavälittei-
nen viestintä, kansainvälisyys

Työelämäkonteksti:
I Ihmisten välinen vuorovaikutus:
tiimin kommunikointi, tunneäly, luottamuksen 
synnyttäminen, vaikuttavuus, palaute ja reflektio, 
kommunikointi verkostoissa, oman osaamisen 
ilmaisu, myymispuhe, yhteisöllisyyttä ja luovutta 
tukeva johtaminen

II Viestinnän välineiden ja kanavien hallinta: 
monikanavaisuuden ymmärtäminen

Oppimisympäristö:
I Kulttuuriin kasvu: oman alan viestintäkonventiot 
– visuaalisuus, sanallisuus, luovuus, eettiset ja 
moraaliset koodit, naisten ja miesten tapa viestiä
II Oppimisen ja osaamisen kehittymisen tavat ja 
keinot – luovuus ja oppimisen rutiinit, autenttiset 
oppimistilanteet, ryhmän merkitys, opettajan 
merkitys, arviointi ja palaute, koulutuksen merkitys

Opetussuunnitelmat
I Oppimiskäsitys ja kommunikointitaidot

II Sosiaalistuminen ja kommunikointitaidot

III Osaamisen kehittäminen ja kommunikointitaidot
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laukaisevat tarpeen kehittymiselle. Työelämässä on käännetty huomio yksilöstä ryhmän 
toimintaan. Ura ei ole yksin puurtamista, vaan tulos oppimisesta ja kehittymisestä erilai-
sissa verkostoissa. Uusissa organisaatioissa kehittymistä tapahtuu vuorovaikutussuhteissa 
ja kanssakäymisessä. (Ruohotie 2000, 218.) Tämä asettaa ihmisen kyvyille huomioida 
ympäristöään ja ylläpitää vuorovaikutussuhteitaan entistä tiukempia vaatimuksia. Valmi-
us ja taidot kommunikoida nousevat aineiston perusteella merkittävään asemaan yksilön 
uran valintojen kannalta3. 

Keskeinen päätelmä siis on, että kommunikointitaidoilla on erityinen merkitys am-
matillisessa kasvussa nimenomaan urarutiinia rikkovien oppimissyklien ja kehittymisen 
mahdollistajana. Tutkimuksessani tarkastelin näitä urarutiinia rikkovia ja oppimissyklin 
laukaisevia tekijöitä aineistosta nousseiden neljän teeman kautta. Aineiston perusteella 
yksilön kommunikointitaitojen merkitystä visuaalisella suunnittelualalla kuvataan niin 
sanotusti yleisenä työelämävalmiutena sosiaalistumisen sekä selviytymisen ja hallinnan 
teemoissa. Sen sijaan yksilön kommunikointitaitojen merkitys alaspesifinä ilmenee op-
pimisen ja asiantuntijuuden teemassa kollegoiden välisenä arvioivana ja reflektoivana pa-
lautteena ja menestymisen teemassa niin sanottuna myymispuheena. Kaiken kaikkiaan 
tutkimuksessa alakohtaisen ja monialaisen viestintäympäristön merkitys ja ominaispiir-
teet on tunnistettu ja nostettu esille (ks. myös Dannels 2005a; Dannels 2005b; Hyväri-
nen 2011).

3 Tästä näkökulmasta on merkittävää, että esimerkiksi yksilön sosiaalisten taitojen merkityksestä on hyvin 
vähän tutkimustietoa (ks. Keltikangas-Järvinen 2010, 25). 



210

8 Tutkimuksen arviointi ja pohdinta 

8.1 Tutkimuksen eettisyys ja tulosten luotettavuus

”Tutkimuksen eettiset kysymykset eivät synny vasta tutkimuksen jälkeen, vaan ne on ase-
tettu jo ennen tutkimusta.” (Varto 1992, 34.) Tämä ihmistutkimuksen piiriin kuuluva 
tutkimus sai alkunsa tutkijan kiinnostuksesta aiheeseen ja niistä havainnoista, joita tä-
män tutkimuksen kannalta oleellisessa elämismaailmassa tein. Eettinen vastuuni tutki-
jana alkoi oikeastaan jo ennen kuin riviäkään tutkimusraporttiin oli syntynyt ja vastuu 
jatkuu senkin jälkeen, kun tämän tutkimusraportin kannet sulkeutuvat (esim. Hirvonen 
2006). Tarkastelen tässä päätösluvussa tutkimukseni eettisiä kysymyksiä ja arvioin tutki-
mukseni luotettavuutta.

Sosiaaliseen konstruktionismiin perustuva maailmankuvani ja hermeneuttinen tutki-
musote raamittivat tutkimukseni rakentumista. Hermeneuttinen lähestymistapa on ollut 
keskeinen tutkimusaineiston tulkinnassa. Tulkintaa on tehty yhä uudestaan, jotta tutki-
muksen tuloksiin on päästy. (Schleiermacher 1998, 230–232; ks. myös Niskanen 2009.) 
Ihmistieteet ja tiedonintressinä ilmiön ymmärtäminen sekä tutkimusasenteena merkitys-
ten paradigma1 ovat osaltaan avanneet tutkimuksen tietynlaiselle eettiselle tarkastelulle 
(ks. esim. Pietarinen 2002, 63, 64; Varto 1992, 57, 58). Oleellista on, että tutkimuksen 
tulkinta ja ymmärtäminen ovat noudattaneet menetelmällistä kulkua ja että nämä tul-
kinnat koskettavat rajattua tutkimuskohdetta ja että tutkimuksen raportoinnissa on ero-
tettavissa tutkimuskohdetta koskeva ja toisaalta tutkijaa koskeva tulkinta (Varto 1992, 
58).

Keskeisesti velvoittavana olen kokenut tutkimukseni aineiston tulkinnan kannalta 
kontekstin ja sen sosiaalisen todellisuuden ymmärtämisen, johon tutkimukseni kiinnit-
tyy. Diskursiivis-narratiivinen lähestymistapa aineiston teemoittelussa sopi hyvin oman 
ajatteluni, tutkimuksen aiheen ja eri aikoina kerätyn aineiston kokoamisessa yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. Koen, että narratiivinen lähestymistapa mahdollisti yksilöiden koke-
musten esittämisen rikkaammin ja monipuolisemmin kuin esimerkiksi pelkkä sisällön-
analyysi. Tutkimuksessani myös aineiston kerronnallisuus tuli esille (Riessman 1993, 17, 
18) ja tutkimusaineiston mahdollisimman autenttisena esitettävä koonti kollektiivisena 

1 Merkitysten paradigmaan kuuluu, että tutkija kiinnittää erityisesti huomiota niihin kysymyksiin, jotka kos-
kevat merkitysten tulkintaa ja ymmärtämistä (Varto 1992, 58).
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kehityskertomuksena (liite 8) kuvaa mielestäni sitä elämismaailmaa, jossa tämän tutki-
muksen kohteena olevat ammattilaiset elävät. 

Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä on haastanut minut tutkijana ymmär-
tämään, että tutkittavilla ei ole välttämättä valmiuksia pukea sanoiksi sitä tietoa, jota tut-
kijana tavoittelen. Teemahaastattelun väljyys ja joustavuus asettivat myös minut tutkijan 
miettimään omaa tutkimusasetelmaani kriittisesti, koska tarkkoja vastauksia ei ollut tar-
jolla, vaan haastattelumateriaali oli hyvinkin polveilevaa. On siis ymmärrettävä nyt tut-
kimusta tarkasteltaessa haastattelujen rajallisuus. (Lederman 1990, 118; Mason 2002, 63, 
64; ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2001; Säljö 2001.)

Sosiaalisen elämän monimutkaisuus on aina ihmistutkimuksen pysyvä haaste, eikä 
sitä voida tavoittaa yksittäisellä tutkimusmenetelmällä tai aineistolla. Kysymys, ymmär-
sinkö oikein tai kuvasinko asiat niin kuin ne olivat, seuraavat tapaustutkimuksen teki-
jää läpi tutkimusprosessin. Arkikokemus, intuitio ja hyvät aikomukset eivät riitä takaa-
maan tutkimuksen tulosten luotettavuutta. (Laine ym. 2007, 23.) Tässä tutkimuksessa 
lähestyttiin tapausta toisiaan täydentävien aineistojen avulla (Anttila 2006, 277). Tällä 
aineistotriangulaatiolla on pyritty saavuttamaan ymmärrys tapauksen elämismaailmasta 
ja tulkitsemaan kokemusta mahdollisimman autenttisena.

Tutkijan tulee suhteuttaa myös tutkimusstrategiansa niin, että hän pohtii sen suhdetta 
tutkittaviin: loukkaako se ketään, voiko jonkun henkilöllisyys selvitä tutkimuksesta ja jos 
voi, onko se vahingollista. (Kuula 2006, 134–135; Mäkinen 2006, 93–97; Tuomi & Sara-
järvi 2009; ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2001; Hirsjärvi ym. 2002.) Olen pyrkinyt siihen, 
että tutkittaville ei tulisi tutkimuksesta mitään haittaa ja että haastateltavia tai mukana 
olevia yrityksiä ei tunnistettaisi tutkimusraportin perusteella (ks. Mäkinen 2006, 114, 
115). Tutkimuksen eettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan tutkimuksen eettinen 
tarkastelu tutkittavien kannalta koskettaa ihmistieteissä erityisesti kolmea osa-aluetta: 1. 
Tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2. Vahingoittamisen välttäminen 
ja 3. Yksityisyys ja tietosuoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 386.) Thomas 
Lindlof ja Bryan Taylor (2002) esittävät haastattelun toteuttamiseen liittyvien seikkojen 
merkityksiä, kuten haastateltaville mahdollistettu paineeton tila, paikka, jossa haastatte-
lut pidetään – häiriöttömyys ja mahdollisimman pieni keskeytysten mahdollisuus. Yli-
päätään, että tilanteen tulee herättää luottamusta. Haastattelut on taltioitu ja lisäksi niistä 
on olemassa muistiinpanot. Osapuolille on kerrottu tutkimuksen taustasta ja tarkoituk-
sesta (Lindlof & Taylor 2002, 189). 

Aineiston keruun menetelmänä haastattelulla on omat eettiset haasteensa, joista ei ole 
tarkkoja ohjeita tai sääntöjä mutta kuitenkin tiettyjä yleisiä normeja. (Ks. myös Mäkinen 
2006.) Hirsjärvi ja Hurme (2001) toteavat ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa usein 
tärkeimmäksi eettiseksi periaatteeksi informointiin liittyvät vaatimukset: suostumus, 
luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. Näitä periaatteita on noudatettu kaikkien 
haastattelujen kohdalla. Sain myös palautetta haastateltavilta, että onnistuin tekemään 
tilanteesta avoimen ja luottamuksellisen.
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Aineiston litterointivaihetta pidetään yhtenä laadullisen tutkimuksen validiteetti-
kysymyksistä. Aineiston tuominen lukijaa lähelle ja lukijan mahdollisuus lukea autentti-
sista haastattelun osista tutkimuskysymysten kannalta oleellista tarinaa lisää tutkimuksen 
luotettavuutta. Tutkijan tapa litteroida kertoo osaltaan hänen esioletuksistaan ja maail-
mankuvastaan. Siis jo litteraatio on ollut valintojen tekoa. Olen kuvannut litterointipro-
sessin mahdollisimman aidosti ja korostanut tekemiäni valintoja sekä pyrkinyt myös sel-
keästi tuomaan esille omat esitietoni ja -oletukseni. (Ks. esim. Nikander 2010, 432–434.) 
Aineis tosta olen omalla tavallani hakenut etäisyyttä keräämällä sitä pitkällä aikavälillä ja 
lukemalla uudestaan eri vaiheissa kerättyä haastattelumateriaalia. Lukemisen lisäksi olen 
myös kuunnellut haastattelut litteroinnin jälkeenkin. Olen tiedostanut oman asemani 
toisaalta tutkijana ja toisaalta sen yhteisön jäsenenä, jossa osa tutkimusaineistostani on 
syntynyt (ks. esim. Mäkinen 2006, 28, 29). 

Tutkimukseni luotettavuutta ovat lisänneet säännölliset keskustelut ohjaajien ja 
tutkimus seminaarilaisten (Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto) kanssa vuosina 
2007–2012 (ks. Rolin 2002, 100; Mäkinen 2006, 34). Olen myös antanut tutkimukseni 
luettavaksi ennen julkaisuprosessia visuaalisen alan asiantuntijalle ja työelämäedustajalle 
sekä ammattikorkeakoulun suomen kielen ja viestinnän yliopettajalle ja saanut heiltä pa-
lautetta. Tutkimuksen tekemisen eettiset kysymykset ovat olleet läpi tutkimusprosessin 
kriittisesti oman arviointini osana (ks. Pietarinen 2002). 

8.2 Pohdinta tuloksista ja johtopäätöksiä

Tutkimuksessani aineiston analyysin kautta esille nousi kysymys alaspesifistä viestintä-
osaamisesta ja toisaalta kaikille yhteisestä, yleisestä viestintäosaamisesta (ks. myös Hyväri-
nen 2011). Tämän kommunikointitaitoihin liittyvän alaspesifin ulottuvuuden ja toisaalta 
kommunikointitaitojen merkityksen yleisinä työelämävalmiuksina olen pyrkinyt kuvaa-
maan neljän teeman kautta. Tämä neljän teeman ajattelu voi toimia ammatillisen korkea-
koulutuksen kontekstissa viestintäkasvatuksen viitekehyksenä ja jäsentäjänä. 

Tutkimukseni haasteena on ollut ymmärtää ammattikorkeakoulutuksen ydintehtävää 
työelämälähtöisenä osaamisen kehittäjänä. Koska ammattikorkeakoulun toimintaprofiili 
on omanlaisensa, on tutkimukseni tavoitteena ollut osaltaan tuoda esille niitä käytäntei-
tä, jotka kumpuavat nimenomaan yhteiskunnan ja työelämän lähtökohdista. Tavoitteena 
on ollut myös irrottaa kommunikatiivisen kompetenssin kehittymisen tarkastelu oppi-
ainejakoisesta viestinnän opettamisen käytänteistä vahvasti osaksi ammatillista kasvua ja 
ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Tämä tutkimusasetelma on näkynyt tutkimuksessa 
monitieteisenä tarkasteluna ja tutkimuksen peruskäsitteen, kommunikointitaidot, moni-
ulotteisena tarkasteluna.

Kommunikointitaitojen hallinta ja tietoisuus niiden merkityksestä tulisi ammattikor-
keakoulutuksen aikana muodostua sellaiseksi, että viestintäosaaminen olisi selkeästi osa 
ammatillista osaamista (menestymisen teema sekä oppimisen ja asiantuntijuuden teema) 
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ja samalla osa asiantuntijan yleistä osaamista, jolla sosiaalistuminen, selviytyminen ja hal-
linta sekä oppiminen ja asiantuntijuus mahdollistuvat ja kehittyvät. Ammattikorkeakou-
lutuksen tulisi tähdätä tukemaan nimenomaan ammatillisesti keskeistä viestintäosaamis-
ta mutta toisaalta myös samalla varmistaa, että yleiset työelämävalmiudet ovat riittävällä 
tasolla (esim. Bennett ym. 1999, 72). Tutkimukseni tuloksina esitetty nelikenttä auttaa 
tämän kokonaisvaltaisen viestintäosaamisen jäsentämistä ammatillisessa kontekstissa eri-
tyisesti visuaalisilla suunnittelualoilla.

Päätelmät
Tutkimukseni keskeisinä tuloksina olen esittänyt nelikenttäjäsennyksen lisäksi seuraavan 
kolmen aihealueen mukaiset päätelmät: 

1) Oppimisympäristön merkitys
• Autenttisissa oppimistilanteissa ja integratiivisessa oppimisympäristössä kom-

munikointitaidot kehittyvät ammattialan konventioiden mukaisesti ja oppi-
mis tilanteet koetaan mielekkäiksi. Autenttinen, työelämälähtöinen oppimis-
ympäristö haastaa opiskelijat autonomiseen toimintaan, joka johtaa myös 
kom munikointitaitojen kehittymiseen ja opiskelijoiden osaamisen reflektoin-
tiin.

• Viestinnän monikanavaisuus vaikeuttaa viestintäympäristön tulkitsemista sekä 
tekee sen sekavaksi ja vaikeaksi hahmottaa.

• Opettajan merkitys keskustelukulttuurin synnyttäjänä ja oman ammattialan 
viestinnän konventioiden välittäjänä korostuu.

2) Työelämän haasteet yksilön kommunikointitaidoille
• Työelämän viestintäympäristön hallinnassa keskeistä on yksilön kyky arvioida 

omia kommunikointitaitojaan osana yhteisöllisen ymmärryksen syntymistä. 
Yksilön vastuu kommunikoijana korostuu.

• Visuaalisen suunnittelualan työelämäkonteksti korostaa yksilön kykyä työsken-
nellä tiimissä, mikä haastaa kommunikointitaidot ja lisää viestintäosaamisen 
merkitystä ammatillisen osaamisen osana.

• Monikanavaisuus mahdollistaa erilaisten viestijöiden vahvuuksien käytön, 
mutta aiheuttaa samalla haasteen viestinnän prosessien toimivuuteen.

3) Ammatillinen kasvu ja kommunikointitaitojen merkitys
• Ammatillisessa kasvussa kommunikointitaidoilla on erityinen merkitys ura-

rutiinia rikkovien oppimissyklien mahdollistajana ja / tai osana. Tutkimuksen 
perusteella nämä vaiheet liittyvät seuraaviin ammatillisen kasvun teemoihin: 
sosiaalistumisen teema, selviytymisen ja hallinnan teema, oppimisen ja asian-
tuntijuuden teema sekä menestymisen teema.

• Visuaalisella alalla korostuu suullisen kommunikointitaidon merkitys ammatil-
lisen osaamisen ulottuvuutena. Tämä näkyy erityisesti asiakasymmärryksenä, 
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kykynä sanoittaa oma osaamisensa myyvästi ja vakuuttavasti, antaa rakentavaa 
palautetta sekä reflektoida yhteistä suunnittelutyötä.

Ammatilliseen kasvuun linkittyy aineiston perusteella vahvasti erilaisia kommuni-
kointitilanteita aina yhteisöllisyyden luomisesta sosiaalisessa mediassa oman esimiehen 
opettamiseen tyyliin ”näin asiat tehdään nykyään.” Keskeistä on ammatillisen kasvun ja 
kommunikointitaitojen näkökulmasta, että koulutuksessa on huomioitava yhä enemmän 
yksilöllisen osaamisen rinnalla taito työskennellä yhdessä niin, että yhteisen tiedon luo-
misen merkitys todella ymmärretään ja hallitaan. Opiskelijoiden kommunikointitaitojen 
olisi kehityttävä jo opiskelun aikana hyvin erilaisissa tilanteissa niin, että oppimiskoke-
muksiin palataan ja omaa toimintaa reflektoidaan. Tämä osaaminen on keskeistä am-
matillisen kasvun kannalta myös työelämässä. Erilaisten ihmisten ja eri alojen edustajien 
tulisikin kohdata säännöllisesti läpi koko opiskeluajan. Kommunikointitaitoja tulisi har-
jaannuttaa ennen kaikkea oman osaamisen ilmaisuun, mutta myös yhteenvetojen ja johto-
päätösten sekä kriittisten ajatusten ilmaisemisessa. Opiskelijoita tulisi rohkaista järjestel-
mällisesti kysymään ja kyseenalaistamaan. (Ks. myös Ruohotie 2000; Tynjälä ym. 2007.)

Koulutuksen aikana ammatillisen identiteetin merkitys ja toisaalta työelämässä am-
matillisen kasvun merkitys tulisi nähdä selkeämmin muuttuvana ja kehittyvänä. Oleel-
lista olisi myös monialaisessa maailmassa korostaa kunkin alan identiteettityössä jotain 
sellaista viestintäosaamista, joka vaikuttaisi yksilön persoonalliseen kehittymiseen ja 
vahvistaisi kiinnittymistä turbulenssiin työelämään. Viestintäkasvatuksen näkökulmasta 
tähän voitaisiin päästä alakohtaisen viestintäpedagogiikan keinoin. Oleellista alakohtai-
sessa viestintäpedagogiikassa kuitenkin on, että ammatillisen korkeakoulutuksen kon-
tekstissa samalla irrottaudutaan ainekohtaisesta ajattelusta ja nähdään ammatillinen kas-
vu kokonaisvaltaisesti erilaisten osaamisten summana, joista viestintäosaaminen on yksi. 
Alakohtaisessa viestintäpedagogiikka-ajattelussa näen myös ongelmia, mikäli ammatil-
lista kasvua ei nähdä kokonaisvaltaisesti vaan viestintäosaaminen ikään kuin irrotetaan 
omaksi kehittämisen alueekseen ja pilkotaan vielä erillisiin kommunikointitaidon osiin. 
(Ks. myös Kostiainen 2003.)

Vaikka siis esimerkiksi visuaalisella suunnittelualalla suullinen kommunikointitaito 
näyttäytyy erityisen merkittävänä ammatillisen osaamisen osana, tulisi kommunikoin-
titaitojen merkitystä ammatillisessa kasvussa pikemminkin tarkastella kulloisenkin 
tilanteen tai vaiheen näkökulmasta. Toisin sanoen ammatillisen kasvun kannalta kom-
munikointitaitojen merkitys ei näyttäydy yksittäisenä kirjallisena tai suullisena kom-
munikointitaitona, vaan kiinnittyy kommunikatiivisen kompetenssin käsitteeseen ko-
konaisvaltaisena kehittymisen prosessina, erilaisina vaiheina ja tilanteina, kuten tässä 
tutkimuksessa sosiaalistumisen vaiheena, selviytymisen ja hallinnan keinoina, oppimisen 
sekä asiantuntijuuden kehittymisen edellytyksenä ja menestymisen mahdollistajana. (Ks. 
Habermas 1987.) 

Kun kommunikointitaitoja katsotaan ammatillisen korkeakoulutuksen kontekstissa 
opetussuunnitelmallisesti, pitäisikin miettiä, miten ammatillista kasvua edistetään – ei 
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niinkään, miten yksittäistä kommunikointitaidon osa-aluetta kehitetään. Sen sijaan siis, 
että esimerkiksi kirjallisen kommunikointitaidon kehittämiseksi tulisi tarkastella opiske-
luaikana erilaisia kirjoittamiseen liittyviä tapoja, tyylejä ja keinoja, tulisi kääntää ajatus 
toisin päin – millaisissa ammatillisen kasvun ja oman osaamisen kehittämisen vaiheissa 
kirjallisen kommunikointitaidon eri muodot tukevat parhaiten ammatillista kehittymis-
tä. Esimerkiksi luova kirjoittaminen voisi jossain ammatillisen kehittymisen vaiheessa 
toimia paremmin kuin formaali ja strukturoitu teksti. Puhumisen ja kirjoittamisen erit-
telyn sijaan opetuksessa tulisi mieluummin etsiä mielekkäitä tapoja kehittää omaa am-
matillista osaamista kommunikointitaitojen avulla ja luoda yhteisiä merkityksiä kussakin 
kontekstissa riippumatta siitä, millainen väline tai kanava on käytettävissä (kirjallinen, 
sähköinen, suullinen, visuaalinen). Tämä ajattelu voisi suunnittelualoilla murtaa rajoja 
suullisen, kirjallisen ja visuaalisen viestinnän arvojärjestyksestä. (Ks. Kostiainen 2003, 
166.) Toisaalta alakohtainen viestintäpedagogiikka nimenomaan haastaa nostamaan tie-
tyt kommunikointitaidot alan ydinosaamiseksi. 

Viestinnän sähköistyminen ja sosiaalisen median merkitys ovat nopeassa muutokses-
sa. Sosiaalinen media on osaltaan tasoittanut kommunikointitaitojen erojen merkitystä 
yksilöiden välillä. Tilanne on tasa-arvoistunut, koska yksilö, joka sosiaalisissa tilanteissa 
saattaa olla ujo ja hiljainen, löytää vuorovaikutuksen verkosta. Sähköiset välineet auttavat 
myös tekstin tuottamisessa, kun oikeinkirjoitukseen, kääntämiseen ja tekstin muok kauk-
seen on olemassa apuvälineitä. Toisaalta uhkana on syrjäytyminen yhteisöstä tai yhteisöl-
lisyyden tunteiden puuttuminen, mikäli sosiaalisen median merkitys kasvaa ja kasvok-
kaisviestinnän merkitys vähenee. Kielen tajun tai oikeakielisyyden sekä oman äidinkielen 
hallinta ei toisaalta saisi kärsiä tai olla riippuvainen apuvälineistä.

Virheiden pelkäämisen kulttuuri elää edelleen erityisesti formaalissa koulutuskonteks-
tissa. Ammatillisen kasvun yhteydessä turvallisuus muutoksien keskellä koetaan osin saa-
vutettavan kommunikaation turvin. Jos työyhteisössä selkeästi vuorovaikutustilanteissa 
tuodaan esille se, että virheiden tekeminen on sallittua, luodaan ympärille yhteisöllisyyttä 
ja turvallisuuden tunnetta, jota kautta ammatillisen osaamisen rajoja uskalletaan ylittää. 
Kommunikointitaidoilla on siis myös vahva turvallisuutta ja luottamusta lisäävä merki-
tys. Turvallisuuden tunteella ja keskinäisellä luottamuksella taasen uskalletaan kokeilla 
yhdessä jotain tuntematonta ja uutta. Paradoksaalista on, että perusturvallisuus takaa 
uskalluksen ottaa riskejä ja kokeilla siipiään – luoda siis jotain ennennäkemätöntä ja -ko-
kematonta. Kommunikaatiolla on oma, keskeinen merkityksensä turvallisen, luovuuteen 
kannustavan ilmapiirin syntymisessä.

Nyky-yhteiskunta vaatii yksilöltä erilaisia selviytymiskeinoja ja yhä vaativampia taitoja. 
Oleellista työelämässä ei enää olekaan pelkästään tiedon tuottaminen ja sen ilmaisu tai 
oman osaamisen ilmaisu vaan myös oman osaamisen suhteuttaminen muiden osaamiseen. 
Tämä vaatii hyvää kuuntelutaitoa, kykyä tarkkailla tilannetta ja omaksua erilaisia viestejä. 
Tämä vaatii myös kykyä erottaa informaatiotulvasta oleellinen ja taitoa tehdä synteese-
jä. Luku- ja kuuntelutaidon alle liittyy vahvasti konventioiden hallinta ja genretietoisuus. 
Kommunikointitaitojenkin olemus on siis muuttunut. Oleellista ei enää niinkään ole se, 
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kuinka hyvin yksilö pystyy ilmaisemaan itseään, vaan yhä tärkeämpää on samanaikaisesti 
havainnoida myös muita ja pystyä arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa muihin. Puhe 
oppivasta organisaatiosta korostuu tämänkin tutkimuksen aineistossa. Oppivan organi-
saation jäseniltä odotetaan kommunikointitaitojen hallintaa. Kommunikointitaitojen 
suhteen korostuu myös yhteisöllisyys, jossa yksilön omat taidot on valjastettu myös ryh-
män käyttöön. (Ks. myös Tynjälä ym. 2007; Vanhanen-Nuutinen 2010; Lambert 2010; 
Lankinen 2010; Lankinen 2012; Heikkinen 2013.)

Lisäksi pitää huomioida, että vaikka puhutaankin taidosta tai taidoista, joilla viitataan 
yksilön kykyyn kommunikoida, on yhtä tärkeää huomata myös niin sanottu teoreettinen 
tietämys, kokonaisvaltainen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Olisi siis kiinnitettävä 
huomio taidoista myös viestintätietoon ja luoda näin mahdollisuudet osaamiselle. (Ks. 
esim. Valkonen 2003, 26.) Vaikka yksilö ei omia kommunikointitaitojaan kokisikaan riit-
täviksi, on paljon merkitystä myös sillä, että hän pystyy tiedostamaan laajan viestinnän 
kentän ja arvioimaan sitä kautta omaa osaamistaan. Myös vastuu viestinnän tyylistä sekä 
vastaanottajan että lähettäjän kannalta on kasvanut. Kommunikatiivinen kompetenssi si-
sältää nämä kaikki: taidot, tiedon ja kyvyn tulkita viestintätilanteita, toimia strategisesti, 
hahmottaa vallitsevat normit ja tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja vuorovaikutusti-
lanteessa (Habermas 1987, 68–96).

Koulutus ei kuitenkaan aina tähtää tähän. Opetussuunnitelmissa kiinnitetään yhä 
edelleen huomio nimenomaan yksilöllisten taitojen harjaannuttamiseen ja niiden arvioi-
miseen samaan aikaan kun korostetaan yhteisöllistä oppimista. Tämän näkee opiskelija-
keskeisenä lähestymistapana sekä opetuksen toteutuksessa että arvioinnissa. On selvää, 
että yksilön on saatava koulutuksen aikana riittävät tiedot ja taidot, jotta pystyy asian-
tuntijana työelämässä toimimaan, mutta yhtä itsestään selvää alkaa tänä päivänä olla 
myös se, että yksilön on kyettävä toimimaan ryhmässä, tiimissä osana jokaista arkipäivää. 
Tutkimuksessani opetussuunnitelmien syvyys ja yhteisöllisten osaamistavoitteiden erit-
tely vaihtelee: toisaalta mainitaan vuorovaikutus ja sujuva kommunikointi, muttei varsi-
naisesti keskitytä tiimi- tai ryhmäkeskeiseen eri alojen asiantuntijoiden muodostamaan 
yhteiseen tietoon, sen tuottamiseen ja arviointiin. Yleisistä kompetensseista korostetaan 
kommunikointitaitojen merkitystä, mutta linjakas ja tietoinen kommunikointitaitojen 
osaamisen kehittäminen ei välttämättä enää aktualisoidu opintojaksotasolla tai päivittäi-
sessä oppimistoiminnassa. Toki pitää pystyä osoittamaan myös yksilölliset kyvyt, mutta 
työelämän kannalta tämä ei riitä, vaan yksilön on kyettävä luovuttamaan oma osaamisen-
sa yhä useammin ryhmän käyttöön.

Erityisesti arvioinnin uudistamiseen ja erilaisten tapojen kehittämiseen osoittaa osaa-
mistaan tulisi kiinnittää huomiota. Palautekäytänteissä on vielä runsaasti kehittämisen 
paikkoja. Perinteinen ajatus kielenhuollon osaamisesta ja oikeakielisyyden mittaamisesta 
osana kommunikointitaitoja tuntuu visuaalisella alalla ammattikorkeakoulukontekstissa 
marginaaliselta, unohtamatta kuitenkaan, että ammattimaiseen osaamiseen liittyy asial-
linen ja selkeä kommunikointitaito. Lopulta kuitenkin se, joka osaa asiansa tiivistää, joka 
saa ryhmässä asiansa kerrottua, selviytyy eteenpäin ja ehkä lopulta menestyy omalla ural-
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laan, omalla tavallaan. Yksityiskohtainen kielitieto ei visuaalisella suunnittelualalla ole 
kriittistä, sen sijaan viestintätilanteen kokonaisuuden hahmottaminen, tilannetaju ja tie-
don soveltaminen yhteisesti sekä oman osaamisen myymisen taito sanallisesti ratkaisevat. 
(Ks. myös Heikkinen 2013, 4.)

Organisaatiossa tiedon siirtämisestä ja hiljaisesta tiedosta on puhuttu jo kauan, siinä 
ei siis ole sinänsä mitään uutta. Merkittävää onkin se, että tietoa tai taitoa ei pelkästään 
pyritä siirtämään, vaan se pyritään jalostamaan ja sen avulla pyritään saavuttamaan jo-
tain uutta vain ja ainoastaan niin, että eri alojen ja erilaisten ihmisten tieto saadaan kom-
munikoimalla yhteiseen käyttöön. Kriittistä on myös se, että ymmärretään yhteisöllisen 
oppimisen, yhteisöllisen luovuuden ja yhteisöllisen asiantuntijuuden ytimenä kuitenkin 
yksilön vastuu oman osaamisensa tuomisesta yhteiseen käyttöön. Tässä yksilön vastuu 
omista kommunikointitaidoistaan on väistämätön. Näenkin, että yhteisöllistä oppimista 
korostavassa keskustelussa on muistettava yksilön näkökulmasta puhe vastuusta ja luotta-
muksen synnyttämisestä ja korostettava siis sitä, että yhteisöllisessä oppimisessa on jokai-
sella yksilöllä kuitenkin oma vastuunsa, eikä tätä vastuuta voi paeta yhteisöllisyyden taak-
se. Kriittisenä näen tämän erityisesti silloin, kun koetaan, että esimerkiksi viestinnän ja 
tiedottamisen vastuu nähdään vain tietyillä erikseen nimetyillä henkilöillä. Vastuu viestiä 
ja kommunikoida on meillä jokaisella. Ammatillisessa koulutuksessa integratiivisen peda-
gogiikan idea on tervetullut, koska se lisää yksilöiden vastuuta yhteisöllisestä oppimisesta 
jo opiskeluaikana (ks. myös Tynjälä 2011). Tiedonkulku tai osaamisen jakaminen ei siis 
ole opettajan vastuulla vaan opiskelijan tulee ottaa vastuu myös yhteisöllisestä oppimises-
ta – niin opiskelutovereidensa kuin myös työelämää kehittävästä näkökulmasta. 

Yrityksille asiantuntijat, luovat ongelmanratkaisijat ovat sitä merkityksellisempiä mitä 
paremmin nämä kykenevät jalostamaan tietoa ja kokemustaan muiden asiantuntijoiden 
kanssa. Osaamisen johtamisesta on tullut merkittävä osa yrityksen menestymistä. Kun 
osaamista johdetaan, oleellista on kommunikointi ja vuorovaikutuksen onnistuminen. 
Lisäksi itsessään viestintätaitojen kehittäminen on osa yrityksen metataitoja ydinosaa-
misen rinnalla. Näiden taitojen kehittäminen on oleellista yrityksen ydintoimintojenkin 
kannalta.

Tässä yhteisöllisen oppimisen aikakaudessa oma erityinen merkityksensä syntyy tun-
nelmasta ja yksilön taidosta käyttää kommunikointia yhteisen ryhmähengen ja yhteisöl-
lisyyden luomisessa. Sanat voivat merkitä paljon, kun pyritään ottamaan selvää toisesta 
yksilönä ja työtoverina. Vapaan kommunikaation merkitystä ei pidäkään väheksyä viral-
lisen rinnalla. Organisaatiossa moni asia on aina kulkenut omia reittejään ohi virallisen 
viestinnän. 

Viestinnän runsaus, välineiden, kanavien ja erilaisten foorumien paljous voi jollain ta-
valla alkaa rajata ihmisen kommunikointitaitojen kenttää. Kommunikointitaitoihin kuu-
luu nyt ja tulevaisuudessa myös kyky löytää oma tapansa viestiä ja uskallus rajata viestin-
nän kenttää. Viestien tulvasta tulee osata poimia oleellinen ja omaa kommunikointiaan 
pitää pystyä säätelemään omien taitojen ja sanoman tarkoituksen mukaan. Tutkimukseni 
tulokset esitän liitteessä 8 tarinana, jossa kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa 
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kasvussa on kuvattu uran eri vaiheissa. Kommunikointitaidot ovat kaiken kaikkiaan hy-
vin laaja osa jokaisen työelämässä olevan jokapäiväisiä perustaitoja. Tutkimukseni perus-
teella uskallan väittää, että niillä on suuri merkitys ihmisen uravalintojen ja työelämässä 
selviytymisen kannalta, vaikka teot ja valinnat eivät aina olisikaan tiedostettuja. Kaikkien 
ei tarvitse olla luonnostaan hyviä kommunikoijia, tutkimukseni osoittaa, että kommuni-
kointitaidot kehittyvät ja ammatillisella hallinnalla on suuri merkitys myös kommuni-
kointitaitojen tai -varmuuden kehittymisessä. 

Tulevaisuudessakin luovat yksilöt, jotka pystyvät ilmaisemaan oman osaamisensa ja 
omat näkemyksensä myös hyvin odottamattomissa ja arvaamattomissa tilanteissa, huo-
mioimaan muut (kuuntelun taito) sekä etsimään ja käyttämään tietoa tehokkaasti (in-
formaatiolukutaito) ja sopeuttamaan viestinsä vastaanottajalle (genretietoisuus), tuovat 
omaan työyhteisöönsä lisäarvoa.

Tämän tutkimuksen kontekstissa oleellista on ammatillisen korkeakoulutuksen näkö-
kulmasta hahmottaa ammatillinen kasvu kokonaisvaltaisesti ja visuaalisilla suunnittelu-
aloilla kommunikointitaitojen merkitys ammatillisen osaamisen ulottuvuutena. Opiske-
lijalle – tulevalle työelämän luovalle osaajalle – autenttiset oppimisen tilanteet, joissa eri 
alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä, tukevat ammatillista kasvua ja antavat eväitä 
reflektiiviseen toimintaan työelämässä. Alakohtaisen viestintäpedagogiikan näkökul-
masta koulutuksen järjestäminen moniammatillisissa tiimeissä, joissa ammatilliset opet-
tajat ja viestinnän opettajat työskentelevät yhdessä, auttaisi vähentämään ainekohtaista 
ajattelua ja siirtäisi opiskelijan huomion kokonaisvaltaiseen ammatilliseen kehittymiseen.

8.3 Ajatuksia jatkotutkimuksesta

Tutkimuksessani korostui laajasta työelämäaineistosta huolimatta nimenomaan oppimis-
ympäristön merkitys sosiaalistavana ja ammatilliseen kulttuuriin kasvattavana. Työelä-
mäkulttuuri näyttäytyi työtoimintoihin ja osaamisen kehittymiseen vahvasti kiinnitty-
vänä. 

Jatkotutkimuksen kannalta mielenkiintoiselta vaikuttaisi tutkia niitä kommunikoin-
nin tapoja ja taitoja, joilla voidaan tehdä näkyväksi ja tiedostaa oppimisympäristössä 
kommunikointitaitojen kehittymistä ammattialan kulttuuriin liittyvien konventioiden 
kautta. Merkittävää olisi myös kerätä viestintäosaamiseen ja ammatilliseen kehittymiseen 
keskittyvää vertailuaineistoa opiskelijoista, jotka läpi opiskeluajan toimivat vain muuta-
missa tiimeissä ja vastuullisina projekteissa verrattuna opiskelijoihin, jotka kulkevat suu-
remman ryhmän mukana tai puhtaasti HOPSin mukaan vaihtaen ryhmää opintojakso-
kohtaisesti. Olisi selvitettävä, mikä vaikutus näillä erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla on 
ammatilliseen kasvuun ja viestintäosaamisen kehittymiseen. 

Oma kiinnostukseni kohdistuu erityisesti (amk)työyhteisön kommunikaatiotapoihin. 
Ajatus opettajan kommunikointitaitojen tutkimisesta johtamisviestinnän ja voimaannut-
tavan vuorovaikutuskulttuurin synnyttäjänä ammatillisessa korkeakoulukontekstissa ja 
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työelämäyhteydessä kaipaa vielä lisäselvitystä. Opettajan merkitys ohjaajana ja erilaisten 
moniammatillisten ryhmien jäsenenä ja vetäjänä on muuttanut myös niin sanottuun 
opetusviestintään liittyviä vaatimuksia. Kiinnostavaa olisi tutkia esimerkiksi työpaikan 
epämuodollisen ja muodollisen viestintäkulttuurin välisiä ristiriitoja, organisaation tai 
yrityksen arvojen merkitystä työyhteisön viestintäkulttuurissa sekä rakentavan vuorovai-
kutuksen elementtejä eri alojen kohtaamisissa. Työelämäkontekstissa oleellista näyttäisi 
olevan kehittää osaamisen ilmaisun ja yhteisen luomisprosessin tai tiedonmuodostuspro-
sessin kommunikointitapoja. 

Uskon myös, että alakohtainen viestintäpedagogiikka vaatii lisäselvitystä – syntyyhän 
uusia aloja tulevaisuudessakin eikä kaikista sanotuista sanoista huolimatta vieläkään yh-
teistä ymmärrystä aina saavuteta.
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Liitteet

Liite 1. Teemahaastattelurunko/opiskelijat

TUTKIMUSHAASTATTELU

Taustatiedot
Opiskelija:
ikä
saapumisryhmä

ITSEARVIO

Kuvaile kommunikointitaitojasi (kirjallinen, suullinen, vuorovaikutus, esiintyminen)
Miten ne ovat kehittyneet opiskelun aikana?

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat?
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet omaan ammatilliseen kommunikointikykyyn?

• Vaikuttavia hetkiä opiskelun aikana?

Millaisia kokemuksia sinulla on sanallisesta viestinnästä?

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Millaisia sanallisen viestinnän (kommunikointitaitojen) oppimistehtäviä olet tehnyt opiske-
lun aikana?

Oletko osallistunut ryhmätöihin?

Koetko, että vuorovaikutustaitosi ovat kehittyneet opiskelun aikana? Miksi?

Oletko päässyt harjaannuttamaan perustelun ja argumentoinnin taitojasi?

Millaisia tehtäviä tarvitaan kehittämään argumentointitaitoja?

Oletko opiskelun aikana päässyt tekemään töitä/harjoituksia erialaisten asiantuntijoiden 
kanssa? Millaisia töitä?
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Onko jokin seikka oppimisympäristössä estänyt kommunikointitaitojen kehittymisen?

Miten opinnäytetyövaihe on vaikuttanut kommunikointitaitoosi?

Millainen viestintäympäristö oppilaitos on mielestäsi ollut?
• Onko vaikuttanut omaan viestintäkäyttäytymiseen?

Mitä pitäisi kehittää viestinnän opetuksessa?

Mitä sinulle merkitsee muiden opiskelijoiden kannustus ja palaute?

TYÖELÄMÄ

Mitä merkitsee ammatillinen viestintä?

Millaisia kommunikointitaitoja työelämässä tarvitaan?

Miltä tulevaisuuden työelämä vaikuttaa?

Miten aiot kehittyä ja menestyä muuttuvissa työtilanteissa?

Mitä odotat tulevaisuudelta ja oman alan viestinnällisiltä tilanteilta?
• Millaisia urahaaveita sinulla on?
• Millaisia taitoja urallasi tarvitaan?
• Mitkä tekijät voivat estää urahaaveidesi toteutumisen?
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Liite 2. Teemahaastattelurunko/korkeakoulu

TUTKIMUSHAASTATTELU

Taustatiedot
Opettaja:
ollut opettajana:
ollut työelämässä:

ITSEARVIO

Kuvaile kommunikointitaitojasi.

Miten ne ovat kehittyneet urasi aikana?

Mitkä ovat mielestäsi olleet suurimmat kommunikoinnin haasteet?
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet omaan ammatilliseen kommunikointikykyyn?

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Miten opetussuunnitelmassa huomioidaan kommunikointitaidot?
Millaisia kommunikointitaitoja kehittäviä oppimistehtäviä teetät opiskelijoilla?

Onko jokin seikka oppimisympäristössä estänyt kommunikointitaitojen kehittymisen?

Millainen viestintäympäristö oppilaitos on mielestäsi ollut?
• Onko vaikuttanut omaan viestintäkäyttäytymiseen?

Mitä sinulle merkitsevät kommunikointitaidot?
Mikä merkitys on opettajan omilla kommunikointitaidoilla?

Voidaanko kommunikointitaitoja opettaa?
Miten kommunikointitaitoja voidaan kehittää?

TYÖELÄMÄ

Mitä merkitsee ammatillinen viestintä?
Mitä erityistä kommunikointiin ja viestintää liittyvää haluaisit sanoa omalta alaltasi?
Millaisia kommunikointitaitoja työelämässä tarvitaan?
Onko alallasi joitain vakiintuneita viestinnän käytänteitä? Mitä?

Miltä tulevaisuuden työelämä vaikuttaa?
Miten kommunikointitaitojen merkitys muuttuu / muuttuuko?
Miten aiot kehittyä ja menestyä muuttuvissa työtilanteissa?
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Mitä odotat tulevaisuudelta ja oman alan viestinnällisiltä tilanteilta?
• Millainen ura sinulla on ollut? Miksi?
• Millaisia taitoja urallasi tarvitaan?
• Onko kommunikointitaidoilla ollut merkitystä urasi valinnassa?
• Millaiselta ura näyttää tulevaisuudessa?
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Liite 3. Teemahaastattelurunko/työelämä

TUTKIMUSHAASTATTELU

Taustatiedot
Haastateltava:
asiantuntija-alue:
ollut työelämässä:

ITSEARVIO

Kuvaile kommunikointitaitojasi ja tapaasi viestiä.

Miten kommunikointitaitosi ovat kehittyneet urasi aikana?

Mitkä ovat mielestäsi olleet suurimmat kommunikoinnin tai ylipäätään viestinnän haasteet?
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet omaan ammatilliseen kommunikointikykyyn?

Mitä sinulle merkitsevät kommunikointitaidot?

TYÖELÄMÄ

Millainen viestintäympäristö työsi on/on ollut?
• Onko vaikuttanut omaan viestintäkäyttäytymiseen?
• Kuvaile tyypillinen päivä.
• Oletko tekemisissä eri alojen ihmisten kanssa?
• Mikä on verkkoviestinnän merkitys?

Mikä merkitys on asiantuntijan omilla kommunikointitaidoilla työssä selviytymiseen ja me-
nestymiseen?

Mikä merkitys kommunikointitaidoilla on luovien yksilöiden asiantuntijaorganisaatiossa?

Mikä merkitys luovassa organisaatiossa on johtajan kommunikointitaidoilla?

Miten synnytetään avoin, luottamuksellinen viestintäympäristö?

Miten työelämän viestintävaateet ovat mielestäsi muuttuneet? Ovatko?

Voidaanko kommunikointitaitoja opettaa? Vai opitaanko vain?
Miten kommunikointitaitoja voidaan kehittää?

Mitä merkitsee ammatillinen viestintä?
Mitä erityistä kommunikointiin ja viestintää liittyvää haluaisit sanoa omalta alaltasi?
Millaisia kommunikointitaitoja työelämässä tarvitaan?
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Onko alallasi joitain vakiintuneita viestinnän käytänteitä? Mitä?

Miltä tulevaisuuden työelämä vaikuttaa?
Miten kommunikointitaitojen merkitys muuttuu / muuttuuko?
Miten aiot kehittyä ja menestyä muuttuvissa työtilanteissa?

Mitä odotat tulevaisuudelta ja oman alan viestinnällisiltä tilanteilta?
• Millainen ura sinulla on ollut? Miksi?
• Millaisia taitoja urallasi tarvitaan / on tarvittu?
• Onko kommunikointitaidoilla ollut merkitystä urasi valinnassa?
• Millaiselta ura näyttää tulevaisuudessa?



255

Liite 4. Esimerkki opettajan päiväkirjasivusta

Kevät 2007

Kävimme opiskelijoiden kanssa läpi opinnäytetyön raportointiin liittyviä muodollisia oh-
jeita. Miksi tämä on joka vuosi yhä ihmettelyn aihe? Opiskelijat pohtivat, täytyykö todella 
noudattaa jotain ohjetta? Toisaalta joku vaikuttaakin olevan tyytyväinen, kun epämääräisen 
luomisprosessin rinnalla kulkee normitettu raportointi. (PK 7.2.2007)

Meillä on tietty jatkuva ongelma opinnäytetyön prosessiin liittyvän ohjeistuksen ja vaatimus-
ten noudattamisessa. Mieleeni nousee väkisinkin, onko niin, että opinnäytetyön raporttia 
eivät opettajatkaan halua tehdä niin ”kirjallisesti ja virallisesti”. Prosessissa ja kommunikaa-
tiossa on parannettavaa, koska myös opiskelijoista näkyy, että omassa koulutusohjelmassa 
opinnäytetyön kirjallista raporttia ei ole riittävästi ohjeistettu. (PK 24.2.2007)

Jouduin tänään vääntämään rautalangasta opinnäytetyöprosessin tekstin ohjauksen merki-
tyksestä. Suunnittelijat olivat sitä mieltä (kaksi uutta opettajaa) että tekstin arvioinnin voi 
tehdä kuka tahansa. Juuri tässä porukassa on kuitenkin eniten ongelmia lähdeviittauksissa ja 
ylipäätään raportin tuottamisessa. (PK 16.3.2007)

Työhakemuksista käytiin tänään kovaa keskustelua: Syy tähän on se, että yhteisössä liikkuu 
tarinoita, joissa töihin ovat päässeet ne, jotka ovat osanneet rustata työhakemuksena kangas-
palalle tai tulostaneet ansioluettelonsa kultaiselle paperille. Yritän vastapainoksi kertoa tari-
naa, jossa 50-vuotias työnantaja oli ollut pöyristynyt vapaamuotoisesta hakemuksesta. (PK 
16.3.2007)

Kävimme tänään läpi muotinäytökseen liittyviä viestinnällisiä tilanteita. On selvää, että opis-
kelijoille ei ole hahmottunut vielä kokonaiskuvaa siitä, että lopulta viestinnän onnistuminen 
tai epäonnistuminen on nimenomaan heidän omissa käsissään. (PK 20.3.2007)

En tiedä, pitäisikö vain olla enemmän kaikkea luovaa. Tuntuu siltä, että esiintymistilantee-
seenkin saatiin tänään varmuutta, kun otettiin mielikuvitus mukaan! (PK 26.3.2007)

Opiskelijoilla on iso tarve käydä opinnäytetyön seminaariesitystä läpi – mokaamisen pelko 
yleisön edessä elää yllättävän vahvana. Mikä kumma siinä on, että innokkaista ala-astelaisista 
kasvaa esiintymistilannetta kohtuuttomasti pelkääviä nuoria aikuisia. (PK 5.4.2007)

Sain tänään palautetta siitä, että esiintymistilanteessa annettu vertaisarviointi toimii hyvin. 
Oikeastaan on helppoa opettajana olla viimeisenä kommentoimassa, kun opiskelijat ovat jo 
toisilleen antaneet todella rakentavaa ja asiallista palautetta. Valmis runko kohdista, joihin 
presentaatiossa kiinnitetään huomiota, auttaa opiskelijoita kohdistamaan palautteen esiinty-
misen kannalta oleelliseen. Ei jäädä vain toteamaan, että ihan kiva! (PK 9.5.2007)

Kiva, yksi ammattiaineen opettaja totesi tänään, ettei olisi uskonutkaan, että esityksissä voi 
kiinnittää niin moniin viestinnällisiin asioihin huomiota. Lupasi jatkossa kiinnittää niihin 
itsekin huomiota. (PK 21.5.2007)
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Liite 5. Esimerkki koulutusorganisaation 1. vaiheen analyysistä
Mikä merkitys kommunikointitaidoilla on ammatillisessa kasvussa?
- Miten ammattialalla vallitseva kulttuuri vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin opiskella ja 
kehittää kommunikointitaitojaan?
- Miten kommunikointitaidot koetaan osana omaa ammattia ja uraa?
(Analyysiesimerkki opiskelijoiden haastatteluista.)

Teema 1: Ammatillinen kasvu 

Taulukko 1. Esimerkki verkkoviestinnän merkityksestä ammatillisessa kasvussa, 
ilmausten pelkistäminen

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus

”Mullahan kävi onnekkaasti, koska olin vaih-
dossa ja sain virtuaaliopinnoista hyötyä.”

Virtuaalisuus ja yhteydenpidon mahdollisuudet 
globaalisti

”Tiedän että tulevaisuudessa ihmisillä, jotka 
hallitsee virtuaalimaailman, tulee olemaan 
oikeesti töitä.”

Virtuaalisen viestinnän hallinta ja työmahdol-
lisuudet

”Pitäis päästä kunnolla sisään (tietoteknisiin 
sovelluksiin), koska muuttuu ja kehittyy paljon.”

Virtuaalisen viestinnän nopea muuttuminen ja 
oman osaamisen kehittäminen

”Olis voinut olla opetuksessa enemmänkin 
(virtuaaliopintoja), oli nyt vaan raapaisu.”

Virtuaalisen viestinnän opetus

”Oli meilläkin yksi sellainen projekti, että vie-
tiin kaikki projektiin liittyvä viestintä faceboo-
kiin.”

Virtuaalinen viestintä ja projektiviestintä

”Avattiin siellä vaan tiloja meidän ryhmälle ja 
siellä olis voinu jakaa kansioita omista jutuista.”

Sosiaalinen media ja oma ryhmä

”Mut ei se sitten toiminut (viestintä faceboo-
kissa), koska kaikki ei vielä jotenki halunnu 
käyttää sitä tai rekisteröityä sinne.”

Sosiaalinen media ja käyttäjien erilaiset koke-
mukset

”Mä luulen että osaan kommunikoida kyllä ne-
tissä. Et jos olis oma chatti ni siell vois tutustua.”

Sosiaalinen media ja uudet vuorovaikutussuh-
teet

”Facebookissa on kyllä vähän oltu yhteydessä, 
mut mua ärsyttää, miksi siellä sanotaan mut ei 
kasvotusten.”

Sosiaalinen media ja vuorovaikutus oman alan 
ryhmän kanssa
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Taulukko 2. Esimerkki verkkoviestinnän merkityksestä ammatillisessa kasvussa, 
pelkistettyjen ilmausten klusterointi

Pelkistetty ilmaus Alaluokka

Virtuaalisuus ja yhteydenpidon mahdollisuudet 
globaalisti
Virtuaalinen viestintä ja projektiviestintä

Virtuaalisen viestinnän mahdollisuudet toimi-
joiden ollessa etäällä toisistaan 

Virtuaalisen viestinnän hallinta ja työmahdol-
lisuudet
Virtuaalisen viestinnän nopea muuttuminen ja 
oman osaamisen kehittäminen
Virtuaalisen viestinnän opetus

Virtuaalisen viestinnän hallinnan merkitys 
omaan uraan

Sosiaalinen media ja käyttäjien erilaiset koke-
mukset
Sosiaalinen media ja uudet vuorovaikutussuh-
teet

Sosiaalinen media ja vuorovaikutus

Sosiaalinen media ja oma ryhmä
Sosiaalinen media ja vuorovaikutus oman alan 
ryhmän kanssa

Sosiaalinen media yhteisöllisyyden vahvistajana

Taulukko 3. Esimerkki verkkoviestinnän merkityksestä ammatillisessa kasvussa, 
pääluokan muodostuminen

Alaluokka Yläluokka Pääluokka

Virtuaalisen viestinnän mah-
dollisuudet toimijoiden ollessa 
etäällä toisistaan
Virtuaalisen viestinnän hallin-
nan merkitys omaan uraan

Virtuaalinen viestintä Kommunikointi verkossa

Sosiaalinen media ja vuorovai-
kutus
Sosiaalinen media yhteisölli-
syyden vahvistajana

Sosiaalinen media



258

Liite 6. Esimerkki aineiston analyysin etenemisestä (vaiheet 1–3) 

Vaihe I: Korkeakoulukontekstin aineiston sisällönanalyysi

Alateemat 1. vaiheen sisällönanalyysin perusteella:
1. myymispuhe, 2. vakuuttava esiintyminen, 3. kommunikointi verkossa, 4. kulttuuriin 
kasvu, 5. sosiaalinen hyväksyntä, 6. pelisäännöt ja yhteiset tavat, 7. oppimisen rutiinit, 8. 
kirjoittaminen, 9. vuorovaikutus ja tunneäly, 10. autenttiset oppimistilanteet, 11. oppi-
mismahdollisuudet, opetussuunnitelmat, opettajan merkitys, ryhmän merkitys, johtami-
nen, persoonat, 12. arviointi ja palaute, 13. työelämän hyvät tyypit, 14. työelämän tekstit, 
15. viestinnän monikanavaisuus, 16. informaation hakeminen, 17. uramahdollisuudet, 18. 
organisaatio ja prosessit 19. kansainvälisyys sekä 20. tiimi- ja projektityö.

II Vaihe: Koko aineiston teemoittelu

Yhdistävät teemat:
1. omat, yksilön kommunikointitaidot -> miten aineistosta nousee kommunikointitaito-

jen määrittely ja merkitys
2. kommunikointitaidot ja oppimisympäristö -> miten haastateltavat kertovat oppi mis-

ympäristön merkityksestä
3. kommunikointitaidot ja työelämä -> miten työelämän viestintäympäristöä kuvaillaan
4. kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa -> miten haastateltavat 

kerto vat omasta ammatillisesta kasvustaan ja miten kommunikointitaidot ovat kehit-
tyneet. 

Alateemat, joissa työelämäaineisto mukana: (Ei varsinaisesti uusia teemoja vaan tarkennuksia 
painotusten mukaan)

1. myymispuhe, 2. teknologiavälitteinen viestintä, 3. vuorovaikutus ja tunneäly, 4. tiimit 
ja verkostot, 5. projektityö, 6. instituution/organisaation ohjaus ja pelisäännöt, 7. luovuus 
ja vapaus, 8. työkokemus, kansainvälisyys, autenttisuus ja osaamisen kehittyminen, 9. ryh-
män merkitys, 10. opettajan merkitys, 11. arviointi ja palaute, 12. koulutuksen vaikutta-
vuus, 13. vakuuttavuus, 14. johtaminen ja esimiestyö, 15. oppiva organisaatio, 16. viestien 
tulva, 17. monikanavaisuus, 18. tekstiä vai puhetta, 19. visuaalisuus ja sanallisuus, 20. luo-
vuus, 21. eettisyys ja 22. naiset ja miehet. 
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Vaihe III: Teemoittelu ja tulkinta diskursiivis-narratiivisella otteella

Yhdistäviksi teemoiksi analyysin kolmannessa vaiheessa muotoilin tutkimuskysymysten mu-
kaisesti 1.) Oppimisympäristön merkitys kommunikointitaitojen kehittymiselle ja 2.) Työ-
elämän viestinnälliset vaatimukset ja 3.) Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa 
kasvussa. 

Alateemojen sijoittaminen tutkimuskysymysten alle ”mistä puhutaan”: 

Oppimisympäristön merkitys Työelämän viestinnälliset vaatimukset

I kulttuuriin kasvu
visuaalisuus ja sanallisuus
luovuus
eettisyys
naiset ja miehet

I ihmiset ja persoonat
myymispuhe
vuorovaikutus ja tunneäly
tiimit ja verkostot
vakuuttavuus
johtaminen ja esimiestyö
oppiva organisaatio

II oppimisen tavat ja keinot
instituution/organisaation ohjaus ja pelisäännöt
luovuus ja vapaus
työkokemus, kansainvälisyys, autenttisuus ja 
osaamisen kehittyminen
projektityöryhmän merkitys
opettajan merkitys
arviointi ja palaute
koulutuksen vaikuttavuus

II viestinnän välineet ja kanavat
viestien tulva
monikanavaisuus
tekstiä vai puhetta
teknologiavälitteinen viestintä

Kolmas ja kokoava tutkimuskysymys: 
• Kommunikointitaitojen merkitys ammatillisessa kasvussa

• Sosiaalistuminen: kulttuuriin kasvu, alan viestintäosaamisen konventioiden tunnistami-
nen, epämuodollinen kommunikaatio

• Selviytyminen ja hallinta: yleiset työelämävalmiudet, viestinnän rutiinit, muutos- ja kon-
fliktitilanteiden hallinta

• Menestyminen: alakohtaisen viestinnän erityispiirteiden hallinta, monialaisen viestin-
tätilanteen ymmärtäminen oman osaamisen ilmaisu ja myymispuhe, asiakasymmärrys ja 
vaikuttamisen taito, teknologiavälitteinen viestintä, kansainvälisyys

• Asiantuntijuus, oppiminen ja kehittyminen: akateemisen viestintägenren tunnistami-
nen ja hallinta, palaute, kritiikki ja rakentava vuorovaikutus, tiimioppiminen, oppiva orga-
nisaatio, yhteisöllisyyttä ja luovuutta tukeva johtaminen
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Liite 8. Kollektiivinen kertomus kommunikointitaitojen 
merkityksestä ammatillisessa kasvussa
Tässä liitteessä kokoan aineistoni analyysin narratiivisen tutkimuksen ominaispiirteen mu-
kaisesti kokonaiseksi kehityskertomukseksi, joka pyrkii tuomaan aineistosta nousevia teemo-
ja esille (ks. esim. Heikkinen 2010, 149.) 

Juonellinen tarina kuvaa kommunikointitaitojen merkitystä ammatillisessa kasvussa 
ammattikorkeakoulusta työelämän viestintäympäristöön sellaisena kuin se aineistosta 
välittyy ja syntyy. Tarina on mahdollisimman autenttinen – olen vain muuttanut puhe-
kielen tyyliltään tarinankerronnaksi ja muokannut kesken jääneistä ajatuksista kokonai-
sia lauseita ja virkkeitä. Sanoma on kuitenkin suoraan haastateltavien elämismaailmasta. 
Oleellista tässä juonellisessa kertomuksessa on nyt elettävä postmoderni aika, konteksti, 
jossa tarina on syntynyt ja ennen kaikkea kollektiiviseksi ääneksi yhdistyneet kertomukset 
kommunikointitaitojen merkityksestä ammatillisessa kasvussa. Tässä yksilön ainutlaatui-
sen näkökulman ymmärtäminen on tärkeämpää kuin absoluuttisen totuuden etsiminen. 
Yhteinen tarina voi kuitenkin puhutella meistä monia: ehkä näemme siinä menneisyy-
temme, tunnistamme nykyisyytemme ja saamme ikkunan tulevaisuuteen. Tässä tarinassa 
sanat muodostavat alun, keskikohdan ja lopun.

I OPISKELUAIKA

Alku – sosiaalistuminen 

Minä seison hälinän keskellä ja nimeni huudetaan. Olen paikalla, olen olemassa, olen yksi va-
lituista. Tälle alalle, tähän opinahjoon eivät kaikki pääse, joten osaan olla kiitollinen. Katse-
len ympärilleni ja näen muita onnekkaita, odottavia, innokkaita – paljon puheliaampia kuin 
minä. Arastelen vielä, mutta uskon, että jonain päivänä me olemme yhtenäinen joukko, joku 
päivä meistä kasvaa jotain uutta ja ainutlaatuista. Näiden ihmisten kanssa viettäisin monia 
hikisiä ja haastavia hetkiä yksin ja ryhmässä. Minua mietityttää, uskallanko ottaa heihin kon-
taktin, miten löydän sielunkumppanini.

Se, että minut tunnetaan, on merkittävää, että joku osaa lausua nimeni ja muistaa sen 
vielä huomenna. Minua ahdistaa, koska ryhmämme on netissä puhelias, iloinen, intel-
lektuelli ja vuorovaikuttava, mutta kun aamulla kohtaamme, emme edes tervehdi. Miksi 
verkon yli niin monen on helpompi pukea sanoiksi jotain merkittävää?

Meidän yhteinen projektimme on takana. Sen aikana meistä kuoriutui tiimi – tai 
osasta meistä. Koska edessämme oli jotain yhteistä ja jokin yhteinen päämäärä, löysimme 
myös yhteisen kielen. Osasimme kommunikoida keskenämme, vaikka totuuden nimessä 
on sanottava, että koulu ei sitä tehtävää kovin kiitettävästi hoitanut. Informaatiokatkok-
sista selvisimme sillä, että otimme itse selvää. Välillä tuntui siltä, että opettajat eivät tuo-
neet meille mitään valmiina vaan saimme itse tehdä kaiken työn. Mutta olen tyytyväinen, 
koska nyt meissä on yhteistä henkeä, puhumme kohdatessa, uskallamme kommentoida 
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toistemme töitä kasvotusten vaikka selkeästi meillä vallitseekin vielä positiivisen palaut-
teen hiljainen sopimus.

Tänään kävimme läpi oman portfolion kokoamista ja sen merkitystä, kun hakee töitä. 
Onhan niin, että tällä alalla, kun portfolion kanssa menee hakemaan töitä, täytyy omat 
työt esittää sekä visuaalisesti että suullisesti. Suunnittelijana ne kaikki asiat, jotka ovat 
pääni sisällä, ovat itselleni todella selviä mutta eivät muille. Vaikka meillä on ollut pal-
jon presentaatioita, pohdituttaa, osaanko tuoda suullisesti oman tunnelman tai ajatuksen 
esille – niin kuin itse tunnen. Toivon, että silloin voin luottaa omiin piirustuksiini, silloin 
on kyllä helpompaa näyttää väreinä ja malleina kuin selittää sanoin. Mutta kai ne tukevat 
toisiaan – kuvat ja sanat.

Opettajat eivät ehkä ole parhaita mahdollisia organisaattoreita, koska kursseista tu-
leva informaatio tulee todella myöhään – jos ollenkaan, mutta sitäkin parempia he ovat 
luomaan keskustelukulttuuria. On ihanaa, kun on sellainen olo, että saa puhua – vaikka 
esiintymisestä en pidä vieläkään – eivätkä kyllä näytä pitävän kaikki opettajatkaan. Hie-
noa on myös se, että puhutaan asioista, ei ihmisistä ja että asiat tappelee ei ihmiset – vaik-
ka se on tosi vaikeaa. Aika paljon opiskelijat joutuvat esittämään ja kritisoimaan toisten 
työtä ja perustelemaan omaa työtään, mutta pitäisi vielä enemmän uskaltaa keskustella ja 
kritisoidakin. Pelottaa ajatella, että esimerkiksi opinnäytetyössä vaaditaan todella paljon 
– onko meillä valmiuksia siihen koko pakettiin – produktiin ja vielä aika laajaan raport-
tiin. Opinnäytetyön pitäisi olla opiskelun huippukohta! 

Työelämäkohtaamisista haluan ottaa kaiken irti – tuntuu siltä, että on imettävä kaikki 
mahdollinen tietoa ja taito, mitä saatavilla on, koska lopulta yhteiset projektit ja aidot työ-
elämäkohtaamiset vasta kasvattavatkin meistä rautaisia ammattilaisia.

Koulutuksen loppusuoralla – Ammatilliseen kulttuuriin kasvaminen

Meillä on ollut kiire opinnoissa usein ja jos nopeasti on pitänyt kysyä, kaikki kysyvät apuani. 
Olen huomannut, että olen ehkä ollut liian kiltti, kun omat työt myöhästelevät auttaessani 
muita. Vaikka mielellään olen auttanut, kai minua on helppo lähestyä.

Yrittäjyys-opintojaksolla pohdittiin tänään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan: mitä oi-
keastaan haluamme tulevaisuudelta, millaisen yrityksen voisi perustaa. Kyllä täällä kai-
killa opintojaksoilla on aika paljon puhuttu! Kun kerran suu on annettu, niin hyvä sitä 
on käyttää.

Koulutuksen aikana ryhmästämmekin on kasvanut tiivis porukka ja meille on synty-
nyt vähitellen hyvä ryhmähenki. Ensinnäkin on luokan kanssa tiivis ryhmä ja sitten vielä 
opettajien kanssa. Jotenkin se, mitä aiemmin on ollut, että opettaja vaan opettaa, eikä 
muuta, on nyt eritavalla. Jollain tavalla meistä on kasvanut tasavertaisia ja keskustelu ja 
vuorovaikutus ovat tosi tärkeitä. Myös kaikki kohtaamiset yrityselämän kanssa opiskelun 
aikana ovat olleet todella merkittäviä. 

Opinnot ovat loppusuoralla, tänään esittelin opinnäytetyöni. Tein oman ideamal-
liston ja pidin presentaation toimeksiantajalla ja myin siis ideani heille. Tätä on sitten 
työelämässäkin, että pitää pystyä myymään ideansa. Opinnäytetyön tekeminen on ollut 
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opettavaista. Toisaalta rehellistä on kai todeta, että kirjallinen osuus on ollut haasteellinen 
ja jollain tavalla irrallaan. Ehkä olisi ollut hyvä jo opintojen aikana kirjoittaa enemmän, 
jos ei kurssien yhteydessä niin edes itse aina silloin tällöin jotakin, jottei kirjoittamisen 
taito olisi päässyt ruostumaan. Oman lisänsä jännitykseen tuo sitten vielä se, että meidän 
alalla nyt ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän pitää kaikki pystyä esittämään myös eng-
lanniksi. Nyt jo muutamilla opiskelijakavereilla toimeksiantaja opinnäytetyössä on ollut 
englanninkielinen.

II TYÖURAN ALKU:

Menestys ja myyntipuheeni

Ensimmäisenä työelämässä tulee kommunikointitaito, sitten on se oma ammattitaito ja sitten 
vasta lahjakkuus. Eihän voi päästä mihinkään, jos ei uskalla itseänsä tuoda esille ja myydä 
osaamistaan – tuntuu kauhealta, kun nykyään puhutaan itsensä myymisestä mutta näin se 
vaan on.

Osaan minä. Tiedän kyllä. Hallitsen ja kykenen. Kuinka monta myyntipuhetta mi-
nun pitääkään pitää ennen kuin ovet aukeavat? Voisin ehkä sittenkin harkita managerin 
hankkimista!

Kyllä menestyäkseen täytyy ymmärtää monenlaisia ihmisiä. Yksi hyvä kehittymisen 
alue olisi esimerkiksi tietää, miten voisimme erityyppisiä asiakkaita käsitellä ja miten voisi 
kommunikoida ja miten voisi valmistautua kohtaamiseen. Voisi sitten valmistautua jos 
tietää, millainen asiakas on. Pitäisi enemmän tässä työssä tietää myyntitilanteesta ja vies-
tinnästä asiakaskohtaamisissa. Vielä enemmän voisi osaamista kehittää viestinnän näkö-
kulmasta. Kun kaikki ammatillinen alkaa olla jo tuttua – tulee uusia trendejä ja mallistoja 
mutta että oppisi paneutumaan siihen asiakkaaseen ja sen persoonaan.

Haasteita on viestintäosaamisen suhteen tunnistanut jo nyt. Perustelu on ollut vai-
keinta oppia – ei voi mennä kylmiltään kohtaamaan asiakasta tai toista alaa edustavaa kol-
legaa. Ja että osaa väitellä niin ettei suutu – se on vaikeaa! Kun on omasta työstä kysymys, 
siihen liittyy tunteita. 

Selviytyminen: Kaaoksesta järjestykseen kommunikoiden 

Minun pitäisi tietää enemmän, nopeammin, löytää ja ymmärtää. Mutta uuden työpaikan vaa-
timukset ovat kovat ja informaatiotulva valtava. Minunhan pitäisi luoda jotain visuaa lisesti 
merkittävää, miksi minun sitten pitää istua näissä palaverisessa, puhua ja pohtia, kun oikeasti 
haluaisin vain suunnitella. 

Kaikki vieraat ihmiset ympärilläni – miten ihmeessä opin heidät tuntemaan? Olen 
kova jännittämään, ja kun pitää saada sanottua asioita, menen lukkoon. Paljon vaikuttaa 
se, kuinka tuttu asia on, minkälainen porukka on ja kuinka paljon on alustanut ja valmis-
tautunut. Kaikkein karmein paikka on, että pitäisi esitellä uusi asia, johon ei ole paneutu-
nut ja siitä pitäisi keskustella tai alustaa vieraalle porukalle.
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Projekteja on paljon ja niissä pitäisi viestiä aina vain enemmän ja paremmin omasta 
työstään, työn vaiheista ja valinnoista suunnitteluprosessissa. Liittyyhän tähänkin taas 
oman työn myymistä – että osaa tuoda omat vahvuudet esille. 

Viestintäosaaminen ja asiantuntijuus

Asiakas on eri mieltä kanssani. Joudun vakuuttamaan hänet uudelleen ja uudelleen. Miten 
pukisin sanoiksi sen, että sininen on sävynä kylmä, että sillä voi kyllä maalata merimaiseman 
muttei se sovi tähän olohuoneeseen. Jos asiakas vain on sitä mieltä, että sininen on hänen 
lempivärinsä. Kukaan muu ei kuitenkaan tunne työtäni niin hyvin kuin minä, vaikka kai 
minunkin pitää pystyä perustelemaan valintani.

Koko ajan on kiire. En usko, että tekniikka on tähän syy, mutta ainakin se mahdollis-
taa kaiken kiireen. Ylipäätään maailmanmeno on aika hektistä. On jäänyt vähälle sellai-
nen työasioiden ulkopuolinen viestintä, enää ei ehdi kommunikoida niistä asioista, jotka 
on epämuodollisia. Ja kuitenkin sillä olisi merkitystä – kun tuntee jonkun ihmisen, oppii 
tietämään, miten hänen kanssaan kommunikoidaan. Ja kun tuntee, niin silloin taas on 
helpompi tehdä töitä yhdessä. Tietää, että hän pysyy rinnalla ja mukana ja hoitaa hom-
man. Voin luottaa asiantuntijana ja ihmisenä. 

Intuitiivisuus ja luovuus 

Näin tänään aamu-usvan aikaan kaksi valkeaa hahmoa lähisuolla – kurkia. Maisema ins pi roi 
minut – ehkä saan jotain siitä suunnittelutyöhöni. 

Minun pitää vain kirjoittaa jotain asiakkaan näkemyksistä, jotta saan tämän muistiin, 
jotta muistaisin sen huomennakin. Toisaalta laitan tämän mieluummin mallipiirustukse-
na pöydälle kuin kirjoitan tästä muistion. Eiköhän työni puhu puolestani, miksi minun 
pitää sitä vielä jotenkin selittää? Ehkä kuitenkin on niin, että nämä kaksi – kuvallinen ja 
sanallinen – täydentävät toisiaan. Jos kaikki eivät saa työstäni irti sen merkityksiä, voin 
ehkä yrittää selittää. Yhteisen kommunikaation tuloksena saan selville myös sen, mitä 
asia kas oikeasti haluaa.

Viestinnän rutiinit

Työelämässä tärkeintä on ensin selvittää, mitä on tekemässä ja miksi on tekemässä ja että osaa 
perustella asiat. Tämä tehdään enimmäkseen suullisesti, ei niinkään kirjallisesti. Joudun kyl-
lä tekemään muistioita ja laittamaan muiden asioita paperille ja se on turhauttavaa hommaa. 
Olen paljon markkinointikokouksissa muistioiden pitäjänä. Kokouksiin osallistuu ostajia ja 
muita sidosryhmien edustajia. On hyvin monialainen ryhmä ja välillä saa muotoilla sanotta-
vansa todella tarkasti. Vaikka on selkeä ja vahva oma ajatus olemassa, pitääkin samalla olla 
hyvin puolueeton ja jotenkin johdatella asiaan vaivihkaa.

Työpaikan ilmapuntari: asennetta, puhetta ja vuorovaikutusta 

Kyllä sillä on merkitystä, että osaa kuunnella toista ja että luo ympärilleen hyvää tunnelmaa. 
Meillä on työpaikalla sellainen tyyppi, joka saa synkänkin asian esitettyä jotenkin aina hyväs-
sä valossa. Hänen kanssaan on helppo kommunikoida, tehdä töitä yhdessä. Toivoisin itse, että 
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voisin vielä kehittyä ottamaan erilaiset ihmiset paremmin huomioon. On meillä myös yksi, 
joka aina saa kaikki pahalle tuulelle. Vaikka hän osaakin asiansa ja on hyvä siinä mitä tekee, 
niin luulen, että ei kukaan oikein haluaisi tehdä töitä yhdessä hänen kanssaan. Tiimityö käy 
tosi raskaaksi, kun joku on koko ajan tosi kielteinen.

Irtisanottuja kollegoja, mutta minä olen vielä täällä. Olen aina hoitanut hommani tun-
nollisesti – tehnyt sen, minkä osaan ja pystyn. Tiedän, että on paljon lahjakkaampia ja 
paljon taitavampia osaajia, mutta minä olen aina osannut pitää porukan hyvää henkeä 
yllä. En usko, että olen sitä oppinut mitenkään erityisesti. Olen aina osannut lukea ihmi-
siä. Siltikin uskon, että kommunikointitaitoja voi opettaa, mutta ehkä se on enemmän 
sellaista mekaanista taitojen opettelua. Tai ehkä tilanteet ja erilaiset ihmiset opettavat. 
Myös kollegat opettavat. Paljon on persoonasta kiinni, jollakin on sitä tunneälyä ja jolla-
kin ei ole.

Osaamisen kehittyminen

Olen ollut työpaikassa, jossa joutui varomaan sanomisiaan. Mietin vain, pitääkö täällä pan-
tata tietoa? Onko jollain parempaa tietoa kuin minulla? Miksi minulle ei kerrota kaikkea? 
Olenko kollegani kilpailija? Onko kaikilla aloilla näin?

Kollegoilla on todella merkitystä. Haluan, että voin luottaa lähitiimiini, että he todella 
sanovat, jos joku työssäni on menossa pieleen. Voidaan yhdessä pohtia, mitä voisi tehdä 
paremmin. Tapana on, että kysytään aina, onko tämä hyvä, mitä tykkäät ja aina ollaan 
saatavilla. Kun tiedetään, että on joku esitys, valmistaudutaan yhdessä. Osataan perustella 
valintamme ja joku voi vielä kysyä ja varmistaa, oletko ajatellut, että asiakkaat saattavat 
kysyä tätä. Voidaan näin sparrata toisiamme.

III TYÖURAA TAKANA

Aktiivinen kuuntelu

Onko joku tullut ajatelleeksi, että tässä viestien tulvassa tarvitaankin joku, joka vain kuun-
telee – ei siis luo lisää viestinnän saastetta, ei nosta itseään ylemmäksi pitämällä kovaa ääntä, 
vaan ihan oikeasti kuuntelee, mitä muilla on sanottavaa ja ehkä oppii siitä. Ehkä se, että ih-
mistä oikeasti kuuntelee ja tulkitsee, johtaa johonkin syvällisempään – ei tule välttämättä 
kiireessä toistettua samoja virheitä kuin suunnittelijat ennen meitä. Pelkällä kuuntelullakin 
voi myydä – asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja minä osaan suunitella paremmin asiakkaan 
tarpeeseen. Usein nuorilla on kiire näyttää omat kykynsä, on pidettävä ääntä omasta osaami-
sesta ja luotava omaa henkilökohtaista brändiään ja verkostojaan. Kun ikää tulee ja on nähnyt 
erilaisia työyhteisöjä, oppinut tuntemaan erilaisia persoonia, tietää, että jokaisella on jotain 
merkittävää sanottavaa, mutta jos kellään ei ole aikaa kuunnella, ei niillä ajatuksilla ole väliä. 
Yksin ei maailmaa voi muuttaa.
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Ihmisten johtaminen 

Olen oppinut huomaamaan, että saan ihmiset toimimaan omalla puheellani. Voin esittää 
 asioita – vaikeitakin ja lopulta saan ihmiset ajattelemaan yhteistä etua ja ajamaan yhteistä 
asiaa. Puheella on merkillinen vaikutus. Tänään jouduin kertomaan hyvin vaikeasta asiasta 
ja tilanne oli itsellenikin hankala. Nuorempana en olisi uskaltanut, en ehkä olisi halunnut 
pahoittaa kenenkään mieltä, mutta työ ja kokemus ovat opettaneet, että joskus vain tarvitsee 
olla tiukka ja että johtajana on oltava looginen ja rehellinen. 

On paljon minusta, yksilönä ja esimiehenä, kiinni kuinka työyhteisöni viestii ja miten 
avoin, luottavainen ilmapiiri meillä vallitsee. 

Tänään uskalsin olla sitkeä, päätin muuttaa asioita. Jonkun pitää pystyä luovassa ja va-
paassakin työyhteisössä näyttämän suuntaa. Vain vuorovaikuttamalla voi asioita muuttaa. 
Vain vuorovaikuttamalla voidaan saavuttaa yhteinen ymmärrys.
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