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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, missä määrin sosionomiopiskelijoiden asian-
tuntijuuden kehittyminen toteutuu integratiivisen pedagogiikan idean mukaisesti harjoittelu-
jaksoilla. Aihetta lähestytään sosionomiopiskelijoiden harjoitteluun liittyvien oppimiskoke-
musten kautta. Tutkimuksen kontekstina ovat opiskelijoiden kirjoittamat oppimistarinat, jot-
ka sijoittuvat sosionomiopintoihin sisältyviin harjoittelujaksoihin. 
 
Tutkimusaineistona ovat kolmannen vuoden sosiaalipedagogiikan erikoisosaamisalueekseen 
valinneiden sosionomiopiskelijoiden (n=16) kirjoittamat vapaamuotoiset oppimistarinat. 
Tutkimus on laadullinen, narratiivinen tutkimus ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysin 
keinoin. 
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Mitä harjoittelujaksoihin liittyviä oppimiskokemuksiaan 3. vuoden sosiaalipedagogiikkaan 
erikoistuneet sosionomiopiskelijat pitävät tärkeinä? 
2.  Mitä oppimista edistäviä tekijöitä opiskelijoiden kirjoittamissa oppimistarinoissa esiintyy?  
3. Millaisia yhtymäkohtia opiskelijat havaitsevat oman oppimistarinansa ja sosionomiopinto-
jen oppisisältöjen välillä? 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijat pitivät kahden ensimmäisen vuoden harjoitte-
luissa tärkeimpinä oppimiskokemuksinaan ammatillisen vuorovaikutuksen oppimista sekä 
päiväkotityöhön liittyvää oppimistilanteiden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin oppimis-
ta. Asiantuntijuuden kehittyminen tapahtui suurelta osin integratiivisen pedagogiikan peri-
aatteiden mukaisesti. Oppiminen oli monitasoista; teoria heräsi henkiin, kun sitä pystyttiin 
yhdistämään käytäntöön, käytännön tilanteissa opittiin käytännön työtaitoja ja metakognitii-
viset taidot kehittyivät harjoittelukokemuksia pohdittaessa. Sosiokulttuurinen tieto lisääntyi, 
kun opiskelijat pääsivät työyhteisön jäseniksi ja osallistuivat yhteisiin työprosesseihin. Har-
joittelun myötä opiskelijat saivat myös lisää itseluottamusta ja heidän ammatti-identiteettinsä 
kehittyi.  
 
Opiskelijat kaipasivat lisää käytännönläheistä opetusta opintoihinsa. Teoriatiedon karttumis-
ta ja sen merkitystä oman asiantuntijuuden kehittymiselle ei nähty kovin merkitykselliseksi, 
mutta toisaalta oppimistarinoissa opiskelijat sovelsivat teoriaa käytännön tilanteiden reflek-
toinneissaan hyvinkin paljon. Teoria tarjosi heille käsitteelliset välineet kokemusten ana-
lysointiin. Yhdeksi harjoitteluissa oppimisen erityiseksi piirteeksi nostan sen, että jokainen 
opiskelija voi lähteä liikkeelle omalta tasoltaan, omista kokemuksistaan ja tavoitteistaan ja 
oppia itselleen merkityksellisiä taitoja. Harjoittelussa opiskelija kohtaa väistämättä oman 



 

  

osaamisensa; hän tiedostaa omat vahvuutensa ja joutuu kriittisesti pohtimaan osaamisensa 
puutteita ja usein myös oivaltaa oman osaamisensa kehittämisen tarpeellisuuden. 
 
Opiskelijan oppimiseen harjoittelussa vaikuttavat monet yhteenkietoutuneet tekijät. Opiskeli-
ja, ohjaaja ja harjoittelupaikan työyhteisö muodostavat sosiaalisen oppimisympäristön, jossa 
opiskelijan oppiminen tapahtuu. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että sosiaali-
nen oppimisympäristö, erityisesti työyhteisön täysivaltaiseksi, luotetuksi ja arvostetuksi jäse-
neksi pääsy sekä ohjaajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutuksen toimivuus ovat opiskelijan 
oppimista selkeästi edistäviä tekijöitä. Kun sosiaalinen oppimisympäristö on kannustava, tur-
vallinen, positiivinen hengeltään ja asettaa sopivia haasteita opiskelijalle, opiskelija rohkais-
tuu tarttumaan ennestään vieraisiin työtehtäviin sekä reflektoimaan omaa toimintaansa ja 
kokemuksiaan avoimesti, onnistumisistaan iloiten ja erehdyksensäkin hyväksyen.  
 
Positiivisen oppimisen kehän alulle saaminen harjoittelussa on tärkeää. Siinä onnistuminen 
vaatii koulutuksen järjestäjiltä harjoittelun tavoitteiden, opiskelijoiden harjoitteluun valmiste-
lun sekä harjoittelun ohjaajien ohjeistuksen työstämistä. Opiskelijan pitäisi harjoitteluun läh-
tiessään tiedostaa sosiaalisen oppimisympäristön merkitys omalle oppimiselleen ja etenkin 
oma osuutensa työyhteisöön kiinnittymisen edistämisessä. Työyhteisöön kiinnittymisen mer-
kitys tulee sisältyä harjoittelun tavoitteisiin ja siihen on myös formaalissa opetuksessa kiinni-
tettävä huomiota. Harjoittelun ohjaajien ohjeistukseen tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota, jotta he tiedostaisivat oman ohjaajanroolinsa merkityksen, opiskelijoiden odotuk-
set ohjaukselta, harjoittelun tavoitteet sekä sen, että opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet 
ohjaavat oppimista harjoittelun aikana. Parhaisiin oppimistuloksiin päästään, kun harjoittelun 
tarjoamat haasteet vastaavat opiskelijan omia kasvu- ja oppimistarpeita, joiden saavuttami-
sessa ohjaaja tukee opiskelijaa. 

sosionomikoulutus, harjoittelu, asiantuntijuuden kehittyminen, oppimista edistävät tekijät, 
integratiivinen pedagogiikka, konnektiivinen malli 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuskohteen valinta oli minulle haasteellinen prosessi, koska kiinnostavia aiheita olisi 

ollut paljon. Olen työskennellyt tähänastisen työurani ajan varhaiskasvatuksen parissa ja yli-

opisto-opintojen myötä olen nyt suuntaamassa aikuiskoulutuksen puolelle. Lapsen oppiminen 

on ollut työssäni se suola, joka on aina saanut minut uudestaan innostumaan. Halusin graduni 

liittyvän tähän kokonaisuuteen; varhaiskasvatukseen, oppimiseen ja aikuisopiskeluun. 

Tutkimusta suunnitellessani ja aihepiiriä haarukoidessani sain käsiini Kirsti Hulkarin (2006) 

väitöskirjan ”Työssäoppimisen laadun käsite, itsearviointi ja kehittäminen sosiaali- ja ter-

veysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa”. Innostuin Hulkarin tutkimuksesta ja halusin 

tutustua paremmin työssäoppimisen tutkimukseen. Pian aihe veikin mennessään. Valitsin 

tutkimukseni kohteeksi kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat, jotka saavat koulutukses-

taan lastentarhanopettajan pätevyyden. Opiskelijan näkökulma kiinnosti minua eniten siksi, 

että ajattelen opiskelijan näkökulman tuntemisen olevan tärkeää opettajille, koulutuksen jär-

jestäjille sekä ohjaajille. Toiveenani oli saavuttaa tutkimuksellani sellaista uutta tietoa, joka 

auttaisi käytännön toimijoita oman työnsä reflektoinnissa ja kehittämisessä. 

Lähdin tutkimaan sosionomiopiskelijoiden oppimiskokemuksia – subjektiivisia harjoitteluko-

kemuksiin liittyviä tarinoita. Tutkimuksen lähtökohtana oli saada autenttista tietoa siitä, mil-

laisia harjoittelussa saatuja oppimiskokemuksia opiskelijat pitävät tärkeinä sekä siitä, mitkä 

tekijät ovat edistäneet opiskelijoiden oppimista harjoittelussa. Tässä tutkimuksessa pureudu-

taan myös siihen, nivoutuvatko formaalin koulutuksen sisällöt harjoittelussa koettuihin op-

pimiskokemuksiin. Opiskelijoiden kirjoittamat tarinat omasta oppimisestaan harjoittelujak-

soilla antavat sellaista tietoa, joka auttaa ymmärtämään heidän oppimisprosessiaan ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä. Tietoa voidaan käyttää apuna harjoittelukäytäntöjen kehittämisessä en-

tistä paremmiksi. 

Aluksi esittelen asiantuntijuuden kehittymistä, integratiivista pedagogiikkaa sekä harjoittelua 

koskevaa teoriaa avaten näin tutkimukseni teoriataustaa ja aiempaa tutkimusta aiheesta. 

Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkimukseni tutkimustehtävät, metodologiset ratkaisut, kon-

tekstin, aineiston sekä aineiston analyysin. Neljännessä luvussa esittelen löydökseni tuoden 

esille lainauksia oppimistarinoista ja tehden alustavaa tulkintaa. Tutkimustulokset tuon esille 

viidennessä luvussa. Lopuksi pohdin tutkimusprosessin kulkua. 
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2 HARJOITTELU TYÖSSÄOPPIMISENA JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHIT-
TÄMISENÄ 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tutkiminen on melko tuore ilmiö. Vasta 1990-luvulta alka-

en sitä on alettu tutkia enemmän. Työssä oppimista on tutkittu mm. yksilöllisenä, yhteisölli-

senä sekä organisationaalisena ilmiönä. Opiskelijoiden työssäoppiminen ja koulutuksen ja 

työelämän yhteistyö eivät ole sisältyneet näihin tutkimuksiin juurikaan vaan se on ollut oma 

erillinen tutkimushaaransa. (Tynjälä, Virtanen & Valkonen 2005, 28.) Työssäoppimisesta on 

saatavilla runsaasti erilaisia raportteja, julkaisuja, artikkeleita ja selvityksiä. Suuri osa niistä 

on selvityksiä jonkun tietyn alan käytännön sovellutuksista ja kehittämishankkeista. Sen si-

jaan tieteellisiä, teoriataustaan pohjautuvia tutkimuksia työssäoppimisesta on olemassa vä-

hemmän. Työssäoppimisen tutkimisessa korostuu opiskelijan sekä oppimistulosten näkökul-

ma. (Virtanen & Collin 2007, 220 - 221.) Ammattikorkeakoulun harjoitteluihin liittyvää tutki-

musta on tehty niukasti. 

Työssäoppimisen tutkimuksissa keskitytään nykyisin kehitettyjen käytäntöjen ja toiminnan 

vaikuttavuuden arviointiin. Työssäoppiminen järjestelmänä on perustellut paikkansa amma-

tillisen koulutuksen kentällä tehtyjen tutkimusten valossa. Työssäoppimisen kaikki osapuolet 

ovat sitä mieltä, että järjestelmä on onnistunut ratkaisu. Kehittämistarpeita näyttäisi olevan 

eniten ohjauksessa, jonka puutteista raportoivat opiskelijat, mutta josta myös ohjaajat ja opet-

tajat ovat olleet huolissaan. (Tynjälä ym. 2005, 51 – 52.) 

Marja-Liisa Vesterinen (2002, 166 - 182) on tutkinut ammatillista harjoittelua osana asiantun-

tijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Tutkimuskohteena Vesterisellä olivat tra-

denomiopiskelijat. Tutkimus osoitti, että työpaikalla tapahtuva harjoittelu lisää opiskelijoiden 

osaamista ja ammatillista asiantuntijuutta. Oppimiseen vaikuttivat eniten työyhteisön jäsenet 

ja työpaikan ohjaaja. Myös työtehtävät ja oppimista edistävät toimintatavat, kuten oppimis-

tehtävät ja oppimispäiväkirja sekä itsearviointi koettiin tärkeiksi oppimisen välineiksi. Työ-

tehtävät koettiin innostaviksi ja motivoiviksi, mikäli ne liittyivät ammattialaan, olivat sopivan 

haastavia ja saivat aikaan tunteen ammattiosaamisen kasvusta ja työnhallinnasta. Tärkeätä 

oli, että työskentelylle oli määritelty selkeät tavoitteet ja työskentelyä tuettiin ja ohjattiin. 

Omista kokemuksista keskustelu koettiin tarpeelliseksi oppimiskokemusten käsittelyn ja tun-

nistamisen näkökulmasta. Keskustelevan ohjauksen avulla kokemukset rakentuvat oppimi-

seksi. Oppimisen tehokkuutta voidaan siis lisätä väli- ja purkuseminaareilla, joissa opitaan 
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lisäksi muiden kokemuksista ja opetellaan liittämään käytäntöä yleiseen teoriaan sekä mallin-

tamaan käyttöteoriaa.  

Kirsti Hulkari (2006, 8 – 9, 125, 163 – 164) on tutkinut työssäoppimisen laadun käsitettä, it-

searviointia ja kehittämistä sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Hul-

kari on kehittänyt työssäoppimisen laadun arviointia varten 12 -osaisen laatukäsitteistön 

opiskelijoilta, työpaikkaohjaajilta ja opettajilta kerätyn eläytymismenetelmäaineiston käsite-

analyysin pohjalta. Työssäoppimisen laatuindigaattorit ovat opiskelijan perehdytys ja vas-

taanotto, työtehtäviin annettu perehdytys, opiskelijan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus, oh-

jaajan läsnäolo, palautteen saaminen, työtehtävien sisältö, tavoitteidenmukaisuus ja riittä-

vyys, työyhteisön suhtautuminen opiskelijaan, luottamus ja vastuunanto, työyhteisön ilmapii-

ri, työyhteisön halu muuttua ja kehittyä, työturvallisuus ja opiskelijan oppimismahdollisuudet. 

Laatukäsityksissä oli eroja eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden käsitys laadusta on tutkimuk-

seni kannalta kiinnostava ja se on Hulkarin tutkimuksessa vahvasti sidoksissa ammattitaidon 

oppimisen prosessiin ja oppimisen mahdollisuuteen työpaikalla. Opiskelijoiden laatupalaute 

korosti viihtymistä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä. Oppiminen tapahtuu ja välit-

tyy opiskelijalle vuorovaikutuksessa muiden kanssa, minkä vuoksi se korostui opiskelijoiden 

vastauksissa. Työssäoppimisen laatua negatiivisimmin arvioivat opiskelijat, joilla oli tavan-

omaista suurempi ohjaustarve työssäoppimisessa. Työpaikkaohjaajien käsitys laadusta koros-

ti opiskelijan omaa aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuutta pitää opetella ja nuo-

relle opiskelijalle se on pikemminkin oppimisen kohde ja tavoite kuin lähtökohta.  

Taitava Keski-Suomi – hankekokonaisuus sisältää joukon kehittämishankkeita, joita yhdistää 

pyrkimys ammatillisen koulutuksen laadun ja arvostuksen kohottamiseen sekä työelämäyh-

teyksien kehittämiseen. Tynjälä ym. (2005, 92 – 100) analysoivat toiminnan aloitusvaiheen 

tuloksia työssäoppimisjärjestelmän toteuttamisen kannalta. Tutkimus osoitti työssäoppimi-

sen olevan pääosin hyvätasoista ja laadukasta. Koulutusalojen välillä havaittiin selkeitä eroja 

sekä työssäoppimisen toteuttamisessa että oppimistuloksissa. Konnektiivinen malli näytti 

toteutuvan vain sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ko-

kivat oppineensa itsenäisyyttä, tiimityötaitoja, ammatillisia taitoja, oppimistaitoja, ajattelutai-

toja sekä itsearviointitaitoja enemmän kuin muiden alojen opiskelijat. Myös ammatillista kas-

vua kuvaavat oppimistulokset olivat sosiaali- ja terveysalalla hyviä. Kriittisen reflektion ja 

ammatillisen identiteetin vahvistumisen keskiarvot olivat korkeammat kuin muilla aloilla ja 

kehittämisorientaatio oli korkea. Tutkimuksessa todettiin myös, että vaikka oppilaan arvio 
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omasta koulumenestyksestään olisi heikko tai tyydyttävä, niin työssäoppiminen oli 70 % mu-

kaan sujunut kuitenkin hyvin tai erinomaisesti. Mitä paremmin oppilas koki menestyvänsä 

koulussa, sitä paremmin hän arvioi myös menestyneensä työssäoppimisessaan. Tekijöitä, jot-

ka ennustivat työssäoppimisessa menestymistä, olivat kokemukset työyhteisöstä, motivatio-

naaliset orientaatiot sekä ohjaukseen liittyvät tekijät. Monipuoliset tehtävät ja konnektiivi-

suus olivat yhteydessä koettuun menestykseen sekä koulu- että työssäoppimisessa. Korkein 

korrelaatio oli arvostetuksi tulemisen kokemuksilla; eli opiskelijat, jotka kokivat menesty-

neensä hyvin työssäoppimisessa, ilmoittivat myös useimmiten kokeneensa itsensä tärkeäksi 

työyhteisössä. Sama toimi myös käänteisesti. Motivationaalisista tekijöistä saavutus-, oppi-

mis-, kokeilu- ja keksimisorientaatio korreloivat positiivisesti työssäoppimismenestykseen, 

kun taas välttämisorientaatio korreloi siihen negatiivisesti. Koettua työssäoppimisessa me-

nestymistä parhaiten ennustavia tekijöitä olivat motivationaaliset orientaatiot, positiiviset 

kokemukset työyhteisöstä sekä keskustelut työpaikan henkilöstön kanssa. Tosin tutkijat to-

teavat, että kyseessä on monitahoinen ilmiö, johon vaikuttavat useat, toisiinsa monimutkaisel-

la tavalla yhteyksissä olevat tekijät ja tämän mallin perustella voidaan selittää vain 21 % työs-

säoppimisessa menestymisen vaihtelusta. Opiskelijan työssäoppimisessa menestyminen on 

riippuvainen sekä opiskelijaan itseensä liittyvistä tekijöistä, että työpaikan olosuhteisiin liit-

tyvistä tekijöistä ja näiden tekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta.  

2.1 ASIANTUNTIJUUS 

Asiantuntijuudelle on annettu lukuisia erilaisia määritelmiä, joille kaikille on yhteistä ainakin 

kolme asiaa. Ensinnäkin se syntyy teoreettisen tiedon, käytännön tiedon ja metakognitiivisen 

tietämyksen vuorovaikutuksessa. Toisekseen asiantuntijuus syntyy formaalin ja informaalin 

oppimisen tuloksena. Kolmas seikka, josta asiantuntijat ovat yhtä mieltä, on se, että asiantun-

tija pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan ja haluaa työskennellä omien kykyjensä 

ylärajoilla. Asiantuntijuus ei ole kerran saavutettu tila vaan se on toimintatapa, jolle on omi-

naista jatkuva itsereflektio ja oppiminen eri tilanteissa. (Stenström, Laine & Valkonen 2004, 

112; Tynjälä 1999, 161; Tynjälä ym. 2005, 35; Vesterinen 2002, 23 – 24.) 

Tynjälän (Tynjälä ym. 2005, 35 - 36; Tynjälä 2006, 107; Tynjälä 2010, 83 - 84) määritelmän 

mukaan asiantuntijuus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat 1) formaali teoreettinen tieto, 

2) informaali käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto, 3) itsesäätelytieto ja 4) sosiokulttuuri-

nen tieto. Formaaliksi tiedoksi katsotaan kaikki se teoreettinen tieto, jota opetetaan esimer-
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kiksi kirjoissa, oppitunneilla tai luennoilla. Tämä sisältää alan perusasiat sekä yleisempää teo-

reettista tai käsitteellistä tietoa. Käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto on luonteeltaan toi-

minnallista ja syntyy kokemuksen kautta. Se on yleensä hiljaista, sanatonta tietoa, tietoa siitä, 

miten jokin toiminto suoritetaan.  Tästä voidaan puhua myös taitoina tai osaamisena. Käytän-

nöllinen tietämys on usein ainakin osittain automatisoitunutta. Hiljaista tietoa pidetään usein 

omana erillisenä asiantuntijuuden elementtinä, koska sillä on keskeinen asema eksperttisuo-

rituksissa. Hiljainen tieto syntyy siis käytännön kokemuksen kautta ja jotta sitä voitaisiin sy-

ventää ja uudistaa, tarvitaan erilaisia keinoja implisiittisen tiedon eksplikoimiseksi. Kohdatta-

essa uudenlaisia ongelmia, joihin eivät automatisoituneet toiminnot riitä, tarvitaan reflektiivi-

syyttä ja metakognitiota eli itsesäätelytietoa. Tämä tietämys liittyy asiantuntijan oman toi-

minnan ohjaamiseen ja säätelyyn sekä laajemmin ymmärrettynä myös kollektiiviseen toimin-

taan, jossa kriittinen reflektio ulottuu koko ammattikäytäntöön. Kolme ensimmäistä asiantun-

tijuuden elementtiä ovat luonteeltaan persoonallisen tiedon muotoja. Sosiokulttuurinen tieto 

sen sijaan on sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin sekä erilaisiin työvälineisiin ja laitteisiin 

valautunutta tietoa, joka muodostaa tavallaan asiantuntijuuden kehyksen. Se sisältää työyh-

teisön kirjoittamattomat säännöt siitä, miten asiat hoidetaan sekä työssä käytettäviin välinei-

siin sisältyvän tiedon. Sosiokulttuurisesta tiedosta pääsee osalliseksi vain osallistumalla käy-

tännön toimintoihin sosiaalisissa yhteisöissä ja käyttämällä niiden tarjoamia työvälineitä.  

Lehtinen ja Palonen (1999, 156) selittävät asiantuntijaksi kehittymiseen liittyvän kulttuurisen 

tiedon merkityksen olevan siinä, että yksilö pääsee sisälle asiantuntijakulttuuriin tai ammatti-

kuntaan ja voi edetä tiedossa syvemmälle ja yhteisössä keskemmälle sitä mukaa kuin hän 

omaksuu kulttuurin tietoa lisää ja oppii alan ja työyhteisön kulttuuriin liittyvät tavat ja käy-

tännöt.  

Yksilö kehittyy asiantuntijaksi käytännön kokemuksen, teoreettisten käsitteiden opiskelun, 

opitun tiedon soveltamisen ja uuden tiedon konstruoinnin vuorovaikutuksessa, jossa teoreet-

tinen ja käytännöllinen tieto voivat integroitua. Ammatillinen harjoittelu teoriaopintojen rin-

nalla tähtää ammattikorkeakoulussa siihen, että opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen 

käynnistyy jo opintojen aikana. (Vesterinen, 2002, 11 – 12.) Teoreettisen ja käytännön tiedon 

integrointi tarkoittaa teoreettisen tiedon käytännöllistämistä, eli teorioiden tarkastelua käy-

tännön valossa ja toisaalta käytännön tiedon teoretisointia, eli käytännön kokemusten tarkas-

telua teorioiden valossa. Jotta päästäisiin integratiivisen asiantuntijuuden kehittämiseen, on 

teorian ja käytännön lisäksi myös itsesäätelyn kehittäminen tärkeää. Tähän tarvitaan välittä-
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viä välineitä, jotka sisältävät reflektiivistä tarkastelua ja metakognitiivista säätelyä. Tällaisia 

välittäviä välineitä ovat mm. oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen, analyyttiset tehtävät, port-

folion kokoaminen, itsearviointitehtävät ja keskustelut ohjaajan, opettajan tai pienryhmän 

kanssa. Kun käytännön tilanteissa teoriatietoa on käytetty ongelmien ratkaisuun, voidaan jäl-

kikäteen sitä käyttää ymmärtämisen ongelmien ratkaisemiseen reflektoimalla omia koke-

muksia ja pohtimalla niiden merkitystä käsitteellisen tiedon avulla. Näin itsesäätelytieto ke-

hittyy kytkeytyneenä ammattialan tieto- ja ongelmakenttään. Koska tasokas osaaminen pe-

rustuu teoreettisen tiedon, käytännöllisen tiedon, itsesäätelytiedon ja sosiokulttuurisen tie-

don integroitumiseen, asiantuntijuuden kehittämisessä olisi pyrittävä tuottamaan tätä asian-

tuntijuuden eri elementtien yhdistymistä toisiinsa. (Tynjälä ym. 2005, 36–37; Tynjälä 2010, 

84.)  

Integratiivisen pedagogiikan mallin lähtökohtana on kokonaisvaltainen näkemys asiantunti-

juudesta. Sen mukaan asiantuntijuus on: 1) kokonaisuus, joka koostuu teoreettisesta tiedosta, 

käytännöllisestä tiedosta, itsesäätelytiedosta ja sosiokulttuurisesta tiedosta, 2)osallistumista 

sosiaalisten yhteisöjen ja verkostojen toimintaan sekä 3) osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja 

uuden tiedon luomista. Asiantuntijuus kehittyy siis tiedon eri muotoja yhdistämällä, käytän-

nön yhteisöjen toimintaan osallistumalla sekä uutta tietoa, käytäntöjä ja toimintatapoja luo-

malla yhteistyössä muiden kanssa. (Tynjälä 2010, 91.) 

Palosen ja Gruberin (2010, 42, 45) mukaan eri alojen aloittelijoiden kehittymisessä on yhte-

neviä piirteitä. Aluksi osaaminen on satunnaisempaa, mutta se vakiintuu taidon vahvistumi-

sen mukana. Samalla vahvistuu osaajan kyky arvioida omaa suoritustaan ja havaita siinä il-

meneviä puutteita. Tässä vaiheessa taidon voisikin määritellä tiedoksi siitä, mitä pitää tehdä. 

Taidon voidaan ajatella olevan kokemuksen tuotetta, ruumiillistunutta tietämystä ja sellaise-

naan hiljaisen tiedon ilmentymä, jota ei täysin voida pukea sanalliseen asuun. Kaikista ei tule 

taitavia vaikka he toimisivat vuosikymmeniä työpaikallaan, vaan osaamista selittää pikem-

minkin laadukas, vaihteleva ja asiaan omistautunut harjoitus kuin lahjakkuus, älykkyys tai 

pitkä kokemus. Huomattava on myös se, että tasokasta osaamista syntyy pikemminkin ryhmi-

en ja asiantuntijakulttuurien yhteisen työn kuin yksilön ansiokkaan toiminnan tuloksena. Asi-

antuntijuus onkin kollektiivinen ominaisuus. Ennen kuin kukaan on tullut hyväksi jollain alal-

la, hänen on täytynyt käydä läpi tuhansia harjoitustunteja erilaisine virheineen. Harjoitusten 

kuluessa hän on käynyt lävitse tuhansia toistoja ja samalla analysoinut niitä kriittisesti. Näin 

hänelle syntyy käsitys siitä, mitä pitää tehdä ja mitä ei. Asiantuntijakulttuurit rakentavat, säi-
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lövät ja edistävät tietoa siitä, miten osaamista pitää edistää milläkin alalla. Palonen ja Gruber 

toteavat pitkäaikaisen tutkimuksen osoittavan, että valtava harjoitus ja samankaltaisten tilan-

teiden tuoma kokemus ovat avainasemassa taitojen syntymisessä. Taitava toiminta näyttää 

usein ulospäin helpolta ja mutkattomalta, mutta se perustuu pitkän harjoituksen kuluessa 

saavutettuihin automatisoituneisiin rutiineihin, joista on tullut osa arkisia tai ammatillisia 

käytäntöjä. Asiantuntijat tekevätkin oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan, virheettömästi ja te-

hokkaasti. 

Asiantuntijuus on kiinnittynyt ennen kaikkea erilaisiin käytäntöihin ja osaaminen ilmenee 

usein esiin tulevien ongelmien ratkaisemisessa. Silloin, kun vanha toimintatapa osoittautuu 

huonoksi, on tärkeä tunnistaa toiminnan takana oleva tieto, jotta toimintatavan kriittinen ar-

viointi ja muuttaminen tai siitä luopuminen voidaan perustella. Usein kuitenkin suorittaminen 

perustuu rutiineihin, jotka ovat siirtyneet työntekijältä toiselle ilman yhteyttä alkuperäiseen 

taustateoriaansa. (Palonen & Gruber 2010, 49.)  

2.2 INTEGRATIIVINEN PEDAGOGIIKKA 

Integratiivinen pedagogiikka on kokoelma periaatteita, joiden mukaan oppimistilanteissa yh-

distetään keskeisiä asiantuntijuuden elementtejä; teoreettista tietoa, käytännöllistä osaamista 

ja itsesäätelytaitojen kehittämistä (Tynjälä, Heikkinen & Kiviniemi 2011). Se kytkee yhteen 

teoreettisen tiedon, käytännöllisen tiedon, itsesäätelytiedon sekä sosiokulttuurisen tiedon 

oppimisen, erilaiset opiskelun ja oppimisen muodot, yleisvalmiuksien ja ammatillisten val-

miuksien kehittämisen sekä konkreettisen tekemisen ja abstraktin ajattelun. (Tynjälä 2003, 

99 – 102; Tynjälä 2005, 24–25; Tynjälä & Kallio 2009; Tynjälä 2010, 84.)  

Päivi Tynjälä on kehittänyt integratiivisen pedagogiikan mallin apuvälineeksi sellaisten peda-

gogisten ratkaisujen luomiseen, joiden avulla voidaan entistä paremmin kehittää nykyajan 

työelämän edellyttämää asiantuntijuutta. Malli on kokoelma periaatteita, joita noudattamalla 

voidaan tukea sekä opiskelijoiden, että jo työelämässä olevien osaamisen kehittymistä ja sitä 

voidaan soveltaa sekä työelämässä että ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Mallin 

kehittely on ollut pitkä prosessi. Se perustuu asiantuntijatiedon analyysiin sekä konnektiivi-

sen koulutusmallin periaatteisiin. (Tynjälä, 2007, 28.) Hakkarainen, Palonen, Paavola ja Lehti-

nen (2004) ovat tarkastelleet asiantuntijuuden tutkimusta kolmesta näkökulmasta; kognitii-

visesta, sosiaalisesta ja tiedon luomisen näkökulmasta. Integratiivinen pedagogiikka on saa-

nut vaikutteita kaikista näistä kolmesta näkökulmasta. Sittemmin malliin on sisällytetty ele-
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menttejä myös muilta tutkimusaloilta, kuten aikuisen ajattelun tutkimuksesta, jota Kallio 

(2010) on tehnyt sekä Guilen & Griffithsin (2001) ammatillisen koulutuksen työharjoittelua 

koskevasta tutkimuksesta.  

Kallion (2010) mukaan aikuisten kognitiivisen kehittymisen tutkimus on tuottanut varsin 

monenlaisia teorioita ja malleja kehittyneestä ajattelusta. Yhteistä näille erilaisille tasokkaan 

ajattelun malleille on integratiivisen ajattelun idea, joka tarkoittaa kykyä yhdistää ajattelussa 

erilaisia elementtejä toisiinsa ja tämä yhdistäminen johtaa synteesin luomiseen erilaisten ajat-

telun elementtien pohjalta. Integratiivista ajattelua on esimerkiksi hiljaisen ja eksplisiittisen 

tiedon tai teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhdistäminen. Emotionaalisten, kognitiivisten 

ja toiminnallisten prosessien yhdistymistä pidetään viisauden keskeisenä elementtinä. Kallio 

puhuu summaavasta ja transformatiivisesta integraatiosta. Summaavalla integraatiolla hän 

tarkoittaa ajattelua, jossa erilaisia asioita yhdistetään toisiinsa. Transformatiivisessa integraa-

tiossa tämä yhdistämisprosessi tuottaa jotain uutta; muuttaa ajattelua tai saa aikaan uusia 

ideoita. Niinpä integratiivinen ajattelu onkin läheistä sukua luovuudelle ja luovalle ajattelulle. 

Sternberg (2003, 510) jakaa älykkyyden kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tiiviisti yhteydes-

sä toisiinsa. Ne ovat analyyttinen, luova ja käytännöllinen älykkyys. Perinteisesti koulutukses-

sa on suosittu analyyttista älykkyyttä ja sen kehittämistä. Tutkimuksissaan Sternberg on kui-

tenkin todennut, että kun oppilaita tuetaan kaikkien älykkyyden osa-alueiden kehittämisessä, 

heidän koulusaavutuksensa paranevat. Myös työelämässä tarvitaan kaikkia kolmea älykkyy-

den muotoa, niinpä koulutuksessa olisi tärkeää kehittää tasapuolisesti niitä kaikkia (Tynjälä 

2010, 82). 

Edellä esitettyjen tieteellisten perusteluiden, asiantuntijuuden integratiivisen luonteen sekä 

konnektiivisen työharjoittelu mallin valossa Tynjälä (2010, 86) tekee seuraavia johtopäätök-

siä (Ks. Tynjälä 2008): 

1. Asiantuntijuuden kehittyminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa teoria ja käytäntö 

ovat erottamattomia. Näin ollen koulutuksessa tulisi teoreettinen tieto yhdistää käy-

tännölliseen ongelmanratkaisuun autenttisissa tilanteissa, simuloiduissa ympäristöissä 

tai harjoitustehtävien avulla. Käytäntöä voidaan paremmin ymmärtää ja analysoida 

teoreettisen tiedon tarjoamien käsitteellisten välineiden avulla. 
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2. Itsesäätely ja oman toiminnan ohjaaminen on asiantuntijuuden keskeinen osa. Sitä 

voidaan kehittää oman toiminnan ja omien kokemusten kriittisellä reflektoinnilla, jo-

hon teoreettiset mallit ja käsitteet tarjoavat apuvälineitä. 

3. Oppimistehtävät, jotka kytkevät toisiinsa teoriaa, käytäntöä ja reflektiota, pakottavat 

opiskelijat tai työntekijät integratiiviseen ajatteluun. Ne myös edellyttävät kaikkien 

kolmen älykkyyden muodon käyttöä. 

4. Opiskelijoille on tärkeää päästä osallistumaan työelämän todellisiin käytäntöihin, jois-

sa voidaan yhdistää käytännön kokemukseen ja oman toiminnan reflektioon oppilai-

toksessa opittua teoreettista tietoa. Oppimisympäristöt olisi hyvä suunnitella yhdessä 

työelämän kanssa niin, että opiskelijoiden, työntekijöiden ja opettajien osaamista voi-

daan hyödyntää uuden tiedon luomisessa ja uudenlaisten käytäntöjen kehittämisessä. 

Synteesinä integratiivisen pedagogiikan mallin taustalla vaikuttavista teoreettisista mal-

leista ja johtopäätöksistä Tynjälä esittää kuviossa 1 integratiivisen pedagogiikan mallin 

asiantuntijuuden kehittämiseksi koulutuksessa ja työelämässä. Malli koostuu yleisistä pe-

riaatteista, joiden varassa oppimisympäristöjä voidaan suunnitella. 

 

 

Kuvio 1. Integratiivisen pedagogiikan malli (Tynjälä 2010, 87). 
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Integratiivisen pedagogiikan keskeinen periaate on se, että oppimistilanteet, kurssit tai oppi-

misympäristöt suunnitellaan siten, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit ovat mukana 

niin, että niitä voidaan yhdistää toisiinsa (Tynjälä 2010, 87). Muodollisesta koulutuksesta pu-

huttaessa ihannetapaus olisi oppimisympäristö, joka suunniteltaisiin oppilaitoksen ja työelä-

män kanssa yhteistyössä ja joka sisältäisi myös työelämän kehittämiseen liittyviä elementtejä, 

kuten yhteistyössä suunniteltuja, opiskelijoiden toteuttamia kehittämisprojekteja. Tällöin pe-

dagogiikassa korostuu konnektiivisen työharjoittelumallin periaate, jonka mukaan opiskelijat, 

opettajat ja työelämän edustajat yhdessä suunnittelevat oppimisympäristöään ja pyrkivät ke-

hittämään työyhteisön toimintaa. Tällaisen toiminnan edellytyksenä on, että opiskelijat ote-

taan työyhteisön täysivaltaisiksi, aktiivisiksi jäseniksi, mikä puolestaan tukee korkealaatuista 

asiantuntijuuden kehittymistä yhdessä kouluoppimisen ja työssäoppimisen integroinnin 

kanssa. (Tynjälä ym. 2011.) 

Asiantuntijuuden tutkimus todistaa, että taitavassa toiminnassa käytäntö ja teoria ovat yhtä. 

Näin ollen on ongelmallista ajatella näitä kahta tiedonlajia erillisinä ja jopa toistensa vasta-

kohtina. Tarkempaa olisi käyttää käsitteitä deklaratiivinen tieto tarkoitettaessa teoriaa ja pro-

seduraalinen tieto tarkoitettaessa käytäntöä. Deklaratiivisella tiedolla tarkoitetaan sanallisesti 

ilmaistavissa olevaa tietoa ja proseduraalisella sellaista tietoa, joka kertoo miten jokin tehtävä 

suoritetaan ja joka ilmenee käytännöllisinä taitoina. (Tynjälä ym. 2011) 

Integratiivisen pedagogiikan ajatuksen mukaan olennaista on, että opiskelijat joutuvat sovel-

tamaan teoreettista tietoa käytäntöön, käsitteellistämään ja eksplikoimaan kokemuksellista 

tietoa sekä reflektoimaan omaa toimintaansa ja työpaikan käytäntöjä teoreettisen tiedon va-

lossa. Tässä tarvitaan erilaisia asiantuntijatiedon osa-alueita yhdistäviä välineitä, jotka ovat 

olennainen osa integratiivista pedagogiikkaa, kuten reflektiivisiä oppimispäiväkirjoja ja port-

folioita. Tärkeä merkitys on myös reflektiivisyyttä tukevalla ohjauksella, kuten pienryhmä-

keskusteluilla ja keskusteluilla mentorin ja tutorin kanssa. Integratiivinen pedagogiikka yh-

distää monia ammattiosaamisen kehittämisen elementtejä; asiantuntijuuden eri elementtejä, 

abstraktia ajattelua ja konkreettista toimintaa, akateemisia taitoja ja yleistaitoja, työtä ja op-

pimista, yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista ja eri oppiaineita. Käytännössä tämä käy niin, 

että harjoitteluun, joka perustuu informaaliin oppimiseen, kytketään teoreettisia sisältöjä eri-

laisten yksilöllisten ja ryhmässä toteutettavien oppimistehtävien ja muiden pedagogisten jär-

jestelyjen avulla. Tällä tavoin informaalia oppimista strukturoidaan ja tehdään näkyväksi. In-

tegratiivisen pedagogiikan soveltamisesta on vielä vähän empiiristä tutkimusta. Sen sijaan 
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sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka sisältävät integratiivisen pedagogiikan periaatteita, on 

tutkittu runsaasti ja niiden tulokset antavat tukea integratiivisen pedagogiikan mallille. (Tyn-

jälä 2010, 87 – 91; Tynjälä ym. 2011.) 

2.3 HARJOITTELU 

Ammattikorkeakoululaissa on määritelty tutkinnon sisältävän harjoittelua. Harjoittelu tar-

koittaa koulutukseen sisältyviä työelämäjaksoja ja opiskelijoiden oppimista, joka tapahtuu 

työpaikalla. Ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä toteutuu samankaltainen järjestelmä, 

jota kutsutaan työssäoppimiseksi. Käytän tässä tutkimuksessa sekä ammattikorkeakoulujen 

harjoitteluja koskevaa että ammatilliseen koulutukseen liittyvää työssäoppimista koskevaa 

kirjallisuutta valottaessani kyseistä ilmiötä. Järjestelmien samankaltaisuuden ja käsitteiden 

erilaisuuden ongelman ratkaisen tässä tutkimuksessa siten, että suosin käsitettä harjoittelu, 

mutta viitatessani teoksiin, joissa puhutaan työssäoppimisesta, käytän käsitettä työssäoppi-

minen. Ymmärrän nämä kaksi järjestelmää hyvin samankaltaisiksi ja tämän vuoksi en näe 

suurta ristiriitaa siinä, että käytän käsitteitä rinnakkain ja lähes toistensa synonyymeinä. 

Yleensä työssä tapahtuvaan oppimiseen viitatessani käytän käsitettä työssä oppiminen, erik-

seen kirjoitettuna. 

Työssäoppiminen on aikaisemmin ollut suosittu oppimisen muoto, kun esimerkiksi käsi-

työammatteihin liittyi kiinteästi oppipoika – kisälli – mestari asetelma. Tänä päivänä työssä-

oppiminen on ammatilliseen koulutukseen kiinteästi kuuluva opintojen osa, koulutuksen jär-

jestämismuoto ja opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla. 

(Pohjonen 2005, 80; Uusitalo 2001a, 23.) Työssäoppimisen sisällyttäminen osaksi koulutusta 

on oppimistutkimuksen pohjalta perusteltua. Useimmat nykyiset oppimisnäkemykset ja am-

matillisen asiantuntijuuden kehittymistä koskeva tutkimus puoltavat työssäoppimisen ja op-

pilaitoksessa tapahtuvan oppimisen kytkemistä toisiinsa. (Tynjälä ym. 2005, 28.) 

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvää harjoittelua voidaan pitää informaalin oppimisen 

muotona, jolloin informaalin oppimisen nähdään olevan kokemuksellista oppimista, jossa yk-

silöt etsivät merkitystä kokemilleen asioille. Harjoittelussa opiskelija saa oppia ja kokemuksia 

aidossa työkontekstissa. Harjoittelujaksoihin sisältyy myös joitakin formaalin oppimisen piir-

teitä, esimerkiksi ohjauskeskustelu, harjoittelun purkuseminaari ja harjoitteluraportin kirjoit-

taminen. (Vesterinen 2002, 30.) Teoreettisen tiedon ja työssä opittavan käytännöllisen osaa-
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misen suhde katsotaan asiaksi, joka parhaimmillaan voisi olla jatkumo koulusta työelämään. 

(Virtanen & Collin 2007, 222) 

Kun puhutaan korkeakoulutuksen ja työelämän suhteista, keskitytään yleensä siihen, millai-

nen hyöty korkeakoulutuksesta on saatu, miten hyviä ovat korkeakoulusta valmistuneet, työ-

elämään astuvat tuoreet ammattilaiset. Huomio kiinnittyy siis pääasiassa siihen, mitä tiedolli-

sia sisältöjä koulutuksessa opitaan. Työelämässä tarvitaan kuitenkin myös sellaisia tietoja ja 

taitoja, joihin koulutuksessa on vaikea valmentaa ilman kiinteää yhteistyötä työelämän kans-

sa. (Välimaa, Tynjälä & Murtonen 2004, 6.) Työelämän voimakas muutos luo oppimisen haas-

teita myös ammattikorkeakoulussa. Valtion talouden tarkastusviraston (2009, 188/2009) 

tekemän selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa 

ei täytä asetettuja alueellisia tavoitteita. Ammattikorkeakoululaissa edellytetty koulutuksen 

kiinteämpi yhteistyö työelämän kanssa sekä opetuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen yhdis-

täminen kokonaisuudeksi odottaa edelleen ratkaisua. 

Kotilan (2000, 145 - 146) tutkimuksessa tutkittiin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ko-

kemuksia opetussuunnitelmasta ja havaittiin harjoittelun nousevan avainkokemukseksi, jon-

ka kautta ammatilliset tulkinnat saivat uusia sisältöjä. Ensimmäisen opiskeluvuoden oppisi-

sältöjen hyväksyttävyys tuli tarkastelluksi harjoittelukokemusten kautta. Kotilan mukaan har-

joittelukokemukset, niiden reflektointi ja erityisesti harjoittelukokemusten kriittinen arviointi 

ovat onnistuneen opetussuunnitelmatoteutuksen välttämätön ehto. 

2.3.1 KONNEKTIIVINEN MALLI 

Asiantuntijuus ei pääse täysin kehittymään ilman mahdollisuutta osallistua asiantuntijayhtei-

sön toimintaan. Tämän vuoksi työharjoittelu, työssäoppiminen ja työelämäprojektit ovat 

olennaisia opiskelun osia ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa (Tynjälä 2010, 85).  

Guile ja Griffiths (2001; Griffiths & Guile 2003) ovat analysoineet Euroopan eri maissa amma-

tillisen koulutuksen käytäntöjä harjoittelun hyödyntämisestä koulutuksessa. He ovat rakenta-

neet viisi erilaista analyyttista mallia, joiden avulla voidaan tarkastella työssäoppimisen käy-

täntöjä. Mallit on nimetty seuraavasti: perinteinen malli, kokemuksellinen malli, yleisten 

avaintaitojen malli, työprosessimalli ja konnektiivinen malli. 

Perinteisessä mallissa opiskelija opiskelee ensin formaalissa koulutuksessa, jonka jälkeen hä-

net lähetetään työelämään, jossa hänen oletetaan automaattisesti oppivan työelämässä tarvit-
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tavat tiedot, taidot ja asenteet. Mallissa korostuu teorian ja käytännön erillisyys eikä oppimis-

prosessiin tai itsesäätelytaitoihin kiinnitetä huomiota. Kokemuksellisessa mallissa korostuu 

opiskelijan persoonallisen ja sosiaalisen kehityksen painottaminen työkokemuksen kautta. 

Tämä johtaa parempaan dialogiin ja yhteistyöhön koulutusorganisaatioiden ja työpaikkojen 

välillä, jolloin voidaan puhua yhteisestä kehittämisestä. Kun huomio kiinnitetään opiskelijan 

kokonaiskehitykseen, on kaikkien osapuolten neuvoteltava harjoittelun yhteisistä tavoitteista. 

Ajatuksena on vahva kumppanuus, neuvottelu ja yhteinen kehittäminen. Yleisten avaintaitojen 

malli tähtää harjoittelussa tiettyjen etukäteen määriteltyjen oppimistulosten saavuttamiseen. 

Työssäoppiminen ohjautuu opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välisenä sopimuksena, jos-

sa opiskelijan itsearvioinnilla ja ulkoisella avaintaitojen kehittymisen arvioinnilla on keskei-

nen osa. Huomio kiinnitetään oppimistulokseen eikä siihen, miten se on saavutettu. Työpro-

sessimallissa opiskelija käy rinnakkain työssä ja koulussa. Tarkoituksena on tuottaa työpro-

sessitietämystä oppimalla aidossa työympäristössä. Opiskelija saa mahdollisuuden sopeutua 

alati muuttuvaan työelämään osallistumalla käytännön yhteisöjen toimintaan. Mallin taustalla 

on oletus, että vain oppimalla ymmärtämään työpaikan kontekstia voidaan saada aikaan to-

dellista tietojen ja taitojen siirtovaikutusta ympäristöstä toiseen. (Guile ja Griffiths 2001; Grif-

fiths & Guile 2003) 

Konnektiivisessa mallissa otetaan muita malleja selkeämmin huomioon oppimisen kontekstin 

vaikutus oppimiseen, työn organisoinnin suhde opiskelijan oppimiseen ja kehitykseen ja ns. 

rajanylitystaitojen kehittämisen painotus. Konnektiiviseen malliin sisältyy ajatus teorian ja 

käytännön yhdistämisestä ja tämän integraation merkitys ammatillisen asiantuntijuuden ke-

hittämisessä. Integroinnin avulla voidaan tuottaa sellaista transferia eli siirtovaikutusta, jota 

on kutsuttu rajanylitystaidoksi; kyvyksi toimia erilaisissa konteksteissa. (Guile ja Griffiths 

2001; Griffiths & Guile 2003)  

Engeström (2001, 21 – 24) on tutkinut siirtovaikutuksen prosessia ja todennut sen olevan 

moniulotteinen. Perinteisesti ajatellaan, että yksilö siirtää päässään samana pysyvän tiedon 

uuteen tilanteeseen ja käyttää sitä siinä onnistuneesti. Kun tutkitaan siirtovaikutusta seuraa-

muksellisina siirtyminä, keskitytään yksilön ja eri kontekstien luomaan kokonaisuuteen ja 

ajatellaan kontekstista toiseen tapahtuvien siirtymien tarjoavan oppimiselle merkittäviä 

mahdollisuuksia. Kolmas ulottuvuus on siirtovaikutuksen tarkastelu kehittävänä yhteistyönä. 

Silloin pelkkä siirtyminen kontekstista toiseen ei riitä, vaan eri kontekstien pitää toimia yh-
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teistyössä siten, että jokainen osapuoli saavuttaa jotain merkittävää hyötyä yhteistyön avulla. 

Kehittävän siirtovaikutuksen idea on konnektiivisen mallin kantava tausta-ajatus. 

Konnektiivisen mallin tavoite on kriittisen, reflektiivisen ja työtään kehittävän ammattilaisen 

toimintamallin tuottaminen. Mallin toteuttaminen vaatii työpaikkojen kehittämistä oppi-

misympäristöinä sekä koulutuksen ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Guilen ja Griffithsin teo-

rian mukaan myös opetussuunnitelmatyössä pitäisi unohtaa teorian ja käytännön välinen 

dualismi ja keskittyä siihen, miten tukea oppimista ja uuden tiedon luomista. (Guile ja Griffiths 

2001; Griffiths & Guile 2003) Tynjälän ym. (2005, 40 – 41; Tynjälä 2006, 111 - 112) mukaan 

konnektiivisessa mallissa oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista ei nähdä erilli-

sinä vaan niitä kytketään toisiinsa. Asiantuntijuuden kehittämisen kannalta konnektiivinen 

työharjoittelumalli on kaikkein lupaavin, koska se sisältää ajatuksen teoreettisen tiedon, käy-

tännöllisen tiedon, itsesäätelytiedon ja sosiokulttuurisen tiedon yhdistämisestä (Tynjälä 

2010, 86). 

Virolainen (2004, 213, 221, 229) on tutkinut suomalaisten ammattikorkeakoulujen työelä-

mäyhteistyötä Guilen ja Griffihsin mallin pohjalta. Sosionomikoulutuksen kouluttajat painotti-

vat konnektiivisen mallin toteutusta sosionomitutkinnon järjestelyissä. Virolainen arvelee, 

että taustalla on se, että kyseessä on hoiva-ala, missä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ana-

lysointi ja tilanteiden reflektointitaito on osa ammattitaitoa ja työssäjaksamisen edellytyksiä 

pitkällä tähtäimellä. Myös sosiaali- ja terveysalalla käytössä olevat verkostot, joiden kautta 

tiedon ja hyvien kokemusten jakaminen onnistuu, ovat osaltaan edistäneet sosionomikoulu-

tuksen harjoittelukäytäntöjen kehittämistä. Myös Tynjälän ym. (2005) tutkimuksen mukaan 

näyttää siltä, että sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa työharjoittelut ja työssäoppiminen on 

paljolti organisoitu konnektiivisen mallin periaatteita noudattaen. 

2.3.2 MITÄ HARJOITTELUSSA OPITAAN 

Ammatillisen asiantuntijuuden aikaansaaminen on ammattikorkeakoulun perustehtävä, jota 

pyritään toteuttamaan teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä. Vesterisen (2002, 166–167) tutki-

muksessa, jossa tutkittiin ammatillista harjoittelua osana asiantuntijuuden kehittymistä am-

mattikorkeakoulussa, todettiin, että työpaikalla tapahtuvassa harjoittelussa tapahtui oppimis-

ta kaikilla asiantuntijuuden osa-alueilla; teorian syvempi ymmärtäminen, käytännön tietotai-

don oppiminen ja täysin uusien asioiden oppiminen. Myös metakognitiiviset taidot kehittyi-

vät; oppimaan oppimisen taidot, kyky ohjata omaa oppimista ja työtoimintaa sekä kyky tun-
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nistaa ja käyttää omaa osaamista. Itseluottamus kasvoi ja ammatti-identiteetti kehittyi har-

joittelun aikana. 

Harjoittelussa opitaan uusia tietoja ja taitoja ja käytännön kokemusten kautta myös aiemmin 

opitut teoreettiset tiedot ymmärretään uudella tavalla. Tieto voi olla luonteeltaan objektiivista 

tai subjektiivista. Objektiivinen tieto on yksilöstä riippumatonta, hänen ulkopuoleltaan tule-

vaa. Subjektiivinen tieto taas on yksilön sisäistämää ja muodostamaa tietoa, jonka avulla hän 

on yhteydessä ympäröivään todellisuuteen. Kun teoria ja käytäntö kuvaavat yksilön ulkopuo-

lista maailmaa, kuvaa kokemus yksilön sisäistä todellisuutta. Kokemustietoa syntyy, kun yksi-

lö integroi omassa toiminnassaan teoriaa ja käytäntöä. Kokemustieto on hyvin pysyvää ver-

rattuna pelkkään muistitietoon tai elämyksiin, jotka on hankittu käytännössä ilman käsitteel-

listä ymmärrystä. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2002, 71 – 72.) Tynjälän ym. mukaan käytän-

nöllinen ja kokemuksellinen tieto on luonteeltaan toiminnallista ja syntyy kokemuksen kautta. 

Siksi puhutaankin käytännöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta tai taidosta ja osaamisesta. 

Käytännöllinen tietämys on usein ainakin osittain automatisoitunutta ja luonteeltaan impli-

siittistä, hiljaista tietoa, joka on monesti vaikea pukea sanoiksi. (Tynjälä ym. 2005, 35 – 36.)  

Metakognitiiviset eli reflektiiviset taidot kehittyvät harjoittelussa; oppimaan oppimisen tai-

dot, kyky ohjata omaa oppimista ja työtoimintaa sekä kyky tunnistaa ja käyttää omaa osaa-

mista. Reflektio on prosessi, jossa opiskelija tarkastelee ja käsittelee uusia kokemuksiaan voi-

dakseen muodostaa uutta tietoa tai uusia näkökulmia aikaisempiin tietoihinsa. Se on oman 

toiminnan tarkkailua ja toiminnan kautta syntyneen kokemuksen pohdiskelua. Reflektiivisen 

ajattelun avulla opiskelijat lisäävät omaa itsetuntemustaan ja pyrkivät ymmärtämään oppimi-

sen ja kasvun prosessia. (Mäntylä 2001, 151.) Tavoitteellinen oppiminen edellyttää opiskeli-

jalta itsereflektiivisiä valmiuksia. Itsereflektiolla tarkoitetaan yksilön valmiuksia hankkia tie-

toja omista sisäisistä prosesseista sekä hänen taitojaan säädellä tavoitteellisesti omaa sisäistä 

toimintaansa. Ihmisillä on kyky reflektoida toimintaansa sekä säädellä toimintoja ja tehdä 

tahdonalaisia valintoja. Itsesäätely viittaa siis toiminnan kontrollointiin; yksilö pyrkii toimi-

maan niin, että hän saavuttaa tavoitteensa. (Ruohotie 1997, 107–108.) 

Emme opi suoraan kokemuksesta, vaan kokemus tuo oppimisen ja kehittymisen raaka-aineita 

jotka antavat mahdollisuuksia oppimiseen ja kehittymiseen. Oppiminen tapahtuu vasta sitten, 

kun annamme kokemallemme merkityksen, kun tulkitsemme kokemustamme. Opimme siis 

siitä merkityksestä, jonka annamme kokemuksellemme. Merkityksenanto tapahtuu reflektion 

kautta. Reflektio määrittelee, mitä kokemuksessa itse asiassa tapahtuu, mitä se tarkoittaa, 
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mitä asialle kenties tulee tehdä ja miten siihen tulee reagoida. Se on tiedon muokkaamista ja 

jäsentämistä kokemusten avulla. Prosessoimme kokemuksiamme voidaksemme antaa koke-

muksillemme merkityksiä ja tehdä niistä toimintaan johtavia päätöksiä. Reflektio kohdistuu 

omiin tai toisten tekemisiin ja tarpeisiin. (Ruohotie 1998, 51 – 52.) 

Opiskelija voi itse asettaa tavoitteita itselleen, arvioida omia tekojaan ja keksiä eri tapoja pal-

kita itseään. Hän voi suunnitella toimenpiteitä, joiden avulla saavuttaa tärkeäksi kokemiaan 

tavoitteita. Nämä kaikki toimet liittyvät itsesäätelykykyyn. Motivaatio on riippuvainen it-

sesäätelykyvystä ja etenkin harkitsevasta itsetietoisuudesta, joka mahdollistaa omien koke-

musten ja ajatusten analysoinnin. Opiskelijan käyttäytymiseen vaikuttavat myös käsitykset 

omasta kyvystä selviytyä eri tilanteissa. Käsitykset omista mahdollisuuksista onnistua määrit-

tävät sen, miten paljon opiskelija panostaa käsillä olevaan tehtävään. Näin ollen oma tavoit-

teiden asettelu ja itsearviointi ovat keskeisiä motivaation lähteitä. (Ruohotie 1997, 111.) 

Opiskelijalla on monenlaisia tilannekohtaisen motivaation taustatekijöitä. Hyvän oppimismo-

tivaation taustalla voivat olla tiedon halu, koulutuksesta valmistumistavoite, opiskelutoverei-

ta paremmin pärjääminen, opettajan miellyttäminen tai tarve näyttää itselle, mihin kykenee. 

Sen sijaan huonon oppimismotivaation takana saattavat olla aiemmat huonot oppimiskoke-

mukset, uskon puute omiin kykyihin tai tavoitteiden puuttuminen. (Murtonen 2004, 79.) 

Tehtäväorientoitunut oppija keskittää kaiken huomionsa ja taitonsa tehtävän ratkaisemiseen. 

Tällöin oppija suorittaa tehtävän loppuun asti välittämättä vastoinkäymisistä, luottaen omaan 

kykyynsä selvitä tehtävän haasteista. Sosiaaliseen yhteisöön liittymisen pyrkimys motivaation 

lähteenä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa oppija keskittyy sosiaaliseen miellyttämiseen itse 

tehtävän jäädessä sivurooliin. Kolmas motivaation lähde, pyrkimys minän suojeluun ja epä-

miellyttävien tilanteiden hallintaan, saattaa johtaa oppijan huomion keskittymiseen tehtävän 

sijasta tilanteesta poispääsyyn esimerkiksi vähättelemällä tehtävän arvoa. (Murtonen 2004, 

79 – 80.) Defensiivisyys käyttäytymisessä ja toiminnassa tarkoittaa, että yksilö pyrkii pysy-

mään uskollisena omille perusteluilleen ja päätelmilleen ja välttää niiden objektiivista testaa-

mista. Yksilö suunnittelee toimintansa niin, että hän voi omalta osaltaan hallita tilanteita. Sa-

malla hän myös pyrkii välttämään häviöitä ja maksimoimaan voiton. Hän pyrkii välttämään 

kiusaantumista, uhkaa, haavoittuvuutta ja epäpätevyyden tuntemuksia ja pyrkii olemaan ra-

tionaalisen järkevä eli määrittelee itselleen selkeät tavoitteet ja arvioi käyttäytymistä sen mu-

kaisesti, kuinka ja missä määrin tavoitteet toteutuvat. Oppiminen on kuitenkin muuttumista, 

uusille asioille altistumista ja tuntemattoman kokeilemista, joten defensiivisyys toimii tehok-
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kaasti oppimisen esteenä. Defensiivisyys ilmenee esimerkiksi muiden syyttämisenä omista 

epäonnistumisista sen sijaan, että pohdittaisiin omaa käyttäytymistä ja sen seurauksia. (Ruo-

hotie 2002, 225.)  

Tynjälä käyttää defensiivisyyden sijasta käsitettä välttämisorientaatio ja pitää sitä yhtenä 

työssäoppimisen menestystä negatiivisessa mielessä selittävänä tekijänä. Välttämisorientaa-

tioon liittyy epäonnistumisen pelko ja oman minän suojelu, jolloin opiskelijan huomion koh-

teena ja tavoitteena on epäonnistumisen kokemuksen välttäminen. Tämän vuoksi opiskelija 

karttaa tilanteita, joissa on epäonnistumisen mahdollisuus. Mitä korkeampi opiskelijan vält-

tämisorientaatio on, sitä heikompi on hänen menestyksensä työssäoppimisessa. (Tynjälä ym. 

2005, 211.) 

Vesterisen (2002) mukaan opiskelijoiden itseluottamus lisääntyy harjoittelussa. Hulkarin 

(2006, 119) tutkimuksessa todettiin opiskelijoiden itseluottamuksen kasvaneen työtehtävissä 

onnistumisen kautta. Uusitalo (2001b, 89 – 90.) pohtii, millainen oppimistoiminta työssä syn-

nyttää sellaista toimintakykyisyyttä, joka laajentaa ihmisen toimintamahdollisuuksia elämäs-

sä ja kasvattaa ihmisen itsetuntoa ja sisäisen voiman tunnetta. Hänen ajatuksensa on, että 

työssäoppimisen tavoitteena tulisi olla opiskelijan voimistaminen ja itsensä kykeneväksi tun-

teminen. Kun yksilölle syntyy positiivisia hallintakokemuksia, yksilö uskoo enemmän omiin 

mahdollisuuksiinsa selviytyä vastaavista tilanteista jatkossa, mikä puolestaan on yhteydessä 

korkeaan suoritustasoon useilla eri elämänalueilla. 

Vesterinen toteaa asiantuntijaksi kasvamisessa välttämättömän ammatti-identiteetin vahvis-

tuvan harjoittelussa ja auttavan opiskelijoita sisäistämään paremmin alaa, sen käsitteitä, arvo-

ja ja toimintatapoja (Vesterinen 2002, 167). Ammatillisen identiteetinmuodostuksen tukemi-

nen voidaan siis nähdä yhtenä ammattikasvatuksen pääfunktiona (Heikkinen 2001, 15). 

Laine (2004, 5-6) määrittelee ammatti-identiteetin minuuden yhdeksi osa-alueeksi; ammatil-

lisen minuuden kokemukseksi. Ammatti-identiteetti kehittyy dialogissa yksilön sisäisen todel-

lisuuden ja ulkoisen todellisuuden välillä. Se on yksilön sisäinen tunne omasta osaamisestaan, 

arvostaan ja merkityksestään. Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, 26 - 49) kiteyttävät ammatil-

lisen identiteetin ymmärrykseksi elämänhistoriaan perustuvasta käsityksestä itsestä amma-

tillisena toimijana eli siitä, millaisena ihminen pitää itseään tarkasteluhetkellä suhteessa työ-

hönsä ja ammatillisuuteensa ja millaiset ovat hänen ammatilliset tulevaisuudenodotuksensa; 

millaiseksi hän työssään ja ammatissaan haluaa tulla. 
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Laine toteaa ammatillisen identiteetin implisiittisesti sisältävän ajatuksen, että kyseessä on 

työelämässä muotoutuva identiteetti. Kun henkilöllä on ammatillinen identiteetti, hän tuntee 

itsensä henkilöksi, jolla on ammatin vaatimat taidot ja vastuu, ja joka on tietoinen resursseis-

taan sekä rajoituksistaan. Henkilö pyrkii myös kehittämään taitojaan ja ominaisuuksiaan sekä 

samaistumaan oman ammattiryhmänsä normeihin ja etiikkaan. Ammatillinen identiteetti ke-

hittyy sosialisaation kautta, mikä edellyttää, että yksilö voi nähdä itsensä osana yhteisöä ja 

yhteistä työprosessia. (Laine 2004, 72.) 

Hänninen käyttää käsitettä sisäinen tarina kuvatessaan yksilön elämäntilanteen jäsennyspro-

sessia. Se on yksilön mielen sisäinen, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurista juontu-

va, mutta yksilölliseen kokemushistoriaan ankkuroituva, luova ja muuttuva prosessi, joka 

kytkeytyy motiiveihin ja emootioihin. Sisäinen tarina syntyy ihmisen soveltaessa kulttuurises-

ta tarinavarannosta ja omista kokemuksistaan ammennettuja malleja omaan yksilölliseen ti-

lanteeseensa, kokemukseensa ja toimintaansa. Yksilö seuloo tarjolla olevista kulttuurisista 

tarinamalleista ne, jotka hän kokee omikseen ja muokkaa niitä itselleen sopivaksi. Omaksues-

saan ja muokatessaan tarinamalleja yksilö yhdistää kulttuurisia aineksia omaan henkilöhisto-

rialliseen kokemukseensa. Ydinkokemukset, jotka ovat yksilön sisäisen tarinan muotoutumi-

sen kannalta voimakkaasti mieleen jääneitä prototyyppisiä tarinamalleja, auttavat yksilöä 

hahmottamaan elämäntilanteita. Sisäisen tarinan tulisi vastata mahdollisimman hyvin yksilön 

tilanteen realiteetteja. Liian suuret odotukset omasta pystyvyydestä johtavat jatkuviin petty-

myksiin ja epäonnistumisiin kun taas ylirealistiset, alimitoitetut odotukset saattavat kutistaa 

ja rajoittaa elämää. Sisäinen tarina määrittelee ihmiselle hänen identiteettinsä olemalla elä-

mäntilanteen, -tapahtumien ja – muutosten tulkki. Narratiivisessa lähestymistavassa identi-

teetti nähdään kulttuurisena prosessina, muuttuvana ja moniulotteisena tarinallisena luo-

muksena. (Hänninen 1999, 49 – 54, 58–60.) 

Kansainvälisessä keskustelussa nähdään oppimisen olevan tietojen ja taitojen hankkimisen 

lisäksi myös identiteetin rakentamista, joka tapahtuu niissä yhteisöissä, joissa oppija kulloin-

kin on osallisena, esimerkiksi työpaikan tai oppilaitoksen ihmisten yhteisössä tai ammatilli-

sissa yhteisöissä ryhminä tai verkostoina. Yhteisöt määrittelevät itse sen, mikä on yhteisön 

omalla alueella asiantuntijuutta sekä sen, mikä on asiantuntijuuden taso yhteisön sisäisillä 

kriteereillä mitattuna. (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 9 – 10; Heikkinen 2001,14; Vesterinen 

2002, 28.) Nämä yhteisöt saavat merkityksensä suhteessa muihin elämismaailman alueisiin 

liittyviin yhteisöihin. Yksilön näkökulmasta katsottuna ammatillisen identiteetin rakentumi-
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nen yhteisöissä rajoittaa hänen yksilöllistä ammatillisen identiteettinsä rakentamista (Heik-

kinen 2001, 14 - 15). 

2.3.3 HARJOITTELUPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

Työssäoppimisympäristöillä tarkoitetaan kaikkia niitä ympäristöjä, jotka välillisesti tai suo-

raan edistävät opiskelijan työssäoppimista ja ammatillista osaamista. Niitä ovat esimerkiksi 

työyhteisöt, fyysiset työympäristöt, virtuaaliset oppimisympäristöt, työelämän projektit sekä 

tiimit. Tärkeimpiä työssäoppimisen ympäristöjä ovat ennen kaikkea työyhteisöt eli työpaikan 

ihmisten muodostamat sosiaaliset yhteisöt. Työssäoppimisympäristöjen tehtävänä on mah-

dollistaa opiskelijan tavoitteellinen työssäoppiminen ja tavoitteellinen ohjaus eli niissä orga-

nisoidaan ja opinnollistetaan opiskelijan oppimista. Tämän pitäisi tapahtua opiskelijan, ohjaa-

jan ja ohjaavan opettajan yhteistyössä. Työssäoppimisympäristö voi myös sinänsä olla opiske-

lijalle oppimisen lähde. Siinä opitaan ja siitä opitaan. (Uusitalo 2001a, 25.) 

Harjoittelun oppimisympäristö toimii oppimisen taustatekijänä ja siihen voidaan katsoa kuu-

luvaksi harjoittelun opetussuunnitelma, jossa on kuvattuna oppimistavoitteet, oppimismene-

telmät, oppimisen arviointitapa ja työssä tapahtuvan oppimisen tuoma lisäarvo asiantunti-

juuden eri osa-alueille. Opetussuunnitelman lisäksi harjoittelun oppimisympäristöön voidaan 

katsoa kuuluvaksi harjoittelun ohjaaja ja muu henkilöstö sekä opetusmenetelmät, joina toimi-

vat työpaikan työtavat sekä sosiaalinen ja kulttuurinen vuorovaikutus. (Vesterinen 2002, 37.) 

Nykyisessä työssä oppimisen tarkastelussa työn sosiaalisuus, tiimit ja verkottuminen ovat 

keskeisiä lähtökohtia ja monet työssä oppimisen tutkijat näkevätkin tiimin ja työyhteisön en-

sisijaisena työssä oppimisen ympäristönä. Se, mitä työssä opitaan, on sidoksissa niihin sosiaa-

lisiin tilanteisiin ja yhteisöihin, joissa työtä tehdään. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen ilmapiirin 

merkitystä ammattiin opiskelevien työssäoppimisessa on tutkittu toistaiseksi vähän ja vaikka 

työyhteisö on tunnustettu tärkeäksi oppimisympäristöksi, varsinainen kiinnostus kohdistuu 

usein teknisiin työsuorituksiin. Niinpä vuorovaikutuksellisuus ja yhteisöllisyyden eteen teh-

tävä työ saattaakin jäädä muusta työnteosta irralliseksi ja hämäräksi alueeksi niin työssä op-

pimisen tutkimuksessa kuin työn ohjaamisessakin. Valleala ja Collin näkevät työyhteisöjen 

toiminnan, ja opiskelijoiden osallistumisen siihen, pohdinnan olevan yksittäisten koulutuk-

seen liittyvien taitojen oppimiseen liittyvää pohdintaa merkityksellisempää harjoittelujaksoil-

la. Näin ollen harjoittelujaksojen ohjauksessa tulisi kiinnittää huomiota työyhteisön toimin-

taan, ja opiskelijoiden osallistumiseen siihen, ja siihen liittyvien tapausten ja havaintojen ra-
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portointiin. Näin päästäisiin opiskelijan yksilöllisen oppimisen pohdinnasta ja arvioinnista 

pohtimaan ja arvioimaan työssäoppimisen merkitystä työpaikan sosiaalisten tilanteiden ra-

kentumisessa ja mahdollisessa sosiaalisten käytäntöjen muutoksessa.  Tällöin oppimista voi-

daan tarkastella työssäoppimisen näkökulmasta, siis osallistumisena sosiaalisiin työkäytän-

töihin sen sijaan, että sitä tarkasteltaisiin pelkästään koulutukselle tyypillisestä tietojen ja 

taitojen omaksumisen näkökulmasta. (Valleala & Collin 2004, 129 – 130, 148.) 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on luonteeltaan sosiaalista, osallistuvaa oppimista, jolloin 

työpaikan sosiaalisilla käytännöillä ja työntekijöiden muodostamilla epävirallisilla yhteisöillä 

on keskeinen merkitys siinä, minkälaisia kokemuksia opiskelija työstä ja työssäoppimisesta 

saa. Tämän vuoksi opiskelijoiden ottaminen osaksi työyhteisön toimintaa on tärkeää. Omien 

oppimiskokemusten lisäksi on tärkeää myös kokemus siitä, että opiskelijan osaamista arvos-

tetaan ja että hänelläkin on annettavaa työyhteisölle. (Tynjälä 2005, 208.) Uusitalo (2001b, 

96.) toteaa opiskelijan oppimiselle olevan eduksi, jos hänestä ollaan työyhteisössä aidosti 

kiinnostuneita. Opiskelijalle kaikkein hankalin tilanne on se, että kukaan ei ota vastuuta hä-

nestä eikä valtuuta häntä tekemään ja osallistumaan työyhteisöön millään tavoin. 

Opiskelijan ja työyhteisön välinen vuorovaikutus vaikuttaa opiskelijan motivaatioon ja oppi-

mishalukkuuteen. Oppiminen on sidoksissa siihen kontekstiin, jossa se tapahtuu. Työyhteisöl-

lä on suuri rooli oppimisen edistäjänä tai tukahduttajana. (Vesterinen 2002, 39 - 40.) Hulkarin 

(2006, 98, 119) tutkimuksessa toimiva vuorovaikutus oli opiskelijoiden tarinoissa kuvattu 

työssäoppimisen edellytykseksi. Onnistunut yhteistyö ja vuorovaikutus koettiin tärkeänä 

paitsi opiskelijan ja ohjaajan välillä, myös koko työyhteisön tasolla. Tämä kuvaa myös sosiaali- 

ja terveysalan työn luonnetta, joka on yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista. Tasavertainen 

ja avoin vuorovaikutus ovat oppimisen, molemminpuolisen ymmärryksen sekä työyhteisöön 

integroitumisen perusta. Tynjälän ym. tutkimuksessa (2005, 211) todettiin, että työpaikan 

olosuhteet ovat lähes yhtä tärkeitä harjoittelussa menestymistä selittäviä tekijöitä kuin opis-

kelijan oma motivaatiokin. Erityisesti myönteiset kokemukset työyhteisöstä ja opiskelijoiden 

ottaminen mukaan työyhteisöön, heidän osaamisensa hyödyntäminen ja ohjaajan tavoitetta-

vuus selittivät hyvää menestymistä harjoittelussa. Menestymisen kannalta tärkeää oli myös 

harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa käyty runsas keskustelu.  

Ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymisen kannalta pelkkä työkokemus ei riitä. Työs-

säoppiminen ilman teoreettista pohjaa ja pedagogista ohjausta on suunnittelematonta ja sa-

tunnaista oppimista. Tämän vuoksi työssäoppimisen kehittämisessä onkin kiinnitetty run-
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saasti huomiota työssäoppimisen ohjauksen merkitykseen. (Tynjälä ym. 2005, 43.) Avoin ja 

tasavertainen vuorovaikutussuhde ohjaajan kanssa enteili Hulkarin (2006, 100) tutkimukses-

sa työssäoppimisjakson onnistumista. Oppimisen kannalta ongelmallisiksi koettiin tapaukset, 

joissa opiskelijan ja ohjaajan henkilökemiat eivät osuneet yhteen. Laadukas ohjaus oli perus-

teltua ja rakentavaa luonteeltaan. Ohjaajan motivaatio ohjaustyöhön näkyi halukkuutena neu-

voa opiskelijaa työtehtävissä. Kaikkein onnistunein lopputulos saavutettiin silloin, kun koko 

työyhteisö osallistui opiskelijan ohjaukseen.  Hyvän ohjaajan tunnusmerkkejä olivat helppo 

lähestyttävyys sekä ammatillinen pätevyys. Hän oli myös innostunut ja motivoitunut työhönsä 

ja hänellä oli riittävästi aikaa opiskelijan ohjaamiseen. Eräs mielenkiintoinen Hulkarin (2006, 

102) tutkimuksessa ilmennyt seikka on se, että opiskelijat pitivät epämiellyttävänä tilannetta, 

jossa he joutuivat erikseen pyytämään ohjausta, kun taas ohjaajat toivoivat, että ohjausta 

pyydettäisiin. Ohjaajien tarinoissa ohjauksen saatavuus oli yhteydessä opiskelijan tekemiin 

kysymyksiin – oppiminen tapahtui kyselemällä, kuuntelemalla ja seuraamalla toimintaa. Kii-

reen vuoksi ohjaus saattoi jäädä Hulkarin tutkimuksen mukaan tasoltaan heikoksi.  

Verbalisoinnin kautta opiskelija ja ohjaaja voivat välittää kokemuksiaan toisilleen ja antaa 

palautetta. Tämän vuoksi Tynjälä ym. (2005, 43) pitävät runsasta keskustelua tärkeänä hyvin 

toimivan ohjaussuhteen indikaattorina. Erityisen hedelmällisenä foorumina ammatillisen ke-

hityksen monipuoliselle arvioinnille ja palautteen antamiselle he pitävät keskusteluja, joihin 

osallistuvat kaikki kolme osapuolta; ohjaaja, opiskelija ja opettaja. Tämä nähdään itsesäätely-

taitojen kehittymisen kannalta tärkeänä. Räkköläinen (2001, 105.) toteaakin, että kokemusten 

jakaminen ohjaajan kanssa auttaa opiskelijaa löytämään kriittiset kohdat, joita hän voi ryhtyä 

tietoisesti tutkimaan ja kehittämään. Ihminen oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa – hän 

oppii toisilta ja itseltään toisten toimiessa ikään kuin peilinä. Omien kokemusten ja ajatusten 

ääneen lausuminen auttaa jäsentämään, tekemään yleistyksiä ja soveltamaan niitä tuleviin 

uusiin tilanteisiin.  
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3 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tarkoitukseni on tutkia, missä määrin sosionomiopiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymi-

nen toteutuu integratiivisen pedagogiikan idean mukaisesti harjoittelujaksoilla. Tutkin kol-

mannen vuoden sosiaalipedagogiikkaan erikoistuneiden sosionomiopiskelijoiden harjoitte-

luihin liittyviä oppimiskokemuksia. Kiinnostukseni kohdistuu siihen, mitä oppimiskokemuk-

siaan he pitävät tärkeinä sekä siihen, minkä tekijöiden he kokevat edistäneen oppimistaan. 

Myös se, miten opiskelijat yhdistävät harjoitteluissa saadut oppimiskokemuksensa formaalei-

den opintojensa oppisisältöihin, on tarkastelukohteena tässä tutkimuksessa. 

Tutkimusprosessin alussa, kun olin valinnut tutkimuskohteen, tutkimustehtävien määrittely 

sujui suuremmitta ongelmitta. Tutkimusprosessin aikana aihepiiri kuitenkin hieman muuttui, 

rajautui ja tarkentui, minkä vuoksi myös tutkimuskysymykset muuttivat muotoaan ja tarken-

tuivat. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä harjoittelujaksoihin liittyviä oppimiskokemuksiaan 3. vuoden sosiaalipedagogiikkaan 

erikoistuneet sosionomiopiskelijat pitävät tärkeinä? 

2.  Mitä oppimista edistäviä tekijöitä opiskelijoiden kirjoittamissa oppimistarinoissa esiintyy?  

3. Millaisia yhtymäkohtia opiskelijat havaitsevat oman oppimistarinansa ja sosionomiopinto-

jen oppisisältöjen välillä? 

3.2 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET RATKAISUT 

Tutkimukseni on laadullinen. Tutkimuksen tutkimuskysymykset kohdistuvat oppimiskoke-

musten laatuun ja merkitykseen kysyen millaisia ja miksi. Koska tutkittavat merkitykset ja 

merkityksiin kietoutuneisuus ilmenevät laatuina, joita ihmisillä ja ihmisten toimilla on, käyte-

tään ihmistieteellisissä tutkimuksissa laadullisia menetelmiä (Varto 2005, 14).  Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytämään 

ja paljastamaan tosiasioita olemassa olevien väittämien todentamisen sijaan.  Heidän mu-

kaansa laadullisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen elämän kuvaaminen, jolloin tutki-

muskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
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Varto (2005, 13 - 14) näkee, että ihmistä muuna kuin biologisena olentona tutkittaessa tutkija 

ja tutkittava kuuluvat aina samaan ihmisten maailmaan, jossa kaikki muodostuu merkityksis-

tä, joita ihmiset antavat tapahtumille ja ilmiöille. Ihmistä tutkittaessa on käytettävä sellaisia 

menetelmiä, että ilmiön ainutkertainen merkitys ja se tapa, jolla tämä on kietoutunut muihin 

merkityksiin, säilyisi. Ihmistä tutkivissa tieteissä ei ole lupa tehdä mitään sellaisia toimia, jot-

ka esineellistävät tai ohentavat tutkimuskohdetta siten, että tutkimuskohteeseen kuuluva 

merkitysten kokonaisuus tuhoutuu. Myös tutkimustulosten tulee liittyä suoraan kokemusto-

dellisuuteen ja niiden on oltava eettisesti hyväksyttäviä, jotta tutkimusta voidaan pitää kelvol-

lisena. 

Laadullisen tutkimuksen menetelmät ovat sellaisia, jotka vievät tutkijan lähelle tutkittavaa 

kohdettaan. Tutkija pyrkii yleensä tavoittamaan tutkittaviensa näkökulman, heidän näkemyk-

sensä tutkittavasta ilmiöstä. Aineistolähtöisyys on laadullisen tutkimuksen analyysille tun-

nusomaista. Analysoinnissa jäsennetään aineistosta käsin ilmiön kannalta merkitykselliset 

teemat. Kokonaisvaltaisuus aineiston käsittelyssä on oleellista; tutkittavaa ilmiötä pyritään 

ymmärtämään suhteessa kontekstiinsa ja tutkittujen tapahtumien erityispiirteisiin. (Kivinie-

mi 2001, 68–69.) 

Tähän tutkimukseen valitsin narratiivisen tutkimusotteen, koska se sopii hyvin yksilöllisten 

oppimiskokemusten tutkimiseen ja kuvaamiseen. Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan 

kielestä; latinankielen sana narratio tarkoittaa kertomusta. Käsitteelle ei ole vakiintunut suo-

men kielessä selkeää vastinetta. Heikkinen käyttää tarinallisuutta sen synonyyminä. (Heikki-

nen 2010, 142.) Käytän tutkimuksessani sanoja tarina, kertomus ja narratiivi synonyymisesti.  

Kertomuksen määrittely on hankalaa. Monesti käytetään minimimääritelmää, jonka mukaan 

kertomuksessa on vähintään kaksi kausaalisesti toisiinsa yhteydessä olevaa tapahtumaa sekä 

muutos. Polkinghornen (1995, 5) sanoin tapahtumat ja sattumukset yhdistyvät ajallisesti juo-

nen avulla. Kertomuksista puhuttaessa ollaan yleensä kiinnostuneita maailman kokemisesta 

ja muutoksesta. (Elliott 2005, 7 – 8; Hyvärinen 2009). Juonen voidaan ajatella olevan erään-

lainen synteesi, joka nivoo yhteen kertojan tarinaa ja muistia toimimalla välittäjänä yksittäis-

ten tapahtumien ja tarinan kokonaisuuden välillä. Se tuo yhteen toimijat, olosuhteet, tavoit-

teet, keinot ja äkilliset käänteet. (Ricoeur 1983, 65–66.) 

Narratiivinen lähestymistapa sisältää kokonaisvaltaisen ajatuksen ihmisen maailmassa olemi-

sesta kokemuksiinsa kietoutuneena. Kokemuksen käsite on keskeinen, sillä kerrottujen tari-
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noiden ajatellaan kuvaavan kokemusmaailmaa. Kokemuksia kuvattaessa, itselle tai toiselle, ne 

tavallisesti kerrotaan tarinan muodossa. Narratiivisessa tutkimuksessa tarinoihin suhtaudu-

taan tosina vaikka tiedostetaankin, että kokemuksia ei voi tavoittaa sellaisenaan, vaan kuva-

usten kautta, jotka väistämättä sisältävät jo koetun tulkintaa. Myös fenomenologisen tutki-

muksen keskiössä ovat ihmisten kokemukset, mutta siinä, missä fenomenologi etsii kokemuk-

sen ydintä, pyrkii narratiivinen tutkija kuvaamaan kokemuksen monia ulottuvuuksia ja ym-

märtämään, miten kokemus on mukana kerrotussa tarinassa. Tämän vuoksi fenomenologin 

tavoitteena on saada mahdollisimman reflektoimattomia kokemusten kuvauksia mahdolli-

simman monelta eri ihmiseltä, kun taas narratiivisessa tutkimuksessa kertojan reflektio on 

jopa toivottavaa. Kuitenkin myös narratiivista tutkimusta tekevä voi aineistoa analysoides-

saan ottaa lähtökohdakseen fenomenologisen asenteen ja pyrkiä kuvaamaan jotakin ilmiötä 

sinänsä. Silloin on kyse narratiivien analyysista. (Erkkilä 2011, 201–202.) 

Heikkisen (2010, 143–153) mukaan narratiivisuuden käsitettä on käytetty tieteellisessä kes-

kustelussa ainakin neljällä erilaisella tavalla. Ensiksikin sillä voidaan viitata tiedonprosessiin, 

tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin se nähdään konstruktivistiseen tiedonkäsi-

tykseen liittyneenä. Toiseksi sitä voidaan käyttää tutkimusaineiston luonnetta kuvaavana 

terminä. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata myös aineiston analyysitapoihin sekä 

neljänneksi käytännölliseen merkitykseen tutkimuksen työvälineenä. Esittelen seuraavaksi 

Heikkisen jaottelua tarkemmin ja peilaan omaa tutkimusprosessiani siihen. 

Kun narratiivisuudella viitataan tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen viitataan samalla 

ihmisen tapaan rakentaa kertomuksia mielessään ja jäsentää kokemuksiaan muistissaan nar-

ratiivisen ajattelun avulla. Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ihmiset rakentavat tieton-

sa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä. Tämä rakennusprosessi on jatkuvasti käynnissä 

ja näin ollen ihmisen tietorakenteet ja identiteetti muuttuvat ja rakentuvat alati. (Erkkilä 

2005b, 200; Heikkinen 2010, 143 - 148.) Narratiivisen tiedonmuodostuksen avulla ihminen 

pyrkii ymmärtämään kokonaisuuden kokoamalla sen osista ja jokaisen tapahtuman merkitys 

voidaan ymmärtää suhteuttamalla se tuohon kokonaisuuteen (Elliott 2005, 3). Narratiivinen 

ajattelu liittyy ihmisen jokapäiväisiin tapahtumiin ja sosiaalisiin suhteisiin ja sen avulla seli-

tämme inhimillistä toimintaa esimerkiksi halujen, uskomusten ja toiveiden kautta. Koska ih-

minen itse ymmärtää omaa elämäänsä sekä toisten elämää narratiivisesti, soveltuu narratiivi-

suus erinomaisesti myös tutkijan välineeksi. (Erkkilä 2005b, 200.) 
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Narratiivisuus konstruktiivisena tiedonkäsityksenä on tässä tutkimuksessa läsnä omassa op-

pimisnäkemyksessäni, joka lienee jotain konstruktivismin ja realismin välimaastoon asettu-

vaa. Sikäli, kun tutkimuksenteko nähdään oppimisprosessina, voidaan sen ajatella rakentuvan 

konstruktiivisesti ennestään olemassa olevan tietorakenteen vahvistamisena ja uudelleen 

muokkaamisena.  Tarinat kirjoitettiin ammattikorkeakoulukontekstissa ja tarinoiden tapah-

tumat sijoittuvat harjoittelujen, opiskelun, oppimisen ja opetuksen teemojen ympärille. Ai-

neistonkeruu suoritettiin yhden oppitunnin aikana, joten se tarjosi opiskelijoille kertaluontoi-

sen mahdollisuuden tutkimuksen puitteissa rakentaa omaa tietorakennettaan liittyen omaan 

oppimiseensa. Mahdollisesti omien oppimiskokemusten kirjoitettuun asuun saattaminen kui-

tenkin käynnisti kirjoittajien mielissä pidempiäkin prosesseja ja edisti heidän identiteettiensä 

rakentumista. Itselleni tämä tutkimusprosessi tarjosi runsaasti oman konstruktivistisen tie-

donrakentelun mahdollisuuksia. 

Narratiivisuus liittyy tutkimusaineiston keruuseen sekä saatavan tutkimusmateriaalin luon-

teeseen. Tutkittavia voidaan ohjata muistelemaan joitakin tapahtumia ja pyytää kertomaan 

niistä suullisesti tai kirjallisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 220). Narratiivista tutki-

musaineistoa ovat mm. haastattelut, päiväkirjat, elämäkerrat tai vapaat kirjalliset vastaukset 

esitettyyn kysymykseen. Se on siis proosamuotoista, suullisesti tai kirjallisesti esitettyä ker-

rontaa. Narratiivisessa tutkimuksessa keskiössä ovat ihmisen itsensä antamat merkitykset 

asioille kertomuksissaan. Aidot ja alkuperäiset kertomukset, kertojan näkökulmasta kerrot-

tuina, ovat huomion kohteina, ja pyrkimyksenä on luoda tutkijan ja tutkittavien kesken yhtei-

nen merkitys asialle. Yksilön ainutlaatuinen näkökulma ja sen ymmärtäminen kontekstissaan 

on tärkeämpää kuin kertomuksen yksityiskohtien paikkansapitävyyden tarkistaminen mui-

den lähteiden avulla.  Narratiivinen tutkimus pyrkii paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjek-

tiiviseen tietoon objektiivisen ja yleistettävän tiedon sijaan. (Erkkilä 2005b, 198; Heikkinen 

2010, 155–156; Polkinghorne 1995, 11.)  Tarinat perustuvat siihen, mitä kertoja muistaa ja 

haluaa kertoa, eivätkä näin ollen kerro kaikkea. (Portaankorva–Koivisto, 2010.) 

Tämän tutkimuksen aineisto on narratiivista; tutkittavien itse tuottamaa, heidän omista ko-

kemuksistaan kertovaa kirjallista, tarinallista materiaalia. Vaikka oppimistarinan konteksti oli 

määrätty, saivat tutkittavat kuitenkin itse valita, millaisia tapauksia he tarinoissaan kuvaavat. 

Tutkittavat kertoivat tarinansa itselleen tärkeistä tapahtumista ja heidän itse antamansa mer-

kitykset tapahtumille ovat keskiössä aineistoa analysoidessani. Tutkittavien näkökulma on 



 

31 
 

tärkeämpi kuin yksityiskohtien paikkansapitävyyden tarkistaminen muiden lähteiden avulla. 

Tarinat perustuvat siihen, mitä tutkittavat halusivat kertoa ja mitä muistivat. 

Narratiivisuus voi tutkimuksessa tarkoittaa myös aineiston analyysi- ja tulkintatapaa. Hyväri-

nen (2009) esittää neljä erilaista analyysitapaa, joiden avulla on mahdollista analysoida ker-

tomuksia. Analyysitapoja voidaan yhdistellä eri tavoin, ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaih-

toehtoja. 1) Temaattinen luenta tai sisällön analyysi, 2) kertomusten luokittelu kokonaishah-

mon perusteella, 3) kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysi ja 4) kertomuksen vuorovai-

kutuksellisen tuottamisen analyysi. Polkinghorne (1995, 12) jakaa analyysitavat kahteen 

tyyppiin; narratiivien analyysiin ja narratiiviseen ananlyysiin. Narratiivien analyysissä koh-

distetaan huomio kertomusten luokitteluun erillisiin luokkiin tapaustyyppien, metaforien tai 

kategorioiden avulla kun taas narratiivisessa analyysissa painopiste on uuden kertomuksen 

tuottamisessa aineiston kertomusten pohjalta. Narratiivien analyysi siis etenee tarinoista 

osiin ja narratiivinen analyysi taas osista tarinoihin. Kaasila (2008, 46) pitää kategorista lä-

hestymistapaa hyödyllisenä silloin kuin tutkijan huomio kohdistuu johonkin ilmiöön, joka on 

yhteinen tutkittaville. Tällöin jokainen tarina jaetaan osiin ja eri kertojien tuottamat tiettyyn 

kategoriaan kuuluvat katkelmat kootaan yhteen (Ks. Polkinghorne 1995, 12). Tarinan jakami-

nen osiin tapahtuu niiden sisältämien keskeisten teemojen mukaisesti. 

Narratiiveja käytetään tässä tutkimuksessa myös analyysin välineinä. Hyvärisen (2009) esit-

tämistä analyysitavoista tässä tutkimuksessa käytetään ensimmäistä vaihtoehtoa; temaattista 

luentaa ja sisällönanalyysiä.  Aineistoa analysoidaan narratiivien analyysin keinoin. Narratii-

vien analyysissa muodostetaan oppimistarinoista nouseville, oppimista edistäville piirteille 

omat kategoriansa. Kategorioihin kerätään jokaisesta oppimistarinasta soveltuvat piirteet eli 

kaikkien tutkittavien tarinoiden teemat tiivistetään yhteen luokitteluun. Myös Poikolainen 

(2006) on tehnyt samanlaisen valinnan luokitellessaan tutkimuksessaan tieteellisen ajattelun 

oppimisen ja rakentumisen piirteitä.  

Neljäs tapa ymmärtää narratiivisuus viittaa narratiivien käyttöön ammatillisena työvälineenä, 

esimerkiksi narratiivisessa psykoterapiassa (Heikkinen 2010, 152). Käytännön työvälineenä 

tarkasteltuna narratiivisuuden ajatellaan olevan myös osa identiteettityötä ja kasvuprosessia. 

Saattaa olla, että tähän tutkimukseen liittyvien tarinoiden kirjoittaminen toimi joillakin tutkit-

tavilla oman ammatillisen kasvun ja itsetuntemuksen lisääntymisen keinona, mutta varsinai-

sesti tämä tutkimus ei täytä narratiivisuuden merkitystä käytännön työvälineenä siinä mie-

lessä kuin Heikkinen (2010, 152) sen kuvaa. 
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3.3 TUTKIMUKSEN KONTEKSTI 

Tämän tutkimuksen kontekstina ovat kolmannen vuosikurssin sosiaalipedagogiikkaan eri-

koistuneiden sosionomiopiskelijoiden kirjoittamat oppimistarinat liittyen heidän tärkeiksi 

kokemiinsa oppimiskokemuksiin harjoittelujaksoillaan. Sosionomiopiskelijat valitsin tutki-

muksen kohderyhmäksi, koska olen pohjakoulutukseltani lastentarhanopettaja ja tunnen työ-

kentän, johon suuri osa kohderyhmän harjoittelukokemuksista sijoittuu. Olen kuitenkin saa-

nut eri koulutuksen kuin tutkittavani, minkä ajattelen antavan minulle sopivasti etäisyyttä ja 

ulkopuolisen tarkkailijan osan tutkijana. Kolmannen vuosikurssin opiskelijat valitsin kohde-

ryhmäksi, koska heillä on toisen opiskeluvuoden keväälle ajoittuva päiväkotiharjoittelu taka-

na ja vielä kirkkaana mielessä tutkimusajankohtana. Tarinat sijoittuvat sosionomikoulutuksen 

ja siihen liittyvän harjoittelujärjestelmän konteksteihin. Merkitykset, joiden avulla ihminen 

käsittää todellisuuden, muodostavat elämismaailman eli oman maailmansa, jota voidaan tut-

kia. Koska laadullisessa tutkimuksessa pyritään mm. kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtu-

maa, ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin il-

miölle, on tärkeää, että henkilöt, joilta tieto kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdolli-

simman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Näin ollen tiedonantajien valinnan tulee olla 

harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85- 86.) 

Tässä tutkimuksessa olen siis ensisijaisesti kiinnostunut siitä, mitä oppimiskokemuksiaan 

opiskelijat pitävät tärkeinä ja mitkä tekijät ovat edistäneet heidän oppimistaan heidän omasta 

näkökulmastaan katsottuna. Vasta toissijaisesti kiinnostukseni kohdistuu sosionomikoulutuk-

seen ja siihen liittyviin harjoittelujaksoihin, joista opiskelijoiden tarinat kumpuavat. Opiskeli-

joiden kokemuksen ottaminen näkökulmaksi on tutkimuksellinen rajaus eikä se välttämättä 

tee oikeutta koko sosionomikoulutuksen harjoittelujärjestelmän moniulotteisuudelle, mutta 

samalla se tarjoaa tutkimuksellisesti kiinnostavan näkökulman sosionomikoulutuksen har-

joittelujärjestelmän kokonaisuuteen. 

Opiskelijoiden tarinoita lukiessani ja analysoidessani pyrin neutraaliin lähestymistapaan tie-

dostaen oman ulkopuolisen roolini. Katson tarinoita varhaiskasvatustyötä monta vuotta teh-

neen ammattilaisen, kasvatustieteenopiskelijan, aikuisen ja aikuisopiskelijoiden opettamises-

ta kiinnostuneen ihmisen silmin. Näkökulmani on siis ennen kaikkea ulkopuolisen näkökulma 

vaikka olenkin opetusharjoitteluani suorittanut sosionomikoulutuksessa ja sitä kautta saanut 

tuntumaa sosionomikoulutukseen ja – opiskelijoihin. Opiskelijan rooliin samaistuminen on 

minulle helppoa, koska itsekin olen opiskelija. Sen sijaan nuorten opiskelijoiden ajatus- ja ko-
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kemusmaailman tavoittaminen on jo haasteellisempaa ajallisen etäisyyden vuoksi. Myös aset-

tuminen aloittelevan varhaiskasvattajan rooliin asettaa haasteita vaikka koenkin melko hyvin 

muistavani omat ensimmäiset harjoittelukokemukseni.  

Tässä luvussa avaan sitä kontekstia, jossa opiskelijoiden kertomat oppimistarinat ovat tapah-

tuneet. Ensin kerron sosionomikoulutuksesta ja keskityn erityisesti sosiaalipedagogiikkaan 

erikoistumiseen. Sen jälkeen avaan harjoittelujärjestelmää yleisesti sekä sosionomikoulutuk-

seen liittyvänä opintojen osana. Avaan vielä erikseen sosiaalipedagogiikkaan erikoistuneiden 

opiskelijoiden kahden ensimmäisen vuoden harjoitteluja, joihin liittyvistä kokemuksista he 

ovat oppimistarinansa kirjoittaneet tämän tutkimuksen aineistoksi. 

3.4 SOSIONOMIKOULUTUS 

Ammattikorkeakoulut perustettiin tiedekorkeakouluille rinnakkaisiksi ja statukseltaan kilpai-

lukykyisiksi koulutusväyliksi. Tällöin haluttiin painottaa ammattikorkeakoulujen ammatillista 

osaamista ja työelämäyhteyksiä. Ammattikorkeakouluopintojen tehtävänä on antaa opiskeli-

joille valmiudet toimia alansa asiantuntijatehtävissä. (Stenström, Laine & Valkonen 2004, 111 

– 112.) Sosionomi (AMK) – koulutus on tyypillinen esimerkki koulutusalasta, joka kehittyi 

opistotasoisesta koulutuksesta ammattikorkeakoulututkinnoksi. Sosionomitutkinnossa yhdis-

tyvät entiset sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvammaisten ohjaajan ja diakonin 

tutkinnot. (Janhonen, Sarja & Juntunen 2005, 242) Sosiaalialan koulutusohjelma ammattikor-

keakoulussa on 3 1/2-vuotinen, 210 opintopisteen laajuinen kokonaisuus.  

Sosionomin tutkinto rakentuu ydin- ja erityisosaamisesta. Ydinosaamisella turvataan laaja-

alainen ammattitaito ja sitä kartutetaan koko koulutuksen ajan. Erityisosaamisalueekseen 

opiskelija voi valita sosiaalipedagogiikan, palveluohjauksen ja sosiaalityön tai sosiaalisen kun-

toutuksen, ja opintojensa aikana valita näihin liittyviä ammattiopintoja sekä valinnaisia opin-

toja. Opinnot rakentuvat 16 op:n perusopinnoista, 82 op:n ammattiopinnoista, 37 op:n vaih-

toehtoisista ammattiopinnoista, 45 op:n harjoittelusta, 15 op:n vapaasti valittavista opinnois-

ta ja 15 op:n opinnäytetyöstä. (TAMK:n opinto-opas 2010–2011.) 

Ammattikorkeakoulut laativat omat opetussuunnitelmansa, jotka opetusministeriö vahvistaa. 

(Opetushallituksen www-sivut 2011.) Opinto-oppaan (2010 – 2011) mukaan sosionomiopis-

kelijoiden opetusta toteutetaan luento-opetuksen, yhteistoiminnallisen oppimisen, työelämä-

lähtöisten projektien, kirjallisten tehtävien ja tutkimuksellisen oppimisen keinoin. Opintoihin 
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sisältyy myös ryhmänohjaustaitojen kehittämistä, ilmaisutaidon opiskelua ja verkko-opintoja. 

Ohjatut harjoittelujaksot ovat opintojen olennainen osa.  

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon arvoperusta muodostuu YK:n ihmisoikeuksien 

periaatteille, jotka ovat: ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus, yksilön itsemääräämisoikeuden ja 

yksityisyyden kunnioittaminen, sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteis-

kunnassa, syrjinnän ja väkivallan vastustaminen ja köyhyyden vähentäminen. (TAMK:n opin-

to-opas 2010–2011.) 

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamistavoitteet on määritelty valtakunnallisesti. 

Ne ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, sosiaalialan palvelujärjestel-

mäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittä-

misosaaminen sekä johtamisosaaminen. Sosionomin tutkinnon suorittaneet työllistyvät sosi-

aaliohjauksen tehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestöjen palvelukseen. So-

sionomit ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perhetyön, päihdekun-

toutuksen, vanhustyön, vammaistyön, kriminaalityön sekä mielenterveystyön alueille. 

(TAMK:n opinto-opas 2010–2011.) 

Sosionomiopiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosi-

aalipedagogiikan opintoja, saavat kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin. (TAMK:n 

opinto-opas 2010–2011.) Sosionomin varhaiskasvatukseen liittyvän ammatillisen osaamisen 

ja asiantuntijuuden rakentuminen perustuu laaja-alaiseen varhaiskasvatuksen määrittelyyn 

valtakunnallisten linjausten mukaan. Linjauksissa korostetaan varhaiskasvatuksen toteutta-

mista yhteistyössä laajan, lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa (Sosiaali- ja terveys-

ministeriön julkaisuja 2002: 9). Sosionomi (AMK) koulutuksen saaneiden lastentarhanopetta-

jien osaamisen vahvuutena on perhetyö ja moniammatillinen työ. 

Laki (272/2005) ja asetus (608/2005) ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

määrittävät lastentarhanopettajan kelpoisuuden seuraavasti: 

”7 § Lastentarhanopettaja  
Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatus-
tieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai so-
siaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasva-
tukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.” (Laki sosiaalihuollon ammatilli-
sen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.4.2005.) 
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Lakiin liittyvän asetuksen 1 § määrittelee varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikan suun-
tautuneet opinnot: 

”Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 7§ 
mukaiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautuneet opinnot ovat 
yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.” (Valtioneuvoston asetus sosiaali-
huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 29.7.2005/608) 

Valtakunnallisesti on määritelty, että sosionomikoulutukseen sisältyvät varhaiskasvatuksen ja 

sosiaalipedagogiikan 60 opintopisteen opinnot sisältävät teoriaopintoja, harjoittelua ja var-

haiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan sisältöalueeseen liittyvän opinnäytetyön. Näin 

varmistetaan sekä teoreettinen, että käytännöllinen varhaiskasvatusosaaminen. (Sosiaalialan 

ammattikorkeakoulutuksen verkosto, 2007.)  

3.5 HARJOITTELUJAKSOT TAMK:N SOSIONOMIKOULUTUKSESSA 

Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakoululaista 15.5.2003/352, 4 § mukaan ammatti-

korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu ammattitaitoa edistävää harjoittelua. 7 

§:ssä määritellään, että harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti 

ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen sovel-

tamiseen työelämässä. Sosionomikoulutuksen 210 opintopisteestä 45 opintopistettä koostuu 

harjoittelujaksoista, jotka on jaksotettu koko opintojen ajaksi. Ammattikorkeakoulut suuntaa-

vat työelämään ja perustavat toimintansa sen asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuk-

siin, joten ohjattu harjoittelu on tärkeä osa koulutusta. (Opetushallituksen www-sivut. 

3.10.2011.) TAMK:n tutkintosäännön 18 § mukaan  

”Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy kunkin koulutusohjelman opetussuunni-

telman mukaista ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on 

perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin 

käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.” 

Tutkintosäännössä ei määritellä, millä tavalla harjoittelun ohjaus tulisi järjestää vaan koulu-

tuksen järjestäjät ja viimekädessä opettajat vastaavat pedagogisten käytäntöjen kehittämises-

tä. 

Kuvaan seuraavaksi tutkimukseni kohderyhmän läpikäymien, kahden ensimmäisen opiskelu-

vuoden harjoittelujaksojen sisältöjä, tavoitteita ja käytännön toteutuksen keskeisiä seikkoja. 

Lähteenä olen käyttänyt TAMK:n opettajilta saamiani harjoitteluihin liittyviä asiakirjoja, kuten 
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ohjaajille suunnattuja kirjeitä, opiskelijoiden ohjeistuksia ja tehtävänantoja sekä opetus- ja 

toteutussuunnitelmia. 

TAMK ja harjoittelupaikka solmivat keskinäisen sopimuksen harjoittelujen toteuttamisesta ja 

harjoittelupalkkioista. Osa harjoittelupaikoista on samoja vuodesta toiseen, mutta myös vaih-

telua on. Opiskelija saa itse hankkia harjoittelupaikkansa niin halutessaan, muussa tapaukses-

sa koulutuksen opettajat hankkivat paikat. Opiskelijan viikoittainen työaika harjoittelujaksolla 

on 35 tuntia, joka sisältää myös koululla tapahtuvat orientointi- ja tutorryhmätapaamiset, pa-

lautepäivän sekä harjoitteluraportin ja tehtävien tekemiseen annetun ajan.  

Harjoittelun ohjaaja on harjoittelupaikan työntekijä, joka ottaa opiskelijan harjoittelun ohja-

uksen vastuulleen. Ensimmäisen vuoden harjoittelun ohjaajalla tulee olla sosionomikoulutus 

tai sosiaalialan opistotasoinen tutkinto. Toisen vuoden harjoittelun ohjaajalla tulee olla las-

tentarhanopettajan pätevyys. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija tehtäviinsä ja ar-

jessa tapahtuvan ohjauksen lisäksi käydä opiskelijan kanssa ohjauskeskusteluja kerran vii-

kossa. Ohjaaja antaa myös kirjallisen palautteen opiskelijalle jakson lopussa. Harjoittelujen 

ohjaajien ohjeistus hoidetaan kirjeitse.  

TAMK:n nimetty ohjaava opettaja kutsuu koolle tutorryhmät, jotka toimivat työnohjaukselli-

sina ryhminä harjoittelun ajan. Ohjaava opettaja käy harjoittelupaikassa ainakin kerran har-

joittelun aikana tapaamassa opiskelijaa ja ohjaajaa. Tarvittaessa tapaamisia järjestetään use-

ampia. Harjoittelujakson päätteeksi järjestetään palautepäivä, johon osallistuvat opiskelijat, 

TAMK:n ohjaavat opettajat sekä harjoittelun ohjaajat. 

3.4.1 ENSIMMÄISEN OPISKELUVUODEN HARJOITTELU 

Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä sosionomiopiskelijat suorittavat 3 op:n laajuisen rin-

nakkainharjoittelujakson, jota kuvataan myös orientoivana harjoitteluna. Se on osa ensimmäi-

sen vuoden harjoittelukokonaisuutta, joka on yhteensä 10 op:n laajuinen. Orientoivan harjoit-

telun puitteissa opiskelija tapaa syyslukukauden ajan kerran viikossa ikääntynyttä asiakasta 

harjoitellen asiakkaan kohtaamista arjessa, ammatillista vuorovaikutusta sekä ammatillista 

reflektiota asiakassuhteessa.  Opiskelija kirjoittaa orientoivan harjoittelun aikana reflektio-

päiväkirjaa, joka liittyy ammatillisen vuorovaikutuksen teoriaopintoihin. 

Ensimmäisen harjoittelun toinen osa, 7 op, ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden kolmanteen 

periodiin kestäen 5 viikkoa. Opiskelija saa vapaasti valita harjoittelupaikakseen sosiaalipalve-
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luihin kuuluvan toimipaikan. Opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ovat: opiskelija tunnis-

taa ammattieettiset periaatteet sosionomin työssä ja osaa toimia niiden mukaan, tunnistaa 

oman arvomaailmansa ja ihmiskäsityksen asiakastyössä, osaa toimia ammatillisessa vuoro-

vaikutussuhteessa, osaa toimia yhteistyössä asiakkaan arjessa ja ymmärtää tavoitteellisuuden 

asiakastyössä sekä tunnistaa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden tarpeita (TAMK:n 

opinto-opas 2010 – 2011). 

Harjoittelun yleiset tavoitteet on määritelty harjoitteluohjeistuksessa seuraavasti: 

”1. Sosiaalialan työ käytännössä. Opiskelija tutustuu sosiaalialan käytännön työhön 

ja työympäristöön harjoittelupaikassaan.  Hän selvittää miten ao. paikka toimii ky-

seisen asiakasryhmän palvelujärjestelmän osana, millaista työtä siellä tehdään, 

mihin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan ja millaista asiakastyön osaamista 

siihen tarvitaan. Hän tutkii erityisesti ´sosiaalisen´ näkökulman konkreettista mer-

kitystä moniammatillisessa työssä ja -yhteisössä. 

2. Asiakastyö ja ohjaus. Opiskelija oppii havainnoimaan ja ymmärtämään ihmisen 

arjen hyvinvoinnin osatekijöitä sekä siihen liittyviä tuen, ohjauksen ja avun tarpei-

ta. 

3. Eettinen osaaminen. Opiskelija syventää asiakaslähtöisen työn osaamistaan.” 

Yleisten tavoitteiden sekä harjoittelupaikan suomien mahdollisuuksien pohjalta opiskelija 

laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa, jotka liittyvät hänen omaan ammatilliseen oppimi-

seensa. Omia tavoitteita käydään läpi ohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijalle suo-

sitellaan oppimispäiväkirjan kirjoittamista harjoittelun aikana. Sitä ei kuitenkaan palauteta 

ohjaavalle opettajalle vaan se on henkilökohtainen opiskelun väline. Oppimispäiväkirjan poh-

jalta opiskelija kirjoittaa harjoitteluraportin, jossa hän yhdistää oppimaansa teoriaa käytän-

töön sekä soveltaa oppimansa käytännön tapahtumiin ja ilmiöihin.  Raportissaan opiskelija 

myös reflektoi harjoitteluaan yleisten tavoitteiden näkökulmasta ja analysoi, pohtii ja arvioi 

toimintaansa ja harjoittelupaikkaansa sosiaalisen ilmapiirin, eettisyyden ja asiakastyön näkö-

kulmasta. Itsearviointi on oleellinen osa raporttia. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja 

osaamistaan oppimispäiväkirjan, omien henkilökohtaisten tavoitteiden sekä valtakunnallisten 

sosionomin ammatillisten kompetenssien pohjalta. Lisäksi opiskelija tekee resurssikartan; 

yhden asiakkaan hyvinvoinnin kartoituksen. Harjoittelun kokonaisarvioinnin (hyväksyt-

ty/hylätty) tekee ohjaava opettaja. Se perustuu ohjaajan palautteeseen, opiskelijan tekemään 

harjoitteluraporttiin ja muiden tehtävien suorittamiseen sekä harjoittelun tavoitteiden toteu-

tumiseen. 
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3.4.2 TOISEN OPISKELUVUODEN HARJOITTELU 

Toisena opiskeluvuotenaan sosiaalipedagogiikkaan erikoistuneet sosionomiopiskelijat suorit-

tavat 15 op:n laajuisen harjoittelun, joka jakautuu kahteen osaan. 12 op:n varhaiskasvatus-

työn harjoittelu suoritetaan päiväkodissa kolmannessa periodissa. Kolmen op:n laajuisen har-

joittelun opiskelija suorittaa oman kiinnostuksensa ja tavoitteittensa pohjalta valitsemassaan 

varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä neljännessä periodissa. Harjoittelun tavoitteissa 

painottuvat varhaiskasvatustyön pedagogiset taidot. Harjoittelun lähtökohtana on lastentar-

hanopettajan tehtävän edellyttämä osaaminen. (TAMK:n opinto-opas 2010 – 2011.) 

Harjoittelun ohjeistuksessa toisen opiskeluvuoden harjoittelun 12 opintopisteen harjoittelu-

kokonaisuuden tavoitteet on määritelty seuraavasti.  

”Opiskelija:  

- osaa syventää ja selkeyttää omaa kasvatusajatteluaan ja osaa soveltaa käsityksiään 

käytännön kasvatus tilanteissa. Hän selkeyttää omaa rooliansa lapsen kasvun, kehi-

tyksen ja oppimisen tukijana. 

- osaa toimia lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä yksilö- ja ryhmätilanteissa. 

Opiskelija ottaa vastuuta lapsiryhmän ohjauksesta. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja 

arvioida kasvatuksellisesti mielekästä toimintaa hyödyntäen erilaisia kasvatusmene-

telmiä. 

- tietää oppimisympäristön merkityksen lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa. Hän ke-

hittää ja rakentaa oppimisympäristöä lapselle ja lapsiryhmälle. 

- osallistuu aktiivisesti vanhempien kanssa päivittäin tehtävään yhteistyöhön, josta 

hän saa varmuutta ja taitoja kohdata erilaisia perheitä sekä kokemuksia kasvatus-

kumppanuudesta. Opiskelija tunnistaa ja tietää ympäristön ja yhteiskunnallisen to-

dellisuuden, missä tämän päivän erilaiset perheet elävät. 

- osaa soveltaa varhaiskasvatustyön keskeisiä päämääriä ja arvolähtökohtia työssään 

päiväkodissa. Hän tietää päivähoidon perustehtävän ja yhteiskunnallisen merkityk-

sen. 

- toteuttaa tutkivaa ja aktiivista työotetta. Hän osaa perustella valintansa ja toimin-

tansa sekä näkemyksensä. Hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan.” 

Näiden tavoitteiden pohjalta opiskelija laatii omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Ohjeistuk-

sessa korostetaan opiskelijan oppimisen ja toiminnan lähtökohtina harjoittelupaikan tehtäviä, 

tavoitteita sekä opiskelijan aikaisempia kokemuksia ja valmiuksia. Harjoittelun toteutumisen 

raamit on haluttu rakentaa väljiksi, joten valmiiksi suunniteltuja tehtäviä ei juuri ole vaan teh-

tävistä sopivat ohjaaja ja opiskelija keskenään. 
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Harjoittelu on jaksotettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen on 1-2 viikon orientoituminen 

harjoitteluun. Orientoitumisvaihe pitää sisällään perehdytyksen, valtakunnalliseen-, kunta-, 

yksikkö- ja ryhmäkohtaisiin suunnitelmiin tutustumisen, käytännön asioista ja odotuksista 

keskustelun ohjaajan kanssa, opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden täsmentämisen ja 

konkretisoinnin sekä lapsiin, vanhempiin ja henkilökuntaan tutustumisen. Orientaatiojakson 

lopulla opiskelija tarkentaa omia tavoitteitaan. Näiden tavoitteiden pohjalta opiskelija ja oh-

jaaja tekevät toteutussuunnitelman harjoittelun jatkolle. Suunnitelmasta selviää erityisesti se, 

mistä opiskelija ottaa itsenäisesti vastuun. 3. – 7. viikolla opiskelijan itsenäisyyden aja oma-

toimisuuden vaatimus kasvaa. Opiskelijalle suunnitellaan omia vastuualueita ja opiskelija 

suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vähintään viisi erilaista toimintatuokiota lapsille. Mahdolli-

suuksien mukaan opiskelija osallistuu aktiivisesti työyhteisön toimintaan sekä vanhempien 

kanssa tehtävään yhteistyöhön.  Ohjaajan ja opiskelijan välistä kommunikointia ja opiskelijan 

ohjauksen tarvetta korostetaan tässä vaiheessa harjoittelua ja arkisen yhteistyön ja ohjauksen 

lisäksi painotetaan keskustelu- ja suunnittelutilanteiden, joissa pysähdytään tarkastelemaan 

asioita syvemmin, merkitystä. 8. viikko on harjoittelun päättämistä, jolloin opiskelija ja ohjaa-

ja paneutuvat erityisesti oppimisen arviointiin ja molemminpuolisen palautteen antamiseen.  

Opiskelija kirjoittaa 3 - 4 sivun mittaisen harjoitteluraportin harjoittelustaan. Raportissa hän 

selkeyttää ja jäsentää harjoittelupaikan perustehtävää ja sen suhdetta sosiaalipalvelujen ko-

konaisuuteen. Lapsen oppimisympäristön havainnointiin ja kehittämiseen liittyen opiskelija 

miettii, mitä oppimisympäristö käytännössä merkitsee lapsen arjessa ja miten hän itse voi 

siihen vaikuttaa ja sitä kehittää. Valtakunnallisen ja kunnan oman varhaiskasvatussuunnitel-

man pohjalta opiskelija valitsee itselleen merkityksellisiä teemoja, joita tarkastelee raportissa 

varhaiskasvattajan näkökulmasta omien kokemustensa ja näkemystensä valossa. 

Harjoittelun arvioinnin pohjana ovat harjoittelujakson yleiset sekä opiskelijan omat tavoit-

teet. Arviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaaja sekä ohjaava opettaja. Siinä huomioidaan myös 

asiakkailta ja työyhteisöltä saatu palaute. Sekä opiskelija että ohjaaja laativat kirjallisen arvi-

oinnin jakson lopussa. Arviointi perustuu opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointiin: mitä 

kehitystä ja muutosta opiskelijassa on tapahtunut. Arvioinnissa selkiytetään myös opiskelijan 

ammatillisia valmiuksia ja osaamista; eli mitä opiskelija osaa tässä vaiheessa ja mitä haasteita 

on edessäpäin. Arvioinnin kohteena eivät ole pelkästään taidot ja osaaminen vaan se, miten 

opiskelija suhtautuu asioihin ja miten laajasti hän ymmärtää asioita, eli tiedot, taidot ja asen-

teet. Harjoittelu arvioidaan asteikolla 1 – 5. 
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Harjoittelun toinen osa, 3 op:n kokonaisuus on lähinnä tutustumista ja kokemuksen laajenta-

mista varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöistä. Harjoittelupaikan tulee liittyä varhais-

kasvatukseen, eli 0 – 8 – vuotiaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä. Toiminta voi olla kunnan, 

järjestön, seurakunnan tai yksityisen yrityksen toteuttamaa. Tässä harjoittelussa opiskelijalla 

ei tarvitse olla harjoittelupaikassa nimettyä ohjaajaa vaan ohjaus tulee TAMK:n ohjaavalta 

opettajalta. Harjoittelun tavoitteiden mukaan opiskelija laajentaa osaamista ja tietoa varhais-

kasvatuksen alueella, osaa tarkastella varhaiskasvatuksen toteutumista lapsen ja perheen nä-

kökulmasta ja osaa soveltaa varhaiskasvatusosaamistaan eri toimintaympäristöissä. 

Yhteisten tavoitteiden lisäksi opiskelija kirjaa ylös omat henkilökohtaiset tavoitteensa ja kir-

joittaa harjoittelustaan oppimispäiväkirjaa ja loppuraportin, jossa hän kuvaa harjoittelupaik-

kaansa ja arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. 

3.6 AINEISTO 

Keräsin tutkimukseni aineiston TAMK:n kolmannen vuosikurssin sosiaalipedagogiikan eri-

koistuneiden sosionomiopiskelijoiden erityispedagogiikan oppitunnilla. Opettaja oli edellisel-

lä tapaamiskerralla kertonut tulostani ryhmälle. Ryhmässä on 23 opiskelijaa, joista 16 oli pai-

kalla kyseisellä tunnilla. Jaoin tehtävänantopaperit sekä kirjoituspaperia jokaisen pöydälle 

ennen tunnin alkua, joten opiskelijat ehtivät lukea tehtävänannon ennen suullista tehtävänan-

toani. Ajattelin heidän näin pääsevän hieman alkuun oman tarinansa hahmottelussa jo ennak-

koon. Ennen kirjoittamaan ryhtymistä esittelin itseni ja koulutus- ja työhistoriani perustellak-

seni aiheen ja otoksen valintaa. Alustin aihetta kertomalla tutkimukseni tarkoituksesta ja me-

netelmistä. Korostin puheenvuorossani luottamuksellisuutta, kirjoitusasun vapautta, reflek-

toinnin tärkeyttä opiskelijan ammatillisen kasvun välineenä ja palautteen antamisen tärkeyttä 

koulutuksen ja harjoittelukäytäntöjen kehittämiselle. En kertonut esimerkkiä oppimistarinas-

ta, koska en halunnut johdatella opiskelijoiden tarinoita mihinkään suuntaan. Taustatietoina 

pyysin opiskelijoita kirjaamaan oman ikänsä, sukupuolensa, aiemman ammattinsa, mikäli sel-

lainen on, ja työkokemuksensa vuosina.    

Positiivisen ilmapiirin ja vastaushalukkuuden lisäämiseksi tarjosin opiskelijoille karamellia ja 

suoritin lopuksi vastanneiden kesken arvonnan, jossa palkintona oli Tevellan lahjoittama 

eläinpeli yli 4-vuotiaille sekä itse hankkimani Ötökät-kirja. Kaikki paikallaolijat osallistuivat 

tutkimukseen. Olimme sopineet, että käytän tunnin alusta noin 45 minuuttia aineistonkeruu-
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seen. Opettajan suostumuksella aika ylittyi noin viisi minuuttia, jolloin viimeinenkin vastaaja 

sai oppimistarinansa valmiiksi. 

Tehtävänanto oli seuraavanlainen: 

Kirjoita paperin yläreunaan ensin ikäsi, sukupuolesi, aiempi ammattisi, mikäli sinulla sellai-
nen on, ja työkokemuksesi vuosina. Vastaa sitten molempiin alla oleviin tehtäviin. 

1. Kirjoita yhdestä tai useammasta itsellesi tärkeästä konkreettisesta oppimiskokemuksestasi 
harjoitteluympäristössä sosionomikoulutuksen puitteissa. Kerro, mikä teki oppimiskokemuk-
sestasi hyvän ja oppimista edistävän; mitkä tekijät siihen vaikuttivat. Tärkeintä on oma aito 
kokemuksesi. 
 

2. Peilaa oppimistarinaasi sosionomiopintoihin ja pohdi, millaisia yhtymäkohtia havaitset. Mi-
hin sosionomiopintojen oppisisältöihin kokemuksesi liittyy ja miten? 

Kaikki paikalla olleet opiskelijat osallistuivat tutkimukseen. Heidän tarinansa olivat luonteel-

taan hyvin henkilökohtaisia ja he kuvasivat harjoittelujaksoihin sijoittuvia oppimiskokemuk-

siaan, sekä positiivisia että negatiivisia, avoimesti. Opiskelijat kertoivat hyvin erilaisista op-

pimistilanteista tarinoissaan. 

Opiskelijat kirjoittivat kukin omalla tyylillään; jotkut kertoivat yksittäisestä harjoittelussa sat-

tuneesta tapahtumasta, jotkut taas kahdesta tai useammastakin tapahtumasta. Joissakin tari-

noissa kerrottiin harjoittelujaksosta kokonaisuutena ilman tapausesimerkkejä. Osalla ilmaisu 

oli hyvin rönsyilevää ja tekstiä oli syntynyt neljä sivua, osalla niukempaa ja vastauksen pituus 

saattoi olla vajaa kaksi sivua. Kaikkiin tarinoihin sisältyi tilanteiden, olosuhteiden ja oman 

toiminnan pohdiskelevaa reflektointia, joihinkin enemmän, toisiin vähemmän. 

Oppimiskokemukset, joita opiskelijat kuvasivat tarinoissaan, sijoittuivat enimmäkseen päivä-

kotiympäristöön, mutta joidenkin tarinoiden kontekstina oli vanhainkoti, sijaisperhe, sairaa-

lakoulu tai kehitysvammaisten toimintakeskus. 

3.7 AINEISTON ANALYYSI 

Käytin aineiston analysoinnissa sisällönanalyysin menetelmiä. Sisällönanalyysi on Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 91 – 94) mukaan perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisen tutkimuksen perinteissä. Analyysi alkaa siitä, että päätetään, mistä tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita. Seuraavaksi aineisto litteroidaan tai koodataan, eli aineistoon merki-

tään ne asiat, jotka sisältyvät tutkimukseen ja muu jätetään tutkimuksen ulkopuolelle. Merki-
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tyt asiat kootaan yhteen ja erilleen muusta aineistosta. Seuraavaksi aineisto teemoitellaan, 

luokitellaan tai tyypitellään ja lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. 

Analyysin aluksi kirjoitin oppimistarinat puhtaaksi. Puhtaaksikirjoitettujen tarinoiden etuna 

on se, että niitä pystyy pilkkomaan, kopiomaan ja siirtelemään tarpeen mukaan tietokoneen 

näytöllä. Tässä vaiheessa myös numeroin kertomukset. Tötön (2000, 38.) näkemyksen mu-

kaan laadullista aineistoa pitää lähestyä avoimin mielin ja tarkalla korvalla maltin kera kuun-

nella, mitä se haluaa puhua. Vain näin sen vivahteikas kerronta pääsee oikeuksiinsa ja tuottaa 

uusia näkökulmia ja tulkintoja eikä vain uusinna tutkijan ennakkokäsityksiä. Luin tarinat use-

aan kertaan ennen kuin sain käsityksen siitä, mitä kaikkea opiskelijat tarinoissaan kertoivat 

oppineensa. Tarinoita lukiessani havaitsin, että iän, sukupuolen, aiemman ammatin tai työko-

kemuksen perusteella tehtävään erotteluun ei aineistossa ole materiaalia, joten käsittelen 

koko otosta yhtenä ryhmänä. Tarinoissaan opiskelijat nostivat esille hyvin erilaisia oppimis-

kokemuksia. Joissakin tarinoissa keskityttiin yhden oppimistapahtuman kuvaamiseen, kun 

taas toisissa kerrottiin useasta eri oppimistapahtumasta tai laajemmasta kokonaisuudesta. 

Kaikkia opittuja asioita ei ollut kovin helppo tunnistaa tarinoista; ne piti osata löytää rivien 

väleistä. Alleviivasin tarinoista otteet, jotka kuvasivat oppimista tai sisälsivät ajatuksen siitä, 

mitä kukin oli oppinut. Otteiden pituudet vaihtelivat yhdestä lauseesta kokonaisiin kappalei-

siin. Tulostin alleviivaamani otteet ja leikkasin jokaisen niistä omaksi liuskakseen. Tein tee-

makategorioita otteista eri perusteilla, eri otsikoinneilla, useaan kertaan. Teemoittelussa on 

kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan, näin 

on mahdollista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistossa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93). Koin melkoista tuskaa, kun mikään teemoittelu ei tuntunut sopivan tähän aineistoon si-

ten, että koko sen antama informaatio tulisi huomioiduksi ja kunnioitetuksi sen vaatimalla 

tavalla.  

Se, mitä harjoitteluissa on kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opittu, liittyy sosio-

nomiopiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymiseen. Päätin kokeilla Vesterisen (2002) käyt-

tämää jakoa aineistoni teemoittelussa ja se tuntuikin toimivan erinomaisesti. Vaikka Vesteri-

sen tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusote ovat erilaiset kuin tässä tutkimuksessa, niin ai-

hepiiri on kuitenkin sama; asiantuntijuuden kehittyminen harjoittelujaksoilla. Otsikoin tee-

mani Vesterisen jaottelun mukaan: teorian syvempi ymmärtäminen, käytännön tietotaidon 

oppiminen, täysin uusien asioiden oppiminen, metakognitiivisten taitojen kehittyminen, itse-

luottamuksen lisääntyminen ja ammatti-identiteetin kehittyminen. Kerätessäni tekstiotteita 



 

43 
 

otsikoiden alle palasin toistuvasti oppimistarinoihin. Tässä vaiheessa palaset loksahtelivat 

paikoilleen ja tuskainen oloni tämän tutkimuskysymyksen käsittelyn osalta helpottui. Nyt saa-

toin keskittyä aineiston analysointiin vailla mieltäni tähän asti kaihertanutta epävarmuutta 

siitä, tekeekö teemoitteluni oikeutta tutkimukseni aineistolle.  

Ratkaisuni käyttää Vesterisen jaottelua teemoittelussa teki tämän tutkimuskysymyksen osalta 

analyysistä teoriaohjaavan; siinä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan 

teoriaan. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyy-

siä. Analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon 

merkitys ei ole teoriaa testaava vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 96 – 97.) 

Teeman ”teorian syvempi ymmärtäminen” sisällä tuntui luontevalta käsitellä tutkimusaineis-

toni toista osiota, jossa pyysin opiskelijoita peilaamaan oppimistarinaansa sosionomiopin-

toihinsa ja pohtimaan, millaisia yhtymäkohtia he havaitsevat ja kysyin, mihin sosionomiopin-

tojen oppisisältöihin heidän oppimiskokemuksensa liittyy ja miten. Tätä teemaa käsittelevästä 

alaluvusta tuli näin laajempi kuin muista alaluvuista. 

Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla sisällönanalyysi noudatteli samoja linjoja kuin ensim-

mäisenkin tutkimuskysymyksen kohdalla. Opiskelijat mainitsivat tarinoissaan runsaasti op-

pimistaan edistäneitä tekijöitä. Näiden tekijöiden analysoinnin aloitin kirjaamalla tarinoista 

nousevia teemoja listaan systemaattisesti samalla, kun luin tarinoita läpi. Teemoittelua teh-

dessäni havaitsin, että kymmenennen oppimistarinan jälkeen uusien teemojen esilletulo hii-

pui; viimeisistä 6 oppimistarinasta teemoja ei enää tullut kuin kaksi lisää. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, 87) puhuvat saturaatiosta eli kyllääntymisestä, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ai-

neisto alkaa toistaa itseään eli tiedonantajat eivät tuota tutkimusongelman kannalta enää mi-

tään uutta tietoa. Voidaan ajatella, että tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin sen teo-

reettisen peruskuvion, joka tutkimuskohteesta on mahdollista saada. Voidaan siis ajatella, että 

aineistoni saturaatiopiste tuli saavutettua ja näin ollen aineiston koko oli riittävä. 

Seuraavaksi leikkasin puhtaaksikirjoittamistani ja tulostamistani tarinoista kaikki otteet, jotka 

viittasivat oppimista edistäviin tekijöihin. Otin mukaan myös oppimista jarruttaviksi tai estä-

viksi mainittuja tekijöitä, jotka olivat niitä edistäviksi koettujen tekijöiden vastakohtia, joihin 

opiskelijat olivat harjoitteluissa törmänneet tai joiden merkitystä he pohtivat reflektoidessaan 

omaa oppimistaan. Ryhmittelin liuskat teemojen mukaan. Tässä vaiheessa teemojen mukaan 
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koottuja liuskaryhmiä oli 28 kappaletta. Tämän jälkeen ryhmittelin teemat suurempiin koko-

naisuuksiin, yhdistelin teemoja ja karsin päällekkäisyyksiä ja nimesin nämä uudet kategoriat 

yläkäsitteillä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) mukaan tässä vaiheessa, alustavan ryhmitte-

lyn jälkeen, aineistosta aletaan etsiä varsinaisia teemoja eli aiheita. 

Prosessin edetessä palasin yhä uudelleen oppimistarinoihin ja teemoitteluperusteisiini. Tein 

suurelle ilmoitustaululle yläotsikoiden alle leikkaamistani tekstioteliuskoista ryhmittelyn, jota 

oli helppo muokata, kun kaikki otsikot ja tekstiotteet olivat kerralla nähtävissä. Tämä helpotti 

kokonaisuuden hahmottamista. Pääteemoiksi tulivat ohjaajan tuki, työyhteisö, opiskelija ja 

muut tekijät.  

Sekä ensimmäisen että toisen tutkimuskysymyksen teemoittelussa totesin, että sama tekstiote 

liittyi monesti useamman kuin yhden teeman aihepiiriin. Niinpä löydösten esittelyssä saattaa 

esiintyä sama tekstiote useampaan kertaan, mutta sitä on tarkastelu eri teemakategorioissa 

eri näkökulmista.  
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4 MITÄ HARJOITTELUSSA OPITTIIN JA MIKÄ EDISTI OPPIMISTA 

4.1 TUTKIMUKSEN KOHDEJOUKON KUVAUS 

Tutkimuksen otoksen koko on 16. Kaikki tutkittavani ovat kolmannen vuoden sosionomiopis-

kelijoita, jotka ovat valinneet erityisosaamisalueekseen sosiaalipedagogiikan. Otokseeni kuu-

luu 15 naista ja 1 mies. Suurin osa heistä on hakeutunut sosionomikoulutukseen suoraan lu-

kiosta tai pian sen jälkeen. Iän keskiarvo oli 24,5, moodi 23 ja mediaani 23 nuorimman vastaa-

jan ollessa 21-vuotias ja vanhimman 46-vuotias. Neljällä otokseen kuuluvalla opiskelijalla oli 

ammatti ennestään. Työkokemusta suurin osa oli kerännyt kesä-, ilta- ja viikonlopputöistä, 

muutamat olivat olleet pidempään työelämässä ennen opintojaan. 

4.2 ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN HARJOITTELUISSA 

Tässä alaluvussa esittelen aineistoani ensimmäisen ja kolmannen tutkimuskysymykseni aihe-

piirin osalta; mitä harjoittelujaksoihin liittyviä oppimiskokemuksiaan opiskelijat pitivät tär-

keinä oppimistarinoissaan ja millaisia yhtymäkohtia he havaitsivat oppimiskokemuksensa ja 

sosionomiopintojen oppisisältöjen välillä.  

4.2.1 TEORIATIETO TUKENA TYÖELÄMÄSSÄ 

Tutkimusaineiston valossa näyttää siltä, että opiskelijat tiedostivat hyvin teoriatiedon merki-

tyksen käytännön tiedon oppimisen tukipilarina, ilman teoriatietoa on harjoittelussa vaikea 

omaksua uusia tietoja ja taitoja. Yksi opiskelija kuvasi tilannettaan seuraavasti: 

”Ennen pedagogista harjoittelua koulussa järjestettiin puolen vuoden verran opin-

toja, joiden tarkoitus oli valmistaa tähän harjoitteluun. Itse kuitenkin vietin tuon 

puoli vuotta vaihdossa (paikan nimi poistettu) opiskellen luovien menetelmien 

käyttöä sosiaalityössä, joten pedagogiseen harjoitteluun menin ns. ”takki auki” il-

man teoriapohjaa, kolme päivää Suomeen paluun jälkeen. Tuosta harjoittelusta 

(6vk) sain kiinni vasta harjoittelun loppupuolella, vaikka kyseessä oli tärkein var-

haiskasvatukseen liittyvä harjoittelu. Jälkeenpäin olen miettinyt, että ilman teo-

riapohjaa harjoittelu ei anna paljoakaan.” 

Toinen opiskelija kuvaa omaa kokemustaan teorian avautumisesta ja syvemmän ymmärryk-

sen kehittymisestä harjoittelussa näin: 

”Ensimmäisenä oppimiskokemuksista harjoittelussa tulee mieleen arkisen kohtaa-

misen tavat. … Koulussa on saatettu esimerkiksi puhua arjen rutiineista ja asiak-

kaan kohtaamisen taidoista, mutta vasta kentällä ollessa asiat ovat valaistuneet ja 
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olen oppinut tekemään näitä asioita omalla persoonallani. Persoonan käyttö arjen 

työvälineenä on korostunut opetuksessa sekä ohjauskeskusteluissa harjoittelussa, 

mutta myös reflektiopäiväkirjat ovat vaikuttaneet myönteisesti” 

Erään opiskelijan oppimiskokemus liittyi erityislapsen kohtaamiseen ja hänen kanssaan koe-

tun hankalan tilanteen onnistuneeseen ratkaisuun. Opiskelijalla oli deklaratiivista tietoa siitä, 

mikä on eettisesti oikein, tai hyväksyttävää ja hän pyrki toimimaan tämän teorian mukaisesti, 

eli teoria ja käytäntö olivat yhtä hänen toiminnassaan. 

”Paljon puhuttiin koulutuksessa siitä, että lapsen ajatuksia / mielipiteitä / toimin-

taa ei saisi tyrmätä, vaan lasta pitäisi kannustaa ja innostaa ja koittaa luoda dialo-

gisuutta itsensä ja lapsen välille. Tätä todellakin yritin tämän hankalammankin 

lapsen kanssa (kuten myös muidenkin). Pyrin antamaan niin paljon positiivista pa-

lautetta kuin sitä vain oli syytä antaa.” 

Muitakin teorian ja käytännön yhtymäkohtia opiskelijat havaitsivat. 

”Vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen sekä erityisen tuen menetelmiin liittyvät 

opinnot tukivat hyvin työskentelyä kehitysvammaisten parissa, aikuisten osalta 

myös elämänkaariajattelua oli mielenkiintoista havainnoida käytännössä. Palvelu-

järjestelmiin liittyvät opinnot näkyivät ja konkretisoituivat käytännön työharjoitte-

lussa niin ikään ja auttoivat hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.” 

”Myös teoriaopinnot ihmisen toiminnasta, terveydestä, vuorovaikutuksesta ja ihmi-

sen hyvinvoinnin tukemisesta toivat paljon hyödyllistä tietoa ja varmuutta ihmisen 

kohtaamiseen.” 

Opiskelijoiden peilatessa omaa oppimiskokemustaan koulutuksen antamaan formaaliin tie-

toon painottivat he koulutuksessa saamaansa käytännönläheistä tietoa.  

”Käytäntöön liittyvät opinnot, joissa opiskelimme työskentelymenetelmiä tms., an-

toivat välineitä harjoitteluun, mikä oli hyödyllistä, sillä koin olevani valmiimpi koh-

taamaan asiakkaita ja siten rohkeampi.” 

”Koen, että luovien menetelmien käyttö päiväkodissa on tärkeää. Näihin olemme 

saaneet opetusta myös koulutuksessamme. Myös näiden avulla itse olen oppinut oh-

jaamaan lapsiryhmiä ja samalla havainnoimaan lasten käyttäytymistä.” 

”Harjoittelun orientaatiot olivat hyviä ja niitä olisi voinut olla enemmänkin. Niissä 

sai rutkasti valmiuksia lähteä kohti harjoittelua.” 

Opiskelijoiden kokemukset liittyen teoriaopintojen yhteensopivuuteen käytännön työn kans-

sa vaihtelivat suuresti. Hyvin käytännönläheistä työtä harjoittelussa tehdessään monet opis-
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kelijat kaipasivat koulutukselta käytännön ohjeita eivätkä kokeneet teoriaopintojen tukeneen 

riittävästi työstä selviytymistä. 

”Koulussa kävimme kursseilla pitkälti läpi eri teorioita, eikä käyty läpi, mitä työ 

käytännössä on.” 

”Siitä, kun viimeksi oli varhaiskasvatusta tai muuta opetusta päiväkotityöhön liit-

tyen, tuntuu olevan pitkä aika. Jotenkin koen, että ne opetukset jäivät jotenkin ir-

rallisiksi ja eniten oppi käytännössä. Päiväkotityöhön liittyviä opintoja voisikin 

mielestäni miettiä, miten opetus toteutettaisiin enemmän konkreettiseksi, päiväko-

din arkeen paremmin liitettäväksi.” 

Moni koki, että oli harjoittelussa oppinut tulevasta ammatistaan enemmän kuin koulussa. 

”Harjoittelut ovat opiskelun parasta antia vaikka niitä on toisinaan hankala liittää 

koulutukseen.” 

”Huomattavasti suurimman osan ”eväistä”, joita olen saanut lastentarhanopetta-

jan työhön, olen ne saanut juuri em. harjoittelupaikassa harjoitteluohjaajan avul-

la.” 

Eräs opiskelija kertoi törmänneensä harjoittelupaikan ja koulutuksen väliseen käsitteelliseen 

kuiluun. 

”Mielestäni työkenttä ei ole tukenut paljoakaan opittua – käsitteistö opinnoista ei 

ole ollut välttämättä ohjaajille tuttu ja tavoitteet jääneet opiskelijan vastuulle.” 

Janhonen ym. (2006, 247) puhuvat itseohjautuvaa oppimiskäsitystä ohjaavasta toimintamal-

lista, jossa opiskelija hämmentyy todetessaan, että teoria; työn eettiset ohjeet ja muu ohjeis-

tus, olemassa oleva tieto ja oppilaitokselta saatava opetus, ei välttämättä ohjaa käytännön 

työntekijän toimintaa. Näin teorian ja käytännön välille syntyy kuilu. Tässä tilanteessa opiske-

lija tulkitsee uutta tietoa ja uusia käytänteitä aikaisempiin kokemuksiinsa ja tietoonsa tukeu-

tuen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa ja muodostaa reflektion kautta oman todellisuu-

tensa liittyen ristiriitaiseen tilanteeseen. Yksi opiskelija joutui selkeästi ristiriitaiseen tilantee-

seen, kun ohjaajan toiminta työssään ei vastannut opiskelijan kuvaa siitä, miten osaava am-

mattilainen toimisi. 

”Analysoin itsekseni sitä, miksi en saa ohjausta ja tukea kyseiseltä ohjaajalta ja 

huomasin hänessä ja hänen toiminnassaan paljon pedagogisia puutteita. Olin tästä 

syystä myös ohjaavaan opettajaani yhteydessä ja kävimme useita keskusteluja oh-

jaajastani.” 
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Oppimaan oppimisen taitoja on koulutuksessa opiskeltu ja eräs opiskelija peilasi omaa oppi-

mistarinaansa näihin opintoihin. 

”Myös menemällä mukavuusalueensa ulkopuolelle on ollut monella luennolla ai-

heena ja tämä juurikin oli se tapa miten itse opin eniten. Tekemällä ja uskaltamalla 

tehdä sellaisiakin asioita, joissa ei koe olevansa vahvoilla edistää eniten oppimista.” 

4.2.2 TYÖTAITOJEN OPPIMINEN 

Opiskelijat olivat oppineet paljon käytännön tietoja ja taitoja harjoitteluissaan. Edellä esitellyn 

asiantuntijuuden neljän osa-alueen, formaalin teoreettisen tiedon, informaalin käytännöllisen 

ja kokemuksellisen tiedon, itsesäätelytiedon sekä sosiokulttuurisen tiedon oppimisen näkö-

kulmasta katsottuna opiskelijoiden oppimistarinoissa painottuu käytännöllisen ja kokemuk-

sellisen tiedon lisääntyminen. Työtaitojen oppiminen eli työprosessitieto ja työprosesseihin 

osallistumisen tukeminen nähdäänkin yhdeksi ammattikasvatuksen pääfunktioksi (Heikkinen 

2001, 15). 

Käytännön tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu toiminnan kautta ja opiskelijat kuvasivat-

kin oppimistarinoissaan itseään aktiivisessa toiminnassa, käytännön työssä, erilaisissa tilan-

teissa oppimassa. 

”Kerran ollessani pojan kanssa kahdestaan leikkimässä autoilla, hän yhtäkkiä suut-

tui jostain ja alkoi heitellä autoja pitkin huonetta. Olin alussa hämilläni, enkä tien-

nyt, kuinka toimia. Sitten otin pojasta kiinni ja katsoin häntä silmiin. Puhuin hänel-

le rauhallisella äänellä ja kehotin rauhoittumaan. Poika katsoi minua ja istuutui 

takaisin leikkimän. Tämän tilanteen kautta opin, että lapsi tulee kohdata rauhalli-

sesti ja varmasti. Tällöin lapsi tuntee olevansa turvassa. Omaa epävarmuutta ei tu-

le näyttää. Vaikka poika oli arvaamaton, päätin kohdata hänet ja olla se turvalli-

nen aikuinen, joka auttaa poikaa tunnemyrskynsä laannuttamisessa, sillä pojan oli 

vaikeaa itse hillitä voimakkaita tunteitaan.” 

Toisen vuoden harjoittelussa opiskelijat ohjasivat erilaisia toimintatuokioita lapsiryhmille. 

Näihin tilanteisiin liittyi paljon käytännön tietotaidon kehittymistä. 

”Parhaimpia oppimiskokemuksia ovat olleet itse vetämäni aamupiirit, liikunta-

tuokiot, teatteriharjoitukset ja musiikkihetket. … Mieleeni tulee yksi aamupiiri, jon-

ka vedin lapsille. Musisointi ei ole vahvin alani ja päätin musisoida lasten kanssa. 

Siinä opin ehkä eniten kuin uskalsin mennä alueelle, joka ei ole kaikkein mieluisin 

ja helppo. Sama juttu oli teatterituokion kanssa. Teimme lasten kanssa pöytäteat-

teria. Se oli oikein antoisaa.” 
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”… toimintatuokioiden ja muiden hetkien vetäminen ja johtaminen. (lähinnä päivä-

kodissa) Koen nämä hetket opettaviksi sillä silloin saa itse vastuuta ja ”joutuu” ot-

tamaan itse omat ohjat käsiinsä, ja saada ryhmä kuuntelemaan. Mielestäni näissä 

hetkissä oppii hyvin ammattiin tarvittavia taitoja: johtajuutta, ryhmän vetämistä, 

johdonmukaisuutta, selkeyttä, toiminnallisuutta jne. Myös tuokioiden suunnittelu 

vaatii tietoa ja taitoa.”  

Oppiminen harjoittelupaikoissa tapahtuu aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa työyhteisön 

kanssa. Opiskelijat oppivat havainnoimalla ja matkimalla kokeneempien työntekijöiden toi-

mintaa, mutta myös keskustelu on tärkeää, toisinaan myös selkeät sanalliset ohjeet. Tämän 

sosialisaation kautta opiskelija oppii paitsi tietoja ja taitoja, myös omalle alalle ominaisia toi-

mintamalleja, normeja ja arvoja. Näin hän kasvaa alalle ominaiseen ajattelukulttuuriin. (Ruo-

hotie 2002, 264.) Keskustelun ja havainnoinnin kautta opiskelijat saavat harjoittelussa raotet-

tua kokeneiden työntekijöiden hiljaisen tiedon verhoa. Aina harjoittelupaikan toimintamallit, 

normit ja arvot eivät vastaa alan ihannetta. Niinpä myös negatiivisilla asenteilla on taipumus-

ta siirtyä työyhteisöstä noviisiin, kuten on ehkä käynyt seuraavan esimerkin kirjoittaneelle 

opiskelijalle.  

”…harjoitteluryhmässäni oli lapsi, jonka käytös aiheutti paljon ongelmia ja ylimää-

räistä vaivaa ryhmän ohjaajille/ lastentarhanopettajille / lastenhoitajille. Lapsen 

käytös oli ennalta-arvaamatonta ja käytännössä yksi aikuinen joutui koko ajan 

kiinnittämään ylimääräistä huomiota tähän lapseen ja vahtimaan tämän tekemi-

siä.” 

Opiskelijat osallistuvat harjoittelussa työyhteisön yhteiseen pohdintaan ja sitä kautta toimin-

nan kehittämiseen. Kuten seuraavien otteiden kirjoittajat kuvaavat, yhdessä pohtien vaikei-

siinkin tilanteisiin löytyy helpotusta. 

”…harjoittelun aikana opin toimimaan ko. lapsen kanssa ja ennalta-

arvaamattomuudesta huolimatta hieman ennakoimaan tilanteita, ”mihin tämä 

johtaa”. Erityisesti siirtymätilanteet lapsen kanssa olivat haasteellisia, ja niissä oli 

haastetta jo oikeillekin työntekijöille. Yhdessä pohtimalla kuitenkin saimme hieman 

helpotettua siirtymätilanteita, etenkin sisältä ulos ja ulkoa sisälle.” 

”Sain harjoitteluni ohjaajalta ja tämän muilta jäseniltä konkreettisia neuvoja vas-

taaviin tilanteisiin ja opin samalla, millaista on toimia lapsen kanssa, jonka kanssa 

kaikki ei olekaan aivan itsestään selvää ja helppoa.” 
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4.2.3 UUDET KOKEMUKSET OPETTAVAT 

Harjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua erilaisiin työpaikkoihin ja työtehtä-

viin. Uusien kokemusten myötä käsitys oman alan työmahdollisuuksista laajenee ja opiskelija 

saa uudenlaisia oppimismahdollisuuksia. Eräs opiskelija kertoo tulevaisuuden työmahdolli-

suuksien laajentuneen harjoittelun myötä. 

”En ollut aiemmin ollut kosketuksissa / työskennellyt kehitysvammaisten kanssa ja 

kokemus oli sekä hyvin rohkaiseva että opettavainen ja toi alueen yhdeksi varteen-

otettavaksi mahdollisuudeksi tulevaa työkenttää silmällä pitäen.” 

Joillakin opiskelijoilla ei ole juurikaan kokemusta lastenhoidosta ennen harjoittelua. Harjoitte-

lun ohjaajan rooli on tärkeä, kun opiskelija opettelee ammatin perusasioita. 

”Opettelin lasten perushoitoa melkein kädestä pitäen, ja hänellä oli aina aikaa ky-

symyksilleni.” 

Erityislasten kohtaaminen nousi esille useissa oppimistarinoissa opiskelijoita pohdituttavana 

asiana. Erityislasten kanssa moni on saanut harjoittelussa täysin uudenlaista ajateltavaa, kos-

ka kokemus ja tieto erityislapsista on tässä vaiheessa opintoja vielä niukkaa. 

”Ensimmäisestä harjoittelusta opin myös paljon ”NEPSY –lapsista” ja NEPSY-

oireista, joita muuten opinnoissamme käsitellään vähän.” 

Seuraava opiskelija kertoo ensimmäisen vuoden harjoittelukokemuksestaan. Orientoivan har-

joittelun tavoitteena on harjoitella asiakkaan kohtaamista arjessa, ammatillista vuorovaiku-

tusta sekä ammatillista reflektiota asiakassuhteessa. Näiden asioiden harjoitteleminen ja poh-

timinen on tuottanut opiskelijalle tärkeän oppimiskokemuksen. Ammattilaisen rooli on erilai-

nen kuin ystävän rooli ja sen hahmottaminen on ollut opiskelijalle uudenlainen kokemus har-

joittelussa. 

”Ammatillisuuteen oppiminen ja sen rajojen tunnistaminen oli hyvin tärkeää itsel-

leni, sillä aiemmin en olisi osannut tehdä rajaa henkilökohtaisen, yksityiselämän 

suhteen kanssa tai ammatillisen suhteen kanssa. Tietysti rajat on helppo hahmot-

taa ja ymmärtää, mutta pelkäsin, että en osaisi käyttäytyä aina ammatillisesti, ot-

taisin asiakkaiden huolet ja murheet omikseni ja kohtelisin heitä samoin kuin ystä-

viäni. Vaikka asiakassuhde voikin olla lämmin ja läheinen, ystävyyssuhde se ei kui-

tenkaan ole. Tämä oli hyvä oppia ja tiedostaa niin oman kuin asiakkaankin edun ja 

hyvinvoinnin kannalta.” 
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4.2.4 REFLEKTOINTITAIDOT KARTTUVAT 

Tavoitteellinen oppiminen edellyttää opiskelijalta itsereflektiivisiä eli metakognitiivisia val-

miuksia. Omien kykyjen tunnistaminen sekä ammattiin liittyvien taitojen kehittymisen tunnis-

taminen tuli esille muutamien opiskelijoiden tarinoissa. 

”Vuorovaikutustaidot kehittyivät aivan kuin itsestään harjoittelun myötä, mutta se 

oli minulle tärkeä asia siksi, että uusien asiakkaiden kohtaamisia ja kanssakäymi-

nen heidän kanssaan tuntui aina vain helpommalta ja luontevammalta, mitä 

enemmän varmuutta sain ja mitä enemmän havaitsin vahvuuksia vuorovaikutus-

taidoissani. Tähän taitoon kuuluu varmasti myös omien vuorovaikutustilanteiden 

ja –”kykyjen” arviointi, mikä kehittyi myös harjoittelun aikana ja on varmasti tär-

keä niin ammatissa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.” 

Opiskelijoiden tarinat sisälsivät runsaasti reflektointia. Osa reflektoinnista oli tapahtunut har-

joittelujakson aikana ja osa sen jälkeen. Harjoitteluun liittyvien asioiden työstäminen ja oppi-

minen ei lopu, kun harjoittelu päättyy vaan prosessi jatkuu edelleen keskustelujen ja oman 

ajattelun varassa. Oman toiminnan takana olevien arvojen ja asenteiden tunnistaminen ja nii-

den liittäminen omaan tapaan tehdä työtä onnistuu yhdessä reflektoiden. 

”Vasta harjoittelun jälkeen opettajan kaa juteltua tajusin, että mun tehtävä niiden 

lasten kanssa oli just se oleminen. Ja sen jälkeen kun mietin harjoittelua se olikin ol-

lut tosi antoisa. ”Olemisen” tärkeyden tajuamisen jälkeen oon tosi hyvin ymmärtä-

nyt läsnäolon merkityksen ja siitä on tullut erittäin kantava ajatus myös tulevai-

suudessa tapahtuvaan työhön. Oppimiskokemuksesta teki hyvän se, että läsnäolo 

on jotenkin niin olennainen osa tätä työtä. Olin kyllä ennenkin ajatellu että läsnä-

olo on tärkee, mutta ehkä se oli silloin vaan ajatuksen tasolla ja tässä harjoittelussa 

se jotenkin tuli todeksi ja myös tän jälkeen en tunne huonoa omaatuntoa siitä, että 

vaan oon lasten kanssa.” 

Harjoittelukokemustensa myötä eräs opiskelija kertoo havainneensa omien tietojensa ja taito-

jensa puutteita ja ryhtyneensä suuntaamaan opintojaan puutteiden korjaamiseksi.   

”Vanhempien ja työntekijöiden yhteistyön haastavuus… Kokemuksen pohjalta olen 

suunnannut opintojani paljon kasvatuskumppanuuteen ja perhedynamiikan ym-

märrykseen liittyen.” 

Muutama opiskelija korosti omalle oppimiselleen olleen tärkeää omalta mukavuusalueeltaan 

poismenon. He olivat todenneet, että rohkeus palkitaan paremmalla oppimisella. He eivät pe-

länneet epäonnistumisia vaan ymmärsivät niiden kuuluvan ammatin opetteluvaiheeseen. 
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”Epämukavuusalueelle astuminen pelkäämättä oli todella tärkeää minulle. Se ke-

hitti minua varmasti sekä ihmisenä, että sosiaalialan työntekijänä. Ymmärsin, että 

kun uskallan astua ulos omalta mukavuusalueelta, se ei välttämättä ole helppoa, 

mutta se opettaa, kasvattaa ja avaa uusia ovia. Olen aina ennen ollut arka teke-

mään uusia, minulle ennestään vieraampia asioita tai kohtaamaan tilanteita tai 

henkilöitä, joissa koin että tilanne tai henkilö ei ole minulle tuttu enkä ollut aivan 

varma kuinka selviäisin. Harjoittelussa sain ja jouduin kohtaamaan tällaista pal-

jonkin ja samalla opin paljon uutta ja löysin uusia puolia ja taitoja itsestäni. Nyt 

asenteeni on muuttunut siten, että epämukavuusalueelle astuminen ei ole pelotta-

vaa. Se voi olla haastavaa, mutta samalla se avaa paljon mahdollisuuksia.” 

”En pelännyt epäonnistumista, ja mihinkään ei varsinaisesti pakotettu, niin huoma-

si olevansa motivoituneempi kokeilemaan kaikkea ja toteuttamaan itseään vapaas-

ti.” 

Oman oppimistyylin tunnistaminen ja sen hyödyntäminen tuli esille paitsi epämukavuusalu-

eelle astumisen muodossa, myös muullakin tavalla. 

”Hienointa harjoittelussa oli käytännön arki ja toimiminen lasten kanssa. Koulussa 

et voi milloinkaan oppia miten ratkaista lasten riitatilanteita tai kuinka käsitellä 

kiukuttelevaa lasta. Itse opin parhaiten, kun saan ensin tarkkailla…” 

Suunnittelun merkitys on kasvatustyössä suuri. Muutama opiskelija mainitsee suunnittelun 

tärkeyden tarinassaan. Sen lisäksi, että työn suunnittelu on pedagogisesti relevantin kasva-

tuksen näkökulmasta tärkeää, suunnittelu on toiminut myös hyvänä itsearvion välineenä. 

”Suunnittelu on myös hyvä tapa, jolla olen oppinut. Suunnitelmasta näkee mitä tuli-

si tehdä. Toiminnan jälkeen voi itse arvioida miten suunnitelma toteutui, miten itse 

pärjäsin ja olisiko jotain voinut tehdä toisin. Kun tekee suunnitelman paperille niin 

sen avulla oppii enemmän ja korjaamaan virheensä. Suunnitelmien kautta ymmär-

sin, että kaikella tekemisellä pitää olla tarkoitus ja tavoite. Toiminnan ja tuokion 

jälkeen on tärkeää reflektoida omaa tekemistään. Silloin oppii koko ajan jotain 

uutta ja kehittyy.” 

Eräs opiskelija kertoo harjoittelun ohjaajan olleen hyvin vaativa ja korkean vaatimustason 

aiheuttaneen ahdistusta ja harjoittelun keskeyttämisajatuksia. Epämiellyttävän tilanteen ref-

lektointi teetti paljon työtä, mutta selviytyminen oli opiskelijalle hyvin palkitseva kokemus. 

”Toisaalta taas on hyväkin, että jäin sinne koko 8 viikoksi, koska se oli opettavaista 

siinä mielessä, että oppi paremmin kestämään kritiikkiä, ja sain kokea olevani vah-

va, kun jaksoin siellä loppuun asti.” 
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4.2.5 AMMATTI-IDENTITEETIN RAKENTAMINEN ALKAA 

Persoonallinen ja ammatillinen identiteetti kietoutuvat toisiinsa eikä niitä ole helppo erottaa. Tämä 

rajanveto on vielä haasteellisempaa nuorelle opiskelijalle kuin aikuiselle. Yksi opiskelija pohti ta-

rinassaan rajanvetoa tilanteessa, jossa hän koki vaikean perhetilanteensa vaikuttavan työntekoonsa 

harjoittelussa. 

”Oppimiskokemukseni sijoittuu 8 viikkoa kestäneeseen päiväkotiharjoitteluun. Opin 

silloin miten tärkeää on olla avoin omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan työpai-

kalla, sillä oma persoona on kuitenkin suurin työväline juuri esim. päiväkotityössä. 

… Opin ennen kaikkea sen, että en voi määrittää rajaa työpaikka- ja koti-

identiteettien välille. Kumpikin vaikuttaa toisiinsa ja vaikeat elämäntilanteet kuu-

luvat elämään, ja niistä on hyvä pystyä puhumaan myös työpaikalla.” 

Eräs opiskelija kuvasi oppimistarinassaan havaintojaan työntekijöiden suhtautumisesta asiakkaitaan 

kohtaan ja liitti sen oman ammatti-identiteettinsä kehittymiseen. 

”… koin oppivani eniten toisilta työntekijöiltä. Kaikessa tekemisessä välittyivät arvot toi-

minnan takana. Tuntui hienolta nähdä työntekijöiden aito välittäminen ja paneutuminen 

lastenkodin lapsiin ja nuoriin. Eniten muutenkin oppii tarkkailemalla työntekijöitä, ja 

omaksumalla jokaisen tavasta toimia jotain hyvää, ja näin rakentaa omaa mielikuvaa it-

sestään ammattilaisena – millainen sosionomi minä haluan olla.” 

Tämänkin opiskelijan ammatti-identiteetti sai rakennusaineita harjoittelussa, tällä kertaa rakennusai-

neet tulivat harjoittelun ohjaajalta. 

”Kaikki oli kiinni harjoitteluni ohjaajan mielettömän upeasta suhtautumisesta minuun ja 

työhönsä. Opin häneltä heittäytymistä ja omistautumista työlle, unohtamatta kuitenkaan 

vapaa-ajan tärkeyttä. . Se kaikki vähän kokemus lapsista alkoi avautua suureksi kokonai-

suudeksi.” 

Harjoittelussa opiskelijalle selkiytyy, mitä häneltä tulevassa työssään odotetaan, mitä tuleva 

työ on ja mitä se sisältää. 

”…siellä opin, kuinka monipuolista sosionomin ammatti voi olla. Aikaisemmin ja 

koko ensimmäisen vuoden aikana sosionomin työnkuva oli itselleni hyvin epäselvä.” 

Harjoittelun ohjaajalla ei aina välttämättä ole sitä koulutusta, josta opiskelija harjoitteluun 

tulee. Se, miten ohjaajan eri koulutus vaikuttaa opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymi-

seen, ei selviä tästä aineistosta, mutta erään opiskelijan positiivinen kokemus ohjaajan sosio-

nomikoulutuksesta voidaan tulkita edistäneen hänen ammatti-identiteettinsä kehittymistä. 
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”Olin 2 – 4 -vuotiaiden ryhmässä ja harjoitteluohjaajanani oli koulutukseltaan sosi-

aalikasvattaja. Tämä seikka oli ehdottomasti yksi harjoittelun onnistumisen vaikut-

tava tekijä, koska hän sosiaalikasvattajana (nyt lastentarhanopettajan työtehtä-

vässä – ryhmän vastaava) ja minä sosionomi-opiskelijana, ”puhuimme samaa kiel-

tä”.” 

Eräs opiskelija kuvaa oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä oman reflektointinsa kautta 

tilanteessa, jossa ohjaajan toiminta oli ristiriidassa hänen omien näkemystensä kanssa. 

”Oppimiskokemus tuli vähän hassua tai epätyypillistä reittiä pitkin, sillä opin huo-

non esimerkin kautta, kuinka ei ainakaan kannata toimia lasten kanssa työskennel-

lessä. Ohjaajani teki itsestään erittäin kiireisen oloisen ja vaikeasti lähestyttävän. 

Tämä lisäsi havaintojeni mukaan levottomuutta koko ryhmässä. Analysoin itsekse-

ni sitä, miksi en saa ohjausta ja tukea kyseiseltä ohjaajalta ja huomasin hänessä ja 

hänen toiminnassaan paljon pedagogisia puutteita. Olin tästä syystä myös ohjaa-

van opettajaani yhteydessä ja kävimme useita keskusteluja ohjaajastani. Tilanne ei 

silloin ollut mukava, mutta jouduin paljon pohtimaan sitä, millainen on hyvä las-

tentarhanopettaja ja ohjaaja.” 

4.2.6 ITSELUOTTAMUS LISÄÄNTYY 

Itseluottamuksen lisääntymisestä sain lukea useista tarinoista rivien välistä. Itseluottamuksen 

lisääntymiseen olivat vaikuttaneet positiiviset kokemukset työyhteisössä, onnistumisen ko-

kemukset työtilanteissa sekä vaikeista tilanteista selviytyminen. 

”Hienoa oli myös se, kuinka työympäristössä minut otettiin mukaan tasavertaisena 

työntekijänä ja minuun luotettiin. Sain mahdollisuuden vetää lapsille nukkarihet-

kiä ja ottaa vastuuta sitä mukaan kuin koin sen itselleni hyväksi. Välitön tunnelma 

ja positiivisen palautteen saaminen ohjaajaltani myös kannusti pyytämään apua 

sekä kertomaan epäonnistumisista.” 

Aina ei harjoitteluympäristö tarjoa parasta mahdollista tukea opiskelijan voimistumiselle ja 

itsensä kykeneväksi tuntemiselle, mutta silti vaikeudet on mahdollista kääntää voitokseen. 

”Harjoittelun ohjaajani oli todella vaativa, ja olin koko harjoittelun ajan tosi ahdis-

tunut suorituspaineiden alla. Ohjaaja oli ottanut ehkä liiankin isosti tehtävänsä oh-

jata minua, jo jokaisesta tuokiostani löytyi jotain puutteellista tai huonoa… Toi-

saalta taas on hyväkin, että jäin sinne koko 8 viikoksi, koska se oli opettavaista sii-

nä mielessä, että oppi paremmin kestämään kritiikkiä, ja sain kokea olevani vahva, 

kun jaksoin siellä loppuun asti.” 

Yksittäisten hetkien onnistuminen tai jonkin työssä tarpeellisen osa-alueen kehittyminen toi 

myös monille onnistumisen kokemuksia ja sitä kautta lisäsi heidän itsetuntoaan. 
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”Vuorovaikutustaidot kehittyivät aivan kuin itsestään harjoittelun myötä, mutta se 

oli minulle tärkeä asia siksi, että uusien asiakkaiden kohtaamisia ja kanssakäymi-

nen heidän kanssaan tuntui aina vain helpommalta ja luontevammalta, mitä 

enemmän varmuutta sain ja mitä enemmän havaitsin vahvuuksia vuorovaikutus-

taidoissani.” 

4.3 OPPIMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT HARJOITTELUISSA 

Tämän otsikon alla käsittelen toista tutkimuskysymystä; mitä oppimista edistäviä tekijöitä 

opiskelijoiden kirjoittamissa oppimistarinoissa esiintyy? Käsittely etenee teemoittelun mu-

kaisessa järjestyksessä.  

4.3.1 OHJAAJAN TUKI 

Ohjaajan suhtautuminen 

Opiskelijat kokivat sekä ohjaajan että koko työyhteisön vahvasti oppimistaan edistäväksi ja 

joissain tapauksissa myös jarruttavaksi tekijäksi. Ohjaajan hyväksyvä, empaattinen, innostava, 

ja kannustava suhtautuminen opiskelijaan, hyvä henkilökemia ohjaajan ja opiskelijan välillä ja 

ohjaaja-opiskelijasuhteen turvallisuus olivat teemoja, joita useimmissa oppimistarinoissa kä-

siteltiin. Ohjaajan persoonallisuutta sinänsä ei monessakaan oppimistarinassa pohdittu vaan 

sain aineistosta sellaisen kuvan, että hyvin monenlaiset ohjaajat oli koettu oppimista edistä-

viksi. Sen sijaan ohjaajan suhtautumistapa opiskelijaa kohtaan oli oleellinen. 

Ohjaajan suhtautuminen opiskelijaan oli eri tarinoissa kuvattu hyvin erilaiseksi. Opiskelijat 

kuvasivat oppimistaan edistävinä tekijöinä ohjaajan empaattisuutta, inhimillisyyttä, lämmintä 

suhtautumista ja helppoa lähestyttävyyttä.  

”Oppimiskokemuksestani hyvän teki ennen kaikkea ohjaajani lämmin ja inhimilli-

nen suhtautuminen minuun ja asiaani… Hän kysyi, onko minulla jotain huolia hen-

kilökohtaisessa elämässäni.” 

”…ohjaajan mielettömän upeasta suhtautumisesta minuun.” 

”Mielestäni harjoittelun onnistumiseen vaikuttivat eniten ohjaajani ja koko muu 

henkilökunta sillä, että kaikki huomioivat minut ja ottivat mukaan toimintaan.” 

Yhden opiskelijan kokemuksen mukaan ohjaajan välttelevä suhtautuminen opiskelijaan vai-

keutti opiskelijan oppimista harjoittelussaan, koska suuri osa hänen energiastaan kului sen 

pohtimiseen, miksi ohjaaja toimii niin kuin toimii. 
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”Ohjaajani teki itsestään erittäin kiireisen oloisen ja vaikeasti lähestyttävän.” 

Ohjaajan ja opiskelijan yhteistyötä helpottaa, mikäli heidän ”kemiansa kohtaavat”. Tällaisiin 

onnistuneisiin ohjaussuhteisiin liittyi oppimistarinoissa positiivinen yleissävy. Harjoittelussa 

on viihdytty ja yhteistyö ohjaajan kanssa on ollut miellyttävää. Tämä on koettu oppimista 

edistäväksi. 

”…ja harjoittelun ohjaajani aivan ihana ihminen…” 

”Kaikki oli kiinni harjoitteluni ohjaajan mielettömän upeasta suhtautumisesta mi-

nuun ja työhönsä.” 

Myös se, että ohjaaja on innostunut työstään ja opiskelijan ohjaamisesta, mainittiin oppimis-

tarinoissa oppimista edistäväksi tekijäksi. Ohjaajan innostuksella lienee taipumusta tarttua 

myös opiskelijaan. Innostuneen ohjaajan opiskelijoiden kertomuksista paistoi lävitse positii-

vinen asenne kautta linjan. 

”Olenkin sitä mieltä, että teoreettinen perustieto, innostava ohjaaja ja lämminhen-

kinen harjoittelupaikka tarjoavat hyvät eväät onnistuneelle harjoittelulle.” 

”Opin häneltä heittäytymistä ja omistautumista työlle…” 

Yksi opiskelija mainitsi lisäksi oppimistaan edistäväksi tekijäksi sen, että ohjaajalla oli sosio-

nomikoulutus.  

”…harjoitteluohjaajanani oli koulutukseltaan sosiaalikasvattaja. Tämä seikka oli 

ehdottomasti yksi harjoittelun onnistumisen vaikuttava tekijä, koska hän sosiaali-

kasvattajana (nyt lastentarhanopettajan työtehtävässä – ryhmän vastaava) ja mi-

nä sosionomi-opiskelijana, ”puhuimme samaa kieltä”.” 

Yllättävää mielestäni oli se, miten vähän oppimistarinoissa kirjoitettiin oppilaitoksen opetta-

jan roolista. Kahdessa tarinassa opettaja mainittiin ja niissä molemmissa asetelma oli sellai-

nen, että harjoittelu sujui heikosti johtuen yhteistyön toimimattomuudesta ohjaajan kanssa. 

Oppilaitoksen opettajan kanssa oli näissä tilanteissa käyty keskusteluja. Toinen opiskelija ko-

ki, että ei saanut opettajalta tarvitsemaansa tukea keskusteluista huolimatta. Toinen ilmeisesti 

sai riittävästi tukea ja molemmat jatkoivat harjoittelut loppuun asti samassa paikassa. Opetta-

jan rooli näyttääkin tämän aineiston perusteella olevan sivuseikka opiskelijan näkökulmasta 

harjoittelun aikana, mikäli harjoittelussa kaikki sujuu hyvin. Ongelmatilanteissa opettajalla 
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pitäisi olla aikaa opiskelijalle ja hänen roolinsa näyttäisi olevan kannustajan ja ehkä uusien 

positiivisten näkökulmien avaajan rooli.  

”Koulun puolesta määrätty ohjaava harjoitteluni opettaja otti kyllä asiakseen, kun 

menin kertomaan hänelle, etten jaksa olla siellä enää, koska se lastentarhanopetta-

ja on niin vaativa. Kuitenkin koulun puolesta tullut tuki jäi mielestäni puolitiehen, 

eikä opettaja oman kokemukseni mukaan lopulta ymmärtänyt, miltä minusta tun-

tui. ” 

Se, missä kulkee raja sen suhteen, milloin harjoittelu on syytä keskeyttää tai harjoittelupaik-

kaa vaihtaa, ei käy ilmi opiskelijoiden tarinoista. Yhtään keskeytystä tai harjoittelupaikan 

vaihtoa ei tarinoissa mainittu. Vesterinen (2002, 134) vetää omassa ammattikorkeakoulujen 

harjoittelukäytäntöjä käsittelevässä tutkimuksessaan johtopäätöksen, että opiskelijat ja oh-

jaavat eivät pitäneet opettajien käyntejä työpaikalla erityisen merkittävinä opiskelijan oppi-

misen kannalta. Opiskelijat ja ohjaajat pitivät harjoittelujaksoa ensisijaisesti opiskelijan ja 

työpaikan ohjaajan ja työyhteisön välisenä asiana. 

Aikaa keskusteluille 

Opiskelijat pitivät ohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja tärkeinä oman oppimisensa edistäjinä. 

He arvostivat ohjaajan paneutumista ohjaamiseen. Keskustelut ja niihin käytetty aika mainit-

tiin monessa tarinassa. 

”…hänellä oli aina aikaa kysymyksilleni.” 

”Kyseinen harjoitteluohjaajani panosti ohjaamiseen, kahdenkeskisiin palavereihin, 

harjoitteluni tavoitteiden toteutumisen tukemiseen, otti mukaan työnohjauspalave-

reihin ja muihin koulutuksiin, antoi paljon kirjallista materiaalia, otti mukaan 

myös vasu-keskusteluihin ja muihin lapsen havainnointitilanteisiin ja kaikkein tär-

keimpänä kunnioitti ja tuki minun omia mielipiteitä ja oma-aloitteisuutta.” 

Ohjaajan kiireisyys ja haluttomuus ohjata opiskelijaa koettiin oppimista jarruttavaksi tekijäk-

si. 

”…ohjaajallani ei ollut aikaa ohjata ja neuvoa minua, olin lähinnä ylimääräinen kä-

sipari 1-2-vuotiaiden ryhmässä.” 

”Ohjaajani teki itsestään erittäin kiireisen oloisen ja vaikeasti lähestyttävän.” 

Oppimistarinoissa oli viittauksia siihen, miten tärkeää opiskelijoille oli päästä keskustelemaan 

ja pohtimaan ohjaajan kanssa harjoittelussa kohtaamiaan tilanteita. Vuorovaikutustilanteet 

koettiin positiivisiksi ja niistä saatiin rakennusaineita oman asiantuntijuuden rakentumiseen. 
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Ohjauksen heikkouteen yhdistettiin ulkopuolisuuden tunne kun taas hyvä ohjaus sai opiskeli-

jan tuntemaan itsensä työyhteisön jäseneksi. 

”Yhdessä pohtimalla kuitenkin saimme hieman helpotettua siirtymätilanteita.” 

”Sain asiaankuuluvaa ohjausta ja minulla ei ollut missään vaiheessa ulkopuolinen 

olo työyhteisössä.” 

Palaute 

Palautteen saaminen ohjaajalta on opiskelijalle hyvin tärkeää kuten myös se, miten palautetta 

annetaan.  

”Hän myös panosti järjestämieni toimintatuokioiden arviointiin ja kehittävän pa-

lautteen antamiseen.” 

Kannustava ja rakentava palaute näyttävät lisäävän opiskelijan innokkuutta ja rohkeutta tart-

tua uusiin haasteisiin. Sen sijaan negatiivisiin asioihin keskittyminen palautteessa toimi päin-

vastoin.  

”Ohjaaja oli ottanut ehkä liiankin isosti tehtävänsä ohjata minua, jo jokaisesta tuo-

kiostani löytyi jotain puutteellista tai huonoa.” 

Ohjaajalta saamansa positiivisen palautteen kautta yksi opiskelija kertoi rohkaistuneensa itse 

ottamaan esille omia epäonnistumisiaankin.  

”Välitön tunnelma ja positiivisen palautteen saaminen ohjaajaltani myös kannusti 

pyytämään apua sekä kertomaan epäonnistumisista.” 

Sopivasti vastuuta ja tukea 

Harjoittelussa kohdattujen työtehtävien haasteellisuudesta kirjoittaessaan opiskelijat koros-

tivat tässä aineistossa opiskelijan oman etenemistahdin kunnioittamisen tärkeyttä. Se, että 

opiskelijaan ei kohdistettu liian suuria vaatimuksia liian nopeasti, koettiin oppimista edistä-

väksi. Monessa tarinassa kerrottiin siitä, miten hedelmälliseksi he olivat kokeneet sen, että 

saivat ensin rauhassa tutustua ja seurailla ja sitten kun kokivat itse olevansa valmiita haasta-

vampiin työtehtäviin, saivat mahdollisuuden niihin tarttua. 

”…ja tässä harjoittelupaikassa minun annettiin ensin rauhassa tutustua lapsiin ja 

lähteä sitten toimimaan heidän kanssaan omaan tahtiin.” 

”Sain mahdollisuuden vetää lapsille nukkarihetkiä ja ottaa vastuuta sitä mukaan 

kuin koin sen itselleni hyväksi.” 
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Aineiston pohjalta näyttää siltä, että omaan tahtiin eteneminen lisäsi motivaatiota ja auttoi 

opiskelijaa löytämään omat toimintatapansa vailla suuria suorituspaineita. Kun kynnys ei ol-

lut liian korkealla, opiskelija rohkaistui yrittämään rohkeammin eivätkä erehdyksetkään lan-

nistaneet. Haasteiden kohtaaminen ja niistä selviytyminen olivat palkitsevia tilanteita ja edis-

tivät oppimista. 

”Minua ei myöskään jatkuvasti ”vahdittu” selkäni takana, vaan sain mahdollisuu-

den löytää omat toimintatapani.” 

”Sain myös itse yrittää ja oppia oman erehdyksen ja yrityksen kautta toisinaan on-

nistuen paremmin, toisinaan hieman heikommin.” 

Liian suuria vaatimuksia kohdanneet opiskelijat joutuivat suurten suorituspaineiden alla puo-

lustuskannalle, mikä jarrutti heidän oppimistaan. Tarinoista oli luettavissa ja aistittavissa ah-

distavia kokemuksia harjoitteluista, joissa opiskelija koki jatkuvaa riittämättömyyden tunnet-

ta ulkopuolelta asetettujen vaatimusten edessä. Etupäässä liiallisten haasteiden vaatimus tuli 

ohjaajalta.  

”Harjoittelun ohjaajani oli todella vaativa, ja olin koko harjoittelun ajan tosi ahdis-

tunut suorituspaineiden alla.” 

”Ei silti ole oikein, että joutuu kokemaan sellaista riittämättömyyden tunnetta, ja 

tulemaan itku kurkussa kotiin joka päivä. Joltain toiselta olisi voinut sammua kiin-

nostus ja halu kokonaan päiväkotitöihin.” 

Yksi opiskelija mainitsi koulutuksen asettamien vaatimusten olleen oppimistaan jarruttavia. 

Hän kertoi olleensa motivoituneempi ja rohkeampi kokeilemaan uusia asioita ensimmäisessä 

harjoittelussa, jossa ei ollut koulutuksen puolelta asetettu pakollisia, arvosteltavia suorituksia 

kuin toisessa harjoittelussa, jossa piti ohjata lapsia itse suunnitelluilla tuomintatuokioilla. 

Mikäli harjoittelupaikassa ei tunneta riittävästi ammattikorkeakoulututkinnossa syntyvää 

osaamista, saattaa käydä niin, että opiskelijan osaamiseen ei luoteta riittävästi ja hänelle an-

netaan liian helppoja tehtäviä, esimerkiksi samantasoisia kuin toisen asteen koulutuksessa 

oleville opiskelijoille. Tämä laskee opiskelijan motivaatiota ja saattaa aiheuttaa sen, että op-

pimistulokset jäävät vaatimattomiksi. (Vesterinen 2002, 40.) Liian helppojen tehtävien anta-

minen ei tässä aineistossa tullut esille, vaan työtehtävät koettiin yleensä sopivan haastaviksi. 

”…sain opiskelijana tarvittavan tuen, suhteessa sopivasti vastuuta ja työilmapiiri oli 

avoin ja kannustava.” 
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”Koen nämä hetket opettaviksi sillä silloin saa itse vastuuta ja ”joutuu” ottamaan 

itse omat ohjat käsiinsä, ja saada ryhmä kuuntelemaan.” 

Konkreettiset neuvot 

Opiskelijan tulee tietää, milloin hän tarvitsee ulkopuolista apua oppimisessaan ja mistä hän 

sitä saa. Monet opiskelijat syystä tai toisesta turvautuvat ulkopuoliseen apuun hyvin harvoin. 

(Ruohotie 1997, 123.) Harjoittelussa avun tarve nousee usein esille ja silloin opiskelijalla pi-

täisi olla valmiudet pyytää apua, kysyä ohjaajalta tai muilta työntekijöiltä neuvoa pulmalliseen 

tilanteeseensa. Moni opiskelija nosti tarinassaan esille konkreettisten neuvojen ja ”kädestä 

pitäen” opettamisen ohjaajan tärkeiksi toimiksi ja opiskelijan oppimista edistäviksi tekijöiksi. 

Tällaista ohjausta tarvittiin mm. erityislasten tai ihan pienten lasten kanssa toimittaessa. 

”Opettelin lasten perushoitoa melkein kädestä pitäen.” 

”Ryhmän lastentarhanopettaja neuvoi minua olemaan ottamatta kovin paljon kon-

taktia poikaan. Hän varoitteli, että poika omii helposti aikuisen itselleen ja pettyes-

sään tähän hän saattaa käyttäytyä aggressiivisesti.” 

4.3.2 TYÖYHTEISÖ 

Osaksi työyhteisöä 

Työyhteisön osalta sosiaalisen oppimisympäristön eniten esille nostettuja, oppimista edistä-

viä tekijöitä olivat tässä aineistossa hyväksyvä, kannustava ja lämminhenkinen ilmapiiri ja 

harjoittelijan kokemus siitä, että hänet hyväksytään osaksi työyhteisöä. Useassa tarinassa ku-

vattiin sitä, miten tärkeää opiskelijalle on saada tuntea itsensä osaksi työyhteisöä. Muiden 

työntekijöiden osoittama kiinnostus opiskelijaa kohtaan koettiin oppimista edistäväksi ja har-

joittelu koettiin onnistuneeksi, kun opiskelija sai tarvitsemansa huomion ja pääsi mukaan 

toimintaan täysivaltaisena työntekijänä.  

”Hienoa oli myös se, kuinka työympäristössä minut otettiin mukaan tasavertaisena 

työntekijänä.” 

”Työntekijät ottivat minut lämpimästi mukaan työyhteisöön ja olivat kiinnostunei-

ta koulutuksestani sekä esimerkiksi harrastuksistani.” 

Yhdessä tarinassa kerrottiin ulkopuolisuuden tunteesta työyhteisössä ja kirjoittaja yhdisti sen 

myös ohjauksen riittämättömyyteen.  

”Muissa harjoittelupaikoissa olen toistuvasti kokenut itseni ulkopuoliseksi ja en ole 

saanut tarpeen mukaista ohjausta.” 
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Luottamus 

Opiskelijat kokivat oppimistaan edistäväksi heihin kohdistuneen luottamuksen ilmapiirin. 

Luottamusta osoitettiin hyväksymällä opiskelija tasavertaiseksi työntekijäksi, antamalla sopi-

va määrä vastuuta, kertomalla opiskelijalle päiväkodin lasten ja heidän perheidensä tilanteis-

ta sekä ottamalla opiskelija mukaan kuntoutussuunnitelmapalavereihin ja vasu-

keskusteluihin. Opiskelijaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja näyttääkin siltä, että opiskelijat saavat 

luottamusta osakseen harjoittelupaikoissa. 

”Olin siitä mukavassa asemassa, että opiskelijana minulla kuitenkin kerrottiin 

avoimesti ko. lapsesta ja hänen aikaisemmasta käytöksestä.” 

”…ja työntekijät kertoivat minulle perheiden tilanteista ja pääsin mukaan myös 

kuntoutussuunnitelmapalavereihin.” 

”Kyseinen harjoitteluohjaajani panosti ohjaamiseen, kahdenkeskisiin palavereihin, 

harjoitteluni tavoitteiden toteutumisen tukemiseen, otti mukaan työnohjauspalave-

reihin ja muihin koulutuksiin, antoi paljon kirjallista materiaalia, otti mukaan 

myös vasu-keskusteluihin ja muihin lapsen havainnointitilanteisiin ja kaikkein tär-

keimpänä kunnioitti ja tuki minun omia mielipiteitä ja oma-aloitteisuutta.” 

Työilmapiiri 

Harjoittelupaikassa vallitseva ilmapiiri mainittiin useissa oppimistarinoissa oppimista edistä-

väksi tekijäksi. Toistensa kanssa hyvin toimeentulevien työntekijöiden kanssa työskentely 

koettiin oppimisen kannalta hyväksi. Työilmapiirin avoimuus, rentous ja yleinen hyväksyvä 

ilmapiiri koettiin tärkeiksi oppimista edistäviksi elementeiksi.  

”Oppimiskokemukseni olivat positiivisimmat ensimmäisen vuoden harjoittelussa. 

Yleinen hyväksyvä ilmapiiri, rento ja toistensa kanssa hyvin toimeentuleva työtiimi 

ryhmässä vaikutta varmasti voimakkaasti siihen.” 

”…sain opiskelijana tarvittavan tuen, suhteessa sopivasti vastuuta ja työilmapiiri oli 

avoin ja kannustava.” 

Yksi opiskelija kertoi harjoittelupaikkansa olleen entuudestaan tuttu, minkä hän myös koki 

oppimistaan edistäväksi tekijäksi. 

  



 

62 
 

4.3.3 OPISKELIJA 

Reflektointi 

Opiskelijat tunnistivat oppimistarinoissaan hyvin oman roolinsa oppimisensa suuntaajina ja 

edistäjinä. Tarinoissa oli runsaasti sekä oman että harjoittelupaikan työntekijöiden toiminnan 

reflektointia. Useissa tarinoissa reflektointi mainittiin oppimista edistäneeksi tekijäksi. 

”Suunnittelu on myös hyvä tapa, jolla olen oppinut. Suunnitelmasta näkee, mitä tu-

lisi tehdä. Toiminnan jälkeen voi itse arvioida miten suunnitelma toteutui, miten it-

se pärjäsin ja olisiko jotain voinut tehdä toisin. Kun tekee suunnitelman paperille 

niin sen avulla oppii enemmän ja korjaamaan virheensä.” 

”…omien vuorovaikutustilanteiden ja –”kykyjen” arviointi, mikä kehittyi myös har-

joittelun aikana ja on varmasti tärkeä niin ammatissa kuin henkilökohtaisessa 

elämässäkin.” 

Opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on tärkeää reflektoida myös mui-

den toimintaa ja omaa suhdetta erilaisiin tapoihin tehdä työtä. 

”…koin päiväkotiharjoittelussa oppineeni paljon enemmän pedagogisesta suhteesta 

ja vuorovaikutuksesta kuin koulussa. Tämä johtui varmaankin siitä, että jokin vies-

titti itselleni, että kaikki ei ole hyvin, mutta jouduin näkemään paljon vaivaa ja te-

kemään reflektiivistä työtä, että selvitin vian todella johtuvan ohjaajastani eikä 

minusta.” 

”…jouduin paljon pohtimaan sitä, millainen on hyvä lastentarhanopettaja ja ohjaa-

ja.” 

Edellä esitetyissä esimerkeissä korostuu yksin tehtävä reflektointi; opiskelija pohtii itsekseen 

omaa oppimistaan, kykyjensä kehitystä, kohtaamiaan ongelmallisia tilanteita ja omaa ammat-

ti-identiteettiään. Aiemmin otsikon ”Ohjaajan tuki” alla käsittelin opiskelijan ja ohjaajan välis-

ten keskustelujen merkitystä. Ohjaajan ja opiskelijan väliset keskustelut pitävät sisällään run-

saasti reflektiivisiä aineksia ja voidaan ajatella, että koska opiskelijat pitivät ohjaajan kanssa 

käytäviä keskusteluja oppimistaan edistävinä, myös näihin keskusteluihin sisältyvä reflektio 

edisti heidän oppimistaan. Reflektiota tehdään myös harjoitteluihin liittyvissä seminaari-

istunnoissa, joiden yksi opiskelija mainitsi edistäneen oppimisprosessiaan. 

”Olen kuitenkin sitä mieltä, että omalla innostuksella, uteliaisuudella sekä avoi-

muudella voi oppia paljon. Koen myös hyvänä sen, että ennen ja jälkeen, sekä har-

joitteluiden aikana, kokemuksia on mahdollista purkaa koululla.” 
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Oppimispäiväkirja on yksi väline opiskelijan reflektiivisen ajattelun ja itsearviointitaitojen 

kehittymiseen. Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen avulla opiskelija saa tietoa omasta oppimi-

sestaan ja tavastaan ratkaista ongelmia. Se toimii myös muistin tukena ja opettaa tarkkaile-

maan käytännön työtilanteita ja toimintaa niissä. (Mäntylä 2001, 151.) Opiskelijat olivat kir-

joittaneet oppimispäiväkirjaa molemmissa harjoitteluissaan. Kokemukset oppimispäiväkirjan 

kirjoittamisesta olivat oppimisen näkökulmasta positiivisia; sen koettiin edistävän oppimista 

ja itsetuntemusta.  

”Usein suositeltavat reflektiopäiväkirjat tuntuvat yleensä ylimääräiseltä työltä, 

mutta itsensä tuntemista ei voi liikaa korostaa sosiaalialan töissä.” 

”…myös reflektiopäiväkirjat ovat vaikuttaneet myönteisesti (oppimiseeni).” 

Motivaatio 

Opiskelijoiden oma tavoitteidenasettelu ja itsearviointi ovat merkityksellisimpiä motivaation 

lähteitä harjoittelussa. Aineistosta on löydettävissä monia hyvään motivaatioon viittaavia op-

pimistarinoita. Oppimismotivaation taustalla on monesti kokemuksista kumpuavat tarpeet 

oppia jostakin asiasta enemmän, kuten eräs opiskelija kirjoittaa: 

”Kokemuksen pohjalta olen suunnannut opintojani paljon kasvatuskumppanuuteen 

ja perhedynamiikan ymmärrykseen liittyen. Myös erilaiset syrjäytymistä edistävät 

asiat ovat olleet tarkastelun alla.” 

Seuraava opiskelija koki työyhteisön hyväksyvän ilmapiirin ja sopivat odotukset itseään koh-

taan motivaationsa lähteiksi. 

”Yleinen hyväksyvä ilmapiiri, rento ja toistensa kanssa hyvin toimeentuleva työtiimi 

ryhmässä vaikutti varmasti voimakkaasti siihen. En pelännyt epäonnistumista, ja 

mihinkään ei varsinaisesti pakotettu, niin huomasi olevansa motivoituneempi ko-

keilemaan kaikkea ja toteuttamaan itseään vapaasti.” 

Useissa tarinoissa korkea motivaatio oli aistittavissa tekstin takaa, vaikka kirjoittaja ei varsi-

naisesti motivaatiotaan maininnutkaan. Näin on esimerkiksi seuraavassa tarinassa, jossa 

opiskelijan motivaatio näyttäisi kumpuavan hyvästä ohjaussuhteesta, työnilosta, tavoitetason 

sopivasta haastavuudesta, positiivisesta palautteesta, rentoudesta ja luottamuksesta. 

”Kaikki oli kiinni harjoitteluni ohjaajan mielettömän upeasta suhtautumisesta mi-

nuun ja työhönsä. Opin häneltä heittäytymistä ja omistautumista työlle, unohta-

matta kuitenkaan vapaa-ajan tärkeyttä. Se kaikki vähän kokemus lapsista alkoi 

avautua suureksi kokonaisuudeksi. 
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Hienointa harjoittelussa oli käytännön arki ja toimiminen lasten kanssa. Koulussa 

et voi milloinkaan oppia miten ratkaista lasten riitatilanteita tai kuinka käsitellä 

kiukuttelevaa lasta. Itse opin parhaiten, kun saan ensin tarkkailla ja tässä harjoit-

telupaikassa minun annettiin ensin rauhassa tutustua lapsiin ja lähteä sitten toi-

mimaan heidän kanssaan omaan tahtiin. 

Hienoa oli myös se, kuinka työympäristössä minut otettiin mukaan tasavertaisena 

työntekijänä ja minuun luotettiin. Sain mahdollisuuden vetää lapsille nukkarihet-

kiä ja ottaa vastuuta sitä mukaan kuin koin sen itselleni hyväksi. Välitön tunnelma 

ja positiivisen palautteen saaminen ohjaajaltani myös kannusti pyytämään apua 

sekä kertomaan epäonnistumisista.  

Pidin erittäin hienona harjoittelussa juuri sitä, ettei minun tarvinnut montaa päi-

vää aikaisemmin sopia jostakin esim. kattaustilanteen vastuunottamisesta vaan ar-

jen tapahtumat ja käänteet sekä kannustava ilmapiiri toi tilanteita eteeni. Minua ei 

myöskään jatkuvasti ”vahdittu” selkäni takana, vaan sain mahdollisuuden löytää 

omat toimintatapani.” 

Rohkeus kohdata haasteita 

Opiskelijan rohkeus kohdata haasteita on läheisessä yhteydessä otsikon ”sopivasti vastuuta ja 

tukea” alla esitettyihin asioihin. Harjoittelun tulee sisältää haasteita ja sitä kautta kasvun ja 

oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelijat pitivät tärkeänä omia kokemuksiaan siirtymisistä 

epämukavuusalueelleen. Moni oli saanut tällaisia kokemuksia harjoitteluissaan tehdessään 

jotain itselleen uutta ja haasteellista. Opiskelijat, jotka kertoivat näistä kokemuksistaan, olivat 

kaikki kokeneet harjoittelupaikkansa sosiaalisen oppimisympäristön turvalliseksi ja kannus-

tavaksi. He eivät kokeneet epämukavuusalueelleen astumista pelottavana vaan se oli lähinnä 

positiiviseksi koettu haaste.  

”En pelännyt epäonnistumista…” 

”Olen aina ennen ollut arka tekemään uusia, minulle ennestään vieraampia asioita 

tai kohtaamaan tilanteita tai henkilöitä, joissa koin että tilanne tai henkilö ei ole 

minulle tuttu enkä ollut aivan varma kuinka selviäisin. Harjoittelussa sain ja jou-

duin kohtaamaan tällaista paljonkin…” 

”Mieleeni tulee yksi aamupiiri, jonka vedin lapsille. Musisointi ei ole vahvin alani ja 

päätin musisoida lasten kanssa. Siinä opin ehkä eniten kuin uskalsin mennä alueel-

le, joka ei ole kaikkein mieluisin ja helppo. Sama juttu oli teatterituokion kanssa.” 

Tilanteissa, joissa ulkopuolelta; ohjaajalta tai harjoittelun tavoitteista tulevat vaatimukset ko-

ettiin liian suuriksi, opiskelijan mieliala ja yrittämishalu laskivat. Nämä antoivat viitteitä vält-

tämisorientaation kehittymisestä, mutta kovin selkeästi sellaisia tilanteita ei oppimistarinois-

sa kuvattu. 
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Noviisi oppii ekspertiltä 

Useissa oppimistarinoissa kerrotaan mallista oppimisesta. Kokeneemman työntekijän mallis-

ta oppiminen on luonteva tapa oppia uutta työtä; kokeneemman työntekijän toimintaa seura-

tessaan opiskelija oppii uusia taitoja ja saa niin hyvän kuin huononkin mallin näkemisen kaut-

ta aineksia rakentaa omaa tapaansa tehdä työtään. 

”…koin oppivani eniten toisilta työntekijöiltä…” 

”Tuntui hienolta nähdä työntekijöiden aito välittäminen ja paneutuminen lasten-

kodin lapsiin ja nuoriin. Eniten muutenkin oppii tarkkailemalla työntekijöitä, ja 

omaksumalla jokaisen tavasta toimia jotain hyvää, ja näin rakentaa omaa mieliku-

vaa itsestään ammattilaisena – millainen sosionomi minä haluan olla.” 

Tarinoissa mainittiin sekä opiskelijan hyvänä että huonona pitämien mallien näkeminen op-

pimista edistävänä. Mallista opittiin käytännön taitoja ja saatiin rakennusainetta omaan ajat-

teluun. 

”…opin huonon esimerkin kautta, kuinka ei ainakaan kannata toimia lasten kanssa 

työskennellessä.” 

Avoimuus 

Kahdessa oppimistarinassa otettiin esille oman persoonan käyttö työvälineenä. Toisessa ko-

rostettiin avoimuutta omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan työpaikalla siitä näkökulmasta, 

että henkilökohtaisen elämän haasteelliset hetket vaikuttavat myös työntekoon, koska sosiaa-

lialan työtä tehdään niin vahvasti omalla persoonalla. 

”Opin silloin miten tärkeää on olla avoin omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan 

työpaikalla, sillä oma persoona on kuitenkin suurin työväline juuri esim. päiväkoti-

työssä. …Juuri tuolloin oma perhetilanteeni oli vaikea ja tietenkin se näkyi minusta 

vaikka en asiaa ollutkaan ottanut esille työntekijöiden kesken. …Oli helpottavaa 

saada kertoa asiasta (ohjaajalle) ja kerroin myös muille työntekijöille. …vaikeat 

elämäntilanteet kuuluvat elämään, ja niistä on hyvä pystyä puhumaan myös työ-

paikalla.” 

Opiskelija koki vapauttavaksi sen, että sai kertoa omasta vaikeasta perhetilanteestaan työto-

vereilleen, jonka jälkeen he osasivat suhtautua häneen tilanteen mukaisesti. Yksi kirjoittaja 

korosti oman avoimuutensa tärkeyttä omalle oppimiselleen avun pyytämisen ja epäonnistu-

misista kertomisen kautta. 



 

66 
 

”Välitön tunnelma ja positiivisen palautteen saaminen ohjaajaltani myös kannusti 

pyytämään apua sekä kertomaan epäonnistumisista.” 

4.3.4 YHTEENVETO 

Oppimista edistäviä tekijöitä oli opiskelijoiden oppimistarinoissa paljon. Alla olevasta taulu-

kosta selviävät eri pääteemojen alle asettuvat alateemat, joita olen edellä käsitellyt. Taulukon 

tarkoituksena on selkeyttää toisen tutkimuskysymyksen pää – ja alateemojen asemoitumista 

suhteessa toisiinsa. 

ohjaajan tuki 

ohjaajan suhtautuminen 

aikaa keskusteluille 

palaute 

sopivasti vastuuta ja tukea 

konkreettiset neuvot 

työyhteisö 

osaksi työyhteisöä 

työilmapiiri 

luottamus 

opiskelija 

reflektointi 

motivaatio 

rohkeus kohdata haasteita 

noviisi oppii ekspertiltä 

avoimuus 

Taulukko 1. Oppimista edistävien tekijöiden teemoittelu. 
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5 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin sosionomiopiskelijoiden asian-

tuntijuuden kehittyminen toteutuu integratiivisen pedagogiikan idean mukaisesti harjoittelu-

jaksoilla. Kysymystä lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta; mitkä harjoitteluihin liittyvät 

oppimiskokemukset ovat opiskelijoiden mielestä tärkeitä, mitkä tekijät edistivät heidän op-

pimistaan harjoitteluissa ja miten harjoittelussa opittu yhdistettiin formaalissa koulutuksessa 

opittuun.  

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset. Peilaan ensin löydöksiäni integratiivisen pedagogii-

kan ideoihin ja TAMK:n opetussuunnitelmaan ja harjoitteluohjeistuksiin. Seuraavaksi tarkas-

telen ohjaajan, työyhteisön ja opiskelijan rooleja oppimisen edistäjinä harjoitteluissa. Lopuksi 

esittelen aineistosta nousseen positiivisen oppimisen kehän syntymisen ajatuksen ja esitän 

ehdotukseni TAMK:n harjoittelujen ohjauksen laadun parantamiseksi. 

5.1 ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN INTEGRATIIVISEN PEDAGOGIIKAN HEN-
GESSÄ HARJOITTELUJAKSOILLA 

Integratiivisen pedagogiikan mallin mukaisten pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan kehit-

tää nykyajan työelämän edellyttämää asiantuntijuutta entistä paremmin (Tynjälä 2007, 28). 

Asiantuntijuuden ja integratiivisen pedagogiikan yhteiset keskeiset elementit; teoreettinen ja 

kokemuksellinen tieto sekä metakognitiivinen ja sosiokulttuurinen tieto tulivat kaikki selke-

ästi esille oppimistarinoissa. Opiskelijat kuvasivat oppimistaan kaikilla näillä neljällä osa-

alueella, mikä osoitti opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen edenneen harjoittelujak-

soilla monitasoisesti. Vaikka käytännön kokemusten teoretisointi ja teorian soveltaminen 

käytännön tilanteisiin reflektoinnin avulla näyttäytyikin opiskelijoille haasteellisena tehtävä-

nä, oli siinä onnistuttu.  

Opiskelijan saattaa olla vaikea havaita teoriatiedon karttumista ja sen sovellettavuutta, sillä 

vaikka teoriatiedon merkitystä ei joissakin tarinoissa pidetty kovin suurena, sovelsivat opis-

kelijat sitä kuitenkin käytännön tilanteiden reflektoinnissa hyvinkin paljon. Lähes kaikki opis-

kelijat pystyivät liittämään oppimiskokemuksensa koulussa oppimiinsa oppisisältöihin ja mo-

ni koki opitun teoriatiedon syventyneen harjoittelussa, kun koulussa opittu tuli mieleen käy-

tännön tilanteissa ja tapahtumia reflektoidessa. Yhdessä tarinassa opiskelija kertoi menneen-

sä toisen vuoden harjoitteluun ilman teoriataustaa, koska oli ollut ulkomailla vaihto-



 

68 
 

opiskelijana tuon puoli vuotta. Hän koki kipeää tarvetta teoriatiedolle ja totesi harjoittelun 

annin jääneen vähäiseksi teoriatiedon puuttumisen vuoksi. 

Opiskelijat pitivät tärkeänä harjoittelun antina käytännön tietotaidon oppimista. Tämä tuli 

esiin monessa oppimistarinassa. Vähäisestä aiemmasta oman alan työkokemuksesta johtuen 

käytännön taitojen kehittyminen oli ensimmäisissä harjoitteluissa suuressa roolissa, kun 

opiskelija pääsi läheltä seuraamaan kokeneempien työntekoa ja itse osallistumaan työproses-

seihin. Opiskelijat kuvasivat oppimistarinoissa itseään aktiivisessa toiminnassa kertoessaan 

käytännön taitojen oppimisestaan. Moni koki tärkeäksi käytännön työhön ja työyhteisöön 

osallistumisen lisäksi myös mallista oppimisen, keskustelun ja sanalliset ohjeet. 

Oppimistarinoissaan opiskelijat käyttivät runsaasti metakognitiivisia taitojaan harjoitteluko-

kemuksia pohtiessaan. Todennäköisesti opiskelijoiden metakognitiiviset taidot myös kehit-

tyivät harjoittelujen aikana runsaan harjoituksen myötä. Metakognitiivisia taitoja oli koulu-

tuksessa opittu myös formaalin opetuksen puitteissa, mikä tuki hyvin kehityksen jatkumista 

ja syvenemistä harjoittelujen aikana. Opiskelijat tunnistivat hyvin omaa oppimistaan ja oppi-

mistyylejään, he reflektoivat omaa toimintaansa ja oppimistaan tarinoissaan ja kertoivat 

suunnanneensa omaa oppimistaan kokemustensa perusteella. Harjoittelussa ja koulussa opit-

tu näyttivät tämän aineiston perusteella kulkevan käsi kädessä reflektoinnissa monella tasol-

la. 

Opiskelijoiden ammatti-identiteetti kehittyi harjoittelujen myötä ja opiskelijat kokivat itsel-

leen merkitykselliseksi sen, että saivat rakennusaineita omaan identiteettityöhönsä. Ammatil-

linen identiteetti kehittyy sosialisaation kautta, mikä edellyttää, että yksilö voi nähdä itsensä 

osana yhteisöä ja yhteistä työprosessia. Integratiivisen pedagogiikan ja asiantuntijuuden nel-

jäs yhteinen elementti; sosiokulttuurinen tieto ja osallistuminen sosiaalisten yhteisöjen, kuten 

harjoittelupaikan työyhteisön toimintaan, oli tärkeässä osassa opiskelijoiden tarinoissa. Kun 

oppimistarinoita peilattiin sosiaalisen osallistumisen taustaa vasten, korostui opiskelijoiden 

kokemus työyhteisön hyväksyvästä suhtautumisesta. Hyvin onnistunut sosialisaatioprosessi 

tuotti opiskelijoille enemmän aineksia oman ammatti-identiteettinsä rakentamiseen kuin 

huonommin onnistunut. Nuorella opiskelijalla on paljon identiteettityötä tehtävänään; per-

soonallinenkin identiteetti vielä hakee muotoaan ja samalla ammatti-identiteetin rakentami-

nen vaatii runsaasti työtä. Ammatti-identiteetin rakentumista näytti edistävän se, että opiske-

lija sai havainnoida monenlaisia malleja ja valikoida näkemästään tai kuulemastaan itseään 

eniten miellyttävät ja omaan persoonaan sopivimmat palaset. Opiskelija samaistui alaan, mut-
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ta ei nielaissut annettua mallia pureskelematta, vaan pohtii kriittisesti, ”millainen sosionomi 

minä haluan olla?” 

Virtanen, Tynjälä ja Stenström (2008, 26) ovat tutkineet työssäoppimisjaksoja opiskelijoiden 

ammatillisen kehittymisen paikkana. Vahvimpana puolena kyseisessä tutkimuksessa opiskeli-

joiden ammatillisen identiteetin kehittymisessä tulivat esille ammatillisen identiteetin per-

soonallista rakentumista kuvaavat seikat eli oman osaamisen realistisen ja kriittisen tietoi-

suuden kehittyminen ja oman osaamisen kehittämisen tärkeyden oivaltaminen. Kolmanneksi 

vahvimpana kokemuksena tuli esiin sosiaalista rakentumista ilmentävä piirre eli opiskelijan 

samaistuminen alaan. Koska ammatillinen rooli on opiskelijalle uusi, hän havaitsee helposti 

siihen liittyvän osaamisensa vajavaisuuden. Sosiaalityö on vahvasti sosiaalista ja suuri osa 

työstä on vuorovaikutusta eri tahojen kanssa, niinpä voidaankin ajatella, että tämän vuoksi 

opiskelijat havahtuvat ensimmäisten harjoittelujensa aikana pohtimaan runsaasti juuri am-

matillista vuorovaikutuksen oppimista. Toisessa harjoittelussa tärkeimmäksi oppimiskoke-

mukseksi nousivat ryhmän ohjaukseen liittyvät käytännön kokemukset, joista opiskelijoilla oli 

vain vähän aikaisempia kokemuksia. 

Opiskelijat olivat oppineet paljon itsestään persoonana ja he kokivat kasvaneensa henkisesti 

harjoitteluissa. Myös opiskelijoiden rohkeus itsenäiseen työskentelyyn ja kokeiluun lisääntyi 

harjoittelujen aikana. 

5.2 TAMK:N OPETUSSUUNNITELMA INTEGRATIIVISEN OPPIMISEN SELKÄRANKA-
NA HARJOITTELUSSA 

Tullessaan harjoittelupaikkaan opiskelija kohtaa usein aivan uuden fyysisen ympäristön, vie-

raat ihmiset ja välineistön. Opiskelijalta kuluu paljon energiaa sekä fyysisen että sosiaalisen 

ympäristön hahmottamiseen. Usein harjoittelun alussa opiskelija rasittuu liiasta informaatios-

ta, mikä saattaa vähentää hänen toimintakykyään ja oppimistaan. Niinpä on hyvä, jos uuden 

informaation määrää säädellään ja annetaan opiskelijalle aikaa rauhassa tutustua ympäris-

töönsä ja rohkaistaan häntä esittämään kysymyksiä.  (Uusitalo 2001b, 95.) Harjoittelun peh-

meä aloitus on hyvin huomioitu sosionomikoulutuksen harjoitteluohjeistuksessa. Ensimmäi-

sen vuoden orientoiva harjoittelu on rauhallista totuttelua työelämään ja ammatilliseen roo-

liin eikä ensimmäinen varsinainen harjoittelujaksokaan ole tavoitteenasettelultaan kovin vaa-

tiva. Toisen harjoittelun jaksottelussa, jossa harjoittelun 1 - 2 ensimmäistä viikkoa on orien-

toitumista harjoitteluun, on annettu opiskelijalle mahdollisuus rauhalliseen tutustumiseen 
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uuteen työympäristöönsä. Opiskelijat kokivatkin itselleen hyvin tärkeäksi sen, että saivat en-

sin tutustua harjoittelupaikkaan omassa tahdissaan ja ryhtyä sitten vähitellen ottamaan aktii-

visempaa roolia.  

Ensimmäisen harjoittelun tavoitteista ammatillisen vuorovaikutussuhteen pohtiminen ja sii-

hen liittyvät oppimiskokemukset tulivat monessa tarinassa esille. Oma ammatillinen rooli on 

uusi asia opiskelijoille opintojen alussa ja sen opettelu vaatii paljon reflektointia ja harjoitusta. 

Opiskelijat kokevat ammatillisen vuorovaikutuksen oppimisen tärkeäksi itselleen. Oman roo-

lin pohdinta saa paljon huomiota; miten minä haluan kohdata asiakkaani, miten haluan tehdä 

työtäni vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Opiskelijat pohtivat vuorovaikutusta suhteessa 

asiakkaisiinsa, niin lapsiin kuin aikuisiinkin, esimerkiksi vertaamalla asiakassuhdetta kave-

risuhteeseen ja havaitsemalla suhteissa eroja ja yhtäläisyyksiä. Myös vuorovaikutus työyhtei-

sössä koetaan tärkeäksi; hankalien tilanteiden ratkaiseminen yhteistyössä kokeneempien kol-

legoiden kanssa, yhteisen työn yhteinen reflektointi, henkilökohtaisen elämän ja työn rajanve-

to ja toiminnan takana olevien arvojen pohdinta olivat aiheina opiskelijoiden tarinoissa.  

Toisen opiskeluvuoden päiväkotiharjoittelua edeltää puolen vuoden varhaiskasvatuksen jak-

so, jonka aikana opiskellaan varhaiskasvatuksen teoriaa monipuolisesti. Tämä jakso nousi 

esille kahdenlaisessa valossa: osa opiskelijoista oli hyvin tyytyväisiä jakson antiin, mutta myös 

kriittisiä ääniä oli havaittavissa. Monet opiskelijat kaipasivat opintoihinsa lisää selkeää käy-

tännönläheistä opetusta, jota kokivat jossain määrin saaneensakin luovien menetelmien ja 

erityisesti liikunnan kursseilla. Toisaalta taas voi ajatella, että harjoittelupaikka on paras op-

pimisympäristö käytännön työlle, joten käytännön taidot opitaan parhaiten siellä ja opiskeli-

jan tulisi kestää epävarmuutta ja lähteä harjoittelussa oppimaan uutta siltä tasolta, jolla kysei-

sellä hetkellä on. Järvinen ym. (2002, 73) näkevätkin, että tiedon jakamisen sijaan koulutuk-

sen tehtävänä pitäisi olla kokemuksien tuottaminen, jolloin työtä ja ammattia varten voidaan 

saada aikaan hyviä noviiseja eli aloittelijoita. Ammatin oppiminen jatkuu työelämässä har-

jaantumisen ja kokemusten karttumisen myötä. 

Toisen vuoden harjoittelun tavoitteista oppimistarinoissa painottui lapsiryhmän ohjauksen 

suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin pohdinta ja niihin liittyvät oppimiskokemukset.  Lap-

siryhmän ohjaaminen oli monille opiskelijoille uusi kokemus ja siihen liittyvien omien vah-

vuuksien ja lisäoppimisen tarpeiden havaitseminen tuli vastaan toisessa harjoittelussa. Uuden 

haasteen vastaanottaminen vaatii opiskelijoilta rohkeutta hypätä itselleen vieraalle alueelle. 

Rohkeus kuitenkin palkittiin ja lisääntyneiden kokemusten kautta opiskelijat kokivat oppi-
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neensa paljon lasten ohjaamisesta suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tasoilla. Varhais-

kasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä, jota ohjaa valtakunnallinen varhaiskas-

vatussuunnitelma. Valtakunnallisen ohjeistuksen lisäksi päiväkodin varhaiskasvatushenkilö-

kunta tekee sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia että lyhyen aikavälin suunnitelmia edeten 

vuositasolta kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuntitasolle. Lisäksi suunnitelmissa on otettava huo-

mioon koko päiväkoti, oma lapsiryhmä, pienryhmä, yksilö sekä työtoverit. Opinnoissa suunni-

telmallisuudesta puhutaan ja suunnitelmien tekoa harjoitellaan, mutta harjoittelussa suunni-

telmien teko konkretisoituu, kun opiskelija käy prosessin yhä uudestaan lävitse ja saa palau-

tetta toiminnastaan sekä lapsilta että ohjaajaltaan. Kun alan työkokemusta ei vielä ole kerty-

nyt paljoa, on opiskelijalla kova työ lapsiryhmän ohjauksen suunnittelussa. Opiskelijat koke-

vat ahdistusta, kun koulutuksesta saadut konkreettiset ohjeet, mitä lasten kanssa voisi tehdä, 

jäävät vähäisiksi opintojen teoreettisuuden painottuessa. Päiväkodista materiaalia ideoinnin 

tueksi löytyy, mutta sen käyttöönotto vaatii aikaa ja paneutumista. Vaatimus, että harjoittelun 

aikana pitää toteuttaa viisi toimintatuokiota lapsiryhmälle, kuulostaa pieneltä, mutta teettää 

paljon työtä. On kuitenkin hyvä, että vaatimus on kirjattu, sillä se kannustaa välttämisorientoi-

tuneita ja arimpiakin opiskelijoita toimimaan ja toisaalta antaa minimivaatimuksena mahdol-

lisuuden harjoitella ohjaamista enemmänkin. 

Pohjonen on pohtinut kokemusten ja reflektion merkitystä työssäoppimisessa ja todennut, 

että oppija löytää kokemuksen kautta yhteyden menneiden saavutusten ja nykytilanteen välil-

lä. Kasvu on jatkuvaa ja oppija määrää sen suunnan. Työssäoppimisjaksoilla tapahtuu oppi-

mista reflektion avulla ja kokemusten kautta siten, että oppiminen rakentuu jo olemassa ole-

vien kokemusten pohjalle ja siten, että se mahdollistaa uusien kokemusten merkityksien 

muodostumisen ja niiden hyödyntämisen oppimisessa. (Pohjonen 2005, 91.) Opiskelijoiden 

kokemustaustat ovat hyvin vaihtelevia ja niinpä harjoitteluissa opitut täysin uudet asiat ovat 

monenlaisia; joku opettelee lapsen perushoitoa, toiselle se on hyvin tuttua, toinen taas opette-

lee asiakkaan ammatillista kohtaamista, mistä jollakin saattaa olla jo vuosien kokemus, kol-

mas on kokenut ryhmänohjaaja, toinen ohjaa lapsia ensimmäistä kertaa ja niin edelleen. Yksi 

harjoitteluissa oppimisen rikkauksista onkin se, että jokainen voi lähteä liikkeelle omalta tai-

totasoltaan, omista kokemuksistaan ja tavoitteistaan ja oppia itselleen merkityksellisiä asioita. 

TAMK:n harjoittelujen ohjeistuksissa on korostettu yhteisten tavoitteiden ohella opiskelijan 

omien tavoitteiden asettelua ja niiden merkitystä hänen oppimisensa ohjenuorana. Omien 

tavoitteiden asettamista opiskelijat eivät maininneet tarinoissaan, mutta osa opiskelijoista oli 
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kohdannut mielestään liian suuria vaatimuksia harjoitteluissa ja tavoitteiden asettajana oli 

tällöin ollut ohjaaja. Tavoitteiden asettelun ohjeistus vaatisi siis selkiyttämistä. 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella näyttää siltä, että oppiminen tapahtuu asetettujen 

tavoitteiden suuntaisesti – opiskelijoiden tärkeiksi kokemat oppimiskokemukset liittyivät 

suurelta osin asetettuihin tavoitteisiin. Puutteena harjoittelujen opetussuunnitelmissa ja oh-

jeistuksissa näen opiskelijan työyhteisöön kiinnittymiseen liittyvien tavoitteiden puuttumi-

sen. Harjoitteluille asetetut tavoitteet kiinnittävät huomion opiskelijaan itseensä, hänen tie-

dollisten ja taidollisten valmiuksiensa kehittymiseen sekä hänen ja asiakkaiden väliseen toi-

mintaan. Asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, 

että opiskelija toimii yhteistyössä työyhteisön muiden jäsenten kanssa ja kehittää asiantunti-

juuttaan tässä vuorovaikutuksessa. Sosiokulttuuriseen tietoon opiskelija pääsee käsiksi vain 

osallistumalla käytännön työhön sosiaalisessa yhteisössä. Vasta kun tämä on sisällytetty viral-

lisiin harjoittelutavoitteisiin, asia saa sille kuuluvan painoarvon harjoittelun kokonaisuudesta 

käsitteellisen, kokemuksellisen ja itsesäätelytiedon kehittymisen rinnalla. Opiskelijan on tär-

keä kiinnittää huomiota omaan rooliinsa pyrkiessään työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi ja 

mikäli sitä ei ole mainittu tavoitteissa, saattaa koko asia jäädä vaille huomiota. 

Sosiaalistuessaan työyhteisöön opiskelija kasvaa myös alalle ominaiseen toimintakulttuuriin, 

mikä on havaittavissa tarinoista. Aina tämä sosiaalistuminen ei tuo tullessaan pelkkää positii-

vista vaan myös negatiivisten asenteiden siirtymistä oli oppimistarinoista havaittavissa. Eri-

tyisesti jäin pohtimaan erään kirjoittajan negatiivista suhtautumista erityistä tukea tarvitse-

van lapsen käytöstä kohtaan. Mahdollisesti tämä asenne on tarttunut hänelle harjoittelupai-

kan työyhteisöstä, siihen aineisto ei anna vastausta, mutta ainakaan oppilaitoksen arvoperus-

tan mukainen tavoite syrjinnän vastustamiseksi ei toteudu, koska opiskelijan asenne on edel-

leen harjoittelun päätyttyä kielteinen. Oli asenne sitten aikaisemmin omaksuttu tai harjoitte-

lupaikasta peräisin, olisi hyvin tärkeää, että ohjaava opettaja tällaisissa tilanteissa herättelisi 

opiskelijan omaa ajattelua ja pohdintaa siitä, mitä hän ajattelee erityislapsista ja mitkä arvot ja 

asenteet ovat hänen toimintansa takana. 

Kirjoittaminen oppimisen työvälineenä sopii tehtäviin, joiden tavoitteena on edistää ymmär-

tämistä, muuttaa opiskelijoiden käsityksiä tai kehittää heidän ajattelutaitojaan (Vesterinen 

2002, 48). Integratiivisen pedagogiikan toteuttamisen välineinä nähdään kirjoittaminen, kes-

kustelut, keskustelut, yhteisöllinen oppiminen, tutorointi, mentorointi ja valmennus. Näiden 

avulla pyritään yhdistämään eri tiedon muotoja. (Tynjälä 2010, 87.) Kaikkiin TAMK:n harjoit-
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teluihin sisältyy oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen teettää 

työtä, mutta toisaalta se opiskelijoiden kokemuksen mukaan lisää itsetuntemusta ja edistää 

oppimista. Oppimispäiväkirjasta tiivistetään raportti, joka palautetaan harjoittelun ohjaavalle 

opettajalle. Opiskelijoille järjestetään myös tutoriaalikeskusteluja harjoittelun aikana sekä sen 

jälkeen. Näistä keskusteluista opiskelijoilla oli positiivisia kokemuksia yhteisen tiedonmuo-

dostuksen ja kokemusten jakamisen paikkoina. Harjoittelun ohjaajan kanssa käydyt keskuste-

lut ovat myös tärkeä osa harjoittelua. Näyttää siltä, että TAMK:n käytännöt ovat näiltä osin 

integratiivisen pedagogiikan ideoiden mukaiset. Toki aina on parantamisen varaa; yhteisölli-

sen oppimisen osuutta voisi kasvattaa nykyisestä. Useammat ryhmätapaamiset harjoittelun 

aikana tarjoaisivat oppimisen foorumin opiskelijoille silloin, kun harjoitteluun liittyvät asiat 

ovat kirkkaana mielessä ja pohtiminen on hedelmällisintä. Tämä auttaisi etenkin niitä opiske-

lijoita, joiden kiinnittyminen työyhteisöön tai yhteistyö ohjaajan kanssa ei ole sujunut toivo-

tulla tavalla harjoittelupaikassa ja jotka painiskelevat ahdistuksensa kanssa. 

5.3 OHJAAJA JA TYÖYHTEISÖ OPPIMISEN TUKIJOINA 

Työssäoppimisjärjestelmän on todettu olevan kaikkien osapuolten kannalta onnistunut rat-

kaisu. Tynjälän ym. (2005, 51 -52) tutkimuksen mukaan ohjaus on järjestelmän heikoin lenk-

ki, jonka puutteista ovat huolissaan kaikki järjestelmän osapuolet. Sama ilmiö oli havaittavissa 

aineistostani; ohjaukselle asetetaan opiskelijoiden puolelta paljon odotuksia ja ohjauksen on-

nistuminen tai epäonnistuminen liittyi lähes jokaiseen oppimistarinaan. 

Ohjaajan tehtävä on koko laajuudessaan uusi, ohjaaminen toteutetaan oman toimen ohella 

eikä ohjaamiseen käytettävissä olevaa aikaresurssia välttämättä ole riittävästi. Opiskelijoiden 

työssäoppimisen ohjaaminen työpaikoilla onkin toisinaan nähty ylimääräisenä työnä, johon ei 

arjen työkiireiden keskellä ole riittävästi aikaa paneutua. Ohjaamisen sisältö, toteutus ja siinä 

onnistuminen riippuvat kuitenkin monesta muustakin tekijästä kuin ajallisesta resurssista. 

(Santala 2001, 65; Sjöblom, 2001, 73). Ohjaussuhteeseen liittyen useissa oppimistarinoissa 

viitattiin ohjaajan halukkuuteen keskustella opiskelijan kanssa. Opiskelijat pitivät erityisen 

tärkeänä sitä, että ohjaajalla oli aikaa keskusteluille. Keskustelut tuntuivat tämän aineiston 

perusteella olevan yksi tärkeimmistä oppimista edistävistä tekijöistä harjoittelussa. Ohjaaja, 

joka oli liian kiireinen tai haluton keskustelemaan opiskelijan kanssa koettiin hämmentäväksi. 

Näissä tilanteissa opiskelijan energiasta suuri osa kului ohjaussuhteen heikkouden ja sen syi-
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den pohdintaan. Tällaisiin tilanteisiin joutuneet opiskelijat kokivat epävarmuutta, ulkopuoli-

suuden tunnetta ja turhautumista. Nämä tekijät yhdessä koettiin oppimista jarruttaviksi. 

Palautteen saaminen on opiskelijalle harjoittelussa tärkeää. Opiskelijan on hyvä oppia otta-

maan vastaan palautetta ja tottua siihen, että hänen tekemisiään arvioidaan. Oikeassa henges-

sä annettu palaute ja arviointi kannustavat yhä parempiin suorituksiin (Santala 2001, 63 – 

64). Työyhteisöltä ja ohjaajalta kiittävän palautteen saaminen vahvistaa opiskelijan itsetuntoa 

ja itsetuntemusta sekä auttaa opiskelijaa hänen urakehityksessään ja – suunnittelussaan (Ves-

terinen 2002, 129). Tutkimukseni tulokset myötäilevät Santalan ja Vesterisen väitettä palaut-

teen kannustavuudesta. Sen sijaan negatiivisiin asioihin keskittyminen palautteessa näyttää 

toimivan päinvastoin. Tässä on otettava huomioon myös opiskelijoiden oma kyky ottaa vas-

taan palautetta. Se, mikä jonkun mielestä on rakentavaa palautetta saattaa herkemmästä tun-

tua liian suurelta moitteelta. Toisaalta yhdessä tarinassa todettiin negatiivisen palautteen 

saamisen jälkikäteen ajateltuna vahvistaneen opiskelijan itsetuntoa ja olleen hyvä oppimisko-

kemus, vaikka heti tilanne ei positiivisessa valossa näyttäytynytkään.  

Työyhteisöön osalliseksi pääseminen on yksi harjoittelun onnistumisen edellytys ja oppimi-

sen edistäjä tämän tutkimuksen aineiston perusteella. Samaan tulokseen tuli myös Hulkari 

(2006, 98) tutkimuksessaan. Työyhteisön osoittama kiinnostus opiskelijaa kohtaan, opiskeli-

jan arvostaminen ja luottamuksen osoittaminen opiskelijalle olivat tärkeitä osatekijöitä opis-

kelijan positiivisessa kokemuksessa. Opiskelijasta ei automaattisesti tule työyhteisön täysival-

taista jäsentä. Ulkopuoliseksi itsensä harjoittelussa tunteneet opiskelijat pitivät kokemusta 

negatiivisena ja kokivat sen rajoittaneen oppimistaan. Tämän tutkimuksen aineisto osoitti, 

että opiskelijoihin luotetaan harjoittelupaikoissa erittäin hyvin. Opiskelijat kertoivat pelkäs-

tään positiivisia kokemuksia esimerkiksi siitä, miten olivat saaneet tietoja asiakkaista tai 

päässeet mukaan palavereihin ja keskusteluihin, joissa käsiteltiin hyvinkin henkilökohtaisia 

asioita.  

Harjoittelupaikan ilmapiiri oli opiskelijoiden mielestä ratkaisevan tärkeä oppimista edistävä 

tekijä. Positiivisessa ja rennossa ilmapiirissä opiskelijan kommunikointi harjoittelupaikan 

henkilökunnan kanssa on helppoa ja kannustavan työyhteisön jäsenenä oppiminen tapahtuu 

helposti. Myös Hulkari (2006, 98) on päätynyt samankaltaisiin tuloksiin tutkimuksessaan. 

Hulkarin tutkimuksessa opiskelijan onnistumisen kokemukset harjoittelussa liittyivät työnte-

kijöiden väliseen hyvään yhteishenkeen sekä kannustavaan ja mukavaan työilmapiiriin. Posi-

tiivinen ilmapiiri edisti tutkimuksen mukaan opiskelijan oppimista ja lisäsi vastavuoroisuutta 
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ja yhteistyötä työyhteisön ja opiskelijan välillä. Hulkari mainitsee, että positiivisen ilmapiirin, 

sosiaalisen tuen ja yhteishengen merkitystä oppimiselle ovat korostaneet myös monet muut 

tutkijat.  

Harjoittelujakso on opiskelijan näkökulmasta ensisijaisesti opiskelijan ja työpaikan ohjaajan 

ja työyhteisön välinen asia (Vesterinen 2002, 134). Tästä johtuen opiskelijalle on ensiarvoisen 

tärkeää saada kokea ohjaajan ja työyhteisön hyväksyvä ja kannustava asenne. Positiivisessa 

vuorovaikutusilmapiirissä opiskelija viihtyy, mikä taas koetaan oppimista edistäväksi. Ohjaa-

jan innostus omaa työtään kohtaan näyttää tämän tutkimuksen aineiston mukaan tarttuvan 

opiskelijaan ja näin edistävän opiskelijan oppimista. Tämä tutkimus tukee Vesterisen tutki-

muksen tulosta siitä, että opiskelija kokee harjoittelun itsensä, ohjaajan ja työyhteisön väli-

seksi asiaksi. Ohjaava opettaja jää sivuosaan, minkä voi päätellä siitä, että opettaja mainittiin 

vain kahdessa tarinassa ja niissäkin välittävänä tekijänä, kun opiskelijan ja ohjaajan välillä 

ilmeni vaikeuksia. 

Harjoittelupaikka on monelle opiskelijalle ensimmäinen työpaikka, jossa hän saa vastuulleen 

sellaisia tehtäviä, joihin hän on opiskellut. Työhön tulee sisältyä haasteita sekä soveltamisen 

ja kasvun mahdollisuuksia. Kasvumahdollisuuksien ja opiskelijan kasvutarpeiden tulee vasta-

ta toisiaan. Tuen ja kannustuksen kautta opiskelija rohkaistuu tarttumaan myös hänelle uu-

siin tehtäviin. Työpaikan tulee olla myös henkisesti turvallinen, jolloin kysyminen on sallittua 

eikä riittämättömyyttä tai pelkoa epäonnistumisista tarvitse kokea. (Vesterinen 2002, 128 - 

129.)  

Opiskelijan itsensä asettamien tavoitteiden tulisi opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden 

ohella ohjata oppimisprosessia harjoittelussa. Opiskelijat kirjoittivat omalle epämukavuus-

alueelle siirtymisestä tarkoittaen tilanteita, joissa he kokeilivat jotain itselleen uutta ja haas-

teelliseksi kokemaansa asiaa harjoittelussa. Tällaisia kokemuksia kuvattiin positiivisessa mie-

lessä, kun harjoittelupaikan työyhteisö koettiin kannustavaksi ja haasteet sopivan kokoisiksi. 

Kun harjoittelupaikan tarjoamat kasvumahdollisuudet ja opiskelijan kasvutarpeet vastaavat 

toisiaan ja opiskelija saa tukea ja kannustusta, hän rohkaistuu tarttumaan uusiin tehtäviin 

(Vesterinen 2002, 128 – 129). Toisinaan ohjaajan tai koulutuksen asettamat vaatimukset ovat 

suuremmat kuin mihin opiskelija itse pyrkii ja kokee kykenevänsä. Hulkari (2006, 165) poh-

tiikin tutkimuksessaan, mihin työpaikkaohjaajien odotukset työssäoppimisjaksolle tulevan 

opiskelijan jo olemassa olevasta ammattitaidosta viittaavat. Hän epäilee niiden viittaavan 

enemmän työharjoittelun traditioon kuin työssäoppimiseen ja opiskelijan oikeuteen oppia osa 
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vaadittavasta ammattitaidosta työpaikalla. Liian suurten, ulkopuolelta tulevien haasteiden 

edessä opiskelija ahdistui ja koki riittämättömyyttä, mikä vaikutti negatiivisesti hänen itse-

luottamukseensa. Tarinoista ei ilmennyt johtiko tämä välttämisorientaation syntymiseen ku-

ten Tynjälän ym. (2005, 211) mukaan saattaa käydä liian suurien haasteiden edessä. Tällöin 

opiskelijalle tulee tarve suojella itseään ja hänen huomionsa keskittyy epäonnistumisten vält-

tämiseen. Joka tapauksessa ulkopuolelta tulevat liian suuret vaatimukset koettiin oppimista 

jarruttaviksi, mikä on yksittäisen opiskelijan kohdalla kova hinta ohjaajan tietämättömyydes-

tä. Onkin tärkeää, että harjoittelun tarjoamat haasteet vastaavat opiskelijan omia kasvutarpei-

ta ja ohjaaja tukee niiden saavuttamista – tällainen asetelma koetaan oppimista edistäväksi. 

Sosionomiopiskelijoiden päiväkotiharjoittelun ohjaajan tulee olla lastentarhanopettaja, eli 

hänellä on joko lastentarhanopettajan tai sosiaalipedagogiikkaan erikoistuneen sosionomin 

koulutus. Mielestäni yhden opiskelijan havainto siitä, että saman koulutustaustan omaavan 

ohjaajan kanssa kommunikointi oli erityisen helppoa, koska he puhuivat ”samaa kieltä”, on 

pantava merkille. Tämä saattaa tukea Juntusen omassa tutkimuksessaan tekemää havaintoa 

siitä, että eri koulutusalojen erilainen ammatillinen kieli ja tiedon puute toistensa toimintajär-

jestelmistä saattaa vaikeuttaa yhteistoimintaa (Juntunen 2010, 213). Juntusen tutkimuksessa 

käsiteltiin sosionomiopiskelijoiden päiväkotiharjoittelua ja siinä todettiin, että yleensä har-

joittelun ohjaajat päiväkotiharjoitteluissa ovat koulutukseltaan lastentarhanopettajia, joilla on 

vahva pedagoginen osaaminen, kun taas sosionomikoulutuksessa painotuksena on perhetyö 

ja moniammatillinen työ. 

5.4 OPISKELIJA AKTIIVISENA OPPIJANA 

Opiskelijat kokivat reflektion yhdeksi tärkeäksi oppimisen edistäjäksi ja välineeksi. He olivat 

oppimistarinoissaan reflektoineet omaa toimintaansa ja oppimistaan monipuolisesti. Tari-

noissa korostuivat henkilökohtaisen reflektoinnin ohella yhdessä ohjaajan kanssa tehtävä 

reflektointi, joka nähdään ohjaussuhteen tärkeäksi osaksi. Tynjälän ym. (2005, 44) mukaan 

ohjaajan ja opiskelijan välisen vuorovaikutuksen keskeinen osa on opiskelijan kokemusten ja 

tunteiden ilmaiseminen ja oman toiminnan kriittinen reflektio. Opiskelijan kannustaminen 

tutkivaan asenteeseen edistää kriittisen reflektion ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Myös 

oppilaitoksessa järjestettävät, harjoitteluun liittyvät seminaari-istunnot oli tarinoissa mainittu 

hyvinä reflektointitilaisuuksina. 
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Reflektoidessaan opiskelijat havaitsivat omia vahvuuksiaan ja kehitystarpeitaan. Oman oppi-

misensa kannalta he kokivat merkityksellisiksi kokemukset oman osaamisensa rajoilla toi-

mimisesta. Moni opiskelija kertoi oppimiskokemuksesta, joka liittyi sellaiseen tilanteeseen, 

jossa hän oli rohkaistunut kokeilemaan jotain itselleen uutta ja haastavaksi kokemaansa työ-

tehtävää. Näissä tilanteissa itsensä voittaminen oli tärkeää, samoin ohjaajan rohkaisu ja kan-

nustava palaute. Enimmäkseen kuvattujen tilanteiden koettiin edistäneen opiskelijan oppi-

mista ja vahvistaneen hänen itsetuntoaan. 

Opiskelijoiden kertomien tarinoiden perusteella näyttää siltä, että opiskelijat olivat hyvin mo-

tivoituneita ja suuri osa heistä on harjoittelussaan ollut tehtäväorientoituneita. Heidän toi-

mintaansa on ohjannut halu oppia lisää tietoja ja taitoja ja he olivat ponnistelleet harjoittelun 

ajan oppimisensa eteen vaivojaan säästelemättä ja vastoinkäymisistä välittämättä, omiin ky-

kyihinsä luottaen. (Ks. Ruohotie 2002, 225.) Pieniä viitteitä välttämisorientaatiosta oli muu-

tamassa tarinassa, mutta tämän aineiston perusteella ei voida luotettavasti sanoa, ilmenikö 

näiden tarinoiden kirjoittajilla välttämisorientaatiota harjoitteluissaan. 

Mallioppiminen on harjoittelussa tärkeässä osassa. Opiskelijat kertoivat oppineensa paljon 

kokeneemmilta työntekijöiltä juuri mallioppimisen avulla; seuraamalla vierestä toisen työn-

tekoa tai tekemällä yhdessä kokeneemman kanssa. Tämä on tyypillistä ammatillisen kasvun 

alkuvaiheessa olevien nuorten opiskelijoiden tai vähän työkokemusta omaavien opiskelijoi-

den oppimiselle. Oppiminen tehostuu entisestään, jos työntekijä mallintaessaan samalla ku-

vaa toimintastrategioitaan, mitä ollaan tekemässä ja miten ja miksi kannattaa tehdä määrätyl-

lä tavalla (Tynjälä ym. 2005, 44; Uusitalo 2001b, 100). 

Opiskelijat näkivät oman avoimuutensa yhtenä oppimista edistävänä tekijänä harjoittelussa, 

sillä avoimuus vähentää jännitettä harjoittelun ja muun elämän välillä. Avoin suhtautuminen 

omiin yrityksiin ja erehdyksiin auttoi myös oppimisprosessissa eteenpäin; pystyessään avoi-

mesti kertomaan myös epäonnistumisistaan, sai opiskelija palkakseen rohkaisua ja kannus-

tusta uusille yrityksilleen. 

5.5 POSITIIVISEN OPPIMISEN KEHÄN SYNTYMINEN HARJOITTELUJAKSOILLA 

Näyttää siltä, että harjoitteluissa saadaan alulle positiivisen oppimisen kehä, kun opiskelija 

saa positiivisen vastaanoton ohjaajaltaan, hänet otetaan työyhteisön jäseneksi ja hän kokee 

onnistumisia työtehtävissään, jotka ovat sopivan haasteellisia. Positiivisten kokemusten kaut-
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ta opiskelijan motivaatio pysyy korkealla, hän rohkaistuu toimimaan osaamisensa ylärajalla ja 

reflektoi omaa toimintaansa avoimesti. Positiivisten kokemusten myötä itseluottamus kehit-

tyy, oppiminen on monitasoista ja opiskelija onnistuu usein kääntämään vaikeudetkin voitok-

seen. Hankalissa tilanteissa hän pystyy käyttämään apunaan reflektointia sekä yksin, että 

opettajan tai opiskelijaryhmän kanssa keskustellessaan.  

Useissa oppimistarinoissa oli havaittavissa positiivisen kehän syntyminen; turvallinen sosiaa-

linen ympäristö, rohkaistuminen, positiiviset kokemukset, palaute ja työyhteisön tuki ruokki-

vat toisiaan. Samasta ilmiöstä kertoo myös Uusitalo (2001b, 89 – 90) todeten, että yksilölle 

syntyneet hallintakokemukset luovat uskoa omiin mahdollisuuksiin jatkossa selviytyä vastaa-

vista tilanteista, mikä puolestaan on yhteydessä korkeaan suoritustasoon. 

Mitä kyvykkäämpänä opiskelija pitää itseään, sitä korkeampia tavoitteita hän asettaa itselleen 

ja sitä lujemmin hän myös sitoutuu niihin. Menestymisen kokemukset vahvistavat pätevyyden 

ja tehokkuuden tunteita ja lisäävät itseluottamusta. Jos opiskelijalla on vähäinen usko omiin 

kykyihinsä, hän luopuu herkästi tehtävästä kohdatessaan vastoinkäymisiä.  (Ruohotie 1997, 

111 – 112.) Tällaiset positiiviset onnistumisen kehät saavat opiskelijoiden tarinoista päätellen 

alkunsa hyvin pienestä, niinpä ohjaajan ja koko työyhteisön pitäisi tuntea vastuunsa opiskeli-

jan tukijana ja vastaavasti opiskelijan tulisi olla tietoinen omaan toimintaansa vaikuttavista 

tekijöistä, jotta hän osaisi omalta osaltaan kiinnittää huomionsa onnistumista edistäviin teki-

jöihin ja edistää kehän syntymistä tehokkaasti. 

Harjoittelun ohjauksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että opiskelijaa tuetaan 

etenkin harjoittelun alussa voimakkaasti, jotta hänen itsetuntonsa saisi positiivisen sysäyksen 

ja positiivinen kierre saisi alkunsa. Tämä vaatii työyhteisöltä ja ohjaajalta ensisijaisesti halua 

ottaa opiskelija osaksi työyhteisöä, tietoisuutta oman roolinsa merkityksestä sekä kykyä 

huomioida ja kannustaa häntä oppimisessaan.  

5.6 EHDOTUKSIA OHJAUKSEN LAADUN PARANTAMISEKSI 

Ohjaajan tehtävä on moninainen ja vaativa. Onnistuakseen ohjaajan tulee olla kokenut ammat-

tilainen, sosiaalisilta taidoiltaan vahva ja ennen kaikkea innostunut ohjaustehtävästä. Opiske-

lijoiden tarinoissa oli runsaasti kuvauksia onnistuneista ohjaussuhteista ja niihin liittyvistä 

onnistumisen kokemuksista ja oppimisen riemusta, mutta myös monta esimerkkiä siitä, kuin-

ka ohjaussuhde ei toimi. Onkin aiheellista kysyä, onko TAMK:n nykyinen ohjaajien ohjeistus-
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menettely riittävä vai olisiko tarpeen organisoida ohjaajien perehdytys toisin. Tähän liittyen 

tulisi miettiä myös sitä, onko oppimisen kannalta perusteltua antaa opiskelijoiden itse valita 

harjoittelupaikkansa. 

Näkisin hyvänä ratkaisuna ohjauksen pulmiin ohjaajille järjestettävän ohjaajakoulutuksen, 

joka pohjautuisi integratiivisen pedagogiikan keskeisiin periaatteisiin.. Kun oppilaitos panos-

taisi ohjaajien koulutukseen, tulisi ohjaajan roolista ”virallisempi” ja todennäköisesti myös 

arvostetumpi. Ohjaajat tiedostaisivat paremmin oman roolinsa ja siihen kohdistuvat odotuk-

set niin oppilaitoksen tavoitteiden kuin opiskelijankin näkökulmasta. Koulutuksen ja työelä-

män yhteistyön lisääminen onnistuisi tämän koulutuksen myötä luontevasti. Työelämän edus-

tajat, ohjaajat, voisivat osallistua aktiivisesti harjoittelujaksojen suunnitteluun sekä koulutuk-

sen kehittämiseen sekä ajan tasalla pysymiseen. Työelämän ja koulutuksen välinen dialogi 

saisi hyvän foorumin, kun ryhmä ohjaajia kohtaisi koulutuksen opettajia ja kehittäjiä ja kaikil-

la olisi sama tavoite; sosionomiopiskelijoiden harjoittelujen kehittäminen. Koulutuksen ja 

keskustelun myötä ohjaajilla olisi selkeä tieto siitä, mitkä ovat harjoittelun tavoitteet ja mikä 

on opiskelijan rooli tavoitteiden asettajana ja ohjaajan rooli opiskelijan tukijana näiden tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Foorumin kautta saattaisi löytyä myös uusia luovia tapoja järjestää 

opettajien työelämäjaksoja. Ohjaajien kouluttamisen myötä saataisiin apua ”käsitteellisen kui-

lun” umpeenkuromiseen, jolloin opiskelijalla ja ohjaajalla olisi sama käsitteistö käytössään 

harjoittelusta puhuessaan. Ryhmäopiskelun hyötynä olisi myös ohjaajien välisen yhteistyö-

verkoston syntyminen. Ohjaajat saisivat tarvitsemaansa vertaistukea toisilta samassa tilan-

teessa olevilta. Sama koulutettu ohjaaja voisi ottaa vastaan sosionomiopiskelijoita useiden 

vuosien ajan, näin ohjaajakoulutusta ei tarvitsisi järjestää joka vuosi uudestaan. Ohjaajalle 

syntyisi vähitellen rutiinia ja asiantuntijuutta liittyen ohjaukseen ja sen myötä opiskelijan 

saaman ohjauksen taso nousisi ja oppimistulokset paranisivat. 

Ohjaajakoulutuksen järjestäminen vaatii resursseja paitsi TAMK:lta, myös Tampereen kau-

pungilta, jonka työntekijöistä ohjaajien joukko muodostuu. Kaupungin pitäisi tukea työnteki-

jöidensä halukkuutta toimia sosionomiopiskelijoiden ohjaajana ja kannustaa heitä osallistu-

maan ohjaajakoulutukseen työajalla. Työnantajan panostaessa opiskelijoiden harjoitteluiden 

ohjaamiseen, tulee se samalla panostaneeksi koko työyhteisön oppimiseen. Lisäresurssin an-

taminen ohjaajalle esimerkiksi ajan tai palkan muodossa kannustaisi ohjaajaa paneutumaan 

enemmän opiskelijan oppimisprosessiin ja siihen, miten opiskelijan tuomaa ”tuoretta tuulah-

dusta” voisi hyödyntää yksikön kehittämistyössä. On oleellista, että työnantaja näkee oman 
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tärkeän roolinsa myös tulevien työntekijöidensä kouluttajana. Tästä näkökulmasta katsottuna 

opiskelijoiden ohjaukseen panostaminen kantaa hyvää hedelmää työnantajalle siinä vaihees-

sa, kun opiskelijan opinnot ovat ohitse ja valmis sosionomi hakee työpaikkaa. Harjoitteluaika-

na tehty ohjaustyö vähentää työhönperehdyttämistarvetta ja työnantaja saa motivoituneen ja 

valmiiksi ”sisään ajetun” työntekijän. 

Se, miten opiskelija kokee työyhteisön tukevan oppimistaan, heijastelee myös työyhteisön 

yleistä asennetta oppimista ja uusia asioita kohtaan. Tästä näkökulmasta ajatellen työnanta-

jan kannattaisi kiinnostua opiskelijan harjoittelukokemuksista entistä enemmän. Opiskelijan 

kokemuksia kartoittamalla havaittaisiin ehkä jotain sellaista työyhteisön oppimisesta ja ilma-

piiristä, jota ei työntekijöille kohdistetuilla kyselyillä tavoiteta. 
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6 POHDINTA 

Tutkimuksenteko on ollut usean kuukauden mittainen prosessi. Sen aikana olen oppinut pal-

jon pohtimalla itsekseni, lukemalla, keskustelemalla opiskelutovereideni ja ohjaajani kanssa. 

Kiinnostukseni tutkimusta kohtaan ei ole hiipunut missään vaiheessa. On käynyt päinvastoin 

– olen innostunut siitä yhä uudelleen ja uudelleen löytäessäni uusia ulottuvuuksia ja sovelta-

essani mielessäni uutta tietoa käytäntöön. Prosessi on ollut haaste niin älyllisesti kuin aika-

taulullisestikin. Intensiivisen tutkimustyön tekemisen sovittaminen yhteen muiden opintojen 

sekä perheen arjen kanssa on vaatinut tiukkaa itsekuria sekä organisointitaitoja. 

Omasta koulutuksestani ja työkokemuksestani ja toisaalta tulevasta ammatillisesta suuntau-

tumisestani johtuen valitsin tutkimukseni kohteeksi sosionomiopiskelijat, jotka saavat koulu-

tuksestaan lastentarhanopettajan pätevyyden. Vaihtoehtona olisi ollut myös tutkia lastentar-

hanopettajaopiskelijoita, mutta ajattelin oman objektiivisuuteni olevan parempi tutkiessani 

sosionomiopiskelijoita, joiden koulutus on minulle entuudestaan melko vieras. Omat arvoni ja 

ennakko-oletukseni saattoivat vaikuttaa siihen, miten pyrin ymmärtämään tutkimaani ilmiötä 

siitä huolimatta, että tietoisesti pyrin sitä välttämään. Kuten Hirsjärvi ym. (2009, 161) sano-

vat, tämän kaltaisessa tutkimuksessa objektiivisuutta ei ole mahdollista saavuttaa perintei-

sessä mielessä, sillä tutkija ja se, mitä tiedetään, kietoutuvat saumattomasti toisiinsa.  

Tutkimuksen luotettavuuden näkökulman huomioiden olen pyrkinyt koko kirjoitusprosessin 

ajan kuvaamaan tutkimusprosessin etenemistä vaihe vaiheelta. Olen tehnyt tutkimuksessa 

tapahtuneen suuntautumisen sekä tutkimuksen teoreettiset ja aineiston analysointia koskevat 

painotukset lukijalle nähtäviksi, koska prosessin näkyväksi tekeminen lisää tutkimukseni luo-

tettavuutta. (Ks. Kiviniemi 2001, 81.) 

Aineistoa kerätessäni oppimistarina-käsitteen avaaminen konkretian tasolle esimerkkien 

avulla olisi ehkä vaikuttanut aineiston laatuun siten, että tarinat olisivat olleet vielä konkreet-

tisempia tapahtumakuvauksia kuin ne nyt olivat. Tämä olisi jättänyt enemmän tilaa omalle 

tulkinnalleni. Toisaalta opiskelijoiden pitkälle pohtimat vastaukset helpottivat teemoitteluani 

ja lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta. Uskon oppimistarinoiden olevan opiskelijoiden ko-

kemuksista nousevia rehellisiä kertomuksia. Opiskelijoilla ei kirjoitustilanteessa ollut painetta 

tuottaa tarinaa sosiaalisesti hyväksytystä näkökulmasta. Heillä ei myöskään ollut pelkoa siitä, 

että kriittinenkään kirjoitus vaikuttaisi heidän opintoihinsa tai arvosanoihinsa millään tavalla. 
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Oppimistarinat ovat mielenkiintoinen aineisto. Kuitenkin sitoutuminen yhteen menetelmään, 

yhdellä tavalla kerättyyn aineistoon rajoittaa ilmiöstä saatavaa kuvaa, jota olisi voinut laajen-

taa esimerkiksi syventävillä opiskelijoiden haastatteluilla tai ottamalla mukaan opettajan tai 

ohjaajan näkökulmaa.  16 tarinan aineisto oli melko pieni, mutta se antoi kuitenkin hyvän ku-

van siitä, mitä tämän otoksen sisällä tutkittavista aiheista ajatellaan. Suurempi otos olisi saat-

tanut antaa analyysiin laajempaa ulottuvuutta ja tehtyihin tulkintoihin syvyyttä. 

Tavoitteenani oli saada sellaista uutta tietoa harjoittelukäytännöistä, jota pystyttäisiin sovel-

tamaan käytäntöön. Mielestäni tämä tavoite toteutui hyvin, tutkimuksella saavuttamani tieto 

johti johtopäätöksiin, joita on mahdollista soveltaa TAMK:n sosionomiopintojen harjoittelu-

järjestelmän kehittämistyössä, harjoitteluun liittyvässä opetus- ja ohjaustyössä sekä harjoitte-

lun ohjaajien ohjeistuksen kehittämisessä. 

Oppiminen harjoittelussa näyttäytyy tämän aineiston perusteella hyvin monitahoisena ilmiö-

nä. Siihen vaikuttavat useat tekijät, jotka kietoutuvat toisiinsa hyvin tiiviisti ja muodostavat 

jokaisen opiskelijan kohdalla erilaisen kokonaisuuden.  Tämä kokonaisuus muodostuu opis-

kelijaan sekä harjoittelupaikkaan liittyvistä tekijöistä ja näiden tekijöiden välisestä vuorovai-

kutuksesta, jolle formaali koulutus asettaa raamit. Tässä tutkimuksessa pääsin raottamaan 

yhden opiskelijaryhmän näkökulmasta harjoittelussa oppimisen ilmiötä. Tutkimustulokset 

antavat hyvän kuvan siitä, mitä opiskelijat ovat pitäneet itselleen tärkeinä oppimiskokemuk-

sina harjoitteluissaan ja mitkä asiat he ovat kokeneet oppimistaan edistäviksi tai estäviksi. 

Tutkimus koski vain yhtä opiskelijaryhmää, joten yleistettävyys ja siirrettävyys ei ole kovin 

laaja. Kyse oli yksilöllisistä oppimistarinoista eikä voida katsoa, että tarinoiden kertojat edus-

taisivat tiettynä aikana edes koko sosionomikoulutuksen opiskelijakuntaa. Toisaalta ei ole 

myöskään syytä olettaa, että kyseinen opiskelijaryhmä olisi mitenkään poikkeava ryhmä so-

sionomiopiskelijoita yleensä. 

Tutkin harjoittelukäytäntöjä opiskelijan näkökulmasta. Ohjaajan tai opettajan näkökulmasta 

tarkasteltuna ilmiö olisi todennäköisesti näyttäytynyt erilaisena ja kehittämiskohteet olisivat 

todennäköisesti painottuneet eri tavalla. Harjoittelun keskeisenä toimijana ja ammattikorkea-

koulutuksen asiakkaana opiskelijan mielipiteen kuuleminen ja tiedostaminen on paitsi suosi-

teltavaa, myös käytännön kannalta hyödyllistä. Opiskelijan mielipiteen tulisi olla yksi oh-

jenuora harjoittelujärjestelmää kehitettäessä. 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla yritin aluksi edetä ”latvasta tyveen”; lähdin kii-

reellä analysoimaan aineistoa tietämättä, mitä oikein etsin. Seinä tuli vastaan, kun tunsin, että 

en tee oikeutta aineistolleni enkä toisaalta saa irti siitä järin paljoa. Palasin teorian pariin ja 

löysin Vesterisen tutkimuksesta samankaltaisuuksia omani kanssa. Vaikka olin kyseistä tut-

kimusta lukenut useaan otteeseen ja se oli koko ajan ollut käsilläni, en silti ollut osannut aja-

tella sen käyttökelpoisuutta tutkimustani ohjaavana jäsentäjänä aiemmin. Asiantuntijuuden 

kehittymisen ottaminen tutkimuksen kantavaksi teemaksi jäsensi työtäni ja antoi ryhtiä sen 

rakenteeseen ja tekoprosessiin. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, millaisia oppimistarinoita opiskelijat tuottaisivat, jos 

harjoittelun tavoitteita ja opiskelijan ohjausta suunnattaisiin enemmän harjoittelupaikan so-

siaaliseen yhteisöön osallistumisen tukemisen suuntaan. Toinen mieltäni askarruttamaan 

jäänyt kysymys on se, miten ohjaajalle tarjottu koulutus liittyen harjoittelun ohjaajana toimi-

miseen vaikuttaisi opiskelijoiden oppimiskokemuksiin. Kolmanneksi jatkotutkimuskohteeksi 

voisin ajatella sen tutkimista, onko ohjaajan koulutustaustalla (sosionomi / lastentarhanopet-

taja) merkitystä harjoittelussa olevan sosionomiopiskelijan oppimiselle. 

Usein tämän tutkimusprosessin aikana pohdin sitä, miten tärkeää harjoittelussa on teorian ja 

käytännön yhteenkietoutuminen, toisen selittäminen tai avaaminen toisen avulla. Tuntui kuin 

olisin kutonut mattoa kahdella eri langalla, joista toinen oli kirjatietoa ja toinen oppimistari-

noista purettua, hieman pätkiksi mennyttä, paikoitellen paksua ja paikoitellen ohutta lankaa. 

Toista lankaa oli valtava määrä ja parhaiden palojen valikoiminen siitä määrästä oli haasteel-

lista. Toista lankaa oli selkeästi vähemmän, mutta se olikin arvokkaampaa ja sitä piti käsitellä 

kunnioittaen ja jokaisen säikeen arvon tunnistaen.  Harmoniaa näiden kahden materiaalin 

välillä tavoitellessani sain välillä aikaiseksi kaunista raitaa ja toisinaan langat sotkeutuivat 

toisiinsa pahanpäiväisesti. Paikoitellen ne sulautuivat toisiinsa ja olivat kuin toisiaan varten 

luodut ja toisinaan taas tuntuivat korostavan toistensa huonoja puolia kuin vihamiehet. Sol-

muja aukoessani ja sotkuja selvitellessäni siirtelin säikeitä paikasta toiseen ja vähitellen ko-

konaiskuva alkoi hahmottua ja näyttää paikoitellen jopa tyylikkäältä. Minulle tämä työ on tär-

keä, koska olen sen itse luonut niistä aineksista, joita minulle tämän prosessin aikana oli suotu 

ja niissä raameissa, jotka elämä sille tässä hetkessä asetti. 
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