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TIIVISTELMÄ
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisista ulottuvuuksista koulutussuunnittelijan
ammatti-identiteetti rakentuu ja millaisia ammatti-identiteettityyppejä koulutussuunnittelijoilla on. Ammatti-identiteetti on moniulotteinen ilmiö, johon kietoutuvat läheisesti minäkäsitys
ja identiteetti. Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteetti on ymmärretty siten, että se on koulutussuunnittelijan kokemus itsestään ammattinsa edustajana. Ammatti-identiteetti kertoo myös
siitä, mikä hänelle on tärkeää, kun hän toimii ammatissaan. Lisäksi ammatti-identiteetin rakentuminen nähdään persoonallisen ja sosiaalisen välisenä suhteena. Se rakentuu ja muotoutuu niissä kulttuurisesti määritetyissä työyhteisöissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa
koulutussuunnittelijat elävät.
Tutkimuksen näkökulma oli laadullinen. Aineisto kerättiin haastattelemalla neljän eri ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa työskenteleviä koulutussuunnittelijoita (N=11).
Haastattelut tehtiin keväällä 2010. Filosofiselta lähtökohdaltaan tutkimus oli fenomenologishermeneuttinen. Fenomenologia ja hermeneutiikka sopivat yhteen silloin, kun tavoitellaan
kokemuksen ja niiden merkityksen ymmärtämistä. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustuloksista muodostettiin ylä- ja alaluokat.
Tältä pohjalta rakennettiin koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteetin ulottuvuudet, joita
jäsennettiin minäkäsitykseen, identiteetiin ja ammatti-identiteettiin liittyvän teoreettisen tieqdon avulla.
Tässä tutkimuksessa koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti rakentui neljästä ulottuvuudesta: 1) koulutussuunnitteluosaaja 2) liiketoimintaosaaja 3) yhteistyö- ja verkosto-osaaja 4)
kehittämisosaaja. Ammatti-identiteetissä on oleellista se, mikä meidät erottaa muista. Koulutussuunnittelijan työssä se on koulutussuunnitteluosaamiseen liittyvä asiantuntijuus, ja sitä
voidaan pitää myös hänen ydinosaamisalueenaan. Tutkimusta tehdessä aineisto alkoi ”puhua”
ja siitä nousi viisi koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettityppiä: 1) aloitteleva – ammatillisesti kasvava 2) kokenut konkari 3) organisaattori 4) verkkojen virittäjä 5) ideanikkari.
Asiasanat: Minäkäsitys, identiteetti, ammatti-identiteetti, koulutussuunnittelija, ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus, teemahaastattelu, fenomenologis-hermeneuttinen, aineistolähtöinen sisällönanalyysi
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1 JOHDANTO
Työelämä ja työ elävät jatkuvassa muutostilassa ja voidaan puhua jopa murrosvaiheesta. Tätä
murrosta eivät tutkijatkaan ole osanneet nimetä, vaan on alettu puhua ”uudesta työtä” tai ”uudesta työelämästä”. (Julkunen 2007, 18–19.) Työelämän epävarmuus, elinikäisen oppimisen,
joustavuuden sekä liikkuvuuden vaatimus ovat tehneet ammatti-identiteeteistä entistä epävakaampia. Aiemmin nuoruuteen liittyvät kysymykset persoonallisesta ja sosiaalisesta identiteeteistä – kuka minä olen, mihin kuulun ja millaiseksi haluan tulla – koskettavat nykyisin
kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. (Eteläpelto 2007, 91–92.)
Tietoisuutta omasta ammatti-identiteetistä vaaditaan nykyään lähes kaikissa töissä. Omaa
osaamista, työn tuloksia ja tavoitteita on alati dokumentoitava, esiteltävä ja tehtävä näkyväksi. Tällainen portfoliotyöskentely ja itsensä markkinointi ei ole enää ainoastaan välttämätöntä yrittäjille, vaan siitä on tullut keskeinen osa myös perinteistä palkkatyötä. (Eteläpelto &
Vähäsantanen 2006; 26–27, 32; Eteläpelto 2007, 94.)
Nykykäsityksen mukaan identiteetti on tilanteesta ja roolista toiseen muuttuva, niin myös
ammatti-identiteetti. Mitä monimutkaisemmaksi maailma muuttuu, sen harvinaisemmaksi
tulee minäkäsityksen yhteneväisyys. Identiteetti on siis dynaaminen, osin kompleksinenkin,
ja rakentuu pääasiassa sosiaalisessa kontekstissa, kulttuurissa ja vuorovaikutuksessa, persoonallisen ja sosiaalisen suhteessa. Ihminen voi luoda oman historiansa aikana useita identiteettejä ja tarina vaihtelee kontekstista riippuen. Persoonallisuus ja identiteetti laajenevat
elämänkokemusten ja kulttuuristen kriisien myötä. Työpersoonassa ammatillinen ja inhimillinen kietoutuvat toisiinsa. Minästä ja työminästä tulee spiraalimainen prosessi. (Eteläpelto &
Vähäsantanen 2006; 26–28, 41–45.)
Mielenkiintoni tutkimusaihetta kohtaan heräsi oman koulutussuunnittelijan työkokemukseni
kautta. Olen työskennellyt seitsemän vuotta koulutussuunnittelijana ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnassa. Koulutussuunnittelijan työtä tehdessäni minua alkoivat askarruttaa koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiin liittyvät kysymykset. Aikaisemmin olen työskennellyt 15 vuotta ammatillisten aineiden opettajana ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Tämän työkokemukseni
kautta minulle oli muotoutunut vahva opettajan ammatti-identiteetti. Oli helppo samaistua
muihin alan opettajien työhön. Koin, että opettajan työtä arvostettiin myös yhteiskunnalli1

sesti. Tilanne muuttui, kun vaihdoin työtehtävää ja työpaikkaa. Alan vaihtajana jouduin pohtimaan uudelleen omaa ammatti-identiteettiäni ja tekemään ammatti-identiteettityötä: millainen olen koulutussuunnittelijana, mitkä ovat vahvuuteni ja millaiseksi koulutussuunnittelijaksi haluan tulla sekä millainen koulutussuunnittelija olen suhteessa muihin kollegoihin.
Jouduin siis uudelleen määrittelemään itseäni ja omaa suhdettani uuteen työhön ja työympäristöön. Vähitellen ammatti-identiteettineuvottelujen kautta aloin mieltää itseni koulutuksen
suunnittelun asiantuntijaksi. Havaitsin myös sen, että koulutussuunnittelijan asiantuntijuus on
tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Aloin pohtia, mitä muut koulutussuunnittelijat ajattelevat ammatti-identiteetistään ja millaisista ulottuvuuksista heidän ammatti-identiteetti rakentuu. Halusin siis tavoittaa ja ymmärtää koulutussuunnittelijan omaa kokemusta ammattiidentiteetistään. Omakohtaisen pohdinnan ja työkokemukseni kautta tunsin tutkimusaiheen
kiinnostavaksi, mutta myös ajankohtaiseksi.
Aiheen rajaaminen tuntui vaikealta tehtävältä, sillä koulutussuunnittelijoiden teemahaastatteluista kertyi runsas ja rikas tutkimusaineisto. Aineiston laajuuden vuoksi tein sen päätöksen,
että keskityn ainoastaan ammatti-identiteettiteemaan. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätin
työhön hakeutumisen motiiveihin, työn arvostukseen ja samaistumiseen liittyvät asiat.
Tutkimukseni tehtävä on ymmärtää koulutussuunnittelijoiden itsensä kertomia kokemuksia ja
käsityksiä omasta ammatti-identiteetistään ja niiden pohjalta selvittää, millaisista ulottuvuuksia koulutussuunnittelijat liittävät ammatti-identiteettinsä. Lisäksi tutkimustehtävänäni on
kuvata, millaisia ammatti-identiteettityyppejä koulutussuunnittelijoilla on. Tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1) Millaisista ulottuvuuksista rakentuu koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti?
1.1 Millaisia ovat koulutussuunnittelijoiden käsitykset omista vahvuuksistaan?
1.2 Millaisia ovat koulutussuunnittelijoiden käsitykset omista kehittymiskohteistaan?
2) Millaisia ammatti-identiteettityyppejä on koulutussuunnittelijoilla?
Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteettiä ja siihen läheisesti liittyviä ilmiöitä lähestytään
monitieteellisesti ja useasta eri näkökulmasta. Eri tieteenalat määrittelevät ammatti-identiteetin käsitteistöä ja ilmiötä hyvin eri tavoin. Ammatti-identiteetin ja sen kehittymisen prosessin
2

ymmärtäminen edellyttää kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalipsykologian ja psykologian
tarkastelua. Kuviossa 1 esitetään tämän tutkimuksen viitekehys, joka on mukaeltu Grantonin
(1996, 165) ja Ruohotien (2009) ammatillisen kasvun kehämallista. Tutkimuksen kirjallisuusosassa tehdään ensin näkyväksi koulutussuunnittelijan työtä ammattikorkeakoulukontekstissa. Sen jälkeen tarkastellaan uutta työtä, minäkäsitystä, identiteettiä ja ammatti-identiteettiä. Tutkimuksen tulososassa yhdistetään teoria ja empiria.

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys mukaeltu Grantonin (1996, 165) ja Ruohotien (2009) ammatillisen kasvun kehämallista.
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2 KOULUTUSSUUNNITTELIJA KOULUTUKSEN
ASIANTUNTIJANA
Tässä tutkimuksessa tarkastelen koulutussuunnittelijoita, jotka työskentelevät ammattikorkeakoulujen tai niiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa. Kuvaan aluksi yleisesti tutkittavien toimintaympäristöä alaluvussa 2.1. Sen jälkeen kohdassa 2.2
selvitän koulutussuunnittelijan työtä ja alaluvussa 2.3 tarkastelen, mitä suunnittelu on ja mitä
koulutussuunnittelu on.
2.1 Koulutussuunnittelijan toimintaympäristö ja työn luonne
Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksen organisoinnissa käytetään pääasiassa kahta
toimintamallia. Ammattikorkeakoululla voi olla yksi täydennyskoulutusyksikkö, joka hallinnoi ja koordinoi koko ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen täydennyskoulutus- ja
palvelutoimintaa. Toinen malli on se, että ammattikorkeakoulun jokaisella koulutusalalla on
oma täydennyskoulutuksensa, joka tarjoaa alan täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluita
yrityksille, julkisille organisaatioille ja kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi ammatillisissa
opettajakorkeakouluissa on omat täydennyskoulutus- ja palvelutoimintansa, jotka keskittyvät
lähinnä pedagogisen osaamisen kehittämiseen tuottamalla koulutus- ja asiantuntijapalveluja
oppilaitoksille, organisaatioille, kumppanuusasiakkaille tai yrityksille. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutusyksiköt ovat laajentaneet toimintaansa ja asiakaskuntaansa, mutta painotus näyttäisi kuitenkin edelleen olevan ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen suuntaan.
Sekä ammattikorkeakoulujen että niiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen tehtävä ja hallinnollinen asema on määritelty laissa ja asetuksessa, mikä on antanut niiden toiminnalle varsin laajan liikkumavaran. Niiden koulutus- ja asiantuntijapalveluita rahoittavat muun muassa
Opetushallitus, opetus ja -kulttuuriministeriö sekä työvoimahallinto. Tällöin koulutukset ovat
osallistujille maksuttomia. Lisäksi koulutus- ja asiantuntijapalveluita tuotetaan tilauspalveluina, jolloin ne räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Tässä tutkimuksessa käytetään
koulutussunnittelijan toimintaympäristöstä jatkossa nimitystä ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus.
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Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusta suunnittelevat ja organisoivat koulutussuunnittelijat yhdessä koulutussihteereiden sekä täydennyskoulutus-, palvelu-, koulutus- tai aikuiskoulutuspäällikön kanssa. Oman organisaation kouluttaja- ja asiantuntijaverkoston lisäksi
myös ulkopuolisilla asiantuntijaverkostoilla on merkittävä rooli täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen edellyttävät
koulutussuunnittelijalta, -sihteeriltä ja kouluttajalta jatkuvaa dialogia. Heidän on ymmärrettävä toistensa kieltä, ajattelua ja toiminnan kontekstia. Kysymys ei ole pelkästään ymmärtämisestä vaan myös luottamuksesta, sillä tavoitteiden, koulutuksen ja vaikutusten yhteys syntyy ja lujittuu prosessin edetessä. He muodostavat parhaimmillaan tiimin, jonka yhteistyön
laatu vaikuttaa koulutuksen onnistumiseen ja kehittymiseen. (Poikela 1999, 97.)
Täydennyskoulutuksen toimintaan panoksensa antavat myös ammattikorkeakoulun hallinnollisista (talouspalvelut) ja tukirakenteisiin liittyvistä tehtävistä huolehtiva henkilöstö (kuten ittuki, viestintä- ja markkinointihenkilöstö). Lisäksi täydennyskoulutuksen toimintaan liittyvät
kiinteät suhteet ja verkostot asiakas- ja kumppanuusorganisaatioihin, rahoittajiin, eri virastoihin ja järjestöihin, muihin ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin että ulkomaalaisiin yhteistyöorganisaatioihin. Täydennyskoulutuksen toimintaympäristö on laaja-alainen ja haastava.
Koulutussuunnittelijan työhön ei ole mitään yhtenäistä ammattiin johtavaa koulutusta tai tutkintoa. Poikela (1999, 41) näkee koulutussuunnittelijoiden osaamisen kehittymisen tapahtuvan juuri työssä erilaisten työtehtävien ja -kokemuksen kautta. Työstä saatu palaute on avain
oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen. Työ opitaan aluksi teknisesti koulutusjärjestelyjen
tasolla. Tämän jälkeen oppimista ohjaa koulutuksista saatu välitön palautetieto, jonka avulla
pyritään parantamaan koulutuksien laatua, ja joka otetaan huomioon myös uusien koulutusten
suunnittelussa ja tuotekehittelyssä. Palautetieto kertoo koulutuksen välittömästä vaikuttavuudesta osallistujiin, mutta palautetta saadaan myös siitä, onko esimerkiksi pitempikestoisissa
koulutuksissa tuotettujen kehittämistehtävien tai -hankkeiden avulla voitu jalkauttaa työyhteisöihin uusia toimintamalleja. Suuri merkitys asiantuntijuuden kehittymiselle on myös työtehtävien monipuolisuudella ja koulutussuunnittelijan omalla asenteella. Tämä näyttää olevan
tyypillistä useissa muissakin korkeakouluammateissa.
Koulutussuunnittelijoiden lähimpänä ammattiryhmänä voidaan pitää henkilöstösuunnittelijoita. Heidän tehtäviinsä kuuluu edustamansa organisaation henkilöstön osaamisen kehittämi5

seen liittyvät tehtävät. He pyrkivät ylläpitämään ja kehittämään organisaation toiminnan kannalta tarvittavaa osaamista. Keinoina he käyttävät koulutusta ja erilaisia kehittämishankkeita
sekä työssä oppimisen mahdollisuuksien tunnistamista, suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Henkilöstösuunnittelijoita samoin kuin koulutussuunnittelijoita voidaan pitää ns. oppimisen mahdollistajina. Henkilöstön kehittäjänkään työhön ei ole olemassa yhtenäistä koulutusta,
vaan osaaminen kehittyy hankitun koulutuksen ja työkokemuksen yhteisvaikutuksena. (Hytönen 2007, 192–193,195.)
Koulutussuunnittelijoiden työnkuvat ja työtehtävät vaihtelevat ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusyksiköittäin. Toisaalta koulutussuunnittelijoiden tehtävät vaihtelevat yksilöllisesti sen mukaan, millaisia koulutusprojekteja tai -hankkeita heillä on meneillään tai suunnitteilla. Tehtävät vaihtelevat myös sen mukaan, millainen rooli koulutussuunnittelijoilla on
koulutuksen toteuttamisessa. Rooli saattaa olla suunnittelijan, koordinoijan, koulutuksen johtajan tai prosessin ohjaajan tai näiden eri roolien yhdistelmä. Joissakin yksiköissä koulutussuunnittelija voi toimia sekä suunnittelijana että kouluttajana. Joillakin koulutusaloilla
koulutussuunnittelijan tehtäviä voidaan sisällyttää lehtorin tai kouluttajan tehtävän osaksi.
Poikelan (1999, 210–211) mukaan koulutussuunnittelijan työhön tai tehtäviin ei valikoida,
vaan niihin myös valikoidutaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja taipumusten mukaan.
Näitä tekijöitä ovat muun muassa stressinsäätely, oppimistapa ja -käsitys, yhteistyöhön ja
työyhteisöön sitoutuminen, johtamisvastuuseen osallistuminen ja työyhteisön kehittäminen,
henkilökohtainen osaamisen kehittäminen sekä ulkoiset yhteistyöverkostot.
2.3 Tarkastelun kohteena koulutussuunnittelu
Suunnittelualan tutkimus ei ole vakiinnuttanut asemaansa akateemisena tieteenalana. Suunnittelu on määritelty siten, että se on teorian ja käytännön yhdistävä tekijä. Suunnittelua voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvana prosessina, jonka avulla toimijat pyrkivät saavuttamaan kontrollin omien pyrkimystensä käyttöön saattamisesta. Suunnitteluksi määritellään
toimintaa edeltävä prosessin vaihe. (Hämäläinen 2010, 92, 96.)
Foresterin (1989, 14–17) mukaan suunnittelu on ongelmien muotoilua, käytettävän tiedon
valitsemista ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä. Hän puhuu myös siitä, että suunnittelija on vallankäyttäjä ja vaikuttaja. Forester näkee suunnittelun kommunikatiivisena toimintana. Hän kritisoi suunnitteluteorioita, jossa suunnittelutyö kuvataan järjestelmälliseksi vaihe
vaiheelta eteneväksi prosessiksi. Hänen mukaansa suunnittelutyö on selviytymistä käytännön
6

tilanteista, toiminnan edellytysten, yhteyksien, järjestelyiden, osallistumisen ja suhteiden
tuottamista. Organisatorisesti suunnittelu on osa vallankäytön prosesseja, jotka sisältävät sekä
eettisen että poliittisen vastuun. Foresterin mukaan etiikka on kommunikatiivista, sekä se on
käytännöllistä että poliittista. Suunnittelijalta edellytetään eettistä toimintaa, sillä hänellä on
mahdollisuus valita, minkä hyväksi ja miten hän työskentelee muuttuvissa tilanteissa. Jos
vastuu ja valta kielletään suunnittelusta, se tekee siitä pelkästään päätöksenteon välineen,
joka sovitetaan puolueettoman teknisen suunnittelun malliin. (Forester 1989, 20, 22–35.)
Uutuutta arvioi aina sitä käyttävä asiakas, mutta myös rahoittaja ja koulutuksen tilaaja. Tämä
ajattelu liittääkin koulutussuunnittelutoiminnan aina myös sosiaaliseksi toiminnaksi. Wilson
ja Cervon (1996, 6–12, 98–99) kuvaavat aikuiskoulutuksen suunnittelua neuvotteluna, jossa
on mukana viisi ryhmää: osallistujat, kouluttajat, koulutussuunnittelijat, institutionaaliset johtajat ja kiinnostunut yleisö. Koulutussuunnittelijan tehtävänä on neuvotella ja sovitella yhteen
erilaisia näkemyksiä koulutusten suunnittelussa ja organisoinnissa. Poikelan (1999, 278) mukaan toiminnan metafora on myös neuvottelu. Se tarkoittaa politiikan valtaintressien havaitsemista toimintatilanteissa, poikkeavien intressien yhteensovittamista ja vaikuttamista päätöksenteossa eri toimijoihin ja toiminnan kohteisiin.
Koulutussuunnittelua on kuvattu ja mallinnettu yleisten ja abstraktien suunnitteluvaiheiden
etenemisen kautta. Mm. Kuisma (1990, 6–7, 89) on tutkinut lisensiaattitutkimuksessaan täydennyskoulutuksen suunnitteluprosessia koulutussuunnittelijoiden arvioimana. Tietoa on siis
siitä, miten koulutusta tulisi suunnitella, mutta koulutussuunnittelijoiden kokemusta ja heidän
ammatillista osaamistaan on tutkittu aika vähän. Poikela (1999, 41) on tutkinut väitöskirjassaan Kontekstuaalinen oppiminen, yhden koulutuskeskuksen toimintaa sekä tekijöitä, jotka
vaikuttavat koulutussuunnittelijoiden ammatilliseen kehittymiseen ja miten oppiminen organisoituu koulutuskeskuksessa. Hän kuvaa tutkimuksessaan koulutussuunnittelua työnä sekä
siihen liittyviä haasteita. Hän erottaa koulutussuunnittelijan osaamisessa substanssin hallinnan ja kouluttamisen pedagogisena prosessina, jolloin koulutussuunnittelijan osaaminen rakentuu näiden kahden tekijän onnistuneeseen yhdistämiseen. Poikela (1999, 221–225, 269–
270) kuvaa koulutussuunnitteluosaamisen kehittymisen vaiheita, miten koulutussuunnittelijan
osaaminen kehittyy kurssisuunnittelun kautta prosessisuunnitteluosaamiseksi. Huotari (2004,
420–434) on myös pohtinut artikkeleissaan hiljaista tietoa koulutussuunnittelussa sekä (2007,
249–289) aikuiskoulutuksen suunnittelua ja arviointia.
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Aluksi koulutussuunnittelijan työ on Poikelan mukaan (1999, 222) pitkälti teknistä kurssijärjestelyä. Hän laatii budjetit, huolehtii kurssilaisista ja tilajärjestelyistä sekä palautteen hankkimisesta. Koulutussuunnittelija pitäytyy kurssisuunnittelijan rooliin, keskittyy taitavien kouluttajien hankkimiseen ja rakentaa vähitellen kattavaa asiantuntijaverkostoa. Ensimmäiseen
ammatillisen kehittymisen siirtymävaiheeseen liittyy se, että tekninen kurssisuunnittelu alkaa
muuttua pedagogiseksi suunnitteluksi. Tällöin koulutussuunnittelija alkaa työssään pohtia,
miten aikuiset oppivat ja millaisia opetusmenetelmiä tulisi käyttää. Koska asiantuntijoiden
pedagoginen osaaminen ei ole itsestään selvyys, koulutussuunnittelija joutuu perehtymään
pedagogiseen ohjaamiseen ja hän alkaa keskustella kouluttajien kanssa pedagogisesta toteutuksesta. Taitavia kouluttajia seuraamalla koulutussuunnittelija oppii myös itse. Poikelan mukaan koulutussuunnittelijan ammatillinen kehittyminen alkaa kouluttajuuden kokemuksesta.
Tällöin pedagoginen osaaminen konkretisoituu osaksi koulutussuunnittelutyötä. (Poikela
1999, 222, 270.)
Toisessa kehitysvaiheessa koulutussuunnittelu muuttuu projektisuunnitteluksi, joka kohdistuu
koulutukseen osallistuvien kautta heidän omiin taustaorganisaatioihin. Tällöin myös suurin
osa teknistä työstä on voitu siirtää koulutussihteereille. Hän ei suunnittele enää yksittäistä
kurssia, vaan koulutusohjelmia. Vähitellen hän alkaa nähdä työssään kokonaisuuksia ja ottaa
myös vastuuta erilaisista kokonaisuuksista. Sitoutuminen omaan organisaatioon on entistä
suurempaa. Tässä vaiheessa koulutussuunnittelijalla on taustallaan teknisen suunnittelijan ja
kouluttajana toimimisen pedagoginen kokemus. Tämä uusi tilanne vaatii tavoitteellista yhteistyötä muiden koulutussuunnittelijoiden, asiakkaiden ja koulutuksen tilaajien kanssa. Koulutuksen kehittämisen kohde onkin oman täydennyskoulutusorganisaation ulkopuolella, jolloin oman osaamisen kehittyminen nojaa entistä enemmän ulkopuolisiin ammattilaisiin ja
yhteistoimintaverkostoihin. Asiakkaiden kehitystarpeisiin vastaaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, sillä tulokset ovat epävarmoja ja vaativat jatkuvaa ponnistelua. Pitkäjänteisen työskentelyn puolesta puhuvat asiakkailta saatu tuki, pulmien ja ratkaisupyrkimysten samankaltaisuus muissa organisaatiossa. Pienetkin havainnot muutoksen etenemisestä kannustavat
jatkamaan. Koulutussuunnittelija on suhteellisen riippumaton kollegoistaan ja heidän asiantuntijuudesta, jolloin hän voi toteuttaa asiantuntijan roolia suhteellisen itsenäisesti. Kuitenkin
työn tulee aina olla sovitettavissa oman organisaation perustehtävään ja -strategiaan. (Poikela
1999, 222–223, 270.)
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Kolmannessa kehitysvaiheessa projektisuunnittelu muuttuu prosessisuunnitteluksi. Tällöin
keskeistä on vaikuttaa oppimis-, kehitys- ja muutosprosesseihin, jotka ovat käynnistyneet
toimintakontekstissa, organisaatioissa ja ihmisissä. Koulutus nähdään interventiona, jonka
vaikuttavuus on sidottu aikaan, paikkaan ja tilanteeseen. Koulutussuunnittelijan urakehitys
etenee lisääntyvän vastuunottamisen kautta, jolloin johtamisjärjestelmään sisältyy vastuun
jakaminen. Sisäänpäin suuntautunut vastuu tarkoittaa vaikuttamista organisaation kehittämiseen sekä huolehtimista toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta. Ulospäin liittyvä vastuu merkitsee toimintaan vaikuttavien intressitahojen kanssa käytäviin neuvotteluihin ja sopimuksiin sekä asiakasorganisaatioihin liittyvien koulutus- ja kehityshankkeiden organisointiin. Kumpaankin suuntaan liittyvää kehittämistyötä yhdistää konsultatiivinen vaikuttaminen. Asiakasorganisaatioihin suuntautuva koulutus- ja kehittämistyö on konsultatiivista,
jolloin yhteistyössä asiakkaan kanssa pyritään kartoittamaan osaamisen vajeet sekä löytämään niihin tarkoituksenmukaisia koulutus- tai asiantuntijapalveluita. Samalla koulutussuunnittelija alkaa nähdä oman organisaation ja asiakasorganisaation ongelmien välillä yhtäläisyyksiä. Koulutussuunnittelija toimii prosessikonsultin roolissa, jolloin hän pyrkii saamaan
aikaan oppimista sekä työorganisaation sisäisissä että asiakasorganisaatioiden kehittämisessä.
(Poikela 1999, 223–224, 270–271.) Kuviossa 2. on kuvattu koulutusssuunnittelijan ammatillisen kehityksen vaiheet.
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Poikelan ja Huotarin käsitykset koulutussuunnittelusta eroavat toisistaan substanssin hallinnan suhteen. Huotarin (2007, 251–255) mukaan koulutussuunnittelijan ei välttämättä tarvitse
hallita sitä tietotaitoa, jonka oppimista hän suunnittelutyössään organisoi, koska koulutussuunnittelija harvoin osallistuu opettamiseen tai uuden tiedon luomiseen. Suunnittelun kautta
koulutussuunnittelija ylläpitää ja mahdollisesti muuttaa osaamisensa alueita ja niiden keskinäisiä suhteita. Hän näkee koulutussuunnittelijan roolin tärkeänä tiedon tuottamisessa, sen
vakiinnuttamisessa ja muille välittämisessä. Koulutussuunnittelu edellyttää, että on olemassa
todellista, opittavissa olevaa tietämystä ja osaamista. Koulutussuunnittelija voi vaikuttaa siis
uudenlaisen osaamisen ja asiantuntijuuden syntymiseen. Koulutussuunnittelu ei ole pelkästään oppimista parhaiten edistävien tilanteiden muotoilua. Koulutussuunnittelija ei keksi jatkuvasti koulutusta uudelleen tai uudenlaisena. Koulutussuunnittelu on koulutuksen uusintamista, entisen tuottamista uudelleen. Huotari esittää, että koulutussuunnittelu on enemmän
kokoonpanotyötä erityisten sääntöjen tai ehtojen alla kuin koulutuksen uudelleen luomista.
Koulutussuunnittelijalta edellytetään käsitystä ja hallintaa siitä, mikä on institutionaalisesti
mahdollista koulutusta määrittävien suhteiden puitteissa. Huotarin näkemyksistä voi tehdä
sen johtopäätöksen, että koulutussuunnittelijan asiantuntijuus painottuu enemmän yleissuunnittelun hallintaan kuin substanssin hallintaan.
Koulutussuunnittelija vastaa eri osapuolien (asiakkaan, rahoittajien, kouluttajien ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden) ajatusten saattamista osaksi uutta koulutustuotetta. Lisäksi
hänen on kyettävä arvioimaan koulutuksen tai koulutushankkeen realistisuus myös kustannusten ja talouden suhteen. Koulutuksessa tai -hankkeessa on otettava huomioon myös rahoittajan asettamat sisällölliset ja taloudelliset tavoitteet, jos sille haetaan hankerahoitusta.
Sama lainalaisuus pätee myös tilauskoulutuksiin. Tilaajan kanssa neuvotellaan koulutuksen
tai palvelun tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä ja toteutustavoista, joita täsmennetään, kun
tarjous muuttuu tilauskoulutukseksi.
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3 AMMATTI-IDENTITEETTI TUTKIMUKSEN KOHTEENA
Tarkastelen kohdassa 3.1 ns. uutta työtä ja millaisia haasteita se tuo ammatti-identiteettityöhön ja millaisia vaikutuksia sillä on ammatti-identiteettien muotoutumiseen. Identiteetti ja
minäkäsitys kietoutuvat yhteen. Viime aikoina identiteettitutkimus ja minuuden tutkimus ovat
lähentyneet toisiaan ja niitä käytetään usein toistensa synonyymeina. (Hägg, 2011, 66) Tämän
vuoksi tarkastelen minäkäsitystä ja identiteettiä samassa alaluvussa 3.2. Ammatti-identiteettikäsitettä ja siihen läheisesti liittyviä ilmiöitä keskityn tarkastelemaan alaluvussa 3.3.
3.1 Uuden työn haasteet identiteetille ja ammatti-identiteetille
Työelämässä eletään murroksen ja muutoksen aikaa. Työelämää koskevaan keskusteluun on
tullut uuden työn käsite, joka vaikuttaa myös ammatti-identiteettiin. Julkusen (2007, 18–19;
2008, 120–121) mukaan työelämä on toisaalta myönteistä, joustavaa, kansainvälistyvää, verkottuvaa, tietoistuvaa ja innovatiivista sekä uusia mahdollisuuksia tarjoava. Toisaalta se näyttäytyy ahdistavana ja uuvuttavana sekä ihmistä riistävänä ja pahoinvointia aiheuttavana uusien vaatimusten, menestyksen ja kilpailun areenana. Ammatti-identiteetin näkökulmasta se
sisältää sekä haasteita että mahdollisuuksia.
Vähämäki (2003, 80) näkee uuden työn vaativan yhteistyötä ja samalla yksilöllisyyttä ja täydellistä riippumattomuutta. Lisäksi se edellyttää toisten huomioimista ja toisaalta välinpitämättömyyttä toisia kohtaan. Ihmiseltä edellytetään myötätuntoisuutta, mutta myös kyynisyyttä. Se vaatii kiinnostumista mistä tahansa, ja toisaalta se vaatii ikävystymistä mihin tahansa.
Uuden työn piirteinä on nähty työn autonomisuus, subjektivoituminen, yksilöllistyminen sekä
ihmisen koko persoonallisuuden hyödyntäminen (Mahlakaarto 2010, 15). Vähämäki (2003,
16–17) esittää uudessa työssä joutuvat käyttöön ihmisen kaikki mahdolliset kyvyt ja yleiset
taidot, ei vain ammattitaito. Ihminen ei voi enää vain mekaanisesti tehdä tiettyä tehtävää,
vaan hän joutuu panemaan peliin myös tunteensa ja aistinsa.
Veijolan ja Jokisen (2008, 170–171) mukaan uusi työ on sukupuolittunutta emännöinnin ja
naistaitoja edellyttävää työtä. Näitä taitoja vaaditaan niin naisilta kuin miehiltäkin. Heidän
mukaansa työ ei ole enää tehtäviltään tai tilaltaan selvästi rajattua, vaan ihmisen on hoidet11

tava työssään useita tehtäviä samanaikaisesti. Veijola ja Jokinen esittävätkin, että huolenpito
ja kaitseminen, affektiivisuus ja kommunikointi ovat uuden työn keskeisiä ilmentymiä.
Uuden työn toimintaympäristö on muuttunut sääntelemättömäksi, joustavammaksi, liikkuvammaksi ja kommunikatiivisemmaksi, jolloin työntekijän pitää uudella tavalla luoda suhdetta toimintaympäristöönsä. Organisaatiot vaativat työntekijöiltään vastuullista sitoutumista,
vastuuta oman hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä, tuloksellista toimintaa ja työyhteisön jäsenenä toimimisen taitoja. (Mahlakaarto 2010, 15.)
Uutta työtä voidaan kuvata myös yrittäjämäiseksi. Työ on projektimaista, jatkuvaa työn ehtojen sopimista ja itsensä markkinointia organisaatioiden muuttuvien tarpeiden mukaan.
(Fenwick 2006, 23.) Niinpä oman minuuden ja identiteetin rakentamisesta onkin tullut yhä
useammalle keskeinen arjen tehtävä (Eteläpelto 2007, 94). Ammatti-identiteetin näkökulmasta tämä tarkoittaa omasta kilpailukyvystä huolehtimista, itsensä markkinointia, sosiaalisia
taitoja, joustavuutta, dynaamisuutta, jatkuvaa itsensä muokkaamista, itsearviointia, aktiivista
omien mahdollisuuksien etsintää ja jatkuvaa oppimista. Yksilön ammatti-identiteettityössä
nämä ovat haastavia taitoja ja vaativat vahvaa tietoisuutta itsestä, omista kyvyistä ja kehittymistarpeista. (Mahlakaarto 201,15.) Nykyajan yhteiskunnassa on vaikea löytää ja rakentaa
yhtä, kestävää ammatti-identiteettiä, mikä vaikuttaa myös ammattikuvan muodostumiseen.
Jatkuvan muutoksen yhteiskunnassa työpaikoilla siirrytään kiinteistä ammatti-identiteeteistä
ja työnkuvista kohti yhteistä työmaata ja toimenkuvattomia tehtäviä. (Filander 2006, 52.)
3.2 Identiteetti ja minäkäsitys
Minuus ja identiteetti ovat nousseet merkittävään asemaan yhteiskunnassamme. Näiden avulla pyritään ymmärtämään yhteiskunnallisen muutoksen merkitystä nykyihmisille. Identiteetti
on ennen kaikkea prosessi, ei pelkästään lopputulos. Se on jatkuvasti rakentuva, uudelleen
muotoutuva ja neuvoteltava. (Eteläpelto 2007, 93, 141.) Identiteetin käsitteellä ei ole yhtä
yhtenäistä määritelmää. Identiteettiteorioiden moninaisuus on luonnollinen seuraus maailman
pirstaloitumisesta. Tästä johtuen identiteetin käsite ja sitä seuraavat teoriat ovat aikaansa sidottuja ja siten alati muuttuvia. (Hägg 2011, 64.) Stenströmin mukaan (1993, 31) identiteetillä tarkoitetaan ihmisen minäkäsitystä, itsetuntoa ja käsitystä omasta itsestä. KeltikangasJärvinen (2000, 112) näkee identiteetin minän pysyvyyttä ja varmuutta kuvaavana tunteena.
Toisin sanoen varmuutena siitä, kuka olen tai keneksi olen kasvamassa. Se on eräänlainen
minän kokonaisuus, jonka osia ovat mielikuva itsestä ja minäkäsitys. Vanttaja ja Järvinen
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(2006, 27–28) näkevät taas identiteetin elämänmittaisena oppimisprosessina, jonka yhteydessä yksilö muodostaa käsityksen itsestään, omasta historiastaan, mahdollisuuksistaan ja suhteestaan ulkopuoliseen maailmaan. Identiteetti rakentuu sosialisaation kuluessa yksilötietoisuuden ja sosiaalisen ympäristön – identiteetin muotoutumista tukevien oppimisympäristöjen välisessä vuorovaikutuksessa. Erilaiset yhteiskunnalliset ja historialliset olosuhteet
mahdollistavat erilaisia oppimiskokemuksia ja ne ovat myös oleellisesti vaikuttamassa siihen,
millaiseksi ihmisen identiteetti muodostuu. Fadjukoff (2009, 179, 181,189–190) tarkastelee
identiteettiä rakenteena. Hänen mukaan identiteetti ohjaa sitä, miten ihminen käsittelee kokemuksiaan ja mitkä kokemukset ovat merkittäviä hänelle. Identiteetti sisältää siis kokemuksellisen tason, eli ihmisen oman kokemuksen identiteetistään. Se perustuu pysyvämpiin ja
sisempiin persoonallisuuden kerroksiin esimerkiksi luonteenpiirteisiin ja ihmiselle ominaisiin
käyttäytymismuotoihin. Lisäksi se muotoutuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Identiteettiin liitetään hyvin usein positiivisia mielikuvia. Kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa ihmisillä on minuuden tuottamistehtävä. Prosessi on koko ajan käynnissä ihmisten
mielissä, ja minuus rakentuu mielikuvien varaan. Ihmisessä on sisäinen pyrkimys samana
pysymiseen. Hän tavoittelee siis ehyttä identiteettiä. Jos ihmisen minäkokemus jostain syystä
kyseenalaistuu, hänen pitää tuottaa minuutensa uudelleen. Tämä tapahtuu useimmiten turvautumalla sellaisiin mielikuviin, jotka ovat mahdollisimman lähellä aiempaa minäkokemusta. Identiteetti heijastaakin tärkeää psykologista periaatetta: ihmisen pyrkimystä säilyä
samana. Identiteetin ei oleteta sietävän ristiriitaisuuksia, sillä tällöin ihminen saattaa joutua
identiteettikriisiin. (Kumpula 2011, 22; Leonard ym. 1999, 972; Pöyhönen 2003, 125.) Kulttuuritutkija Mercer on todennut, että identiteetistä muodostuu ongelma vasta sitten, kun se on
kriisissä, ”kun jokin kiinteäksi, johdonmukaiseksi ja vakaaksi oletettu siirtyy paikaltaan epäillyn ja epävarmuuden kokemuksen voimasta” (Hall 1999, 21).
Identiteettinäkökulma mahdollistaa ilmiöiden yksilö- ja organisaatiotasoisten tarkastelujen
yhdistämisen, mikä auttaa monien organisaatioihin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä. Identiteettikäsitteessä yhteisöllinen ja yksilöllinen kietoutuvat toisiinsa. (Kumpula 2011, 21.)
Identiteettitutkimuksessa voidaan erottaa tiedonintressiltään kolme erilaista lähestymistapaa.
Ensimmäinen on funktionaalis–tekninen lähestymistapa. Siinä ollaan kiinnostuneita moninaisista identiteetin yhteyksistä johtamiseen ja sen tehokkuuteen sekä erilaisista syy- ja seuraussuhteista. Tätä lähestymistapaa edustaa sosiaali-identiteettiteoria, jossa organisaatioon samaistumisella on katsottu saatavan aikaan organisaation tehokkuuden kannalta myönteisiä
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seikkoja kuten lisääntynyttä motivaatiota, lojaalisuutta ja sitoutumista. Toinen lähestymistapa
on tulkitseva. Siinä tavoitellaan praktiseen ymmärrykseen yksilön jatkuvasta identiteettityöstä
esimerkiksi suhteestaan työhön. Identiteettityö käsitteenä viittaa yksilön identiteetin rakentamiseen, ylläpitämiseen ja muuttamiseen. Se viittaa prosesseihin, joilla ihminen pyrkii luomaan suhteellisen johdonmukaisen ja itselle ominaisen minäkäsityksen. (Watson 2008, 129–
130; Alvesson 2010, 201; Kumpula 2011, 21.) Tällöin kiinnostuksen kohteena on se, miten
ihmiset luovat identiteettiään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tämän suunnan tutkijoille
identiteetti on merkittävä väline ymmärtää ja kuvailla monimutkaista ja dynaamista suhdetta
minän, työn ja organisaation välillä. Kolmas lähestymistapa on kriittinen. Siinä tarkastellaan,
miten identiteettejä kontrolloidaan vallan näkökulmasta. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on silloin ympäristön valtarakenteiden osallisuus yksilön kokemaan identiteettiin. Toisin sanoen miten identiteettejä ohjataan ja säädellään ja sen seurauksena olevat poliittiset ja
materiaaliset seuraukset. Tämän suunnan tutkijoilla on kriittinen näkökulma, eli he ottavat
kantaa sekä siihen, miten asiat ovat, ja siihen miten niiden pitäisi olla. (Alvesson, Aschcraft
& Thomas 2008, 7, 12–16; Kumpula 2011, 21–22.) Tässä identiteettitutkimuksessa käytetään
tulkitsevaa lähestymistapaa, koska pyritään ymmärtämään koulutussuunnittelijan ammattiidentiteetin rakentamiseen ja kehittymiseen liittyviä ulottuvuuksia.
Identiteetin lähikäsitteisiin voidaan sisällyttää minuus, minäkuva, minäkäsitys ja subjektiviteetti (Hägg 2011, 64). Minäkäsitys muovaa ihmisen persoonallisuuden ytimen. Minäkäsityksellä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestä ja asennoitumista itseen sekä minän suhdetta ympäröivään maailmaan. Ei voi olla mitään maailmasta eristettyä käsitystä itsestä. Minäkäsitys
ilmentää ihmisen koettua suhdetta maailmaan. (Rauhala 1989, 140 ja Aho 1995, 28.) Aho ja
Laine (1997, 16) katsovat minäkäsityksen määräävän yksilön odotuksia ja tulevaisuuden
suunnitelmia. Minäkäsitykseen liittyy itsensä tiedostaminen, itsensä tunteminen ja itsensä
arvostaminen. Ruohotien (2006, 118) mukaan minäkäsitykset liittyvät minäidentiteetin kognitiivisiin rakenteisiin. Moderni kasvatussosiologinen tulkinta tarkastelee minäkäsitystä kognitiivisena toimintana: jatkuvana itsensä käsitteellistämisenä suhteessa erilaisiin roolivaatimuksiin tai omaan kyvykkyyteen.
Minäkäsitystä on mahdollista kuvata tietorakenteeksi, joka sisältää monipuolista, ihmiseen
itseensä liittyvää tietoa. Eri tilanteissa ovat vallalla eri minäkäsitykset. Yleinen näkemys on
jäsentää minäkäsityksiä sen mukaan, miten ne määrittävät ihmisen identiteettiä. Sellaiset käsitteet kuin persoonallinen tai individuaalinen ja sosiaalinen identiteetti osoittavat, että mi14

nuuteen liittyvät tulkinnat riippuvat siitä, mihin yksilö kulloinkin samaistuu tai vertaa. (Ruohotie 2006, 118.) Persoonallisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, miten yksilö määrittelee itsensä suhteessa toisiin ihmisiin havaitsemiensa yhtäläisyyksien ja eroavuuksien pohjalta.
Tämä tulkinta ohjaa sen, kuinka ainutlaatuiseksi ihminen kokee itsensä. Sosiaalisella identiteetillä ymmärretään, miten ihminen määrittelee itsensä ollessaan vuorovaikutuksessa toisten
ihmisten kanssa tai toimiessaan sosiaalisen ryhmän tai yhteisön jäsenenä. Sosiaalinen identiteetti ankkuroi minäkäsityksen laajempaan sosiaaliseen viitekehykseen. Vertailukohteesta
riippuen voidaan erottaa ihmissuhteisiin perustuva tai kollektiivinen identiteetti. Kollektiivisessa identiteettitasossa yksilö määrittelee itsensä sosiaalisen ryhmän jäsenenä. Ihmissuhteisiin perustuva identiteetti on oleellinen esimies–alaissuhteissa kuten koulutussuunnittelijan ja
täydennyskoulutuspäällikön välisissä suhteissa. Kollektiivinen identiteetti on tärkeä muun
muassa koulutussuunnittelijoiden välisessä tiimityössä. (Lord, Brown & Freiberg 1999, 169–
171; Ruohotie 2000, 284–285 ja Ruohotie 2006, 118.)
Hallin (1976, 29–31) mukaan yksilön identiteetti muodostuu monista alaidentiteeteistä. Ne
edustavat kunkin ihmisen erilaisia näkökulmia, jotka tulevat esiin, kun henkilö samaistuu eri
rooleihin. Niillä hän tarkoittaa ominaisuuksia tai tunnuspiirteitä, jotka kertovat ihmisen samaistumisesta erilaisiin rooleihin. On mahdollista puhua erikseen esimerkiksi ammatti-identiteetistä, aviopuolison identiteetistä, vanhemman roolista. Hallin mukaan jokaiseen rooliin
kuuluu alaidentiteetti, joka kuvaa ihmisen tulkintaa itsestä, kun hän pyrkii vastaamaan muiden ihmisten odotuksiin.
Ihmisellä on siis useita identiteettejä, jotka eivät ole aktiivisia samanaikaisesti. Yhden identiteetin aktivoituminen estää muiden identiteettien käynnistymisen. Minäidentiteetit valikoituvat arvoista ja tarpeista käsin ja perustuvat sosiaalisiin prosesseihin. (Lord ym. 1999, 169–
171; Ruohotie 2006, 118.)
Identiteettiä aktivoivaa mekanismia voidaan nimittää työstäväksi minäkäsitykseksi. Se määrittelee jonkinlaisen standardin, johon ihminen vertaa itseään. Työstävän minäkäsityksen spesifisen sisällön aktivoituminen riippuu kontekstin tai juuri saatujen kokemusten herättämistä
vihjeistä. Eri rooleissa, esimerkiksi aviopuolisona, vanhempana, työntekijänä, lentopallojoukkueen valmentajana toimiminen riippuu sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Näiden
roolien aktivoituminen pohjautuu ympäristöstä saatuihin vihjeisiin. Esimerkiksi vanhemman
rooli aktivoituu lasten kanssa ollessa, työntekijän rooli käynnistyy työpaikalla. Toiset minä15

käsitykset muun muassa vanhemman ja aviopuolison roolit liittyvät ja ovat hyvin läheisesti
sidoksissa toisiinsa. Jotkut minäkäsitykset voivat olla kaukana toisistaan ja saattavat olla jopa
keskenään ristiriidassa esimerkiksi vanhemman ja työntekijän rooliin liittyvät minäkäsitykset.
(Ruohotie 2006, 119.)
Lord ja Brown (2004) erottavat minärakenteissa toisistaan myös perifeeriset ja ydinskeemat.
Perifeeriset skeemat aktivoituvat hyvin spesifeissä olosuhteissa (esimerkiksi nappulaliigan
valmentajan rooliin liittyvät skeemat), kun taas ydinskeemat (muun muassa vanhemman rooliin liittyvät skeemat) käynnistyvät monenlaisissa tilanteissa. Työstävä minäkäsitys on kontekstin aktivoimien, minää koskevien ydinskeemojen ja perifeeristen skeemojen alati muuttuva yhdistelmä. Lord ja Brown (2004) mallintavat kyseistä minäkäsitystä kolmen seuraavan
osatekijän avulla: vallitsevan minäkuvan, potentiaalisen minäkuvan sekä tavoitteiden ja standardien avulla. (Ruohotie 2006, 119.)
Vallitsevassa minäkuvassa on kyse siitä, miten ihminen määrittelee itsensä suhteessa määrätyn kontekstin virittämiin vaatimuksiin tai odotuksiin, esimerkiksi miten älykkäänä ja hyvänä
koulutussuunnittelijana hän pitää itseään, miten hyväksi hän kokee sosiaaliset taitonsa tai
miten tyytyväinen hän on ulkoiseen olemukseensa. Potentiaalisella minäkuvalla tarkoitetaan,
mitä yksilö saattaisi olla tai mitä hänestä saattaisi tulla. Tutkijoiden mukaan tulevaisuuden
toiveet ja pelot ovat yhteydessä potentiaaliseen minäkuvaan. Vaikka kysymyksessä on tulevaisuuteen orientoitunut, hypoteettinen minäkuva, sen vaikutukset ulottuvat myös tämän hetken motivaatioon ja tunnetiloihin. (Ruohotie 2006, 119 ja 127.)
3.3 Ammatti-identiteetti ja siihen liittyvä käsitteistö
Eteläpelto (2007, 90) on tarkastellut ammatti-identiteettiin liittyvää käsitteistöä. Hän käyttää
kaikkein laajimmassa merkityksessä työhön liittyvää identiteettiä, joka kuvaa laajasti ja monitasoisesti ihmisen ja työn välistä suhdetta. Siinä kietoutuvat yhteen ammattialan yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen käytäntö. Siihen liittyvät ihmisen rakentamat ja ihmisen
muokkaamat yksilölliset merkitykset ja käsitykset työn asemasta elämässä sekä työhön liittyvistä arvoista että eettisistä sopimuksista. Suppeammassa merkityksessä hän käyttää työidentiteetti -käsitettä, joka rakentuu oman henkilöhistorian perusteella. Siinä ovat mukana myös
tulevaisuuden odotukset suhteessa työhön. Tätä spesifimpi merkitys on puolestaan käsitteillä
ammatillinen identiteetti tai ammatti-identiteetti. Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 26) mukaan ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä
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ammatillisena toimijana: millaiseksi ihminen ymmärtää itsensä tarkasteluhetkellä suhteessa
työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän haluaa tulla. Lisäksi ammatilliseen identiteettiin kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja samaistuvansa,
mitä hän pitää tärkeänä sekä mihin hän sitoutuu työssään ja ammatissaan. Ammatilliseen
identiteettiin kuuluvat myös työtä koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja
uskomukset. (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006, 26.)
Ajankohtaisten empiiristen tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että työn ja yhteiskuntaelämän muutokset ovat ainakin osittain johtamassa perinteisten ammatti-identiteettien haurastumiseen. Tämän takia Eteläpelto (2007, 139) esittää, että ammatti-identiteetin sijaan tulisi
puhua mieluummin työidentiteeteistä. Eteläpellon mukaan työidentiteetit sopivat jälkiteollisessa yhteiskunnassa monilla aloilla hyvin kuvaamaan yksilöiden vallitsevia suhteita työhön.
Hänen mukaansa työidentiteetti on siis ammatti-identiteettiä laajempi käsite, sillä se kattaa
myös ne työhön liittyvät suhteet, jotka koskevat työorganisaation arvoihin ja tavoitteisiin sekä
palkkaukseen liittyviä yksilöllisiä sidoksia. (Eteläpelto 2007, 139.) Stenström (1993, 31) katsoo ammatillisen identiteetin käsitteen viittaavan identiteetin rakentumiseen muun muassa
koulutuksen aikana, kun taas ammatti-identiteetti liittyy enemmänkin työelämässä muotoutuvaan identiteettiin. Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan Stenströmin (1993, 31) mukaan sitä,
että ihminen tuntee hallitsevansa ammatin vaatimat taidot ja vastuun, on tietoinen osaamisensa vahvuuksista ja mahdollisista rajoituksista. Lisäksi ihminen on halukas jatkuvaan ammatilliseen kasvuun ja sitoutumaan ammatin normeihin ja arvoihin. Ammatti-identiteetti kehittyy
sosialisaation kautta. Tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään ammatti-identiteetin käsitettä.
En siis työssäni erittele käsitteitä ammatti-identiteetti, ammatillinen identiteetti tai työidentiteetti, vaan viittaan näillä kaikilla samaan ilmiöön käyttämällä niistä käsitettä ammatti-identiteetti. Kuviossa 3 on pyritty esittämään tiivistetysti ammatti-identiteettiin liittyvä käsitteistö.
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Kuvio 3. Kuvaus ammatti-identiteettiin liittyvästä käsitteistöstä
Bolívar ja Domingo (2006, 346 ja 352) katsovat ammatti-identiteetin muodostuvan yksilön
minäkuvasta, ammatin yhteiskunnallisesta tunnustamisesta, tyytyväisyyden tasosta, sosiaalisista suhteista, asenteesta muutoksiin, ammatillisesta vastuusta ja tulevaisuuden ammatillisista odotuksista. Ammatti-identiteetti voidaan nähdä diskursiivisena ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta muodostuvana, ja sen rakentumisessa keskeistä ovat päättelyn, omaksumisen ja arvioinnin prosessit. Ammatti-identiteetin rakentumiseen liittyvät yksilön henkilökohtainen tausta, ammatillinen historia, koulutus ja mahdolliset identiteettikriisit, joita kohdatessaan ihminen voi joutua rakentamaan ammatillista identiteettiään uudelleen. Ammattiidentiteetin uudelleenrakennusprosessissa on kyse entisen identiteetin osittaisesta hylkäämisestä sekä pitkästä uuden identiteetin rakentamisesta ja sopeuttamisesta entisen ylle. (Bolívar
& Domingo 2006, 346, 352.) Tänä päivänä yhä useampi joutuukin ammatillisen identiteetin
uudelleenrakennusprosessin eteen.
Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteetti käsite on mukaeltu sekä Eteläpellon että Vähäsantasen (2006, 41, 43) ja Vähäsantasen (2007, 157) määritelmistä. Tässä tutkimuksessa ammattiidentiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestä ammattinsa edustajana. Se kertoo myös
siitä, mikä hänelle on oleellista, kun hän toimii ammatissaan. Ammatti-identiteetin ajatellaan
rakentuvan ja muotoutuvan niissä kulttuurisesti määrittyneissä työyhteisöissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa koulutussuunnittelijat elävät. Tässä tutkimuksessa koulutussuun-
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nittelijan ammatti-identiteetin rakentuminen nähdään persoonallisen ja sosiaalisen välisenä
suhteena.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
4.1 Tutkimusprosessin kulku
Tämän pro gradu tutkielman tutkimusprosessi käynnistyi marras–joulukuun aikana 2009,
jolloin perehdyin ammatti-identiteettiin liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Tammikuussa 2010 laadin haastatteluteemat ja -kysymykset. Helmikuussa 2010 tein yhden koehaastattelun, jonka jälkeen fokusoin ja tarkensin haastatteluteemoja ja -kysymyksiä. Varsinaiset haastattelut tein maalis–toukokuun aikana. Litteroinnin jälkeen aloitin aineistoon perehtymisen, jonka seurauksena rajasin tutkimuksen koskemaan ainoastaan ammatti-identiteettiteemaa. Haastatteluaineisto oli rikas ja sen vuoksi muut haastatteluteemat (työn valinnan motiivit, koulutussuunnittelijan ammatin arvostus, koulutussuunnittelijan samaistuminen) rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Perehdyin koko tutkimusprosessin ajan ammattiidentiteettiä koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Ne ohjasivat myös tutkimusaineistoon
perehtymisessä ja auttoivat sen syvällisemmässä ymmärtämisessä. Lisäksi aineistosta nousi
uutta ja mielenkiintoista, jonka vuoksi tutkijan oli hankittava lisää teoreettista tietoa ammattiidentiteettiä koskevan ilmiön ymmärtämiseksi. Tutkimusprosessin kulkua kuvataan kuviossa
4.

Kuvio 4. Tutkimusprosessin kulku
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4.2 Tutkimusote
Tutkijan tulee paljastaa tutkimuskohteen ontologinen perusta eli oletukset todellisuuden luonteesta. Tutkittavan ilmiön ja käytettävien metodien tulee olla yhteensopivat, koska erilaiset
tutkimusmenetelmät antavat erilaista tietoa tutkittavasta kohteesta. Ontologisilla kysymyksillä tarkoitetaan pohdintoja siitä, minkälainen todellisuuden olemus on ja miten todellisuutta voidaan tutkia. Ontologia määrittelee epistemologian, joka puolestaan käsittelee tietämisen alkuperää, luonnetta ja tiedon rakentumista sekä tutkijan ja tutkittavan suhdetta. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 22; Hirsijärvi 2008, 126.) Epistemologiset tarkastelut liittyvät tiedostamisen ja tiedon saannin ongelmiin: millä menetelmällisellä otteella voidaan parhaiten lähestyä tutkimuskohdetta. Tutkijan on kerrottava, mikä on hänen oma suhteensa tutkittavaan
ilmiöön ja mikä asema arvoilla on tutkivaan kohteeseen. Tutkijan on kyettävä perustelemaan
lähestymistavan yhteys tutkittavaan ilmiöön, jolloin voidaan puhua metodin pätevyydestä.
Epistemologisilla kysymyksillä puolestaan viitataan siihen, millainen suhde tutkijalla ja tutkittavalla on ja mitä ylipäänsä voidaan tietää. (Hirsijärvi 2008, 117–119.)
Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusotteella. Tutkimuksessa
käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä yhdistämällä sitä fenomenologis-hermeneuttiseen perintöön. Menetelmälliset ja näkökulmalliset valinnat noudattivat puhtaasti laadullisia
tunnusmerkkejä. Laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan tutkimus oli prosessiorientoitunut. Toisin sanoen sen eri elementit, kuten tutkimustehtävä, teorianmuodostus, aineistonkeruu ja aineiston analyysi sekä erilaiset näkökulmat ja tulkinnat kehittyivät tutkimuksen
edetessä tutkijan tietoisuudessa tapahtuvan kehityksen myötä. (Kiviniemi 2001, 68; Eskola &
Suoranta 1998, 15–16.)
Filosofiselta lähtökohdaltaan tutkimus oli fenomenologis–hermeneuttinen. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 95–96) fenomenologia ja hermeneutiikka sopivat yhteen silloin, kun
tavoitellaan kokemuksen ja niiden merkityksen ymmärtämistä. Keskeistä fenomenologis–
hermeneuttisessa metodissa on kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet sekä
niiden ymmärtäminen ja tulkinta. Fenomenologis–hermeneuttisen tutkimuksen perustana ovat
filosofiset ongelmat ihmis- ja tiedonkäsityksestä, eli siitä millainen ihminen on tutkimuskohteena sekä miten ja millaista tietoa tuosta kohteesta saadaan. (Laine 2001, 26; Tuomi & Sarajärvi 2009, 35.)
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Fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovat ihmisten kokemukset eli ihmisten suhde omaan
elämäntodellisuuteensa (Laine 2001, 27; Tuomi & Sarajärvi 2009, 34; Varto 1996, 23–24).
Perttulan (2005, 149) mukaan kokemus on tajunnallinen tapa merkityksellistää niitä todellisuuksia, joihin ihminen on suhteessa. Tutkijakin on osa sitä empiiristä kokemuksen maailmaa, jota hän on tutkimassa, sillä tämä suhde on tutkimuksellisen ymmärtämisen edellytys
(Perttula 2005, 134). Fenomenologiassa tutkitaan ihmisen kokemussuhdetta kokonaisuutena,
eikä ihmistä voida ymmärtää irrallaan tuosta suhteesta (Laine 2001, 27; Perttula 2005, 116–
117). Tässä tutkimuksessa suhde elämäntodellisuuteen näyttäytyi koulutussuunnittelijoiden
suhteena omaan työhön ja ammatti-identiteettiin.
Tunnusomaista fenomenologiselle tutkimukselle on, että tutkittavien oma ääni saadaan kuuluville (Patton 2002, 104). Tässä tutkimuksessa oleellista oli nimenomaan saada selville,
minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä koulutussuunnittelijoilla on omasta ammatti-identiteetistään. Objektiivisten tosiseikkojen selville saaminen ei ollut tutkimuksen tärkein motiivi,
vaan olennaista oli tutkia, miten koulutussuunnittelijat kokevat asioiden olevan – huomio
keskittyi näin ollen koulutussuunnittelijan elämismaailmaan eli maailmaan sellaisena kuin
hän sen itse kokee. (Patton 2002, 104–106; Ahonen 1994, 116.)
Tutkimuksen fenomenologinen ote vaikutti tutkimuksen peruskäsitteeseen eli ammatti-identiteetin määritelmään siten, että koulutussuunnittelijoille ei siis annettu valmiita raameja ammatti-identiteetti käsitteelle. Merkitykset, joiden mukaan elämismaailmassa tapahtuvat kokemukset muotoutuvat, ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. Riippuen havaitsijan pyrkimyksistä, kiinnostuksesta ja uskomuksista kokemus voi näyttäytyä ihmisille
hyvin eri merkitysten valossa. (Laine 2001, 27–28; Varto 1996, 25 ja 56.) Fenomenologisen
tutkimustilanteen tehtävä ei ole saada ihmisiä reflektoimaan, kuten pohtimaan, arvioimaan ja
tarkastelemaan, mutta tutkijalla on oikeus olla kiinnostunut tutkittavien rakentamista elävistä
kokemuksista (Perttula 2005, 139). Tässä tutkimuksessa tutkittiin juuri kokemuksia – tarkastelun kohteena olivat koulutussuunnittelijoiden kokemukset omasta työstään ja ammattiidentiteetin rakentumisestaan.
Merkityksien katsotaan olevan yhteisöllisiä siten, että yhteisön jäseninä ihmisillä on yhteisiä
piirteitä ja yhteisiä merkityksiä. Ihminen on kulttuuriolento, ja yksilöllisten merkitysten lisäksi on näin ollen ihmisten välisiä ja ihmisiä yhdistäviä merkityksiä. Tämän tutkimuksen
voidaankin katsoa paljastavan myös jotakin yleistä ihmisten suhteesta työhön ja ammatti22

identiteettiin. (Laine 2001, 28.) Varsinaisten universaalien yleistyksien tekeminen ei kuitenkaan ollut tutkimuksen tavoite eikä käytetyn tutkimusotteen mukainen.
Hermeneutiikka on fenomenologian johdannaissuuntaus, jolla tarkoitetaan yleisesti teoriaa
ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Suuntauksen mukaan ihmisen kokemusten merkityksiä voidaan lähestyä vain ymmärtämällä ja tulkitsemalla. Hermeneuttinen ulottuvuus tuleekin mukaan fenomenologiseen tutkimukseen yleensä tulkinnan tarpeen myötä. Koin hermeneuttisen
ulottuvuuden tärkeäksi lähtökohdaksi tämän tutkimuksen onnistumiselle, sillä ilman tulkintaa
koulutussuunnittelijoiden ilmaisujen syvä ymmärrys ja käsitteellistäminen olisi ollut mahdotonta. Eri sääntöjä käyttäen pyrin löytämään koulutussuunnittelijoiden ilmaisuista mahdollisimman oikean tulkinnan. (Laine 2001, 29.) Koko tutkimusanalyysin ajan pyrkimyksenäni oli
fenomenologian mukaisesti mahdollisimman puhdas koulutussuunnittelijoiden kokemuksien
tavoittaminen. Tulkintojen tekemisen edellytyksenä on, että tutkijalla on jonkinlainen esiymmärrys aiheesta. Esiymmärrys tulisi tiedostaa ennen tutkimusta, ja sen tulisi tutkimuksen
aikana jatkuvasti korjautua ja syventyä. (Laine 2001, 30.) Fenomenologia ja hermeneutiikka
eroavat esiymmärryksen osalta siten, että fenomenologiassa korostetaan esiymmärryksen
tiedostamisen tärkeyttä siitä irrottautumisen näkökulmasta. Fenomenologiassa pyritään näin
ollen asioiden kuvaamiseen mahdollisimman ennakkoluulottomasti. Hermeneutiikassa taas
korostetaan ennakkoluulojen rakentavaa merkitystä ja lähdetään siitä, ettei tutkija voi koskaan täysin vapautua ennakkoluuloistaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita mielivaltaisten tulkintojen hyväksymistä, vaan hermeneutiikassa pyritään korjaamaan puutteelliset tulkinnat tutkimuksen edetessä. (Moilanen & Räihä 2001, 50.) Esiymmärryksen suhteen oma tutkijan näkemykseni on lähinnä hermeneuttinen. Pidän koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin rakentumisen ymmärtämistä tarpeellisena koulutussuunnittelijan asiantuntijuuden näkyväksi
tekemisesessä ja ammatin kehittämisessä. Tarkasteltaessa tutkimusta tästä laajasta näkökulmasta käy selväksi, ettei suhteeni aiheeseen ole neutraali, vaan määräytyy esiymmärryksestäni käsin.
Aineistonkeruumetodi pyrittiin valitsemaan siten, ettei tutkija itse vaikuttaisi liikaa kerättävän
aineiston sisältöön, vaan että haastateltavat veisivät keskustelua eteenpäin. Fenomenologisessa tutkituksessa tutkijan paikka pyritään tekemään sosiaalisesti neutraaliksi. Tutkijan paikan halutaan houkuttelevan tutkimukseen osallistuvaa kuvaamaan kokemuksiaan täydesti
sellaisena kuin ne elävinä kokemuksina hänelle ilmenevät. Tämä edellyttää sitä, että tutkijan
oleminen tilanteessa on keskittyneesti kiinnostuneen kuuntelijan läsnäoloa, jossa vältetään
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esittämästä omia kokemuksia samoin kuin tulkintoja toisen kokemuksista. (Perttula 2005,
155.) Laineen (2001, 27 ja 31) mukaan jokaisessa tutkimuksessa on mietittävä erikseen, miten tutkija voi saavuttaa kokemukset ja merkitykset mahdollisimman autenttisina. Fenomenologis–hermeneuttista tutkimusmetodia, ajattelutapaa ja tutkimusotetta on vaikea kuvata
tarkasti, sillä jokainen tutkija soveltaa itse näitä sopivaan muotoon.
Tutkimuksen analyysissä tutkija pyrki tarkastelemaan aineistoa omista lähtökohdistaan huolimatta, mutta ne tiedostaen. Laine (2001, 32–33) esittää, että analyysivaiheessa tutkijan tulee
laajentaa omaa perspektiiviään. Tutkijan täytyy varoa, ettei hän takerru ensimmäiseen mieleen tulevaan tulkintaan, vaan irrottautuu omista arkisista tavoistaan ymmärtää toisia. Tällainen kriittisyys ja reflektio parantavat tutkimuksen pätevyyttä. Täten puhtaan induktiivisen
analyysin teko kyseenalaistuu, kun pohditaan, voiko tutkija todella irrottautua omasta taustastaan. Tulkintojen laajentaminen ei fenomenologis–hermeneuttisessa perinteessä tätä kuitenkaan vaadi.
Tutkimuksessa vuorottelivat aineiston induktiivinen ja deduktiivinen tarkastelu. Tämä voidaan nähdä hermeneuttisen kehän käsitteen yhteydessä kuvattuna dialogina tutkijan, aineiston
ja tulkintojen välillä. Laineen (2001, 24–35) mukaan hermeneuttinen kehä on yksi keskeisimmistä fenomenologis–hermeneuttisen perinteen osa-alueista, jolla tarkoitetaan tutkimuksellista dialogia tutkimusaineiston kanssa. Dialogi etenee kehämäisesti aineiston ja tulkinnan
välillä. Kyseisellä menettelytavalla tavoitellaan avointa asennetta toista ja toisen ymmärrystä
kohtaan. Kehän kulkemisen kautta tutkijan on mahdollista saavuttaa todennäköisin ja uskottavin tulkinta kohteesta. Aineiston analyysiin käytetyt eri menetelmät rajasivat hermeneuttisen kehän kulkemista kuitenkin niin, että kehä oli helppo katkaista, kun analyysin osa-alueet
täyttyivät.
Fenomenologisen tutkimuksen toteuttamisessa suositellaan avointa haastattelua, jonka tulisi
olla mahdollisimman luonnollinen ja keskustelunomainen (Laine 2001, 35). Yleensä tällaisessa tutkimuksessa tavoitellaan kokemuksia, minkä vuoksi haastattelun kysymysten teossa
täytyy varoa, etteivät ne ohjaa käsitysten esittämiseen. Kysymyksien tulee olla tällöin konkreettisia. (Eskola & Suoranta 1998, 24; Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 198, 215; Laine
2001, 35–37.) Keskustelun avaavat kysymykset oli mietittävä hyvin tarkkaan, sillä Alasuutarin (1999, 109) mukaan niissä esiin tuodut teemat voivat ohjata keskustelun suuntaa ja esille
tulevia kokemuksia merkittävästi. Aineistonkeruumetodiksi valittu teemahaastattelu -mene24

telmä toimi Laineen (2001, 35) esittämään avoimeen tapaan. Vaikka aineistonkeruutilanne oli
teemoineen määritelty koskemaan koulutussuunnittelijan kokemuksia omasta ammatti–identiteetistä, teemat olivat valikoituneet ja esille tulleet asiat tutkittavien luonnollisen kaltaisen
keskustelun virittämiä. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ei siis ollut etsiä yleismaailmallisia totuuksia, vaan sitä, mikä tutkittavalle on totta. Laine kuvaa, miten todellisuuden kanssa
vuorovaikutuksessa oleminen saa ihmisessä aikaan kokemuksen. Tällöin todellisuus ja kokemus limittyvät. Ihmiset jäsentävät jatkuvasti tiedostetusti tai tiedostamattaan, mitä heille on
tapahtunut ja mitä se merkitsee. Koulutussuunnittelijoiden kokemuksia pyritään saamaan
esille teemahaastattelun avulla. Näin tuotetut haastattelukertomukset toimivat itse tutkimukselle tärkeänä datana ja tutkittaville koetun jäsentämisenä. (Laine 2001, 26.)
Tahvanaisen mukaan (2001, 118) kaikki henkilökohtainen ja ammatillinen tieto, joka voi vaikuttaa aineiston keräämiseen, analyysiin ja tulkintaan on tuotava esille. Tutkijan tulee paikantaa oma tutkijapersoonansa. Tämä on yhteydessä tutkimuksen luotettavuuteen ja sen arviointiin. Tiedon hankintaan ja sen luotettavuuteen vaikuttaa siis tutkijan suhde tutkittavaan
ilmiöön. (Patton 2002, 472.) Tutkimus ei lähde tyhjästä, vaan tutkijan oma persoonallisuus,
arvot ja historia suuntaavat tutkimuksen kulkua (Syrjäläinen 1994, 78). Tutkimuksen tekemisen alkuymmärrykseen on vaikuttanut oma kokemukseni eli seitsemän vuoden työkokemus
koulutussuunnittelijan tehtävästä ja ammatti-identiteettityöstä ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelutoiminnassa. Tutkimuksen tekemiseen on vaikuttanut
osaltaan myös 15 vuoden työkokemus ammatillisten aineiden opettajana ammatillisessa koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Sen lisäksi olen toiminut noin neljän vuoden ajan siivoustyönohjaajana ja -johtajana. Nämä työkokemukset ovat muovanneet käsitystäni ammattiidentiteetistä tutkimusmatkan varrella ja luonnollisesti oma ajatteluni on ollut suuressa osassa
tutkimuksen syntymisessä. Tässä tutkimuksessa sovelletaan fenomenologis–hermeneuttista
tutkimusotetta. Pyrkimyksenä on siis selvittää, millaisista ulottuvuuksista koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti rakentuu.
4.3 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin siis teemahaastattelu, joka on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Haastattelu soveltuu tutkimusmenetelmäksi useisiin tutkimustarkoituksiin joustavuuden ja avoimuuden takia, mutta samoista syistä se on myös haasteellinen ja työläs aineistonkeruumenetelmä. Se sisältää monia virhelähteitä. (Hirsijärvi &
Hurme 2009, 34–35, 47.) Teemahaastattelu soveltuu fenomenologiseen tutkimukseen, jossa
25

pyritään selvittämään ihmisten kokemuksia ja käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineistonkeruu fenomenologisessa tutkimuksessa on tehtävä niin, että ihminen voi kuvata kokemuksiaan
täydesti ja moniulotteisesti, sekä niin, että tutkija ohjaa mahdollisimman vähän kokemuksia,
joita tutkittavat tuovat esiin. (Lehtomaa 2005, 167.)
Teemahaastattelulle tyypillistä on ennalta suunnitellut teemat ja kysymysrunko, jotka helpottavat haastattelutilanteen hallintaa ja onnistumista. Teemahaastattelu kohdennetaan siis oleellisiin teemoihin, joista keskustellaan. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 66–67.) Hirsijärven ja Hurmeen (2009, 66–67) mukaan teemahaastattelurunko toimii haastattelutilanteessa tutkijan
muistilistana ja keskustelua ohjaavana kiintopisteenä. Teemahaastattelun katsotaan soveltuvan hyvin yksilöhaastattelun toteutusmuodoksi, koska se sallii vapaamuotoisen keskustelun
määrätyistä teemoista. Hankin tutkimusaineiston teemahaastatteluin, koska se oli esiymmärrykseni mukaan paras menetelmä tavoittaa ammattikorkeakoulukontekstissa työskenteleviä
koulutussuunnittelijoita ja saada heitä kuvaamaan kokemuksiaan omasta ammatti-identiteetistään. Teemahaastattelun etuna pidin myös sitä, että voisin tarvittaessa rohkaista haastateltavaa ja pyrkiä lisäkysymyksin sekä tarkentamaan että syventämään hänen kuvaustaan.
Tutkimukseni teemahaastattelu muodostui seuraavista teemoista: työn valinnan motiivit, kokemukset koulutussuunnittelijan työstä, koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti ja koulutussuunnittelijan ammatin arvostus sekä koulutussuunnittelijan samaistuminen. Lisäksi kunkin teeman alla oli puolistrukturoidut kysymykset. Teemahaastattelussa kysymysten muoto
oli kaikille haastateltaville sama, mutta haastattelijana saatoin vaihtaa kysymysten järjestystä
ja niiden sanamuotoa tarpeen mukaan. Vastauksia ei sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan jokainen haastateltava vastasi omin sanoin. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 47.)
Teemahaastattelu ei vaadi määrättyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta. Lähtökohtana on, että kaikkia ihmisen kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia
teemahaastattelulla. Lisäksi korostetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilanteista. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 47–48.) Fenomenologisessa tutkimushaastattelussa aina kun tutkija pyytää toisia kuvaamaan kokemuksiaan, hänen on osoitettava, että pitää
niitä tosina ja todellisina. Lisäksi haastattelijalta edellytetään empatiaa, eläytymistä ja myötäelämistä, mutta myös rohkeutta palauttaa kokemuskuvaukset takaisin sen aiheen piiriin, jota
tutkimus koskee. Lisäksi haastattelijan subjektiivisuus voi vaikuttaa tutkimusaineiston koon26

tiin. Haastattelutilanteessa tutkijan persoonallisuus on väistämättä osa haastateltavan sosiaalista todellisuutta. (Kortteinen 1992, 308–310; Perttula 2005, 156.)
Teemahaastattelun teemoja ja kysymysrunkoa testattiin helmikuussa 2010. Tein tällöin yhden
koehaastattelun, jonka jälkeen teemoja ja kysymyksiä täsmennettiin saadun kokemuksen ja
vastausten perusteella. Osa teemoista ja kysymyksistä poistettiin, koska ne eivät tuottaneet
riittävästi informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. Erittäin tärkeäksi muodostui miettiä uudelleen
tutkimustehtävää, haastattelun tavoitetta ja kestoa. Suoritin koehaastattelun omassa työyhteisössäni ja se eteni joustavasti teemoittain.
Varsinaiset haastattelut suoritin maalis–toukokuussa vuonna 2010. Haastattelin 11 ammattikorkeakoulussa työskentelevää koulutussuunnittelijaa. Jokainen haastateltava kertoi oman
käsityksensä siitä, millaisena hän kokee oman ammatti-identiteettinsä ja sen rakentumisen.
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluna, jota voidaan kuvata kohdennettuna haastatteluna. Haastattelut etenivät ennakolta suunniteltujen teemojen varassa. Valitsin teemahaastattelun aineistonkeruumuodoksi, koska sitä pidetään sopivana aineistonkeruumuotona silloin, kun halutaan tietoa vähemmän tunnetuista ilmiöistä ja asioista. Koulutussuunnittelijan työtä ei ole juurikaan tutkittu. Aiheesta on tehty kaksi pro gradu tutkielmaa
vuosina 2005 ja 2007, yksi lisensiaattityö vuonna 1990 ja väitöskirja vuonna 1999.
Lisäksi tämän pro gradu tutkielman ontologiset ja epistemologiset perustelut edellyttävät sellaista aineiston keruumenetelmää, joka tekee mahdolliseksi haastateltavien kokemuksen esille
tulemisen. Haastattelussa on mahdollisuus kysyä asioita suoraan, selventää ja syventää saatavia tietoja sekä pyytää perusteluja. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 35.) Hirsijärven & Hurmeen
(2009, 11) mukaan silloin, kun tahdomme tietää ihmisten käsityksiä ja mielipiteitä tai, miksi
hän toimii, niin kuin toimii, on relevanttia kysyä asiaa häneltä itseltään. Tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi on järkevää ja perusteltua kuulla koulutussuunnittelijoiden kokemuksia
tutkittavasta ilmiöstä.
4.4 Tutkimusaineiston kuvailu
Haastatellut koulutussuunnittelijat työskentelivät neljässä eri ammattikorkeakoulussa. Heistä
kuusi työskenteli ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa ja viisi tutkittavaa työskenteli ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuksessa. Ennen
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tutkimukseen osallistumista haastateltavien kanssa sovittiin, että heidän työpaikkojensa nimettömyys taataan.
Fenomenologisen tutkimuksen aineiston hankinta tapahtuu harkinnanvaraisesti. Tutkimukseen valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä, ja jotka
suostuvat vapaaehtoisesti tutkimukseen. (Lehtomaa 2005, 167.) Tähän tutkimuksen haastattelin yhteensä 13 koulutussuunnittelijaa. Heistä 11 oli naista ja kaksi miestä. Aineistosta tuli
naispainotteinen johtuen koulutussuunnittelijoiden ammattikunnan sukupuolirakenteesta. Aineiston analyysivaiheessa jätin kaksi haastattelua tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne eivät
enää kyenneet tuomaan mitään uutta lisäarvoa tutkimukseen. Toisin sanoen tutkimuksen saturaatio eli kylläisyys täyttyi 11 tutkittavasta. Ennen haastattelua jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle luvattiin, että heidän anonymiteettinsä säilyy koko tutkimuksen ajan ja sen jälkeen.
Tutkittavan joukon ikäjakauma oli 28–55 vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut seitsemän (kasvatustieteen, humanististen tieteen, filosofian ja terveystieteen maisteri)
koulutussuunnittelijaa, yhdellä koulutussuunnittelijalla oli ammattikorkeakoulututkinto ja
kolmella opistotutkinto tai vastaava tutkinto. Lisäksi kuusi koulutussuunnittelijaa oli suorittanut opettajankoulutuksen ja yksi tutkittava oli opettajankoulutuksen lisäksi hankkinut opintoohjaajakoulutuksen. Yhdellä nuorella koulutussuunnittelijalla oli ylemmän korkeakoulun
kaksoistutkinto (kasvatustieteen ja filosofian maisterin tutkinto).
Päätyönään koulutussuunnittelijan tehtävissä toimi 10 koulutussuunnittelijaa. Yhden koulutussuunnittelijan tehtäviin kuului myös hanketyötä ja opetusta (lehtori) eli hänen työajastaan
kolmannes oli koulutussuunnittelijan työtä.
Tutkimukseen osallistujien työkokemus koulutussuunnittelijan tehtävästä vaihteli 6 kuukaudesta 16 vuoteen. Osallistujat työskentelivät seuraavien koulutusalojen täydennyskoulutuksessa: kasvatus- ja opetusala (5), sosiaali- ja terveysala (2), luonnonvara-ala (1) ja teknologiaala (2). Haastattelut suoritettiin kunkin koulutussuunnittelijan omalla työpaikalla omassa työhuoneessa (1), kahvilassa (2) ja neuvotteluhuoneissa (8).
4.5 Haastatteluaineiston analyysi
Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on luoda selkeyttä hajanaiseen aineistoon, tiivistää sitä kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota ja löytää siitä epäsuorat merkitykset (Eskola & Suoranta, 1998, 138). Tutkimuksessani haettiin vastauksia vähän tutkittuun
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ja melko selkiytymättömään aiheeseen. Pyrin jäsentämään koulutussuunnittelijan ammattiidentiteettiä. Teemahaastatteluaineiston analyysin tarkoituksena onkin kertoa heidän oma
näkökulmansa ammatti-identiteettiin ja saada esiin kokemusperäinen ja sanaton tieto kielelliseen muotoon.
Valitsin tutkimusaineiston analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on sopiva fenomenologiseen tutkimusotteeseen, koska se on
kvalitatiivinen metodi, jolla etsitään merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia, jotka ovat
esitettävissä verbaalisessa muodossa. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä kuvataan koulutussuunnittelijoiden merkitysmaailmaa ja tavoitteena on ensisijaisesti tutkittavien toiminta- ja
ajattelumallien ymmärtäminen ja uudistaminen tutkimuksessa muodostuneiden käsitteiden,
luokitusten ja mallien avulla. (Vilkka 2005, 139–140.) Aineistolähtöisyys tässä tutkimuksessa
tarkoittaa sitä, että analysoin aineiston ilman etukäteisolettamuksia (Eskola & Suoranta 1998,
153).
Kuuntelin teemahaastattelemalla keräämäni koulutussuunnittelijoiden nauhoitukset. Litteroin
ne muutoin sanatarkasti tekstiksi, mutta en ottanut mukaan nonverbaalista viestintää (yskähdyksiä tai taukoja yms.). Kirjoitin tekstin sanatarkasti Word -tekstinkäsittelyohjelmalla, New
Times Roman -fontilla 11 ja 1 -rivivälillä. Tallensin kunkin haastattelun omaksi tiedostokseen ja niitä muodostui yhteensä 11. Koulutussuunnittelijoiden haastatteluista tuli tekstiä yhteensä 115 sivua. Koodasin haastattelut siten, että merkinnät H1–H9 kuvaavat haastateltua
yhdeksää naiskoulutussuunnittelijaa. M1–M2 kahta mies -koulutussuunnittelijaa. Luin aineiston läpi useita kertoja saadakseni yleiskuvan siitä, millaisia asioita ne kuvasivat.
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi eteni kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa aloitin
aineiston pelkistämisen. Esitin tutkimustehtävän mukaisia kysymyksiä tutkimusaineistolleni
eli millainen käsitys haastateltavilla on itsestään koulutussuunnittelijana. Toisin sanoen millaisia vahvuuksia ja kehittymiskohteita heillä on. Tässä vaiheessa määrittelin myös analyysiyksikön, joka voi olla sana, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikön ratkaisee tutkimusaineiston laatu ja tutkimustehtävä. Tässä tutkimuksessa päädyin käyttämään analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–110.) Lisäksi tässä analyysin vaiheessa otin apuvälineekseni tietokonepohjaisen laadullisen aineiston analyysi (QSR
Nvivo8) -ohjelman, jota käytin laajan teemahaastatteluaineistoni hallinnassa, ryhmittelyssä ja
luokittelussa koko aineiston analysoinnin ajan. Tietokoneohjelma ei kuitenkaan korvannut
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omaa ajattelutyötäni, vaan se auttoi jäsentämään aineistoa ja tarjosi mahdollisuuden aineistolähtöisyydelle tässä tutkimuksessa. (Korkiakangas, Luoma, Alahuhta, Taanila & Laitinen
2009, 216–217.) Tutustuin aineistoon useita kertoja, kun laadin ns. pelkistettyjä ilmauksia.
Taulukossa 1 on esitetty esimerkki aineiston pelkistämisestä.
Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä
Analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuus

Pelkistetty ilmaus

”…varmaan yks kivajalka koulutussuunnittelijan
työssä semmoinen kustannustietoinen ajattelu ja
niitten huomioiminen…” HN8

Kustannustietoinen työssään

”…koulutussuunnittelijan tulee ymmärtää myös
liiketoiminnan periaatteet. Tänä päivänä kuitenkin
talous ratkaisee. Me joudutaan niiden ehdoilla
kuitenkin pitkälti meneen eteenpäin…” HN7

Työnsä liiketoiminnasksi ymmärtävä

”…nykypäivänä tää suunnittelutyö menee tähän
tavallaan semmoiseen kilpailuun yhä enemmän,
että ne tuotteet hinnoitellaan...” HN1

Koulutustuotteiden hinnoittelun hallinta

Toisessa vaiheessa tapahtui teemahaastatteluaineiston klusterointi eli ryhmittely. Aloin koodata aineistoa. Aineistosta koodatut alkuperäisilmaisut kävin tarkasti läpi ja etsin niistä samankaltaisuudet ja eroavuudet, jotka ryhmittelin omiksi luokikseen. Taulukossa 2 on esimerkki aineiston luokittelusta. Aineisto tiivistyi, sillä sisällytin yksittäiset tekijät yleisimpiin
käsitteisiin. Näin sain aikaan pohjan tutkimuksen perusrakenteelle. Alaluokkien yhdistämistä
jatkoin samanlaisten sisältöjen perusteella ja näistä luokista yhdistin yläluokkia, joille annoin
seuraavat sisältöä kuvaavat nimet: koulutussuunnittelijaosaaja, liiketoimintaosaaja, yhteistyöja verkosto-osaaja sekä kehittämisosaaja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.)
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Taulukko 2. Esimerkki aineiston luokittelusta
Alaluokka

Yläluokka

Prosessin ja projektin hallinta
Sisällöllinen asiantuntijuus
Muu osaaminen

Koulutussuunnitteluosaaja

Talous- ja markkinointiosaaminen
Asiakasläheisyys
Ennakointi- ja tuotekehittelyosaaminen

Liiketoimintaosaaja

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
Verkosto-osaaminen

Yhteistyö- ja verkosto-osaaja

Sitoutunut tekijä
Itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä

Kehittämisosaaja

Kolmannessa vaiheessa tapahtui teoreettisten käsitteiden muodostaminen eli abstrahointi. Se
eteni alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsityksiin ja
johtopäätöksiin. Käsitteiden muodostamista jatkoin niin pitkään kuin se aineiston näkökulmasta oli mahdollista. Lopuksi muodostin yläluokista yhden kaikkia kuvaavan luokan, koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin rakentuminen. Luokittelun avulla tutkimusaineisto
siis tiivistyi yleiseksi käsitteeksi ja näiden kaikkien tekijöiden yhdistelmällä sain vastauksen
tutkimuskysymykseen yksi, millainen on koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti ja millaisista erilaisista ulottuvuuksista koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti rakentuu. (Tuomi
& Sarajärvi 2009, 108–111.)
Teemahaastatteluaineistoa voidaan analysoida teemoittelun lisäksi tyypittelemällä. Tässä tutkimuksessa käytettiin haastatteluaineiston analysoinnissa myös tyypittelyä. Tämä tarkoittaa
aineiston ryhmittelyä etsimällä samankaltaisuuksia, jolloin aineisto esitetään yhdistettyjen
tyyppien, eräänlaisten mallien avulla. (Eskola & Suoranta, 1998, 182.) Tutkimusaineisto alkoi ”puhua” ja siitä nousi esiin viisi koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettityyppiä. Esimerkiksi Jokinen (2002, 245) on käyttänyt tyypittelyä väistöstutkimuksessaan kuvatessaan
aikuisopettajan ammatti-identiteettityyppejä.
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Tämän luvun tavoitteena alalukuineen on kuvata koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin
rakentumisen ulottuvuuksia. Tarkoituksena on luoda jäsentynyt kuva siitä, millaisista osatekijöistä koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti rakentuu tutkittavien itsensä kertomana ja
kokemana. Tässä tutkimuksessa on sovellettu laadullista fenomenologista tutkimusotetta.
Fenomenologisessa tutkimuksessa tulokset syntyvät empiirisestä aineistosta tutkijan ajatustyön tuloksena. (Roisko 2002, 75; Åsted-Kurki ym. 1997, 156–157.) Tässä tutkimuksessa on
sovellettu fenomenologis–hermeneuttista tutkimuksen rakennetta ja tulkintaa. Tutkimusaineiston analyysissä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Alaluvussa 5.1 vastataan
ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millaisiksi koulutussuunnittelijoiksi haastateltavat kokivat itsensä, millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita he katsoivat itsellään olevan. Seuraavassa 5.2 kuvataan aineistosta nousseet koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettityypit.
5.1 Käsitys itsestä koulutussuunnittelijana
Tämän luvun tarkoituksena on luoda jäsentynyt kuva niistä käsityksistä, millaisiksi koulutussuunnittelijoiksi haastateltavat kokivat itsensä eli millaisia vahvuuksia ja millaisia kehittämiskohteita heillä on koulutussuunnittelijoina. Tarkastelen näitä käsityksiä koulutussuunnittelijan subjektiivisia, kognitiivisia ja emotionaalisia tuntemuksia sisältävänä kokemuksena ja
tulkitsen niitä sen kertoman perusteella, joita kukin haastateltava on kertonut tutkijalle oman
haastattelunsa aikana. Samalla vastaan tutkimuskysymykseen yksi millaisista ulottuvuuksista
koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti rakentuu.
Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteetti ymmärretään koulutussuunnittelijan käsityksenä
itsestä ammattinsa edustajana. Se kertoo myös siitä, mikä on koulutussuunnittelijalle tärkeää,
kun hän toimii ammatissaan. (Vähäsantanen 2007, 157.) Ammatti-identiteetin ajatellaan rakentuvan ja muotoutuvan niissä kulttuurisesti määrittyneissä työyhteisöissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa koulutussuunnittelijat elävät (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41 ja
43). Tässä tutkimuksessa koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin rakentuminen nähdään
persoonallisen ja sosiaalisen välisenä suhteena.
Eteläpellon (2007, 140) mukaan tämän hetken kulttuurinen ihanne on aktiivinen ja itseohjautuva ihminen, joka aktiivisesti muokkaa, korjaa ja määrittelee itseään uudelleen. Minuus ja
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identiteetti eivät siis ole annettuja, vaan niitä on tuotettava erilaisen identiteettityön keinoin ja
pohdittava tietoisesti. Minuus ymmärretään yksilöllisenä projektina, jota jokaisen on itse tietoisesti työstettävä jokapäiväisessä arjessa. (Saastamoinen 2006, 170–172.) Giddensin käsitykset ovat samansuuntaisia. Hänen mukaan moderni reflektiivisyys leviää myös minän ytimeen. Minä nähdään reflektiivisenä projektina, josta yksilö itse on vastuussa. Emme ole vain
sitä, mitä me olemme, vaan sitä mitä me itsestämme teemme. Itseymmärrys on alisteinen
kattavammalle ja perustavammalle päämäärälle rakentaa tai uudelleen rakentaa yhtenäinen ja
palkitseva identiteetti. Minän reflektiivisyys, yksilön itsetutkiskelu ja itsensä havainnointi on
jatkuvaa ja yhtäjaksoista sekä läpitunkevaa. (Giddens 1991, 32 ja 75–76.) Koulutussuunnittelijan työ vaatii myös jatkuvaa ammatillisen identiteetin kehittymistä sekä siitä neuvottelua, eli
koulutussuunnittelijan oman ammatillisen kuvan kehittymistä. Saadut tutkimustulokset osoittavat myös sen, että jatkuva itsensä kehittämisen ja kouluttautumisen vaatimus on koulutussuunnittelijan arjessa jatkuvasti läsnä.
Ruohotien (1996) mukaan ammatillisella kehittymisellä tarkoitetaan jatkuvassa itsensä kehittämisessä tarvittavien kykyjen ja taitojen sekä asiantuntemuksen kehittymistä. Ammatilliseen kehittymiseen liittyviä valmiuksia on kyky pitää ammattitaitoa ajan tasalla, oppia työkokemuksista, soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin, hahmottaa oman ammatin tulevaisuutta, hyödyntää palautetta ja kritiikkiä sekä myönteinen elämänasenne ja taito hallita muutoksia.
(Ruohotie & Honka 2003, 101.) Hätönen (2000, 29–30) puhuu kehitystarpeesta, johon voidaan liittää käsitteet kehittämistarve ja kehittymistarve. Kehittymistarve on yksilöstä lähtevä
tarve parantaa omaa osaamista. Kun taas kehittämistarve on yksilön ulkoapäin arvioitu, kuten
johdon käsitys siitä, mitä yksilön tulisi osata. Molempiin tarpeisiin voi liittyä sekä ammatillisen että persoonallisen osaamisen tarpeita. Tässä tutkimuksessa keskitytään koulutussuunnittelijan itsensä kertomiin yksilöllisiin kehittymistarpeisiin.
Käsitys itsestä koulutussuunnittelijana muodostuu neljästä aineistosta nousseesta yläluokasta,
jotka ovat koulutussuunnitteluosaaja, liiketoimintaosaaja ja yhteistyö- ja verkosto-osaaja sekä
kehittämisosaaja. Kuvio 5 on syntynyt aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena.
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Kuvio 5. Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin rakentuminen
5.1.1 Koulutussuunnittelija koulutussuunnittelun osaajana
Koulutussuunnitteluosaamisen lähtökohtana on aina ongelman tunnistaminen. Jokin asia ei
ole niin kuin sen pitäisi olla ja suunnittelu on väline asiakkaan osaamistarpeen tyydyttämiseksi tai puutteen korjaamiseksi. Toiminnalle asetetaan tavoitteet, eritellään mahdollisuudet
ongelman ratkaisuun ja analysoinnin jälkeen aletaan etsiä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Lisäksi suunnittelu on eri vaihtoehtojen etujen ja puutteiden selvittämistä. (Lehtisalo & Raivola
1986, 183–184; Hytönen 2007, 203.) Yksi koulutussuunnittelija kuvasi asian seuraavasti:
”…suunnittelu on loppujen lopuksi väline siihen asiakkaan ongelmien ratkaisussa, että ne asiakkaat saa sen osaamisen ja tiedon. Se on se ykkösjuttu, mitä kaikkee muuta
ympärillä tapahtuu. Se ei oo niin merkittävä asia…”HM1
Koulutussuunnittelijat ilmaisivat runsaasti koulutussuunnitteluosaamiseen liittyviä vahvuuksia haastatteluissaan, kun taas kehittymiskohteinaan haastateltavat ilmaisivat huomattavasti
vähemmän mainintoja. Saatujen tutkimustulosten perusteella saattoi päätellä, että koulutussuunnitteluosaaminen on yksi keskeinen koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin ulottu34

vuus. Lisäksi koulutussuunnitteluosaamista voidaan pitää myös koulutussuunnittelijan substanssiosaamisalueena. Helakorpi nimittää (2005, 155; 2006, 54, 89–90) substanssiosaamista
työssä tarvittavaksi ydinosaamiseksi, joka muodostuu ammatin tiedollisista ja taidollisista
vaatimuksista sekä henkilökohtaisista kyvyistä ja taidoista.
Koulutussuunnitteluosaaja -yläluokan muodostin seuraavista alaluokista (kuvio 6): koulutussuunnitteluprosessin ja -projektin hallinta, koulutusten sisällöllinen asiantuntijuus ja muu
osaaminen.

Kuvio 6. Kuvaus koulutussuunnitteluosaaja -yläluokan muodostumisesta
Koulutussuunnitteluprosessin ja -projektin hallinta
Kauppi (1991, 7) painottaa, että aikuiskoulutuksen suunnittelu on monitahoista ja vaativaa
työtä. Se vaatii koulutussuunnittelijalta laaja-alaista asiantuntemusta, kykyä käytännön organisointiin ja sosiaalisia taitoja. Koulutussuunnittelija joutuu usein käyttämään mielikuvitustaan löytääkseen uudenlaisia ratkaisuja jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Suunnittelun oppikirjat paneutuvat suunnittelun tasojen ja vaiheiden luettelemiseen. Ne tarjoavat koulutussuunnittelijalle lähinnä normatiivisen toimintamallin, joka ei anna riittävää joustavuutta
suunnittelutyöhön. Ei ole yhtä ainoata oikeaa mallia suunnitella koulutusta. Päinvastoin jokaisen koulutussuunnittelijan on luotava erilaisia toimintatapoja uusiin tilanteisiin, joita hän
kohtaa päivittäin. Jotta tällainen luova toiminta olisi mahdollista, hänellä tulee olla syvällinen
ymmärrys aikuiskoulutuksen suunnittelusta ja siihen liittyvistä ajattelutavoista.
Haastateltavat kuvasivat omaksi vahvuudekseen prosessin ja projektin hallintaan liittyvää
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osaamista. Koulutussuunnittelijan työ muodostuu useiden samanaikaisesti meneillään olevien
koulutusprojektien ja -prosessien koordinoimisesta. Työn ominaispiirteenä on, että koulutukset ovat eri vaiheessa. Koulutuksia käynnistyy, osa on meneillään olevia, toiset ovat loppumassa ja uusia koulutuksia suunnitellaan. Koulutussuunnittelija suunnittelee ja toteuttaa koulutusten suunnittelutoimintaa jatkuvana prosessina, jolloin työssä korostuu prosessimaisen
työskentelyn hallinnan merkittävyys. Haastatteluista löytyi myös runsaasti edellä kuvaavia
ilmaisuja.
”…kyllä mää omasta mielestä oon hirveen organisointitaitoinen sillai. Montakin asiaa pystyn tekemään yhtä aikaa tai silleen lomittain. Yhtä aikaa on ehkä väärä termi.
Lomittain sujuvasti sillai, että on paljon prosesseja yhtä aikaa käynnissä…”HN9
”…pidän itteäni aika hyvänä organisoijana kuitenkin. Sitä on vuosien mittaan tullut.
Tietää seminaarin järjestäminen. Tietää, että siihen kuuluu keittiöstä lähtien tarkistettava, että se ruokailu siellä on ja kaikki esitteet ja tiedotus ja tän typpiset…”HN7
”…minulla on hyvin vahvana tää organisoimisosaaminen, mutta on myös hyvin vahvana halu organisoida, tehdä, suunnitella ja laittaa täytäntöön niitä…”HN8
Projektien ja prosessien samanaikaisuus sekä päällekkäisyys edellyttävät koulutussuunnittelijalta hyvää organisointikykyä ja nopeaa reagointikykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa, kuten kouluttajien sairastuessa tai asiakkaan tarpeiden muuttuessa. Vaaditaan kykyä
tarttua asioihin nopeasti, ongelmanratkaisu- ja priorisointitaitoa. Koulutussuunnittelijat ilmaisivat runsaasti edellä kuvaavia ilmaisuja myös omina vahvuuksinaan, joita kuvaavat aineistosta nousseet seuraavat pelkistetyt ilmaukset: täsmällisyys, tunnollisuus, rohkeus, realistisuus, määrätietoinen, luotettavuus, joustavuus ja hyvä paineensietokyky.
”…semmoinen täsmällinen ja myöskin määrätietoinen. Hommat ei niin ku tapahdu,
jos ei oo semmoinen, joka laittaa ne sitten alulle…”HN7
”…oon ihmisenä sellainen, että mä oon organisaattori. Mulla on pysynyt aikataulut
hanskassa ja mä uskon, minkä takia mä tässä tehtävässä olen. Muhun luotetaan, että
aikataulut pitää ja asiakkaat on tyytyväisiä. Ihmiset saa ajallaan sitä, mitä ne haluaa
tai mitä ne on tulleet hakemaan…”HN4
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”…että on just monta rautaa tulessa et sitä jotenkin. …Mä kyllä tykkään hektisestä
työstä…”HN3
Koulutussuunnittelija tarvitsee projektityöosaamista erilaisten koulutushankkeiden ja -projektien sekä yksittäisten koulutusten suunnittelussa sekä koordinoinnissa. Haastateltavat toivat esiin suunnitteluprosessin hallinnan yhteydessä myös projektityöskentelyyn liittyvien perusperiaatteiden hallinnan. Näin ollen he kokivat olevansa sekä suunnittelun hallinnan osaajia
että projektityöskentelyn osaajia. "… ja tämmöinen tietty projektimainen ajattelutapa. Alkaa
ja päättyy ja jotain täytyy tehdä siinä välillä…”HM1
Kehittymiskohteinaan koulutussuunnittelijat ilmaisivat koulutussuunnitteluprosessin ja projektin hallinnan kehittämiseen liittyviä merkityksiä seuraavasti: prosessien hallinnan ja
organisointitaidon kehittäminen sekä priorisoinnin ja delegoinnin kehittäminen. Julkunen
(2008, 123) puhuu työn yksilöllistymisestä. Hänen mukaansa se on sitä, että ihminen osaa
asettaa rajat omalle työlleen. Tämä edellyttää, että työntekijä osaa organisoida, priorisoida ja
tarvittaessa pitää työtä kädenmitan päässä. Seuraavat esimerkit kuvaavat koulutussuunnitteluprosessin hallintaan liittyviä kehittymiskohteita:
”… mä haluaisin kehittyä tai kehittää ainakin siinä, ett olis pikkusen järjestelmällisempää se mun työ. Että välillä tuntuu, että sitä säätää joka suuntaan samaan aikaan.
Ja sitten tälläkin hetkellä tuntuu ehkä vähän siltä, että tää ei oo välttämättä ihan mun
hallinnassa tää homma. Mä kyllä tykkään semmoisesta työstä, oon todennut aikaisemmissakin tehtävissä, että on just monta rautaa tulessa et sitä jotenkin. Mä kyllä
tykkään hektisestä työstä. Mut tietenkin se, että se ois semmoista järjestelmällisempää. Varmaan siinä koko ajan kehittyy. Aina kun aloittaa uuden työn sitä niin ku väkisinkin ehkä käy niin, että sitä vain on lähettävä jostain liikkeelle ja sit sitä jossakin
vaiheessa totee, että tän vois tehä tehokkaamminkin tai näin. Priorisointi on välillä
semmoinen asia mikä hankaloittaa. Et tavallaan opettelis priorisoimaan tehtäviänsä
paremmin ja sitten toisaalta se, että oppis sen, että joihinkin asioihin vaan ei pysty sitä aikaa käyttään niin paljon kuin haluais. Semmoinen delegoinnin taito on kyllä nyt
huomannu kanssa, että siinä ois kehittämisen varaa. Joskus on niin tosi vaikee joku
homma päästää käsistään. …”HN3
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”… minun pitäis oppia halkaisemaan se pilkku. Ja olemaan vähän järjestelmällisempi
joskus, se on niitä ominaisuuksia, joita ihailen tuossa huonekaverissa…”HN6
Koulutusten sisällöllinen asiantuntijuus
Koulutusten sisällöllinen asiantuntijuus -alaluokan (Kuvio 7.) muodostin seuraavista aineistosta nousseesta kolmesta merkityskokonaisuudesta: yleissuunnittelun hallintaa arvostava,
pedagogista osaamista ja substanssin hallintaa arvostava.

Kuvio 7. Koulutusten sisällöllinen asiantuntijuus -alaluokan muodostuminen
Monet haastateltavista arvostivat ja pitivät omana vahvuutenaan yleissuunnittelun osaamisen taitoa. Tutkimustuloksista saattoi päätellä, että koulutussuunnittelijalla on mahdollisuus
saavuttaa alan käsitteistö työkokemuksen ja asiantuntijaverkoston avulla.
”…silloin kun aloitin en tiennyt juuri yhtään mittään jostain hoitotyöstä tai sosiaalialasta. Mutta nythän sitä substanssia on jonkin verran tullut. Tietää jo mitä jotkin käsitteet tarkoittaa ja minkälaisia ne nuo työyhteisöt tuolla on. Voi jo ihan yksin neuvotella jonkun hoitoyksikön kans asioista siihen ei tarvita hoitotyön opettajaa tulkiks siihen välliin...”HN6 ”
Koulutussuunnittelija tarvitsee työssään myös teoreettista ymmärrystä ja osaamista, jota hän
voi käyttää käytännön koulutusten suunnittelussaan. Käytännön koulutussuunnitteluprosessin
hallinnan osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät siis työkokemuksen kautta. Koulutussuunnittelijan ammatillista osaamista on kyky jättää koulutusten suunnittelu yleissuunnittelun ta38

solle esimerkiksi tarjousten tekovaiheessa. Yksi haastateltavista mainitsi myös työn mielekkyyden pohjautuvan juuri siihen, että voi olla erityyppisten koulutusten suunnittelussa ja prosesseissa mukana.
” …joskus mietin, että mikä me mielletään koulutussuunnitteluksi sekin voi vaihdella.
Mun näkemyksen mukaan koulutussuunnittelu ei ookaan niin kauheen pitkälle menevää. Vaan se on sen kouluttajan tehtävä, miten hän ratkaisee sen, millä menetelmillä,
mikä tarkkaan ottaen se sisältö on. Koulutussuunnittelun mä rajoittaisin sen vähän
ylemmälle tasolle. Tehdään se tarjous ja semmoinen runko siitä suunnitelmasta. Sit
tavallaan vastuu siirtyy sille kouluttajalle…Suunnittelu sanakin tuo erilaisia mielleyhtymiä. Pitää olla järki, mille asteelle sen vie… ”HN7
Koulutussuunnittelijat ilmaisivat kehittymiskohteekseen myös yleissuunnitteluosaamiseen
liittyviä mainintoja, joita kuvaavat seuraavat pelkistetyt ilmaisut: ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja oppisopimustyyppinen koulutus sekä laaja-alainen näkökulma suunnitteluun.
”… se, mikä mulle itelle on vieraampi alue tuoss, on ylemmät ammattikorkeekoulututkinnot. Kyllä mä tiijän näin ja näin. Siinä ei oo tarvinnu niin paljon olla. Tietenkään kun ei kuule mitä siinä koko ajan tapahtuu, se on semmoinen. Nyt esimies (nimi
poistettu) on suunnittelemassa, pitäis olla joku koulutussuunnittelija että hän sais antaa sen pois itseltään. Siihen sisälle pääseminen.… ja kun tulee näitä uusia järjestelmiä, vaikka nyt se oppisopimuskoulutus. Nyt ELY entinen TE–keskus siellä on vähän systeemit muuttunu niissä meijän pitää kans kehittyä. …”HN5
”… kyllä tietenkin laaja–alaisempi näkökulma suunnitteluun…”HN1
Koulutussuunnittelijat, jotka olivat suorittaneet pedagogiset opinnot, pitivät myös vahvuutenaan pedagogista osaamista koulutusten suunnittelussa. Koulutussuunnittelun lähtökohtana
täydennyskoulutuksessa on eri asiakasorganisaatioiden ja kumppaneiden henkilöstön kehittäminen. Koulutussuunnittelulla tähdätään henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä muutokseen. (Hytönen 2007, 197.) Koulutussuunnittelijoita voidaan pitää eräänlaisina muutosagentteina. He luovat koulutussuunnittelun avulla tiedon prosessoinnin ja kehittymisen mahdollistavat puitteet eri asiakasorganisaatioiden henkilöstölle ja yksittäisille
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asiakkaille (Schaupp 2004, 4). Poikela (1999, 101) esittääkin, että koulutussuunnittelijoilta
vaaditaan sekä pedagogista osaamista että koulutuspoliittista näkemystä ennen kuin täydennyskoulutuksen voidaan olettaa olevan vaikuttavaa. Koulutussuunnittelu edellyttää koulutussuunnittelijalta siis ymmärrystä aikuisen oppimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta. Tämä
nousi esiin myös tutkimusaineistosta. Osa haastateltavista painotti ja piti vahvuutenaan omaa
käsitystä oppimisesta ja oppimisprosessin etenemisestä.
”…kykenee suunnittelemaan pedagogisesti järkeviä tämmöisiä kokonaisuuksia ja rakentamaan niitä…HN7
”…myös se pedagoginen osaaminen kyllä tässä tulee. Mä oon suorittanut pedagogiset
opinnot. Kyllä se semmoinen kokonaisnäkemys oppimisesta ja oivaltamisesta…”HN8
Kaikki ne koulutussuunnittelijat, jotka eivät olleet hankkineet pedagogista pätevyyttä tai
osaamista, ilmaisivat sen yhdeksi tulevaisuuden kehittymiskohteekseen. Haastateltavat ilmaisivat asian pedagogisen pätevyyden tai osaamisen hankkimisena. Pedagogisten opintojen
suorittaminen auttaa koulutussuunnittelijaa ymmärtämään aikuisen oppimisprosessia ja näin
antaa uusia näkökulmia koulutusten suunnitteluun sekä toteutuksen eri vaiheisiin.
”… jonkinlaiset pedagogiset opinnot mä haluaisin jossain vaiheessa suorittaa, mutta
en ihan just tähän hätään. Se on ollut aina, että jonkunlaisen semmoisen palikan teen.
Jonkinlaista pedagogista koulutusta haluaisin…”HM2
”…pedagogisen pätevyyden hankkimista olen miettinyt monta vuotta. Tuntuu vaan
niin, että aina on töissä sillai meneillään, että saa ryhdytyks siihen. Kyllä se varmaan
mulla ajankohtasta alkaa olla, kun kuopus menee kouluun. Sen jälkeen voi ottaa jonkun tällaisen projektin…”HN4
Myös ne haastateltavat, jotka olivat jo hankkineet pedagogisen pätevyyden tai suorittaneet
pedagogisia opintoja, halusivat kehittää edelleen pedagogista osaamistaan. He ilmaisivat asian näyttötutkintomestarikoulutuksen suorittamisena, opiskelijoiden ohjausosaamisen sekä
aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaamisen kehittämisenä.
”… Mä oon ajatellut, että voisin osallistua näyttömestarikoulutukseen, koska mä tie40

dän, että se on uus asia liikenneopettajakoulutuksessa. Mä luulen, että mun olis hyvä
tietää siitäkin enemmän osallistumalla siihen koulutukseen. Ne tulee itse asiassa jo
ens vuonna. Nyt kevään aikana tää liikenneopettajakoulutus tai nyt parhaillaan oleva
koulutus on viimeinen nykymuotoinen liikenneopettajakoulutus ja sitten ens syksynä
alkaa uuden tyyppinen, johon liittyy sitten ne näytöt. Kun mulla ei oo siitä kokemusta,
niin mä haluisin päästä ajan tasalle itsekin siinä näyttömestarikoulutuksen kautta.
…”HM1
Mielenkiintoista oli, että yksi koulutussuunnittelija mainitsi vahvuudekseen ja substanssiosaamisalueekseen taidemenetelmien hallinnan. Tätä selittänee se, että hänellä on kuvaamataidon opettajan pätevyys. ”… sitten taidemenetelmät. On tosi kiva, että kun on voinut
kuvisopettajan tutkintoa jossain määrin soveltamaan… HN2”
Koulutusten sisällön asiantuntemus tulee useimmiten kouluttajalta, siitäkin huolimatta vaikka
koulutussuunnittelija edustasi samaa alaa. Koulutusten suunnittelu kohdistuu hyvin laajalle
myös spesiaaliosaamisalueille. Tätä selittänee se, että koulutussuunnittelijat eivät ilmaisseet
substanssin hallintaa omaksi vahvuudekseen. Tätä näkemystä tukee myös Huotarin käsitys.
Hänen mukaansa (2007, 251) koulutussuunnittelija ei välttämättä itse hallitse sitä tietämystä
tai taitoa, jonka oppimista hän suunnittelutyössään organisoi.
”…en siihen sisältöasiaan puutu, koska mun tehtäväni on sen asian johtaminen. Ei se
sisällön asiantuntemus, mun pitäis olla joka alasta. Enhän voi kaikesta tietää. Tää on
niin valtavan laaja…”HN5
”…jos on tavallaan semmoinen koulutus, missä itellä on substanssia eli tavallaan
osaamista. Silloin ehkä vaadi niin paljon semmoista sitä yhteistyötä. Jos on jostain
laajemmasta koulutuksesta kyse, niin kyllä se silloin tapahtuu niitten luennoitsijoitten
kans. Mä koitan saaha siihen sitten sen asiakkaan näkökulman. Jos minulla on joitain
sellaisia henkilöitä, joka edustaa asiakasryhmää. Silloin siitä tulee oikeen näköinen
asiakkaitten suuntaan. Se helposti jää siitä pois ja silloin huomaa usein jälkeenpäin.
Tää ei mennykään niin sanotusti kaupaksi, koska se ei ollut silloin suunnattu suoraan
asiakkaille…”HM1
Kehittymiskohteena substanssin hallinta tuotiin haastatteluissa esiin alan lehdistön seuraa41

misena.
”… Jos oikein jaksais paneutua näihin asioihin, niin sitä enemmän seurais näitä aloja
minnekä sitä suunnittelua tekkee. Voishan sitä seurata enemmän, vaikka ei ookkaan
sen alan koulutusta saanut. Vaikka jossain hoitotyössä, lainsäädännön muutoksia on
tulossa, kaikkee tämmöstä. Ammattilehtiä lukemalla varmaan aika paljon sais semmosta

tietoo.

Ehkä

minä

semmosta

haluaisin

kehittää

itsessäni…”HN6

Muu osaaminen
Muu osaaminen -alaluokan (Kuvio 8.) muodostin seuraavista merkityskokonaisuuksista: tieto- ja viestintäteknologian hallinta sekä kieli- ja kansainvälisyysosaaminen.

Kuvio 8. Muu osaaminen -alaluokan muodostuminen
Tieto- ja viestiteknologian hallinta Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja tuotteliaampien toimintatapojen syntymisen, joita voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja koulutuksessa (opetusministeriö 2007, 9). Tietoyhteiskuntakehitys asettaa myös täydennyskoulutukselle haasteita ja mahdollisuuksia. Verkko- ja mobiilioppiminen, sosiaalinen media ja kehittyvä teknologia videoneuvotteluineen mahdollistavat entistä laajemmat yhteistyöverkostot ja mahdollisuudet hyödyntää niitä oppimisessa ja ohjaamisessa. Muutokset yhteiskunnallisessa todellisuudessa pakottavat koulutussuunnittelun jatkuvaan uudistumiseen. Koulutussuunnittelijan on otettava huomioon se, että tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen aiheuttaa muutoksia koulutuksen sisältöihin, rakenteisiin ja toteutustapoihin.
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Kaksi koulutussuunnittelijaa mainitsi vahvuutenaan tieto- ja viestintäteknologian hallinnan. Molemmat näistä koulutussuunnittelijoista oli nuoria ja lyhyen työkokemuksen omaavia. Toinen heistä ilmaisi asian ”nörttiytenä”. Toinen haastateltavista kertoi edistävänsä sosiaalisen median käyttöä työyksikössään ja olevansa kehittämistiimissä, jossa pohditaan sosiaalisen median mahdollisuuksia markkinoinnissa.
”…piilonörtti kun olen. Nörttien perheessä kasvaneena. … Sekin on tosi kiva, että on
pystynyt hyödyntämään ja kehittämään sitä…”HN2
”…näitä uusia blogiratkaisuja, on rakennettu…Täykille omia facebook -sivustoja ja
mä oon siinä ylläpitäjänä ja tota niin ku, ideoitu sitä sivustoa eteenpäin ja tavallaan
niin ku asiakkaiden saamista sitä kautta. Siihen liittyvää alumnitoimintaa ja tota linkitystä meidän omille nettisivuille ja semmoista tulevaisuuteen suuntautuvaa teknistä
mietiskelyä ja sitten on tätä Adobe yhteyden käyttöä koko ajan. Vastaan yhtenä sosiaalisen median käytöstä. Siinä on kans X (nimi poistettu) mukana ja Y(nimi poistettu)
on tietenkin just näiden facebook sivujen osalta ikään kuin markkinoinnista vastaavana henkilönä. Olen tavallaan siinä semmoisessa, miks sitä nyt sanois, sosiaalisen
median kehittämistiimissä tai -porukassa mukana…” HN1
Saaduista tutkimustuloksista saattoi päätellä, että täydennyskoulutuksissa käytetään vaihtelevasti erilaisia verkko-oppimisympäristöjä (kuten Optima ja Moodle) sekä sosiaalista mediaa.
Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää myös koulutussuunnittelijan asiantuntijuudelta
yhä monipuolisempaa tietoteknologian osaamista ja medialukutaitoa sekä kykyä suhtautua
kriittisesti median tuottamaan informaatioon (opetusministeriö 2007, 9 ja 42). Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät kehittymiskohteet muodostuivat seuraavista pelkistetyistä ilmauksista: verkko-oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median käytön kehittäminen. Yksi nuori
koulutussuunnittelija koki vahvuudekseen tietoteknologisen osaamisen, mutta hän näki sen
myös kehittymiskohteenaan. Tätä selittänee tieto- ja viestintäteknologian jatkuva kehittyminen. Tutkimustulosten perusteella saattoi päätellä myös sen, että verkko-oppimisympäristöjen
ja sosiaalisen median hallinta vaihteli koulutussuunnittelijoittain. Seuraavat maininnat kuvaavat koulutussuunnittelijoiden tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä kehittymiskohteita:
”…pitäis kehittyä tässä sähköisessä maailmassa, verkkoympäristöissä ja sähköisessä
markkinoinnissa. Se on semmoinen asia, jota omasta mielestäni en hallitse riittävästi.
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Sähköiset oppimisympäristöt. Kyllähän se totta on, että meillä on aika paljon verkossa opetusta, nimenomaan perusopetuksen puolella. Nyt sitä on jonkun verran myös
täällä aikuisten lisä- ja täydennyskoulutuksen puolella. Kyllä se puoli ainakin lisääntyy. Se on semmoinen alue, mitä pitäis opiskella…”HN6
”… Vaihtoehtoiset opiskelumahdollisuudet aikuiskoulutuksessa tulee vaan lisääntymään. Nyt jo tänä päivänä sosiaalinen media ja verkossa tapahtuu niin paljon. Meijän täytys olla mukana. Se on mun mielestä se isoin haaste…”HN8
Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen luovat
uusia odotuksia korkeakouluille ja myös niiden täydennyskoulutukselle. Korkeakoulujen
kansainvälistymisstrategiassa vuosille 2009–2015 todetaan, että vuoteen 2015 mennessä korkeakoulut ovat aidosti kansainvälisiä opiskelu- ja työyhteisöjä. Tällöin korkeakoulujen henkilöstön kansainvälinen kokemus ja kansainväliset yhteydet parantavat opetuksen laatua sekä
tukevat opiskelijoiden kansainvälistymistä. Korkeakoulut tarjoavat korkeatasoista vahvuusalueilleen keskittyvää vieraskielistä opetusta sekä hyödyntävät aktiivisesti kansainvälisen
yhteistyön mahdollisuuksia erityisesti EU- ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Edellä esitetyt
strategiset tavoitteet edellyttävät myös täydennyskoulutuksen kansainvälistymistä ja vieraskielisen opetuksen lisääntymistä. Tämä edellyttää myös koulutussuunnittelijoilta vieraan tai
vieraiden kielten osaamisen kehittämistä sekä kansainvälisyysosaamisen kehittämistä. (Opetusministeriö 2009, 9–10.)
Ainoastaan yksi koulutussuunnittelija ilmaisi vahvuudekseen kieliosaamisen, jota hän on
voinut myös työssään käyttää. Saatujen tutkimustulosten perusteella voi todeta, että vieraskielistä täydennyskoulutusta on vaihtelevasti tarjolla eri koulutusalojen täydennyskoulutuksessa.
Joissakin täydennyskoulutusyksiköissä niitä on ollut jo, toisissa yksiköissä otetaan vasta ensi
askeleita.
”…varmaan se kieliosaaminen, on aina ollut mun vahvuus. Kiva, että on voinut käyttää sitä kielitaitoo englantia ja ranskaa, mitä en oo aatellu, että pääsisin käyttämään.
Mutta pääsinpäs Luxenburgissa puhumaan muutaman lauseen ranskaakin. …”HN2
Kieli-, kansainvälisyys sekä kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kehittäminen tuli
esiin koulutussuunnittelijoiden haastatteluissa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2008–2012 (2007, 33) nähdään haasteena korkeakoulujen kielenopetus. Kehittä44

missuunnitelmassa todetaan, myös henkilöstölle tulee turvata riittävä kielitaito kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä näkyi myös haastatteluissa, sillä eniten puhetta synnytti kielitaidon
kehittäminen, etenkin englannin kielen suullisen ilmaisun kehittäminen.
Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen yhtenä keskeisimpänä haasteena on laajentuminen
kansainvälisille koulutusmarkkinoille, ja miten koulutusosaamista tuotteistetaan ja viedään
kansainvälisille markkinoille.
”…vaikka minulla on englannin kielen taito. Siitä huolimatta. Mä oon ollut 11/2 vuotta puhumatta. Mä en käytä sitä englannin kieltä. Se ruostuu äkkiä. Se on niin ku, missä pitää kehittyä, kun on tää kansainvälinen koulutusvienti…”HN5
”…sitten kieliä ja tietysti englanti on ruostunut kouluajoista tosi huonoksi. Enkä mikään kauheen pätevä niissä ikään ollu. Jos ei muuta, niin kansalaisopiston keskusteluryhmään joksikin talveks…”HM2
”… kielet omasta mielenkiinnosta, haluaisin pitää yllä kielitaitoa. Tässä työssä tän
puolen vuoden aikana en ole tarvinnut kielitaitoa…”HN4
5.1.2 Koulutussuunnittelija liiketoimintaosaajana
Ammattikorkeakoulujen ja niiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen täydennyskoulutusyksiköiden palvelutuotteena voidaan pitää oppimista (Karjalainen 2005, 17). Niiden täydennyskoulutus on palvelutoimintaa, joka perustuu koulutus- ja asiantuntijapalvelujen tuotteistamiseen, markkinointiin ja myymiseen asiakasorganisaatioille ja -yrityksille, koulutuksen
järjestäjille sekä yksittäisille asiakkaille. Yksi haastateltava kuvasikin asian osuvasti:”…tää
on maksullista palvelutoimintaa meijän talossa, tää on bissnestä…”HN6
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella saattoi päätellä, että yksi keskeinen koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin ulottuvuus liittyy käsitykseen liiketoimintaosaamisesta. Koulutussuunnittelijan tehtävään identifioituminen edellyttää tekijöiltään siis liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja tarttumista. Etenkin ammatillisen kasvunsa alussa olevat nuoret
koulutussuunnittelijat kokivat liiketoimintaosaamisen vaatimuksen työssään haasteelliseksi.
He myös kertoivat, kuinka he ovat alkaneet vähitellen hyväksymään sen osaksi omaa ammatti-identiteettiään. Yksi nuori koulutussuunnittelija kuvasi koskettavasti liiketoiminta45

osaamisen liittyvää identiteettineuvotteluaan:
”…välillä se on ollut minulle semmoinen, että mä oon kokenut, että mä en oo mikään
bisness ihminen. Et mun pittää olla siinä bisness -kulttuurissa mukana, vaikka mä en
identiteetiltäni ole semmoinen. Et mä koen, että mä oon enemmän semmoinen luovatoimija. Semmoinen niin, ku filosofinen ajattelija, semmoinen pohdiskelija. Ja sit jos
ajattelee ihan bisness -maailmaa, niin musta tuntuu, että ne on välillä kaukana toisistaan. Että tässä kuitenkin pelataan hinnoilla, me joudutaan kilpailemaan keskenään
tälläkin alalla aika kovaa. Kilpailu on kovaa nykypäivänä. Kyllä se on ollut mulle
semmoinen vaatimus, mihin on pitänyt kasvaa. Et ehkä siihen on jotenkin sopeutunut
ja tottunut, että se ei ärsytä enää. Mutta kyllä silloin alussa näki sen, että kylläpäs on
aika moista bisnestä, vaikka aatteli, että tulee niin ku kehittämään koulutusta ja oppimista ja sen läpiviemistä. Niin sitten huomaakin, että on bisness–maailmassa. Niin kyllä se oli niin ku aika kova vaatimus ainakin minulle…HN1”
Tarkastelen seuraavaksi liiketoimintaosaaja -yläluokkaa, jonka olen muodostanut kolmesta
seuraavasta alaluokasta koulutussuunnittelijoiden kertomien mainintojen ja oman ymmärrykseni kautta: talous- ja markkinointiosaaminen, ennakointi- ja tuotekehittelyosaaminen sekä
asiakasläheisyys. Kuviossa 9 on esitetty liiketoimintaosaaja -yläluokan muodostuminen.

Kuvio 9. Liiketoimintaosaaja -yläluokan muodostuminen
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Talous- ja markkinointiosaaminen
Koulutussuunnittelijan tulee osata tuotteistaa, myydä ja markkinoida asiakkaille koulutuspalveluita. Tämä edellyttää, että hänen on osattava ottaa huomioon taloudelliset realiteetit omassa työssään. Hänen on tunnettava organisaationsa taloudellinen perusta voidakseen vaikuttaa
toimintansa tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Vaikka talousvastuu onkin käytännössä ylimmällä johdolla, myös koulutussuunnittelijan on tiedettävä, miten hän voi vaikuttaa kustannuksiin ja toiminnan tuloksiin omalla työllään. Koulutussuunnittelijalta edellytetään, että hän
ymmärtää oman toimintansa taloudelliset vaikutukset. Hänen tulee osata laatia koulutusbudjetteja, lukea seurantaraportteja sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta suhteessa syntyviin
kustannuksiin. Jokainen asiantuntija on tulevaisuudessa entistä enemmän myös oman työyhteisönsä ja koulutuspalvelujen markkinoija. Koulutussuunnittelijan tulee osallistua organisaationsa koulutustuotteiden ja -palvelujen markkinointiin. (Helakorpi 2010, 77.)
Osa koulutussuunnittelijoista piti vahvuutenaan talousosaamista. Saatujen tulosten perusteella yksikään koulutussuunnittelija ei pitänyt vahvuutenaan markkinointiosaamista, mutta
se esitettiin kehittymiskohteena. Valitsin seuraavat koulutussuunnittelijoiden ilmaisut kuvaamaan talousosaamista:
”…tietysti resurssit lasken, mitä se pitää olla. Hintsu tuolla päässä. Mä suurin piirtein
tiijän, missä mennään. Esimerkiksi vasta yksi kävi kysymyssä. Hei, voijaanks me ottaa
ulkopuolinen asiantuntija, että riittääkö raha. Tiesin heti sanoo, että riittää. Sen vaan
niin ku tietää. Mä kyllä seuraan sillä tavalla, että sitten kun päättyy, että nyt niin ku tuli tämä ja tän verran. Se on yks niitä kantavia voimia…”HN5
”…Koulutussuunnittelijan tulee ymmärtää myös liiketoiminnan periaatteet. Tänä päivänä kuitenkin talous ratkaisee. Me joudutaan niiden ehdoilla kuitenkin pitkälti meneen eteenpäin.” HN8
”…me ei voija tuottaa semmoisia koulutuksia, jotka on tappiollisia meijän talolle. …”
HN7
Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksen toiminnan odotetaan tuottavan voittoa tai
ainakin peittävän omat kustannuksensa. Tämä edellyttää koulutussuunnittelijalta liiketoimintaosaamista. Vaikka taloudelliset tekijät ovat tulleet näkyväksi tavoitteeksi, suuntaus ei saa
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heikentää koulutuspalvelujen laatua eikä eri alojen asiantuntijoiden mahdollisuutta osallistua
koulutuksiin. (Kyrönlahti 2005, 77.) Lisäksi koulutussuunnittelijalta edellytetään, että hän
osaa seurata alansa tarjouskilpailuja sekä kykyä löytää erilaisia rahoituskanavia koulutuspalvelujen tuottamiseen.
Saatujen tutkimustulosten pohjalta voi todeta, että talous- ja markkinointiosaaminen näyttää
olevan jatkuva kehittymiskohde koulutussuunnittelijoilla. Haastateltavat tuottivat runsaasti
talous- ja markkinointiosaamiseen liittyviä merkityssisältöjä. Tähän tulokseen saattoi vaikuttaa se, että suurimmalla osalla haastateltavista ei ollut liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta tai aikaisempaa osaamista.
”…se kustannustietoisuus on varmaan yks semmoinen, jota vois vielä kehittää. Haluais oppia tekemään parempia tarjouksia. Hyvähän se olis, että koulutussuunnittelija
vois ite seurata, mitä tarjouskilpailuja koulutuksia kilpailutetaan. Mitä on tullut hakuun ja näin…HN7”
”…yks yksittäinen asia, jossa kehittämisen varaa ois toi budjetointiasia. Se on semmoinen, joka ei oo ehkä niin ku itelle välttämättä se mielenkiintoisin aihe, mutta se on
semmoinen, mikä kaipais vähän kehittämistä…HN3”
”… koen haastavana vapaan rahoituksen. Haluaisin perehtyä tukirahoituksen puoleen. Esimerkiksi tällä hetkellä on se tilanne, että kunta-alan viherpuolen työntekijät
eivät voi osallistua koulutuksiin. Lama vaikuttaa sillä puolella. Haluaisin perehtyä erilaisiin projektirahoituksiin …”HN4
Ennakointi- ja tuotekehittelyosaaminen
Yhteiskunnassamme ja koulutuspoliittisissa linjauksissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Tämän seurauksena myös asiakasorganisaatioiden henkilöstön osaamisen tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Tämä edellyttää täydennyskoulutusyksiköiltä ja niiden koulutussuunnittelijoilta erilaisten asiakasryhmien tarpeiden ennakointia ja tunnistamista sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuotteistamista. (Opetushallitus 2008, 13.)
Myös kiristyvä kilpailu koulutusmarkkinoilla asettaa omat haasteensa koulutuspalvelujen
tuotekehittelytyölle. On osattava olla innovatiivinen ja hallita muutoksia. Tämä vaatii hah48

mottamiskykyä, luovuutta, innovatiivisuutta, muutosherkkyyttä sekä riskinotto- ja visiointikykyä. Innovatiivinen toiminta mahdollistaa aloitteiden tekemisen ja entisten käytänteiden
muuttamisen. Hahmottamiskyvyllä tarkoitetaan kykyä hankkia informaatiota useista eri lähteistä ja kykyä integroida ja soveltaa saatua tietoa erilaisissa tilanteissa. Luovuus, innovatiivisuus ja muutosherkkyys edistävät kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin koulutusmarkkinoilla,
tehdä aloitteita ja toteuttaa muutoksia. Riskinottokyky tarkoittaa erilaisten vaihtoehtojen ja
toimintatapojen tarkastelua, arviointia ja rohkeutta ottaa harkittuja riskejä koulutuspalvelujen
tuottamisessa. Visiointikyky tarkoittaa kykyä osata hahmottaa koulutuspalvelujen tulevaisuutta ja toimia sen mukaan. (Ruohotie 2002, 23 ja 43.)
Koulutussuunnittelijat mainitsivat vahvuutenaan myös koulutuspalveluiden ennakointiin ja
tuotekehittelyyn liittyviä merkityssisältöjä. Tässä tutkimuksessa mukaillaan Parantaisen
(2008, 11) määritelmää tuotteistamisesta. Tuotteistamisella tarkoittaa sitä työtä, jonka avulla
asiantuntijuus ja osaaminen jalostuu myynti-, markkinointi- ja toteuttamiskelpoisiksi koulutuspalveluiksi. Osa haastateltavista kuvasi, miten he kokevat olevansa omimmillaan juuri
ennakointi- ja tuotekehittelyosaajina. He ilmaisivat asian taitona tunnistaa organisaatio- ja
yritysasiakkaiden osaamistarpeita sekä ideoimisena, uuden luomisena, suunnitteluna ja tuotteistamisena. Edellä mainittuja asioita selventävät seuraavat haastateltavien ilmaisut:
”…ehkä semmoinen ideanikkari. Voisiko sitä näin sanoa sitten…Hirveesti tulee kaikkee uutta ja semmoista niin ku …ideoita ja toteutuksia.. ehkä se on se, missä mä oon
omimmillani…”HN2
”…olen luova tyyppi. Olen luonut ”tyhjästä” uusia koulutuksia. Pystyn asiakkaan tarpeen pohjalta, alusta lähtien luomaan uuden koulutuksen. Olen tottunut työskentelemään itsenäisesti. Siedän hyvin painetta. Esimerkkinä vaativat asiakkaat, jotka osaavat vaatia omannäköistään ja omanlaistaan koulutusta. Pystyn räätälöimään ja tuotteistamaan koulutusta niin kauan, että se tyydyttää asiakkaan tarpeita ja asiakas on
tyytyväinen.” HN4
Nopeat muutokset yhteiskunnassa, koulutusmarkkinoilla ja asiakkaiden osaamistarpeissa
edellyttävät koulutussuunnittelijoilta ennakointitaitoa, nopeaa reagointikykyä sekä kykyä
nähdä mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kehittämiseksi (Ruohotie & Honka
2003, 145). Tulevaisuuden ennakointi edellyttää koko työyhteisöltä ja koulutussuunnittelijalta
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ymmärrystä, mihin työelämässä ja koulutusaloilla ollaan menossa. Tämä luo suuntaviivoja
koulutuspalvelujen tuotekehittelyosaamiselle. Koulutuspalvelujen tuotekehittely on jatkuva
dynaaminen prosessi, jossa luodaan uusia koulutustuotteita ja päivitetään olemassa olevia
tuotteita. Jotkut koulutustuotteet ovat tulleet elinkaarensa päähän, jolloin ne poistetaan koulutustarjonnasta. Uusille koulutusmarkkinoille meneminen vaatii aina myös koulutussuunnittelijalta uudenlaista osaamista. (Holvikivi ym. 2005, 107.) Kilpailu, koulutustuotteiden jatkuva ennakointi ja tuotekehittely sekä toiminnan arviointi voivat parhaimmillaan olla
asiakkaiden etu, joka näyttäytyy asiakkaalle laadukkaana koulutuspalveluna (Kyrönlahti
2005, 76–78). Ennakointiin ja tuotekehittelyyn liittyviä kehittymiskohteita kuvaamaan valitsin seuraavat haastateltavien kertomat ilmaisut:
”… Jos ittee aattelee, niin sais olla vielä avoimempi, herkempi vaistoomaan tilanteita
ja asioita. Se on mun mielestä tärkee tässä hommassa. Heikkoja signaaleja vahvistaa
ja tuoda esiin. Se esiin tuominen on sitten toinen juttu. Saa sitten ne yritykset ymmärtämään, että tää ei ollu ihan se mitä ne tartti, vaan se on justiinsa tämä…”HM2
”…mää mietin aina, että miten tohon ennakointiin vois paremmin satsata, että miten?
Mitkä on ne työvälineet, että näkis sinne vähän kauemmaks, että sitä taitoa mulla ei
kyllä oo… Vaikka kuinka yrittääkin ja lukee noita noita julkaisuja ja muita. Niin ei
osaa, niin ku kuitenkaan, vaikka näkis, että ahaa tuolla on tommoista asiaa pohdittu,
että mitäs se tarkottas koulutustarpeena? Semmoiseen olis tosi hienoo. Mää en tiijä
onko semmoseen koulutusta olemassakaan? Miten sitä ite kehittäis, että ois vähän niin
ku edelläkävijä eikä perässätulija niin ku noissa meijän tuotteissa. Se on yksi semmoinen musta iso juttu. Pitäs osata niin ku aavistaa vähän. Olla semmoista selvännäkijänkin kykyä, että tää nyt tarkoittaa, tarvitaan kohta…”HN9
Asiakasläheisyys
Asiakasläheisyys on suuri haaste kaikessa täydennyskoulutustoiminnassa. Tämä edellyttää
erilaisten asiakasryhmien ja niiden nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistamista. Asiakkaat
ovat koulutuksen ja muun palvelun laadun lopullisia arvioijia. Asiakkaat ovat koulutuksen
järjestäjän ulkoisia asiakkaita (esim. opiskelijat, yritykset ja muut työpaikat, rahoittajat ja
yhteiskunta) tai sisäisiä asiakkaita. Sisäisiä asiakkaita ovat organisaation sisäisen toimintoketjun asiakkaat, kuten opetushenkilöstö. Nykyisin täydennyskoulutusyksiköt pyrkivät luomaan kumppanuus- ja verkostosuhteita ja tekemään yhteistyötä, jotta ne voisivat palvella eri
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asiakasryhmiään mahdollisimman hyvin. Asiakasläheisyys edellyttää muun muassa eri asiakasryhmien tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden seuraamista ja ennakointia sekä saatujen
tulosten pohjalta tapahtuvaa toiminnan kehittämistä. Täydennyskoulutuksessa on tärkeää reagoida myös asiakkaiden negatiiviseen palautteeseen ja oppia niistä. (Opetushallitus 2008, 13.)
Myös koulutussuunnittelijat pitivät vahvuutenaan asiakasläheisyyttä, sillä haastatteluissa
asiakkuusosaamiseen liittyviä mainintoja tuotettiin runsaasti. Koulutussuunnittelijan on kyettävä tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa, jotta koulutustuotteiden myyntiä, markkinointia ja uusien koulutustuotteiden innovointia ja suunnittelua voisi tapahtua. Asiakasneuvotteluissa hänen on osattava kuunnella ja analysoida asiakkaan puhetta ja muotoilla se koulutustuotteeksi, asiantuntija- tai konsultaatiopalveluksi. Oppilaitoksen tai organisaation asiakas ei
välttämättä osaa ilmaista tai kuvata henkilöstönsä osaamisen tarpeita koulutustuotteena. Neuvottelutilanteessa koulutussuunnittelijan on kyettävä johdattelemaan keskustelua, jotta hän
saa selvitettyä organisaation tai koulutuksen järjestäjän henkilöstön osaamisen todelliset tarpeet ja odotukset. Sen jälkeen koulutussuunnittelija voi tarjota joko olemassa olevaa koulutus- tai asiantuntijapalvelua tai tuotteistaa ja räätälöidä asiakkaan tarpeet ja odotukset huomioon ottava koulutus tai asiantuntijapalvelu. Lisäksi asiakastyö edellyttää organisaatioiden
tuntemista ja niiden kanssa verkostoitumista. Näiden tekijöiden vuoksi haastateltavat kokivat
olevansa asiakkuusosaajia. Haastateltavat kuvasivat näitä asioita seuraavasti:
”…kyllähän siihen asiakkaan arkeen sattuu kaikkee muutoksia. Sitten tavallaan niitten
tukeminen ja sitten koulutuksen sovittaminen siihen asiakkaan maailmaan. …”HM1
”…että osaa elää niin ku niitten yrityksessä olevien keskijohdon ihmisten kanssa siinä
mukana. Sitten niin ku vaistota, mitä ne oikeesti tarvitsee. Pystyä neuvotteleen. Se on
oikeestan tän homman se juttu. Ne ei monestikaan itse osaa. Totta kai kun siinä itse
pyörii päivittäin välttämättä tiedä. Jotain tarvittais. Sit ne keksii, että me tarvittais toi,
mutta sitten kun ruvetaan puhuun, niin se on pieni osa sitten toi sitä koko juttua, mitä
ne oikeesti tarvitsee tai sitten se voi olla rinnakkainen juttu. Sen löytäminen ja sitten
näistä asioista neuvotteleminen ja sopiminen. Se on se työn kulmakivi, johon se perustuu kaikki tää…”HM2
Vaikka koulutussuunnittelijat pitivät vahvuutenaan asiakasläheisyyttä, he näkivät työssään
runsaasti myös asiakkuusosaamiseen liittyviä kehittymiskohteita. Helakorven & Tertsusen
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(2006, 28) mukaan asiakkaat ja asiakasryhmät sekä muut yhteistyökumppanit muodostavat
tärkeän lähtökohdan asiantuntijan osaamisvaatimuksille ja niiden kehittämiselle. Seuraavat
ilmaisut kuvaavat koulutussuunnittelijoiden asiakasläheisyyteen liittyviä kehittymiskohteita:
”… asiakaspalvelu on yks jatkuva. Ei saa jäädä siihen, pitää niin ku siinä pärjätä…”HM1
”…edelleen varmaan nostaisin sen niin ku semmoisen erilaisten asiakkaiden palvelemisen taidon. Semmoisen niin ku asiakastyön ja asiakaskäynnit ja nää. Ehkä niihin pitäis niin kun aktiivisemmin panostaa, että semmoinen ensikontakti uusiin asiakkaisiin.
Se on semmoinen, missä haluais niin ku vahvistua ja kehittyä. …”HN1
Koulutussuunnittelijan osaamisvaatimukset asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kohtaamisessa ja ratkaisujen kehittämisessä erilaisiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin kasvavat
entisestään. Eräs haastateltava kuvasi asiakkaan kohtaamiseen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen liittyvää kehittymiskohdettaan seuraavasti:
”…Samalla kuunnella sitä asiakasta, mitä se haluaa ja mitkä sen oikeet tarpeet on. Sitä mä haluaisin harjotuttaa…”HN2
5.1.3 Koulutussuunnittelija yhteistyö- ja verkosto-osaajana
Koulutussuunnittelijan työn yhtenä keskeisenä elementtinä on yhteistyö- ja vuorovaikutus
erilaisten potentiaalisten asiakkaiden, koulutuksiin osallistuvien, asiakasorganisaatioiden ja yritysten, kouluttajien sekä oman tiimin jäsenten kanssa. Ilman näitä taitoja koulutussuunnittelijan toiminta ei onnistu. Saatujen tutkimustulosten perusteella nousi yhdeksi koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin ulottuvuudeksi yhteistyö- ja verkosto-osaaminen. Yhteistyö- ja
verkosto-osaaja -yläluokan muodostin kahdesta alaluokasta: yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen ja verkosto-osaaminen. (Kuvio 10.)
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Kuvio 10. Kuvaus yhteistyö ja verkosto-osaaja -yläluokan muodostumisesta
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
Vuorovaikutustaidot mahdollistavat yhteistyön asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
ottamalla huomioon heidän tarpeensa ja olemalla avoin muiden näkemyksille ja mielipiteille.
Tämä edellyttää koulutussuunnittelijalta myös asiakkaiden, kouluttajien ja työyhteisön jäsenten ajatusten kuuntelemista ja niistä keskustelemista.
Tiimeissä ja verkostoissa toimiminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä
tulla toimeen toisten kanssa. Yhteisen ja yhdessä työskennellyn ymmärryksen saavuttaminen
ryhmässä, jossa on runsaasti erilaisia käsityksiä, edellyttää jäseniltään rohkeutta tuoda esiin
erilaisia näkemyksiä asioista ja kykyä keskustella niistä sillä tavoin, että erilaiset merkitykset
ja vastakohtaisuudet esitetään. Koulutussuunnittelijan työ on vuorovaikutukseen perustuvaa
toimintaa, joka edellyttää ihmissuhdetaitoja, kuten aktiivista kuuntelemista, itsereflektointia,
itseilmaisutaitoja ja taitoa hyödyntää saatua palautetta. (Kyrönlahti 2005, 128–130; Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä 2010, 24 ja 27; Ruohotie 1997, 61–62; Ruohotie 1998 109;
Ruohotie 2002, 23 ja 42.) Haastateltavat pitivät vahvuutenaan yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista. Tarkastelen seuraavaksi tätä alaluokkaa, joka muodostui seuraavista pelkistetyistä ilmauksista: ihmissuhdeosaaminen, dialoginen, empaattinen, vilpitön, kuuntelemisen
taito, neuvottelutaitoinen ja tiimityötaitoinen. Koulutussuunnistelijat kuvasivat itseään yhteistyö- ja vuorovaikutusosaajana seuraavasti:
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”… kun sinä teet yhteistyössä tätä työtä näitten opettajien kanssa. Sitä suunnittelutyötähän joutuu tekemään aika monen kanssa. Jokkaisella on se oma osa-alueensa, minkä
ne hallihtee. Niin just se, että oppii tuntemaan ne ihmiset. Miten mä tän kans teen. Joku
on semmonen, johon voi luottaa. Se hoitaa sen homman. Joku toinen on semmonen, jota
saa paapoo. Se on siellä toisessa päässä. Jostakin tietää ihan selvään, jos se sannoo,
että se tekkee tän. Se ei sitä tee. Sitten ihan se käsitteleminen, miten lähestyt niitä ihmisiä. Se on semmoinen, mitä pittää opetella. Sama pätee myös noihin yhteistyökumppaneihin.” HN6
”…kyllä mä nostaisin sen niin ku sen ihmissuhdeosaamisen tai niin ku sen dialogisen
näkemyksen, mikä mulla on kanssakäymiseen liittyen. Mun mielestä kun ihmistä kuuntelee, niin ymmärtää aika paljon ja antaa itselle mahdollisuuden niin ku ymmärtää, kun
kohtaa sen toisen. Ja antaa mahdollisuuden hänen kertoa ja reflektoida sitä omaa. Viittaan tässä nyt esimerkiksi suunnittelijan suhteeseen kouluttajaan. Et sieltä kouluttajan
kauttahan se nousee, se tuorein palaute sieltä kentältä ja kouluttajan kautta sä kuulet,
että missä mennään siellä kentällä ja mitä niissä oppilaitoksissa tapahtuu…HN1”
Työelämässä korostetaan kykyä työskennellä tuottavasti muiden kanssa, sillä ryhmä-, tiimija verkostotyöskentely on lisääntynyt runsaasti eri tehtävissä. Työ vaatii entistä paremmat
valmiudet kommunikoida, neuvotella ja suunnitella tulevia työtehtäviä yhdessä kollegoiden
kanssa. Työtehtävät ovat muuttuneet yhä vaativammaksi, ja sosiaalisesti jaettu osaaminen ja
tiedon hallitseminen on katsottu oleelliseksi asiantuntijuuden kehittymisessä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmässä voidaan saavuttaa paremmat tulokset kuin mihin kukaan
yksittäinen osallistuja olisi päässyt. (Paloniemi ym. 2012, 24.) Yksi haastateltavista koki vaikeana omien vahvuuksien määrittelyn. Hän koki osaamisen olevan tiimisidonnaista:
”… nään, että se osaaminen, mikä meillä on, on niin tiimisidonnaista. Meillä on
uskomattoman hieno tiimi, vaikka sen jäsenet vaihtuu. Se yhteishenki tavallaan.
Sitä työtä tehdään niin paljon yhdessä, sitä osaamista luodaan yhdessä. Että
tuntuu hassulta, lähtee, että tää on mun ja tää on sun, koska se täydentää toista…HN2”
Edellä esitettyä koulutussuunnittelijan näkemystä tukee myös Elinkeinoelämän Oivallus–
hankkeen loppuraportti, jossa todetaan, että yhä harvempia töitä tehdään yksin. Työelämä
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perustuu tiimeihin, jotka työskentelevät yhdessä ratkoakseen ongelman tai luodakseen uutta.
Hyvä tiimi ei synny itsestään. Hyvässä tiimissä työskentelytapoja on mietitty, niistä on sovittu ja niitä on harjoiteltu. Koulutussuunnittelija tuo esiin moniosaajuuden merkityksen tiimissä eli se on tiimin osaamisten yhdistelmä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, 9.)
Koulutussuunnittelijat pitivät vahvuutenaan yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamistaan. Osa
haastateltavista toi esiin myös tämän vahvuuden negatiivisen puolen.
”…Et se on mun mielestä vahvuus, mutta sillä on se kääntöpuolensakin kyllä.
Jos on joka suuntaan vähän liian avoin ja ystävällinen ja avoin. Niin äkkiä huomaa silleen niin, ku jos on kovinkin helppo lähestyä, niin sitten siinä niin ku ne
odotukset onkin, meillä suunnittelija hoitaa ja auttaa tässä ja tai näin että. Siinä
äkkiä huomaa, että olevansa vähän niin kuin semmoisessa suossa. …HN3”
Jotkut haastateltavista pitivät tärkeänä kehittymiskohteenaan koulutussuunnittelijan ja kouluttajien välisen sekä koulutussuunnittelijan ja asiakkaan välisen yhteistyön kehittämisen.
Koulutussuunnittelijan työssä korostuu yhteistyökyky oman tiimin jäsenten, kouluttajien,
asiakkaiden, sidosryhmien erilaisten verkostojen kanssa. Tynjälän (2007, 91) mukaan asiantuntijuuteen kuuluu osallistuminen sosiaalisten yhteisöjen toimintaan. Asiantuntijuus kehittyy
siis yhdistämällä tiedon eri muotoja, osallistumalla yhteisöjen toimintaan sekä luomalla uutta
tietoa ja toimintatapoja yhteistyössä muiden koulutussuunnittelijoiden, kouluttajien, asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa. Nämä edellyttävät koulutussuunnittelijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja, joiden kehittäminen tuli esiin myös haastatteluissa. Haastateltavat ilmaisivat
dialogisen keskustelun ja konsultatiivisen työotteen merkittävyyttä ja kehittämistä omassa
työssään. Seuraavat haastateltavien ilmaisut kuvaavat yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisen
kehittämiseen liittyviä asioita:
”… kouluttajat ovat yleensä semmoisia, jotka ei oo niin ku nähny tätä prosessia kokonaisuudessa. Ne on siinä yhdessä osassa. Ne tekee sen oman osan, juttunsa. Ne on välillä sellaisia hankaliakin. Niitten vaatimukset ja odotukset ovat joskus jopa uskomattomia. Ne ei niin, ku ymmärrä tätä kokonaisuutta. Siinä on tietysti kehitettävää. Kyllä
siitä on yritetty keskustella. Opettajien mielestä koulutus on sitä, että he tulee luokkaa
ja vetää tunnin ja se on siinä. Ne ei ymmärrä sitä, mitä kaikkee muuta siihen liittyy. Siinä on kyllä semmoista pientä kehittämistä kyllä. Se olis hyvä jos alkusuunnitteluvai55

heessa sais niitäkin mukaan edes yhteen palaveriin. Niin näkis, että nyt tehdään tätä
palikkaa ja puolen vuoden päästä on hänen vuoro ja siinä välissäkin tapahtuu jotakin…”HM2
”… ja sit sen yhteistyön kehittäminen muitten suunnittelijoiden kans ja luennoitsijoiden
kans. Se on kans yks, et jos siinä vaan jymähtää sille tasolle, niin missä on, niin maailma menee menojaan. Ite ei kehity. Se on ehkä vuorovaikutus ja yhteistyö, on se kehittämisenpaikka. Ei yksin istumalla kopissa. Siellä ei kehittymistä tapahdu kovinkaan paljon…”HM1
Koulutussuunnittelijan työ on edelleen pitkälti perinteistä yksin tekemistä. Tämä tuli esiin
niillä haastateltavilla, jotka työskentelivät yksikössään ainoana ammattialansa edustajana.
Suurin osa heistä piti tärkeänä oman ammattikorkeakoulun eri yksiköiden välisen koulutussuunnittelijoiden yhteistyön ja vertaistuen kehittämisen. Tämä näkemys saa tukea myös Vähäsantasen (2007, 176) ammatillisten opettajien ammatti-identiteetin muutostutkimuksesta,
jossa hän esittää, että opettajien tulisi saada riittävästi tukea yhteiseen identiteettityöhön.
Koulutussuunnittelijat kaipasivat yhteisiä kollegojen välisiä keskustelutilanteita ja yhteisöllisyyttä, jolloin myös organisaatio voisi olla identiteetin rakentumisessa merkittävä sitoutumiskohde sekä kuulumisen ja yhteyden tuntemisen tila. Tämä vuorovaikutuksen ja keskustelun
korostuminen puhuu ammattikorkeakoulun sisäisten koulutussuunnittelijoiden tapaamisten
puolesta. Tällainen pienryhmätyöskentely tarjoaisi mahdollisuuden ammatillisen identiteetin
rakentumiselle ja hyvien työkäytäntöjen jakamiselle.
Leskelän (2005, 40) mukaan vertaismentorointi on kollegojen välinen mentori–aktori -suhde,
jossa mentorina toimii aktorin kollega. Vertaismentoroinnin toimijat ovat samassa asemassa
olevia kollegoita. Heidän keskenään ei ole arvostukseen, osaamiseen tai ikään liittyviä riippuvaisuuksia. Vertaisena toimiminen saattaisi auttaa koulutussuunnittelijoita omien työtehtävien, arkipäivän ongelmien ratkaisussa ja yhteisen arjen jakamisessa. Vertaismentorointi voisi tukea yhteisöllisyyttä, koska kyseessä on tietyn ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuvaa
mentorointia. Koulutussuunnittelijan voimaantumiseen liittyvät tietoisuuden lisääntyminen
itsestä ja omista mahdollisuuksista sekä vaikuttaminen ja aktiivinen osallisuus toimintaympäristössä. Hänen voi olla joskus vaikea tietää tai ymmärtää, millainen merkitys hänen työllään
on organisaatioon tai systeemiin kokonaisuudessa. Voimaantumisen edellytyksenä pidetään
sitä, että ihmisellä on selvä identiteetti. Toisin sanoen tietoisuus siitä, kuka hän on ja mikä on
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hänen asemansa toimintaympäristössään. (Mahlakaarto 2010, 179–180.) Seuraava maininta
kuvaa sitä, että koulutussuunnittelijalla ei välttämättä ole tietoista käsitystä siitä, millainen
merkitys hänen omalla työllään on organisaatioon tai systeemiin kokonaisuudessa:
”…ei tää semmoista työtä oo, että tää ei näkys missään. Jos se näkkyy semmoisenaan,
että ihmisten osaaminen työyhteisöissä lisääntyy. Ihmiset, kun työpaikoilta käy koulutuksissa se ei oo pelkästään vaan sitä, että tieto lisääntyy. Se on myös tyky–toimintaa.
Pääsee sieltä omasta työeyhteisöstä irrottautumaan ja näkemään muita saman alan
ihmisiä ja samanhenkisiä ihmisiä. Ollaanhan me jonkinlainen työllistäjä sillä tavalla.
Annetaanhan me työtä meijän oman talon opettajille ja ulkopuolisille ihmisille. Meijän
keräämillä rahoilla voijaan hankkia jotakin tänne oppilaitokseen. Vaikka joskus tuntuu,
että siirrät papereita paikasta paikkaan. Itelle tullee semmoinen tunne, että joku käsillä
tekeminen sä näät sen ihan konkreettisesti. Ei silleen nää, mutta jos rupee miettimään,
niin eihän se turhaa työtä oo…”HN6
Ammatillinen identiteetti on siis projekti, joka rakentuu reflektiivisyyden kautta. Reflektiivisyyteen nähdään kuuluvaksi tutkiva työote, tietoisuus omista sisäistyneistä ammatillisuuden
malleista sekä kyky keskustella ja neuvotella muiden kanssa. Koska reflektiivisyydessä on
tärkeää kyky keskustella muiden kanssa, ei omien sisäistyneiden ammattilaisuuden ja ”hyvän
ammattilaisen” mallien reflektointi toteudu monologin kautta, vaan ainoastaan dialogissa
muiden kanssa. (Gilardi & Lozza 2009, 245 ja 247.) Myös Schepensin, Aeltermanin ja Vlerickin (2009, 363–364) mukaan ammatti-identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa muiden
ihmisten ja ympäristön kanssa. Yksilö on itse vastuussa identiteettinsä muodostumisesta.
Identiteetti ei voi koskaan muodostua ilman toisia ihmisiä. Identiteetti ja minä kehittyvät aina
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Fadjukoff 2009, 180; Stenström 1993, 32.)
Keskeistä identiteetin muodostumisessa on vuorovaikutus itselle tärkeiden ihmisten kanssa.
Identiteetin kehitystä edistävät ja tukevat merkittävät ihmissuhteet ja ryhmään kuulumisen
kokemukset. (Fadjukoff 2009, 192.) Edellä esitettyjen tutkijoiden käsitykset tukevat myös
sitä ajatusta, että koulutussuunnittelijoiden voimaantumista ja ammatillisen identiteetin vahvistumista voitaisiin tukea kollegatapaamisten tai vertaismentoroinnin avulla. Myös Vähäsantanen (2007, 176) näkee ammatti-identiteetin rakentumisen ja ammatillisen kehityksen vaativan tukea, emotionaalista ilmapiiriä, yhdessä keskustelua, sosiaalista turvaverkkoa ja oikeanlaista oppivaa yhteisöä. Seuraavat haastateltavien ilmaisut kuvaavat koulutussuunnittelijoiden
välisen yhteistyön kehittämistä:
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”… ehkä tähän työhön kaipais enemmän yhteistä suunnittelua. Sitä mahollisuutta, että
joskus kokee, että on vähän yksin…”HN7
”… teknologiayksikössä ei ole muita koulutussuunnittelijoita. Mä oon ainut. Se on vähän sellainen asia, että ei oo sitä omaa vertaistutoria. On vähän semmoinen yksinäinen
tunne joskus. Ei pysty jakamaan ja kysymään ehkä neuvoa tai miettimään yhdessä, mikä olis hyvä juttu. Ei ois yhtään hullumpi, että ammattikorkeakoulun tasolla olis joku
tällainen yhteinen koulutussuunnittelijatapaaminen vaikka. Siellä jaettais sitä tietoo ja
niitä hyviä käytäntöjä. Vois olla vaan sellainen tilaisuus, jossa tutustuu ammattitovereihin ja saa vaihtaa mielipiteitä…”HN8
Vastakohtana yhteisöllisyydelle ja vertaistukea kaipaaville oli yksi haastateltava, joka ei kaivannut muiden koulutussuunnistelijoiden tukea. Archer (2003, 2–16) toteaa, että yksilölliseen
identiteetin määrittelyyn ja itsenäiseen toimintaan ovat valmiita ne yksilöt, joilla on vahva
itseluottamus ja tietoisuus omista vahvuuksista ja heikkouksista. He eivät kaipaa keskustelua
muiden kanssa, vaan tekevät omaa toimintaansa koskevat päätökset itsenäisesti ja ovat varmoja omista valinnoistaan. Archer kutsuu heitä autonomisiksi reflektiivisiksi ja metareflektiivisiksi yksilöiksi. Autonomiset reflektiiviset yksilöt toimivat ja rakentavat identiteettiään itsenäisesti eivätkä tarvitse muiden tukea. He pyrkivät kuitenkin hyödyntämään yhteisöä omien
tavoitteidensa saavuttamiseen, jolloin he reflektoivat ympäristöään ja pyrkivät rakentamaan
haluamansa identiteetin yhteisön ja ympäristön sallimissa rajoissa. (Archer 2003, 2–16.)
”…vuorovaikutus muiden suunnittelijoiden kanssa henkilötasolla sujuu. Me ollaan hajanainen ryhmä. Sihteerit pitävät omia palavereitaan. Koulutuspäälliköilläkin on omat
palaverinsa. Koulutussuunnittelijat yrittivät pitää palavereita, mutta se lopahti. Me ollaan niin itsenäisiä. Enemmän olen työparina täydennyskoulutuspäällikön kanssa…”HN4
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Verkosto-osaaminen
Verkostoilla on yhä merkittävämpi rooli koulutussuunnittelijan työssä. Helakorpi (2005, 135)
näkee koulutuksen tulevaisuudessa tapahtuvan innovatiivisissa verkostoissa ja verkostokouluissa. Tynjälän, Ikosen-Varilan, Myyryn & Hytösen (2007, 258–260) mukaan verkostoitumisen määrittäminen on vaikeaa, koska verkosto-käsitettä (network) on kirjallisuudessa käytetty usealla eri tavalla ja muitakin käsitteitä (kuten strategiset allianssit ja kumppanuudet) on
liitetty kuvaamaan verkostoitumiseen liittyviä käsitteitä. He tähdentävät (2007, 261), että
verkostoituminen on yksi organisoitumisen muoto, joka voi saada ilmiasunsa sen mukaan,
miten verkosto toimii, miten sitä ohjataan, minkälaista yhteisöllisyyttä siitä muodostuu. Verkostoilla voidaan tarkoittaa joko organisaation sisäisiä tai niiden välisiä yhteenliittymiä.
Verkkoja voivat olla alueen koulujen ja saman alan oppilaitosten välillä, opettajien ja opiskelijoiden verkko, asiantuntija- ja sidosryhmäverkot sekä kansainväliset verkot. Verkostoitumiseen liittyy myös usein epäluuloja ja pelkoja tiedon leviämisestä ja kilpailijoiden hyötymisestä. Helakorpi (2005, 146–150) painottaa, että oppilaitoksen asema selkenee koulutusverkossa erikoistumisen avulla. Tynjälä ym (2007, 259) puhuvat verkostosta oppimisen foorumina (yksilölle tai organisaatioille) tai itse oppijana, jolloin verkosto kokonaisuutena kehittää
toimintaansa ja tuottaa jotakin uutta. Puhuttaessa verkoston oppimisesta verkosto kokonaisuutena analysoi ja kehittää omaa toimintaansa. Jyrkiäisen (2007, 7–8) mukaan verkostoituminen ja osaamisen jakamisen osatekijöitä ovat yhteistyö ja vuorovaikutusta tukevat rakenteet sekä kollektiivinen asiantuntijuus.
Haastateltavat liittivät itseensä vahvuutenaan verkosto-osaamisen. Koulutussuunnittelijoiden verkostot muodostuvat asiakasorganisaatioiden, muiden ammattikorkeakoulujen, rahoittajien edustajien sekä kouluttaja- ja asiantuntijaverkostoista. Osa haastateltavista kuvasi, miten verkostoissa työskentely on lisääntynyt ja verkostojen määrä on luontevasti kasvanut.
Verkostot vaihtuvat ja muuttavat muotoaan työtä tehdessä. Valitsin seuraavat ilmaisut kuvaamaan koulutussuunnittelijan käsitystä itsestään verkosto-osaajana:
”…oppii olemaan erilaisten ihmisten kanssa ja muodostuu koko ajan uusia verkostoja.”HN7
”...mun mielestä kestää kolme vuotta vähintään se verkostojen rakentaminen. Sit alkaa
tunteen ne ihmiset silla lailla niin hyvin, että alkaa niin ku pystyä tekemään töitä ihan
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eri tasolla. Nyt mä olen huomannut, et mä oon päässyt siihen tilanteeseen täällä luonnonvara-alalla…”HN4
”… mä herkästi verkostoidun joka puolelle niin ku ne vahvuudet. Pärjään hyvin. Ilman
niitähän tästä ei tuu yhtään mitään. En mä tiedä sitten, onko liiankin herkkä siihen, että
vähempikin riittäs, mutta toisaalta mä oon nyt semmoinen. Verkostot ovat tässä työssä
ihan välttämättömät…”HM2
Tutkimustulosten perusteella saattoi päätellä, että koulutussuunnittelijat tiedostavat verkostoitumisen merkityksen työssään. Tämän vuoksi tutkimukseen osallistujat ilmaisivat kehittymiskohteenaan verkosto-osaamiseen liittyviä mainintoja. Verkostoissa toimiminen edellyttää koko täydennyskoulutuksen henkilöstöltä ja esimiehiltä sekä koulutussuunnittelijoilta
uudenlaista osaamista ja verkosto-oppimisen taitoja. Organisaatioiden menestyksen ja oppimisen kannalta yksi keskeinen tekijä on niiden kyky verkostoitua ja hyödyntää verkostoissa
tapahtuvaa tiedon ja osaamisen vaihtoa ja jakamista. (Tynjälä ym. 2007, 258–260.) Seuraavat
maininnat kuvaavat koulutussuunnittelijoiden verkosto-osaamiseen liittyviä kehittymistarpeita:
”…yritän verkostoja kehittää koko ajan vain eteenpäin…”HN4
”… mietin sitä verkostotyötä, siinä on semmoista kehitettävää…”HN7
5.1.4 Koulutussuunnittelija kehittämisosaajana
Isopahkala–Bouret (2008, 89–92) esittää asiantuntijuuden eli eksperttiyden kokemisen koostuvan relevantista tiedosta, itseluottamuksesta ja kyvystä toimia. Tämän relevantin tiedon
”omistaminen” on tärkeä osa itseluottamuksesta ja kyvystä toimia, mutta tieto ei pelkästään
riitä asiantuntijuuden kokemiseen. Ihmiset eivät pysty toimimaan, jos he eivät luota tietoonsa.
Helakorpi (2005, 246–247; 2006, 91) liittää asiantuntijuuden yhdeksi osa-alueeksi kehittämisosaamisen, jonka hän jakaa oman osaamisensa kehittämiseen, oman alan ja työelämän
sekä asiakasorganisaatioiden kehittämiseen.
Tämän tutkimuksen aineiston pohjalta nousi neljänneksi koulutussuunnittelijan ammattiidentiteetin ulottuvuudeksi koulutussuunnittelija kehittämisosaaja. Koulutussuunnittelijalla
tulee olla käsitteellistä ajattelua, kykyä arvioida ja kehittää omaa työtään itsenäisesti sekä
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yhdessä työyhteisönsä kanssa. Hänen tulee seurata oman alansa kehitystä sekä kehittää omaa
arvo-osaamistaan. Seuraava esimerkki kuvaa, millaisia merkityksiä yksi koulutussuunnittelija
liitti kehittämisosaamiseen:
”...koulutussuunnittelija vois olla vähän semmoinen, että hänellä ois ideoita ja visioita
tulevaisuudestakin. Ei ainakaan ens kädeltä tyrmäis. Puntaroi vähän, että oisko se
mahollista ja millä edellytyksillä...”HN7
Kehittämisosaaja -yläluokan muodostin kahdesta seuraavasta aineistosta nousseesta alaluokasta: sitoutunut tekijä sekä koulutussuunnittelija itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä.
(Kuvio 11.)

Kuvio 11. Kehittämisosaaja -yläluokan muodostuminen
Sitoutunut tekijä.
Sitoutuminen on yksi merkittävä ulottuvuus ammatti-identiteetin rakentumisessa. Eteläpelto
ja Vähäsantasen (2006, 28 ja 40–43) mukaan ammatti-identiteetin rakentaminen edellyttää
yksilön kannalta jatkuvuutta ja ennustettavuutta, jota työelämä ei tarjoa samassa määrin kuin
aikaisemmin. Työntekijöiltä vaaditaan useilla aloilla pitkäjänteistä itsensä kehittämistä. Työssä, jossa minuus ja tunteet ovat vahvasti mukana, vaaditaan myös persoonallista kasvua.
Ammatilliseen kasvuun on läheisesti sidoksissa myös käsitys omasta roolista, vastuusta ja
sitoutumisesta työhön. Työelämän muutokset edellyttävät työntekijöiltä entistä enemmän
sellaista oppimista ja kehittymistä, joka vaatii ammatillisen identiteetin uudelleen määrittelyä.
Nykypäivän työelämä ja työnantaja odottavat tekijöiltään samanaikaisesti joustavuutta, te61

hokkuutta ja sitoutumista sekä työtoiminnan kehittämiseen motivoitunutta asennetta. Aito
sitoutuminen on arvostettu piirre työntekijässä. Miettinen, Nousiainen ja Kuokkanen (2000,
49–50) tarkastelevat sitoutumista jatkumona, jonka toisessa päässä on aito sitoutuminen ja
toisessa päässä on täydellinen apatia. Väliin mahtuu mukautuminen, jolloin työntekijä tekee,
mitä odotetaan ja vähän enemmänkin. Aidosti sitoutunut työntekijä toteuttaa työtään ahkerasti ja on aktiivinen kehittämään omaa työtänsä ja toimintaansa. Työhön ja työyhteisöön
sitoutuminen heijastuu suoraan koulutussuunnittelijan työn laatuun.
Sitoutuminen on siis yksi oleellinen osatekijä koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin rakentumisessa. Kirpal (2004, 202–203) puhuu yksilöllis–psykologisesta näkökulmasta, joka
kattaa henkilön ammatillisen historian ja urakehityksen sekä hänen arvomaailmansa, havaintonsa työympäristöstä ja asenteensa työhön. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, millaisen merkityksen subjektiivisesti tarkastellen hän antaa työlleen ja miten sitoutunut hän on siihen.
Nämä määrittelevät myös sen, kuinka vahva osallisuuden tunne hänellä on, miten kiinnostunut hän on kehittämään työtänsä ja oppimaan uutta sekä miten hän suhtautuu työyhteisön
muihin jäseniin. Edellä esitettyä Kirpalin käsitystä tukevat myös saadut tutkimustulokset.
Tulokset osoittavat, että koulutussuunnittelijoiden työhön sitoutumista kuvaa halukkuus
mennä oman osaamisensa mukavuusalueen ulkopuolelle, mikä tarjoaa mahdollisuuden oppia
uutta työn kautta. Oman osaamisensa mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen edellyttää
tekijältään kuitenkin rohkeutta ja epävarmuuden sietoa, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja näin vahvistaa ammatti-identiteettiä.
”…jos on sillai rohkea, haluaa kokeilla pikkuisen mennä myös sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Kyllä sitä niin ku oppii hirveesti, jos sen epävarmuuden siedon
kanssa, uskaltaa mennä tekemään semmoista juttua, josta ei oikeesti tiijä hirveesti mitään. Joutuu tavallaan ite ottaa paljon selvää ja oppia siinä tekemällä ja niin ku siinä
prosessissa. Niin kyllä se kasvattaa. Ite oon ollut aina sellainen utelias luonne, että on
mukava tietää kaikesta vähän kaikkee…”HN2
Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, 32) puhuvat työn merkityksestä osana elämää ja persoonallista identiteettiä. Heidän mukaansa se voi vaihdella välineellisestä arvosta aina keskeisimmäksi persoonallisen identiteetin elementiksi. Työn merkityksestä osana elämää ja osana
minuuden tunteen vahvistamista ovat tutkineet myös Billett ja Pavlova (2005, 208 209).
Heidän mukaansa identiteetin rakentaminen on jatkuvaa neuvottelua minuuden tunteen, työn
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sisällön ja päämäärien välillä. Parhaimmillaan työ toimii yksilöiden persoonallisuuden minuuden vahvistajana, edellyttäen aktiivisen subjektiuden toteutumista työssä. Sitoutumisen
asteeseen vaikuttavat vahvasti myös yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisöön ja mahdollisuus
jakaa kollegoiden kesken niin omia tuntemuksia kuin työyhteisön yhteisiä kokemuksia ja
ongelmia. Saatujen tutkimustulosten perusteella saattoi päätellä, että koulutussuunnittelijoiden sitoutumisen asteeseen näytti vahvasti vaikuttavan myös yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisöön. Tutkimukseen osallistujat pitivät tärkeänä mahdollisuutta jakaa kollegoiden kanssa
niin omia tuntemuksia kuin työyhteisön yhteisiä kokemuksia ja pulmia. Haastateltavat kokivat, että työnantaja voi tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatti-identiteettiä yhteisten
palaverien avulla. (Billett ja Pavlova 2005, 208 209.)
”…meillä on joskus ollut sellaisia palavereja, mis me ollaan suunnittelijaporukka vähän nähdä ja jutella sitten asioista. Koska se on tavallaan semmoinen vertaisryhmä.
Ja ne, mitä ollaan saatu aikaiseks kiireen keskellä, niin on ollut kauheen kivoja ja hedelmällisiä. Voi vaihtaa ajatuksia ja näkökulmia. Usein huomataan, että ihan samanlaisten ongelmien kans ollaan tekemisissä ja sinänsä, siitä on kauheesti apua siitä
semmoisesta palavereista. Se mistä kenkä puristaa, niin on yllättävän samanlaista kuitenkin…”HM1
Tutkimustulosten pohjalta saattoi myös päätellä, että organisaation kehittävä ilmapiiri korreloi koulutussuunnittelijan sitoutumisen asteen ja edelleen ammatti-identiteetin vahvistumisen
kanssa. Hänen sitoutumiseensa näyttäisi vaikuttavan myös organisaation edustama arvomaailma ja työn sisältö. Mikäli koulutussuunnittelija arvostaa täydennyskoulutusyksikkönsä tarjoamia koulutuspalveluja ja kykenee jakamaan organisaationsa arvomaailman, hän voi luontevasti myös sitoutua siihen. Arvoristiriidat aiheuttavat puolestaan turhautumista ja heikentävät työhön sitoutumista.
”…niin kuin puhuin siitä, että sen suunnittelijan pitää mukailla sen organisaation tavoitetta, mutta silleen on ihanaa, että täykki on kuitenkin semmoinen rohkee yksikkö ja
uskaltaa asettaa sen oman toiminnan päämääränsä. Ja mä ite koen niin, että se riittää,
kun mä samastun niin ku täykkiin. Et se on niin ku se meijän porukka ja meijän tiimi.
Jotenkin kun se täykki luovii siellä ammattikorkeakoulun (paikkakunnan nimi on poistettu) meressä, niin silloin on ihan hyvin. Että ehkä ammatillinen opekorkeekoulu on
vielä semmoinen läheisemmän tuntuinen yksikkö ja on semmoista yhteenkuuluvuutta
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opekorkeekoulun kanssa, mutta kyllä se itse ammattikorkeekoulu, niin kyllä se välillä
aika etäiseksi jää…”HN1
Työhönsä sitoutumistaan koulutussuunnittelijat ilmaisivat tunnollisuutena ja luotettavuutena
sekä haluna tehdä työnsä hyvin ja laadukkaasti sekä korkeana työmoraalina. Joissakin haastattelussa otettiin esille myös työhön sitoutumisen negatiivinen puoli. Työstä on tullut jopa
liiankin keskeinen osa elämää.
”…se on tosi tärkeetä, että vois. Ehkä joskus tuntuu välillä, että se on liiankin tärkeä,
kun aattelee, että elämässä on niin paljon muutakin. Työ on hirveen tärkee ja se niin
ison osan ajasta ottaa ja jotenkin luonteeseenkin kuuluu se, että mitä yrittää tehä, yrittää tehä sen kunnolla…HN9”
Haastateltavat toivat esiin joitakin sitoutumiseen liittyviä kehittymiskohteita, jotka liittyivät
lähinnä koulutussuunnittelijan persoonaan. Tutkimusaineistosta nousseet seuraavat pelkistetyt
ilmaukset kuvaavat työhön sitoutumiseen liittyviä kehittymiskohteita: liika tunnollisuus ja
huolehtiminen, hätäisyys, jämäkkyyden vahvistaminen sekä pysähtyminen kiireen keskellä.
He kokivat liika tunnollisuuden ja huolehtimisen negatiivisena silloin, kun se alkaa kuormittaa ja uuvuttaa omaa itseä.
”… ja se semmoinen tunnollisuus on yks asia, mikä on niin ku mulle tässä työssä korostunut kyllä erityisesti. Aikaisemmissakin töissä kyllä. Mä en oo aina ihan varma, että onko se pelkästään hyvä asia se, että on tunnollinen. Jotenkin, kun haluais kaiken
mahdollisen hoitaa mahdollisimman nopeesti ja hyvin, niin kyllähän siitä ei tuu muuta
kuin stressiä itelleen. Se on semmoinen asia, missä haluais kehittyä…”HN3
”…mä oon aika tunnollinen, mä kannan sitten kaikki. Näin vois sanoo harteillani. Pikkusen so what, vaikka joku meniskin vähän niin ku näin. En tarkoita, että rupeasin
laadusta tinkiin. Tämmöisiä persoonaan liittyviä kehittämiskohteita on…”HN5
Itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä
Kehittävä työote koulutussuunnittelijan työssä tarkoittaa sitä kehittämisosaamista ja ajattelun
taitoa, mitä jatkuva oman itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäminen vaativat. Koulutussuunnittelijan työssä on hyvä tuntea tieteellisen tutkimustyön metodeja ja käytännön sovel64

luksia. Hänen on kyettävä luovaan ongelmanratkaisuun ja hänellä tulee olla näkemystä yhteiskunnallisesta kehityksestä ja oman alansa kehityksestä. Kehittämisosaaminen liittyy myös
asiakasorganisaatioiden sekä yhteistyökumppaneiden osaamisen kehittäminen. (Helakorpi
2005, 246–247.)
Itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä -alaluokan muodostin seuraavista aineistosta nousseesta kahdesta merkityskokonaisuudesta: työssä oppiminen ja työyhteisönsä kehittäminen
(kuvio 12).

Kuvio 12. Kuvaus itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittäjä -alaluokan muodostumisesta
Tämän tutkimusaineiston pohjalta saattoi päätellä, että työssä oppiminen on keskeinen väylä
koulutussuunnittelijoiden itsensä ja työnsä kehittämisessä. Haastateltavat kokivat työssä oppimisen myös vahvuutenaan omassa työssään.
”…joka päivä oppii jotain uutta ja kehittyy, että ihan tuossa työtä tekemällä. Musta se
on toisaalta rikkaus, että ei voikaan olla kaikkee osaamista, jos ei oo sitä aikaisemmin
tehnyt eikä missään opiskellut. Työssä oppimista tapahtuu joka päivä…”HN9
Oppimisen järjestys on työpaikoilla muuttumassa. Ryhmä tai tiimi, joka luo tietoa ja tukee
osallistujiensa osaamisensa kehittämistä, on tärkein yksilöiden työssä oppimisen edellytys.
(Poikela & Järvinen 2007, 178.) Siirtyminen tieto- ja oppimisyhteiskuntaan on herättänyt
kiinnostuksen työn käytäntöjen uudelleenjärjestämistä ja työssä tapahtuvaa oppimista kohtaan. Enää työtä ei voi organisoida entiseen tapaan, vaan on löydettävä uusia keinoja osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi. Työssä oppimisen ilmiö kiinnostaa monia. Yritykset ja
organisaatiot ovat kiinnostuneita siitä, miten ne voisivat pitää yllä työntekijöidensä ammatti65

taitoa ja työtehoa sekä näin parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Sen sijaan yksittäistä
työntekijää työssä oppiminen kiinnostaa siksi, että se voi mahdollistaa osaamisen kehittymisen, uralla etenemisen ja ammatti-identiteetin vahvistumisen oman työn kautta. (Collin 2007,
200–201.)
Tässä tutkimuksessa työssä oppiminen ymmärretään työssä tapahtuvaksi oppimiseksi, joka
kytkeytyy konkreettiseen ja tavoitehakuiseen työtoimintaan, ja jonka ensisijainen tavoite ei
ole oppia vaan toimia koulutussuunnittelijan arkisissa työtehtävissä. Työn ohessa oppimista
leimaa myös se, että on vaikea ilmaista, mitä itse asiassa opitaan. Lisäksi oppiminen on sidoksissa tilanteeseen. Työssä opitaan vain sellaisia asioita, jotka ovat kulloisenkin työtehtävän kannalta oleellisia. (Collin 2007, 198, 202–203.) Eteläpellon ja Vähäsantasen mukaan
yksilöllinen ja persoonallinen ammatti-identiteetin rakentuminen korostuu luovaa ja persoonallista työotetta vaativissa töissä sekä aloilla, joihin kuuluu muutos ja joilla vaaditaan jatkuvaa työssä oppimista (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44–45).
Koulutussuunnittelijat kuvasivat työssä oppimistaan ammatillisena ja ihmisenä kasvun prosessina sekä ammattitaidon lisääntymisenä. He kokivat oppineensa työssään myös erilaisia
taitoja kuten verkostoissa työskentelytaitoja, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja itsenäisiä tiedonhakutaitoja. Saatuja tuloksia tukee Collin (2009, 23, 32–33) käsitys, että työssä oppiminen voi mahdollistaa osaamisen kehittymisen, uralla etenemisen ja
ammatti-identiteetin vahvistumisen oman työn kautta. Työssä oppimisen merkityksen korostumiseen vaikuttanee myös se, että koulutussuunnittelijan työhön ei ole ammatillisesti pätevöittävää koulutusta.
”…oma ammatillinen identiteettini on vahvistunut ja olen alkanut luottaa omaan
osaamiseeni ja uskaltanut olla tiimin täysivaltainen ja kantaa ottava jäsen… HN1”
”…paljonhan oppii sillai, että kuuntelee tarkasti ja selvittää asiat. Tein mä lomittajien
koneenkäyttökoulutusta viime keväänä sellaista tarjousta. Mistä voin sanoo, että lomittajien käyttämistä pienkuormaajista tai muista koneista hirveesti tiennyt etukäteen.
Mutta opettajien kanssa, kun yhdessä teki, niin kyseli ja selvitti, niin kyllä siitä ihan
hyvä tarjous tuli. Mä oon sitä mieltä, että kyllä kaikkee sillai oppii ja sitten on asiantuntijat erikseen, jotka opettaa. Sen mitä tarvitsee markkinointiin ja tarjoukseen, siihen
pääsee sisälle, kun vaan kuuntelee tarpeeks hyvin. Ei voi olla täydellinen asiantuntija,
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mutta siinä määrin kuin se on tarpeellista…HN4
Koulutussuunnittelijan työskentelyä voidaan kuvata ns. ”kuumaksi toiminnaksi” (hot action).
Koulutussuunnittelija joutuu tekemään päätöksiä nopeasti käsillä olevan tilanteen sanelemana. Usein tietoisena siitä, että tehty päätös tai ratkaisu saattaa olla väärä tai sopimaton.
Koulutussuunnittelijan työssä tehdään hyvin käytännöllisiä, maalaisjärkeen ja jopa intuitioon
perustuvia ratkaisuja, ja tehdyn työn kriittinen arviointi tulee mahdolliseksi usein vasta jonkin
ajan kuluttua, jos silloinkaan. (Collin 2007, 204). Seuraava esimerkki kuvaa yhden koulutussuunnittelijan näkemystä ”kuumasta toiminnasta”:
”…luottaa niihin omiin päätöksiin. Jos se päätös joskus osoittautuu vääräks, se on
kuitenkin pakko ollu tehä. Se, että pystyy antaa anteeks ittelleen. Kyllä tää vaatii niin
paljon, että kyllä mä oon ammatillisesti ihan eri tasolla tän työkokemuksen jälkeen.
Kyllä mä oon hirveesti kasvanut ihan ihmisenä tässä työssä ollessani… HN1
Tämän tutkimuksen tulokset saavat tukea Collinin (2007, 203) käsityksestä, jonka mukaan
suurin osa työssä opittavista asioista perustuu johonkin jo nähtyyn ja kuultuun tai koettuun,
joka sovelletaan uudella tavalla. Suurin osa työssä oppimisesta on siis kokemukseen perustuvaa ongelmaratkaisua. Samansuuntaisia tutkimustuloksia saatiin myös tässä tutkimuksessa.
Kokeneet koulutussuunnittelijat katsoivat pitkän työ- ja elämänkokemuksen antavan varmuutta ja itseluottamusta haastavista, uusista ja vaikeistakin työtehtävistä selviämiseen. Heidän mukaansa aikaisemmat myönteiset kokemukset auttavat ja rohkaisevat tarttumaan myös
uusiin haasteisiin. Tästä saattoi päätellä, että haastavista tilanteista selviäminen vahvistaa
myös koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiä. Haastateltavat ilmaisivat asian seuraavasti:
”…niin ku sanoin, 53 vuotta tekee sen, että osaa ottaa asiat lunkimmin ja ei sillä lailla
stressaa. Mulla ei sellaisia haastepeikkoja ole, että mä pelkäisin jotain, että tosta mä
en selviytyis. Olen varmalla pohjalla. Voin olla, jos sanois huolettomalla mielellä,
mutta kuitenkin sillä tavalla levollisin mielin voin tulla töihin. Tiedän, että selviydyn
näistä tehtävistä. Koko ajan tulee uutta, mutta se on tätä päivää ja sen kanssa on elettävä…” HN8
”…tartuu niihin haasteisiin ja kattoo riittääkö mun taidot siihen, pystynkö mä tekeen
ton ja sitä ajatteli vähän, että teen niin hyvin kuin mä osaan ja sit vielä, että jos niissä
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haasteellisissa tehtävissä vielä jotenkin pärjää, niin ja onnistuu ja koulutukset ja projektit menee eteenpäin, niin se on ollut vähän semmoinen uuteen sektoriin hyppääminen aikaisempaan työhön verrattuna. Sinne pitää vaan rohkeesti mennä. Kyllä siihen
vuosien saatossa tulee rutiinia. No, eduskunnassa en ole käynyt kuin kerran. Siihen ei
ole tullu rutiinia. Aikaisemmat kokemukset joistain asioista kantaa…”HM1
Työyhteisön kehittäminen
Työyhteisön tasolla nousi neljä seuraavaa pelkistettyä ilmausta kuvaamaan niitä asioita, jotka
koulutussuunnittelijat kokivat työyhteisönsä kehittämiskohteiksi: koulutussuunnittelijan
työn näkyväksi tekeminen, asiakkuuden hallinnan kehittäminen, byrokratian vähentäminen ja
esimiehen tuki omalle työlle.
Tulosten perusteella saattoi päätellä, että koulutussuunnittelijalla ei ole tunnustettua asiantuntijuuden statusta ammattikorkeakoulussa. He kokivat työnsä näkymättömäksi työksi organisaatiossaan. Ammattikorkeakoulun sisällä ei tunneta heidän työtään: millaisista tehtävistä työ
muodostuu ja millaista osaamista työ vaatii. Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa
työskentelevien koulutussuunnittelijoiden työhön ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia. Koulutussuunnittelijoilla ei ole näin ollen lainsäädännöllä tai koulutuksella tunnustettua asiantuntijuutta tehtäväänsä. (Kärki 2009, 228.) Lienee perusteltua kuitenkin pitää koulutussuunnittelijaa koulutussuunnittelun ja sen eri prosessien asiantuntijana, johon sisältyy myös liiketoimintaosaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista sekä kehittämisosaamista. Toivottavasti
tämä tutkimus tekee omalta osaltaan näkyväksi koulutussuunnittelijan työn osaamisen ja
ammatti-identiteetin eri ulottuvuuksia sekä herättää keskustelua, mitä hänen asiantuntijuutensa oikeastaan on. Samansuuntaiseen näkemykseen on päätynyt myös Kärki (2009, 11, 227–
229) lisensiaattitutkimustyössään. Hänen mukaansa kuraattorilla ei ole tunnustetun asiantuntijuuden asemaa ammatillisessa koulutuksessa. Seuraava ilmaisu kuvaa yhden koulutussuunnittelijan kokemusta työnsä näkymättömyydestä:
”… koulutussuunnittelijan työ on näkymätöntä työtä. Jos ei ole tehnyt tätä työtä, niin
ei ymmärrä kuinka paljon valmistelevaa työtä ja yhteydenpitoa liittyy koulutuksiin ja
seminaaripäivien valmisteluun. Se on pitkälti näkymätöntä työtä. Esimerkkinä laskin,
että yhden seminaaripäivän eteen saattaa liittyä yli sata yhteydenotto sähköpostia ennen sen käynnistämistä. Miten tehdä se työ näkyväksi muillekin? Sitten on koulutuspäivien lukkoon lyöminen. Se on joskus tosi työlästä, kun asiantuntijoiden aikataulut
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on, mitä on. Siinä olet välikätenä, se on haaste…”HN7
”…ei ehkä niin tiedetä, mitä se koulutussuunnittelija itse asiassa tekee. Uskoisin, siihen työnkuvaan liittyen saattaa olla, en tiedä, olisko aliarvostusta. Itse olen huomannut täällä talon sisällä, että ei oikein osata sanoa. Onko tää alempaa toimihenkilöä vai
ylempää toimihenkilöä vai missä välissä tää on. Sää kuitenkin teet näitä asio -töitäkin
ja tän tyyppistä pohtimista on. Mitä se koulutussuunnittelija oikeastaan tekee…”HN8
Osa koulutussuunnittelijoista toi esiin kehittämiskohteena esiin ammattikorkeakoulun sisäisen ja rahoittajien edellyttämän byrokratian, joka koettiin raskaana ja siihen toivottiin keventämistä.
”…Ei työkkäri enää ole työkkäri. Kyllä se on ihan vakavasti mukana tässä hommassa,
mutta välillä se byrokraattisuus ei se nyt ihan pattiin ota, mutta harmittaa, että pitääkö
tämmöinenkin lappu tehä ja sitten kauheita pumaskia kirjoittaa. Se on sitten se toinen
puoli. Toisaalta tietysti ymmärrän sen. Siinä on valtion rahoista kyse. On jopa oppilaitokset yrittäneet huijata ja jopa onnistunut ja menny konkurssiin tälläkin viikolla.
Toisaalta ymmärrän, että sitä valvotaan, mutta semmoinen pikkuisenkin keveämmälläkin versiolla pärjättäis…”HM2
Oman työyhteisön kehittämisen kohteeksi nähtiin asiakkuuden hoitoon ja hallintaan liittyvät
asiat sekä tiimin sisällä asiakastyöhön liittyvien yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastaminen ja esimiehen tuki asiakastyölle.
”… Mun mielestä tää ois meijän tiimin tasolla vois tapahtua. Mä kaipaisin siihen silleen esimiehen tukee, että kun ihan uutta asiakasta lähestytään. Must siinä olis hirveen
hyvä, että esimies on mukana siinä prosessissa. Koska hän on kuitenkin semmoinen,
kellä on mahdollisuus, heti tehä niitä ikään kuin päätöksiä. Suunnittelija kuitenkin,
niin ku ei voi luvata mitään semmoisia isoja prosesseja tai avata päätä isoissa kysymyksissä. Et mun mielestä se pitäis olla silleen suunnittelijan ja esimiehen ja tiimin
kans tapahtuvaa linjanvetoa niitten uusien asiakkaitten lähestymisen suhteen. Et se antais niin ku varmuutta siihen suunnittelijan työhön, että niin ku että näyttäydyttäis tavallaan silleen niin ku johdonmukaisesti uloskinpäin…”HN1
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5.2 Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettityypit
Tutkimusaineiston käsittelyn ja analysoinnin aikana aineisto ”alkoi puhua”. Kokosin koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettityyppejä kuvaavia ilmaisuja tutkimusaineiston käsittelyn
yhteydessä. Koulutussuunnittelijoiden joukosta erottui viisi erilaista koulutussuunnittelijan
ammatti-identiteetti -tyyppiä, jotka nimesin seuraavasti:

Kuvio 13. Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettityypit
Koulutussuunnittelijatyypit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Tätä
kuvaa myös se, että vaikka koulutussuunnittelija vahvimmin edustaa kokenutta konkarityyppiä, hän voi myös jossain määrin olla verkkojen virittäjä -tyyppi tai organisaattori. Kaikkia
tyyppejä yhdisti kaksi yhteistä nimittäjää: asiakasläheisyys ja kustannustietoisuus. Tästä saattoi päätellä, että nämä tekijät näyttävät olevan vahvasti läsnä koulutussuunnittelijan arjessa.

70

Aloitteleva – ammatillisesti kasvava
Aloitteleva – ammatillisesti kasvava -tyyppi edusti kahta työuransa alussa olevaa koulutussuunnittelijaa. Heidän kokemuksissaan ja näkemyksissään korostui se, miten he ovat työssään
kasvaneet sekä ammatillisesti että ihmisinä. Tämän aineiston pohjalta aloittelevan ja ammatillisesti kasvavan tyypin kohdalla voidaan siis puhua siitä, miten koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiin kasvetaan ja kehitytään vähitellen. Noviisivaiheen ammatti-identiteetin
rakentumisessa korostuu työyhteisöön sosiaalistuminen. Se tuli esiin myös tässä tutkimuksessa. Haastateltavat kuvasivat, kuinka he ovat vähitellen saavuttaneet oman asemansa ja
miten heistä on vähitellen tullut ”kantaa ottavia” ja tiimiensä täysvaltaisia jäseniä. Eteläpelto
ja Vähäsantanen (2006, 44) kuvaavat, miten tulokkaalla puuttuvat valta ja kontrolli sekä yhteisön muiden jäsenten hallitsema kulttuurinen pääoma. Ammatti-identiteetti rakentuu ensisijaisesti omaksumalla yhteisön toimintatavat, arvot ja normit sellaisenaan. Ammatillinen
sosiaalistuminen voi olla aluksi vahvaa, vaikka yksilön persoonalliset uskomukset ja näkökulmat eroaisivat paljonkin työyhteisön arvoista ja normeista. Kun kokemus, valta ja yhteisöön kuuluminen ovat vahvistuneet, yksilöllinen ja persoonallinen saavat ammatti-identiteetin rakentumisessa lisää painoa. Nämä asiat tulivat esiin myös tämän tutkimuksen aloittelevan
koulutussuunnittelija -tyypin kohdalla.
Kokenut konkari
Tutkimuksessa mukana olleista koulutussuunnittelijoista kaksi edusti kokenut konkarityyppiä. He toivat esiin sen, että työtehtävät ovat monipuolistuneet sekä ammatin ja työn vaatimukset ovat kasvaneet työkokemuksen myötä. Heidän haastatteluissaan korostuivat kokemuksen tuoma varmuus. Aikaisemmat myönteiset kokemukset auttavat uusiin haasteisiin
tarttumista, ja ne näyttäisivät vahvistavan koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiä. Lisäksi heidän puheestaan välittyi sisäisen yrittäjyyden asenne koulutussuunnittelijan työtä kohtaan.
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Organisaattori
Tämän tyypin edustajia löytyi aineistosta kolme henkilöä. He korostivat työssään aikataulujen ja prosessien etenemisen tärkeyttä. He pitivät tärkeänä myös prosessien organisoinnin
hallintaa ja niiden laadukkuutta. Heidän kertomansa perusteella saattoi päätellä, että he arvostavat organisoinnin taitoa yleisesti työssään ja asioidenjohtamisen taitoa.
Verkkojen virittäjä
Tässä tutkimuksessa yksi koulutussuunnittelija edusti verkkojen virittäjä -tyyppiä. Hän toi
esiin vahvasti verkostojen arvon ja merkityksen omassa työssään. Lisäksi hän kertoi verkostoituvan helposti uusien ihmisten kanssa. Hän korosti myös asiakasläheisyyden tärkeyttä
työssään.
Ideanikkari -tyyppi
Tässä tutkimuksessa aineistosta löytyi kolme henkilöä, jotka edustivat ammatti-identiteetiltään ideanikkari koulutussuunnittelijatyyppiä. Yksi heistä oli nuori koulutussuunnittelija ja
kaksi muuta heistä oli jo kokeneempia koulutussuunnittelijoita. Ideanikkari -tyypeille ominaista oli: halu olla luomassa jotain uutta koulutustuotetta ja uteliaan kiinnostuneisuus uutta
kohtaan. Lisäksi heidän haastatteluistaan saattoi päätellä, että heillä on halu tarttua uusiin
haasteisiin sekä rohkeus mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
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6 POHDINTA
Eskola ja Suoranta (1998, 211–212) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden
kriteeri on tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta tarkastellaan läpi koko työn. Olen sivunnut
kyseisiä asioita tarkasellessani tutkimuksen lähtökohtia, tutkimusaineiston keruuta ja aineiston analyysiä. Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa 6.1 pohdin tutkimuksen luotettavuutta.
Tutkimustuloksia tarkastelen alaluvussa 6.2 ja kohdassa 6.3 pohdin tutkimuksen eettisyyttä.
Viimeisessä alaluvussa 6.4 esitän tukimustulosten hyödyntämistä ja jatkotutkimusaihetta.
6.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua
Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, joka ei sisällä kvantitatiivista aineistoa tai mittareita. Tutkimukseeni voidaan kohdistaa siten sama krittiikki kuin yleensäkin laadullisiin tutkimuksiin. Sille on tyypillistä aineiston perusteella tutkijan tekemät tutkimusalueen rajaukset
ja johtopäätökset. Joku muu tutkija olisi saattanut valita samasta aineistosta eri näkökulman.
Lisäksi tutkimuksen voisi laadullisessa tutkimuksessa tematisoida toisin, jolloin johtopäätökset olisivat myös toisenlaiset. Tutkimus on kuin kristalliin katsomista: mitä näemme
kristallin kappaletta katsoessamme, riippuu siitä, kuinka katsomme sitä. (Salminen 2001, 90.)
Objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että samaa aineistoa käyttämällä toinen tutkija voi päätyä
samansuuntaisiin johtopäätöksiin. Tätä voidaan pitää tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta keskeisenä. Mc Millan ja Schumacher (1989, 189) nimittävät toistettavuuden ulottuvuutta ulkoiseksi reliabiliteetiksi. Heidän mukaansa inhimillinen käyttäytyminen ei ole koskaan staattista eikä mitään tutkimusta voida toistaa täsmälleen samana, huolimatta metodista
ja toteutukseen liittyvistä valinnoista.
Olen pyrkinyt esittämään tutkimuksen etenemisen, aineiston keruun ja analyysin mahdollisimman tarkasti. Olen käyttänyt tutkittavien kertomia suoria mainintoja, jotta lukijalla olisi
mahdollisuus arvioida aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla muodostamiani merkityskokonaisuuksia (ylä- ja alaluokat) sekä niiden pohjalta rakentamani koulutusuunnittelijan ammatti-identiteetin ulottuvuuksien luotettavuutta.
Tutkimusaineisto muodostuu ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa työskentelevien koulutussuunnittelijoiden teemahaastatteluista. Haastateltavien henkilöiden valinta pe73

rustui vapaaehtoisuuteeen. Arvioin itse heidän sopivuutensa haastatteluun. Haastateltavilla
tuli olla koulutusprosessien suunnitteluun liittyvää tietoa ja kokemusta koulutussuunnittelijan
työstä ja sen kehittämisestä. Kaikki henkilöt, joita haastattelin, täyttivät asettamani kriteerit.
Haastateltavat työskentelivät eri puolilla Suomea eri ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa, mikä teki mahdolliseksi monipuolisten kokemusten esille tulemisen.
Halusin saada monipuolista, kokemuksellista tietoa koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetistä ja sen ulottuvuuksista sekä ymmärtää ammatti-identiteetin ulottuvuksien rakentumista
sellaisena kuin se ilmeni tutkimukseen osallistuville henkilöille. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellytti sellaista tutkimuksellista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tutkittavien
inhimillinen kokemus, heidän tietoisuudessaan olevat merkitykset ja heidän subjektiivinen
elämismaailmansa. Lisäksi tavoitteen saavuttaminen vaati sellaista tiedonkeruumenetelmää,
jossa tutkittavat saivat kertoa itsestään vapaasti omin sanoin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi valitsin aineiston keruumenetelmäksi teemahaastattelun, koska se saattaa motivoida
tutkimukseen osallistuvia henkilöitä enemmän kuin lomaketutkimus.
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan myös tarkastella aineiston määrän pohjalta. Nieminen
(1998, 216) tähdentää, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tavoitella yleistämistä, vaan ilmiöön liittyvien merkitysten monipuolista tarkastelua. Aineiston riittävyyttä voidaan arvioida
saturaation avulla. Aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät enää tuota tutkimustehtävän kannalta uutta tietoa. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 13–16.) Haastatteluun osallistui 13 koulutussuunnittelijaa. En pyrkinyt yleistämiseen vaan ilmiön monipuoliseen kuvaamiseen. Laadullisen tutkimuksen menetelmin kerättyä aineistoa voidaan pitää riittävänä silloin, kun samat asiat alkavat toistua. Tässä tutkimuksessa saturaatiopiste täyttyi 11
haastattelun jälkeen. Viimeiset haastattelut alkoivat toistaa edellisten haastattelujen sisältöä,
joten jätin kaksi haastattelua tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Tutkimuksessa selvitettiin koulutussuunnittelijoiden omia kokemuksia ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ammatti-identiteettiä ilmiönä sekä siihen liittyviä merkityksiä ja kokemuksia fenomenoligisella tutkimusotteella. Fenomenologissa tutkimuksessa tutkijan tulee
paljastaa esiymmärryksensä ja oma suhteensa tutkittavaan ilmiöön. Tutkija ei lähde koskaan
tyhjästä, vaan oma kokemus luo mahdollisuuden ymmärtää yleisemmin toisia, tulkita heidän
kokemuksiaan ja ilmaisujaan. Taustalla on aina jotakin, joka antaa pohjan ymmärtää tutkittavaa asiaa. Tutkija on osa yhteisön merkityksen perinnettä, johon hän on kasvanut. Tutkijan on
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selvitettävä tutkimuksessaan tutkimuskohdetta koskevat lähtökohtansa, ennakkokäsityksensä
ja ennakko-oletuksensa. (Vilkka 2005, 136–137.)
Tiedostin tätä tutkimusta tehdessäni, että minulla tutkijana on olemassa ymmärrys ja kokemus koulutussuunnittelijan työstä ja ammatti-identiteetistä. Tämä esiymmärrys on suunnannut ajatuksiani ja ohjannut tiedonhankintaa. Tutkijana olen ollut tavallaan kaksoisroolissa.
Olen tutkinut ja analysoinut koulutussuunnittelijan ammatti-ideniteettiä ja samanaikaisesti
olen työskennellyt itse koulutussuunnittelijana. Olen ollut vahvasti osa tutkittavaa ilmiötä.
Tästä on ollut sekä etua että haittaa. Yhteys tutkimuskontekstiin on ollut etu siinä mielessä,
että konteksti ja ”kieli” ovat olleet tuttuja. Kokemuksen kautta syntyneestä esiymmärryksestä
on ollut myös etua teemahaastattelua rakentaessani ja sitä toteuttaessani. Omat ennakkokäsitykseni ilmiöstä ovat saattaneet ohjata haastattelutilannetta. Toisaalta tarvitsin tätä esiymmärrystä, jotta saatoin keskustella haastateltavien kanssa ja analysoida heidän esille nostamiaan
kokemuksia.
Haastattelijan roolissa olin myös havainnoitsija, ja tarkkailin osallistujien non-verbaalista
viestintää. Haastattelun aikana saatoin vaihdella teemoja joustavasti tilanteen mukaan ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Muutamat haastateltavat epäilivät, osaisivatko he
vastata kysymyksiin. Tällöin rohkaisin heitä sanomalla, että ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Toin myös esiin, että olen kiinnostunut nimenomaan heidän kokemuksistaan. Haastattelun avulla sain kuvaavia esimerkkejä ja kielikuvia ilmiöstä. Teemahaastattelu vaati myös hyvää vuorovaikutustaitoa, luottamuksellista suhdetta ja haastattelutaitoja, joita olen voinut kehittää työskennellessäni ammatillisena opettajana ja koulutussuunnittelijana. (Aaltio & Puusa
2001, 159; Hirsijärvi 2008, 35–37 ja 68–69.)
Tutkimusaineiston analyysi perustui esiymmärrykseeni ja aineistosta esille nousseiden asioiden reflektointiin. Tutkijan tulee kirjata ja perustella luokitteluperusteensa. Tutkimuksen luotettavuuden osoittaa luokittelun loogisuus. Tämän tutkimuksen aineiston analyysi eteni aineistolähtöisesti. Tutkimusaineiston annettiin puhua ja analyysin lähtökohdaksi otettiin ne
asiat ja käsitteet, joita tutkittavat käyttivät haastatteluissaan. Aineiston analyysi on kuvattu
vaiheittain eteneväksi ja tällä tavoin on pyritty jäntevöittämään analyysiprosesessin esittämistä. Analyysivaiheiden väliin on sijoittunut tutkimustehtävään palaamista ja sen tarkistamista. Tulkintoja tehdessäni olen käyttänyt paljon suoria lainauksia haastatteluista, jotta tulkintojeni perusteet tulisivat näkyväksi ja ne voisi jäljittää. Aineiston analyysin tuottamat ylä75

ja alaluokat ovat olleet koulutussuunnittelijan ammatti-ideniteetin ulottuvuuksien määrittämisen perusteena. Esiymmärrykseni tutkittavasta ilmiöstä on vaikuttanut varmasti osaltaan tutkimuksen tuloksiin. Olen pyrkinyt tiedostamaan ennakkokäsitykseni tuomalla sen julki. Oma
käsitykseni muuttui ja laajeni analyysin ja teoreettisen tarkastelun aikana.
Tässä tutkimuksessa ei ole pidetty ongelmana yleistettävyyttä, sillä ilmiö on pyritty liittämään
laajempaan kontekstiin ja teoriaan. Tulosten tarkastelussa on liitetty muiden alojen asiantuntijoiden tukimustuloksia koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettiä käsitteleviin tutkimuksiin.
6.2 Tutkimustulosten tarkastelua
Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulutussuunnittelijoiden kokemuksia
omasta ammatti-identiteetiteetistään sekä tutkia millaisista ulottuvuuksista heidän ammattiidentiteettinsä rakentuu. Lisäksi tehtävänä oli selvittää millaisia ammatti-identiteettityyppejä
heidän kertomuksistaan muodostuu. Eskola ja Suoranta (1998, 65) näkevät laadullisen aineiston periaatteessa loputtomana. He painottavat tutkimuksen tarkan rajauksen merkittävyyttä. Tässä tutkimuksessa oleellinen rajauksen tein siinä, että tarkastelin koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiä hänen itsensä kertomana ja omana kokemuksenaan.
Tämän tutkimusraportin alussa käsitellyn kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että ammatti-identiteetti on moniulotteinen ilmiö, johon kietotuvat läheisesti minäkäsitys ja identiteetti. Tässä tutkimuksessa ammatti-identiteetti on ymmärretty siten, että se on koulutussuunnittelijan kokemus itsestään ammattinsa edustajana. Se kertoo myös siitä, mikä hänelle on
tärkeää, kun hän toimii ammatissaan. Lisäksi ammatti-identiteetin rakentuminen nähdään
persoonallisen ja sosiaalisen välisenä suhteena. Se rakentuu ja muotoutuu niissä kulttuurisesti
määritetyissä työyhteisöissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa, joissa koulutussuunnittelijat
elävät. (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006, 41 ja 43; Vähäsantanen 2007, 157.)
Jokainen ihminen kokee ammatti-identiteettinsä omalla tavallaan. Uskon kuitenkin, että saman ammattikunnan edustajilla on myös yhteneväisyyksiä ammatti-idenititeeteissä. Tässä
tutkimuksessa tuotettiin koulutussuunnittelijan ammatti-identtiteetin ulottuvuudet. Ne rakentuvat tutkittavien kertomuksista, aineistolähtöisen sisällön analyysin tuloksena neljästä ulottuvuudesta: 1) koulutussuunnitteluosaaja 2) liiketoimintaosaaja 3) yhteistyö- ja verkostoosaaja 4) kehittämisosaaja (kuvio 14).
76

Kuvio 14. Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin ulottuvuudet
Koulutussuunnitteluosaaja
Tässä tutkimuksessa koulutussuunnitteluosaaja -ulottuvuus jäsentyi koulutusprosessin ja projektin hallinnasta, sisällöllisestä osaamisesta sekä muusta osaamisesta. Ammatti-identiteetissä on oleellista se, mikä erottaa meidät muista (Hall 1999, 12). Koulutussuunnittelijan
työssä se on koulutussuunnitteluosaamiseen liittyvä asiantuntijuus, ja sitä voidaan pitää myös
hänen ydinosaamisalueenaan. Tuloksista ilmeni, että koulutussuunnittelija joutuu päivittäin
suunnittelemaan ja koordinoimaan erilaisia koulutusprojekteja ja -prosesseja. Niiden samanaikaisuus ja päällekkäisyys vaativat häneltä hyvää organisointitaitoa, nopeaa reagointikykyä,
ongelmanratkaisu- ja priorisointitaitoa. Saadut tulokset saavat tukea myös Veijolan ja Jokisen
(2008, 15) näkemyksestä. Heidän mukaan uusi työ ei ole tehtäviltään rajattua, vaan se edellyttää tekijältään ns. naistaitoja – useiden tehtävien samanaikaista hoitamista. Tässä tutkimuksessa haastateltavat pitivät tärkeämpänä yleissuunnittelun hallintaa kuin sisällöllistä
osaamista koulutusten suunnittelussa. Saadut tutkimustulokset saavat tukea Huotarin (2007,
251–255) näkemyksestä, jonka mukaan koulutussuunnittelijat ovat harvemmin suunnitttele77

miensa koulutusten substanssin hallitsijoita. Kouluttajat tuovat sisällöllisen asiantuntemuksen
koulutuskokonaisuuksiin.
Tulokset osoittavat myös sen, että tutkittavat kokivat tärkeänä kehittää kieli- ja kansainvälisyysosaamistaan. He nostivat kielitaidon kehittämisen keskiöön ja erityisesti englannin kielen
suullisen kielitaidon. Tätä selittänee ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöjen kansainvälistyminen, sillä kansainvälinen hanketoiminta sekä ulkomaalaiset vieraat ja opiskelijat
ovat osa niiden arkea. Lisäksi ammattikorkakouluissa on laajennettu toimintaa kansainvälisen
koulutusviennin suuntaan. Saatuja tutkimustuloksia tukee Korkeakoulujen kansainvälistymisstarategiasta vuosille 2009–2015 (2009, 9-10). Siinä korostetaan työyhteisöjen kieli- ja
kansainvälistymisosaamista. Myös Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelmassa
vuosille 2011–2016 todetaan, että yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla toimitaan kansainvälisessä toimintaympäristössä, joka edellyttää hyvää ja monipuolista kielitaitoa sekä kulttuurien
tuntemusta (opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 15).
Sosiaalisen median käyttö sekä verkko-opetus ja niihin liityvät pedagogiset ratkaisut ovat
oleellinen osa ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutusta. Tutkimuksen tulokset osoittivat
myös tämän kehittymistarpeen ajankohtaisuuden. Jotta opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet täyttyisivät tieto- ja viestintäteknologian laajasta käytöstä opetuksessa ja opiskelussa eri
koulutusasteilla, on myös koulutussuunnittelijoilla oltava asianmukainen osaaminen tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämisestä koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (2011, 15) esitetään myös samansuuntaisia
näkemyksiä. Siinä korostetaan koulujen digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen
parantamista ja tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämistä.
Liiketoimintaosaaja
Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus–loppuraportissa (2011, 12) nostetaan liiketoimintaosaaminen yhdeksi työntekijöiden keskeiseksi osaamistarpeeksi. Tätä käsitystä tukevat myös
saadut tutkimustulokset. Hyvät ideat viedään käytäntöön liiketoimintaosaamisella. Kehitystoiminta tuottaa, kun osataan tuotteistaa, markkinoida ja myydä. Lisäksi tarvitaan asiakkaan
toimintaympäristön ja kulutustottumusten ymmärrystä, jotka ovat asiakaslähtöisyyden ytimessä. Haastateltavat kokivat talous- ja markkinointiosaamisen jatkuvaksi kehittymiskohteekseen. Tähän vaikuttanee se, että harvoilla tutkimukseen osallistuneilla oli taustalla kaupallista koulutusta. Saatuihin tutkimustuloksiin heijastunee myös se, että täydennyskoulutus78

ten tarjontaa on paljon ja kilpailu asiakkaista näyttää kiristyvän. Ammattikorkeakoulut kamppailevat valtiovallan säästö- ja leikkaustoimien kanssa, sillä rahoitusta supistetaan, aloituspaikkoja ja toimipisteitä karsitaan (opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 28–29). Ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksen odotetaan tuottavan voittoa tai ainakin peittävän omat
kustannuksensa. Edellä esitetyt tekijät haastavat koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettiä, sillä kaikessa toiminnassa on otettava huomioon taloudellinen kannattavuus.
Tulokset osoittavat, että koulutussuunnittelijat mielsivät itsensä vahvasti asiakaspalveluosaajiksi. Tutkittavat toivat esiin asiakasläheisyyden kaikessa toiminnassaan. He pitivät tärkeänä
asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kuuntelemista ja kartoittamista, jotta koulutussuunnittelijat
osaavat tuotteistaa ja tarjota asiakkaille heidän tarpeistaan nousevia koulutustuotteita ja -palveluita. Asiakasläheisyys koettiin vahvaksi osaksi omaa ammatti-identiteettiä, kun taas asiakkuuden hallinta ja hoito nähtiin koko työyksikön kehittämiskohteena.
Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetin liikentoimintaosaaja -ulottuvuuden tarkasteluun
voi liittää pohdinnan ennakointiosaamisesta. Organisaation kaikilla tasoilla tarvitaan ennakointiosaajia ja visionäärejä. Tutkimustuloksista saattoi päätellä, että ennakointitietoa on valtava määrä. Olennaisen ennakointitiedon löytäminen ja analysointi vaativat systematiikkaa
sekä työvälineitä ja menetelmiä, joilla tieto voidaan käsitellä yrityksen, tässä tapauksessa
ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tarpeeseen (Saikkonen, Härkönen & Järvinen
2007, 31). Ennakointi nousi yhdeksi osaamisen kehittymiskohteeksi. Koulutussuunnittelijan
työssä tarvitaan entistä enemmän kykyä muuntaua, ennakoida ja tehdä tulevaisuutta. Toisin
sanoen työ edellyttää kykyä nähdä ja tehdä johtopäätöksiä ajan ilmiöistä ns. heikoista signaaleista yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuspolitiikassa. Tähän tarvitaan myös johdon,
täydennyskoulutustiimin ja kouluttajien tukea, koska ideat hioutuvat tyypillisesti eteenpäin
ryhmissä. Joku keksii alkuperäisen ajatuksen, minkä jälkeen tarvitaan eri osaamisilla varustettuja ihmisiä, jotta idea jalostuisi koulutustuotteeksi tai -palveluksi (Elinkeinoelämän keskusliitto 2011, 13).
Yhteistyö- ja verkosto-osaaja
Koulutussuunnittelijat kokivat olevansa ammatti-identiteetiltään yhteistyö- ja verkostoosaajia. Koulutussuunnittelijan ammatti-ideniteetti rakentuu hänen ja oman työyhteisön, asiakas- ja kumppanuusorganisaatioiden, alueellisten ja valtakunnalisten verkostojen vuorovaikutuksessa. Häneltä edellytetään varsin kehittyneitä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, neuvot79

telutaitoja ja rohkeutta tutustua uusiin ihmisiin. Oivallus–loppuraportissa (2011, 13) painotetaan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkosto-osaamisen merkitystä. Tulevaisuudessa on keskeistä koota verkostojen avulla erilaisia osaamiskombinaatioita. Moniosaajuus ja huippuosaajuus syntyvät ryhmien, tiimien ja verkostojen yhteistyön tuloksena. Ryhmissä tekeminen,
toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat taitoja, jotka edellyttävät harjoittelua.
Osa koulutussuunnittelijoista näki kehittymiskohteinaan yhteistyötaitojen, verkostojen ja niissä työskentelyn kehittämisen. Etenkin hyvin erilaisissa verkostoissa toimiminen asettaa heidän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitonsa koville. Eri yhteisöissä työskentely, nopeat siirtymiset asiantuntijaryhmästä toiseen edellyttävät kykyä heittäyä tilanteisiin, kykyä ottaa eri rooleja, luovaa ongelmanratkaisua ja kykyä kohdata eri asiantuntijat (Mäki 2012, 120). Lisäksi
verkostoissa, joissa on eri ammattialan edustajia, voi asiantuntijoiden käsitteellisen tiedonmuodostuksen erilaisuus nousta yhteistyön esteeksi (Parviainen 2006, 176). Nämä tekijät
haastavat koulutussuunnittelijan ammatti-identiteettiä.
Ammatti-identiteetti kehittyy position ja vuorovaikutuksen avulla (Heikkinen, Borgman,
Henriksson, Korkiakangas, Kuusisto, Nuotio, & Tiilikkila 2001, 10–13). Koulutussuunnittelijat olivat sitoutuneita työhönsä, mutta kaipasivat yhteisöllisyyttä ja kollegiaalista tukea. Tämä tuli voimakkaasti esiin niillä haastateltavilla, jotka työskentelivät ainoana ammattikuntansa edustaja täydennyskoulutuksessa. Tutkimustuloksista saattoi päätellä myös sen, että
koulutussuunnittelijat työskentelivät pitkälti itsenäisesti ja yksin omissa koulutusprojekteissa
ja hankkeissa. Kohosen (2000, 9) mukaan asiantuntijuuden kehittämisessä tulisi kasvattaa
taitoja, joiden avulla työyhteisön toimintakulttuurian voitaisiin kehittää kollegiaalisen yhteistyön suuntaan. Yhteisöllisyyden kokemusta saattaisi lisätä aito tiimityön kehittäminen
täydennyskoulutuksessa sekä vertaismentorointi tai vertaisryhmät. Niillä saattaisi olla myös
myönteinen vaikutus koulutussuunnittelijan sitoutumiseen työssä.
Kehittämisosaaja
Koulutussuunnittelijan osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, koska yhteiskunnan, työelämän ja asiakasorganisaatioiden sekä kumppaneiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti. Paaso
(2010, 208) korostaa väitöstutkimuksessaan, että ammattialan vastuullisen kehittäjän työidentiteetin jatkuva rakentaminen on välttämätöntä, koska ammatillinen taitotieto kehittyy ja
muuntuu koko ajan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulutussuunnittelijan arjessa näyttää olevan vahvasti läsnä itsen ja työn, työyhteisön sekä asiakasorganisaatioiden kehittäminen. Haastateltavat olivat kiinnostuneita itsensä ja osaamisensa kehittämisestä. Tuloksista ei
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noussut esiin sitä, että heidän osaamisen kehittäminen olisi suunnittelmallista ja organisaation
tavoitteisiin perustuvaa.
Saadut tulokset vahvistavat Collinin (2009, 23, 32–33) näkemystä siitä, että työssä oppiminen
mahdollistaa osaamisen kehittämisen, joka vahvistaa myös ammatti-identiteettiä. Tämä tuli
vahvasti esiin uran alussa olevien koulutussuunnittelijoiden haastatteluista. Tulokset tukevat
myös Collinin (2007, 203) käsitystä työssä opittavien asioiden perustumisesta jo nähtyyn ja
kuultuun tai koettuun, jota sovelletaan uudella tavalla. Kokeneiden koulutussuunnittelijoiden
käsitykset vahvistivat tätä näkemystä.
6.3 Tutkimuksen eettisyys
Vehviläinen-Julkunen (1998, 27–28) painottaa eettisten kysymysten merkitystä tieteissä, joissa tutkitaan inhimillistä toimintaa. Tutkimuksen aiheen valinta on eettinen ratkaisu. Tutkijan
on selvitettävä, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan, miksi tutkimukseen lähdetään ja mitä
pidetään tärkeänä. Nämä eettiset kannanotot nousevat esiin tahtoen tai tahtomattaan tutkimuksen julkilausutussa tarkoituksessa ja tutkimustehtävän muotoilussa (Tuomi & Sarajärvi
2009, 128–130). Tutkija on vastuussa tieteelle, muille ihmisille ja tutkimuskohteille (Grönfors 1982, 202).
Muodostin tutkimustehtävän tutkimuksen tavoitteesta, jonka saavuttamiseksi tarkastelin ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa työskentelevien koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettiä. En arvioinut tai vertaillut eri ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa työskentelevien koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettiä, vaan olin kiinnostunut,
millaisista ulottuvuuksista heidän ammatti-identiteettinsä rakentuu. Olen tarkastellut teemahaastatteluissa esitettettyjä asioita tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Haastateltavien kertomat
asiat ovat mielestäni totta sellaisenaan, enkä ole kyseenalaistanut niitä. Aiheen tarpeellisuus
on perusteltavissa koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteettitutkimuksen vähäisyydellä.
Ihmisoikeudet muodostavat ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan. Tutkijan on
selvitettävä osallistujille tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät sekä mihin tietoja käytetään.
Tutkimuseen osallistuville on kerrottava, miksi juuri heidät on valittu haastateltaviksi. Tutkittavien suojaan kuuluu osallistumisen vapaaehtoisuus, ja jokaiselle tutkittavalle on myös
taattava nimettömyys. Lisäksi tutkittaville on selvitettävä, miten he saavat tietoa tutkimuksesta sen valmistuttua. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 131.)
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Pyytäessäni koulutussuunnittelijoita haastatteluun kerroin tutkimukseni tavoitteen, toteutustavan ja haastatteluteemat. Lupasin myös, että haastatteluun osallistuvien ja heidän työpaikkojensa nimiä ei julkaista tutkimuksen missään vaiheessa. Painotin sitä, että olen kiinnostunut
nimenomaan heidän kokemuksistaan omasta ammatti-identiteetistään. Ainoastaan yhdelle
ammattikorkeakoululle lähetin kirjallisen tutkimuslupapyynnön. Muiden ammattikorkeakoulujen koulutussuunnittelijat antoivat puhelimitse suostumuksensa haastatteluun. Lisäksi
kerroin, miksi olin valinnut juuri kyseiset henkilöt ja tietyissä ammattikorkeakouluissa työskentelevät koulutussuunnittelijat haastatteluun. Jokainen henkilö sai vapaaehtoisesti päättää,
osallistuuko tutkimukseen vai ei.
Tutkimuksen raportoinnilla on myös eettinen merkitys (Vehviläinen-Julkunen 1998, 31).
Olen pyrkinyt raportoimaan kaiken avoimesti ja rehellisesti siten, että tutkittavien anonyymiys on säilynyt. Olen käyttänyt suoria lainauksia haastateltavien kertomista asioista. Niiden
perusteella ei voi kuitenkaan tietää, kuka on maininnut kyseiset asiat, koska en ole ilmaissut
paikkakuntia tai työpaikkojen nimiä. Tutkimuksen valmistuttua jokaisella haastatellulla on
mahdollisuus lukea raportti.
6.4 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheita
Keskeistä on myös pohtia, onko tutkimuksen tuloksista käytännöllistä hyötyä (Tahvanainen
2001, 367–369). Fenomenologisessa analyysissä yleistäminen ulottuu tutkimusaineiston ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun tutkimustulosten lukijat löytävät niistä jotakin omaa kokemusmaailmaa kuvaavaa (Roisko 2002, 131–132). Koulutussuunnittelijoiden ammatti-identiteetistä on olemassa vähän tutkittua tietoa. Siitä syystä uskon, että tutkimusta voi hyödyntää
ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksessa. Lisäksi sitä voi soveltuvin osin käyttää
muissa organisaatioissa ja yrityksissä, joissa työskentelee henkilöstö- ja koulutussuunnittelijoita. Tämän tutkimuksen tuloksena on saatu tietoa koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetistä ja ammatti-identiteettityypeistä. Saatuja tuloksia voidaan käyttää hyväksi koulutussuunnittelijan työn ja hänen työyhteisönsä kehittämisessä. Lisäksi ammatti-identiteetin ulottuvuuksia voidaan käyttää soveltuvin osin, kun työyhteisössä määritellään koulutussuunnittelijoiden osaamista, työyhteisöön rekrytoidaan ja perehdytetään uutta suunnittelijaa.
Verkostoja ja verkostotyötä on tutkittu vielä varsin vähän. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää koulutussuunnittelijoiden verkostotyötä ja sen luonnetta. Millaisia ovat heidän verkostonsa, millaisista asiantuntijoista ne muodostuvat ja millaisia rooleja koulutussuunnittelijoilla
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on eri verkostoissa. Miten he oppivat verkostoissa ja millaista sisällöllistä osaamista ne tuottavat koulutussuunnittelijoiden työhön, millaista asiantuntijuutta niissä synnytetään?
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LIITTEET
Liite 1. Koulutussuunnittelijoiden teemahaastattelurunko
Taustatiedot
Sukupuoli
Ikä: Minkä ikäinen olet?
Koulutus: Mikä on sinun koulutuksesi?
Työpaikka: Minkä koulutusalan täydennyskoulutuksessa työskentelet?
Työn valinnan motiivit: Mitkä ovat koulutussuunnittelijoiden ammatinvalinnan motiviit?
Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että valitsit koulutussuunnittelijan ammatin?
Millaiset motiivit sinulla oli koulutussuunnittelijaksi hakeutumiseen?
Kuvaus koulutussuunnittelijan työstä: Millaisista työtehtävistä koulutussuunnittelijoiden työ muodostuu?
Kuvaa, mistä tehtävistä työsi muodostuu?
Miten kuvaisit, mitkä ovat koulutussuunnittelijan työn erityispiirteet?
Kokemukset koulutussuunnittelijan työstä: Miten koulutussuunnittelijat kokevat työnsä?
Kuinka pitkään olet ollut koulutussuunnittelijan tehtävissä?
Oletko toiminut joissakin muissa tehtävissä? Kuinka kauan olet toiminut?
Miten olet kokenut koulutussuunnittelijan työn?
Miten toimenkuvasi on kehittynyt koulutussuunnittelijana ollessasi?
Millaiset mahdollisuudet sinulla on vaikuttaa työtehtäviisi?
Miten haluat kehittää itseäsi koulutussuunnittelijan työssä?
Koulutussuunnittelijan ammatti-identiteetti
Millainen olet koulutussuunnittelijana?
Millainen on mielestäsi ideaalikoulutussuunnittelija?
Millainen koulutussuunnittelija olen suhteessa muihin koulutussuunnittelijoihin?
Mitkä ovat vahvuutesi koulutussuunnittelijana?
Mitkä ovat kehittämiskohteita työssäsi koulutussuunnittelijana?
Koetko ristiriitaa oman itsesi/persoonasi ja työn vaatimusten välillä?
Koulutussuunnittelijan oma ammatin arvostus
Miten arvostat ammattiasi?
Miten koulutussuunnittelijan ammattia mielestäsi yleisesti arvostetaan yhteiskunnassamme?
Samaistuminen omaan ammattikuntaan: Miten koulutussuunnittelijat ovat samaistuneet omaan ammattikuntaansa?
Miten olet samaistunut ammattikuntaasi?
Miten vuorovaikutus toimii muiden koulutussuunnittelijoiden kanssa?
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Koulutussuunnittelijan työhön kohdistuvat odotukset ja vaatimukset: Miten koet ympäristön odotukset ja vaatimukset työllesi?
a.)koulutuspolitiikka,
b.)yhteiskunta,
c.)rahoittaja
d.)asiakas
e.)työorganisaatio/työn antaja
f.)kouluttaja
g.)esimies
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Liite 2. Koulutussuunnittelijoiden haastatteluista muodostetut yläluokat ja alaluokat sekä pelkistetyt ilmaukset
VAHVUUDET
Taulukko 1. Koulutussuunnittelijaosaaja (vahvuudet)
YLÄLUOKKA
1 Koulutussuunnitteluosaaja

ALALUOKKA
1.1 Koulutusprosessin ja -projektin
hallinta

1.2 Suunnitteluosaamiseen liittyvät
persoonalliset piirteet

1.3 Koulutusten sisällöllinen asiantuntijuus

1.4 Muu osaaminen

PELKISTETTY ILMAUS
Suunnitteluprosessien ja projektien
koordinaattori
Useita prosesseja samanaikaisesti
tekevä
Prosessien laadukkuutta arvostava
Priorisointitaitoa arvostava
Organisaattori
Moniosaaja
Täsmällisyyttä arvostava
Tunnollisuutta arvostava
Painetta sietävä
Ongelmanratkaisuun pystyvä
Nopeasti uusia asioita omaksuva
Luotettava tekijä
Joustava tekijä
Hektisestä työstä pitävä
1.3.1 Yleissuunnittelutaitoa arvostava
Yleissuunnittelun taitava
1.3.2 Pedagogista osaamista arvostava
Pedagogiikan taitaja
Konstruktiivista oppimiskäsitystä
arvostava
1.4.1 Tieto- ja viestintäteknologian
hallinta
Nörtti
Sosiaalisen median hallintaa arvostava
1.4.2 Kieliosaaminen
Kielien taitaja

Taulukko 2. Liiketoimintaosaaja (vahvuudet)
YLÄLUOKKA
2 Liiketoimitaosaaja

ALALUOKKA
2.1 Talous- ja markkinoijaosamista arvostava

2.2 Ennakointi- ja tuotekehittelyosaaminen

2.3 Asiakasläheisyys
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PELKISTETTY ILMAUS
Työnsä liiketoiminnaksi ymmärtävä
Budjetoinnin hallitseva
Koulutusmarkkinoiden kilpailun
hyväksyvä
Markkinointiosaamista arvostava
Tuotteistamisosaamista arvostava
Luovatyyppi
Ideanikkari
Epävarmuutta sietävä
Ennakointiin pyrkivä
Asiakasläheinen työssään
Hyvään asiakaspalveluun pyrkivä
Asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiva
Asiakastyytyväisyyttä tavoitteleva

Asiakaspalautetta arvostava

Taulukko 3. Yhteistyö- ja verkosto-osaaja (vahvuudet)
YLÄLUOKKA
3 Yhteistyö- ja verkosto-osaaja

ALALUOKKA
3.1 Yhteistyöosaaminen

3.2 Vuorovaikutusosaaminen

3.3 Verkosto-osaaminen

PELKISTETTY ILMAUS
Yhteistyötä eri tahojen kanssa
tekevä
Kouluttajien asiantuntijuuteen
luottava
Vertaistukea arvostava
Tiimityötaitoa arvostava
Tiedottaja
Dialogia arvostava
Kuunteleva ja kohtaava
Empaattisuutta arvostava
Keskusteleva
Ihmissuhdeosaaja
Helposti lähestyttävä
Helposti verkostoituva
Verkostoja arvostava
Verkostoyhteistyötä arvostava

Taulukko 4. Kehittämisosaaja (vahvuudet)
YLÄLUOKKA
4 Kehittämisosaaja

ALALUOKKA
4.2 Sitoutunut tekijä

4.3 Itsensä, työnsä ja työyhteisönsä
kehittäjä

PELKISTETTY ILMAUS
Omaan osaamiseensa luottava
Työtään arvostava
Työstään pitävä
Työnsä itsenäisyyttä ja vapautta
arvostava
Korkean työmoraalin omaava
Työssäoppija
Työssään ammatillisesti kasvava
Työssään ihmisenä kasvanut
Vastuualueensa kehitystä seuraava

KEHITTYMISKOHTEET
Taulukko 5. Koulutussuunnitteluosaamisen kehittäminen (kehittymiskohteet)
YLÄLUOKKA
1Koulutussuunnitteluosaamisen
kehittäminen

ALALUOKKA
1.1 Koulutusprosessin ja projektin
hallinta
1.2 Sisällöllinen asiantuntijuus

1.3 Muu osaaminen
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PELKISTETTY ILMAUS
Koulutusprosessien hallinta
Organisoinnin taito
Priorisoinnin taito
Delegoinnin taito
1.2.1 Substanssin asiantuntemus
Alan kehityksen seuraaminen
1.2.2 Pedagoginen osaaminen
Pedagogisen pätevyyden hankkiminen
Pedagogisen osaamisen kehitäminen
1.2.3 Yleissuunnitteluosaaminen
Erilaisista lisä- ja täydennyskoulutusmuodoista osaamisen kehittäminen
1.3.1 Tieto- ja viestintäteknologian
hallinta
Verkko-oppimisympäristöjen ke-

hittäminen
Sosiaalisen median osaamisen
kehittäminen
1.3.2 Kieliosaamisen kehittäminen
Suullisen kielitaidon kehittäminen

Taulukko 6. Liiketoimitaosaamisen kehittäminen (kehittymiskohteet)
YLÄLUOKKA
2 Liiketoimitaosaamisen kehittäminen

ALALUOKKA
2.1 Ennakointi- ja tuotekehittelyosaaminen

PELKISTETTY ILMAUS
Tuotteistamisosaaminen
Ennakointiosaaminen

2.2 Asiakasläheisyys

Asiakastyön kehittäminen
Asiakaspalvelu
Asiakas suunnitteluun mukaan
Talousosaamisen kehittäminen
Budjetointiosaaminen
Tarjouskilpailujen seuraaminen
Markkinointiosaaminen
Asiantuntijatyön myymisen haasteelliseksi kokeva

2.3 Talous- ja markkinointiosaaminen

Taulukko 7. Yhteistyö- ja verkosto-osaamisen kehittäminen (kehittymiskohteet)
YLÄLUOKKA
3 Yhteistyö- ja verkosto-osaamisen kehittäminen

ALALUOKKA
3.1 Yhteistyön kehittäminen

3.2 Vuorovaikutuksen kehittäminen

3.3 Verkostoitumisen kehittäminen

PELKISTETTY ILMAUS
Yhteistyön kehittäminen koulututtajien kanssa
Yhteistyön kehittäminen asiakkaan
kanssa
Yhteistyön kehittäminen koulutussuunnitelijoiden kanssa
Kuuntelemisen taito
Pysähtymisen taito
Dialogisuus
Konsultatiivisen työtotteen kehittäminen
Verkostotyön kehittäminen

Taulukko 8. Kehittämisosaamisen kehittäminen (kehittymiskohteet)
YLÄLUOKKA
4 Kehittämisosaamisen kehittäminen

ALALUOKKA
4.1 Työhön sitoutumisen kehittäminen

4.2 Työyhteisön tasolla työn kehittäminen
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PELKISTETTY ILMAUS
Oman asenteen muuttamisen työtään kohtaan
Oman työtavan löytäminen
Jatkuva identiteettityö
Työhön sitoutuminen
Jämäkkyyden kehittäminen
Vertaistuki
Organisaation ja työyhteisön sisällä yhteisten pelisääntöjen luominen
Koulutussuunnittelijan työn näkyväksi tekeminen
Esimiehen tuki työlle
Byrokratian keventäminen
Ajan löytäminen kehittämistyölle

