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Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
suorittavat opiskelijat rakentavat identiteettiä. Tarkastelun kohteena on Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulussa terveyden edistämisen, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden 
hoidon koulutusohjelmassa tutkintoa suorittavat opiskelijat. He ovat ensimmäisiä 
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita. 

Uudenlaista tutkintoa suorittavien identiteetin muodostumista tarkastellaan 
tutkielmassa narratiivisesta näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on, millainen 
narratiivinen identiteetti opiskelijoilla on. Tarkastelussa on myös, millaisista 
kulttuurista tarinamalleista identiteettiä rakennetaan, kun valmista mallia ei vielä ole. 
Aineistona tutkimuksessa on kymmenen opiskelijan haastattelut, jotka toteutettiin 
episodisen haastattelun keinoin. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä sekä 
yleistettyä että kertomusmuotoista tietoa opiskelijoiden kokemuksista ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoina. 

Aineistoa analysoitiin muodostamalla tarinatyyppejä. Aineisto jakautui selvästi 
kolmeen eri tarinatyyppiin, jotka nimettiin idealistin, uraohjuksen ja ajautuneen 
tarinoiksi. Näitä tarinatyyppejä tarkasteltiin kokonaisvaltaista sisällönanalyysiä 
soveltamalla. Analyysi paljasti tarinatyypeistä identiteetin elementit ja laajemmat 
kulttuuriset tarinamallit, joista identiteetin aineksia ammennettiin. Idealistin 
identiteetti rakentui elinikäisen oppimisen sekä auttamisen ja kehittämisen 
elementeistä. Uraohjuksen identiteetti muodostui puolestaan tulevasta esimies-
asemasta ja tunnollisuudesta. Ajautuneen identiteetti poikkesi kahdesta muusta 
selvästi. Tarinassa korostui vastatarinan ainekset, epävarmuus ja kunnianhimon puute. 

Tutkimustuloksena ilmeni, että ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat 
rakentavat identiteettiään eri lähtökohdista. Heillä ei ole yhtä yhtenäistä identiteettiä 
vaan identiteettiin omaksutaan elementtejä laajalta tarinamallien kentältä. Tärkeimmät 
kulttuuriset tarinamallit, joista identiteettiä ammennettiin, olivat postmoderni tarina-
malli, sosiaali- ja terveysalan tarinamalli, tosi opiskelijan tarinamalli ja ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon virallinen tarinamalli. Ylempää ammattikorkeakoulu-
tutkintoa edelleen kehitettäessä tulisi opiskelijoiden erilaiset identiteettijäsennykset 
ottaa huomioon. Tutkielma osoitti, että kaikille opiskelijoille pohjakoulutuksesta 
riippumatta tulisi myös tarjota mielikuva tulevaisuudesta ja siitä, mihin tutkinnon 
suorittanut voi työelämässä päätyä. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
suorittavan identiteetin muodostuminen ja tutkintoon kiinnittyminen on heikkoa, jos 
opiskelijalla ei ole visiota tulevaisuudestaan. 

Avainsanat: ylempi ammattikorkeakoulututkinto, narratiivisuus, narratiivinen 
identiteetti, kulttuuriset tarinamallit
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1. Johdanto

1.1 Tutkielman lähtökohdat

Tässä tutkielmassa selvitän, miten identiteettiä rakennetaan, kun opiskellaan täysin 

uudenlaisessa tutkinnossa – ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto vakinaistettiin kokeiluvaiheen jälkeen kesällä 2005

kaikille ammattikorkeakoulun aloille (A 423/2005). Uudet tutkinnot asetettiin rinnas-

teisiksi maisterin tutkinnoille, ja julkisiin virkoihin sekä tehtäviin haettaessa ne 

vertautuvatkin ylempiin korkeakoulututkintoihin (A 426/ 2005, 10§). Tutkinnot 

herättivät heti suunnittelu- ja kokeiluvaiheesta alkaen kiivasta keskustelua etenkin 

yliopiston piirissä (Herranen 2003, 9). Kiivaassa koulutuspoliittisessa keskustelussa 

on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle itse opiskelijat, jotka ovat suorittaneet 

kokeilujatkotutkinnon tai ovat parhaillaan suorittamassa tutkintoa. Tutkittua tietoa 

siitä, miten opiskelijat itse kokevat asemansa ja identiteettinsä, ei juuri ole. Kokeilu-

vaiheen opiskelijoita on tarkasteltu lähinnä pienimuotoisissa selvityksissä (Okkonen 

2005; Okkonen & Malava 2005) ja muutamissa pro gradu -tutkielmissa (Kesälä 2006;

Leskinen 2005). Identiteetin näkökulmasta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opiskelijoita ei ole tutkittu, kuten ei juuri muitakaan uuden koulutusohjelman tai 

tutkinnon opiskelijoita. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat ovat epävarmassa tilanteessa, sillä 

tutkinto on vielä kehitysvaiheessa ja tietoa siitä, mihin tutkinnon suorittaneet päätyvät 

on vähän. Tutkintoa suorittavilla ei siis ole malleja tai tarinoita siitä, mitä on olla 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija. Opiskelijoiden epäselvää ja 

epävarmaa tilannetta kuvastaa hyvin tutkimuksessa esiin noussut ongelma tutkinto-

nimikkeestä. Tutkimukseen osallistujat eivät olleet tietoisia, mikä heidän nimikkeensä 

tulee olemaan valmistumisen jälkeen. Heidän tarinansa ylemmän ammattikorkeakou-

lututkinnon opiskelijoina on siis vielä ilman nimeä. Tutkintonimikkeellä on merki-

tystä opiskelijoille, mutta myös laajemmin koko korkeakoulukentälle, jossa käydään 

valtataistelua ja tehdään erottautumisia muun muassa nimikkeiden avulla (Herranen 

2003).

Tutkielmassa tarkastelen opiskelijoiden identiteettiä narratiivisesta näkökulmasta. 

Narratiivinen eli tarinallinen näkökulma tarjoaa mahdollisuuden tutkia muotoutuvaa 
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identiteettiä. Narratiivisuus auttaa näkemään, miten identiteettiä ei luoda tyhjästä vaan 

se rakennetaan aikaisempien kulttuurista tarjoutuvien tarinamallien perustalle (ks. 

esim. Heikkinen 2001b; Hänninen 1999; Whitebrook 2001; Ylijoki 1998). Opiskeli-

joiden tarinat, joita tutkielmassa esittelen, voivat auttaa myös tutkintoa suorittavia 

opiskelijoita. Lukemalla toisen tarinaa, opiskelija voi ymmärtää, ettei hän ole 

tunteidensa kanssa yksin, vaan muiden kokemukset ovat samankaltaisia kuin hänen 

omansa. Toisten tarinoiden kuuleminen voi lujittaa omaa identiteettiä. (Hänninen & 

Valkonen 1998, 13.) 

Tutkielmassa tarkastelun kohteena on Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja 

terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava opiskelijaryhmä. 

Sosiaali- ja terveysalan, kuten muidenkin alojen ylemmät ammattikorkeakoulu-

tutkinnot, ovat vielä kehitysvaiheessa. Lampinen (2007, 34) on korostanut, että näitä 

tutkintoja olisi kehitettävä etenkin työelämänäkökulmasta, vaikka painetta korkea-

koulutuksen yhdenmukaistamiseen ja akateemisuuteen tulisikin ammattikorkea-

koulujen sisältä. Yhdenmukaistamisen halussa on Lampisen mukaan kyse statuksesta 

ja toisaalta identiteetistä. Jotta tutkintojen omaleimaisuus hahmottuisi, on ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon ja sitä suorittavien opiskelijoiden identiteettiä 

tutkittava. Opiskelijoiden profiili on parhaillaan muodostumassa, ja osana tätä kehi-

tystä ovat opiskelijoiden omat määrittelyt itsestään ja identiteetistään. Tämä tutkielma 

on osana tutkintojen ja opiskelijoiden profiilin omaleimaisuuden hahmottamistyössä, 

ja tarjoaa ilmiöön sosiaalipsykologisen näkökulman. Tutkielmallani on siis selvä 

kytkentä käytäntöön. 

1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 

sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat 

identifioivat itsensä tarinassaan. Tarkastelun keskiössä on siis se, miten opiskelijat 

rakentavat identiteettiään uudenlaisessa koulutusohjelmassa ja juuri vakinaistetun 

tutkinnon pioneereina. Tutkielmassani haen vastausta kysymyksiin:

1. Miten opiskelijat rakentavat narratiivista identiteettiään terveyden edistämisen, 

ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelmassa?
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2. Millainen narratiivinen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajan 

identiteetti heillä on?

3. Millaisista kulttuurisista tarinamalleista opiskelijat ammentavat aineksia 

identiteettiinsä?

Tutkimuskohteena on siis sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa suorittava opiskelijaryhmä. He opiskelevat terveyden edistämisen, ikäänty-

vien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelmassa ja ovat aloittaneet opiskelun 

ensimmäisten vakinaistettua tutkintoa suorittavien joukossa. Tutkinto on laajuudeltaan 

90 opintopistettä, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella kahdessa vuodessa 

(Opetussuunnitelma 2007–2008). Tämä ryhmä valikoitui tutkielman kohteeksi, koska 

työskentelin tutkimuksen teon käynnistysvaiheessa Pirkanmaan ammattikorkea-

koulussa, jossa kyseinen ryhmä oli sen hetken ainoa ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa suorittava ryhmä. Toisaalta olin myös kiinnostunut juuri nimenomaan tästä 

ryhmästä heidän pioneeriasemansa vuoksi. Tutkielman taustalla on kiinnostus 

laajempaan kysymykseen siitä, miten identiteettiä rakennetaan uudenlaisessa 

tutkinnossa, kun valmista mallia ei vielä ole. Ensimmäiset opiskelijaryhmät ovat 

erityisasemassa, sillä he joutuvat kohtaamaan epävarmuutta ja keskeneräisyyttä.

Tutkielmassa haen syvällistä ymmärrystä opiskelijoiden identiteetin muodostumiseen 

laadullisen tutkimuksen keinoin hyödyntäen narratiivista tutkimussuuntaa. 

1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielman aluksi selvitän, mitä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot oikeastaan 

ovat, ja miten ne ovat syntynet. Taustan laaja selvitys on tärkeää ymmärryksen 

saamiseksi siitä, millaisessa kontekstissa opiskelijat identiteettiään rakentavat. Haluan 

samalla esitellä koostetusti tärkeitä tutkintoon liittyviä tekijöitä, koska tieto on tällä 

hetkellä kovin sirpaleista ja paikoin epäselvääkin tilanteen jatkuvan kehittymisen 

vuoksi. Tiedot kuten, mihin tutkinto tuottaa kelpoisuuden, ja mitkä ovat tutkinnon 

tavoitteet, ovat tärkeitä etenkin tutkintoa harkitseville ja siinä opiskeleville. Ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon taustojen selvittelyn jälkeen pureudun narratiivisuuteen 

tutkimusmenetelmänä ja siihen, miten identiteettiä tarkastellaan narratiivisesta 

näkökulmasta. 
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Kun tutkielman teoreettinen tausta on selvitetty, siirryn esittelemään tutkimuksen 

toteutusta. Aineistona tutkielmassa on kymmenen opiskelijan haastattelut. Esittelen

haastattelujen luonteen ja sen, miten ne etenivät. Esittelen myös analyysitapani

yksityiskohtaisesti, jotta päätelmäni olisi ymmärrettävissä. Tämän jälkeen luvuissa

viisi ja kuusi esittelen varsinaiset tutkimustulokset. Viimeisessä luvussa esitän 

päätelmiä tutkimustuloksista sekä kehitysehdotuksia, joita ammattikorkeakoulut ja 

muut tutkintojen parissa työskentelevät voivat ottaa huomioon tutkinnon kehitys-

työssä. Lopuksi tarkastelen vielä aihepiirin mahdollisia jatkotutkimusaiheita.

Koska osa tutkielmassa käytettävistä käsitteistä on huomattavat pitkiä, tulen 

käyttämään jonkin verran lyhenteitä. Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta 

tulen käyttämään paikoin myös lyhennettä ylempi AMK-tutkinto. Opiskelijoista 

käytän tarvittaessa lyhennettä YAMK-opiskelijat, koska muuta yksinkertaista 

nimikettä ei ole. Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta käytän virallista lyhennettä 

PIRAMK. 
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2. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot –
korkeakoulujärjestelmän tulokas

2.1 Jatkotutkintokokeilusta ylemmäksi 
ammattikorkeakoulututkinnoksi

Ammattikorkeakoulut syntyivät Suomeen kokeilun kautta vuonna 1991, ja neljän 

kokeiluvuoden jälkeen ne vakiinnutettiin osaksi suomalaista korkeakoulujärjestelmää 

(Rask 2002, 32). Samalla Suomeen muodostui dualistinen korkea-asteen koulutus, 

jossa ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen roolit ovat erilaiset mutta 

rinnakkaiset (ks. esim. Lampinen 1995). Duaalimallin kehittymisen seurauksena alkoi 

kuitenkin pian esiintyä ajatuksia siitä, että järjestelmä on keskeneräinen, koska 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille ei ollut muita mahdollisia jatko-

opintoväyliä kuin ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot tai siirtyminen 

yliopistoon. Erikoistumisopinnot eivät ole tutkintoon johtavaa koulutusta ja yliopistot 

puolestaan eivät lue hyväksi ammattikorkeakouluopintoja yhtenäisillä tavoilla. 

Ammattikorkeakoulujen omia jatkotutkintoja varten käynnistettiinkin suunnittelutyö 

jo vuonna 1997. Lähtökohtana suunnittelutyössä olivat duaalimallin säilyttäminen ja 

toisaalta työelämän muutokset ja kasvaneet koulutusvaatimukset. (Salminen 2002,

357–358.) 

Vuonna 1998 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. teki ehdotuksen 

opetusministeriölle ammattikorkeakoulujen 80 opintoviikon laajuisista jatko-

tutkinnoista. Tuolloin painottuivat etenkin tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan 

muuttuneet tarpeet, joita seurasi muun muassa väestön ikääntymisestä ja uudenlaisen

informaatioteknologian käyttöönotosta. (Salminen 2002, 358.) Vielä samana vuonna 

opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto asetti valmisteluryhmän suun-

nittelemaan jatkotutkintojen pilottivaihetta. Suunnittelun jälkeen ryhmä ehdotti 60–80 

opintoviikon laajuisten työelämän kehittämiseen kytkeytyvien ammatillisten jatko-

tutkintojen perustamista ammattikorkeakouluihin. Päätöksiä jatkotutkintojen perusta-

misesta saatiin kuitenkin odottaa, sillä julkisuudessa heräsi vilkasta keskustelua 

tutkintojen liiallisesta kiirehtimisestä, ja pelkoa siitä, että perustutkintojen 

kehittäminen kärsisi. Keskustelua käytiin myös korkeakoulututkintojen 
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kansainvälisestä kehityksestä. Lopulta valtioneuvosto kuitenkin esitti suunnittelun 

pohjalta ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen käynnistämisvaiheen toteutusta 

määräaikaisena kokeiluna. Koulutukseen hakeutuvien työkokemusvaatimus määrättiin 

kolmeen vuoteen, ja se tuli olla suoritettuna perustutkinnon jälkeen. Jatkotutkinnon 

taso suhteessa muihin korkeakoulututkintoihin jätettiin määrittelemättä, vaikka 

hallituksen esityksessä määrittelyä olikin ehdotettu. Maaliskuussa 2001 annettiin 

hallituksen esitys ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen kokeilulaiksi. (Salminen 

2003, 6-8.)

Laki (L 645/2001) ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta tuli voimaan 

vuoden 2002 alusta, ja ammattikorkeakoulut saivat sen mukaan aloittaa koulutuksen 

aikaisintaan 1.8.2002. Kokeilun tarkoituksena oli saada kokemuksia ja tietoa jatko-

tutkintojen kehittämistä varten. Tietoa haluttiin kokeilumallin rakenteesta ja 

laajuudesta, työelämän tarpeista, jatkotutkintojen työelämäyhteyksistä sekä asemasta 

korkeakoulututkintojen järjestelmässä. Kokeiluun haluttiin mukaan aloja, joilla työ-

elämän nopean kehityksen ja kansainvälistymisen vuoksi henkilöstön jatkokoulutus-

tarve oli kiireisin. Tällaisia aloja katsottiin olevan tekniikka, kauppa ja hallinto sekä 

terveydenhuolto. Eduskunnan sivistysvaliokunta halusi liittää kokeiluun mukaan vielä 

yhden tärkeäksi katsomansa alan, sosiaalialan. (Kekäle ym. 2004, 7-10.)

Kolmen kokeiluvuoden jälkeen jatkotutkinnot vakinaistettiin kesällä 2005, ja 

viralliseksi nimeksi muodostui samalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Jatko-

tutkinto nimestä päätettiin luopua, koska yliopistoissa jatkotutkinnon käsitettä 

käytetään eri tarkoituksessa, ja se olisi saattanut aiheuttaa sekaantumisia (HE

14/2005). Asetuksessa määrättiin, että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tulevat 

kaikille samoille aloille kuin perustutkinnotkin. Tutkintojen taso muotoiltiin siten, että 

julkisiin virkoihin sekä tehtäviin haettaessa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

vertautuvat ylempiin korkeakoulututkintoihin (A 426/2005, 10§). Koulutusohjelmien 

laajuudeksi määrättiin laissa vähintään yhden lukuvuoden ja enintään puolentoista 

vuoden päätoimisten opintojen mittaisiksi (L 411/2005). Opintoviikkoina tutkintojen 

laajuus on joko 60 tai 90 opintopistettä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavien opintojen tavoitteeksi asetettiin:

1) työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta 

alalta sekä 2) syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja 
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yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan 

tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn 3) 

valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon 

kehittämiseen 4) työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito sekä 5) 

kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät 

valmiudet. (A 423/2005) 

Tavoitteissakin painottuva työelämälähtöisyys on ollut tutkintojen suunnittelusta ja 

kokeiluvaiheesta lähtien tärkeänä ohjaavana periaatteena (Neuvonen-Rauhala & 

Tynjälä 2004, 172.). Tutkinnoissa korostuu aikuiskoulutuksellinen toteutus ja ne on 

suunnattu työelämässä jo työskennelleille (Salminen 2002, 363). Pääsyvaatimuksena 

on kolmen vuoden työkokemus, jota on kutsuttu jopa eurooppalaiseksi innovaatioksi

sen poikkeavan rakenteen vuoksi (esim. Lindqvist 2005, 16; Neuvonen-Rauhala & 

Tynjälä 2004, 179). Koulutus myös järjestetään siten, että se voidaan suorittaa työn 

ohella. Lisäksi työelämälähtöisyyttä toteutetaan tutkintoon sisältyvän opinnäytetyön 

kautta, joka suoritetaan työelämän kehitystehtävänä. Myös yleisellä tasolla koulutuk-

sen odotetaan edistävän työelämän kehittämistä ja tuottavan tärkeitä työelämätaitoja. 

(Tynjälä ym. 2004, 12.) 

Valtioneuvoston asetuksessa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintonimike 

muotoiltiin siten, että se tuli muodostaa koulutusohjelman mukaan, ja perään tuli 

liittää lyhenne ylempi AMK. Sosiaali- terveys ja liikunta-alalla ylempi ammatti-

korkeakoulututkinto olisi siten sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulu-

tutkinto, ja tutkintonimike on esimerkiksi muotoa sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja 

englanninkielisissä yhteyksissä Master of Health Care. (A 423/2005.) Asetuksessa 

määriteltyä nimikemuotoilua voi kuitenkin pitää ongelmallisena, koska nimike 

määrittyy suoritettavan koulutusohjelman, ei pohjakoulutuksen mukaan. Ongelmia 

tästä aiheutuu etenkin terveysalan koulutusohjelmissa, joissa opiskelee muitakin kuin 

sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Esimerkiksi terveyden 

edistämisen koulutusohjelmassa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon suorittanut sosionomi saisi määrittelyn mukaan tutkintonimikkeekseen 

sairaanhoitaja (ylempi AMK) (ks. esim. Harjunpää 2007). Valmistunut henkilö ei 

kuitenkaan tällöin ole laillistettu sairaanhoitaja, vaikka nimike siihen virheellisesti 

viittaisikin. Tiettyihin terveydenhuollon ammattien harjoittamiseen, kuten sairaan-

hoitajan ja kätilön ammatteihin, vaaditaan ammatinharjoittamislain mukaisesti 
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntymys. Se myönnetään hakemuksesta 

henkilöille, jotka ovat suorittaneet asianomaiseen ammattiin johtavan koulutuksen 

(L559/1994). 

Eduskunnassa sairaanhoitajan nimikeasiasta jätettiin kirjallinen kysymys heti 

tutkintojen vakinaistamisen jälkeen. Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen silloinen 

opetusministeri Antti Kalliomäki viittasi tutkintonimikkeen ja ammatinharjoittamis-

oikeuden eroon, mutta myös samalla myönsi tämän eron olevan vaikeasti 

hahmotettava. Kuitenkin myös pohjakoulutuksen mukaan määrittyvä tutkintonimike 

olisi ongelmallinen, sillä koulutusohjelmasta valmistuvat saattaisivat tällöin saada 

kaikki eri nimikkeen ja tutkintonimikkeellä ei välttämättä olisi mitään yhteyttä 

opiskeltuun alaan (KK 750/2005 vp). Tutkintonimikeasiasta keskustellaan edelleen, 

kun tutkintojen vakinaistamisesta on kulunut jo lähes kaksi ja puoli vuotta. Opetus-

ministeriössä tiedostetaan asian ongelmallisuus, mutta tällä hetkellä tilanteen 

korjaaminen ilman lain muuttamista on mahdotonta. Opetusministeriön kehittämis-

päällikkö Jouni Kangasniemen mielestä ammattikorkeakoulujen pitäisi huomioida 

opiskelijoiden tulevat tutkintonimikkeet jo valitessa opiskelijoita koulutusohjelmiin,

jotta ongelmallisilta tapauksilta vältyttäisiin. (Kangasniemi 2007.)

2.2 Kiivas keskustelu tutkinnoista

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tai jatkotutkinnot kuten niitä alun perin 

kutsuttiin, herättivät heti suunnitteluvaiheesta alkaen kiivasta keskustelua. 

Varauksellisia kannanottoja esitettiin muun muassa yliopistokentältä. Kannanotoissa 

korostuivat huoli duaalimallin hämärtymisestä sekä tutkintojärjestelmien sekoittumi-

sesta. Etenkin maisteri nimikkeen käyttöä ja tutkintojen rinnastamista yliopistojen 

maisteritutkintoihin vastustettiin. (Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto 2004 & 

kannanotto 2005.) Vastustajat esittivät myös, että tutkinnot kehitettiin liian aikaisin, 

sillä perustutkinnotkin olivat vielä kehitysvaiheessa (Isohookana-Asunmaa 2000).

Ammattikorkeakoulukentällä jatkotutkintoja kuitenkin puolustettiin. Ne nähtiin 

tärkeiksi ammatillisen osaamisen syventäjiksi ja alueellisen kehityksen edistäjiksi. 

(Herranen 2003, 9.) Tärkeä tekijä, joka puhui jatkotutkintojen puolesta, oli niin 

sanottu Bolognan julistus korkeakoulutuksen yhteiseurooppalaisesta kehittämisestä, 

johon Suomikin on sitoutunut. Sen tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen 
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korkeakoulutusalue, jotta eurooppalainen koulutuksen kilpailukyky ja laatu 

paranisivat ja tutkintorakenteet selkiytyisivät. Julistuksessa esitetään tutkinto-

rakenteeksi kahden syklin mallia, jossa ensimmäisen syklin tutkinto on kolmi- tai 

nelivuotinen bachelor-tason tutkinto ja toisen syklin muodostavat master-tason ja 

tohtorin tutkinnot. Rakenteiden yhdenmukaistaminen on nähty tärkeäksi etenkin 

opiskelijoiden vaihtojärjestelmän ja korkeakoulujen vuorovaikutuksen lisäämisen 

kannalta. (Arstila-Paasilinna 2004, 16–19; Rinne 2002, 98.) Bolognan prosessiin 

vedottiin myös ministeriön asettaman selvitysmies Jukka-Pekka Liljanderin (2004) 

raportissa ammattikorkeakoulujen asemasta eurooppalaisella korkeakoulutusalueella. 

Liljander suositti raportissaan ”kahden syklin tutkintojärjestelmään” siirtymistä, jottei 

kansainvälinen yhteistyö vaikeutuisi, ja jo luotujen verkostojen säilyminen 

vaarantuisi. Raportissa ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot nähtiin elintärkeänä, 

jotta kansainvälisessä kehityksessä ja yleiseurooppalaisessa ilmiössä pysyttäisiin 

mukana. Kyseistä raporttia ja sen esittämiä tulkintoja on kuitenkin kritisoitu. 

Yliopiston puolelta Sakari Ahola (2006, 75) on kritisoinut niin Liljanderin asemaa

puolueettomana asiantuntijana kuin Bolognan prosessin kritiikitöntä käsittelyä, 

annettuna ja ”lähes ylitsepääsemättömänä voimana”. Ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa ja Bolognan prosessin suhdetta siihen on kritisoitu myös siksi, ettei 

Bolognan asiakirjoissa tehdä selvää eroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

välillä (emt., 73).

Monissa jatkotutkintoja puolustavissa puheenvuoroissa korostettiin, ettei 

koulutukseen pidä rakentaa umpiperiä, vaan ammattikorkeakouluopiskelijoilla tulee 

olla mahdollisuus jatkaa opintojaan omassa oppilaitoksessaan (esim. Laaksola 1998;

Rask 2000; Risikko 2005). Myös muuttuva työelämä on teema, joka toistui puolusta-

vissa kannanotoissa. Tulevaisuudessa työelämän kansainvälistyminen, toiminta-

ympäristön teknistyminen, väestörakenteen ja liiketoiminnan syklien uudelleen 

muotoutumisen katsotaan edellyttävän korkeakoulutukselta vastausta erilaistuviin 

osaamishaasteisiin. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto on kannanotoissaan 

ilmaissut, että yritykset tulevat tarvitsemaan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon 

suorittaneita vahvistaakseen menestystään erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. 

(Sutinen 2000, 17.) Työelämän edustajien mielipiteet jatkotutkinnoista niiden 

perustamisen aikana olivat kuitenkin ristiriitaisia: toiset vastustivat tutkintoja selvästi 

ja toiset näkivät ne tervetulleina (Pyökäri & Huttu 2003). Jatkotutkintoja vastustavia 

kannanottoja ennen kokeilulain voimaantuloa esittivät muun muassa Teollisuuden ja 
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Työnantajain Keskusliitto, Metalliteollisuuden Keskusliitto ja Sähkö- ja 

elektroniikkateollisuuden keskusliitto. Liittojen yhteisen kannanoton mukaan jatko-

tutkinnot olivat tarpeettomia, sillä ammattikorkeakoulujen perustutkinnotkaan eivät 

tuolloin olleet vielä selkiytyneet työelämässä. (Elinkeinoelämän keskusliitto tiedotteet 

2000.) Kokeilun aikana työelämän edustajat esittivät muun muassa kannanottoja siitä, 

että vaikka jatkotutkinnot olisivatkin soveltuvia esimerkiksi terveysalalla sekä 

tekniikan ja liikenteen alalle, niin kaikille ylemmille tutkinnoille ei työelämässä olisi 

sijaa (Koponen 2004). Myönteisissä kannanotoissa työelämän edustajat ovat tuoneet 

esiin muun muassa tutkintojen työelämälähtöisyyden ja ammatillisuuden, jotka 

nähdään tärkeiksi tutkintojen omaleimaiselle profiilille (Iivonen 2005, 41; Suutari 

2005, 53).

2.3 Tutkinnon tulevaisuus

Keskustelun käydessä kiivaana, ovat ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat joutuneet 

samalla astumaan epävarmuuden, kritiikin ja uutuuden maailmaan tutkintojen 

hakiessa muotoaan. Ammattikorkeakoulukentällä usko ylempiin tutkintoihin on 

kuitenkin ollut vahva koko ajan. Siellä tutkintojen käynnistämistä kuvattiin alusta 

alkaen tärkeimmäksi päätökseksi sen hetken korkeakoulupolitiikassa (Sutinen 2000, 

5). Tutkintojen kehittäminen on ollut tärkeää ammattikorkeakouluille monista syistä, 

joista ammattikorkeakoulun korkeakouluaseman vahvistuminen ei suinkaan ole vä-

hämerkityksisin. Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta näiden tutkintojen 

perustamisella onkin ollut symbolista arvoa. Ammattikorkeakoulujen aseman 

vahvistumisen myötä, on samalla alkanut keskustelu Suomen korkeakoulujen liian 

suuresta määrästä.  (Rauhala 2007, 27.)

Vuoden 2007 aikana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aloittaa yhteensä noin 

1700 opiskelijaa (Levonen 2007, 5). Pitkän aikavälin tavoitteeksi on opetus-

ministeriön julkaisemassa Koulutus ja tutkimus 2007–2012 muistion alustavassa 

laskelmassa määritelty, että tulevaisuudessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

voi suorittaa jopa noin 20 % perustutkinnon suorittaneista (Koulutus ja tutkimus 

2007–2012 2007). Tosin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa tätä on pidetty 

epärealistisen korkeana määränä (Dromberg 2007, 14). Vaikka tulevaisuudessa määrä 

ei olisikaan 20 %, tulee ylempää AMK-tutkintoa suorittavat olemaan silti merkittävän 

suuri joukko. Ammattikorkeakouluille tämä joukko asettaa monia haasteita, joihin on 
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vastattava. Tutkinnon tunnettuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä ja kiireellisim-

mistä haasteista. Esimerkiksi monille työnantajille voi olla vaikeaa erottaa tutkintoja 

ammattikorkeakoulujen perustutkinnosta ja toisaalta yliopistojen maisteritutkinnoista. 

Tutkintojen omaleimaista luonnetta on siten kehitettävä tulevina vuosina. (Suutari 

2005, 53.) Haasteena on myös kehittää yhteistyötä opiskelijan, ammattikorkeakoulun 

ja työelämän edustajan välillä. Opetuksen laatu on samoin nähty asiaksi, jonka 

jatkuvaan kehittämiseen on yhä enemmän panostettava. (Okkonen & Neuvonen-

Rauhala 2005, 215.) 

Koska erottautumista ja erottelua tehdään kielen avulla, tulevaisuudessa varmasti 

keskustellaan vielä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden tutkintonimikkeistä. Jo 

tutkintojen kokeiluvaiheesta lähtien on käyty kiivasta keskustelua muun muassa 

maisteri-nimikkeen käytöstä. Keskustelussa on kyse valtataistelusta, jossa käsitteet 

kuten korkeakoulu ja maisteri, ovat olennaisia (Herranen 2003, 151). Jatta Herranen 

(emt., 151) on todennut, ettei tämän vuoksi ole saman tekevää, millä nimikkeellä 

ylempää ammattikorkeakoulututkinnon suorittajia kutsutaan. Ammattikorkeakoulujen 

rehtorineuvoston ARENE ry:n puheenjohtaja Pentti Rauhala on viimeaikaisissa 

kannanotossaan palannut taas maisterikeskusteluun ehdottamalla, että nimike pitäisi 

olla maisteri (AMK), jota jatkotutkintokokeilun arviointiryhmä aikoinaan ehdotti 

(Liiten 2007). Opiskelijoiden kannalta tärkeintä olisi saada piste nimikekeskusteluun, 

olisi tutkintonimike sitten mikä hyvänsä. Kohtuullista olisi, että edes opiskelijat itse 

tietäisivät varmuudella, millä nimikkeellä ovat valmistumassa. Samalla tutkintojen 

tunnettuuden lisääminen ja markkinointi helpottuisi, kun tiedettäisiin, mikä tutkinnon 

suorittajien nimike on myös tulevaisuudessa. 

Ammattikorkeakoulujen puolelta on myös esitetty, että yliopistojen tulisi tulevaisuu-

dessa hyväksyä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet tohtoriopintoihin. Muun 

muassa Tampereen yliopiston rehtori Krista Varantola on ottanut kantaa asiaan ja 

torjunut ajatuksen ylemmän AMK-tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-

opintoihin. Ajatus ei hänen mukaansa sovellu tilanteeseen, jossa kriteerejä tohtori-

opintoihin muutoinkin ollaan kiristämässä. (Liiten 2007.) Yliopistojen rehtorien 

vastustus on johtanut siihen, että ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat tuoneet esiin 

mahdollisuuden tehdä yhteistyötä jopa ulkomaisten yliopistojen kanssa, ellei jatko-

opintoasiassa löydetä yhteisymmärrystä (Puustinen 2007). Alustavana ajatuksena 

ARENEn taholta on tuotu esiin myös ammatilliset tohtoritutkinnot, joita muutamissa 
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maissa on kehitelty. ARENEkin tosin toteaa, ettei aika ole vielä kypsä tämän 

kysymyksen esille nostamiseen. (Rauhala 2007, 25.)

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteet aiheuttavat varmasti muutoinkin lisää 

keskustelua. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003–2008 asettaa 

tavoitteeksi ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon säilyttämisen ja 

vahvistamisen erillisinä ja omaleimaisina vaihtoehtoina. Yliopiston tehtävä on 

tutkimus ja siihen perustuva korkein opetus, ja ammattikorkeakoulun työelämän 

tarpeista lähtevä ”korkeimman opetuksen antaminen, soveltavan työelämää 

palvelevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan toteuttaminen ja oman alueen 

kehittäminen”. (Kekäle ym. 2004, 14.) Suomen virallinen korkeakoulupolitiikka on 

siis sitoutunut rakentamaan korkeakoululaitosta duaalimallin pohjalta. Vielä on 

kuitenkin vaikea ennustaa millaiset vaikutukset on jo nyt näkyvissä olevalla 

kehityksellä, jossa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö lisääntyy. Jarkko 

Tirrosen (2006) mukaan ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat lähentyneet viime 

vuosina merkittävästi. Hänen mielestä korkeakoulut ovat jopa limittymässä toisiinsa 

ja duaalimalli on katoamassa. (Emt., 158) On myös esitetty, että ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon vuoksi kehitys johtaa samaan kuin Iso-Britanniassa, jossa 

polytechnic-korkeakoulut muuttuivat yliopistoiksi (Varmola 2002, 379).

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama kelpoisuus on yksi teemoista, josta 

tulevaisuudessa varmasti vielä keskustellaan. Jo jatkotutkintojen kokeiluvaiheen

aikana nostettiin esiin jatkotutkinnon tuottama kelpoisuus ammattikorkeakoulun 

lehtorin ja yliopettajan tehtäviin. Muun muassa Maija Rask (2002, 39) esitti, että 

jatkotutkinnon suorittaneet olisivat hyvä lisä ammattikorkeakoulujen opettajakuntaan. 

Hän katsoi, että yliopistotutkinnon suorittaneet lehtorit ja yliopettajat eivät ole 

välttämättä sisäistäneet ammattikorkeakoulujen toiminnan lähtökohtia. Vaarana 

yliopistokoulutuksen saaneiden rekrytoinnissa voidaan nähdä myös akateemisten 

arvojen ja tutkimuksen ylikorostumisen kulkeutuminen ammattikorkeakoulujen sisään 

(Lampinen 2002, 65). Tällä hetkellä on edelleen voimassa 1995 voimaan tullut asetus 

ammattikorkeakouluopinnoista, joissa ”ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaaditaan 

soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja 

lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto” (A 256/1995). Ylemmät ammatti-

korkeakoulututkinnon suorittanut voi siis hakeutua ammattikorkeakoulun lehtorin 

tehtävään, mutta ei yliopettajaksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi lehtoreilta 
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vaaditaan 35 opintoviikon mittaiset opettajan opinnot suoritettuna kolmen vuoden 

kuluessa virkaan tai toimeen nimittämisestä (A437/1998).

2.4 Sosiaali- ja terveysalan ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on vuosien mittaan tapahtunut paljon 

muutoksia. Suurimmat muutokset 1990-luvulla olivat kouluasteen koulutusten 

yhdistäminen uudeksi koulutusammatiksi ja ammattikorkeakoulun syntyminen. 

(Könnilä 1999, 27–29.) Alan viimeisin koulutusmuutos on ylempien ammatti-

korkeakoulututkintojen kehittyminen jatkotutkintokokeilun kautta. Jatkotutkintojen 

valmisteluvaiheessa tehtiin selvitys terveydenhuollon alan jatkotutkintotarpeista. 

Sosiaalialalle selvitystä ei tehty, vaikka se lopulta tulikin mukaan jo kokeilu-

vaiheeseen. Terveysalan jatkotutkintojen valmistelutyössä uudet tutkinnot nähtiin 

tarpeellisina, sillä tulevaisuudessa kohdattaisiin monia haasteita kuten väestön 

ikääntyminen, päihteiden käytön lisääntyminen ja väestön hyvinvoinnin epätasainen 

jakautuminen. Tulevaisuudessa terveydenhuollon piirissä myös hoidetaan yhä 

vaikeammin sairaita, hoitokäytännöt muuttuvat ja kasvavaan työvoimatarpeeseen 

tulee vastata. Sosiaali- ja terveysala olikin mukana heti jatkotutkintojen kokeilu-

vaiheesta lähtien. (Paulin 2003.) Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa neljässä suomenkielisessä, kahdessa 

ruotsinkielisessä ja yhdessä englanninkielisessä koulutusohjelmassa 

(Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat 2007).

Ylempi AMK-tutkinto tarjoaa opiskelijalle ”tarvittavat teoreettiset tiedot 

asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten”. 

Tutkintoon sisältyvien syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa 

opiskelijalle muun muassa ”mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön” 

(423/2005). Terveysalalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija voi 

tutkinnon kautta saada valmiuksia esimerkiksi osastonhoitajan tehtävään. Terveyden-

huollon johto- asiantuntija- ja esimiestehtävien kelpoisuuksista ei ole lainsäädännössä 

määräyksiä, joten määrittely on työnantajakohtaista. Terveys- ja sosiaalialan 

henkilöstön ammattijärjestö Tehy kuitenkin suosittaa hallinnollisiin esimiestehtäviin 

kuten ylihoitajan ja osastonhoitajan tehtäviin soveltuvaa ylempää korkeakoulu-

tutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. (Tehy ry 2006.)
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Koska ylempi AMK-tutkinto rinnastuu yliopistossa suoritettuun maisterin tutkintoon, 

olisi näiden tutkintojen keskinäistä roolijakoa hyvä selkiyttää. Tutkintojen 

määrittelyissä korostuu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon käytännöllisyys 

maisterikoulutuksen teoreettisuuteen nähden. Kuitenkin verratessa yliopistollista 

hoitotieteen tieteenalaohjelmaa ylemmän AMK-tutkinnon terveyden edistämisen 

koulutusohjelmaan, on huomattavissa yhtäläisyyksiä. Tutkinnoille on yhteistä se, ettei 

niitä pääse suorittamaan ilman alan pohjakoulutusta. Yliopiston hoitotieteen 

opintoihin koulutusvaatimuksena on soveltuvan terveydenhuollon opistoasteen tai 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen (Opintoluotsi, opetusministeriön www-

palvelu 2007). Ylempään AMK-tutkintoa suorittavalta vaaditaan puolestaan, että 

hakija on ”suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan 

korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus 

asianomaiselta alalta” (L 411/2005). Julkisuudessa ei juuri ole käyty keskustelua siitä, 

miten käytännössä kahden eri koulutusreitin kautta valmistuneet tulevat sijoittumaan 

työelämässä suhteessa toisiinsa. Hoitotieteestä valmistuvat henkilöt kun voivat 

opetusministeriön mukaan työskennellä sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, suunnittelu-

ja kehittämistehtävissä. Suuntautumisen mukaan valmistunut voi toimia opettajana, 

ylihoitajana, osastonhoitajana tai johtavaksi hoitajana. (Opintoluotsi, opetus-

ministeriön www-palvelu 2007.) Kuitenkin myös ylemmän AMK-tutkinnon 

suorittajalla on mahdollisuus hakeutua esimerkiksi osastonhoitajiksi ja myös 

suorittamaan opettajan pätevyys lisäkoulutuksena (A 437/1998).

Myös sosiaalialalla tilannetta ylempien ammattikorkeakoulututkintojen syntymisen 

jälkeen voi luonnehtia sekavaksi. Alalta valmistuu Suomessa ammattilaisia 

useammalta eri koulutusasteelta kuin koskaan aikaisemmin. Työnantajien ja 

opiskelijoiksi hakeutuvien voi olla vaikea hahmottaa eri koulutusvaihtoehtojen työ-

markkinarelevanssia ja painopiste-eroja. Olisikin aiheellista selvittää esimerkiksi 

sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja tiedekorkeakoulun kandidaatin 

tutkinnon antamaa työmarkkinarelevanssia suhteessa tiedekorkeakoulun maisterin 

tutkintoon tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa. (Viinamäki & Ilmasti 2007, 99–

100.) Vuoden 2005 eduskunnan hyväksymässä sosiaalihuollon henkilöstön 

kelpoisuuslaissa määritellään sosiaalityön kelpoisuudeksi yliopistollinen ylempi 

korkeakoulututkinto, jolloin ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei pätevöitä 

sosiaalityöhön (L 272/2005). Myös vuonna 2007 julkaistussa Sosiaalialan korkea-
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koulutuksen suunta -selvityksessä ei tätä kelpoisuutta haluta muuttaa. Selvityksessä 

Jorma Niemelä esittää kuitenkin asiasta eriävän mielipiteen. Hänen mielestään 

sosiaalityöntekijäpulaan yhdeksi ratkaisuksi voisi olla Bolognan prosessin mukainen 

ylemmän AMK-tutkinnon rinnastaminen maisterin tutkintoon myös sosiaalityön-

tekijän kelpoisuuden kohdalla. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 

2007:43.) Myös sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto on kannanotoissaan ollut 

samaa mieltä (Viinamäki & Ilmasti 2007, 105).

Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa (PIRAMK) sosiaali- ja terveysalan ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon voi tällä hetkellä suorittaa kahdessa eri koulutus-

ohjelmassa. Ensimmäinen varsinainen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 

suorittava ryhmä, johon tutkimuksenikin kohdistuu, aloitti marraskuussa 2005. 

Ryhmää edelsi tutkintojen kokeiluvaiheessa vuonna 2002 käynnistetty ikääntyvien ja 

pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelma1, josta ensimmäiset opiskelijat 

valmistuivat keväällä 2004. Toinen kokeilujatkotutkintoryhmä valmistui seuraavan 

vuoden lopulla. Tammikuussa 2007 PIRAMKissa aloitti uusi koulutusohjelma, jossa 

teemana on sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Tulevaisuudessa

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi PIRAMKissa suorittaa myös hyvin-

vointiteknologian koulutusohjelmassa, joka käynnistyy syksyllä 2008. (Lipponen 

14.9.2007.) PIRAMKissa ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu 

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon 

suorittaneille, joilla on asianomaiselta alalta vähintään kolmen vuoden työkokemus

(Pirkanmaan ammattikorkeakoulun www-sivut 2007).

2.5 Aikaisemmat selvitykset ammattikorkeakoulun 
jatkotutkintoa suorittaneista

Ammattikorkeakouluista ja AMK-opiskelijoista on tehty viime vuosina melko paljon 

tutkimusta. Osasyynä tähän ovat ammattikorkeakoulukentän sisällä tehdyt väitöskirjat 

ja lisensiaatintutkimukset. (Luopajärvi 2002.) Myös ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa suorittavista opiskelijoista on jo ehditty laatia muutamia selvityksiä, vaikka 

                                                
1 Koulutusohjelman nimeen lisättiin myöhemmin ”terveyden edistäminen”. Terveyden edistämisen 
koulutusohjelmassa on eri ammattikorkeakouluissa eri painotuksia. PIRAMKissa painotus on 
ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidossa. Osa ammattikorkeakouluista käyttää painotuksista 
nimikettä suuntautumisvaihtoehto. (Lipponen 2007.)
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tutkinnot ovatkin vielä nuoria. Tämän tutkielman tarkastelun kohdetta, tutkintoja 

suorittavien opiskelijoiden identiteettiä, ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu. 

Jatkotutkintojen kokeiluvaiheen opiskelijoita on tarkasteltu muutamissa yleis-

luontoisissa selvityksiä ja pro gradu -tason tutkielmissa. Muun muassa Riitta Leskinen 

(2005) on selvittänyt pro gradu -tutkielmassaan Diakonia ammattikorkeakoulussa ja 

Hämeen ammattikorkeakoulussa kokeilujatkotutkintoa suorittaneiden opiskelijoiden 

kokemuksia ja arjen sujumista. Tutkimusaineisto koostui kahdeksan opiskelijan 

teemahaastattelusta, joista heijastui selkeästi elinikäisen oppimisen ja itsensä jatkuvan 

kehittämisen näkökulma. Haastateltavat olivat hakeutuneet koulutukseen pääasiassa 

parantaakseen osaamistaan ja asemaansa työmarkkinoilla. Opiskelijat korostivat 

joustavien järjestelyiden tärkeyttä niin korkeakoulun kuin työpaikankin taholta, koska 

opiskelu tapahtui kokopäivätyön ohella. Tutkielman perusteella piirtyi kuva vastuulli-

sista, suunnitelmallisista, uusille kokemuksille avoimista opiskelijoista, joita ajoi 

eteenpäin sisäinen motivaatio. 

Jatkotutkinnon kokeiluvaiheessa tehtiin myös valtakunnallisen koordinaatio- ja 

seurantaryhmän taholta joukko pienehköjä selvityksiä. Kyselylomakkeilla selvitettiin 

opiskelijoiden hakeutumissyitä, opiskelijoiden kokemuksia opiskelun alkuvaiheista 

kuten tyytyväisyyttä opetukseen (Malava & Okkonen 2005). Myös valmistuvien 

opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen asiantuntijuuden syvenemisestä ja 

opiskelustaan selvitettiin kyselyin (Okkonen 2005). Työelämän yhteishenkilöille 

suoritettiin myös kysely, jossa kartoitettiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään 

jatkotutkinnoista (Okkonen & Neuvonen-Rauhala 2005). 

Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisinta antia tarjoaa selvitys, jossa tarkasteltiin

vastauksia kysymykseen ”Miksi hakeuduit opiskelemaan?”. Tähän kysymykseen 

vastasi 328 opiskelijaa ja vastaukset voitiin luokitella viiteen eri luokkaan. Yleisin syy 

hakeutua jatkokoulutukseen oli sisäinen ammatillisen orientaatio (49 %), kuten 

pätevöitymistarve tai halu edetä uralla. Jotkut vastaajista halusivat myös varautua 

mahdollista työttömyyttä vastaan hankkimalla lisäkoulutusta. Toiseksi suurimmaksi 

syyluokaksi muodostuivat persoonallista orientaatiota heijastavat vastaukset (32 %)

kuten henkilökohtainen kasvu, itsensä kehittäminen ja opiskelusta sinänsä innostu-

minen. Vain 5 % vastauksista kuvasi ulkoista ammatillista orientaatiota. Tähän 

ryhmään katsottiin kuuluvan vastaukset, joissa hakeutumisen syyksi korostui
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nimenomaan ylempään korkeakoulututkintoon rinnastettavan jatkotutkinnon 

hankkiminen. Myös sosiaalista orientaatiota ilmaisevia syitä oli vain muutamia 

(3 %). Näissä vastauksissa viitattiin jaettuihin sosiaalisiin kokemuksiin ja yleiseen 

viihtymiseen. Viides syyluokka muodostui vastauksista, joissa viitattiin joihinkin 

muihin syihin (11 %). Tällöin sysäyksenä koulutukseen hakeutumiseen oli saattanut 

toimia ilmoituksen näkeminen lehdessä tai työnantajan ehdotus. (Okkonen & Malava 

2005.) 

Okkonen & Malava (2005) luokittelivat tämän selvityksessä vastaukset Gibbs´n ym. 

(1984) koulutusorientaatioluokittelun mukaisesti (emt., 181). Tämä kuitenkin tekee 

luokittelusta paikoin keinotekoisen. Esimerkiksi ”ulkoisen orientaation” luokan voi 

katsoa olevan päällekkäinen ”sisäisen ammatillisen orientaation” kanssa, sillä 

molempien luokkien vastausten takaa löytyy osin sama syy – halu edetä uralla. 

Toisaalta taas ”sisäisen ammatillisen orientaation” -luokkaan niputettiin sekä selvästi 

uratavoitteiset ihmiset, että varmuuden vuoksi opiskelijatkin. Vastausten taustojen 

analysointi jää myös hyvin pinnalliselle tasolle. Esimerkiksi ”muut syyt” -luokkaan 

sisälletyt vastaukset kuten ilmoituksen näkeminen lehdessä, ei kerro todellisesta 

syystä tai orientaatosta lähteä opiskelemaan. Selvitys antaa kuitenkin yleisen kuvan 

opiskelijoiden motiiveista hakeutua opiskelemaan jatkotutkintoa. Tutkintojen

vakinaistamisen jälkeen opiskelemaan hakeutuneilla voi olettaa olevan samankaltaisia

syitä taustalla kuin jatkotutkintokokeilun aikaisilla opiskelijoilla. 

Tutkimukset ylempää AMK-tutkintoa tai jatkotutkintoa suorittavista opiskelijoista 

ovat jääneet siis melko pinnalliselle tasolle. Tutkimuksissa on lähinnä selvitetty 

opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta ja heidän opiskelumotiivejaan. Identiteetin 

näkökulmasta ei siis heitä ole aiemmin tutkittu. Uuden tutkinnon ja vasta muotou-

tumisvaiheessa olevan identiteetin tarkasteluun soveltuu hyvin narratiivinen tutkimus-

ote, jota esittelen seuraavaksi. Osoitan narratiivisen tutkimusotteen mahdollisuuksia

identiteetin käsittelyssä ja sen roolin tutkielmassani.  
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3. Narratiivisuus ja identiteetti

3. 1 Narratiivisuuden esiinmarssi 

Narratiivisen eli tarinallisen tutkimussuuntauksen juuret voidaan jäljittää filosofiaan, 

kirjallisuustieteeseen ja kielitieteeseen. Syvimmät juuret johtavat aina Aristoteleen 

Runousoppiin asti. Antiikin juurista huolimatta narratiivista teoriaa voidaan pitää 

samalla myös tuoreena tutkimussuuntana, sillä sen kehittyneemmän muodon synty 

voidaan paikantaa 1960–70 -lukujen Ranskaan. (Heikkinen 2001a, 116–117; Ricoeur 

1991, 20.) Sosiaalitieteisiin tarinallisuuden ajatus tuli elämäkertatutkimuksen kautta. 

Ihmisten kertomukset elämästään olivat olleet vuosikymmeniä tärkeää materiaalia 

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa, mutta vasta 1980-luvulla narratiivisuus löi 

vahvasti läpi elämänkertatutkimuksen piirissä. (Hyvärinen 1998; Hänninen 1999.) 

Seuraavan vuosikymmenen aikana se yleistyi selvästi myös muilla tieteenaloilla ja 

alettiin puhua jopa narratiivisesta käänteestä (Hyvärinen 1998, 315; Riessman 2002, 

696). Viime vuosina on Suomessa ilmestynyt yhä kasvava määrä narratiivisen 

tutkimussuuntauksen piiriin kuuluvia väitöskirjoja eri aloilta (esim. Aaltonen 2002; 

Huhtanen 2004; Isopahkala-Bouret 2005; Kujala 2006; Löyttyniemi 2004; May 2001; 

Nousiainen 2004).

Miksi narratiivinen tutkimus sitten on noussut niin suureen suosioon? Voidaan myös

pohtia, miksi se yleistyi juuri viime vuosikymmenellä. Sarbin (1986, 7-10) mukaan 

narratiivisuus nousi esiin vastalauseeksi positivistiselle tiedeihanteelle. Hän katsoo, 

että lähestymistapa syntyi (sosiaali)psykologian epistemologisen kriisin seurauksena,

jolloin perinteiset positivistiset ja mekaaniset tavat ymmärtää ihmisen toimintaa 

alettiin nähdä puutteellisina. Hänninen (1999) on esittänyt, että suosio kertoo tarinan 

käsitteen joustavuudesta ja siirrettävyydestä eri ajatusyhteyksiin ja sen kyvystä tehdä 

ymmärrettäväksi eri ihmiselämän ilmenemismuotoja. Narratiivisuus läpäiseekin koko 

ihmiselämän. Ihminen ajattelee, havaitsee, kuvittelee ja tekee moraalisia valintoja 

narratiivisten rakenteiden mukaisesti (Sarbin 1986, 8).
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3.2 Narratiivisen tutkimuksen ulottuvuudet

Narratiivisella tutkimuksen tai lähestymistavan määrittely ei ole helppoa, sillä se ei 

ole mikään selkeärajainen metodi tai koulukunta. Eri tutkijat ovat käyttäneet 

narratiivisuuden käsitettä monessa eri tarkoituksessa. Tunnusomaista narratiiviselle tai 

tarinalliselle tutkimukselle on kuitenkin huomion kohdistaminen kertomuksiin 

todellisuuden tuottajana ja välittäjänä.  (Heikkinen 2001b, 185.) Tarina nähdään 

keinona, jonka avulla yksilö voi luoda johdonmukaisen kokonaisuuden elämänsä 

tapahtumista (Hänninen & Valkonen 1998, 3). 

Tässä tutkielmassa olennaisena ajatuksena on narratiivisen lähestymistavan mahdolli-

suus valaista yksilön ja identiteetin suhdetta ympäröivään kulttuuriin. Narratiivisuus 

auttaa näkemään, että olemme samanaikaisesti oman elämämme kertojia mutta myös 

kiinni kulttuurissa perinteissä ja tarinamalleissa. Yhteinen tarinaperimämme auttaa 

meitä ymmärtämään toisiamme. Meidän ei tarvitse aina luoda itseämme tyhjästä ja 

selittää kaikkea perusteellisesti tullaksemme ymmärretyiksi. (Löyttyniemi 2004, 53.) 

Myöskään identiteettiä ei tarvitse luoda tyhjästä. Tutkimuksessani narratiivisuus on 

välineenä ymmärtää, miten opiskelijaidentiteettiä luodaan tilanteessa, jossa koko 

tutkintomalli ja koulutusohjelma ovat aivan uusia ja kulttuuriset tarinamallit ovat 

vasta syntymässä. 

Narratiivisuus terminä on peräisin latinan kielen substantiivista narratio, joka 

tarkoittaa kertomusta ja verbistä narrare, joka tarkoittaa kertomista. Tutkimuksessani 

käytän narratiivisuuden sekä tarinallisuuden käsitteitä synonyymeinä kuten 

esimerkiksi Heikkinen (2001b) ja Hänninen (1999) ovat tehneet. Narratiivisessa 

tutkimuksessa erotetaan usein tarinan ja kertomuksen käsitteet toisistaan. Hännisen 

(emt.) tapaan ymmärrän kertomuksen eroavan tarinan käsitteestä siten, että kertomus

on tarinan esitys merkkien muodossa. Kertomus on usein kielellinen mutta se voi 

tapahtua myös esimerkiksi elokuvan avulla. Tarinan käsite puolestaan viittaa siis 

tapahtumakulkuun, josta voi olla monia erilaisia kertomuksia. Esimerkiksi

Punahilkka-tarinasta voidaan löytää monia erilaisia kertomuksia. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 189.) Tutkielmassani käytän lähinnä tarinan käsitettä, koska olen 

kiinnostunut kertomusten taustalta löytyvistä tarinamalleista. Selventääkseni sitä, mitä 

kaikkea tarinallisuudella voidaan ymmärtää, hyödynnän seuraavassa Heikkisen 

(2001a, 118) tapaa jaotella narratiivisuus neljään eri ulottuvuuteen. Narratiivisuuden 
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käsitettä on hänen mukaansa käytetty tieteellisessä keskustelussa viittaamaan 

konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen, tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston 

analyysitapoihin ja myös sen käytännölliseen merkitykseen.

Hannu L. T. Heikkisen (2001b, 118) mukaan narratiivisuus voidaan siis ymmärtää 

”konstruktivistisena tutkimusotteena”. Toisin kuin Heikkisen edustamassa kasvatus-

tieteellisessä tutkimusperinteessä, sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on 

perinteisesti erotettu toisistaan konstruktivistinen ja konstruktionistinen lähestymis-

tapa.2 Konstruktivismi käsitteellä on viitattu lähinnä Jean Piaget`n kehittyneeseen 

kognitiiviseen psykologiaan, jossa nähdään, että psyyke kehittyy omien sisäisten 

kehityslakien mukaan. (ks. esim. Hänninen 1999, 26–27; Kuusela 2002, 52–54.)  

Sosiaalipsykologiassa narratiivisuus on liitetty konstruktivismin sijaan erityisesti 

sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalinen konstruktionismi voidaan ymmärtää 

väljäksi yläkäsitteeksi näkemyksille, joiden mukaan todellisuus rakentuu jatkuvassa 

ihmisten välisessä kommunikaatiossa, jossa käytetään olemassa olevia kulttuurisia 

resursseja (Saastamoinen 1999, 168). Ihminen rakentaa kertomusten avulla tietonsa ja 

identiteettinsä. Jokaisen ihmisen käsitys omasta itsestä on tämän näkemyksen mukaan 

jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva kertomus. Tällöin tutkimuksella kyetään vain 

autenttisen näkökulman saamiseen todellisuudesta, mutta objektiiviseen totuuteen ei 

ole mahdollista päästä. (Heikkinen 2001a, 119.) Lieblich kumppaneineen (1998, 2) 

toteaakin, että narratiivisen tutkimuksen mukaan ei ole yhtä ainoaa absoluuttista 

totuutta eikä yhtä ainoaa oikeaa tekstin lukemisen tai tulkinnan tapaa. Henkilön 

tarinaa ei tule lukea tarkkana raportointina siitä, mitä tapahtui (Riessman 1993, 64).

Toisaalta narratiivisuudella on Heikkisen (2001a, 121–122) mukaan viitattu myös 

tutkimuksen aineiston laatuun, eli aineistoon, joka on kerrontaan perustuvaa. Lieblich 

ym. (1998) määrittelevät narratiivisen tutkimuksen tästä näkökulmasta. Heidän 

mukaansa narratiiviseksi tutkimukseksi voidaan määritellä kaikki sellainen tutkimus, 

joka käyttää hyväkseen tai analysoi narratiivista materiaalia. Narratiivista aineistoa 

voivat olla haastattelut, vapaat kirjalliset vastaukset tai vaikkapa elämäkerrat. (Emt., 

2.) Narratiiviselta tutkimusaineistolta on vaadittu myös tiukempia kertomuksen 

kriteerejä kuten, että tarinalla on oltava alku, keskikohta ja loppu sekä juoni, joka 

etenee ajassa (Heikkinen 2001a, 121–122; Riessman 1993, 17). Alasuutari (1999, 

                                                
2 Usein on myös eroteltu käsitteet sosiaalinen konstruktivismi, sosiaalinen konstruktionismi, radikaali 
konstruktivismi ja sosiologinen konstruktionismi (ks. Esim. Kuusela 2002, 51–56). Tässä tutkielmassa 
näin tarkka käsitteiden erittely ei ole kuitenkaan tarpeen.
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106) on kuitenkin esittänyt, että mitä tahansa tekstiä voi tarkastella kokonaisena ker-

tomuksena, jolla on oma rakenteensa. Myös Hänninen (1999, 137) on tuonut esiin, 

että narratiivisena tutkimusaineistona, etenkin kun tutkitaan henkilöiden sisäistä 

tarinaa3, voi olla esimerkiksi teemahaastattelu tai muu ei-kertomusmuotoinen aineisto. 

Tämän tutkimuksen aineistona ovat haastattelut, joissa on selviä kerronnallisia 

elementtejä. Haastateltavat kertovat elämästään ja opiskelustaan ja kerronnassa on 

havaittavissa selvä ajassa eteneminen. Tarinat alkavat opiskelua edeltävästä ajasta ja 

päätöksestä hakeutua opiskelemaan ja etenevät nykyhetken kuvausten kautta tulevai-

suuden suunnitelmiin. Sarbinin (1986) määrittelemä tarinan peruskaava ”alkutila-

muutos-lopputila”, on siis havaittavissa, vaikka ”lopputila” onkin tässä tapauksessa 

kuviteltu. Aineisto ei kuitenkaan ole kaikkein tiukimpien määritelmien mukaan 

narratiivista, sillä haastattelunikin noudattivat Uwe Flickin (1998) termein enemmän 

”episodisen haastattelun” kuin narratiivisen haastattelun mallia. Käyttämääni 

episodista haastattelua esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Heikkisen (2001a, 122) luokittelun mukaan narratiivisuudella voidaan viitata myös 

aineiston käsittelytapaan. Tässä yhteydessä narratiivisuus voi näyttäytyä melko 

sekavalle, sillä käsittelytapoja ja tutkimusmenetelmiä on narratiivisen suuntauksen

piirissä useita. Yhtä ainoaa oikeaa metodia ei voidakaan määritellä (Riessman 1993, 

25). Hännisen mukaan (1999, 31) kaikille tarinallisille tutkimuksille on kuitenkin 

yhteistä tapahtumaketjujen merkitysten analyysi. Polkinghorne (1995) puolestaan 

erottaa narratiivien analyysin ja narratiivisen analyysin toisistaan. Narratiivien ana-

lyysissä aineisto koostuu narratiiveista tai tarinoista mutta analyysissä huomio 

kiinnitetään kertomusten luokitteluun esimerkiksi metaforien tai kategorioiden avulla. 

Narratiivisessa analyysissä aineisto taas koostuu toiminnasta ja tapahtumista mutta 

analyysi tuottaa tarinoita. Narratiivisessa analyysissä aineistoa siis yhdistetään.

Analyysi yhdistää tapahtumat selitykseksi esimerkiksi sille, miten henkilö teki ura-

päätöksensä (emt., 15–16). Tässä tutkimuksessa kyse on nimenomaan narratiivisesta 

analyysistä eli aineiston pohjalta luodaan uusi tarina siten, että aineiston olennaisim-

mat teemat tulevat esiin.  

                                                
3 Sisäisen tarinan käsitteellä Hänninen (1999) viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jossa yksilö 
tulkitsee elämänsä tapahtumia tarinallisten mallien avulla. Sisäinen tarina ilmaistuu ja osin muodostuu 
kerronnassa. Se jää kuitenkin myös osittain piiloon, koska kaikkia kokemuksia ei kerrota. Sisäinen 
tarina muun muassa jäsentää aikaa, kiinnittää ihmisen ympäristöönsä, jäsentää syy-seuraussuhteita, 
arvoja ja moraalia.
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Neljäs tapa, johon narratiivisuudella voidaan Heikkisen (2001a) mukaan viitata on sen 

mahdollisuudet ammatillisena tai käytännöllisenä työvälineenä, jolloin narratiivien 

käyttö poikkeaa selvästi käytöstä tutkimusvälineenä. Tällä tarkoitetaan muun muassa 

narratiivista psykoterapiaa psykologian piirissä tai muita naratiivisuuden käytännön 

sovelluksia esimerkiksi opettajankoulutuksen, sosiaalityön tai kuntoutuksen piirissä. 

(Emt., 125–126.) Esimerkiksi psykoterapiassa asiakas voi voittaa elämän kriisit 

rakentamalla itsestään tarinoiden kautta aikaisempaa parempaa ja toimivampaa minä-

kertomusta (Sarbin 1986 10). 

Näiden neljän Heikkisen määrittelemän kategorian lisäksi narratiivisuudella voidaan 

viitata myös tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen. Bruner (1986) katsoo narratiivi-

suuden olevan toinen tiedon muodostuksen inhimillisistä tavoista loogis-tieteellisen 

tiedonmuodostuksen rinnalla. Loogis-tieteellisellä eli paradigmaattisella ajattelulla 

tarkoitetaan teorioihin perustuvaa ajattelua, jolla pyrimme selittämään fysikaalista 

todellisuutta. Tässä ajattelussa painottuu verifikaatiot, todisteet, mitattavuus ja 

tavoitteena ajattelussa on testattavat yleistykset. Narratiivinen ajattelu liittyy 

puolestaan etenkin jokapäiväisiin tapahtumiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Ajattelumallia 

käyttämällä voimme selittää inhimillistä toimintaa, yksittäisiä tapahtumia ja tapahtu-

mien välisiä suhteita ilman, että etsisimme yleisiä lakeja. Narratiivisessa ajattelussa,

toisin kuin loogisessa, voi myös olla ristiriitaisuuksia. Ristiriitaisuuksista huolimatta 

tarinan tulee kuitenkin olla johdonmukainen, jotta se saavuttaisi todentunnun. Tarina 

toimii silloin, kun se on uskottava. Narratiivisesti voimme ymmärtää omaa ja toisten 

elämää. (Emt.12–14.) Tässä tutkielmassa narratiivinen ajattelu on väline, joka auttaa 

ymmärtämään ylempää AMK-tutkintoa opiskelevien elämää.

3.3 Narratiivisen identiteetin käsite

Viime vuosina identiteetti on ollut monissa eri tieteissä tarkastelun kohteena

(Saastamoinen 2006). Eri tieteenaloilla identiteettiä on tutkittu ja käsitetty hyvin eri 

tavoin.4 Lukuisiin määritelmiin ja lähikäsitteisiin uppoutuminen ei kuitenkaan ole 

tässä tutkielmassa tarpeellista eikä viisasta. Selkeyden vuoksi keskityn identiteetin 

käsitteeseen ainoastaan narratiivisesta näkökulmasta. Identiteetti-käsitteellä viittaan 

                                                
4 Identiteettitutkimuksen historiallisia juuria, nykysuuntauksia ja käsitteitä ovat erotelleet muun muassa 
Rautio (2006) ja Saastamoinen (2006). 



23

yksilön vastaukseen kysymykseen ”kuka minä olen” ylemmän AMK-tutkinnon 

opiskelijuuden kontekstissa.  

Narratiivisesta näkökulmasta ymmärrämme itsemme ja rakennamme identiteettimme 

tarinoiden välityksellä (Heikkinen 2001b, 187). Whitebrook (2001) on ilmaissut asian 

siten, että identiteetissä on kysymys tarinoista, joita yksilö kertoo toisille itsestään.

Tämän lisäksi identiteettiin liittyy myös tarinat, joita toiset kertovat hänelle ja toiset 

tarinat, joihin yksilö liittyy. (Emt., 4.) Ihmiset siis rakentavat identiteettiään siten, että 

he paikantavat itsensä tai tulevat paikannetuiksi juonitettujen tarinoiden repertuaariin

(Somers 1994, 614). Narratiivisen identiteetin käsitteellä viitataan juuri näihin 

tarinoihin, joita rakennamme ja kerromme, ja joilla määritämme itsellemme ja toisille

sen, keitä olemme (McAdams ym.2006, 4). 

Narratiivisessa tutkimuksessa identiteetti näyttäytyy eri tavoin kuin perinteisessä 

psykologisissa näkemyksissä, joissa korostetaan identiteetin pysyvyyttä ja eheyttä (ks. 

esim. Erikson 1959).  Ricouer (esim. 1991) on teoksissaan hahmotellut narratiivisen 

identiteetin käsitettä – subjektiviteettia, joka hänen mukaansa ei ole jotakin muuttu-

matonta ja kehittymätöntä. Toisaalta narratiivinen identiteetti ei myöskään ole vain 

sarja epäyhtenäisiä tapahtumia. (Ricouer 1991, 32.) Narratiivisesta näkökulmasta 

identiteetti konstruoituu jännitteisten kertomusten kautta. Jännitteisten siksi, että 

identiteetin katsotaan muodostuvan prosessista, jossa ihmiset uudelleentulkitsevat 

jatkuvasti kulttuurin tarjoamia kertomuksia. Olemassa olevasta tuotetaan siis jotakin 

uutta. (Ricouer 1991 32; Sintonen 1999, 51–52.) 

Narratiivinen näkökulma identiteettiin auttaa ymmärtämään identiteetin kokonai-

suutta. Tarkasteltaessa henkilön identiteettiä voimme esimerkiksi kerätä tietoa hänen 

ominaisuuksistaan, persoonallisuuspiirteistään ja erilaisista olosuhteista hänen 

elämänsä aikana. Narratiivisuuden avulla voimme kuitenkin myös ymmärtää näiden 

kuvausten yhtymäkohtia ja henkilön elämän kokonaisuutta. (ks. Kaunismaa & 

Laitinen 1998, 191.) Paul Ricoeur (1991) on teorioissaan tuonut esiin tätä identiteetin 

kertomuksellista ymmärtämistä. Kaunismaa & Laitinen (1998) selventävät Ricoeurin 

paikoin melko polveilevaa ja vaikeasti ymmärrettävää teoretisointia. He tuovat 

Ricoeurin ajattelustaan esiin, miten identiteettiä ymmärretään kolmessa mielessä, kun 

seurataan henkilö(hahmo)n kehitystä kertomuksellisesti. Ensinnäkin kertomuksen 

juoni yhdistää merkitykselliset rakenteet kuten olosuhteet, toiminnan ja toimijat 
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kokonaisuudeksi. Kertomuksen henkilö on näin ymmärrettävissä juonta seuraamalla. 

Rakenteiden lisäksi juoni yhdistää myös eri tapahtumat toisiinsa. Juonen avulla 

tapahtumat eivät ole vain peräkkäisiä episodeja vaan ne muodostavat ymmärrettävän 

kokonaisuuden. Kolmanneksi kertomuksellisuus ja juoni tekevät tarinan henkilöstä 

ajassa pysyvän. Juoni sitoo henkilön luonteen muutokset ja muun muassa satunnaiset 

tapahtumat. Ilman juonta tarinoiden henkilöhahmojen pysyvyys ajassa hajoaisi irralli-

siksi sirpaleiksi. (Emt., 191.) 

Yhdeksi narratiivisuuden tärkeimmistä periaatteista voi määrittää sen, että yksilöt 

ymmärtävät itsensä kielen kautta. Puhumalla ja kirjoittamalla voidaan ymmärtää ja 

samalla luoda itseä. (Crossley 2000, 10.) Kun yksilö kertoo itsestään, hän samalla 

valikoi asioita, joita kertoo ja joita jättää kertomatta. Hän liioittelee ja myös unohtaa 

paljon. (Hinchman & Hinchman 2001; Riessman 1993, 22.) Identiteettikertomuksen 

totuudenmukaisuutta ei siksi voida luonnehtia sen mukaan, kuinka hyvin kertomus 

vastaa todellisia asiantiloja. Identiteettiin saattaa myös sisältyä jopa virheellisenä

pidettäviä asioita. Identiteetin kannalta voi kuitenkin olla tärkeää, että yksilö pitää 

itseään jonkinlaisena, vaikkei sitä itse asiassa olisikaan. Sen sijaan, että identiteetin 

ajateltaisiin olevan oikean- tai vääränlainen kuvaus itsestä, voidaan identiteetti 

ymmärtää produktiiviseksi itsen ymmärtämisen keinoksi. Käsitys itsestä tietynlaisena, 

voi tehdä yksilön juuri sellaiseksi. Jos henkilö pitää itseään esimerkiksi hyvänä 

oppijana, voi tämä identiteetin kannalta tärkeäksi arvioitu seikka auttaa häntä

opintojen etenemisessä. (Kaunismaa & Laitinen 1998, 170.)

3.4 Kulttuuriset mallitarinat ja identiteetti

Narratiivisesta näkökulmasta ihmiset siis rakentavat identiteettiään omaksumalla 

kertomuksia oman kulttuurinsa sosiaalisesta tarinavarannosta. Tarinavaranto sisältää 

kaikki ne kulttuurin tarinat, joita yksilö kohtaa jokapäiväisessä elämässään 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja myös tiedotusvälineiden ja kulttuurituotteiden 

kuten kirjojen kautta. Samalla identiteettiä rakennetaan kertomalla tarinaa itsestä. 

Nämä elämäntarinat taas puolestaan liitetään uudelleen kulttuuriseen kertomus-

varantoon. Tarinavaranto onkin jatkuvassa liikkeessä. (Heikkinen 2001b; Hänninen 

1999; Whitebrook 2001, 4; Ylijoki 1998.) Bruner (1987) on todennut, että tarinoita 

tuottavista yksilöistä tulee kulttuurin vallitsevien muotojen muunnelmia. 
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Kulttuurisesta tarinavarannosta tarjoutuu tai tarjotaan mallitarinoita tiettyihin elämän-

tilanteisiin. Mallitarinoilla tarkoitetaan kulttuurin tai yhteisön suosimia tarinoita, 

joiden mukaan yksilön odotetaan ajattelevan ja toimivan kyseisessä tilanteessa. 

(Hänninen & Valkonen 1998, 5.) Mallitarinat voivat vaihdella konkreettisista kerto-

muksista aina abstrakteihin narratiivisiin moraliteetteihin kuten ”vaikeuksien kautta 

voittoon” -tyyppisiin iskulauseisiin.  Arkikielessä kulttuuriset tarinat voivat elää 

esimerkiksi tällaisina iskulauseina. Uusinnamme näitä lauseita tiedostamattomasti, 

kun käytämme niitä arkipuheessamme luontevina ilmauksina. (Kujala 2007, 33.)

Kulttuurisia tarinamalleja ei kuitenkaan omaksuta mekaanisesti, vaan yksilö valikoi 

joko tietoisesti tai tiedostamattaan itselle sopivaksi kokemansa tarinat ja muokkaa 

niitä (Hänninen 1999, 52).

Kulttuurin tarinallisilla malleilla voidaan siis katsoa olevan merkittävä rooli ihmisen 

tavassa jäsentää elämäänsä ja identiteettiä. Voidaan jopa sanoa, että ”minun tarinani” 

ei voi olla kokonaan yksin minun. Itsensä ilmaisut tapahtuvat toisten seurassa ja ne 

tehdään kulttuurista tarjoutuvien narratiivisten mallien kautta. (Freeman 2001, 287.) 

Hänninen (1999, 78) esittelee kuitenkin myös eroavia näkemyksiä kulttuurin ja 

yksilön kokemuksen välisestä suhteesta. Hän luokittelee tämän suhteen hahmotustavat 

kolmeen eri luokkaan. Suhdetta voidaan tarkastella neutraalisti, kielteisesti tai 

myönteisesti. ”Tarinaneutraalin” tai ”skeptisen” ajatustavan mukaan tarinalliset mallit 

vain ohjaavat kerrontaa ja jäsentävät elämää kulttuurisesti ymmärrettävään muotoon. 

Tarinallinen muoto nähdään sattumanvaraisen elämän hyvin rajallisena kuvaajana. 

”Tarinakielteinen” näkökulma näkee tarinat puolestaan elämän jäsentämistä 

määräävinä ja jopa väkivaltaisina. Ajatustavan mukaan näistä pakottavista tarina-

malleista tulisi pyrkiä vapautumaan, jotta yksilöllinen kasvu olisi mahdollinen.

Kolmas näkökulma yksilön ja kulttuurin väliseen suhteeseen on ”tarinamyönteinen” 

tapa, jossa tarinamallit näyttäytyvät elämän hahmottamisvälineinä. Yksilö voi 

hyödyntää kulttuurin tarjoamia malleja omien tarpeidensa mukaisesti eikä ole vain 

kulttuurin vietävänä (ks. esim. Hinchman & Hinchman 1997).

Hännisen (1999, 78) väitöskirjassa korostuu juuri tämä tarinamyönteinen painotus, 

sillä ihmiset eivät hänen mukaansa aina omaksu vain ”standarditarinaa” vaan luovat 

itse omaan tilanteeseen sopivaa jäsennystapaa. Tarinamyönteinen hahmotustapa 

kulttuurin ja yksilön suhteeseen korostuu myös tässä tutkimuksessa, vaikka tutkimus-

kohde onkin hyvin erilainen kuin esimerkiksi Hännisen (emt., 93–104) tutkimat 
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työttömät ja heidän tarinansa. Työttömien tarinoissa olennaista oli kulttuurin 

tarjoilemat standarditarinat pinnareista ja toisaalta yhteiskunnan uhreista. Tutkimuk-

sessa kuitenkin paljastui, että työttömät pystyivät myös itse luomaan oman jäsennys-

tapansa taipumatta mallitarinan vietäväksi. Tässä tutkimuksessa tilanne on toinen. 

Ylemmistä ammattikorkeakouluopiskelijoista puuttuu selkeä malli- tai standarditarina, 

koska he ovat täysin uusi opiskelijaryhmä korkeakoulumaailmassa. Opiskelijoiden on 

siis suorastaan pakko itse muokata tarinaa ja ammentaa identiteettiin aineksia useista 

eri tarinamalleista.

Uuden koulutusohjelman opiskelijat alkavatkin luoda omaa tarinaansa – narratiivista 

identiteettiään puhtaalta pöydältä mutta eivät tyhjästä, sillä kaikki kertomukset 

perustuvat johonkin aikaisempaan innovointiin. Myös sellaiset kertomukset, jotka 

tuntuvat hyvin persoonallisuuteemme kiinnittyneiltä, tutuilta ja turvallisilta kuten 

kansallinen identiteetti, ovat joskus olleet uusia ja radikaaleja. (Kaunismaa & Laitinen 

1998, 22.) Vuosikymmenien päästä voi kenties ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 

suorittavilla olla selkeästi oma profiili ja identiteetti, vaikka se tällä hetkellä olisikin 

epävarma ja uusi.

3.5 Opiskelijan postmoderni identiteetti

Narratiivisessa lähestymistavassa sosiaalinen elämä nähdään ilmiönä, jota täytyy 

tulkita suhteessa muuttuvaan aikaan ja kulttuuriin (Saastamoinen 1999, 165).

Ajallisuus on olennaista narratiivisuudessa myös siksi, että nykyisyyden tulkitseminen 

tarinan kautta ei tee ainoastaan nykyhetkeä mielekkääksi mutta myös menneisyyden 

ymmärrettäväksi. Tarinat auttavat myös ennakoimaan tulevaa. Identiteetin rakentumi-

sessa ajallisuus on olennaista, koska rakentumisen prosessissa olemme aina dialogissa 

menneisyyden ja tulevaisuuden omakuvien kanssa (Crossley 2000, 13).  Yksilön 

tulevaisuuden suunnitelmat kuten sairaanhoitajan haave siirtyä osastonhoitajan 

tehtävään, voidaan tulkita tarinallisiksi projekteiksi. Niissä henkilö pyrkii 

toteuttamaan hänelle arvokasta tarinaa. Elämälle annettu tarinallinen tulkinta ohjaa, 

miten yksilö toimii ja millaisia valintoja ja päätöksiä hän tekee. (Hänninen & 

Valkonen 1998, 3-4; Hänninen 1999, 59.) Esimerkiksi arvokkaaksi koettu osaston-

hoitajuus tai muu esimiesasema ohjaa päätöstä lähteä jatkokoulutukseen.
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Millainen on sitten tämän ajan ja kulttuurin tuottama identiteetti? Vallitsevaa aikaa ja 

yhteiskuntajärjestystä on kuvattu muun muassa käsitteillä myöhäismoderni, jälki-

traditionaalinen (Giddens 1991; 1995) ja postmoderni (Bauman 1996; Hall 1999), 

joista jälkimmäisintä käytän tässä tutkimuksessa.5 Identiteettiä postmodernina aikana 

on tarkastellut muun muassa Stuart Hall (1999), joka katsoo, että identiteettiä 

vallitsevana aikana leimaa pirstoutuminen. Subjekti koostuu monista eri identitee-

teistä, jotka voivat vaihdella ajan ja paikan mukaan. Postmoderni identiteetti eroaa 

selvästi Hallin luokituksessa valistuksen ajan subjektista ja sitä seuranneesta 

sosiologisesta subjektista. Valistuksen subjekti perustui käsitykseen, jossa ihminen oli 

yhtenäinen järjellä, tietoisuudella ja toimintakyvyllä varustettu yksilö. Ihmisen 

yhtenäisenä pysyvä keskus oli ihmisen identiteetti. Sosiologinen subjektikäsitys 

puolestaan heijasti modernin maailman mutkikkuutta ja tietoisuutta ”merkitykselli-

sistä toisista”. Tämän näkemyksen mukaan identiteetti rakentuu minän ja yhteis-

kunnan vuorovaikutuksessa. Subjektilla on käsityksen mukaan yhä sisäinen ydin, 

mutta se muotoutuu dialogissa kulttuuristen maailmojen kanssa. (Emt., 21–22.)   

Myös Hallin (1999, 23) ajattelussa näkyy narratiivinen painotus, sillä hänen mukaansa

yksilön tunne oman identiteetin selkeydestä ja yhtenäisyydestä johtuu vain siitä, että 

hän on kyennyt luomaan itselleen ”lohduttavan minäkertomuksen”. Voidaan myös 

ajatella, että identiteetin koherenssilla tai jatkuvuudella postmodernissa maailmassa ei 

yksinkertaisesti ole käyttöä. Reaaliaikaisen kommunikaation, kulutusmyönteisyyden 

ja sähköisesti välittyneen mielikuvituksen maailmassa, minuus on joka puolella ja 

siksi ei missään erityisesti (Holstein & Gubrium 2000, 3). Tällainen juurettomuus voi 

aiheuttaa tyhjyyden tunnetta ja elämän mielen katoamista. Postmoderni identiteetti voi 

kuitenkin olla myös vapautta tuottaa väljästi eri elämäntilanteisiin liittyviä merkityk-

senantoja ja mahdollisuuden luoda moniäänistä minäkertomusta. Vakaa identiteetti 

voidaan siten nähdä jopa painolastina postmodernin elämän muuttuvissa olosuhteissa. 

Ihminen voi postmodernissa yhteiskunnassa identifioitua ja valita elämäntyylinsä 

huomattavasti erilaisimmilla tavoilla kuin ennen. Ihmisten yksilöllistymistä lisäävät 

muun muassa koulutus, kilpailu ja median vaikutus. (Heikkinen 2001b, 29, 114.)  

Postmodernia aikaa leimaava pirstoutuminen näkyy myös työelämässä. Kuten Richard 

Sennet (2002,18) on todennut, perinteinen organisaatiotasolta toiselle etenevä 

                                                
5 Zygmunt Baumanin mukaan ei ole olennaista, mitä käsitettä käytetään puhuttaessa vallitsevasta 
ajasta. Hän katsoo, että käsitteiden takana on yhteinen idea siitä, että aikamme eroaa modernista ajasta 
perustavalla tavalla ja sitä on tulkittava sen omista lähtökodista käsin. (Jokinen & Kokkonen 1997.) 
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urakehitys on yhä harvinaisempaa. Harvinaiseksi on käynyt myös se, että työntekijä 

pärjäisi samoilla kerran koulutuksen avulla hankituilla valmiuksilla koko työuransa 

ajan. Koulutus laajeneekin koskemaan yhä useampia yhä pidemmän ajan. Opiskelu ei 

enää kuulu vain lapsuuteen ja nuoruuteen vaan se on läpi elämän kestävää elinikäistä 

oppimista tai ainakin ajoittaista opiskelua (Moore 2003a, 155–156). Postmoderniin 

aikaan ei siis sovellu enää modernin ajan näkemykset psykologisten vaihemallien 

mukaisesti etenevästä normatiivisesta elämänkaaresta. Viime vuosikymmeninä onkin 

tuotu esiin ajatuksia siitä, että elämänvaiheisiin liittyvät odotukset ja normit ovat 

kulttuurisidonnaisia konstruktioita, eivät biologisia tai psykologisia lakeja. Elämän-

kulut ovat tulleet moninaisiksi, ja se synnyttää vapauksia mutta myös haasteita 

ihmisille: valmiit kulttuuriset narratiiviset mallit ja aikaisempien sukupolvien valmiit 

käsikirjoitukset ovat pirstoutumassa. (Saastamoinen 2003.)

Postmodernille ajalle ominaista on myös epävarmuuden ja riskien lisääntyminen (ks. 

esim. Beck 1995; Giddens 1995). Koulutuksen saralla epävarmuutta lisää kiihtyvä 

koulutuskilpailu, tutkintojen inflaatio ja se, että tutkintojen arvoa tulevaisuuden työ-

markkinoilla on vaikea ennakoida (Antikainen ym. 2006, 264). 2000-luvun alussa 

korkeasti koulutettujen määrä on Suomessa paisunut jo niin suureksi, että se on 

herättänyt kysymyksiä siitä, riittääkö tälle koko joukolle töitä. Toisaalta huolta on 

myös kannettu työntekijöiden riittävyydestä lattiatason töihin. (Emt. 121.) Koulutus-

tason nousu on Suomessa ollut OECD-maiden nopeinta viimeisen 30 vuoden aikana 

(Hämäläinen 2003, 8). Voisi olettaa, että seurauksena koulutustason noususta on myös 

ylikouluttautuneiden määrän kasvu. Ylikoulutusta on kuitenkin hyvin vaikea tutkia, 

sillä työn ja koulutuksen vastaavuuden mittaaminen on hankalaa. Hämäläisen (2003)

tutkimuksessa ylikoulutusilmiöstä suomalaisilla korkeakoulutettujen työmarkkinoilla 

kävi ilmi, että oman arvion mukaan itsensä ylikoulutetuksi tunsi 11 % vastaajista, kun 

valmistumisesta oli kulunut viisi vuotta. Samaan aikaan objektiivisen tilastollisen 

mittarin mukaan ylikoulutettuja samasta ryhmästä oli kuitenkin neljännes. Ylikoulutus

saattaa lisätä yksilön työtyytymättömyyttä, kasvattaa työmarkkinakatkosten todennä-

köisyyttä ja vaikuttaa negatiivisesti palkkaan (emt., 92).  Laajentuneen korkeakoulu-

tuksen myönteisenä puolena voidaan kuitenkin nähdä yhä useammalle nuorelle ja 

myös aikuiselle tarjoutuneet mahdollisuudet sosiaaliseen liikkuvuuteen ei-

traditionaalisia reittejä pitkin (Hake 1999, 82–83 ).
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Laajeneva korkeakoulutus ja kilpailu opiskelupaikoista osoittavat, ettei modernin 

yhteiskunnan tuottama institutionalisoitunut oppiminen ja muodolliset kvalifikaatiot 

ole katoamassa postmodernissa yhteiskunnassakaan. Uusien tutkintojen luokittelut, 

standardoinnit, vertailut ja vahvistamiset ovat 2000-luvun alussa olleet voimakkaasti 

esillä. Esimerkkinä tästä on muun muassa Bolognan prosessi ja myös ylemmät 

ammattikorkeakoulututkinnot. Koulutus ja tutkinto liittyvät suomalaisessa kulttuurissa 

vahvasti sosiaaliseen statukseen. Ne tuottavat sosiaalista statusta joko suoraan tai työn 

kautta. (Houtsonen 1996, 203.) Kredentialismi eli oppiarvojen ja tutkintopapereiden 

ylenpalttinen kunnioittaminen näyttää pysyvän olennaisena osana elinikäistä 

oppimista (Jauhiainen ym. 2004, 188).

3.6 Narratiiviset tutkimukset opiskelijoiden identiteetistä

Tutkielmani sijoittuu toisaalta ammattikorkeakoulututkimuksen ja siinä etenkin 

opiskelijoihin kohdistuvan tutkimuksen kenttään. Toisaalta kiinnostuksen kohteenani

on myös narratiivisen identiteetin muodostumisen ilmiö. Nämä tutkielmani kaksi 

ulottuvuutta – opiskelijat ja narratiivinen näkökulma identiteettiin ovat kohdanneet 

muutamissa tutkimuksessa. Seuraavaksi esittelenkin lyhyesti joitakin tutkimuksia, 

joissa opiskelijoiden identiteettiä on tarkasteltu narratiivisesta näkökulmasta. Palaan 

osaan näistä tutkimuksista omien tutkimustulosteni käsittelyn yhteydessä.

Oili-Helena Ylijoki (1998) on väitöskirjassaan tarkastellut yliopisto-opiskelijoiden 

akateemisen identiteetin muovautumista. Tutkimuksessa opiskelijoiden identiteetti 

nähtiin muotoutuvan identiteettiprojektissa, jossa yksilö omaksuu tieteenalansa 

mallitarinat ja moraalijärjestyksen. Tutkimuksesta kävi ilmi, että tutkimuskohteena 

olleiden neljän yliopiston oppiaineen tarinat hyveellisestä opiskelusta ja opetuksesta 

poikkesivat selvästi. Oppiainekulttuureja erotti toisistaan kova-pehmeä ja puhdas-

soveltava ulottuvuuksilla sijoittuminen. Hannu L. T. Heikkinen (2001b) on puolestaan 

väitöskirjassaan soveltanut narratiivista lähestymistapaa toimintatutkimukseen ja 

opettajaksi opiskelevien identiteettityön tarkasteluun. Tutkimuksessa opettajuus 

nähtiin esimerkkinä kulttuurisesti tuotetusta tarinasta, johon opettajat liittyvät omalla 

tarinallaan. Heikkinen on tutkimuksessaan kehitellyt elämänkerrallisia menetelmiä, 

joiden tarkoitus on auttaa opettajaksi opiskelevien persoonallista ja ammatillista 

kasvua. Heikkisen väitöskirja on myös metodologinen tutkimus, jossa hän tarkastelee 
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toimintatutkimuksen ja narratiivisen tutkimuksen metateoreettisia perusteita ja 

erityisesti totuuden kysymystä. 

Myös Risto Honkonen (1997) on tutkinut opiskelijaryhmän identiteettiä narratiivisesta 

näkökulmasta. Tarkastelun kohteena oli ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoiden 

elämänkulku ja opiskelun rooli siinä. Tutkimuksessa selvitettiin, millainen sosiaalinen 

identiteetti insinööriopiskelijoilla oli, millaista tarinaa opiskelijat elivät ja millaista 

todellisuutta opiskelijat tuottivat puheessaan. Selvityksen kohteena oli myös se, 

millaiset opiskelijat keskeyttävät insinööriopintonsa ja miksi he keskeyttävät. Insinöö-

riopiskelijaryhmän tarinat ja identiteetit eivät olleet homogeenisia vaan erosivat 

toisistaan selvästi. Heidän perhetaustansa, odotuksensa opiskelua ja tulevaan työ-

elämää kohtaan olivat erilaisia. Tutkimuksessa näkyy insinöörikoulutuksen 

laajenemisesta aiheutunut opiskelijajoukon muuttuminen heterogeenisemmaksi.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Roberts & Rosenwald (2001) selvittivät narratiivi-

sesta näkökulmasta sosiaalista liikkuvuutta ja college-opiskelijoiden identiteettiä. 

Tutkimuksessa haastateltiin viittätoista 19–27-vuotiasta ensimmäisen sukupolven 

college-opiskelijaa, joiden vanhempien koulutus oli high school -tasoinen tai alempi. 

Tutkimuksen tausta-ajatuksena oli ego identiteetin muodostumisen tarkastelu 

prosessina – ei lopputuloksena. Tutkimustuloksena havaittiin, että ensimmäisen suku-

polven college-opiskelijoilla oli vaikeuksia muodostaa identiteettiä.

Asta Suomen (2002) väitöstutkimuksessa sosiaaliohjaajakoulutuksessa opiskelevista 

aikuisopiskelijoista on samankaltainen lähtöasetelma kuin tässä tutkielmassa. Suomi

tarkasteli narratiivisesta näkökulmasta, miten aikuisopiskelijat rakentavat ammatti-

identiteettiä koulutuksen aikana. Tutkimuksessa seurattiin opiskelijoiden tarinoiden 

rakentumista vaiheittain koulutuksen kuluessa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että ammatti-

identiteettiä rakennettiin opintosuoritusten ja henkilökohtaisen identiteettityön avulla. 

Identiteettityössä opiskelijat arvioivat omaa toimintaa suhteessa sosiaalialan julkisiin 

mallitarinoihin siitä, millainen työntekijän tulee olla. Sosiaalialan tosityöntekijän 

tarina rakentui muun muassa yhteistyökykyisyydestä, joustavuudesta ja kehitys-

myönteisyydestä.

Missään näistä tutkimuksista ei kuitenkaan ole selvitetty opiskelijoiden identiteettiä, 

silloin kun he ovat pioneerin asemassa uudessa koulutuksessa. Honkosen (1997)

tutkimuksessa opiskelijat olivat kyllä ensimmäisten joukossa suorittamassa insinöörin 
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ammattikorkeakoulututkintoa, mutta tilanne oli hyvin erilainen kuin tämän 

tutkimuksen opiskelijoilla. Insinööriksi on valmistuttu jo vuosikymmenien ajan,

toisin kuin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Suomen (2002) tutkima

sosiaaliohjaajakoulutus oli tutkimushetkellä myös melko uusi ja valmistuneita oli 

vähän. Myös sosiaaliohjaajien ammattikunta oli epäyhtenäinen ja sosiaalialan 

työyhteisöt tunsivat koulutusta huonosti. Tutkimuksen lähtökohdissa oli kuitenkin 

erilaista tähän tutkimukseen verrattuna se, että vaikka sosiaaliohjaajakoulutus oli vielä 

nuorta, oltiin se toisaalta jo lopettamassa, koska ammattikorkeakoulutus oli tulossa 

sen tilalle. Tutkimuskohteena olleiden opiskelijoiden tilannetta leimasikin etupäässä 

asema koulutusohjelman viimeisinä, ei ensimmäisinä, opiskelijoina.
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4. Tutkimuksen toteutus

4.1 Aineiston kuvaus

Tutkielmani aineisto koostuu kymmenestä Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 

(PIRAMK) ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan haastattelusta. 

Haastateltavat opiskelevat terveyden edistämisen, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden 

hoidon koulutusohjelmassa. Opiskelijaryhmä, johon haastateltavat kuuluvat, aloitti 

ensimmäisenä tutkintojen vakinaistamisen jälkeisenä ryhmänä PIRAMKissa 

marraskuussa 2005. Ryhmään kuuluu eri koulutustaustaisia ihmisiä kuten 

sosionomeja, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja myös yliopistotutkinnon 

suorittaneita. (Lipponen 2007.) Haastateltavien joukossa on viisi sairaanhoitajaa, yksi 

terveydenhoitaja, yksi ammattikorkeakoulussa ja yksi yliopistossa opiskellut 

sosionomi ja kaksi geronomia. Pohjakoulutukset eivät kuitenkaan ole selkeärajaisia, 

sillä useat heistä ovat opiskelleet useamman tutkinnon ja opiskelleet erilaisissa 

täydennyskoulutuksissa. Kaikki haastateltavat työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla 

ja kaikkien työhön liittyy jollakin lailla ikääntyneet ihmiset. Työtehtävät kuitenkin 

vaihtelevat melko laajalti.

Haastateltavista naisia on yhdeksän ja miehiä yksi. Heidän ikänsä vaihtelevat 25–49 

vuoden välillä, kuitenkin niin, että seitsemän kymmenestä on yli 40-vuotiaita. Monille 

on siis kertynyt jo työ- kuin elämänkokemustakin. Kukaan haastateltavissa ei elä 

yksin, ja kaikilla paitsi nuorimmalla haastateltavalla on 2–5 lasta. Lasten iät 

vaihtelevat parivuotiaista aina aikuisiin lapsiin asti. Suurin osa haastateltavista asui 

haastatteluhetkellä Pirkanmaan alueella, mutta osa kulki lähiopetuspäiville 

Tampereelle kauempaa Kanta-Hämeestä ja Pohjanmaalta asti. Yhdistävänä tekijänä 

haastateltavilla on mielenkiintoinen yksityiskohta. Jopa yhdeksän kymmenestä 

haastateltavasta toi esiin, että he ovat aikaisemminkin olleet opiskelijaryhmässä, jossa 

koulutus on ollut uutta ja vielä kehitysvaiheessa. Haastateltavilla oli kokemuksia 

opiskelusta ensimmäisten joukossa peruskoulussa, aikaisemmissa ammattitutkinnoissa 

ja ammattikorkeakoulussa. Haastateltavat ovat saattaneetkin hakeutua uudenlaiseen 

tutkintoon juuri tästä syystä. Heitä tutkinnon tuoreus ei arveluta, sillä he ovat tottuneet 

pioneerin asemaan jo aikaisemmissa koulutuksissa. Toisaalta haastateltavien tarinat 
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toistuvista pioneeriasemista opiskelu-uralla kertoo hätkähdyttävästi lukuisista 

muutoksista, joita koulutuksen saralla, ja etenkin sosiaali- ja terveysalan koulu-

tuksessa, on viime vuosina tehty (ks. esim. Järvinen 1993).

Haastateltavat sain mukaan tutkimukseeni melko helposti. Kävin vierailemassa 

opiskelijaryhmän erään lähiopetuspäivän aamuna ja esittelin pro gradu -työni aiheen. 

Halukkaat saivat tuolloin jättää yhteystietonsa minulle, ja positiivisena yllätyksenä 

lähes koko ryhmän jäsenet (16 henkilöä) olivat jättäneet nimensä listaan. Halukkuus 

saattoi johtua siitä, että opiskelijat, jotka itsekin olivat opinnäytetyön tekemisen 

kynnyksellä, tunsivat kenties sympatiaa samassa tilanteessa olevaa opiskelijaa 

kohtaan. Osa haastateltavista ilmoitti halukkuuden syyksi myös kiinnostuksen kokea 

haastattelutilanne. He suhtautuvat haastatteluun oppimiskokemuksena, jota voi 

hyödyntää omissa opinnoissa. Sähköpostiyhteydenottojen jälkeen kohdejoukko 

supistui kymmeneen haastateltavaan. Osaa halukkaista en enää tavoittanut, ja osalle 

kiire nousi ylitsepääsemättömäksi esteeksi haastatteluun osallistumiselle. Haastatelta-

vien määrä osoittautui myöhemmin riittäväksi, sillä viimeisiä haastatteluja tehdessä 

huomasin samojen asioiden alkavan toistua, eikä täysin uusia havaintoja juurikaan 

noussut esiin. 

4.2 Aineiston keruu

Haastattelujen luonne

Haastattelut suoritin syksyn 2006 aikana, jolloin opiskelijat olivat suorittaneet 

ylempää AMK-tutkintoa noin vuoden verran. Osa haastatteluista tehtiin haastatelta-

vien työpaikoilla, osa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa ja yksi haastattelu 

tehtiin kahvilassa. Se, miksi suurin osa haastatteluista tehtiin työpaikoilla, johtui 

lähinnä haastateltavien kiireistä töiden, opiskelun ja perheen ristipaineessa. Näiden 

työpaikoilla tehtyjen haastattelujen kautta pääsin samalla kurkistamaan sosiaali- ja 

terveysalan arkeen ja hyvin erilaisille työpaikoille. Oli mielenkiintoista nähdä 

konkreettisesti se, miten laajalla sosiaali- ja terveysalan sektorilla liikutaan, kun kyse 

on ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavista. 
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Haastattelut noudattivat episodihaastattelun luonnetta, jota muun muassa Uwe Flick 

(1998, 106–108) on aikaisemmin hyödyntänyt tutkimuksissaan. Episodinen 

haastattelu yhdistää narratiivista ja perinteistä teemahaastattelua. Haastattelumuodon 

taustalla on käsitys siitä, että yksilön kokemukset tietyltä alueelta varastoidaan ja 

muistetaan narratiivis-episodisena ja toisaalta semanttisena tietona. Narratiivis-

episodinen tieto liittyy ihmisten kokemuksiin konkreettisissa tilanteissa, ja 

semanttinen tieto on puolestaan näistä kokemuksista yleistettyä tietoa asioiden 

suhteista ja yleisestä luonteesta. Episodihaastattelun avulla tutkittavasta ilmiöstä 

voidaan kerätä samoilta haastateltavilta sekä narratiivisia selontekoja siitä, miten 

heidän elämäntarinansa kietoutuu tutkittavaan ilmiöön, että tietoa haastateltavan 

suhteesta ilmiöön ylipäätään. Käytännössä episodinen haastattelu tarkoittaa sitä, että 

haastattelija pyytää narratiivisessa haastatteluosuudessa haastateltavaa kertomaan 

esimerkiksi muistoja, nykyhetken episodeja tai tulevaisuuden ennakointeja tutkitta-

vasta ilmiöstä. Haastattelija voi pyytää myös kuvailuja tapahtumaketjuista kuten siitä, 

miten edellinen päivä tai viikko on kulunut.  Narratiivisten kysymysten lisäksi 

haastattelija esittää täsmentäviä kysymyksiä, joilla voidaan selvittää haastateltavan 

käsityksiä, määritelmiä ja mielipiteitä. Täsmentävillä kysymyksillä saadaan 

semanttista yleisemmän tason tietoa, joka voi antaa tietoa haastateltavan edustaman 

ryhmän yleisemmästä suhtautumisesta ilmiöön. 

Haastattelujeni teemat jakautuivat neljään osaan. Aluksi keskusteltiin siitä, miten 

haastateltava oli päätynyt opiskelemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, 

millainen tilanne oli ennen opiskelun aloittamista ja millainen opiskelun alkuaika oli. 

Toinen teema-alue oli opiskeluarki ja nykytilanne. Kolmantena teemana oli ylemmän 

AMK-tutkinnon erityispiirteet. Lopuksi pyysin haastateltavia pohtimaan vielä 

tulevaisuuden näkymiä. Haastatteluteemat muodostivat siis ajallisen jatkumon 

menneisyydestä nykyhetken kautta tulevaisuuden arviointiin. Haastatteluissani pyysin 

narratiivisia selontekoja joka teema-alueesta. Pyysin muun muassa muistelemaan 

opiskelun alkuvaiheetta ja kuvittelemaan tulevaisuudesta jonkin tilanteen, jossa voisi 

ajatella, että päätös lähteä opiskelemaan oli ollut onnistunut. Narratiivisten 

kysymysten lisäksi esitin myös perinteiselle teemahaastattelulle tyypillisiä kysymys-

muotoja kuten ”millainen merkitys ylemmällä AMK-tutkinnolla on sinulle”. Liitteessä 

1 on nähtävissä haastattelurunko, jossa on tarkemmin teemat ja kysymykset, joita 

esitin.  
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Flickin (1998, 109) mukaan episodisen haastattelun etuna suhteessa narratiiviseen 

haastatteluun on, ettei haastateltavilta vaadita kertomaan yhtä pitkää kertomusta, vaan 

vain lyhyitä rajattuja narratiiveja. Ihmisten kyky tuottaa narratiiveja vaihtelee suuresti 

eikä kaikille ole helppoa kertoa pitkästi koko elämäntarinaansa. Episodista 

haastattelua voi pitää myös helpompana menetelmänä aloittelevalle tutkijalle kuin 

narratiivista haastattelua, joka vaatii harjaannusta. Täsmentävät teemojen mukaiset 

kysymykset pitävät haastattelut rajatulla aihealueella, eli ylemmissä ammattikorkea-

koulututkinnoissa. Ilman teemoja keskustelu olisi voinut ajautua sivuraiteille pois 

varsinaisesta tutkimusaiheesta. Tämän voi päätellä siitä, että teema-alueista 

huolimatta haastateltavat ajautuivat paikoin kertomaan pitkästikin esimerkiksi 

työhönsä liittyvistä asioista. Tässä tutkielmassa olin kuitenkin kiinnostunut vain 

opiskelijoiden rajatusta identiteettitarinasta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opiskelijoina, en heidän elämänlaajuisesta identiteettitarinastaan. 

Haastattelujen kulku 

Haastateltavilla saattaa usein olla ennakko-oletuksia, millaista haastatteluun osallistu-

minen on. He saattavat olettaa, että heidän on aina odotettava haastattelijan 

kysymyksiä ja vastattava vain siihen. Tällöin kertomukset voivat muodostua hyvin 

niukoiksi. (Saastamoinen 1999, 179.) Yritin välttää tämän ongelman korostamalla 

jokaisen haastattelun alkuun, että haastattelu tulisi olemaan keskustelumuotoista ja 

toivoin haastateltavien kertovan vapaasti omista mietteistään. Ohjeistin myös alkuun, 

että tulisin myös pyytämään haastateltavia kertomaan ja muistelemaan aivan 

yksittäisiä tilanteita ja tapahtumia. Tämän ohjeistuksen toivoin orientoivan 

haasteltavat tarinallisuuteen ja siihen, etteivät he pitäytyisi vain perinteisessä 

kysymys-vastaus -haastattelumuodossa. 

Ohjeistuksen jälkeen pyysin kaikkia haastateltavia kertomaan vapaasti keitä he ovat. 

Halusin esittää kysymyksen näin laajana, jotta haastateltavat saisivat itse vapaasti 

määritellä, mitkä asiat kokevat mainitsemisen arvoiseksi. ”Kuka olet” -kysymyksen

voi katsoa tuottavan vastaukseksi identiteettimäärittelyjä ja on siksi tärkeä tutkittaessa

opiskelijoiden identiteettiä. Vastaukset kysymykseen vaihtelivat laajasta oman 

historian kuvauksesta suppeaan perustietojen ilmoittamiseen. Moni haastateltava 

kysyi tarkennuksena, mitä minä haastattelijana haluaisin tietää. Esitinkin tarkentavina 
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kysymyksinä iän, perhesuhteet ja asuinpaikan elleivät ne muuten vastauksesta tulleet 

esiin. Perustietojen selvittämisen jälkeen kävin läpi kaikki neljä pääteema-aluetta 

samassa järjestyksessä joka haastateltavan kanssa. Kysymysten ja pienempien ala-

teemojen järjestys kuitenkin vaihteli kunkin haastattelun kulun mukaan. Tarvittaessa 

esitin myös jonkin verran tarkentavia kysymyksiä haastattelurungon ulkopuolelta. 

Lisäkysymyksillä yritin saada haastattelutilanteen mahdollisimman luontevaksi ja 

normaalin keskustelun oloiseksi ja toisaalta myös lisätä ymmärrystäni keskustelun 

aiheesta.   

Haastattelut kestivät puolestatoista tunnista kahteen tuntiin, ja kaikki haastattelut 

sujuivat hyvin jouhevasti ja luontevasti. Suurin osa haastateltavista kertoi hyvin 

avoimen oloisesti elämästään. Vaikka aiheena oli niinkin neutraali aihe kuin opiskelu, 

tuli haastatteluissa esiin myös elämään kuuluvat vaikeammat asiat kuten läheisten 

ihmisten sairastumiset ja kuolemat. Opiskelu ei siis ole muusta elämästä irrallaan 

oleva saareke. Narratiiviset kysymykset saivat haastateltavasta riippuen hyvin erilaisia 

vastauksia. Osa kertoi yksityiskohtaisiakin tarinoita, mutta osa kertoi joistakin aiheista 

vain yleisellä tasolla ilman tarinamuotoa. Kun pyysin tarkennuksia haastateltavan 

kertomiin asioihin esimerkiksi kysymällä tuleeko haastateltavalle mieleen jotakin 

esimerkkitilannetta, jolloin olisi ajatellut tai toiminut kyseisellä tavalla, saattoi 

haastateltava todeta: ”ei mulla tuu, siis niitähän on niitä tilanteita tosiaan aika 

paljon…”. Kuten todettu, ihmisten kyky tuottaa narratiiveja vaihtelee. Toisaalta myös 

haastattelun aihe ei välttämättä toiminut kovin tarinoihin inspiroivana. Esimerkiksi 

ensimmäisen lähiopetuspäivän muistelu voi olla vaikeaa siksi, että tilanne koettiin 

arkipäiväisenä ja normaalina, eikä se jo aikaisemmin paljon opiskelleille ollut kovin 

erikoinen tapahtuma tai elämänmuutos. 

Mielenkiintoista oli huomata se, miten aikaisempiin opiskelukokemuksiin viitatessa 

monet haastateltavista tuottivat kuitenkin hyvinkin värikkäitä tarinoita. Tämän hetken 

opiskeluarjesta kertominen on todennäköisesti liian lähellä muodostuakseen yhtä 

helposti tarinamuotoon. Hyvärisen (1998) mukaan tarinalle ominainen juoni vaatii 

kehkeytyäkseen nimenomaan aikaa, reflektiota ja myös tradition välittämää 

ymmärrystä. Toiminnan, kuten opiskelun, keskellä saatamme sijoittaa itsemme hyvin 

erilaiseen juoneen kuin kymmenen vuotta myöhemmin. Narratiivisuus siis ”tihentyy 

eri väkevyyksinä eri tasoilla”. (Emt., 323.) Kymmenen vuoden päästä haastateltavat 

kertoisivatkin varmasti hyvin erilaisen tarinan ajastaan ylemmän AMK-tutkinnon 
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opiskelijoina kuin nyt, kun opiskelu on vielä käynnissä. Haastateltavat kertoivat 

kuitenkin myös nykyhetkestä niin sanottuja tiheitä kuvauksia. Kerrontaa voi kuvata

tiheäksi tai ohueksi, sen mukaan, kuinka paljon kerronta välittää kokemuksellisuutta

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 192). Narratiiviset kysymykset olivat juuri siksi 

paikallaan, koska niihin vastauksena saadut tiheät kertomukset välittivät kokemusta 

enemmän kuin raportoivat repliikit. Esimerkiksi yhden haastateltavan kuvaus kirjasto-

käynnistä välittää hyvin hänen kokemustaan. Hänen kertomuksensa siitä, miten 

unohtui lukemaan opiskeltavasta teoksesta tehtävän kannalta epäolennaisia asioita 

”kuin lukis jotain kaunokirjallisuutta”, kertoo enemmän kuin toteamus ”pidän 

opiskelusta”. 

4.3 Aineiston analyysi

Valmiit haastattelut litteroin sanatarkasti, mutta en merkinnyt huokauksia tai 

pienempiä äännähdyksiä. Kovin tarkka litterointitapa olisi ollut turha, koska 

tutkielmani kannalta olennaisinta on kokonaistarina, jonka haastateltavat kertovat 

elämästään. Analyysissä halusin keskittyä Hännisen (1999) tavoin tarinoiden 

temaattiseen sisältöön enkä tapaan, jolla se on kerrottu. Aineiston analyysikin on siis 

narratiivista. Vaikka en kerännytkään aineistoa perinteisellä narratiivisella 

haastattelulla, on aineisto luonteeltaan kuitenkin kertomusluonteista. Hannu Sirkkilä 

(2005) on todennut väitöskirjassaan, että vaikka aineisto olisi kerätty teema-

haastattelulla, ei narratiivinen analyysitapa ole ristiriidassa, jos vain haastateltavien 

kertoma muodostaa selvän ajallisen jatkumon. Tässä tutkielmassa episodinen haastat-

telutapa ja ajassa etenevät teemat takaavat sen, että aineistoa on hyvin luontevaa 

analysoida narratiivisesti.  

Haastatteluaineiston analyysissä olen hyödyntänyt Lieblich ym. (1998) esittelemää 

narratiiviseen tutkimukseen soveltuvaa holistic-content -lukutapaa (kokonaisvaltainen 

sisällönanalyysi). Holistic-content -lukutavassa keskitytään koko tarinaan ja 

kokonaiskuvaan, joka siitä muodostuu. Lieblich ym. esittelevät lukutapaa

kokonaisten elämäntarinoiden analyysin yhteydessä. Mielestäni kokonaisvaltaista 

lukutapaa voi kuitenkin soveltaa hyvin myös tutkielmani kaltaiseen aineistoon, jossa 

kyseessä ei ole kokonainen elämäntarina vaan kokonainen tarina vain tietyltä elämän
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alueelta.6 Lieblichin ym. (emt. 62–63) mukaan holistic-content lukutapa alkaa siten, 

että materiaali luetaan useampaan kertaa kunnes tarinan kaava alkaa hahmottua. 

Seuraavaksi kirjataan ylös vaikutelmia tarinasta kuten yleisvaikutelmasta poikkeavat 

piirteet. Sen jälkeen päätetään teemat tai näkökulma, josta tarinaa halutaan seurata 

alusta loppuun. Nämä teemat hahmottuvat esimerkiksi sen perusteella, että tietty 

teema saa tarinassa paljon tilaa, se toistuu tai siitä kerrotaan monin yksityiskohdin. 

Toisaalta lyhytkin viittaus tiettyyn asiaan voi olla merkki tärkeästä teemasta. Teemat 

on siis valittava koko tarinan näkökulmasta. Kun teemat, joita halutaan seurata, on 

valittu, merkitään ne tekstiin eri väreillä ja niitä luetaan erikseen useampaan kertaan. 

Teemoista kirjataan ylös päätelmiä ja tarkastellaan muun muassa sitä, milloin teema 

esiintyy ensimmäisen ja viimeisen kerran.  

Aineiston analyysini ei kuitenkaan noudattanut puhtaasti tätä Lieblichin ym. (1998)

esittelemää kaavaa. Jo varsin varhaisessa vaiheessa, huomasin, miten selvästi se 

jakautui kolmeen eri tarinatyyppiin. Oli siis varsin luontevaa tarkastella aineistoa 

tarinatyyppien kautta. (ks. esim. Hänninen 1999, 33; Ylijoki 1998, 190.) Analyysini 

alkoi kuitenkin sillä, että luin aineistoa useampaan kertaan ja laadin jokaisesta 

haastattelusta tiivistelmät. Satu Apon (1990, 65) mukaan tiivistelmät auttavat määrit-

telemään tarinoiden semanttisen makrostruktuurin. Ne auttoivat myös hahmottamaan 

vielä selvemmin tarinat kolmeen eri tyyppiin ja näkemään tyyppien erityiset piirteet ja 

kokonaisuudet. Seuraavaksi kirjoitin tyyppitarinat, jotka ovat useamman tarinan 

yhdistelmiä eli tyyppikompositioita. Yhdistin siis useamman samaan tyyppiin 

sijoitetun henkilön tarinan yhdeksi tarinaksi. Tämä yhdistäminen vähentää haastatel-

tavien tunnistettavuutta, koska kenenkään tarinaa ei esitellä sellaisenaan. Haitta-

puolena voidaan pitää sitä, että tarinoista tulee keinotekoisia. (Hänninen 1999, 33.) 

Tyyppitarinoiden luomisen jälkeen halusin paneutua niihin vielä tarkemmin. Tähän 

kokonaisvaltainen sisällönanalyysi tarjosi ratkaisun. Jokaisessa tyyppitarinaryhmässä 

toistuivat tietyt keskeiset teemat, joita seurasin Lieblichin ym. (1998) kuvaamalla 

tavalla tarinan alusta loppuun. Nämä tärkeimmät teemat löytyivät melko helposti, sillä 

valintaan vaikutti taustalla tutkimusongelman määrittämä kysymys identiteetistä. 

Koko analyysin ajan mielessäni olivat kysymykset siitä, millaiseen tarinaan kertoja 

sijoittaa itsensä ja kuinka hän sijoittaa eri henkilöt suhteessa toisiinsa ja suhteessa 

                                                
6 Esimerkiksi Päivi Vuokila-Oikkonen (2002) on väitöskirjassaan myös soveltanut tätä lukutapaa 
muuhun kuin elämäntarinoihin.
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itseensä. Keskityin etenkin siihen, millaisia väitteitä hän tekee identiteetistään eli siitä 

kuka hän on. Taulukosta voi tiivistetysti nähdä koko analyysin kulun.

1. Luenta 

2. Juonitiivistelmät ja vaikutelmien kirjaaminen

3. Tyyppitarinoiden muodostaminen  

4. Tyyppitarinoiden kokonaisvaltainen sisällönanalyysi 

4.1 Teemojen päättäminen 

4.2 Teemojen seuraaminen tarinan juonen kulussa 

5. Tulkinta 

Kuvio 1. Tutkimusaineiston analyysi.

4.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Aivan kuin muitakin tutkimusotteita käytettäessä, on narratiivista otetta sovellettaessa

huomioitava joukko konkreettisia tutkimuskäytäntöihin liittyviä ongelmia. Tutkijan 

on muun muassa pohdittava, miten hän kunnioittaa tutkimukseen osallistuvien 

yksityisyyttä. Kunnioittamiseen kuuluu niin anonymiteetin turvaaminen, tutkittavien 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kuin tietojen luottamuksellisuuden 

turvaaminen tietosuojalain mukaisesti. (Kuula 2006, 124.) Anonymiteetin 

turvaaminen oli haaste tutkielmaa tehdessäni, vaikka opiskeluun liittyvät asiat tutki-

musaiheena eivät kovin arkaluontoisia olekaan. Ongelmana oli tutkimuskohteena 

olevan opiskeluryhmän pienuus. Miten turvata se, etteivät opiskelijat tunnista toisiaan

tutkielmasta? Häivytin tutkimustuloksista kaikki tunnistetiedot kuten sukupuolen, iän, 

ammattitaustan ja kotipaikkakunnan. Tulosten raportoinnissa käytän tyyppitarinoita, 

jossa tarinoiden yksityiskohdat katoavat ja tunnistettavuus ei ole ongelma. Hänninen 

(1999, 35) on kuitenkin esittänyt, ettei tyyppitarinoiden käyttökään ole ongelmatonta. 

Tutkimukseen osallistuneet saattavat nimittäin kokea, että heidän tarinansa ainut-

kertaisuudelle on tehty väkivaltaa sijoittamalla se tiettyyn laajempaan tarinatyyppiin. 

Koska tässä tutkielmassa tutkimusaineistona on kuitenkin vain pala haastateltavien 

elämää, ei ainakaan kokonaisille elämäkerroille tehdä väkivaltaa.  

Saastamoisen (1999) mukaan tutkimuksessa on normien noudattamisen lisäksi 

tärkeää, että tutkija osoittaa toimineensa refleksiivisesti. Narratiivisesti 

orientoituneessa tutkimuksessa tämä voisi tarkoittaa tutkimusongelmaan parhaiten 
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soveltuvan menetelmän etsintää, kertojien lähtökohtien selvittämistä ja tutkittavan 

ilmiön laajempien suhteiden hahmottamista. (Emt. 188–189.) Olen pyrkinyt tällaiseen 

refleksiivisyyteen koko tutkielman teon ajan. Pohdin pitkään, mikä menetelmä 

soveltuisin parhaiten selvittämään uudenlaista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden 

omia jäsennyksiä identiteetistään tai sen puutteesta ylemmän AMK-tutkinnon 

opiskelijoina. Koska näen ylemmän AMK-tutkinnon eräänlaisena postmodernin ajan 

tuotteena, halusin valottaa ilmiötä kulttuurin ja yksilön suhteesta käsin. Narratiivinen 

näkökulma tuntuikin soveltuvan tähän hyvin. Episodisen haastattelu puolestaan tarjosi 

mahdollisuuden kerätä sekä semanttista että narratiivis-episodista tietoa aihepiiristä.

Saastamoisen (1999, 189) mainitsemat kertojien lähtökohtien selvittämiseen ja ilmiön 

laajempien suhteiden hahmottamiseen pyrin myös kiinnittämään huomiota. Ennen 

haastattelujen tekoa muun muassa keskustelin koulutuksesta vastaavan yliopettajan 

kanssa, perehdyin koulutusohjelmaan ja ylemmän AMK-tutkinnon syntyhistoriaan. 

Reflektointiin liittyy myös omien lähtökohtien kuten oman koulutuksen ja aseman 

merkityksen pohtiminen. Haastateltavien kertomuksiin saattoi vaikuttaa se, että 

edustin tutkijana sekä yliopistoa että PIRAMKin henkilökuntaa. Ennen haastatteluja 

toin avoimesti esiin taustani PIRAMKin työntekijänä ja pro gradu -tutkielmaa 

tekevänä yliopiston opiskelijana. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että haastatelta-

vat uskalsivat myös kritisoida ylempää AMK-tutkinnon opiskeluun liittyviä asioita 

sekä myös yliopistoa. Taustani ei siis vaikuttanut haastateltaviin ainakaan siten, että 

tarinoita olisi kovin paljon kaunisteltu. 
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5. Tarinatyypit

5.1 Tarinatyyppien jakautuminen

Haastateltavien tarinat jakautuivat kolmeen eri tarinatyyppiin. Tyyppien suurin 

erottava tekijä on opiskelun motiivi eli syy, miksi opiskelija on suorittamassa ylempää 

AMK-tutkintoa. Erilaiset motiivit johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Riippuen siitä, 

mikä opiskelijalla on ollut pääasiallisena syynä hakeutua opiskelemaan, on suhde 

opiskeluun ja kuva itsestä opiskelijanakin sen mukainen. Tarinatyypit kuvaavat 

tiivistetysti, millaisia opiskelijoita ylempää AMK-tutkintoa suorittavista löytyy. 

Tarinatyyppejä voisi kutsua myös identiteettityypeiksi kuten Honkonen (1997) on 

väitöskirjassaan tehnyt, sillä tarinatyypit ovat kuvauksia erilaisista identiteeteistä. 

Nimesin tarinatyypit seuraavasti:

1. Idealistin7 tarina: tarina elämäntapaopiskelijasta, joka haluaa kehittää työtään 

2. Uraohjuksen tarina: tarina motivoituneesta opiskelija, joka haluaa edetä 

urallaan

3. Ajautuneen tarina: tarina opiskelijasta, jolla ei juuri ole kunnianhimoa ja jonka 

motiivit ovat epäselviä

Aineiston tarinat jakautuivat melko selvästi näihin kolmeen eri tyyppiin. Tyyppi-

tarinat ovat kuitenkin useamman tarinan yhdistelmiä, eivätkä ne siten kuvaa 

täydellisesti kenenkään yksittäisen haastateltavan identiteettitarinaa. Yksilön tarinassa 

saattaa olla kahdesta tai kolmestakin tyyppitarinoista aineksia, mutta kuitenkin yksi 

näistä tyypeistä dominoi tarinaa. Suurin osa haastateltavien tarinoista sijoittuikin 

melko selvästi joihinkin kolmesta tyypistä. Vain yksi tarina jäi idealisti- ja uraohjusta-

rinoiden välimaastoon, koska siinä oli selvästi piirteitä molemmista tarinamalleista. 

Kyseisessä tarinassa leimaa-antavina piirteinä oli sekä uralla eteenpäin meno mutta 

myös idealistin tarinalle tyypillinen oman työn kehittäminen ja kiinnostus opintojen 

teemaa - ikääntyneitä kohtaan.  Tämän yhden idealisti- ja uraohjustarinan yhdistelmän 

lisäksi tarinat jakautuivat siten, että idealistitarinoita oli kaksi, uraohjus-tarinoita neljä 

                                                
7 Tässä idealistilla viitaan sanan määritelmään jalosti ajattelevasta tai toisen parasta haluavasta 
henkilöstä. (Valpola, 2000)
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ja ajautuneiden tarinoita aineistossa oli kolme. Tarinoiden jakautumisesta ei 

kuitenkaan voida tehdä minkäänlaisia yleistyksiä. Haastateltavien joukko oli pieni, ja 

tällöin sattumakin on mukana. Harvinaisemmat tarinatyypit kuten idealistit ovat 

mielenkiintoisia siksi, että ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista 

saadaan mahdollisimman kattava käsitys. 

Kokonaiskuvan saamiseksi opiskelijoista, esittelen seuraavaksi kaikki tarinatyypit. 

Tarinatyyppien esittelyn jälkeen vertaan niitä aikaisempiin tutkimustuloksiin ja 

paneudun tarkemmin jokaisen tarinatyyppien takaa löytyviin identiteetin rakennus-

aineksiin. Näitä identiteetin elementtejä tavoittelen holistic-content lukutavan avulla. 

5.2 Idealistin tarina 

Idealisti on 45-vuotias terveydenhuoltoalalla esimiesasemassa työskentelevä nainen. 

Hänellä on mies ja kaksi kouluikäistä lasta. Hän on päätynyt nykyiseen työhönsä 

useiden koulutusten ja muutamien eri työpaikkojen jälkeen. Nuoruudessaan hän 

harkitsi myös muita aloja, mutta on sittemmin huomannut terveydenhuoltoalan olevan 

juuri oikea hänelle. Päätyminen opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa oli idealistille 

hyvin luontevaa, sillä hän pitää opiskelusta paljon ja haluaa kehittää itseään. Hänellä 

olikin selkeä suunnitelma lähteä jälleen opiskelemaan, jotta voisi kehittyä työssään ja 

saada itselleen virikkeitä. Juuri ylempään AMK-tutkintoon hän päätyi ikääntyvien ja 

pitkäaikaispotilaiden hoidon teeman vuoksi. Tämä teema tuntui juuri sopivalta, koska 

hän työskentelee vanhusten parissa. Vanhusten asioiden edistäminen on hänelle 

sydämen asia ja idealisti haluaa työpaikallaan vilpittömästi kehittää työyhteisöä 

toimivammaksi. 

Opiskelun aloittaminen oli idealistista mukavaa. Hän oli hyvin innostunut huomates-

saan, että opiskeluryhmään kuului ammattitaitoisen oloisia ihmisiä hyvin laajalta 

sosiaali- ja terveysalalta. Myös opettajat vaikuttivat ammattilaisilta ja samalla myös 

helposti lähestyttäviltä. Idealisti on heti alusta alkaen innostunut etenkin lähiopetus-

päivistä, jolloin keskustellaan koko opiskeluryhmän kesken. Hänen mielestään juuri 

syvälliset keskustelut, jossa eri alan osaajat ovat voineet tuoda näkemyksiään esiin, 

ovat olleet mielekkäimpiä opiskelutilanteita. Hänen mielestään opiskeluryhmässä on 

hyvä ja kannustava henki.  
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Luonteeltaan idealisti on avoin ja ulospäinsuuntautunut. Opiskelijana hän on usein 

niin innostunut aiheesta, että innokkuus menee jopa liiallisuuksiin. Hän saattaa 

paneutua selvittämään liiankin laajasti jotakin asiaa, ja joskus tehtävien aikarajojen 

kanssa saattaa tulla ongelmia. Nuorempana opiskelu tuntui välillä tylsältä pakko-

pullalta, mutta nykyisin idealisti opiskelee vain itseä kiinnostavia asioita liikaa itseltä 

vaatimatta. Arvojärjestyksessä perhe on selvästi ensimmäisellä sijalla ja opiskelu-

tehtävät tehdään silloin, kun perheeltä jää aikaa. Opiskelu tapahtuukin usein silloin,

kun lapset nukkuvat. Motivaatio opiskeluun on silti kohdallaan, eikä hän juurikaan 

tunne stressiä vaikka perheen ja opiskelun yhdistäminen on välillä hankalaa. Opiskelu 

on idealistille henkireikä ja arjen keskellä se on hänelle omaa aikaa. 

Ylempään AMK-tutkintoon idealisti on ollut selvästi tyytyväinen ja etenkin sosiaali-

ja terveysalan tulevaisuuteen keskittyvät teemat ovat miellyttäneet häntä. Ylempi 

AMK-tutkinto antaa hänelle ensisijassa varmuutta ja osaamista nykyisessä esimies-

työssään. Toisaalta tutkinto tarjoaa tulevaisuuden varalle väylän siirtyä myös muihin 

tehtäviin, vaikka tällä hetkellä hän viihtyykin nykyisessä työtehtävässään. Tutkinnon 

suorittamisen jälkeen hän tulee vielä varmasti opiskelemaan, sillä opiskelu on hänelle 

elämäntapa. Opiskelu itsessään on hänelle tärkeää samoin kuin vanhusten puolesta 

puhuminen.    

5.3 Uraohjuksen tarina 

Uraohjus on 39-vuotias sairaanhoitajanainen, jonka perheeseen kuuluu aviomies ja 

kolme lasta. Ennen sairaanhoitajatutkintoa hän on suorittanut toisen ammattitutkinnon 

sekä muutamia lisäkoulutuksia. Ylempään AMK-tutkintoon hakeutumisen motiivi oli 

selvä. Uraohjus haluaa edetä urallaan ja toivoo pääsevänsä esimiestehtäviin ylemmän 

AMK-tutkinnon avulla. Hakuvaiheessa hän pohti myös vaihtoehtoa pyrkiä yliopistoon 

opiskelemaan. Ylempi AMK-tutkinto vei kuitenkin pidemmän korren, koska 

tutkinnon voi suorittaa työn ohella ja tutkinnon käytännönläheisyys kuulosti hyvälle. 

Hakuvaiheessa hänellä ei kuitenkaan ollut ylemmästä AMK-tutkinnosta tarkkaa 

käsitystä ja uusi tutkinto hieman arvelutti häntä. Opettajat saivat uraohjuksen 

kuitenkin jo valintakoetilanteessa vakuuttumaan, ettei tutkinto ollut turha tai muuten 

arveluttava.
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Opettajat tuntuivat uraohjuksesta muutenkin heti kannustavilta ja päteviltä. Uraohjus 

oli myönteisesti yllättynyt, kun huomasi, että koulutukseen oli valittu hyvin eri 

ammattitaustaisia ihmisiä. Opiskelukaverit vaikuttivat asiantuntevilta ja motivoitu-

neilta opiskelemaan. Koulutusohjelmasta tuli uraohjukselle alkuun hieman sekava 

kuva, jota ei helpottanut se, että tutkintonimikeasia oli vielä avoinna. Alkuun ura-

ohjusta hieman yllätti tutkimuksellisuuden ja opinnäytetyön suuri rooli sekä 

itsenäisesti tehtävän työn määrä. Tehtävät ovat kuitenkin tuntuneet laadukkailta ja 

uraohjuksen mielestä niissä tarvitsee syventää omaa ajattelua enemmän kuin 

aikaisemmissa opinnoissa. 

Opiskelijana uraohjus on melko kunnianhimoinen, sillä hän haluaa tehdä tehtävät 

mahdollisimman hyvin, jotta tutkintopaperitkin olisivat näyttämisen arvoiset. Arki on 

välillä kovaa, mutta uraohjus yrittää parhaan kykynsä mukaan sovittaa yhteen 

opiskelun, perheen ja työn. Uraohjuksen elämäntilanne ei tällä hetkellä ole opiskelulle 

paras mahdollinen, mutta koska motivaatio on kohdillaan, saa hän opinnot hoidettua. 

Hän näkee opiskelun myös auttavan jaksamaan töissä paremmin. Ylemmässä 

ammattikorkeakoulututkinnossa opiskelulta hän odottaa etenkin hallinto- ja esimies-

opintoja. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon teema ei varsinaisesti ole hänelle 

tärkeä, vaikka aiheesta onkin opiskelun kuluessa löytynyt monia mielenkiintoisia 

puolia. 

Tulevaisuudessa siintää suurella todennäköisyydellä osastonhoitajan tehtävään 

hakeutuminen, ja uraohjus toivookin opiskelulta käytännön vinkkejä tähän tehtävään. 

Hän olisi voinut hakea myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämisen ja 

johtamisen koulutusohjelmaan, jos olisi hakuvaiheessa tiennyt, että kyseinen ryhmä 

aiotaan perustaa. Kuultuaan tämän ryhmän käynnistämisestä hän olikin hieman 

hämillään. Uraohjus on kuitenkin ollut melko tyytyväinen terveyden edistämisen 

koulutusohjelmaan, ja hän kokee tyytymättömyyttä vain siinä tapauksessa, ettei 

valmistumisen jälkeen pääsisikään etenemään urallaan. Uraohjus toivoo, että tietoa 

uusista tutkinnoista levitettäisiin, jotta työnantajat alkaisivat tuntea niitä. Tulevaisuu-

delta hän odottaa tutkintopapereiden saamista ja valmistumisen jälkeistä 

mahdollisuutta hakeutua uusiin työtehtäviin. Hän tulee varmastikin vielä 

opiskelemaan, koska hän katsoo terveydenhuoltoalalla työskentelyn vaativan sitä, että 

pysyy ajan hermolla.      
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5.4 Ajautuneen tarina

Ajautunut on 44-vuotias toimistotyötä tekevä nainen, jolla on kaksi lasta ja aviomies. 

Ammattikorkeakoulututkinnon hän suoritti viisi vuotta sitten, ja sitä ennen hän on 

opiskellut kaksi muuta tutkintoa. Ylempää AMK-tutkintoon hän ikään kuin vain 

ajautui, eikä itsekään osaa tarkkaan määritellä, miksi opiskelee juuri tätä tutkintoa. 

Hän ei tiennyt hakuvaiheessa juuri mitään ylemmistä AMK-tutkinnoista, ja hakeutui 

tutkintoon sattumalta. Hän on vuosien mittaan tottunut opiskeluun ja ajattelee, että 

myös tulevaisuuden kannalta on hyvä opiskella jotakin. Ajautunut uskoo, että 

nykyinen työelämä ei ole varmaa, ja lisäkoulutus takaa paremmat mahdollisuudet, jos 

työpaikan vaihdos tulee ajankohtaiseksi. Yksi syy opiskeluun hakeutumiseen on se, 

että nykyisessä työssä on hyötyä hallinnollisista opinnoista. 

Opiskelun alussa ajautunut tunsi epävarmuutta. Opiskelutovereista monet tuntuivat 

olevan työelämässä korkeissa asemissa ja heillä oli jo monenlaisia saavutuksia. 

Vaikka opiskeluryhmä vaikuttikin mukavalle, tunsi ajautunut itsensä hieman 

ulkopuoliseksi. Ulkopuolisuuden tunne johtui siitä, että ajautunut ei itse ole johtavassa 

asemassa työpaikallaan, ja hän tekee melko erilaista työtä kuin suurin osa opiskelu-

ryhmän jäsenistä. Opettajat tuntuivat ajautuneesta heti kannustavilta. Vaikka he 

ovatkin hyvin korkeasti koulutettuja, tuntui ajautuneesta mukavalle, että he vaikuttivat 

tavallisilta ihmisiltä. Koulutusohjelmasta tuli alkuun hyvin sekava kuva ja etenkin 

tutkimuksellisuuden painotus ärsytti ajautunutta. Myös opintojen alkupuolella 

käytetystä Problem based learning -menetelmästä ajautunut ei pitänyt, ja hän piti sitä

ajan tuhlaamisena. Hän oli hyvin helpottunut, kun sitä ei enää käytetty. 

Ajautunut kuvailee itseään opiskelijana laiskaksi. Hän jättää tehtävien teon hyvin 

usein viime tippaan, eikä hänellä ole arvosanatavoitteita. Hän haluaa poimia 

koulutusohjelmasta vain itseä kiinnostavat asiat ja siksi rajoitukset ja säännöt kuten 

läsnäolopakko harmittavat häntä. Hän on muutenkin melko pettynyt koulutus-

ohjelmaan. Monet asiat ovat tuntuneet hänestä vanhan kertaukselta ja ajan 

haaskaukselta. Välillä hän on ollut niin masentunut opiskeluun, että on jopa harkinnut 

keskeyttämistä. Toistaiseksi hän on saanut vielä intoa jatkaa, sillä kuitenkin pitää 

uusien asioiden oppimisesta. Opiskelu antaa hänelle virikkeitä ja vaihtelua arjen 

keskelle. Mieleinen asia koulutusohjelmassa ovat asiantuntijaluennot, joita ajautunut 

myös toivoisi lisää. Hän haluaisi opetusta nimenomaan perinteisillä tavoilla, eikä ole 
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innostunut uusista opetusmuodoista. Hän odottaa myös lisää hallintopuolen opintoja, 

joita uskoo vielä tulevan lisää. Ylemmästä AMK-tutkinnosta ajautunut ei koe juuri 

tietävänsä mitään, ja tutkinto samoin kuin opiskelutavoitteet ovat hänelle epäselviä. 

Ajautuneen tulevaisuuden visiot ovat myös melko epämääräisiä. Hän on tyytyväinen 

jos vain saa suoritettua tutkinnon loppuun. Sen jälkeen hän saattaa hakeutua uusiin 

työtehtäviin tai sitten hän jatkaa nykyisessä tehtävässään. Tutkintopaperin hän näkee 

hyödyllisenä etenkin, jos tulevaisuudessa tulee tilanne, jolloin on pakko hakea uusia

työtehtäviä. Opiskelusta ajautunut aikoo pitää hieman taukoa, mutta uskoo, että tulee 

vielä tulevaisuudessakin opiskelemaan jotakin.  

5.5 Tarinatyyppien vertailua aikaisempiin tutkimustuloksiin

Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoiden tarinat jakautuvat kolmeen eri tarina-

tyyppiin, joissa keskeisempänä toisistaan erottavana tekijänä oli osallistumismotiivi. 

Osallistumismotiivi on ollut tärkeä käsite myös aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Risto Honkosen tutkimuksessa (1997) opiskelumotiivi oli ratkaiseva 

insinööriopiskelijoiden identiteettityyppien luokittelussa. Hän jakoi insinööri-

opiskelijat elämäntarinoiden perusteella neljään eri identiteettityyppiin, joita olivat 1. 

Matemaattisesti orientoituneet tekniikan harrastajat (A mathematically-oriented 

tinkerer) 2. Tekniikan harrastajat (A tinkerer) 3. Matemaattisesti orientoituneet ei-

tekniset opiskelijat (A mathematically-oriented non-technical student) 4. Keskeyttävät 

opiskelijat (A dropout student).

Honkosen identiteettityyppiluokituksesta löytyy yhteneväisyyksiä tämän tutkielman 

identiteettityyppeihin. Matemaattisesti orientoituneet tekniikan harrastajat 

muistuttavat ideologeja, koska heidän tarinansa opiskelusta on selkeän myönteinen. 

He ovat idealistien tavoin tyytyväisiä opiskeluun ja ovat aidosti kiinnostuneita itse 

opiskeltavasta aiheesta. Matemaattisesti orientoituneet ei-tekniset opiskelijat 

puolestaan muistuttavat osittain ajautuneita. Tähän ryhmään kuuluvat opiskelijat eivät 

osaa tarkkaan määritellä opiskeluvalintaansa ja ovat ajoittain pettyneitä koulutukseen. 

Myös keskeyttäneiden ryhmässä oli tällaisia piirteitä. Heidän tarinansa on kuitenkin 

selvästi negatiivisempi kuin ajautuneiden, ja he ovat selvästi väärällä alalla. Tämän 

ryhmän opiskelijat, yhtä lukuun ottamatta, myös keskeyttivät myöhemmin insinööri-

opinnot. Uraohjuksen kaltaista identiteettityyppiä ei Honkosen tuloksista ole 
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löydettävissä. Tämä selittyy sillä, että Honkonen tutki nuoria opiskelijoita, eikä heidän 

joukossa siten voinut olla uralla etenemistä tavoittelevia. Tutkimuksen kohderyhmä 

oli siis selvästi erilainen kuin tässä tutkielmassa. 

Cyril Houle (1988, 16–29) on puolestaan tutkinut aikuisopiskelijoiden osallistumis-

motiiveja. Tutkimuksessa aikuisopiskelijat jakautuivat kolmeen eri ryhmään motiivien 

mukaan: päämääräorientoituneisiin, oppimisorientoituneisiin ja toiminta-

orientoituneisiin. Houlen löytämässä päämääräorientoituneiden, käytännöllistä hyötyä 

etsivien ryhmässä on samoja piirteitä kuin uraohjuksilla. Oppimisorientoituneet, 

opiskelun sisältöjen motivoimat, puolestaan muistuttavat idealisteja. Kolmas Houlen 

luokittelema ryhmä on toimintaorientoituneet, jotka etsivät sosiaalisia kontakteja ja 

joille opiskelun sisällöllä ei ole merkitystä. Ryhmään kuuluu muun muassa yksinäiset 

ihmiset, jotka toivovat löytävänsä ystäviä opiskelun kautta. Tätä luokkaa ei omasta 

aineistostani löydy. Tutkielman haastatteluista kävi päinvastoin ilmi, että vaikka 

opiskelijatovereista pidettiinkin, ei tarvetta varsinaiselle ystävystymiselle tai 

opiskelun ulkopuolisille tapaamisille koettu. 

Houlen jaottelua on myöhemmin hyödynnetty monissa tutkimuksissa (esim. 

Haapakorpi 1994; Varila 1990), joissa on kuitenkin jätetty huomioimatta opiskelun 

merkitys osana ihmisen elämänkokonaisuutta (Jauhiainen ym. 2004, 174). Jauhiainen 

ym. (2004) ovat tutkimuksessaan avoimen yliopiston opiskelijoista kuitenkin 

pyrkineet tarkastelemaan opiskelijoiden opiskelulle antamia kerroksellisia merkityksiä 

osana yksilön elämää. Näkökulma aiheeseen on samankaltainen kuin tässä 

tutkielmassa. He ovat tarkastelleet avoimen yliopiston opiskelijoita yksilö-

psykologisesta, yhteiskunnallisesta ja yksilöhistoriallisesta näkökulmasta.

Jauhiaisen ym. (2004) tutkimustuloksista käy ilmi hyvin samanlaisia opiskelija-

tyyppejä kuin ylempää AMK-tutkintoa suorittavien joukosta. Jauhiaisen ym. 

nimesivät ”urasuuntautuneiksi” ryhmän, johon kuuluvat opiskelijat hahmottavat omaa

opiskelujuuttaan selvästi samalla lailla kuin aineistoni uraohjukset. Uraohjukset tosin 

vaikuttavat tunnollisemmilta kuin urasuuntautuneet, joille on tyypillistä ”opintojen 

melko pintapuolinen suorittaminen” (emt., 180). Tämä ero selittyy varmastikin sillä, 

että ylempi AMK-tutkinto on tutkintotavoitteista koulutusta toisin kuin avoimessa 

yliopistossa opiskelu. Uraa rakentaville henkilöille on opiskelumenestyksellä 

enemmän merkitystä silloin, kun opiskelun jäljet kirjataan aseman tai työpaikan 
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oikeuttavaan tutkintotodistukseen. Jauhiainen ym. toteaa urasuuntautuneista myös,

että heidän perheensä on tavallisimmin pieni tai lapsia ei ole ollenkaan. Tämäkään ei 

korostunut uraohjuksilla. Haastateltavilla, jotka sijoittuvat uraohjuksen tarinatyyppiin 

oli lapsia jopa keskivertoperhettä enemmän. 

Jauhiaisen ym. (2004) jaottelussa oli myös toinen samankaltaisuus tämän tutkielman 

tarinatyyppeihin. ”Elämäntapaopiskelijat” muistuttavat selvästi tämän tutkielman 

ideologeja. Heille opiskelu on rentouttavaa ja voimavaroja antavaa. Heille 

”elinikäinen oppiminen on elämän suola”. (Emt., 183.) Tämä kuvaus soveltuu hyvin 

myös ideologeihin. ”Urasuuntautuneiden” ja ”elämäntapaopiskelijoiden” lisäksi 

Jauhiainen ym. nimeävät vielä ”tutkintotavoitteiset”, joiden tavoitteena on vain pääsy 

opiskelijoiksi varsinaiseen yliopistoon ja ”muutoshakuiset”, jotka ovat tyytymättömiä 

elämäntilanteeseensa. ”Muutoshakuisten” ryhmästä löytyy monenlaisia elämän-

tarinoita, joita yhdistää kriisiytynyt elämäntilanne, johon opiskelu tarjoaa 

mielekkyyttä. (Emt. 180–183.) Tämän tutkimuksen ajautuneiden ryhmää ei Jauhiaisen 

ym. tutkimuksesta löydy. Ajautuneille tyypillinen motiivien epävarmuus ja vähäiset 

tiedot kyseisestä tutkinnosta, ovat tekijöitä, jotka selvästi liittyvät ylemmän AMK-

tutkinnon tuoreuteen. Kun tiedot ja tarinat uudesta tutkinnosta ovat vähäisiä, saatetaan 

opiskelijaksi ajautua sattumalta. Voidaan olettaa, että selkeämmän profiilin ja 

tunnetun aseman saavuttaneeseen koulutukseen harvemmin päädytään samalla tavalla. 

Toisaalta tunnettu asemakaan ei aina riitä. Päivi Vuorisen & Sakari Valkosen (2005) 

selvityksessä korkeakouluun hakeutuneista ilmeni, että ammattikorkeakouluun ja 

yliopistoon pyrkineistä yllättävän moni ei tiedä, millaisiin ammatteihin he 

valmistuttuaan voisivat sijoittua. Ammattikorkeakouluun hakeneista tätä ei osannut 

sanoa 23 % ja yliopistoon hakeneista 15 %. Vuorinen ja Valkonen esittävät ennakko-

tietojen puuttumisen olevan huolestuttavaa, sillä se voi johtaa vääriin koulutus-

valintoihin ja sitä kautta keskeyttämisiin. He toteavat, että ammattikorkeakoulut ovat 

keskittyneet markkinahenkiseen imagojen ja brändien luomiseen, joka saattaa jättää 

sisältöasiat vähemmälle huomiolle. Myös ylemmän AMK-tutkinnon markkinoinnissa 

olisi siis muistettava keskittyä asiasisältöihin. Jos näin tehdään, voidaan olettaa, että 

ajautuneiden määrä laskee tutkinnon tunnettuuden lisäännyttyä. 
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6. Identiteetin elementit

Seuraavaksi esittelen kolmelle tarinatyypille keskeisimmät teemat, jotka löytyivät 

holistic-content analyysin avulla. Jokaisesta tarinatyypistä löytyi kaksi teema-aluetta, 

jotka toistuivat tarinan läpi ja antoivat sille ominaispiirteen. Samoista teemoista 

saattoi löytyä viitteitä myös muista identiteettityypeistä, mutta ne eivät olleet niissä 

niin vahvoina ja tarinaa keskeisesti määrittävinä piirteinä. Idealistin tarinassa korostui 

elinikäisen oppimisen ja toisena kehittämisen ja auttamisen teemat. Uraohjuksen 

tarinan elementit olivat puolestaan esimiesasema ja tunnollisuus. Ajautuneen teemat

olivat selvästi erilaisia; identiteetti rakentuu epävarmuuden ja puuttuvan 

kunnianhimon perustalle.

Löytyneitä teema-alueita tarkastelen ylempää AMK-tutkintoa suorittavien 

opiskelijoiden kiinnityskohtina, joiden varaan he rakentavat narratiivista identiteetti-

ään. Koska ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilla ei ilmene yhtenäistä ja 

selkeää identiteettiä, voi näitä kiinnityskohtia kutsua myös identiteetin elementeiksi. 

Nämä elementit ovat samalla myös kulttuurisia kertomuksia, joita yksilöt tulkitsevat 

ja omaksuvat osaksi identiteettiään. Itsensä sijoittaminen tai sijoitetuksi tuleminen 

tiettyihin diskursseihin voidaankin nähdä identiteetin perustana (Edwards 1997 5). 

Näkökulmani on siis myös kulttuurissa ja sieltä ammennettavissa mallitarinoissa. 

Analyysini tueksi esitän lainauksia haastatteluteksteistä. Lainaukset ovat valittu 

kaikista kyseiseen identiteettityyppiin kuuluvista tarinoista. 

6.1 Idealistin identiteetin elementit

Elinikäinen oppiminen

Idealistin tarinassa yhtenä keskeisimmistä teemoista on opiskelu, jonka idealisti näkee 

jatkuvan nuoruudestaan aina vanhuuden päiviin asti. Tätä voi kutsua elinikäiseksi 

oppimiseksi. Idealisti itse kuvaa suhdettaan opiskeluun: ”mä oon varmaan sellai 

ikuinen opiskelija”.  Hänelle opiskelu on mielekästä ja hyvin positiivinen asia 

elämässä. Se on hänelle suorastaan ”elämäntapa”. Nuoruudessa opiskelu ei vielä 

ollut merkittävässä roolissa, mutta oman alan löytymisen myötä idealisti ei edes osaa 
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kuvitella elämää ilman opiskelua. Halu opiskella ja kehittyä johti idealistin etsimään 

sopivaa koulutusta. Viimein löytyi ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka oli 

idealistille juuri sopiva. Opiskelun aloittaminen ei aiheuttanut idealistin lähipiirissään 

suuria reaktioita, sillä kaikki ovat tottuneet siihen, että hän opiskelee aina jotakin.  

Opiskelutovereissaan idealisti näkee samoja piirteitä kuin itsessään. Ensimmäisten 

tapaamisten perusteella hän huomasi, että ryhmässä ”oli opiskelunarkomaaneja”, 

joilla oli kerääntynyt jo useita tutkintoja ja koulutuksia.

Opiskelu on idealistille nautintoa. Hän puhuu opiskelusta intohimoisesti vertaamalla 

sitä elintärkeisiin asioihin. Idealisti käyttää opiskelusta ruumiillisia ilmaisuja kuten 

”nälkä kasvaa syödessä”, ”tiedonjano on kova” ja ”kyllä se siinä henkireikäkin on”. 

Opiskelun aiheuttamia tuntemuksiakin idealisti kuvaa ruumiillisina kokemuksina 

kuten: ”hormonit aktivoituu, umpieritys toimii erilailla ja veri kiertää” tai ”päässä 

raksuttaa”. Ilmaisuilla idealisti korostaa opiskelun tärkeyttä ja suurta roolia 

elämässään. Opiskelu on hänelle tarve, joka tulee täyttää. Toisaalta idealisti pitää

opiskelua myös velvollisuutenaan. Sosiaali- ja terveysala muuttuu koko ajan, ja siksi 

opiskelua on jatkettava koko työuran ajan. Idealisti tosin jatkaa opiskeluitaan suurella 

todennäköisyydellä myös työuransa jälkeen: ”Mä oon varmaan siel ikäihmisten 

yliopistossa lukemassa vaikka taidehistoriaa jos en mä muuta keksi”.

Idealisti määrittää siis itsensä ikuiseksi opiskelijaksi ja haluaa korostaa koko tarinansa 

ajan, miten paljon nauttii opiskelusta. Opiskelu ei siis ole idealistille vain väline 

saavuttaa jokin taito tai asema työelämässä, vaan opiskelu on hänelle arvo sinänsä.

Idealistin toimintaa voisi kuvata weberiläisittäin arvorationaaliseksi. Arvo-

rationaalisella toiminnalla Max Weber on tarkoittanut sellaista toimintaa, joka 

määräytyy uskosta tietyn ihanteen ehdottomaan itseisarvoon (ks. esim. Kyntäjä 88).

Idealistille mahdollisuus uusien asioiden omaksumiseen ja opiskeluun on arvokasta. 

Tällainen opiskelun arvon ymmärtävän, läpi elämän itseään kehittävän idealistin 

identiteettitarina, on postmodernin ajan ideaalitarina. Koko aktiivisen iän jatkuvan 

kouluttautumisen ajatuksen voi periaatteessa jäljittää aina Platonin päiviin asti, mutta 

kuitenkin vasta 1990-luvulla elinikäinen oppiminen nousi voimallisesti esille. Se 

korostui yleisessä keskustelussa ja alkoi suunnata myös politiikkaa. Vuosi 1996 oli 

jopa Euroopan parlamentin ja neuvoston julistuksen mukaan ”elinikäisen oppimisen

vuosi Euroopassa.”  (Silvennoinen & Tulkki 1998, 9-10.) Puhe elinikäisestä 

oppimisesta näkyy edelleen voimakkaana Suomen koulutuspolitiikkaa ohjaavana 
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periaatteena (ks. esim. Muutoksen ennakointia ja hallintaa kysyntälähtöisellä aikuis-

koulutuksella 2006). 

Elinikäisen oppimisen idea sisältää tarinan jatkuvan oppimisen välttämättömyydestä. 

Tämä tarina kertoo yksilölle, että nyky-yhteiskunnan kasvavat haasteet ovat niin 

suuret, että jos kieltäytyy uuden oppimisesta käy huonosti. Ajatus jatkuvan opiskelun 

välttämättömyydestä on iskostettu syvälle suomalaisten mieliin (Leinonen 2004, 17).

Elinikäinen oppiminen on nimenomaan postmodernin ajan tarina, jossa korostuu 

vaatimus joustavuudesta ja muutosvalmiudesta (Edwards, 1997). Elinikäisen 

oppimisen tarinan kertomisen tavoitteet eivät näy pinnalle vaan ajatusta on 

markkinoitu kaikkien etuja ajavana asiana. Taustalta löytyviä taloudellisen kilpailu-

kyvyn tavoitteita ei useinkaan suoraan myönnetä. (Tuomisto 2004, 71.) Vuonna 1997 

julkaistiin elinikäisen komitean mietintö ”Oppimisen ilo”, jossa todetaan, että tulevai-

suudessa ”tarvitaan uusi innostava ja jopa intohimoinen näkemys oppimisesta 

mahdollisuutena” (Elinikäisen oppimisen komitean mietintö 1997, 27). Tällaisen 

intohimoisen näkemyksen idealisti on omaksunut osaksi identiteettiään.

Myös ylemmän AMK-tutkinnon yhteydessä on puhuttu elinikäisestä oppimisesta. 

Tutkinnon yhdeksi tavoitteista, joita sen tulisi opiskelijalle tarjota, asetettiin: 

”Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen” 

(A 423/2005). Lakitekstistä ei kuitenkaan käy ilmi, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. 

Miten tutkinnolla voidaan antaa ”valmiudet” siihen, että opiskelija intoutuu myös 

tutkinnon suorittamisen jälkeen jatkuvaan opiskeluun ja oppimiseen? Tutkinnon

tuottamissa ”valmiuksissa” voidaan katsoa olevan kyse tietyn identiteetin omaksumi-

sesta. Koulutus tuottaa aina tietynlaisen identiteetin, joka puolestaan suuntaa tulevai-

suudessa tapahtuvaa oppimista ja koulutusvalintoja (Antikainen 2000, 242). Ylempi 

AMK-tutkinto voi vahvistaa opiskelijan käsitystä itsestään idealistin kuvaamana 

”ikuisena opiskelijana”. Idealistin kaltaiset opiskelijat kuitenkin mieltävät jo valmiiksi 

itsensä ikuisiksi opiskelijoiksi. Myös koko ylempää AMK-tutkintoa suorittavien 

joukko on varsin kouluttautunutta väkeä. Elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutuksen 

suurin haaste onkin koulutuksen kasautumisessa, ei ylemmän AMK-tutkintojen 

kaltaisessa koulutuksessa. Aikuiskoulutukseen osallistuvat selvästi eniten jo valmiiksi 

koulutetuimmat ja korkeassa sosiaalisessa asemassa olevat. Osallistuminen on selvästi 

vähäisempää perusasteen koulutettujen ja työttömien ryhmissä. (Rinne 2004, 234.) 
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Kehittäminen ja auttaminen

Toinen teema, joka idealistin tarinassa on keskeisessä roolissa, on idealisti-nimen

tarinatyypille antanut kehittämis- ja auttamisteema. Idealisti kuvaa itseään sekä muita 

ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia työpaikkojensa ja vanhustenhuollon

kehittäjiksi. Opiskelutovereitaan idealisti kuvaa: ”siel on tosi selkeesti semmosia, joil 

on halu kehittää”. Idealisteilla ylempää ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisen 

suurimpana syynä on halu tehdä nykyistä työtään vielä paremmin ja kehittää työ-

yhteisöään toimivammaksi. Taustalla on myös aito halu edistää nimenomaan 

ikääntyneiden asioita ja kehittää vanhustenhuoltoa paremmaksi. Idealisti kuvaa 

opiskelun merkityksiä muun muassa näin: ”…että kyllä mulla siinä semmonen 

tietynlainen aatekin taustalla on, semmonen tietynlainen idealismi, et mä haluisin 

tehdä työni hyvin ja todella auttaa näitä ihmisiä…”

Idealistin työkaverit suhtautuivat hänen opiskelun aloittamiseen hyvin myönteisesti,

koska monilla heistä on yhtäläinen halu parantaa työpaikkansa asioita. Työyhteisössä 

onkin tapana jakaa opintojen kautta saatua tietoa kaikille. Idealisti aikoo jakaa muille 

oppimaansa ja tehdä opinnäytetyönkin työyhteisönsä hyväksi. Ylemmän ammatti-

korkeakoulututkinnon idealisti näkee juuri työelämän kehittämisen näkökulmasta. 

Koska tutkinto on hänen mielestään käytännönläheinen, vastaa se hyvin, ja jopa 

paremmin kuin yliopistolliset tutkinnot, todellisiin työelämän haasteisiin. Idealistin 

halu kehittää ja auttaa ihmisiä näkyy myös tunteikkaina ilmaisuina: ”tuntuu et mä oon 

semmonen, huudan jossain barrikaadeilla vanhusten puolesta lippu liehuen.” Idealisti 

on tarmokas ihminen, joka ei halua olla vain hiljaa. Oli sitten kyse vanhustenhoidon 

huonosta tilasta tai ylemmän AMK-tutkinnon tunnetuksi tekemisestä, hän näkee 

julkisen keskustelun tärkeäksi. Ja toivoo: ”jotai sellasta ihan lehtiartikkeleita, jotka 

herättäs sitä keskustelua”

Kehittämis- ja auttamisteeman voimakas esilläolo idealistin tarinatyypissä ei ole 

yllättävää. Lukeehan jo muun muassa PIRAMKin www-sivuilla ylemmän AMK-

tutkinnon esittelyn yhteydessä työelämän kehittämisestä:

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot antavat ammattikorkeakoulujen perus-

tutkinnon suorittaneille hyvän mahdollisuuden syventää työelämässä jo 

hankitun kokemuksen jälkeen omaa ammatillista osaamista ja saada työelämän 
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kehittämisen edellyttämät oman alan laajat ja syvälliset tiedot.(Pirkanmaan 

ammattikorkeakoulun www-sivut.)

Voikin sanoa, että idealistit ovat omaksuneet koulun tarjoaman identiteetin 

määrittelyn osaksi omaa määrittelyään itsestä ylempänä AMK-tutkinnon suorittajana. 

Vanhusten puolesta puhuminen ja auttamisen halu liittyvät puolestaan vahvasti 

sosiaali- ja terveysalan laajempaan tarinaan. Jos tutkimuskohteena olisi ollut jokin 

muu alan ylempää AMK-tutkintoa suorittava ryhmä, ei auttaminen olisi identiteetin 

määrittäjänä noussut varmastikaan samalla lailla esiin. Etenkin sairaanhoitajan 

ammattiin liittyy auttamisesta kertovia myyttisiä mallitarinoita, jotka ohjaavat 

ammattiryhmään kuuluvien toimintaa ja myös muiden ihmisten odotuksia heitä 

kohtaan (Hänninen 1999, 51). Vanha kulttuurinen mallitarina ”sisar hento 

valkoisesta” ja myyttinen legenda Florence Nightingalesta vaikuttavat edelleen 

käsitykseen sairaanhoitajista. Tämä perinteinen sairaanhoitajan mallitarina on tarina 

tottelevaisesta ja pyyteettömästä auttajasta, joka on alisteinen lääkärille. (Henriksson 

1998.) Idealistien tarinassa näkyy tämän mallitarinan pyyteetön auttaja, mutta siinä on 

myös vastatarinan aineksia. Idealistit eivät tyydy vain tottelemaan hiljaa vaan ovat 

myös valmiita ”nousemaan barrikadeille”. He haluavat kehittää ja parantaa 

ikääntyneiden asemaa ja palveluita.

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on alkanut näkyä laajemminkin merkkejä 

uudenlaisesta hoitajatarinasta. Tämä barrikadeille nouseva hoitaja uskaltaa avata 

suunsa näkemistään epäkohdista.8 Idealistin tarinassa onkin kuultavissa myös 

”uudistamistarina”, joka on mallitarina aktiivisesta ja ponnekkaasta muutosagentista. 

Ylijoen (1998) tutkimuksessa tämän tyyppinen mallitarina löytyi julkishallinnon 

opiskelijoiden tarinasta. Uudistamistarina kertoo muutoshaluisesta kehittäjästä, joka 

toimii luutuneita toimintatapoja vastaan tavallisen ihmisen puolesta. Tämä tarinamalli

saattaakin löytyä selkeimmin julkisen sektorin työntekijöiden tai alalle opiskelevien 

keskuudesta. Tarina on kapinaa julkiseen sektoriin liitettävien jäykkyyden, 

taantumuksellisuuden ja pysähtyneiden mielikuvia vastaan.

Yhteenvetona voi todeta että idealisti määrittää narratiivista identiteettiään suhteessa 

ylempään AMK-tutkintoon hyvin sovinnaisella tavalla. Kehittämis- ja auttamishalusta 

                                                
8 Sairaanhoitotyön epäkohtia on tuonut esiin muun muassa entinen sairaanhoitaja Kaarina Davis 
kirjassaan Rankka kutsumus (2007) 
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kerrottava tarina on tyypillinen sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville (Borgman 

1998). Kehittämis- ja auttamishalun lisäksi myös elinikäisen oppimisen teema kertoo 

ylemmän AMK-tutkinnon idean sisäistämisestä. Molemmat teemat löytyvät tutkinnon 

virallisista määrittelyistä. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä idealisti on selvittänyt 

hyvin itselleen, mistä tutkinnosta on kyse. Idealistin identiteettitarinassa on viitteitä 

myös teoreettisuuden ja käytännöllisyyden yhdistämisestä. Idealisti on kiinnostunut 

niin itse teoreettisesta aihepiiristä, vanhuuteen liittyvistä ilmiöistä mutta myös 

oppimansa soveltamisesta käytäntöön. Näin ollen idealisti on sisäistänyt myös 

ammattikorkeakoulun yleisemmän tarinan ”teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa”. 

Tätä iskulausetta viljellään usein ammattikorkeakoulujen markkinoinnissa. Idealisti 

on siis ideaali opiskelija ammattikorkeakoulun ja opetusministeriön kannalta. He ovat 

omaksuneet ne vähäisetkin tiedonrippeet, jota ylemmästä AMK-tutkinnosta on 

saatavana. 

6.2 Uraohjuksen identiteetin elementit

Esimiesasema

Uraohjuksen tarinassa keskeisin teema on tulevat esimiestehtävät, joiden kautta 

uraohjus hahmottaa itsensä ja identiteettinsä ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijana. 

Tarinan alussa esimiesasema on heti esillä, sillä se oli uraohjukselle selkein syy 

koulutukseen hakeutumiselle. Hänelle ylempi AMK-tutkinto on keino päästä 

etenemään uralla: ”eli mul on oikeus hakea esimiehen työpaikkoja sitte terveyden-

huollon alalta, ja se tässä kiikarissa on.” Uraohjus kuvailee ylempää AMK-tutkintoa 

yksinkertaisesti ”johtajakoulutuksena”.  Opiskelu on uraohjukselle hyvin luontevaa 

mutta se ei ole elämäntapa tai harrastus kuten idealistille. Opiskelulla on idealistille 

selvä välinearvo: ”et kylhän tätä kuitenkin varmasti tekee sitä työelämää varten aika 

pitkälti”. Opiskelu hahmottuu uraohjukselle siis hyvin eri tavoin kuin idealistille. Jos 

idealistille opiskelu oli Weberin luokitusta mukaillen arvorationaalista toimintaa, on 

se uraohjukselle päämäärärationaalista. Päämäärärationaalinen toiminta ei perusta 

minkään ihanteen, kuten elinikäisen opiskelun mahdollisuuden, itseisarvoon. 

Päämäärärationaalinen toiminta määräytyy odotuksista, joita yksilöllä on ulkoisten 

asioiden ja toisten ihmisten käyttäytymisen suhteen. Näitä odotuksia käytetään 

keinoina tai ehtoina rationaalisten päämäärien saavuttamiseksi. (ks. esim. Kyntäjä 
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1987, 88–89.) Uraohjuksen opiskelua ohjaa odotus, että tutkinnon avulla hänet 

valitaan esimiesasemaan. 

Uraohjuksen tarina on hyvin tulevaisuusorientoitunut. Nykyhetki hahmottuu tulevai-

suuden visioiden mukaan. Opiskelun uraohjus haluaa hoitaa hyvin ja hän tekee 

tehtäviä ahkerasti, jotta saisi hyvän tutkintotodistuksen. ”Jos mä haluun papereita 

käyttää jatkossa tai hakee jotain paikkaa, ni mä haluun et mul on hyvät paperit 

näyttää.” Uraohjus mieltää ylemmän AMK-tutkintoa opiskelevan ihmisen myös 

yleisesti olevan keskivertoa aikuisopiskelijaa tavoitteellisempi. Verratessa opiskelu-

ryhmäänsä muihin aikuisopiskelijoihin uraohjus toteaa: ”ehkä me ollaan kunnian-

himosempia”. Opiskelussa uraohjusta innostaa etenkin kaikki sellainen, josta hän 

uskoo olevan apua tulevissa esimiestehtävissä. Haastatteluhetkellä opinnoissa on 

ajankohtaisena johtajuusopinnot, joista uraohjus on innoissaan: ”tällä hetkellä täs on 

tosi niiku mielenkiintosta ja mä koen hirveesti saavani”. Jatkossa hän toivoo koulu-

tukselta sisältöjä, joista on suoraan hyötyä tulevissa työtehtävissä: ”…meil on sitä 

johtajuuskoulutusta, et siltä mä varmaan odotan aika paljon, et sillä lailla ihan 

käytännön vinkkejä”.

Uraohjus ei ole siis kovin teoreettisesti orientoitunut oppija vaan haluaa käytännöllisiä 

työkaluja työntekoon. Ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden teema on uraohjuksen 

tarinassa toissijainen. Hän olisi voinut opiskella jonkin muunkin tutkinnon, joka 

pätevöittäisi esimiestehtäviin. Yliopistokoulutus olisi ollut uraohjukselle varmempi 

reitti etenemiseen, kuin uusi tutkinto, josta hänellä ei ollut juurikaan tietoa etukäteen. 

Ylemmässä AMK-tutkinnossa houkutti kuitenkin mahdollisuus suorittaa tutkinto työn 

ohella. Työ ja sen merkitys korostuvat siis myös tässä kohdassa uraohjuksen tarinaa. 

Ammattikorkeakoulutuksen eduksi suhteessa yliopistoon uraohjus näkee myös 

käytännönläheisyyden. Uraohjus pitää ylempää AMK-tutkintoa hyvänä juuri sairaa-

lamaailman näkökulmasta. Yliopiston puolelta tulevat hoitotieteilijät eivät ura-

ohjuksen mukaan ole parhaita henkilöitä osastonhoitajan tehtävään, mihin ylemmän 

AMK-tutkinnon suorittaneet puolestaan olisivat sopivia: ”se on mun mielest hirveen 

kurjaa, kun joka ikinen hoitotieteilijä, mitä mä oon kohdannu, pitää osastonhoitajan 

titteliä, roolia, et se on semmonen välietappi, ja heti kun jostain ylihoitajan paikka 

aukee ni sinne.”
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Tulevaisuuden uraohjus näkee valoisana, sillä hän uskoo pääsevänsä ylemmän AMK-

tutkinnon avulla haluamaansa esimiesasemaan. Pienenä epäilyksenä ja uhkakuvana 

uraohjuksella on kuitenkin mielessä se, ettei ylempi AMK-tutkinto saavutakaan 

tunnustettua asemaa. Vaikka uraohjus ei näe koulutuksen olevan koskaan turhaa, olisi 

hän silti pettynyt tutkintoon, jos uralla eteneminen ei onnistuisikaan. Hän saattaisi 

katua opiskeluvalintaansa tilanteessa: ”jos sitten tosiaan joutuu tai päätyy ihan 

samaan tehtävään missä on olluki”. Uraohjuksen tarinan perussävy on kuitenkin 

myönteinen ja tulevaisuus on mahdollisuuksia täynnä. Tarinalla on suurella toden-

näköisyydellä onnellinen loppu, sillä hänellä on selvä visio, mihin tutkinnon suoritta-

misen jälkeen tulee tähtäämään: ”…on tulossa tällasia osastonhoitajan paikkoja auki 

tulevaisuudessa todennäköisesti, kun on sitä eläköitymistä…”.

Uraohjuksen tarinassa on kuultavissa ääniä kulttuurin tarjoamassa mallitarinasta, jossa 

johtava asema ja esimiehen tehtävät ovat arvotettuja ja tavoiteltavia. Työuralla 

eteneminen on tärkeä sosiaalisen statuksen määrittäjä (Kasvio 1997, 111). Myös 

ylempään AMK-tutkintoon on sisäänkirjoitettuna lupaus paremmasta asemasta. 

PIRAMKin www-sivuilla tutkinnon tuottama kelpoisuus tuodaan lyhyesti esiin: 

”Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin 

ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.” Tämä lause on 

uraohjukselle ensisijaisen tärkeä. Ennen hakeutumista opiskelemaan uraohjus on 

selvittänyt juuri tutkinnon tuottaman kelpoisuuden, vaikka ei juuri muuta koulu-

tuksesta tiennytkään. Tutkinnon tarjoama mahdollisuus edetä uralla näyttäytyy 

etenkin sairaalassa työskenteleville tärkeänä. Sairaalamaailman hierarkkisessa järjes-

telmässä eteneminen kun tapahtuu pätevöitymisten ja tutkintojen kautta (Järvinen 

1993, 135).

Tunnollisuus

Toinen uraohjuksen tarinaa läpäisevä teema on tunnollisuus. Uraohjus on ihmisenä 

tunnollinen ja kuuliainen puurtaja, joka haluaa tehdä asiat aina hyvin. On sitten kyse 

vanhemman, työntekijän tai opiskelijan roolista haluaa uraohjus hoitaa sen mahdolli-

simman moitteettomasti. Tunnollisuus on uraohjukselle luonteenomaista ja kuten yksi 

haastateltavista kuvasi, kuuliaisuus voi olla jo lapsuudessa omaksuttua: ”Opiskelijan 

olen kuuliainen, teen mitä käsketään. Se on iskostunu minuun kotona.” Uraohjus on 

opettajien kannalta ihanneoppilas, sillä hän haluaa tehdä vaadittavat tehtävät aina 

hyvin ja ajoissa. Idealistilla innostus ja kiinnostus aihetta kohtaan saattaa johtaa jopa 
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harhateille, ja hänen on vaikea pitää kiinni tehtävien palautuspäivistä. Uraohjuksella 

asetetut aikarajat ovat puolestaan tärkeitä ja hän haluaa noudattaa sääntöjä: ”No mä 

oon ainaki aika tunnollinen, että mä haluun aina tehä tehtävät tiettyyn päivämäärään 

mennessä, et mitkä on määrätty ne päivät”.

Uraohjuksen voisi ajatella olevan vaarassa stressaantua ja ylikuormittua liikaa, koska 

hän haluaa hoitaa kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Uraohjus itse ei myönnä 

stressaantuvansa kovin helposti, sillä tahto ja motivaatio opiskelua kohtaan, antaa 

energiaa. Uraohjuksen mielestä ylempää AMK-tutkintoa opiskelevalla: ”…pitäs olla 

omia ideoita kuitenki, ja määrätietonen ihminen ja sellanen avoin ja aika reipas ja 

energinen”. Opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen on kuitenkin välillä 

hankalaa. Tunnollisuus johtaa uraohjuksen myös potemaan välillä syyllisyyttä: 

”…vaikka mä teen niitä mun opiskeluja sitte kuitenkin sillon ku ne [lapset] nukkuu, 

sillonki on semmonen tunne, et kokee, et keneltä se aika on pois, mikä menee 

opiskeluu”. Tällaisten syyllisyyden tunteiden voi katsoa kumpuavan kulttuurin äiti-

tarinasta. Hyvän äitiyden kulttuuriseen tarinaan liittyy äidin läsnäolo ja se, että äiti on 

aina lapsen saatavilla (Nousiainen 2004). Moderniin äitiyteen liittyy Jaana Vuoren 

(2001, 165) mukaan kiinteästi ambivalenssi hankalien joko-tai-vaihtoehtojen välissä 

sekä syyllisyyden kanssa kamppailua.  

Uraohjuksen tarinassa kuvastuu selvästi rooliristiriita, joka voi seurata kun 

opiskelijalla on lapsia. Uraohjus haluaa ehdottomasti ettei perhe joudu opiskelun 

vuoksi paitsioon: ”Mun perhe ei saa kärsiä siitä, että äiti opiskelee. Tää on mun juttu

ja ei koko porukan tarvi olla sillä lailla siinä mielessä mukana että heidän, lastenkaan 

harrastukset ei oo mun mielestä kärsiny…”. Opiskelun vaatimasta ajasta huolimatta 

perheelle on löydettävä aikaa, ja arkiset askareet on sujuttava niin kuin ennenkin:

”…varsinki tän pienimmän kans yritän sitte aina löytää sitä aikaa joka ilta, että 

pelata jotaki”.

Uraohjuksen tarinaa voi pitää uhrautuvuustarinana. Uraohjuksen asenne tiivistyy

yhden haastateltavan sanoin: ”mut ehkä mul on semmonen, et mä hyvin pitkälle pyrin 

hoitamaan kaikki hommat, että viimeseen asti odotan sitä, et kenekään muun ei tarvis 

luopua omista asioistaan”. Uraohjuksella on siis tarve olla hyvä ihminen. Tällainen 

hyvän ihmisen mallitarina on tyypillinen sosiaali- ja terveysalalla opiskeleville. Asta 

Suomi (2002, 95) on todennut tutkimuksessaan sosiaalialan koulutuksesta, että 
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opiskeluun ja ammattiin liittyvät hyveet tulevat osaksi yksityistä elämää. Näin hyvänä 

ihmisenä oleminen tulee punnituksi esimerkiksi kuinka hyvin aikuisopiskelija 

kykenee sovittamaan opiskelun ja perhe-elämän yhteen. Yhteensovittamisesta 

selviäminen on ammattitaidon osoitus. Halu hoitaa asiat hyvin ja tunnollisesti näkyy 

uraohjuksella myös haluna hoitaa työ hyvin: ”…kyl mä aina työssäki yritän aina tukee 

kaikkia ja tehdä kaikki kunnolla.”. Uraohjuksen asenne on tuttu perinteisestä suoma-

laisesta tarinasta, jossa työ on tärkeää ja siinä halutaan suoriutua hyvin (Kasvio 1997, 

117).  

Nykyisessä työssä uraohjus ei tuo opiskeluaan kovin paljon esille eikä idealistin 

tapaan jaa oppimaansa työyhteisössä. Tätäkin uraohjus perustelee epäitsekkäästä 

näkökulmasta: ”…en mä haluu rasittaa mun työyhteisööni opiskelulla”. Ero 

idealistiin selittyy varmasti ammattiasemalla. Idealisti on esimiesasemassa olevan 

työpaikkansa kehittäjä, joka haluaa siirtää oppimaansa suoraan omaan työyhteisöönsä. 

Uraohjus puolestaan on vasta hakeutumassa esimiestehtäviin ja opiskelu palvelee 

etupäässä tätä uralla etenemistehtävää. Myös Erja Mooren (2003b, 124–127) väitös-

tutkimuksessa aikuisista yliopisto-opiskelijoista korostui opiskelijoiden vaikeneminen 

opinnoistaan työpaikalla. Suurin osa haastateltavista kertoi ongelmista työyhteisön 

asennoitumisessa, ja vain yksi kahdestakymmenestäyhdestä haastateltavasta sai 

kannustusta opintoihin. Opiskelijat eivät halunneet kertoa työpaikoillaan opiskelusta,

koska tunsivat epävarmuutta opintojen onnistumisesta tai kokivat muiden suhtautu-

misen yliopisto-opintoihin kielteisenä. Työyhteisön yhden jäsenen opiskelua saatettiin 

pitää jopa oman ryhmän petturuutena.

Uraohjukset eivät juuri kertoneet tällaisista pettureiksi syyllistämisistä, vaikka heillä 

on tähtäimessä erottautuminen työyhteisöstä ja nousu esimiesasemaan. Tulevaisuus-

orientoitunut uraohjus pohtii paljon jo nyt tulevaa esimiesrooliaan. Myös esimiehenä 

toimimisessa on uraohjukselle hyvin tärkeää, että hän hoitaa työnsä hyvin ja on 

alaisilleen hyvä esimies: ”mä toivon, että se työpaikka, missä minä olen esimiehenä,

on haluttu työpaikka, ja ihmiset tulee kysymään minulta töitä.”  Uraohjuksen tarinassa 

kuultava lähes perfektionistinen asenne soveltuu tämän hetken sosiaali- ja terveys-

alalle huonosti. Tiukat resurssit tarjoavat huonot lähtökohdat laadukkaaseen työhön. 

Uraohjus kärsii tilanteissa, joissa huomaa ettei pysty antamaan parastaan. Aika tulee 

rajoittavaksi tekijäksi niin työssä kuin opinnoissakin. Yksi haastateltavista kuvasi 

riittämättömyyden tunnettaan näin: ”Haluaisi tehdä paremmin mutta kun ei kerta 
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kaikkiaan pysty. Ja se on tässä työssä se kaikista inhottavin puoli, sekä työelämässä 

että opiskelussa, kun ei aika riitä”.

Tunnollisuuden ja hyvän ihmisen tarina on sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden 

mallitarina. Toisaalta tunnollisuuteen liittyvä pärjäämisen ja uhrautumisen eetos ovat 

samalla yleinen suomalainen mallitarina. Matti Kortteisen (1992) mukaan tyypillinen 

tarinamalli, joka löytyy usein, kun ihmiset kertovat työstään, noudattaa kaavaa: 1. on 

kovaa, 2. yrittää selvitä, 3. on selvinnyt ja on ylpeä siitä. Etenkin naisille on tyypillistä 

kertoa elämästään myös toisten vuoksi uhrautumisen tarinaa. ”Aina autetaan, 

avustetaan ja uhrataan oma elämä toisten eteen, noudatetaan tavalla tai toisella toisten 

itseen kohdistamia odotuksia.” (Emt., 43–44, 47.) Tällainen uhrautuvuustarina on 

kuultavissa myös uraohjuksen tarinasta. Tunnollisuudella kotona, töissä ja 

opiskeluissa täytetään muiden odotukset. Uraohjuksen tarinassa ei kuitenkaan 

pelkästään uhrauduta toisten eteen, vaan tehdään asioita myös itseä varten. Paremman

aseman tavoittelu työelämässä antaa uudenlaisen sävyn perinteiseen uhrautuvuus-

tarinaan. Uraohjuksen tarina on kuin nykyaikaistettu versio Kortteisen tutkimuksen 

naisten tarinasta. Viime vuosina on alettu keskustella ”liian tunnollisista” super-

naisista tai tytöistä, jotka asettavat itselleen korkeita vaatimuksia itselleen työ- ja 

yksityiselämässä. Tässä tarinassa ei pelkästään uhrauduta toisten, esimerkiksi perheen 

puolesta, vaan samalla myös yritetään edistää omaa uraa. (ks. esim. Ernsjöö Rappe & 

Sjögren.)

Uraohjus pohjaa siis narratiivisen identiteettinsä tulevaisuuden esimiesasemaan ja 

tunnollisuuteen. Hänen tarinassaan ylempää AMK-tutkintoa suorittava näyttäytyy 

tunnollisena ja kunnianhimoisena opiskelijana, jonka tavoitteena on valmistua ja 

saada pätevyys esimiestehtäviin. Uraohjus mieltää ylemmän AMK-tutkinnon 

johtajuuskoulutuksena ja ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden teema ei uraohjuksen 

tarinassa ole tärkeällä sijalla. Hänen identiteettinsä rakentuu pitkälti tulevaisuuden 

visioiden pohjalta ja hän pohtii nykyistä opiskelijuuttaankin tulevaisuuden tavoittei-

den kautta. Uraohjus on hyvin käytännönläheisesti orientoitunut opiskelija, jolle ripeä 

valmistuminen on tärkeää ja opiskelusta saatavat käytännön hyödyt. 
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6.3 Ajautuneen identiteetin elementit

Epävarmuus

Ajautuneen tarinassa on olennaisena ja koko tarinaa läpäisevänä teemana epävarmuus. 

Tarinan alussa epävarmuus on opiskeluun hakeutumisen syynä. Ajautunut ei osaa 

tarkkaan määritellä, miksi on hakeutunut suorittamaan ylempää AMK-tutkintoa.

Yhtenä kimmokkeena opiskeluun on kuitenkin tunne epävarmuudesta, joka pakottaa 

keräämään itselle lisää koulutuksia. Työelämä on ajautuneen mielestä nykyisin vaikea 

ennakoida, ja hän suorittaa tutkintoa lähinnä varmuuden vuoksi: ”Ja sit tulevaisuuden 

kannalta. Eihän täst kaupungin työstäkään enää, ei tää oo enää se pitkä ja kapee 

leipä vaan, ei sitä koskaa tiedä mitä tulevaisuus tuo”.

Ajautunut korostaa työelämän olevan erilaista kuin aikaisemmin. Varma työura on 

historiaa myös julkisella sektorilla, ja siksi on hakeuduttava koulutuksiin. Epävarmuus 

ei esiinny ajautuneen tarinassa vain koulutukseen hakeutumisen syynä, vaan on myös 

yleisenä tarinan perussävynä. Ajautunut käyttää paljon epävarmuutta kuvaavia

ilmaisuja kuten ”en mä osaa sanoa”, ”en oo ihan varma” ja ”ehkä”. Ylempää AMK-

tutkintoon ajautunut on suhtautunut epäilevästi hakuvaiheesta lähtien. Hän laittoi

hakupaperit eteenpäin harkitsematta asiaa tarkemmin ja on joutunut pohtimaan 

päätöstään useampaan kertaan: ”Olin aika hämmästyny ku sain sit kutsun sinne 

haastatteluun. Siinä kohtaa piti vielä miettiä, et olinkohan mä ny oikeestaan tän asian 

kans kovin tosissani”.

Ajautunut päätti kuitenkin aloittaa opiskelut, sillä hän ajatteli, että jos opiskelut eivät 

sujukaan, voi ne aina keskeyttää. Opiskelun alkuvaiheessa hän joutui kuitenkin 

pohtimaan, oliko oikeassa paikassa, ja jaksaako hän ylipäätään opiskella. Hän kuvaa 

ajatuksiaan: ”…välillä oli vähä epäuskooki että pystynkö minä, jaksanko minä,

viitsinkö minä”. Opiskelun ajan epävarmuuden tunne on seurannut ajautunutta, ja aina 

silloin tällöin hän pohtii, onko tämä tutkinto oikea paikka hänelle. Ylempi AMK-

tutkinto tuntuu ajautuneesta edelleen epäselvältä, eikä hän kunnolla hahmota 

tutkinnon merkitystä ja luonnetta. Epävarmuuden tunnetta lisää tutkinnon uutuus, ja 

se ettei ajautunut tiedä, mihin sen avulla voisi päätyä. Hän ei ole juuri oma-

aloitteisesti selvittänyt tutkinnon periaatteita ja rakennetta. Hän katsoo myös, etteivät

työelämän edustajat tunne vielä ylempiä AMK-tutkintoja, ja siksi suhtautuminen 
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niihin on avoinna. Ajautuneen tuttavat ovat kyselleet häneltä tutkinnosta ja siitä, 

mihin sitä voisi hyödyntää. Koska hän ei itsekään ole vielä selvittänyt asiaa itselleen, 

ei hänellä ole tarjota mielikuvaa työtehtävistä, joihin tutkinto tarjoaisi mahdolli-

suuden: ”Et kyllähän joku varmaan multa kysy et mihkä sää sitte voisit hakea töihin. 

En mää tiedä osaanks mää vastata mitää”. Toisin kuin esimerkiksi uraohjuksilla, 

ajautuneella ei ole mitään tiettyä työtehtävää mielessään, mitä ylemmän AMK-

tutkinnon avulla tavoittelisi.

Myös tulevaisuus näyttäytyy ajautuneesta epävarmalle. Hän kuvailee sekä yleisesti 

maailman että työelämän muuttuvan. Myös sosiaali- ja terveysala tuntuu olevan 

vaikeasti ennustettava ja alati muuttuva. Esimerkiksi työllisyystilanne ei ajautuneen 

mielestä ole tulevaisuudessa varma asia, vaikka tällä hetkellä töitä riittäisikin. Hän 

kuvailee: ”tää on semmonen ala mitä on hirveen vaikee ennustaa”. Tulevaisuuden 

ennakoimattomuus ja se ettei mikään ole varmaa, liittyy laajempaan postmodernin 

ajan tarinaan. Ajautunut ammentaakin epävarmuuden tarinaa paljon julkisessa 

keskustelussa esillä olevasta työelämän epävarmuus -tarinasta. Alituinen epävarmuus 

pakottaa alituiseen kehittymiseen ja eteenpäinmenoon. Tarina epävarmuudesta on siis 

sidoksissa elinikäisen oppimisen tarinaan: ”jollet pysy kehityksessä mukana sinun käy 

huonosti”. Aikuisuudesta on viime vuosina kuin huomaamatta tullut elämänvaihe, 

jossa on kohtalokasta juuttua paikoilleen (Vanttaja & Järvinen 2006, 39). Länsi-

maisessa, postmodernissa yhteiskunnassa elinikäisen oppimisen ideologian sisäistä-

misestä on tullut osa vastuullista aikuisuutta (Silvennoinen 2007, 205).

Ajautuneelle opiskelu näyttäytyy epävarmuuden varjossa eri tavoin kuin idealistille,

jonka tarinassa elinikäinen oppiminen saa suuren sijan. Idealistille elinikäinen 

oppiminen on ilo ja itsensä toteuttamista. Ajautuneelle jatkuvassa uuden opiskelussa 

on kuultavissa myös ulkopäin tulevaa vaatimusta ja pakkoa, vaikka hän kertookin 

pitävänsä uusien asioiden oppimisesta. Kouluttautumisen ja jatkuvan opiskelun 

pakkoa tarjoillaan julkisessa keskustelussa. Hyvä esimerkki tästä on Talouselämä-

lehden opiskelusta kertovan artikkelin otsikko ”Opi henkesi edestä”. Artikkelissa 

kuvataan epävarmaa tilannetta työmarkkinoilla ja kehotetaan: ”Jos haluat pitää 

työpaikkasi hanki työhön liittyviä erityistaitoja ja tee itsestäsi korvaamaton”. 

(Korhonen 2007, 27–32.) Uhkakuvat työpaikan menettämisen mahdollisuudesta 

tehoavat varmasti myös sosiaali- ja terveysalan työntekijöihin, vaikka työtilanne 
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olisikin tällä hetkellä hyvä. Lama-ajan muistot työttömyydestä ovat vielä tuoreessa 

muistissa.

Ajautuneen tarinasta muotoutuu kuva epävarmasta, jopa melkein pakon edessä 

opiskelevasta, ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijasta. Puhetta työelämän epä-

varmuudesta voi kuitenkin tulkita myös toisesta näkökulmasta. Honkonen & 

Kallioniemi (1998) ovat tulkinneet tämänkaltaisen ”työelämäpuheen”, jossa 

opiskelijat korostavat koulutuksen merkitystä mahdollista työttömyyttä vastaan, 

vastuullisuuden näkökulmasta. Heidän mukaansa opiskelijat luovat itselleen puheella 

identiteettiä vastuullisena kansalaisena, joka huolehtii ainakin omista mahdollisuuk-

sistaan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Ajautuneenkin voisi siis katsoa luovan 

itselleen vastuullisen kansalaisen identiteettiä. Koulutukseen hakeutuminen voi 

ajautuneella toimia myös yrityksenä lisätä varmuutta kaiken epävarmuuden keskellä. 

Vaikka työelämä ja oma koulutusvalinta tuntuvatkin epävarmoille, on hän ainakin 

saanut tunteen siitä, että on yrittänyt tehdä asialle jotakin. Varmuuden tunne on 

arvokasta ja tavoiteltavaa. Korhosen ym. (2001) tutkimuksessa on käynyt ilmi, että 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille tärkeitä asioita

ovat nimenomaan ammatillinen itsensä kehittäminen, työpaikan varmuus ja 

ennakoitavuus sekä perhe (emt., 84–87).

Ajautunut kokee, että ylempi AMK-tutkinto luo varmuutta tuleviin työvuosiin ja sen 

loppuun suorittaminen mahdollistaisi hakeutumisen haastavampiin työtehtäviin. 

Tarkemmat tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin vielä epävarmoja. Ajautunut ei 

näe uusia työtehtäviä mahdottomana ajatuksena, mutta hän saattaa jäädä myös 

nykyiseen työhönsä. Tulevaisuus näyttää ennakoimattomalta, sillä koskaan ei voi 

tietää, mitä tapahtuu: ”Sitten ainakin jos tulee auki jotain virkoja, niin ehkä voin 

hakea papereilla tai panna paperit. Ei sitä koskaan tiiä”. Ajautunut on siis varuillaan, 

jos tulevaisuudessa tulee tilanne, jossa pääsee tai joutuu hakemaan uusia työtehtäviä. 

Pia Silvennoinen (2007) on väitöskirjassaan kuvannut tämän kaltaista identiteettiä 

varuillaanoloidentiteetin käsitteellä. Silvennoisen käsite kuvaa parhaiten ikääntyvän 

pitkäaikaistyöttömän tilannetta, jossa ihminen on koko ajan varuillaan niin työttö-

mänä, opiskellessaan kuin työssä olleessaankin. Elämää ei voida suunnitella pitkälle, 

eikä kukaan voi tietää tuoko huominen tullessaan irtisanomisen tai uuden työpaikan. 
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Puuttuva kunnianhimo

Ajautunut ei siis suorita tutkintoa edetäkseen urallaan, vaan varautuakseen tulevai-

suuteen. Koska hän opiskelee vain varmuuden vuoksi, korostuu tarinassa kunnian-

himottomuus. Puuttuva kunnianhimo kuuluu ajautuneen tarinassa selvästi, ja se on

toinen identiteetin elementti. Tarinaa ohjaa alusta loppuun päämäärättömyys ja 

tavoitteettomuus. Ylempään AMK-tutkintoon ajautunut päätyi sattumalta ilman 

suurempia tavoitteita tai motiiveita. Ajautuminen tilanteesta toiseen on leimannut

hänen elämää aiemminkin: ”mulla on yleensäki tapana vähä ku ajautua tilanteesta 

toisiin”. Ajautunut tuntuu itsekin hieman ihmettelevän opiskeluaan. Hän ei osaa 

tarkkaan määritellä, miksi on aloittanut opiskelun ylemmässä AMK-tutkinnossa.

Helpompaa hänelle on sen määrittely, mitä ei tutkinnolta ole hakemassa. Hän ei ole 

tavoittelemassa johtoasemaan työpaikallaan: ”Mä en osaa sanoo sitä suurinta syytä. 

Mul ei ikänä oo mielestäni ollu kunnianhimoo mitenkään niin hirveesti, ja mä en 

haluu mikskään päättäjäks”.

Hänellä ei ole siis tavoitteita edetä urallaan, ja hän tunteekin itsensä hieman ulkopuo-

liseksi opiskeluryhmässä, jossa monet tähtäävät esimiestehtäviin tai ovat jo sellaisissa. 

Hän asettaa tarinassaan itsensä toisenlaiseen osaan. Korostamalla, että hän ei ”haluu 

mikskään päättäjäks” hän laajentaa ylemmän AMK-tutkintoa suorittavien kenttää. 

Kaikilla tutkintoa suorittavilla ei siis ole kunnianhimoa ja tarvetta toimia esimiehinä. 

Ajautuneen kokema ulkopuolisuuden tunne voi vaikeuttaa YAMK-opiskelijan

identiteetin muodostumista, sillä Roberts & Rosenwald (2001) ovat esittäneet tutki-

muksessaan, että opiskelijan on vaikea muodostaa identiteettiä, jos hän tuntee itsensä 

ulkopuoliseksi. Tutkimuksessa ensimmäisen sukupolven amerikkalaista college-

opiskelijoista, nuoret kertoivat tarinoita siitä, miten he eivät enää tunteneet 

kuuluvansa vanhaan ympäristöönsä ja kotipaikkakunnalleen. Suhteet omiin vanhem-

piin olivat muuttuneet vieraantuneiksi. Toisaalta he tunsivat erilaisuutta myös opis-

kelukaverien keskellä, jotka tulivat korkeammin koulutetuista perheistä, ja joiden 

vanhemmat maksoivat opiskelun. Ongelmana oli niin taloudellisten, sosiaalisten kuin 

kulttuuristenkin resurssien puute. 

Kunnianhimon puutteeseen liittyy toisaalta myös laiskuus. Ajautunut kuvailee itseään 

laiskaksi läpi tarinansa. Laiskuus on osasyy myös ylempää AMK-tutkintoon 

ajautumiseen. Hän on pohtinut yliopistoon hakemista, mutta koska pääsykokeisiin 
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lukeminen vaatisi enemmän ja opiskelu kestäisi kauemmin kuin ylemmässä AMK-

tutkinnossa, on hän hylännyt ajatuksen. Ylempään AMK-tutkintoon ajautunut päätyi 

osittain siis siitä syystä, ettei sisäänpääsy ollut kovin työlästä. Myös opiskelussa 

näkyy ajautuneen laiskuus ja se etteivät opiskelutavoitteet ole kovin kunnianhimoisia. 

Hän pitää uusien asioiden oppimisesta, mutta opiskelu ei ole kovin päämäärätietoista. 

Vaikka ajautunut on opiskellut ylempää AMK-tutkintoa jo vuoden, hänestä tuntuu,

ettei ole vielä aloittanutkaan kunnolla puurtamista: ”Mä en oo oikeestaan 

alottanukkaan koko asiaa. Niin ku mä sanoin, ni mä olen laiska”. On mielenkiintoista 

huomata, miten ajautunut haluaa korostaa useassa kohdin tarinaansa omaa 

laiskuuttaan. Hän ei peittele sitä ja kertoo rehellisen oloisesti opiskelustaan, joka ei 

ole täysin mallioppilasmaista. Ajautunut haluaa päästä opiskelussa helpolla, ja poimia 

opiskeltavien asioiden joukosta vain itseä erityisesti kiinnostavat teemat. Arvosanoilla 

ei ole hänelle suurta merkitystä, ja opiskelutavoitteetkaan eivät ole kunnianhimoisia.

Mä oon hirveen laiska käymään kirjastossa ja hakeen tietoo. Mut toisaalta mä 

oon aatellu, että mä en vitosia täällä metsästä. Välillä rimaa hipoenki, kun 

jostakin vain läpi pääsee niin se riittää. Että semmosia, minkä ittelle katsoo 

tärkeimmäks, tai mikä kiinnostaa enemmän, ni satsaa enemmän.

Ajautunut pitää asennettaan opiskeluun hyväksyttävänä, sillä aikuisopiskelijoilla on 

paljon muutakin elämässä kuin opiskelu. Kaikkia voimavaroja ei ajautuneen mielestä 

ole edes järkevää laittaa opiskeluun. Työ ja etenkin perhe ovat ajautuneelle 

tärkeämpiä kuin opintosuoritukset. Arvojärjestys on ajautuneelle hyvin selvä. Jos muu 

elämä alkaisi kärsiä opiskelun vuoksi, voisi hän hyvin keskeyttää opintonsa. 

Ajautunut haluaa korostaa tarinassaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittajien 

aikuisuutta ja on pettynyt ilmiöihin, joita hän pitää aikuisopiskeluun huonosti 

soveltuvina.

Me ollaan aikuisia ihmisiä, jotka ollaan valittu tää itte, ja me sitoudutaan sen 

verran kun me pystytään tai halutaan. Niin mä en koe oikeen reiluna, vähän 

semmosena nuorisopuolen lapsellisena juttuna, esimerkiks nää tämmöset 

kauheen voimakkaasti ryhmään sitomiset.

Ajautunut haluaa siis itse määrittää sen, kuinka kunnianhimoisesti opiskeluunsa 

suhtautuu ja kuinka paljon siihen sitoutuu. Hän haluaisi itse määritellä, kuinka usein 
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osallistuu opetukseen ja milloin palauttaa tehtävät. Ajautuneen tarinaa voi pitää 

vastatarinana perinteiselle opiskelun mallitarinalle. Aikaisemmissa tutkimuksissa on 

käynyt ilmi, että kokonaisvaltainen sitoutuminen on yksi tyypillisistä mallitarinan 

piirteistä esimerkiksi yliopistollisessa sosiaalitieteen ja myös ammatillisen sosiaalialan 

opiskelussa (Ylijoki 1998; Suomi 2002). Ajautuneen asennetta voi pitää korostuneen 

individualistisena. Hän haluaa itse määritellä opiskelun merkityksen, tavoitteet ja 

suorittamistavat, ja hylkää ulkoapäin tulevat määritelmät opiskelustaan. Tarinassa 

onkin kuultavissa postmodernia individualismi-tarinaa. Individualismin ohella 

tarinassa kuuluu uusliberalistisessa koulutuspolitiikassa korostuva yksilön oikeus

tehdä itse valintoja, vastata omasta kohtalostaan ja toimia koulutuksen markkinoilla 

itseohjautuvana asiakkaana (Filander 2006, 44). Tämä näkyy myös terveyden edistä-

misen, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon opetussuunnitelmassa, jossa 

pedagogiseksi lähtökohdaksi mainitaan elinikäisen oppimisen periaatteet ”jolloin 

opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä” (Opetussuunnitelma 

2007–2008).

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat ajautuneelle vielä melko epävarmoja. Kovin suurta 

kunnianhimoa ei kuulu myöskään hänen puheestaan tulevaisuudesta. Hänellä ei tällä 

hetkellä ole suuria uratavoitteita, ja myös tutkinnon suorittaminen loppuun on vielä 

epävarmaa. Hän on pohtinut opiskelun keskeyttämistä tilanteissa, joissa se on tuntunut 

liian raskaalle. Ajoittain opiskeluarki on tuntunut ylitsepääsemättömältä: ”Mulla vaan 

kasaantu rästiin tehtäviä, ni sillon mä kyllä turhaannuin. Kyllä mä sillon moneen 

kertaan mietin, että mää lopetan tän, ei tästä tuu mitään”. Jos ajautunut kuitenkin saa 

tutkinnon suoritettua, on hän siitä iloinen. Vielä on kuitenkin avoinna, aikooko 

ajautunut hyödyntää tutkintoa työelämässä etenemisessä. ”Et tällä hetkellä mä en 

haluakaan mitään hirveen kauheen vastuullista työtä. Heti kun siirrytään esimies-

töihin ni vastuu kasvaa aivan älyttömästi”.

Ajautuneen tarinassa kuultava kunnianhimon, kokonaisvaltaisen sitoutumisen puute ja 

päämäärättömyys ovat siis vastatarinaa. Päinvastoin kuin idealisti tai uraohjus ei 

ajautunut ole opettajien tai koulun ihanneoppilas. Ajautunut asettuu tosiopiskelija-

tarinan vastarintaan. Hän ilmaisee suoraan ja rehellisesti ettei arvosanoilla ole suurta 

merkitystä, ja että monet asiat hänen elämässään menevät opiskelun edelle. Hänen 

tarinansa on harvoin kuultu. Asta Suomen (2002, 101) tutkimuksessa esiintyi 

kuitenkin aikuisopiskelija, joka ei myöskään sitoutunut opiskeluun kokonais-
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valtaisesti. Kyseessä oli perheellinen opiskelija, joka selitti vähäistä sitoutumista 

opiskeluun mahdollisuuksien puuttumisella. Hän perusteli, ettei kiireiden takia pysty 

opiskelemaan niin täysipainoisesti kuin itse haluaisi. Ajautunut ei kuitenkaan haluaisi 

opiskella yhtään enempää, vaan poimia vain sen, mikä itseä kiinnostaa. Hän ei 

Suomen tutkimuksen kotiäidin tavoin hae hyväksyntää valinnalleen. 

Yhteenvetona ajautuneen tarinasta voi todeta, että siinä kuuluu selkeänä epävarmuutta 

ja kunnianhimottomuutta. Hänen tarinansa on erilainen kuin idealistin tai uraohjuksen, 

jotka ammentavat identiteettinsä aineksia niin alan mallitarinasta kuin kehittymässä 

olevasta tutkinnon mallitarinastakin. Ajautunut asettuu näitä mallitarinoita vastaan. 

Hän ei halua määrittää identiteettiään ylemmän AMK-tutkinnon virallisten

määrittelyjen mukaan, jossa tarjotaan ”johtamistehtäviä”. Hän ei myöskään halua 

määritellä itseään perinteisen sosiaali- ja terveysalan työntekijän tunnollisuus-malli-

tarinan mukaan. Koska hänen määrittelyt itsestään ja opiskelustaan ovat mallitarinoi-

den vastaisia, epäilee hän itsekin opiskeluaan ja näkee jatkon epävarmana. Hän 

tunteekin ajoittain itsensä ulkopuoliseksi ja on epävarma siitä, onko hän oikeassa 

paikassa.
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7. Yhteenvetoa ja päätelmiä 

7.1 Tulosten yhteenveto

Tutkimuksen tuloksena voi todeta, että tutkimuskohteena olevan ylempää AMK-

tutkintoa suorittavan ryhmän keskuudesta löytyy kolmenlaista identiteettityyppiä, 

joille kaikille ylempi AMK-tutkinto näyttäytyy eri tavoin. Idealistille ylemmän AMK-

tutkinnon opiskelijan identiteetti muodostuu elinikäisen oppimisen sekä auttamisen ja 

kehittämisen mallitarinoista. Elinikäinen oppiminen on osa laajempaa postmodernin 

ajan tarinaa jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuudesta ja toisaalta välttämättö-

myydestä. Samalla se on myös osa ylemmän AMK-tutkinnon virallista mallitarinaa, 

sillä elinikäinen oppiminen mainitaan tutkinnon virallisissa perusteluissa.

Uraohjus puolestaan luo kuvaa itsestään tunnollisena ylemmän AMK-tutkinnon 

opiskelijana. Tunnollisuus-tarinan voi katsoa ammennettavan perinteisestä sosiaali- ja 

terveysalan mallitarinasta. Toisaalta tunnollisuus on myös osa tosi opiskelun malli-

tarinaa. Uraohjukselle tutkinto näyttäytyi ensisijassa johtajuuskoulutuksena ja väylänä 

esimiestehtäviin. Identiteetin esimieselementti kumpuaa ylemmän AMK-tutkinnon 

virallisesta tarinasta, jossa tutkinnon suorittajista luodaan kuva tulevina esimiehinä. 

Ajautunut ei puolestaan koe itseään tyypillisenä ylemmän AMK-tutkinnon 

opiskelijana. Hänen tarinansa juontuu yhteiskunnan postmodernista epävarmuus-

tarinasta. Hän opiskelee varmuuden vuoksi, sillä tulevaisuus näyttäytyy ennakoi-

mattomana. Omaa kunnianhimon puutetta kuvaamalla ajautunut esittää vastatarinaa

viralliselle tosi opiskelun ja ylemmän AMK-tutkinnon mallitarinoille. Hän ei 

määrittele itseään ahkeraksi tai kunnianhimoiseksi, eikä hän tavoittele opiskelu-

menestystä tai uralla esimiesasemaa. 

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelijan identiteettiin ammennettiin aineksia siis 

erilaisista mallitarinoista. Kuvio havainnollistaa olennaisimpien mallitarinoiden 

kenttää ja sitä, miten löytyneet identiteetin elementit niihin sijoittuvat. 
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Kuvio 2. Sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa suorittavan mallitarinoiden 

kenttä.

7.2 Ammattilaisuus yhdistävänä tekijänä

Tutkimustuloksista käy siis ilmi, että sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa 

tullaan suorittamaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Osalle tutkinto näyttäytyy 

johtajuuskoulutuksena, osalle lenkkinä elinikäisen oppimisen ketjussa ja osalle 

sattumanvaraisena valintana tulevaisuuden epävarmuutta vastaan. Myös 

opiskelijoiden taustat ovat erilaiset. Pohjakoulutukset, työhistoriat ja ammatit 

vaihtelevat hyvin laajalla sosiaali- ja terveysalan kentällä. Ammattia voi pitää yhtenä

ihmisen identiteettiä olennaisesti määrittävänä tekijänä, ja ylemmän AMK-tutkinnon 

opiskelijatkin toivat kertomuksissaan selvästi esiin oman ammattinsa. He myös 

jaottelivat muita ryhmän opiskelijoita ammatin mukaan. 

Vaikka eri ammattitaustoja voi pitää opiskeluryhmäläisiä erottelevana piirteenä, on 

ammatillisuuden ja ammattilaisuuden korostaminen kuitenkin ylempää AMK-

tutkintoa opiskelevien yhdistävä piirre. Kaikkien tarinoissa korostui työn ja ammatilli-

suuden näkökulma selvästi. Idealistit haluavat kehittyä työssään ja ammatissaan, ja he 

haluavat parantaa työyhteisön toimintaa. Uraohjukset haluavat puolestaan edetä 

työurallaan ja tulla hyviksi esimiehiksi tulevaisuudessa. Myös ajautuneiden tarinassa 
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työelämä on tärkeässä roolissa, sillä sen koettu epävarmuus on johtanut ajautuneen 

opiskelemaan. Kaikki haastateltavat myös kuvasivat itseään ja opiskelutovereitaan 

”ammattilaisiksi” tai ”asiantuntijoiksi”. Tämän voi olettaa olevan yleisestikin YAMK-

opiskelijan erityispiirre, vaaditaanhan tutkinnon suorittamisen pohjalle vähintään 

kolme vuotta työkokemusta. Opiskelijat ovat siis jo valmiiksi alojensa ammattilaisia. 

Opiskelijat kuvaavat myös opettajia ammattilaisiksi. Niin idealistit, uraohjukset kuin 

ajautuneetkin olivat yhtä mieltä siitä, että ammattikorkeakoulu haluaa tarjota heille 

parasta, koska opettajat ovat niin ammattitaitoisia ja kouluttautuneita. Ylijoki (1999, 

72) on tutkimuksessaan todennut, että opettajat toimivat yliopistomaailmassa 

opiskelijoiden sosiaalistajina oppiaineen kulttuuriin. Opettajat ovatkin tärkeässä 

roolissa myös ylemmässä AMK-tutkinnossa. Koulutuksen alussa rooli on erityisen 

tärkeä, sillä opiskelijat muodostavat silloin oman käsityksensä, mistä ylemmässä 

AMK-tutkinnossa on kyse. Opiskelijoiden kertomuksissa korostunut ammatillisuus

kuitenkin erottaa ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat Ylijoen (emt.) tutkimasta

akateemisesta maailmasta. Yliopisto-opiskelijoiden tarinoissa ammatin ja ammatti-

ylpeyden korostaminen ei näy niin selkeänä kuin ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

tai muiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tarinoissa (Suomi 2002, 67).

7.3 Tulevaisuuden mielikuvien merkitys identiteetin 
rakentumisessa

Toisen joulupäivän vastaisena yönä hän heräsi sängyssään ja avasi silmänsä. 

Hän oli oivaltanut kesken untaan, ettei ihminen koostunut vain fyysistä osistaan 

ja muistoistaan vaan myös tulevaisuudestaan. Tulevaisuus oli ihmisessä kiinni 

samalla tavalla kuin kädet ja jalat ja sukuelimet. Henkilökohtainen tulevaisuus 

kuitenkin oli ajallisesti niin kookas osa ihmistä, ettei sitä voinut kokonaan nähdä 

yhdessä hetkestä, ja ihmiset joutuivatkin varman tiedon puutteessa arvailemaan 

oman tulevaisuutensa todellista olemusta. Tämän teorian valossa ihmisen 

henkilökohtaista tulevaisuutta saattoi pitää jopa eräänlaisena sieluna, joka 

määritteli ihmisen lopullisen olemuksen aika-akselilla. (Jääskeläinen 2006, 87–

88.)

Pasi Ilmari Jääskeläisen romaanin päähenkilö Laura Lumikko kehittelee teoriaa, jonka 

mukaan henkilökohtainen tulevaisuus on niin olennainen osa ihmistä, että sitä voi 
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pitää jopa sieluna. Teoria on mielenkiintoinen, ja vaikkei tulevaisuuden merkitystä 

ihmiselle käsittäisikään ”sieluna”, on sen merkitystä hyvä tarkastella puhuttaessa 

identiteetistä. Ylempää AMK-tutkintoa suorittavilla ei voida nähdä yhtä yhteistä 

identiteettiä. Tutkinto on vielä nuori ja tarina vasta liian alussa, jotta opiskelijat 

voisivat mieltää itsensä erityisesti ja ensisijassa ylempää AMK-tutkintoa suorittaviksi. 

Tutkinnolta puuttuu historiallinen tarina siitä, millaisia tämän tutkinnon suorittaneet 

ovat, ja mihin he ovat päätyneet. Toisaalta myös tulevaisuus on hämärän peitossa. 

Haastatteluhetkellä opiskelijoille oli vielä epäselvää, mihin he tulevat sijoittumaan, ja 

mikä tutkintonimike tulee olemaan valmistumisen jälkeen. 

Kuten Laura Lumikkokin romaanissa pohtii, ihmiset joutuvat varman tiedon 

puutteessa arvailemaan tulevaisuuttaan. Idealistien ryhmä arvaili tulevaisuutensa 

jatkuvan melko tasaisena ja samankaltaisena. Heidän tarinansa on jatkuvuustarina, 

jossa tutkinnosta valmistuminen ei juuri muuta tarinan suuntaa. He suunnittelevat 

pysyvänsä nykyisessä työssään. Mikään ei muutu suuresti; vain itsevarmuus ja tieto-

määrä ovat kasvaneet. Uraohjuksilla puolestaan tulevaisuus näyttäytyy erilaisena. 

Heidän tarinansa on muutostarina, jossa valmistuminen johtaa elämänmuutokseen, eli 

uusiin työtehtäviin siirtymiseen. Heilläkin on siis selkeä tulevaisuuden visio. 

Ajautuneiden tarina on erilainen, sillä heiltä puuttuu selkeät suunnitelmat. Heidän 

tulevaisuuden näkymissä on epävarmuutta. He eivät ole täysin vakuuttuneita omasta 

valmistumisestaan, ja myös mahdollisen valmistumisen jälkeinen aika on vielä 

hämärän peitossa. He saattavat jatkaa nykyisessä työssään ilman suurempia 

muutoksia, mutta he voivat myös vaihtaa työpaikkaa. Ajautuneilta puuttuu tulevai-

suutta koskeva tarinallinen projekti (vrt. Hänninen & Valkonen 1998, 3-4). 

Ajautuneiden tarina on tarinatyypeistä kaikkein epävarmin, hajautunein ja heidän oli 

selvästi vaikeinta määritellä, keitä he ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoina ovat. 

Heidän ylemmän AMK-opiskelijan identiteetti on siis hukassa, kuten heidän tulevai-

suuden suunnitelmansakin. Tästä voi päätellä, että opiskelijalla olisi hyvä olla 

jonkinlainen tulevaisuuden visio, jotta kiinnittyminen koulutusohjelmaan ja sitä kautta

ylemmän AMK-opiskelijan identiteetti olisi mahdollinen. Opiskelijoiden lisäksi myös 

muut ihmiset tarvitsevat jonkin mielikuvan siitä, mihin tutkinnon suorittanut päätyy. 

Ilman tätä mielikuvaa voi olla vaikeaa hahmottaa, keitä tutkintoa suorittavat 

opiskelijat ovat. Uusi tutkinto, jossa yhdistyy ammattikorkeakoulu ja ylempi korkea-
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koulututkinto, voi olla vaikea ymmärtää. Jo ammattikorkeakoulu itsessään on vielä 

nuori ja monille vieras oppilaitos.

Kun haastateltavat kuvailivat tilanteita, joissa ovat kertoneet esimerkiksi ystävilleen 

opiskelustaan, on yleisin kysymys ollut ”mikä susta sitten tulee”. Kuvailuun ei riitä, 

että kerrotaan opiskeltavan terveyden edistämistä ja ikääntyvien ja pitkäaikais-

potilaiden hoitoa. Terveysalalla ja etenkin sairaaloissa työskentelevien haastateltavien 

puheissa pilkahti usein esiin sana osastonhoitaja. Osastonhoitajuus toimi heille 

tulevaisuuden hahmottajana ja antoi mielikuvan siitä, mistä tutkinnossa on kyse. 

Muilla esimerkiksi sosiaalialalla työskentelevillä vastaavaa tulevaisuuden hahmottajaa 

ei ole. Tästä syystä terveysalalla työskentelevien saattaa olla helpompaa mieltää, keitä 

he YAMK-opiskelijoina ovat, kuin sosiaalialalla työskentelevien. Osastonhoitajuus 

antaa siis kuvan opiskelijoiden mahdollisesta tulevaisuudesta. Ja kuten yksi haasta-

teltavista totesi, on kollegoille työpaikallakin helppo kertoa koulutuksesta osaston-

hoitajuuden kautta: ”no se on ehkä pätevyys, minkä meidän alan ihminen parhaiten 

ymmärtää”.

Taylorin (1989) mukaan narratiiviseen identiteetin käsitteeseen liittyy ajatus siitä, että 

jotta meillä olisi identiteetti – käsitys siitä keitä olemme, täytyy meillä olla käsitys 

siitä, mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa. Nykyhetken toiminta 

ymmärretään ”ja sitten” -muodossa. (Emt., 47.) Tulevaisuuden pohtiminen voi toimia 

myös apuna nykyisen tilanteen ja omien voimavarojen pohtimisessa. Pulmallisessa 

elämäntilanteessa voi auttaa, jos kuvittelee tulevaisuuden, jossa ongelma on jo 

ratkaistuna. Tätä voi hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden ohjauksessa. 

Tulevaisuudesta kirjoittaminen tai puhuminen saattaa auttaa opiskelijoita 

epävarmuuden kohtaamisessa. Tulevaisuuden kuvittelu voi nostaa samalla koko 

elämäntarinan esille. (Suomi 2002, 119.)

Richard Sennet (2002) on kuitenkin väittänyt, että nykypäivän pirstaleisuudessa 

ehyitä kertomuksia voidaan muodostaa vain menneestä. Ennakoivia kertomuksia 

tulevaisuudesta ei hänen mukaansa ole edes mahdollista luoda. Ajautuneen tarinaa voi 

pitää esimerkkinä siitä, kuinka ajan pirstaleisuus ja ennakoimattomuus vaikeuttaa 

tulevaisuuden kertomusten luomista. Kuitenkin idealistit ja uraohjukset kykenivät 

muodostamaan myös tulevaisuuden tarinaa ja samalla melko koherenttia identiteettiä. 

Tulevaisuudesta voi siis luoda ennakoivia mielikuvia, vaikka ne väistämättä ovat vain 
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arvailuja, jotka saattavat toteutua toisin, kuin yksilö on kuvitellut. Hänninen (1999) 

onkin huomauttanut, että liian yksityiskohtaisesti hahmoteltu tulevaisuusvisio voi olla 

liian kapea ja jäykkä ottamaan vastaan elämän yllättäviä käänteitä. Ehkäpä silti edes 

yksi tulevaisuuden mielikuva siitä, mihin tutkinnolla voisi päätyä, luo jo helpotusta 

epämääräiseen epävarmuuden tunteeseen.

7.4 Tutkimuksen arviointia

Tutkielman tarkoituksena oli saada selvyys, miten terveyden edistämisen, ikääntyvien 

ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelmassa opiskelevat rakentavat 

narratiivista identiteettiään, ja millainen se on. Valitsemani aineistonkeruumenetelmä 

ja analyysitapa osoittautuvat sopiviksi tavoittamaan nimenomaan uutta tutkintoa 

opiskelevien identiteetin jäsennyksiä. Aluksi suunnittelin kerääväni aineiston 

pyytämällä opiskelijoita kirjoittamaan tarinoita omasta opiskelustaan. Pohdinnan 

jälkeen kuitenkin hylkäsin tämän ajatuksen. Vaarana tarinoiden keräämisessä olisi 

ollut aineiston suppeus ja yksipuolisuus. Olisi ollut myös vaikeaa määritellä kirjoi-

tusohjeistus sellaiseksi, että kirjoitelmat olisivat tuottaneet tietoa erityisesti identitee-

tistä. Episodiseen haastatteluun päädyin lopulta sen vuoksi, koska se mahdollistaa 

sekä narratiivisten selontekojen, että semanttisen tiedon saamisen. Semanttisen,

yleistetyn tiedon koin tärkeäksi, koska kyseessä on tuore ja vielä vähän tutkittu ilmiö. 

Episodisen haastattelun etuna suhteessa narratiiviseen haastatteluun koin 

mahdollisuuden rajata haastattelu tiettyyn aihepiiriin. Koska en ollut kiinnostunut 

opiskelijoiden koko elämästä, vaan rajatusta alueesta – opiskelusta, oli teemaan 

keskittyvät ja haastattelua rajaavat kysymykset tarpeellisia.

Episodisen haastattelun käyttö johti siihen, että haastatteluista tuli melko laajoja. 

Haastateltavat kertoivat paikoin melko pitkiäkin tarinoita, ja tarinoiden lisäksi 

tarkensin aihetta vielä teemakysymyksillä. Jälkeenpäin arvioituna haastattelurunkoa

olisi voinut hieman tiivistää. Kun pyysin haastateltavia esimerkiksi muistelemaan 

opiskelun alkuaikoja, kysyin millainen mielikuva muista opiskelijoista syntyi. 

Ylemmän AMK-tutkinto -teeman yhteydessä pyysin jälleen kertomaan opiskelu-

ryhmästä ja siihen kuluvista ihmisistä. Tätä osa haastateltavista piti toistona, ja 

muutama mainitsikin: ”Etkö sä jo kysynyt tätä?”. Toisaalta saman asian käsittely 

uudesta näkökulmasta toi myös esiin aivan uusia asioita ja muun muassa värikkäitä 

tarinoita ja kuvauksia. Hyvärinen & Löyttyniemi (2005, 216) ovat todenneet, että 
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toisinaan haastatteluissa on esitettävä ”kerronnallinen kutsu” useamman kerran, ja 

joskus vasta tivaaminen saa aikaan kertomuksen.    

Aineiston analyysissä sovelsin Lieblichin ym. (1998) holistic-content lukutapaa 

muodostamiini tyyppitarinoihin. Analyysitapa auttoi hahmottamaan opiskelija-

tyyppien identiteetin elementit ja laajemmat kulttuuriset mallitarinat. Analyysi auttoi 

siis hahmottamaan YAMK-opiskelijuuden kontekstin. Tutkielman tuloksia 

arvioitaessa on hyvä pohtia, miten tutkimusajankohta vaikutti saatuihin tuloksiin. 

Haastatteluhetkellä opiskelijat olivat suorittaneet tutkintoa vasta vuoden verran. 

Käsitykset ja ajatukset ylemmästä AMK-tutkinnosta olisivat olleet varmasti hyvin 

toisenlaisia, jos haastattelut olisi tehty esimerkiksi juuri ennen valmistumista. 

Pidemmän opiskeluajan jälkeen ajatukset ja mietteet olisivat saattaneet olla jäsen-

tyneempiä ja varmempia. Toisaalta tilanne, jossa on opiskeltu vasta vuosi, on 

tutkimuksen kannalta jopa mielenkiintoisempi. Se antaa käsityksen siitä, mitä 

opiskelijat ajattelevat, kun jo tietävät, mistä tutkinnosta ja opiskelusta on kyse, mutta 

eivät vielä ole uppoutuneet siihen täysin sisälle. Sen voi katsoa olevan juuri 

identiteetin muodostumisen aikaa.   

Tulosten siirrettävyyttä voi pitää yhtenä tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä. Eskola 

& Suoranta ovat (1999, 212–213) todenneet, että siirrettävyys on mahdollista tietyin 

ehdoin, vaikkakin sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen yleistykset 

eivät ole laadullisessa, ihmistieteellisessä tutkimuksessa mahdollisia. Tämän 

tutkielman tulokset kuvaavat kokemuksia, jotka ovat yksilöllisiä eikä niitä sen vuoksi 

tulekaan yleistää. Tuloksena löytyneet identiteettityypit ovat kuitenkin samankaltaisia, 

kuin aikaisemmissa tutkimuksissa aikuisopiskelijoista on noussut esiin (ks. esim. 

Houle 1988; Jauhiainen ym. 2004). Perushahmotelman opiskelijoiden identiteeteistä

voisi siis katsoa olevan siirrettävissä koskemaan myös muita ylemmän AMK-

tutkinnon opiskelijoita varsinkin sosiaali- ja terveysalalla. 

7.5 Kehitysehdotuksia ja jatkotutkimusten aiheita

Seuraavaksi nostan tutkimustuloksista esiin muutamia teemoja, joihin olisi hyvä 

kiinnittää huomiota, kun ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja kehitetään. 

Tutkintojen kehittämisen kannalta tämän tutkielman tärkeimmät tutkimustulokset 

liittyvät etenkin ajautuneen tarinaan. Ajautuneen tarinatyyppi on hyvä esimerkki siitä, 
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kuinka tärkeää olisi, että opiskelijat tietäisivät, mitä ja millaista tutkintoa tulevat

opiskelemaan. Tiedon puuttuminen hakuvaiheessa voi aiheuttaa ongelmia 

myöhemmin. Vaillinaiset tiedot vaikeuttavat YAMK-identiteetin muodostumista ja 

sitä kautta opintoihin sitoutumista. Jopa opintojen keskeyttäminen on tällöin 

todellisena vaarana. Ylemmistä AMK-tutkinnoista tiedottamisessa onkin tärkeää

Vuorisen ja Valkosen (2005) esiin nostama tietoperustainen ja sisältöjä korostava 

tutkintojen markkinointi. Tutkintoon hakeville tulee kertoa tarkasti ja realistisesti 

tutkinnon sisällöistä ja siitä, mitä opiskelu vaatii. Tiedottaminen ja tutkintojen

markkinointi on tärkeässä roolissa myös siksi, että niiden tunnettuus lisääntyisi

työnantajakentällä. Kuten Suomi (2002, 160) on todennut, ei uusien tutkintojen 

markkinointia ja työmarkkinoille sisäänajoa saa jättää yksin opiskelijan harteille. 

Ammattikorkeakoulujen on aktiivisesti levitettävä tietoa tutkinnoista ja kerrottava 

tutkinnon tuottamasta osaamisesta. 

Ajautuneen tarinasta voi oppia myös sen, miten tärkeää olisi korostaa, mitä opiskelija 

tavoittelee tutkinnolta. Tulevaisuuden mielikuvien ja tutkinnolta tavoiteltavien 

asioiden esiin nostaminen ovat olennaisia jo koulutuksen hakutilanteissa. Myös 

ohjaustilanteissa on hyvä selvittää, mitä opiskelija on tutkinnolta tavoittelemassa ja 

millaisia tulevaisuuden mielikuvia hänellä on valmistumisen jälkeisestä ajasta. 

Tarinoita ja narratiivisuutta voidaan hyödyntää tulevaisuuden kuvittelussa mutta myös

muussa ylempään amk-tutkintoon kiinnittymisprosessissa ja identiteetin muodostu-

misessa. Opiskelijoiden identiteetin muodostumisen ja vahvistumisen kannalta olisi 

hyvä kertoa heille tutkinnosta valmistuneista. Valmistuneiden tarinat voisivat toimia 

identiteetin vahvistajina ja rohkaisevina esimerkkeinä. 

Tutkintojen kehittämisessä on myös tärkeää ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset

lähtökohdat ja eri koulutustaustat. Myös Honkonen (1997) on todennut, että ammatti-

korkeakoulutusta olisi räätälöitävä yksilöllisesti, jotta erilaisten opiskelijoiden tarpeet 

ja erilaiset identiteetit tulisivat huomioiduksi. Ajautuneen tarina voidaan katsoa 

olevan merkki siitä, ettei hänelle ole pystytty tarjoamaan identiteetin kiinnityskohtaa. 

Jokaiselle opiskelijalle pitäisi pystyä tarjoamaan jokin tulevaisuuden mielikuva ja 

kiinnityskohta pohjakoulutuksesta huolimatta. Sosiaali- ja terveysalalla terveyden 

edistämisen, ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon koulutusohjelmassakaan ei 

riitä, että opiskelijoille tarjoillaan vain osastonhoitajuutta mahdollisena tulevaisuuden 

suuntana. Myös sosiaalialan osaajat ja muut kuin sairaalamaailmassa työskentelevät 
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on huomioitava. Epämääräiset määrittelyt esimies- tai kehitystehtävistäkään eivät 

välttämättä riitä. Tässä kohdin juuri tutkinnosta valmistuneiden tarinat voisivat toimia 

opiskelijoiden tulevaisuuden ja YAMK-opiskelijuuden jäsentäjinä.

Koska ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja sen opiskelijoita on toistaiseksi 

tutkittu vähän, löytyisi aiheesta monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. 

Mielenkiintoista olisi muun muassa selvittää, miten tutkinnon suorittaneet 

hyödyntävät lopulta tutkintoaan ja mihin he päätyvät työelämässä. Identiteetin 

muodostumista olisi myös mielenkiintoista tarkastella pitkittäistutkimuksessa. Olisi 

kiinnostavaa tietää, miten identiteetti muodostuu opiskelun kuluessa ja sen jälkeen.

Myös muiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden identiteetin tarkastelu voisi olla 

paikallaan. Ammattikorkeakoulun identiteettiä on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa 

kyllä opettajien ja organisaation tasolla. Tutkimuksissa on havaittu, että ammatti-

korkeakoulun tarinallinen projekti ja yhteinen identiteetti ovat vielä keskeneräisiä. 

Ammattikorkeakoulut ovat vielä suhteellisen nuoria, ja vanha opistoaika näkyykin

oppilaitosten yhtenäisyyden puutteena. (Herranen 2003; Puusa 2007; Tasala 2002.) 

Mielenkiintoista olisikin selvittää mieltävätkö opiskelijat itsensä etupäässä tutkintonsa

vai oman ammattikorkeakoulun edustajiksi. Opiskelijoiden taholta on esitetty toiveita, 

että nimenomaan ammattikorkeakouluidentiteettiä, tutkinnoista riippumatta, tulisi 

vahvistaa (Peltokangas 2005). Ammattikorkeakoulujen ja opiskelun ulkopuolelta 

mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita tarjoaisi tulevaisuuden mielikuvien merkityksen 

tarkastelu suhteessa identiteetin muodostumiseen. Aihetta voisi tarkastella lähemmin 

esimerkiksi elämäkertatutkimuksen keinoin. 
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Liitteet

Liite 1: Haastattelurunko

- Kuka olet?: taustatiedot

Alkuvaihe:

- Ylempää AMK-tutkintoon päätyminen: opiskelutausta, elämäntilanne, syyt

- Opiskelun alkuajat: ensivaikutelmat koulutusohjelmasta, muista opiskelijoista, 

opettajista 

o Mitä muistat ensimmäisistä tapaamiskerroista?

- Muiden ihmisten suhtautuminen opiskelun aloittamiseen: työkaverit, ystävät 

perhe

o Voitko kertoa esimerkkitilanteen siitä, kun kerroit aloittavasi 

opiskelun? 

Opiskeluarki ja nykytilanne:

- Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelun vertaaminen aikaisempiin 

opiskelukokemuksiin

- Opiskelun merkitys itselle: tavoitteet, opiskelun merkitys nyt ja aiemmin

- Opiskelijana: millainen olet opiskelijana, tavat, käytännöt

o Voitko kertoa esimerkkitilanteen tavasta opiskella? 

- Arki: opiskelu ja muu elämä, opiskelu käytännössä, stressi

o Voitko kertoa viime viikosta? Millainen se oli? 

- Työn ja opiskelun yhdistäminen: miten onnistuu käytännössä, miten 

työnantaja suhtautuu

- Opiskelun mielekkyys ja raskaus

o Voitko kertoa jonkin esimerkkitapauksen tai tilanteen kun opiskelu on 

tuntunut erityisen 1) mielekkäältä ja 2) erityisen raskaalta/vaikealta

- Odotuksiin vastaaminen: mikä opiskelussa on ollut hyvää ja mikä huonoa

Ylempi AMK-tutkinto:

- Tiedot tutkinnosta ennen opiskelua ja nyt 

- Tarinat jatkotutkinnon suorittaneista
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- Muiden ihmisten suhtautuminen ylempään AMK-tutkintoon: perhe, ystävät, 

työtoverit ja heidän kommentit

o Voitko kertoa esimerkkitilanteen?

- Ylemmän amk-tutkinnon merkitys itselle: tutkinnon arvostus, suhteuttaminen 

aikaisempiin tutkintoihin

- Pioneerikokemus: Miltä tuntuu opiskella ensimmäisten joukossa? 

- Opiskeluryhmä: Ihmisten luonteenpiirteet, ominaisuudet 

o voitko kertoa jonkin esimerkkitilanteen, jossa tämä piirre näkyi  

- Tyypillisin ylempää AMK-tutkintoa suorittava: oletko itse tällainen? 

- Millainen ylempää AMK-tutkintoa suorittavan tulee olla: mitä opiskelu vaatii, 

millainen ei saa olla?

o Kuvittele tilanne, jossa olisit itse valitsemassa opiskelijoita, millaisia 

ihmisiä valitsisit? 

Tulevaisuus:

- Toiveet: mitä toivot opiskelun loppuajalta?

- Valmistuminen:

o Kuvittele tilanne, kun saat tutkintotodistuksen käteesi.  Mitä tunnet ja 

ajattelet?

o Kuvittele jonkin tilanne, että ajattelisit valmistumisesi jälkeen ”olipas 

hyvä, että opiskelin ylemmän amk-tutkinnon” ja tilanne, jossa 

ajattelisit ”olipas hukkaan heitettyä aikaa”. Millaisia nämä tilanteet 

olisivat?

- Tulevaisuuden suunnitelmat:

o Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?  


