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Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella maakuntakorkeakoulukokeilua 
Kemi–Tornion seutukunnassa aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. Kes-
keisellä sijalla tutkimuksessa ovat maakuntakorkeakoulukokeiluun osal-
listuneiden opiskelijoiden arkikokemukset ja merkitykset, joita he opis -
kelulleen antavat. 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat maakuntakorkeakoulukokei-
luun Kemi–Tornio alueella osallistuneet aikuisopiskelijat (N=319). 
Työnimellä Maistereita maakunnasta toteutettu maakuntakorkeakou lu-
kokeilu on osa Lapin maakuntakorkeakoulua, joka etenee valtakunnal-
lisena pilottihankkeena. Näin ollen tämä on yksi esimerkki maakunta-
korkeakoulun toimintamallista.

Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista ja kyselyistä, joita tehtiin 
vuo    si  na 2001–2004. Tutkimustehtävikseni muotoutuivat seuraavat ky-
sy mykset: miten maakuntakorkeakoulua toteutettiin Kemi–Tornion 
seutukunnassa, millaisia kokemuksia aikuisopiskelijoilla on maakun-
takorkeakoulukokeilusta koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä Ke  mi–
Tornio alueella ja millaisia opiskelua rajoittavia tekijöitä ilmenee maa-
kuntakorkeakoulun opiskelijoiden diskursseissa.
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Tutkimus sijoittuu aikuiskasvatustieteen ja sosiologiassa perhe- ja koulu-
tussosiologian alueeseen sekä korkeakoulupolitiikkaan. Tutkimuksen 
pe ruslähtökohta on etnometodologinen. Garfi nkelin 1950-luvulla pe-
rustama etnometodologia kuvaa tavallisten ihmisten arkea sekä niitä 
me nettelytapoja ja ajatuskulkuja, joilla tavalliset yhteiskunnan jäsenet 
ym märtävät elinolojaan, toimivat niissä ja vaikuttavat niihin. Kuvataan 
siis sitä, miten ihmiset hoitavat arjen työnsä, opiskelunsa ja arkielämän-
sä kotona. Eri konteksteissa tutkittava voi esiintyä erilaisissa positioissa. 
Etnometodologisessa tutkimuksessa on myös korostettu, ettei tutkijan 
omaa osuutta tarvitse eliminoida pois, vaan omat kannanotot asioista 
pal jastavat sosiaalisen todellisuuden tuttuja ja vieraita alueita.

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu tutkittavien arkielämän ko-
kemuksista ja merkityksistä, joita he antavat toiminnoilleen. Aineistoa 
on lähestytty diskurssianalyysin avulla. Diskurssianalyyttisessa tutki-
muksessa keskiössä ovat konstruktiot tapahtumista. Puhe nähdään laa-
jempina kielellisinä käytäntöinä, jotka tuottavat sosiaalista todellisuut-
ta. Sosiaaliset tekstit, jotka ovat diskurssianalyysin kohteena, sisältävät 
se kä puhuttua että kirjoitettua materiaalia.

Saadut tulokset osoittavat hajautetun korkeakouluopetuksen tarpeelli-
suuden. Ohjausjärjestelmissä ilmeni kehittämistarpeita ja alueella järjes-
tettävän koulutuksen koordinoinnin välttämättömyys korostui opiske-
lijoiden kokemuksissa. Tutkimusalueen näkökulmasta verkostomainen 
maa kuntakorkeakoulutoiminta on epäselvää ja haparoivaa. Käytännön 
yh teistyö tasolla ei tulosten mukaan suju riittävän hyvin koulutusor-
ganisaatioiden välillä eikä myöskään elinkeinoelämän suuntaan. Viime 
vuosina on laadittu useita alueellisia strategioita ja suunnitelmia, joiden 
konkreettinen toteuttaminen on vielä alkutaipaleella.

Asiasanat: avoin opetus, koulutuksellinen tasa-arvo, aikuiskasvatus, kou-
lutussosiologia, perhesosiologia, etnometodologia, diskurssianalyysi, 
opinto-ohjaus
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Abstract

Marja-Liisa Vaara
FROM OPEN STUDIES TO KNOW-HOW
Everyday experiences of students at the experimental Provincial Univer-
sity in the Kemi–Tornio area
Rovaniemi, 2005. 166 p. University of Lapland
Dissertation: University of Lapland
ISSN 0788-7604
ISBN 951-634-993-5     

Th e aim of the study was to examine the experimental Provincial Uni-
versity in the Kemi–Tornio area from the perspective of mature stu-
dents. Th e study focused on the everyday experiences of students taking 
part in the experimental Provincial University and the signifi cance they 
gave to their studies. 

Th e target group in this study were mature students (N=319) who took 
part in the experimental Provincial University in the Kemi–Tornio area. 
Under the working name of Masters from the Province, the implemen-
tation of the experimental Provincial University as part of a national 
pilot project comes under the provincial University of Lapland. Th is is 
one example of the operational model at the Provincial University.

Th e research material comprised interviews and questionnaires which 
were conducted from 2001–2004. My research was shaped by the fol-
lowing questions: the way in which the experimental Provincial Univer-
sity was implemented in the Kemi–Tornio area, the experiences mature 
students had of the University as a promoter of educational equality in 
the area, the factors that restricted studies and that appeared in the stu-
dents’ discourses at the Provincial University.
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Th e study was set in the fi elds of adult education, family and education-
al sociology and university policy. Th e study took a fundamental eth-
nomethodological approach. Founded by Garfi nkel in the 1950s, eth-
nomethodology describes the everyday lives of ordinary people and the 
methods and fl ows of thought by which ordinary members of society 
make sense of their living conditions, function within them and infl u-
ence them. In other words, it describes the way in which people handle 
their daily work, their studies and day-to-day life at home. In diff erent 
contexts, the subject may perform in diff erent positions. Ethnometh-
odological research also emphasizes that the researcher’s role need not be 
eliminated; rather, personal opinions about matters reveal familiar and 
unfamiliar areas of social reality.

Th e empiric material for the study comprised experiences from the sub-
jects’ day-to-day lives and the signifi cance they gave to their actions. 
Discourse analysis was used as the method of approach for this material. 
Constructions of events form the core of discourse analysis. Speech is 
seen as broader linguistic practices that bring about social reality. Social 
texts, which are the focus of discourse analysis, include both spoken and 
written material.

Th e results drew attention to the need for decentralized university ed-
ucation. Guidance systems showed a clear need for development and 
the students’ experiences underlined the necessity for coordinating the 
courses arranged in the area. From the perspective of the research area, 
the network-like Provincial University is unclear and shaky. Th e results 
indicated inadequate cooperation at the practical level between edu-
cational organizations as well as with economic life. Several regional 
strategies and plans have been drawn up in recent years, the concrete 
implementation of which is still at the early stage.
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een toimijoille sekä tutkimusryhmälle. Kiitän fi losofi an maisteri Hilk-
ka Virkkusta työni kieliasun tarkastamisesta ja Minna Kumpulaa työni 
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lapsilleni pienimmästä suurimpaan. Ilman kotijoukkojen tukea tä män 
työn tekeminen ei olisi onnistunut.

Tervolassa 16. toukokuuta 2005

Marja-Liisa Vaara
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1.1    Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän tutkimuksen tekeminen oli mielessäni jo vuoden 2001 alussa, 
kun lopettelin maisteriopintojani Lapin yliopistossa. Omat tuoreet opis -
kelukokemukset mielessäni mietin tuolloin miten perheellisten ja työs-
säkäyvien ihmisten opiskelumahdollisuuksia yliopiston toiminta-alueel-
la voisi parantaa. Kulkiessani opiskeluaikanani Tervolan ja Rovanie men 
väliä (160 km) päivittäin, ajattelin mitenkä opiskelun perheen ja työn 
ohella voisi tehdä helpommaksi. Heti valmistuttuani helmikuus sa 2001 
aloitin suunnittelijana Meri-Lappi Instituutissa Kemissä. Tutki muk seni 
aineiston keruu alkoi tehdessäni kyselyitä Kemi–Tornio alueen aikuis-
väestölle maakuntakorkeakoulukokeilua varten ja lukiessani ai heeseen 
liittyvää kirjallisuutta.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille maakuntakorkeakouluko-
kei lun opiskelijoiden arkea. Innovatiiviset, alueelliset toimintamal-
lit edis  tävät oppilaitosten keskinäistä verkostoitumista ja koulutuksen 
saata vuut ta syrjäseuduillakin. Maistereita maakunnasta -pilottikokeilu 
to        teu  tet tiin valtakunnallisena pilottihankkeena etenevän Lapin maa-
kuntakorkeakoulun ensimmäisenä seutukunnallisena osana.

Tähän tutkimukseen on kerätty aineistoa kyselyjen ja teemahaastattelu-
jen avulla Kemi–Tornio alueen maakuntakorkeakoulukokeilun opis-
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kelijoilta. Teoriaosuudessa tuon esille korkeakoulupoliittisia näköaloja 
opetuksen hajauttamisen kannalta. Selvitän myös perhe- ja koulutusso-
siologisia näkökulmia empiirisestä aineistosta nousevien merkitysten 
kaut ta, joita opiskelijat antavat alueella järjestettävälle opetukselle. 

Koulutuspoliittisissa teksteissä ilmenee argumentteja maakuntakorkea-
koulukokeilulle. Perhe- ja koulutussosiologian teoria rajaavat tutkimuk-
sen merkitysavaruuden, joka koostuu maakuntakorkeakoulun opiskeli-
joi den omaksumasta yhteisestä kielestä ja sosiaalisista käytännöistä. 
Opis kelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja yhteneväiset arjen koke-
mukset, kuten esimerkiksi perheeseen ja opiskeluun liittyvät asiat, sito-
vat tutkittavia toisiinsa. Diskurssia voidaan sanoa merkityskehykseksi, 
jon ka puitteissa asiat ja ilmiöt liittyvät toisiinsa jostakin niitä yhdistäväs-
tä näkökulmasta. 

Etnometodologinen lähtökohta tässä tutkimuksessa rajaa tutkimuskoh-
teen opiskelijoiden arkeen. Arjen tutkimuksen ehkä tunnetuimpana 
edus tajana pidetään unkarilaista professoria Agnes Helleriä, joka on 
muun muassa todennut, että kaikki, mikä on meille ihmisille suurta ja 
tärkeää, tapahtuu arjessa. Heller nostaa esille arkielämän fi losofi assaan 
’yksilöllisen uusintamisen’ käsitteen, joka on sosiaalisesti mielekäs tä ja 
merkityksillä ladattua toimintaa. Tässä suhteessa Hellerin uusinta mis-
käsite on samanlainen kuin naistutkimuksessa. Uusintamisen eli rep ro-
duk tion käsite on tullut yhteiskuntatieteelliseen käsitteistöön marxis-
min vaikutuksen mukana. (Esim. Julkunen 1986, 132) 

Arki on fi losofi assa ja yhteiskuntatieteissä määritelty päivittäin toistu-
viksi tapahtumiksi eli jokapäiväisyydeksi ja rutiiniksi. Päivittäiset rutiinit 
jä sentävät ja antavat muodon toiminnalle. Elämä organisoituu säännöl-
lisesti toistuvien rutiinien kautta eripituisiksi ajanjaksoiksi. Arjessa luo-
daan jatkuvuutta ja muutosta. Elämän suuret muutokset ovat arkisten 
ru tiinien muutoksia. Niitä voivat olla esimerkiksi opiskelun aloittami-
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nen tai työ- ja perhe-elämän muutokset. Näiden alueiden muutokset 
ovat keskeisimpiä elämässä. (Kulttuurintutkimuksen päivät 2003)

Arkea pidetään myös vastakäsitteenä ei-arjelle ja monille muille ulottu-
vuuk sille. Ei-arki muodostuu poliittisista, taloudellisista ja kulttuurisis-
ta instituutioista. Ei-arjesta tulee mieleen juhla, loma ja ei-rutinoitu-
neet elämän alueet. Sennetin (2002, 43) mukaan rutiini on tulossa 
tien haaraan modernissa yhteiskunnassa, joka ilmenee joustavuuden li-
sääntymisenä.

Etnometodologisen näkökulman mukaan on oleellista toimijoiden tuot-
tama havaittavien merkitysarvioiden ensisijaisuus, se miten he itse toi-
minnallaan tuottavat selostettavia, havaittavia ja ymmärrettäviä tulkin-
toja tilanteista. Diskurssianalyysissa on tunnettava tilanteet ja käytännöt 
sekä niihin osallistuvien ihmisten väliset suhteet. Diskurssianalyysin pe-
rusajatuksena on, että kieli ja teksti eivät heijasta neutraalisti so siaalista 
todellisuutta, vaan teksti on samalla sosiaalisen todellisuuden tuote ja 
tuottaja. (Husa 1995, 5) 

Tämän tutkimuksen aineisto järjestetty niin, että lukija voi itse tehdä 
pää telmiä ja tuottaa  niistä merkityksiä. Työssä on pyritty antamaan ää ni 
aikuisopiskelijoille eli annetaan aineiston puhua.

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa aineistolla on keskeinen asema 
kun siinä tutkittava ilmiö tapahtuu aineistossa itsessään tai sen välityk-
sellä. Tutkija asettuu silmäkkäin lähteidensä/tutkimuskohteensa kanssa 
ja tulkitsee aineistoa niiltä osin, kuin diskurssiteoria ja aineisto sitä vaa-
tivat merkitysten esille tuomiseksi. Tässä tutkimuksessa tulkinta jää en-
sisijaisesti lukijalle. 

Sama fyysinen toimija voi liikkua hyvin monenlaisissa toiminnallisissa 
po sitioissa. Yhden ja yhtenäisen minän sijasta kullekin yksilölle voi siis 
ra kentua monta eri konteksteissa realisoituvaa minää, kuten esimerkiksi 
opiskelija, äiti/isä tai työntekijä.
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Aiempia tutkimuksia vuonna 1997 alkaneista maakuntakorkeakoulu-
kokeiluista ei ole tehty. Avoimesta korkeakouluopetuksesta on tosin teh-
ty useitakin tutkimuksia. Niistä voisi mainita esimerkkinä vuonna 2003 
valmistuneen (Rinne, Jauhiainen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttu-
nen & Lehtonen) tutkimuksen; Avoimen yliopiston opiskelija – Koko-
vartalokuvasta eriytyneisiin muotokuviin. Naistutkimuksen piirissä 
on teh ty useita naisten koulutukseen liittyviä tutkimuksia, esimerkiksi 
vuonna 2000 ilmestynyt Arja Kilpeläisen väitöskirja;  Nainen paikkaan-
sa etsimässä. Aikuiskoulutus naisen elämänkulun rakentajana.

Tämän tutkimusmatkani aikana vuosina 2001–2004 monet aikuis opis-
kelijat Kemi–Tornion seutukunnassa ovat maakuntakorkeakoulukokei-
lun myötä voineet suorittaa tutkintojen osia omalla asuinseudullaan. 
He ovat hyödyntäneet opiskelussaan sekä lähi- että etäopetusta ja saa-
neet opintojensa tueksi myös opinto-ohjausta. Niukkojen taloudel listen 
resurssien vuoksi jouduttiin maakuntakorkeakoulukokeilu lopettamaan 
ennen aikojaan. Kyselytutkimuksilla ja teemahaastatteluilla ke rätty em-
piirinen aineisto tuo tutkimuksessani esille opiskelijoiden mo ninaiset 
kokemukset omalla asuinseudulla järjestetyn opiskelun arjesta. 
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1.2   Teoreettismetodologiset valinnat

Tämän tutkimuksen peruslähtökohta on etnometodologinen. Etnome-
to dologia on sosiologinen suuntaus, jonka perusti Harold Garfi nkel 
1950-luvulla. Etnometodologiassa pyritään eksplikoimaan eli tulkitse-
maan ja selittämään olettamuksia ja strategioita, joiden pohjalta ihmi-
set hahmottavat ja luovat erilaisia arkielämän sosiaalisia vuorovaikutus-
tilanteita. Se tutkii arkitietoa sekä menettelytapoja ja ajatuskulkuja, 
joil la tavalliset yhteiskunnan jäsenet ymmärtävät elinolojaan, toimivat 
niissä ja vaikuttavat niihin. (Alasuutari 1999, 73; Berg 1995, 117; Hil-
bert 1992, 10–11; Heritage 1984, 18, 73; Howarth 2000, 7, 128)

Vehviläinen (1996, 26–29) tuo esille kuusi etnometodologian kantavaa 
tee maa, jotka ovat kautta linjan esiintyneet korostuneina eri etnometo-
do logisukupolvien töissä ja joiden kautta etnometodologia teksteissä 
tuo tetaan:

indeksikaaliset ilmaukset, jotka ovat olennainen osa kaikkea in-
himillistä kommunikaatiota ja sosiaalista toimintaa. 

refl ektiivisyys tarkoittaa tilanteiden dynaamista itseorganisoitu-
vuut ta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eli sitä, että ihmiset 
sää    televät jatkuvasti toimintaansa suhteessa toisten tekemisiin 
ym   märrettävyyden säilyttämiseksi ja olettavat myös muiden toi-
mivan samoin. Etnometodologian näkökulmasta arkitoimijoita 
voi daan tarkastella kuin arkikäytännön sosiologeja, jotka tutki-
vat, tulkitsevat, neuvottelevat ja säätelevät toimintaansa suhtees-
sa toisten toimintaan ja merkittävinä pidettyihin sosiaalisiin odo-
tuksiin. 

selostettavuus (accountability) viittaa jäsenten käytäntöihin kä-
sittää, kuvata ja oikeuttaa toimiaan toisilleen lokaalissa sosiaali-
sessa tilanteessa. Sosiaalisten tilanteiden merkitykset tehdään ha-

1.

2.

3.
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vaittaviksi, sellaisiksi että niihin voi viitata, niitä voi selostaa tai 
se lit tää, kuvata ja korjata.        

jäsenyyden käsite kun puhutaan toimijoista ja toiminnasta, on 
tar kemmin sanottuna kysymys jäsenistä (members). Jäsenyys 
tar koittaa Garfi nkelin tulkinnan mukaan ”luonnollisen kielen 
hal lintaa” – kykyä käyttää kieltä sillä tavoin kompetentisti, että 
pu huja voi olettaa toisten ymmärtävän, mitä hän kussakin tilan-
teessa tarkoittaa. Puheet ja teot voivat tarjota toisille mahdollisuu-
den tajuta, mistä on kysymys.

lokaaliset käytännöt ja sosiaalinen järjestys, jotka muovaavat mer-
kityksiä ja niiden tulkintaa.

tilannesidonnaisuus merkitystyöskentelyä on seurattava juuri sii-
nä tilanteessa, jossa se toteutuu tulee ymmärretyksi vain näissä 
ti lanteisissa yhteyksissään. Tämän vuoksi tarkka, mahdollisim-
man yksityiskohtainen empiirinen dokumentointi on oleellista 
et nometodologiselle tutkimukselle. Ilmaukset ja teot on voitava 
tut kimuksessa kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti siten, 
kuin ne havaittiin.    

Tämän tutkimuksen lähtökohtana edellä mainituista teemoista on se-
los tettavuus. Maakuntakorkeakoulukokeilun opiskelijoiden sosiaalisiin 
ti lan teisiin ja arkikokemuksiin voi viitata, niitä voi selostaa ja kuvata.

Etnometodologia asettaa tehtäväkseen tutkia sitä miten toiminnan 
jäsentyneisyys ja ”mieli” syntyy ihmisten konkreettisessa vuorovaiku-
tuksessa. Etnometodologian tavoitteena on toiminnallinen tulkinta. 
Analysoidaan tapaa, jolla tutkittavat itse liittävät puheensa ja tekonsa 
edel täneisiin toimintoihin ja tätä kautta tekevät näkyväksi ymmärryk-
sen sä sosiaalisesta toiminnasta sen selostettavuutena. Konkreettisesti 
tämä tarkoittaa, että luonnollinen arkipuhe asetetaan tutkimuksessa 

4.

5.

6.
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etu alalle. (Aarninen 1994, 31–35; Burrell & Morgan 1992, 247–250; 
Heiskala 2000, 96) 

Selonteot (account) voidaan määritellä tavoiksi tehdä kielellisesti ymmär-
rettäväksi tai kulttuurisessa mielessä järjelliseksi omaa toimintaansa tai 
tois ten toimintaa. (Esim. Suoninen 1997, 154; Heiskala 2000, 93–94)

Garfi nkel esittää näkemyksiään sosiaalisesta toiminnasta ja sosiaalisesta 
järjestäytyneisyydestä seuraavasti: 

sosiaalisen järjestyneisyyden analyysiin pyritään yksinomaan ko-
kemusrakenteiden varassa

keskeinen rooli on niillä keinoilla  ja tavoilla, joiden myötä  toimi-
joille syntyy yhteinen näkemys  ja yhteisenä pidetty näkemys em-
piirisistä olosuhteistaan, joita pidetään moraalisesti vaadittavina 
asioina.

sosiaalistuminen on prosessi, jossa toimijat omaksuvat – ja heitä 
koh dellaan sen mukaisesti, että he ovat omaksuneet – normatii-
visesti järjestyneen tietovarannon, jonka puitteissa he pitävät 
omia ja toistensa toimia selontekovelvollisuuden alaisina. (He-
ritage 1984, 133)

Tässä tutkimuksessa empiirinen aineisto koostuu nimenomaan tutkitta-
vien arkielämän kokemuksista ja merkityksistä, joita he antavat toimin-
noilleen maakuntakorkeakoulun opiskelijoina. Diskurssianalyysi raja-
taan tiettyihin teksteihin, joiden valintaa seuraavaksi perustellaan. 
Jär visen (1996, 58–60) mukaan diskurssianalyysissa ei aineiston koko 
muo dostu ongelmaksi. Etusijalla ovat valmiit aineistot, esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa kyselyiden vastaukset ja haastatteluaineisto. Lisäksi Jär-
vinen korostaa, että aineiston kokoa ei tarvitse lyödä lukkoon ennakol-
ta, vaan se voi joustaa tutkimuksen aikana.

1.

2.

3.
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Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu vuosina 2001–2004 kerätyistä ai-
neistoista. Tutkija ja opiskelijat ovat myös keskustelleet erilaisissa ryh-
mätilanteissa: seminaareissa, pienryhmissä ja yksittäisissä ohjauskeskus-
teluissa. Erityisen tärkeää on koota arkikokemuksiin perustuvaa hiljaista 
tietoa ja tehdä sitä näkyväksi.

Kanadalainen informaatiotutkija Chun Wei Choo (1998) kuvaa hil-
jaista tietoa seuraavasti: ”Piiloinen/Hiljainen tieto (Tacit Knowledge) 
on sidottu kiinteästi ihmisten toimintaan, menettelytapoihin, rutiinei-
hin, ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Se on siis hyvin henkilökohtaista 
tietoa, mitä on vaikea kommunikoida ja jakaa. Piiloinen tieto sisältää 
sekä teknisiä että kognitiivisia osatekijöitä. Tekniset osatekijät liittyvät 
ammattitaitoon ja taitotietoon (Know-How). Kognitiiviset tekijät puo-
lestaan viittaavat mentaalisiin malleihin, joiden avulla ihmiset hahmot-
tavat, käsitteellistävät ja ymmärtävät ympäröivää todellisuutta.” (Vies-
tintätieteellinen tutkimus)

Raudasojan & Mannermaan (2004, 27–30) mukaan hiljaisen tiedon 
esiin saamiseksi tarvitaan  tulkinta-avaimia, koska on syytä epäillä kou-
lutustilastojen sisältävän vain osatotuuden koulutuksen tilasta kunnis-
sa ja seutukunnissa. Useat paikalliset erityispiirteet ja arjen todellisuus 
voivat jäädä huomaamatta. Menetelmänä on käytetty avaininformant-
tityöskentelyä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että paikallisten toi-
mijoiden kanssa yhteisen tulkinnan perusteella muodostetaan yleisiä 
tutkimustuloksia ja valtakunnallisia strategioita syvällisempi näkemys 
siitä, mitkä ovat kuntien ja seutukuntien koulutusta koskevat haasteet 
ja tulevaisuuden näkymät. Koulutuksen nykytilan katsauksessa pyritään 
hyödyntämään kolmenlaista tietoa: tilastotietoja, asiantuntijatietoa eli 
tutkimus- ja paikallistason tietoa sekä kansalaisten kokemustietoa.

Suonisen (1997, 51–55) mukaan kontekstin huomioon ottamisel-
la analyysissa tarkoitetaan sitä, että analysoitavaa toimintaa tarkastel-
laan tie tyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta puolestaan pyritään suh-
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teuttamaan. Eräänlaiseksi kontekstiksi voidaan nimittää myös niitä 
reunaehtoja, jotka ovat olleet olennaisia tutkittavan aineiston kannalta. 
Usein tällaiset reunaehdot tulevat huomioiduksi jo tutkimuksen lähtö-
kohdissa, aineiston valinnassa ja kysymysten asettelussa; ollaan kiinnos-
tuneita juuri näiden ihmisen puheista, koska niiden katsotaan olevan 
tut kittavan asian kannalta merkityksellisiä.

Etnometodologian sanotaan olevan amerikkalainen versio eurooppalai-
sesta fenomenologiasta, ja se luottaa ehkä hieman enemmän ihmisten 
ajat telun ja käyttäytymisen tarkoituksellisuuteen. Tällöin yleistyksille ei 
ole muuta sijaa kuin se, jonka yksilö niille antaa. (Esim. Grönfors 1985, 
22; Hilbert 1992, 4–5)

Etnometodologian kohteena ei ole mikään nimenomainen tiedon ja tie-
tämisen alue, vaan se viittaa kaikkiin yhteiskunnallisessa arjessa oleviin 
tie tämisen ja käsittämisen tekniikkoihin. Garfi nkel korostaa käytännön 
tasolla sitä, että tutkija ei tutki ketään ulkokohtaisesti jonkin ylivertaisen 
teoriansa kautta, vaan pikemminkin ”tutustuu tilanteeseen” ja koettaa 
ymmärtää sitä analyyttisesti. Garfi nkel olettaa, että sekä käyt täytymisen 
tuottaminen että sen tulkinta ovat yhteisten menetelmien tai menette-
lytapojen selostettavissa olevia ja selontekovelvollisuuden alaisia tuotok-
sia. (Heritage 1984, 236) 

Etnometodologisessa tutkimuksessa on korostettu, ettei tutkijan omaa 
osuutta tarvitse eliminoida pois, vaan omat kannanotot asioista paljas-
tavat sosiaalisen todellisuuden tuttuja ja vieraita alueita. (Etnometodo-
logiset eväät 2004, 5)

Anttilan (1999, 2) mukaan etnometodologia edellyttää tutkijalta arki-
ajattelun tuntemusta, jonka avulla tutkittavien maailmankuvaa voidaan 
uudelleen rakentaa. 
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Siljanderin (1987, 49) mukaan ymmärtämisen perusta on ihmisen arki-
kokemuksessa, käytännöllisen elämän muodoissa: ymmärtäminen ko-
hoaa käytännöllisen elämän intresseistä.

Inhimillisen elämän muodot rakentuvat siitä, että ihmisten täytyy olla 
te  kemisissä toistensa kanssa, heidän täytyy ymmärtää toisiaan ja tehdä 
itsensä ymmärrettäväksi. Elementaariset muodot kohoavat alkuaan näis-
tä käytännön elämän vaatimuksista. Ne muodostavat ikään kuin aakko-
siston, johon ymmärtämisen korkeammat muodot perustuvat. Näissä 
muodoissa on kysymys yksittäisen elämän ilmausten tul kinnasta.    

Suonisen (1997, 76–77) mukaan diskurssit voivat aina kommentoida 
toi siaan ja lainata metaforia ja analogioita toisiltaan. Monin tavoin yh-
teen kietoutuneiden diskurssien keskinäiset suhteet ovat kiinnostavia 
ana lyysin kohteita.            

Kemi–Tornion seutukunnan maakuntakorkeakoulukokeilun aikana 
on ollut kiintoisaa seurata, miten uusi toimintamalli otetaan vastaan 
ai kuisopiskelijoiden keskuudessa ja millaista keskustelua syntyy eri kou-
lutusorganisaatioiden ja sidosryhmien välillä yhteistyön eteenpäin vie-
miseksi. 

Opiskelijoiden sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset maakun-
takorkeakoulukokeilusta antavat aihetta laajempaan korkeakoulupoliit-
tiseen keskusteluun.  Erityisesti koulutuksellisen tasa-arvoon liittyviä 
asi oita nousee keskeiseksi keskustelun aiheeksi opiskelijoiden kokemuk-
sissa.

Garfi nkel kiinnitti huomiota arkipäivän tavanomaisuuksiin siinä missä 
aiemmin oli kiinnitetty huomiota epätavallisiin asioihin (poikkeavuuk-
siin). Garfi nkelin mielestä vähintään yhtä tärkeää olisi kiinnittää huo-
miota ja ymmärtää myös sitä, mistä poiketaan ja mihin nähden jokin 
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il miö on erilainen, epätavanomainen. (Esim. Collins 1994, 274, Grön-
fors 1985, 22–23)

Suonisen (1997, 57) mukaan samakin ihminen voi tuottaa monenlaisia, 
kes kenään ristiriitaisia versioita. Tavoitteeksi ei aseteta sen ratkaisemista, 
mikä niistä edustaa aidoimmin tutkittavan minää. Sen sijaan versioiden 
moninaisuus otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan.

Vehviläinen (1996, 205) kirjoittaa, että Garfi nkel pitää etnometodolo-
gian ydinajatuksena ja metodologisena perusideana seuraavaa: toimin-
nan ymmärrettäväksi tekemisen tapa on yhtä kuin sen sosiaalinen mer-
kitys. Toisin sanoen toiminnan sosiaalinen merkitys tulee läsnä olevaksi 
vain sen käytännöllisen havaittavaksi tekemisen muodossa.

Grönforsin (1985, 21) mukaan etnometodologisesti suuntautuneen tut-
kijan ainoana tehtävänä on tallentaa yhteisön jäsenten ajatukset omasta 
yh teisöstään, sen rakenteista ja sosiaalisista prosesseista. 

Garfi nkel piti parhaana tapana edetä toiminnan kontekstuaalisessa tut-
kimuksessa samankaltaisten tapausten yksityiskohtaista analysointia 
(Heritage 1984, 131).

Kilpeläinen (2000, 128) korostaa tutkimuksessaan, että kouluttautu-
mispäätös kiinnittyy aina aikuisen arkielämän todellisuuteen ja koulut-
tautumisprosessin aikana koetut opiskelun edut ja haitat tulevat esille 
suhteessa muihin elämän osa-alueisiin, perheeseen, työhön, vapaa-ai-
kaan ja ihmissuhteisiin.

Garfi nkel pyrki kehittämään sosiaalisen järjestelmän kuvausta yksin-
omaan kokemusrakenteiden analyysin varassa: likimääräisenä arviointi-
na ja järkevinä päättelyinä, joista arki-järjen maailma muodostuu. Hän 
pyrki alusta pitäen ainoastaan kokemusrakenteiden varassa lepäävään 
yhteisöllisen järjestäytyneisyyden analyysiin. Toimien arkinen tun nis-
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tettavuus on ollut hänen huomionsa ensisijainen kohde. (Esim. Herita-
ge 1984, 47–48, 132–133)

Sosiaalisen tilanteen tutkimisessa etnometodologisen näkökulman mu-
kaan on oleellista toimijan tuottaman havaittavan merkitysarvion en-
sisijaisuus. Tämä tarkoittaa sen tutkimista, miten toimijat itse löytävät 
ja toiminnallaan tuottavat selostettavan, havaittavan ja ymmärrettävän 
tulkinnan tilanteesta. (Vehviläinen 1996, 12; Heiskala 2000, 92)

1.3  Tutkimuksen rakenne

Tämä tutkimus sijoittuu aikuiskasvatustieteeseen ja sosiologiassa per-
he- ja koulutussosiologian alueeseen sekä korkeakoulupolitiikkaan. Tut-
kimuksen peruslähtökohta on etnometodologinen, ja aineistoa on lähes-
tytty diskurssianalyysin avulla. 

Toisessa luvussa kirjoitan auki tutkimukseni eri vaiheita aineiston ke-
ruusta sen analysointiin ja tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun. 
Kolmannessa luvussa tarkastellaan aluekorkeakoulua koulutuspoliitti-
sena haasteena ja koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta. Neljännes-
sä luvussa tutkin Kemi–Tornion seutukunnassa toteutetun, maamme 
ensimmäisten joukkoon kuuluvan maakuntakorkeakouluopiskelun kes-
keisiä työvälineitä. Viidennessä luvussa tuodaan esille kokeiluun osallis-
tuneiden ihmisten kokemuksia ja arkitodellisuutta. Lopuksi kootaan yh-
teenveto tutkimuksen tuloksista ja esitetään johtopäätökset.
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1.4   Käsitteiden määrittelyä

Maakunta

Maakunta on useiden seutukuntien muodostama kokonaisuus. Lapin 
maa kunta muodostuu kuudesta seutukunnasta: Kemi–Tornion seutu-
kunnasta, Tornionlaakson seutukunnasta, Pohjois-Lapin seutukunnas-
ta, Tunturi-Lapin seutukunnasta, Itä-Lapin seutukunnasta ja Rovaseu-
dusta.

Maakuntakorkeakoulu

Käsitteestä maakuntakorkeakoulu on erilaisten kokeilujen myötä muo-
dostunut yleisesti myönteinen mielikuva ja se on terminä yleistynyt 
käyt töön. Se on yhtä kuin verkostokoulu. Tarkoituksena ei ole rakentaa 
uu sia rakennuksia, vaan hyödyntää alueella olevia koulutusorganisaati-
oita ja edistää niiden välistä yhteistyötä.

Maakuntakorkeakoulu on eri kouluasteiden ja alueen muiden toimijoi-
den muodostama yhteistyöverkosto. Maakuntakorkeakoulun toiminta-
malli rakentuu seutukuntakohtaisesti siten, että seutukuntien erilaisuus 
tunnustetaan. Seutukuntien maakuntakorkeakoulumallien tulee ol la 
alueensa näköisiä ja siten myös erilaisia. 

Lähtökohtana on alueen väestön koulutustason kohottaminen seutukun-
nan elinkelpoisuuden ja kehittymisen kannalta keskeisillä aloilla. Keino-
valikoimaan sisältyvät myös alueen kehitystä tukeva tutkimus- ja selvi-
tystoiminta, yhteistyö kehittämishankkeiden toteuttamisessa sekä muu 
asiantuntija-apu. (Lapin korkeakoulujen aluestrategia 2003) 



27

Maakuntakorkeakoululle ominaisen verkostoyhteistyön keskeisiksi ta-
voitteiksi ovat muodostuneet seutukuntien elinkeinojen tukeminen, 
koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, korkeakoulujen ja alueen mui-
den toimijoiden yhteistyön lisääminen sekä alueellisen innovaatiotoi-
minnan edistäminen.

Hajautettu korkeakouluopetus

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen järjestämä alueellinen opetus, 
joka on pääasiassa avointa yliopisto-opetusta tai avointa ammattikor-
keakouluopetusta. Lisäksi yliopistot järjestävät alueellisia kandidaatti- ja 
maisteriohjelmia. Maakuntakorkeakoulukokeiluissa on järjestet ty myös 
alueellista opintojen ohjausta ja laadittu henkilökohtaisia opintosuun-
nitelmia. 

1.5   Tutkimusongelmat

Tutkimuksen tehtävänä on tutkia maakuntakorkeakoulukokeilua sellai-
senaan ja opiskelijoiden kokemana Kemi–Tornion seutukunnassa. Tä-
mä tarkoittaa, että tutkitaan opiskelijoiden arkea. 

Yksilö joutuu jatkuvasti tekemään identiteettityötä pyrkiessään yhdistä-
mään uudet tapahtumat ja kokemukset jatkuvaksi ja ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi elämässään. Identiteetti on sosiaalinen konstruktio ja 
merkityksellinen objekti, jota ihmisen kokemukset ja sosiaalinen vuoro-
vaikutus määrittelevät ja pitävät yllä.

Grönforsin (1982, 42) mukaan tutkimusongelman kehittyminen tar-
kennettuun ja tiiviimpään muotoon tutkimusprosessin aikana on jo 
osa analyysia kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Sen mukaan, millainen on 
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tutkijan kysymyksen asettelu, suuri osa itse analyysista voi tapahtua jo 
aineiston keruun aikana.

Hirsjärven et al. (2004, 117) tuo esille, että tutkimusongelma saattaa 
muut tua tutkimuksen edetessä. 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmat ovat seuraavat:

Miten maakuntakorkeakoulua toteutettiin Kemi–Tornio alu eella?

Millaisia kokemuksia aikuisopiskelijoilla on maakuntakorkea-
koulukokeilusta koulutuksellisen tasa-arvon edistäjänä Kemi– 
Tornio alueella? 

Millaisia opiskelua rajoittavia tekijöitä ilmenee maakuntakorkea-
koulun opiskelijoiden diskursseissa?

1.

2.

3.
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2.1  Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusalue

Tutkimuksen kohteena on Kemi–Tornio alueen maakuntakorkeakoulu-
kokeilu sekä siihen osallistuneet aikuisopiskelijat (N=319). Kokeiluun 
kuului kolme kuntaa, Keminmaa, Simo ja Tervola, sekä kaksi kaupun-
kia, Tornio ja Kemi, eli Kemi–Tornion seutukunta, jossa asui vuoden 
2003 lopussa 61 589 asukasta.  Maakuntakorkeakoulukokeiluun osal-
listuneet aikuisopiskelijat olivat 20–55 vuotiaita, joten joukko oli hy-
vin heterogeeninen. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yhteensä 319 ai-
kuisopiskelijaa, 70 miestä ja 249 naista.

Antikainen (1998, 194–196) kirjoittaa kolmesta löydetystä koulutus su-
ku  polvesta: ”Sodan ja niukan koulutuksen sukupolvesta”, jonka jälkeen 
seurasi ”rakennemuutoksen  ja kasvavien koulutusmahdollisuuk sien su-
kupolvi”. Nyt on aktiivisessa aikuisiässä ”hyvinvoinnin ja monien kou-
lutusvalintojen sukupolvi”. Viimeksi mainittua sukupolvea edustavat 
1956 tai sen jälkeen syntyneet. Edellä mainittua jaottelua on tarkasteltu 
koulutukseen osallistumismahdollisuuksien ja koulutuksen merkityk-
sellistämisen näkökulmasta. 

Kolmen sukupolven jaottelun mukaan maakuntakorkeakoulukokei-
luun osallistujat kuuluivat pääasiassa hyvinvoinnin ja monien koulutus-
valintojen sukupolveen.
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Sukupolven vanhimmat edustajat suhtautuivat koulutukseen, kuin se 
oli si mikä tahansa muukin hyödyke. Nuorimmat sukupolven edustajat 
taas pitivät koulutusta itsestäänselvyytenä. Koulutusta pidetään keinona 
sosiaalisten ja henkilökohtaisten unelmien toteuttamiseen. 

Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneista opiskelijoista eräs tote si 
päätöksestään lähteä opiskelemaan:        

”Lopullinen päätös lähteä opiskelemaan oli kun minut taloudelli-
sin ja tuotannollisin irtisanomisperustein sanottiin irti sen hetkises-
tä työpaikasta loppuvuodesta 2001. Silloin ajattelin, että tämä on 
ai nutkertainen mahdollisuus lähteä opiskelemaan, sillä kuitenkin 
työ elämää reilut 20 vuotta jäljellä. Kuitenkin haluaisin työtehtäviä, 
joissa pystyisin hyödyntämään laajaa työelämän tuomaa kokemusta. 
Tämä siis antoi minulle alun opiskelulle.” (H 7)

Silvennoisen (2002, 167) mukaan ihmiset, joiden elämäntapaan kou-
lun käynti on kuulunut yhtenäisenä opiskeluputkena lapsuudesta var-
haiseen keski-ikään, voivat suhtautua koulutukseen itseisarvona. Mut-
ta Silvennoisen mielestä erityisesti työttömien joukko koostuu suu relta 
osal taan ihmisistä, joille luokkahuoneessa istuminen on kokonaan 
vie ras ta. Heidän koulutusmotiivinsa perustuvat edelleenkin työn saan-
timah dollisuuksien paranemiseen.

EAEA (European Accociation for Education of Adults) on suurin eu-
rooppalainen vapaan sivistystyön järjestö. Sillä on lähes sata jäsenorga-
nisaatiota yhteensä 34 maassa. EAEA:n  pääpaikka on Brysselissä. Sivu-
toimistoja on Helsingissä, Budapestissa ja Espanjan Gironassa. EAEA 
on pitänyt aktiivisesti suhteita yllä EU:ssa lähinnä komissioon. 

Järjestön unkarilainen puheenjohtaja Janos Sz To`th korostaa järjestön 
ha lua nostaa esiin vapaata sivistystyötä ja aktiivisen kansalaisuuden mer-
kitystä.
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Keskeisiä asioita EAEA:ssa ovat koulutuksellisen tasa-arvon edistämi-
nen, elinikäinen oppiminen ja aktiivinen kansalaisuus. Parempia mah-
dollisuuksia tavoitellaan syrjäytymisvaarassa oleville, etnisille ryhmille, 
vammaisille ja muille yhteiskunnassa marginaaliin joutuneille.  

 

Taulukko 1. 

Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden ikä ja sukupuoli.

Ikäryhmä Miehiä Naisia Yhteensä

Alle 25-vuotiaat 6 9 15

25–39-vuotiaat 33 119 152

40–49-vuotiaat 28 100 128

50– 3 21 24

Yhteensä 70 249 319

Osallistujista siis 78% oli naisia ja suurin ikäryhmä osallistujista oli 
25–39 vuoden ikäisiä. 



33

2.2   Aineistojen keruu ja käsittely

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruussa tutkijan oma osuus on 
en siarvoisen tärkeä. Tutkijaa ja tutkittavia voidaan pitää tärkeimpinä 
tutkimusvälineinä ja tutkimuksen päähenkilöinä. (Grönfors 1982, 13; 
Suoranta 1995, 141)

Aineistojen kerääminen usean vuoden aikana vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
tutkittavan ilmiön pohtimista useilta eri näkökulmilta. Aineistoa voi ker-
tyä liikaakin, kuten kävi myös tässä tutkimuksessa. Se johtui siitä, että 
tutkimusaihetta ja -aluetta ei ollut rajattu selvästi. Aineistoa kerättiin 
ensin koko Lapin läänin alueelta, mutta matkan varrella kokonaisuus 
selkiytyi ja keskityttiin tarkastelemaan Kemi–Tornion seutukunnas-
sa toteutettua maakuntakorkeakoulukokeilua. Pääaineistona tässä tut-
kimuksessa ovat opiskelijoiden teemahaastattelut ja kyselylomakkeiden 
avoimista kysymyksistä saadut vastaukset. 

Tutkijalle aineistojen keruu on ollut työlästä aikaa. Tutkimuslupien han-
kinta vei oman aikansa, samoin aineiston lukeminen, nauhojen kuun-
telu ja litteroiminen. Monesti joutui kieltäytymään ystävien kutsuis ta ja 
omista vähäisistä harrastuksista.

Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa vaiheessa. Vuonna 2001 tehdyssä 
ky selytutkimuksessa (liite 1) kartoitettiin alueen aikuisväestön kiinnos-
tusta suorittaa yliopistotutkintojen osia. Samalla lomakkeella selvitet-
tiin suoritettujen avoimien yliopisto-opintojen opintoviikkomäärää. 
Kyselylomakkeita lähetettiin 244 henkilölle, joista kyselyyn vastasi 98 
henkilöä. Osoitetiedot saatiin Lapin yliopiston avoimen yliopiston re-
kis  teristä. Myös kaikki avointa yliopisto-opetusta Kemi–Tornio alueella 
järjestävät oppilaitokset ja niiden tarjonta kartoitettiin. Lisäksi kysyt tiin 
halukkuutta alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen omal la 
asuinseudulla. Tämä kysely ei varsinaisesti tuo esille opiskelijoiden dis-
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kursseja, vaan se liittyy maakuntakorkeakoulun toimintamallin esitte-
lyyn.

Maakuntakorkeakoulukokeilun aikana 2002–2003 tehtiin kyselytut-
kimus kokeilussa olleille aikuisopiskelijoille (liite 2). Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli saada tietoa maakuntakorkeakoulukokeilun toimin   tamallin 
toimivuudesta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Ke   mi–Tornio alueen 
aikuisopiskelijoille lähetettiin 215 (perusjoukko, pro jektissa mukana 
sillä hetkellä olevat opiskelijat) kyselylomaketta. 109 opiskelijaa palaut-
ti lomakkeen, eli vastausprosentti oli 50. Vastausprosenttiin vaikutti se, 
että osa opiskelijoista oli juuri aloittanut maakuntakorkeakoulukokei-
lussa eikä heillä vielä ollut kokemuksia toiminnasta. Lomake oli laadittu 
ESR-projektin seurantatietojen keräämistä var ten, mutta lomakkeeseen 
sisällytettiin myös avoimia kysymyksiä opis kelukokemuksista.

Lomakkeen alussa kysyttiin vastaajan sukupuoli ja ikä. Avoimissa kysy-
myksissä haluttiin tietää kokemuksia projektin toiminnasta ja kehittä-
mis ehdotuksia, ongelmia, joita opiskelijat olivat kohdanneet projektin 
aikana. Lopuksi kysyttiin vapaamuotoista palautetta projektista. Avoin-
ten kysymysten vastauksista etsittiin ratkaisuja tämän tutkimuksen tut-
kimusongelmiin.

Tutkimusaineistoa täydennettiin teemahaastatteluilla vuosina 2003– 
2004. Haastateltiin kahdeksaa 31–52 vuoden ikäistä opiskelussaan jo 
pidemmälle ehtinyttä aikuisopiskelijaa. Haastateltavat opiskelijat valit-
tiin aivan satunnaisesti pidemmälle ehtineiden opiskelijoiden jou kosta. 

Aikuisopiskelijat olivat taustoiltaan seuraavanlaisia:

(H 1) Avioliitossa elävä 42-vuotias nainen, jolla on kolme 6–13 
-vuo  tiasta lasta. Hän lähti opiskelemaan työttömyyskortistosta.  



35

(H 2) Kohta 40-vuotias avoliitossa elävä nainen, jo opintoja aloit-
taessaan odotti neljättä lastaan. Koulutukseltaan hän on psykiat-
riaan erikoistunut sairaanhoitaja. Työsuhteet olivat olleet määrä-
ai kaisia sijaisuuksia.

(H 3) 52-vuotias avioliitossa elävä neljän lapsen äiti: sairaanhoita-
jan, terveydenhoitajan ja sairaanhoidonopettajan koulutustausta. 
Hän toimii valtakunnan tason poliitikkona. Kolme lapsista jo ai-
kuista ja nuorimmainen on 14 vuotta.

(H 4) 33-vuotias avioliitossa elävä seitsemän lapsen äiti sairaanhoi-
tajakoulutus taustalla. Määräaikaisia sijaisuuksia vanhainkodissa 
ja sairaalassa.

(H 5) 51-vuotias avioliitossa elävä mies, jolla on kaksi aikuista 
las ta. Ammatiltaan luokanopettaja.

(H 6) 31-vuotias eronnut yksinhuoltajaäiti, jolla on kaksi pientä 
lasta. Ammatiltaan tämä aikuisopiskelija on sairaanhoitaja ja lä-
hihoitaja. Opintojen alkaessa hän oli työttömänä, määräaikainen 
työsuhde oli juuri päättynyt.

(H 7) 42-vuotias avioliitossa elävä nainen, jolla on kaksi lasta (7v. 
ja 14v.) Hän on pohjakoulutukseltaan laskentatoimen merko-
nomi ja ollut työelämässä noin 20 vuotta. Työpaikan menettämi-
nen pani liikkeelle opiskeluprosessin.

(H 8) 48-vuotias avioliitossa elävä mies, jolla on aikuinen poika. 
Am matillisen opettajan ja opinto-ohjaajan pätevyys.

Aikuisopiskelijoiden teemahaastattelulomakkeessa (liite 4) oli neljä tee-
maa, joiden pohjalta he kirjoittivat kokemuksiaan alueella suoritetuista 
avoimista opinnoista kokeiluprojektissa mukana olleina. Haastattelu-
teemat olivat seuraavat: elämäntilanne tämän koulutuksen aikana, opis-
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ke lemaan lähtöpäätös, opiskeluaika ja tulevaisuus. Tästä aineistosta 
et sittiin diskurssianalyysia lähestymistapana käyttäen opiskelijoiden ar-
kielämän kokemuksia eri konteksteissa.               

Suorat lainaukset tekstissä opiskelijoiden puheista ja kirjoituksista tuo-
vat julki alueen ihmisten äänen, heidän arkikokemuksensa ja tulkintan-
sa korkeakouluopetuksen hajauttamisesta alueelle työssäkäyvien ja per-
heellisten ihmisten ulottuville. 

Teemahaastattelujen aineiston käsittely aloitettiin tematisointina, joka 
on kvalitatiivisessa tutkimuksessa välttämätön esikäsittelytapa. Temati-
soinnin jälkeen aineisto järjesteltiin teemoittain ja tutkimuskysymysten 
mukaisesti. 

Aineisto on järjestetty juoksevalla numeroinnilla. Suorat lainaukset opis-
kelijoiden ja alueen toimijoiden haastatteluista ja kirjoituksista on mer-
kitty esimerkiksi AO1 (= aikuisopiskelija 1) ja H1 (= haastattelu 1).  

Väitöskirjan kirjoittaminen osittain kotona on erilaista kuin kirjoittami-
nen työhuoneessa kodin ulkopuolella, sen tähden tekstistä löytyy myös 
ot teita tutkijan päiväkirjan lehdiltä. Ne erottuvat tekstissä merkinnällä 
(Omasta päiväkirjasta).

Kirjallisuutta käytetään pääasiassa tutkimuksen tietolähteenä, mutta 
Hirs järven (1986, 51) mukaan kirjallisuuden lisäksi tutkija kerää usein 
oman havaintoaineiston, jonka perusteella suurin osa tutkimuksen joh-
topäätöksistä tehdään. Välitöntä ensikäden tietoa tutkimuskohteesta si-
sältävä empiirinen tietoaines kuuluu primaariaineistoon. 
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2.3   Tiedonhankintamenetelmät

Tietoja kerättiin olemassa olevista dokumenteista ja opiskelijoiden koke-
muksista. Tiedonhankintamenetelminä käytettiin teemahaastattelua 
ja kyselytutkimusta, jotta maakuntakorkeakoulukokeilussa mukana ol -
leiden opiskelijoiden kokemukset saataisiin mahdollisimman laajasti 
esille. Osalle tutkittavista annettiin haastatteluteemat kirjallisena, ja he 
lä hettivät vastauksensa sähköpostin välityksellä. Tämä nopeutti jonkin 
ver ran aineistojen käsittelyä, koska litterointivaihe jäi pois. 

Haastattelutilanteessa on tärkeää ottaa huomioon haastattelulle sopiva 
ajan kohta, haastattelupaikka, haastattelun kesto ja haastattelun välineis-
tö. Tutkija voi antaa haastateltavan ehdottaa, missä haastattelu suorite-
taan. Näin on tehty tässäkin tutkimuksessa. Haastateltavat saivat va lita 
haastattelupaikan itse omien mahdollisuuksiensa ja aikataulujensa mu-
kaan.  

Novakin (2002, 131) mukaan tutkimuslomakkeiden käytön ja kysely-
jen tekemisen suurin etu on, että ne voidaan kohdistaa paljon suurem-
mille otoksille, kuin on tavallisesti mahdollista haastatella.

Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Eng-
lannin kielestä lähtöisin oleva survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, havain-
noinnin ja haastattelun muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidus-
ti. Tässä tutkimuksessa on käytetty puolistrukturoitua ky    selylomaketta. 
Usein esitetään, että kvalitatiivinen tutkimus merkitsee läheistä kontak-
tia tutkittaviin, mutta tutkija voi olla myös etäällä tut kittavista. (Hirs-
järvi et al. 2004, 183)

Tässä tutkimuksessa tutkija oli etäällä kyselylomakkeisiin vastanneista 
ai kuisopiskelijoista ja läheisemmässä kontaktissa haastateltujen ihmis-
ten kanssa.
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Hirsjärven (1993, 8) mukaan teemahaastattelu on osoittautunut mene-
telmäksi, joka sallii tutkimuksen kohteeksi valittujen henkilöiden mah-
dollisimman luontevan ja vapaan reagoinnin. Keskustelunomainen 
tie tojenkeruumenetelmä saa tutkittavat mielellään osallistumaan tutki-
mukseen. Hyvin toteutettuna teemahaastattelu on menetelmä, joka ot-
taa huomioon ihmisen sekä ajattelevana että toimivana olentona.          

2.4   Aineistojen analyysi

Tässä tutkimuksessa on aineistoja lähestytty diskurssianalyysin avulla. 
Suo rannan (1995, 65) mukaan diskurssianalyysi ei ole kansainvälisesti 
uu si suuntaus kasvatustieteissä. Hän tuo esille yhteydet sekä brittiläi-
seen sosiolinvistiikkaan (tutkimuskohteena esim. luokkahuonepuheet) 
että kulturalistiseen virtaukseen. Diskurssianalyysi on yhteydessä mo-
niin muihin laadullisen tutkimuksen perinteisiin, joista yksi on tässä 
tut kimuksessa käytetty etnometodologia. Lisäksi Suoranta mainitsee 
tut kimuksessaan symbolisen interaktionismin, antropologian, evaluaa-
tiotutkimuksen, naistutkimuksen ja ekologisen psykologian. Hän mää-
rit tää diskurssin käsitteen kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sekä kas-
vatuksen puhetavat että käytännöt huomioon ottavaksi.  

Husan (1995, 5) mukaan perusajatuksena diskurssianalyysissa on, että 
kie li tai teksti eivät heijasta neutraalisti sosiaalista todellisuutta, vaan 
teksti on samalla sosiaalisen todellisuuden tuote ja tuottaja. Tekstit ra-
kentavat todellisuuden kuvaamisen lisäksi sosiaalista elämää; ne siis se kä 
kuvailevat kohteitaan että muodostavat niistä erilaisia tulkintoja.

Diskurssianalyysi ja etnometodologia soveltuvat hyvin yhteen tässä tut-
kimuksessa, koska molemmissa on lähtökohtana sosiaalinen todelli suus: 
puhuttu ja kirjoitettu kieli heijastaa opiskelijoiden arjen kokemuksia. 
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Diskurssianalyysissa löydetään merkityksiä sekä puheesta että kirjoituk-
sista. Tässä tutkimuksessa tutkija antaa merkityksen annon lu kijan teh-
täväksi, eli hän antaa sekä teorian että empiirisen aineiston ää nen tulla 
kuuluville.

”Istun tietokoneen äärellä ja katse viipyy syksyn värikkäissä ruska-
lehdissä, pilvenhattaroissa, ohi kiitävissä autoissa…kuuntelen ää-
niä joka puolelta kodistani; lasten ääniä, musiikkia, riitelyä, itkua 
ja naurua...nousen, suljen työhuoneen oven ja vedän ikkunaverhot 
kiinni ja jatkan kirjoittamista…” (Omasta päiväkirjasta)

Tässä vaiheessa voi yhtyä (Saarisen 2003, 150–151) kuvaukseen aineis-
ton analyysivaiheesta: ”Aineiston äärelle pysähtyminen, kuuntelemi-
nen, ja ihmetteleminen sekä lukeminen että kirjoittaminen ja uudelleen 
kirjoittaminen ovat luovaa leikkiä. Analyysin aloittamiseen liittyy epä-
varmuutta, epämääräisyyttä, vaihtoehtoisten tapojen ihmettelyä sekä 
alustavaa että uudelleen koodausta. Olen viipyillyt aineistoni äärellä ja 
lukenut sitä läheltä tai hieman etäämmältä yhä uudestaan erilaisten ky-
symysten ja teorisointien läpi. Tutkimusprosesseja tutkiessani en voi ol la 
ulkopuolinen, koska elän ja olen ’kentällä’.”

Jokinen et al (2000, 9–10, 38) määrittelevät diskurssianalyysin sellaisek-
si kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, 
jos sa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuut-
ta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Sama fyysinen toimi-
ja voi liikkua hyvin monenlaisissa toiminnallisissa positioissa. Yhden ja 
yh  tenäisen minän sijasta kullekin yksilölle voi siis rakentua monta eri 
kon teksteissa realisoituvaa minää. Tekstin ja lukijan kohdatessa mer-
kitys kutsuu tulkitsijaansa. Tulkitsija tutkii mitä teksti kertoo, miten 
ja mihin viitaten. Tutkitaan myös miksi teksti on tuotettu ja miten ja 
ke nelle se on suunnattu. Lisäksi kysytään mitä merkityksellistämisen 
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mah dollisuuksia tekstiin on rakennettu ja miten sekä millaisia kriittisiä 
ai neksia ja ristiriitaisia elementtejä teksti sisältää. 

Husan (1995, 2) mukaan diskurssianalyysin esittelyssä perinteestä riip-
pumatta syntyy ongelmia pohdittaessa diskurssin merkitystä ja sisältöä. 
Diskurssin käsitteen määritteleminen ei ole yksiselitteistä. Arkikielessä 
ja esimerkiksi Uuden sivistyssanakirjan mukaan ”diskurssi” tarkoittaa 
kes kustelua. Hoikkala ja Sulkunen määrittelevät diskurssin vakiintu-
neeksi puhetavaksi. Kuitenkin esimerkiksi tieteessä ”tieteelliseen dis-
kurssiin” nähdään kuuluvaksi tieteellisten käytäväkeskustelujen lisäksi 
myös kirjalliset esitykset, kuten väitöskirjat, tutkimusraportit, aikakaus- 
ja oppikirjat. 

Diskurssi tulee latinan kielen sanasta discursus, joka tarkoittaa ympä-
riinsä juoksentelua, kun taas sana teksti tulee sanasta textum, joka tar-
koittaa yhteen kudottua. Kullakin diskurssilla on omat tutkimuskoh-
teensa ja instituutionsa sekä oma tapansa jäsentää, tulkita ja muodostaa 
kohteitaan.

Diskurssit voidaan ymmärtää yhteiskunnallisiksi käytännöiksi, jotka 
muok kaavat puheena olevien asioiden lisäksi myös puhujia ja kuulijoi-
ta. Diskurssit muodostuvat suhteessa toisiin diskursseihin (interdis-
kursiivinen taso), ja ne määräytyvät suhteessa diskurssin ulkopuolisiin 
suhteisiin ja voimiin, esimerkiksi instituutioihin. (Husa 1995, 2–3; Wi-
derberg 2002, 158–160)

Husa (1995, 2–3) tuo myös esille, että sosiaalipsykologian ja lähinnä 
eng lanninkielisen kulttuurin perinteestä diskurssia tarkastelevien Pot-
terin ja Wetherellin mukaan diskurssin merkitys on epäselvä, mutta he 
päätyvät kuitenkin määrittelemään sen laajasti tarkoittamaan puhetta 
ja kirjoitusta kaikissa muodoissa romaaneista arkipäiväisiin keskustelui-
hin.
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Laadullisen aineiston käsittelyyn perustuvassa tutkimuksessa kaikissa 
vai heissa tapahtuu analyysia heti ensilukemisesta alkaen. (Syrjälä 1994, 
166)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa vaiheis-
sa esimerkiksi  kirjallisen kyselyjen ja haastattelujen avulla, kuten täs-
säkin tutkimuksessa on tehty, analyysia ei tällöin tehdä vain yhdessä 
tut kimusprosessin vaiheessa vaan pitkin matkaa. Aineistoa siis analy-
soidaan ja kerätään osittain samanaikaisesti. (Esim. Hirsjärvi et al 2004, 
183; Grönfors 1985, 145)

Tutkimus voidaan määritellä laadulliseksi myös sen analyyttisen otteen 
pe rusteella. Kun kvalitatiivista tutkimusaineistoa analysoidaan siten, 
että sen avulla voidaan kuvata tutkittavia rakenteita, suhteita, prosesseja 
tms. kokonaisuuksia niiden laadulliset ominaisuudet säilyttäen, puhu-
taan kvalitatiivisesta analyysista. (Suhonen 1983, 3)

Laadulliselle aineistolle on tyypillistä, että käytetään suoria lainauksia 
tutkittavien omasta puheesta tai kirjoituksesta. Diskurssianalyytti sessa 
tutkimuksessa keskiössä ovat konstruktiot tapahtumista. Puhe nähdään 
laajempina kielellisinä käytäntöinä, jotka tuottavat sosiaalista todelli-
suutta. Sosiaaliset tekstit, jotka ovat diskurssianalyysin kohteina, voi-
vat olla sekä puhuttua että kirjoitettua materiaalia. Lisäksi voi olla kes-
kusteluja ja tieteellisiä tekstejä. (Esim. Suoranta 1995, 68–69)
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2.5   Luotettavuuden tarkastelua

Saarnivaaran (2000) mukaan laadullisen tutkimuksen validiteettia kos-
ke vassa asiassa on mietittävä, että tutkittavasta asiasta on monenlaisia 
tul kintoja. Miten yleensä arvioidaan tutkimusta? Miten tutkimus vastaa 
todellisuutta? Luotettavuutta voidaan arvioida sillä, miten tutkija on 
onnistunut tehtävässään. Kuinka paljon tutkimuksen ansiosta voidaan 
muuttaa käytäntöjä? Kuinka tutkija argumentoi omien havaintojen ja 
tulkintojen puolesta?

Järvinen (1996, 57) nostaa esille diskurssianalyysin luotettavuuteen ja ar-
viointiin liittyvistä asioista mm. analyysin sisäisen johdonmukaisuuden; 
tulkinnan pätevyyttä ja kattavuutta arvioitaessa tarkastellaan sen koe-
teltavuutta. Koeteltavuus sisältää mm. aineiston uskottavuuteen liit tyvät 
perusteluvaatimukset, esimerkiksi riittävän aineistomäärän esit täminen 
tulkinnan tukemiseksi. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää ai neiston mer-
kittävyyteen ja yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen paikkaan.   

Tutkimuksen luotettavuudessa on kiinnostavaa, miten tutkimustulok-
set ja tutkittavien todellisuus vastaavat toisiaan. Tämän tutkimuksen 
luo tettavuutta arvioidaan uskottavuuden ja siirrettävyyden sekä pysy-
vyyden kriteereillä.  

Uskottavuus arviointikriteerinä viittaa siihen, miten tutkija on tavoit-
tanut tutkittavien todellisuuden. Uskottavuutta varmistetaan siten, että 
tut kija tuntee tutkittavien kontekstit esimerkiksi toistuvien kenttäkon-
taktien ja  havainnointitilanteiden kautta. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden kanssa käydyt ohjauskeskustelut 
sekä seminaari- ja pienryhmätapaamisissa käydyt keskustelut auttoivat 
tutkijaa ja tutkittavia löytämään yhteisen kielen.

Analyysin etenemisen kuvaus liittyy tulosten uskottavuuteen. Kuvaus 
on suoritettavaniin tarkasti, että lukija voi sitä seurata ja tehdä omia 
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joh topäätöksiään aineistosta ja tuloksista. Siksi runsas aineiston käyttä-
minen eri vaiheissa tukee lukijoiden suorittamaa arviointia. (Tutkimuk-
sen luotettavuus 2004, 2)

Siirrettävyys luotettavuuden kriteerinä liittyy tutkimuksen sovelletta-
vuuteen. Se viittaa siihen, miten hyvin tutkimustulokset on siirrettä-
vissä toiseen kontekstiin. Siirrettävyyttä arvioitaessa on kuitenkin 
huo mioitava, että laadullisen lähestymistavan vahvuutena on konteksti-
sidonnaisuus ja subjektiivisuus. Tästä johtuen tämän tutkimuksen tu-
lokset eivät ole sellaisenaan täysin siirrettävissä toiseen tutkimustilan tee-
seen. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä pysyvyyttä arvioi-
daan tulosten vahvistettavuuden kautta. Vahvistettavuus liittyy tulosten 
esittämiseen siten, että lukija voi seurata tutkijan päättelypolkua aineis-
tosta johtopäätöksiin. Vahvistettavuuteen sisältyy myös se, että lu kija 
voi arvioida tutkimusprosessin johdonmukaisuutta tutkimusongel mien 
selkeyttä ja vastaavuutta suhteessa metodologisiin valintoihin ja otan-
taan. (Tutkimuksen luotettavuus 2004, 3–4)

Korhosen (1998, 43–44) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen yksi 
tär   keimmistä luotettavuuden edellytyksistä on sen huolellinen rapor-
tointi. Lukijan on myös tiedettävä, miten tutkija on saanut tulokset ja 
mi ten hän on päätynyt johtopäätöksiinsä. Tässä ovat erityisen tärkeitä 
ai neiston keräämisen, analysoinnin ja tulkinnan mahdollisimman yksi-
tyiskohtaiseen kuvaamiseen liittyvät seikat. 

Kilpeläinen (2000, 32–33) pohtii tutkimuksessaan kvalitatiivisen tutki-
muksen  luotettavuuden arviointia. Perinteisen tutkimuksen luotet-
tavuuskäsitteet perustuvat objektiiviseen oletukseen, että on olemassa 
vain yksi konkreettinen todellisuus, joka saavutetaan tutkimuksella. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa taas puolestaan oletetaan, että todelli-
suuksia on useita ja että tutkimus tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä 
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eikä objektiivista totuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kehitetty 
myös uusia luotettavuuteen liittyviä käsitteitä, joilla pyritään paremmin 
huomioimaan laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet. 

Siirrettävyys laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerinä on verrat-
tavissa kvantitatiivisen tutkimuksen yleistettävyyden, ulkoisen validi-
teetin vaatimukseen eli siihen, kuinka hyvin tulokset soveltuisivat laa-
jempaan perusjoukkoon. Tulosten siirrettävyys kontekstista toiseen 
kva litatiivisessa tutkimuksessa riippuu ensisijaisesti siitä, miten saman-
kaltaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Tutkija ei yksin 
voi tehdä johtopäätöksiä tulosten siirrettävyydestä, vaan vastuu tutki-
muksen sovellusarvosta jää suureksi osaksi tutkimuksen hyödyntäjille. 
(Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 2004, 6)
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3.1  Opiskelijoiden rekrytointi yliopistojen  haasteena

Opiskelijavalintaa pidetään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmassa (2003–2008) tärkeänä osana onnistunutta opintopro-
ses sia. Näin ollen on yliopistojen selkeytettävä valintamenettelyjen 
ta  voitteita ja käytäntöjä, niin että ne ovat hakijoille selkeitä ja että valin-
noilla mitataan oikeita asioita. Opetusministeriö ja yliopistot laativat 
yh dessä opiskelijavalinnan arvioinnin tuloksiin perustuvan toimenpide-
ohjelman, jolla valintoja kehitetään osana opintoprosessia. (Opetusmi-
nisteriö 2003, 48) 

Professori Ilkka Virtanen (2005, 1–3) pitää opiskelijarekrytointia yhtenä 
yliopiston ydintehtävistä, jota se todella onkin. Tehokas opiskelijarekry-
tointi on keskeinen komponentti, jolla varmistetaan korkeatasoinen 
opis kelijakunta yliopistoihin. Kilpailu hyvistä opiskelijoista kiristyy ko-
ko ajan, koska ikäluokat pienenevät. Alueelta tulevat opiskelijat ovat 
yhä enenevässä määrin aikuisopiskelijoita. Opiskelijat hakeutuvat ensi-
sijaisesti lähimpänä olevaan koulutusyksikköön. Virtasen mukaan yksi-
kön maineella tai mielletyllä laadukkuudella on vähemmän painoar-
voa kuin sijaintitekijällä. Hän kirjoittaa myös opiskelijarekrytoinnin 
moninaistumisesta ja hajaantumisesta ajallisesti. Yliopistoissa ovat nor-
maalin kesävalinnan lisäksi käytössä syksyn valinnat, joissa esimerkik si 
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Vaasan yliopistossa otettiin opiskelijoita noin 10 prosenttia ns. normaa-
livalinnan kokonaissisäänotosta. Ulkomaalaisille opiskelijoille on oma 
valintamenettelynsä. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat yksittäi-
siä opintojaksoja, mutta näistä Virtasen mukaan osa on ns. aikuisopis-
kelijoita, jotka siirtyvät myöhemmin yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi 
ja muodostavat oman erityisryhmänsä. 

Tämä ryhmä vaatii varsin yksilöllistä käsittelyä ja ohjausta sekä valinta-
vaiheessa että myöhemmin opinnoissaan. Avoimen yliopiston väylä on 
tär keä, ja sen tehostamiseen on jopa Opetusministeriö patistanut.

Maisteriohjelmat muodostavat uudenlaisen tavan opiskella ja toteuttaa 
elin ikäisen oppimisen periaatetta. Niissäkin on omat valintamenette-
lynsä. Maisteriohjelmat nähdään tulevaisuudessa merkitystään kasvatta-
vaksi opiskelumuodoksi.

Opiskelijavalinta yliopistoihin siis moninaistuu ja hajaantuu ajallisesti 
jat kuvasti, mikä tuo uusia haasteita tätä työtä tekeville.

3.1.1   Aikuiskoulutus korkeakoulujärjestelmän osana

Elomaa (2004, 315) jakaa korkeakoulujen aikuiskoulutuksen viiteen 
osa  -alueeseen: avoimeen yliopisto-opetukseen, avoimeen ammattikor-
kea kouluopetukseen, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, työvoima-
poliittiseen koulutukseen ja henkilöstökoulutukseen. Avoimessa kor-
keakoulussa suoritetut opinnot voi myöhemmin sisällyttää tutkintoon, 
mutta silloin opiskelijalla on oltava tutkinnon suoritusoikeus tai opin-
to-oikeus. 

”Koulutusjärjestelmän keskeinen kehittämiskohde on aikuisväestön 
kou   lutusmahdollisuuksien parantaminen. Suomalainen hyvinvointi 
pe   rustuu osaavaan ja korkean sivistystason omaavaan aikuisväestöön. 
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Suomen kansainvälinen kilpailukyky edellyttää ammattitaitoisen työ-
voiman saatavuutta ja osaamistason jatkuvaa kohottamista pitäen sa-
man aikaisesti huolta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta, tasa-arvosta 
ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta.” (Ope -
tusministeriö 2003, 17)

Elomaan (2004, 315) mukaan aikuiskoulutusta tarjotaan kaikilla koulu-
tus asteilla ja opiskelu on joko tutkintotavoitteista tai vapaatavoitteista 
opiskelua. Aikuiskoulutukseen hakeudutaan yleensä erillishaulla, opis-
kelu on mahdollista työn ohessa.

Martikaisen (2004, 1) mukaan kansainvälisissä arvioinneissa maamme 
koulutusjärjestelmää on pidetty erittäin kattavana. Toimivuutensa osal-
ta sitä moititaan siitä, että sen toimenpiteet kohdistuvat huonosti siihen 
väestönosaan, joka olisi eniten koulutuksen tarpeessa. Rantasen (2004, 
12) mukaan Suomessa on yliopistoja 11 paikkakunnalla ja lisäksi 6 yli-
opistokeskusta ja noin 50–60 muuta toimipistettä. 

Koulutusjärjestelmän tavoitteena aikuiskoulutuksessa tulisi olla jousta-
vuus ja tasa-arvoisuus. Aikuisopiskelijat ovat usein hyvin motivoituneita 
opiskeluun ja kiinnittävät huomiota myös siihen, miten heitä opetetaan 
ja millaisilla menetelmillä.

On tärkeää, että aikuisten opiskelijoiden omat kokemukset työelämästä 
ja muusta elämästä huomioidaan osana oppimisprosessia. Tämä aset-
taa kyllä suuria haasteita opettajille: heidän on luovuttava perinteisestä 
frontaalista opetustyylistä ja siirryttävä enemmän oppijakeskeisiin me-
ne  telmiin.

Silvennoisen (2002, 146) mukaan 1990-luvulla koulutukseen satsanneet 
ihmiset joutuivat pettymään huomatessaan päätyvänsä työttömyyskor-
tistoon. Joukkotyöttömyys ei pitkittyessäänkään toki vaikuta kaik kien 
ihmisten uskomuksiin, valintoihin ja toimintaan samalla tavalla. Yksilöt 
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reagoivat olosuhteiden muutoksiin olennaisesti voimavaro jensa ja läh-
tökohtiensa mukaisesti. 

Maakuntakorkeakoulukokeilun opiskelijoiden kanssa pidetyissä ohjaus-
keskusteluissa pohdittiin opiskeluun vaikuttavia tekijöitä ja lähtökoh-
tia, joita on otettava huomioon opiskelua aloitettaessa. Näitä ovat esi-
merkiksi perheeseen ja työolosuhteisiin liittyvät asiat se kä taloudelliset 
seikat. Mutta on huomioitava, että kaikki opiskelijat ovat erilaisia ja 
tulevat erilaisista elämäntilanteista ja konteksteista.

Arajärvi (2003, 13–15) tuo opetusministeriölle tekemässään selvityk-
sessä esille opiskelumaksujen ja toimeentulon kohtuullisuuden arvioi-
misen yhtenä keskeisimmistä koulutus- ja tulopoliittisena kysymyksistä. 
Näi hin kysymyksiin liittyy Arajärven mukaan oikeudenmukaisuusnä-
kökulma, jolla on myös tasa-arvopoliittisia ulottuvuuksia.

Arajärvi (2003, 13–15) esittää ensiksi kysymyksen, kenen rahoitettavak-
si koulutus kuuluu: koulutettavan itsensä, työnantajan vai julkisen val-
lan. Toiseksi näkökulmaksi hän nostaa yksilöltä perittävän maksun, jo-
hon liittyy ainakin neljä eri maksuperustetta ja -järjestelmää. Niillä on 
erilaatuiset tavoitteet ja perusteet, joita Arajärvi tarkastelee seuraavasti:

Maksuton koulutus
perus- ja ihmisoikeuksien vaatimukset
koulutuksessa pyritään mahdollisimman suureen kattavuuteen         
väestön keskuudessa (vanhentunut tai puuttuva koulutus)
perusopetus (myös yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suori-
tettava perustutkinto)

Kaikilta opiskelijoilta tasamaksu
rahoituksen saaminen rahoitusjärjestelmän tarpeisiin
tutkintomaksu
opetuksesta perittävä tasamaksu esim. kansalais- ja työväenopis-
tot (tasa-arvosyyt) 

1.
-
-

-

2.
-
-
-
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Tuloihin perustuva maksu 
lisä- ja täydennyskoulutusmuotoinen koulutus
työelämässä etenemisen mahdollistava koulutus

Maksu kattaa kokonaisuudessaan koulutuksen kustannukset

Arajärvi (2003, 14) on sitä mieltä, että edellä mainittujen näkökohtien 
pe rusteella ei voida suoraan asettaa esimerkiksi jotakin prosenttimäärää 
henkilön maksettavien kustannusten perusteluksi. Kustannukset pi täisi 
alentaa siten, että mahdollisuudet opiskeluun osallistumiseen parane-
vat. 

Hän pitää johdonmukaisena käsitellä näitä kustannuksia siten, että ne 
jao tellaan opiskelijan maksettaviin epäsuoriin kustannuksiin ja koulu-
tuksen järjestämisestä johtuviin kustannuksiin, jotka lisäävät painetta 
nos taa opiskelusta perittäviä maksuja. Koulutusten järjestäjien kustan-
nusten alentaminen jollakin keinolla voisi alentaa opiskelijoilta perittä-
viin maksuihin kohdistuvaa painetta.        

”Opiskelupäätöstäni edisti mahdollisuus aloittaa opinnot omalla 
paik kakunnallani. Kasvatustieteen approbatur alkoi kesällä Kemis-
sä. Opintopäätöstäni tehdessäni epäröintiä aiheutti kurssien kallis 
hin ta. Se oli oikeastaan ainoa asia mitä mietin, että raskinko satsata 
rahaa niin paljon opintoihin. Sain sovittua, että maksan kurssin pa-
rissa erässä.” (H 2)

Maakuntakorkeakoulukokeilussa Kemi–Tornion seutukunnassa toimit-
tiin siten, että opiskelijoilta perittäviä maksuja alennettiin noin 30–40 
prosenttia. Koulutuksen järjestävä oppilaitos laskutti projektin toteutta-
jaa täydestä summasta, ja koulutukset maksettiin maakuntakorkeakou-
lukokeilun ostopalveluihin varatusta rahasta. Opiskelijoilta laskutettiin 
alennettu summa. Toiminta aiheutti ainakin alkuvaiheessa sekaannuk-

3.
-
-

4.
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sia ja paljon työtä monien laskutusten ja toimintatapojen muokkaami-
sen vuoksi.

Maakuntakorkeakoulukokeilun kokemusten pohjalta voi todeta, että 
Arajärven toimintamalli voisi olla käyttökelpoinen. Koulutusten jär-
jestäjien kustannuksia alennettaisiin siten, että opiskelijoiden makset-
tavaksi jäävät kustannukset olisivat kohtuullisia eivätkä estäisi keneltä-
kään koulutukseen osallistumista.

Tasa-arvonäkökulmasta avointen opintojen hintatason saattaminen 
maakunnassa samalle tasolle, kuin avoimen yliopiston opintomaksut 
ovat yliopistokaupungeissa, olisi jo suuri edistysaskel ja antaisi huomat-
tavasti paremmat edellytykset opintoihin osallistumiselle. Esimerkiksi 
15 opintoviikon perusopintokokonaisuuden hinta voi olla opiskelijal-
le maakunnassa 300–500 euroa, kun yliopistokaupungeissa opiskelija 
maksaa siitä 135 euroa. Ero on huomattavan suuri. Maakunnassa suori-
tetut kandidaatin tason (120 ov) opinnot maksavat avoimina opintoina 
opiskelevalle noin 2500–3500 euroa.

Opetusministeriössä laaditun yliopistojen tutkintorakenteen kehittä-
mistyöryhmän muistiossa (2002, 7) sanotaan, että kansallisen koulutus-
järjestelmän kyky palvella työelämän tarpeita riippuu ratkaisevasti siitä, 
onko vuorovaikutus riittävää koulutuksen ja työelämän välillä. Tiiviissä 
vuorovaikutuksessa työelämän kanssa kehitettävä koulutus voi nopeas-
tikin vaikuttaa työllisyyteen talouden kasvun myötä. Korkeakouluissa 
tarvitaan tutkintorakenteiden ja -sisältöjen uudistamista, että riittävä 
vuorovaikutus syntyisi.  

Bolognan prosessi käynnistyi 1998, kun Saksan, Ranskan, Italian ja 
Iso-Britannian korkeakoulutuksesta vastaavat opetusministerit allekir-
joittivat korkeakoulututkintojen järjestelmien harmonisointia koske van 
yhteisen julistuksen, ns. Sorbonnen julistuksen. Seuraavana vuonna 
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allekirjoittivat 29 Euroopan maan opetusministerit asiakirjan, jota kut-
sutaan Bolognan julistukseksi.   

Bolognan julistuksen tavoitteena on synnyttää vuoteen 2010 mennessä 
yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue. Tarkoituksena on kilpai-
lukyvyn ja vetovoiman lisääminen muihin maanosiin verrattuna. Kor-
keakoulutusalueen muodostamiseen pyritään kuudella tavoitteella:

Ymmärrettävät tutkintorakenteet. Työkaluina käytetään ECTS 
(European Credit Transfer System) -opintosuoritusten siirto- ja 
mi toitusjärjestelmää sekä tutkintotodistuksen liitettä.

Yhdenmukaiset tutkintorakenteet. Tutkintorakennetta kehite-
tään kahden syklin mallin pohjalle. Ensimmäisen syklin tutkinto 
on kolmi–nelivuotinen bachelortason tutkinto, jonka pitäisi ol la 
relevantti myös eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Toisen syk lin 
muodostavat mastertason ja tohtorin tutkinnot, jotka ovat mo-
lemmat jatkotutkintoja.

Opintojen mitoitusjärjestelmän käyttöönotto. Otetaan käyttöön 
ECTS-yhteensopivat opintojen mitoitusjärjestelmät. Useissa Eu-
roopan maissa on tutkintojen laajuus ilmoitettu vuosissa tai lu-
kukausissa eikä käytössä ole ollut opintojen mitoitusta.

Liikkuvuuden lisääminen. Opiskelijoiden, opettajien, tutkijoi-
den ja muun henkilökunnan liikkuvuuden esteiden poistaminen 
ja liikkuvuuden olennainen lisääminen.

Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus. Tavoitteena on 
laa  dunarviointiin liittyvän eurooppalaisen yhteistyön lisääminen 
yhteisten menetelmien ja tasomäärittelyjen löytämiseksi. ENQA 
(European Network of Quality Assurance in Higher  Edu cation) 
-verkostolla on tässä keskeinen rooli.

•

•

•

•

•
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Korkeakoulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. Monipuolisen 
kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen tiivistäminen, kie-
li- ja kulttuurikoulutus.

Bolognan prosessin etenemistä seurataan seurantaryhmässä (Bologna 
Follow–up group), johon kuuluu edustaja kaikista prosessiin osallis-
tuvista maista. Ensimmäinen ministeritason kokous pidettiin vuonna 
2001 Prahassa. Tavoitteisiin lisättiin tällöin opiskelijoiden osallistumi-
nen prosessiin, elinikäinen oppiminen ja yhteisten tutkintojen (joint 
degrees) luominen. Myös laadunarviointia korostettiin kyseisessä ko-
kouksessa. 

Suomessa suhtauduttiin aluksi kielteisesti Bolognan julistukseen, mutta 
tilanne on muuttunut myönteisempään suuntaan ja yliopistot ovat ak -
tiivisesti lähteneet kehittämään omia valmiuksiaan osallistua Euroopan 
korkeakoulutusalueen luomiseen. Ammattikorkeakoulut ovat suhtau-
tuneet prosessiin myönteisesti. 

Näyttää siltä, että ammattikorkeakoulujen tutkintorakenne säilyy ny-
kyisen laajuisena, mutta jatkotutkintojen osalta kaivataan selkeää mää-
rittelyä niiden asemasta. Suomessa yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
ovat ottaneet käyttöönsä tutkintotodistuksen liitteen (diploma supple-
ment), joka antaa lisätietoja opiskelijan suorittamista opinnoista, tut-
kinnon statuksesta ja tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta työelämäs-
sä ja jatko-opinnoissa. (Bolognan prosessi 2004, 1–3)

Opetusministeriössä on laadittu kuvaus suomalaisista korkeakoulutut-
kinnoista. Korkeakoulututkintojen viitekehyksen tarkoitus on kuvata 
suomalaiset korkeakoulututkinnot yhdenmukaisella, ymmärrettävällä 
ja vertailukelpoisella tavalla. Uudessa korkeakoulutukintojen viiteke-
hyksessä Suomen korkeakoulututkinnot jaetaan eurooppalaiseen tapaan 
ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin tutkintoihin. Ensimmäisen 
syklin tutkintoihin kuuluvat alemmat korkeakoulututkinnot ja am mat-

•
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ti  korkeakoulututkinnot, toisen syklin tutkintoihin ylemmät korkea-
koulututkinnot ja ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot. 

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnosta on alettu käyttää myös nimi-
tystä ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Kolmannen syklin eli tutki-
jankoulutuksen tutkintoja ovat jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaa-
tintutkinnot ja tohtorintutkinnot. 

Tavoitteena on muun muassa, että viitekehys yksinkertaistaa opintojen 
hy väksilukemista ja edistää elinikäistä oppimista. Tutkintoasetuksessa 
hel potetaan myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista, sillä 
sen mukaan yliopistot voivat todeta opiskelijan valmiudet tutkintoon 
joh  tavaan koulutukseen myös muulla tavoin kuin suoritetun muodol-
lisen tutkinnon perusteella. Tavoitteena on koulutuksen ulkopuolella 
hankitun osaamisen huomioimisen helpottaminen. (Opetusministeriö 
2005, 9, 19, 24)

”Haluaisin tietää täsmällisesti mitä hyväksilukuja voin saada am-
mattikorkeakoulu- ym. opinnoistani. Opiskelua hankaloittaa epä-
tietoisuus.” (AO 44)

Uudella viitekehyksellä selkiytetään huomattavasti myös hajautetun 
korkeakouluopetuksen toteuttamista sekä opiskelijoiden että koulutuk-
sen järjestäjien kannalta. Aikuisopiskelijoiden aikaisempi osaaminen ja 
työkokemus huomioidaan ja esimerkiksi jatko-opintojen suun nittelu 
helpottuu, kun aiempien opintojen hyväksilukeminen yk  sinkertaistuu.

Maakuntakorkeakoulukokeilussa aiempien opintojen hyväksiluku oli 
vaikeaa, koska selkeät ohjeet puuttuivat ja lisäksi monilla aikuis opis-
kelijoilla oli hyvin vahva ja monipuolinen työkokemus, jota ei voinut 
mitenkään ottaa huomioon opintojen suunnittelussa.

Korkeakoulututkintojen viitekehyksessä on kullekin tutkinnolle määri-
telty tietty lähtötaso. Tällä tarkoitetaan sitä koulutusta, joka vaaditaan, 
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ennen kuin korkeakoulu voi hyväksyä opiskelijan tutkintoon johtavaan 
koulutukseen. Opintojen aloittaminen edellyttää pääsääntöisesti myös 
muiden kriteerien täyttymistä. Tällaisia ovat ensimmäisen ja toisen syk-
lin tutkintojen kohdalla esimerkiksi valintakokeet, mutta myös muun 
muassa haastattelut ja joissakin tapauksissa työ- tai ammattikokemus. 
(Opetusministeriö 2005, 24)

3.1.2  Maakuntakorkeakoulukokeilu koulutuksellisen tasa-arvon  
 edistäjänä

Alueilla toteutettujen maakuntakorkeakoulukokeilujen tärkeänä yleise-
nä tavoitteena voidaan nähdä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. 
Koulutuksellisen tasa-arvon sanotaan esimerkiksi Aikuiskoulutus Oulun 
yliopistossa -raportissa (2004, 3) tarkoittavan koulutukseen pääsyn tasa-
arvoa, koulutusjärjestelyjen tasa-arvoa ja tuotosten tasa-arvoa. Uusien ja 
monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen 
mahdollistavat opiskelijoiden joustavan, ajasta ja paikasta riippumat-
toman osallistumisen opintoihin. Verkko-opetusta ja –pedagogiikkaa 
sekä opetushenkilöstön ja kansalaisten koulutusta lisätään niin, etteivät 
puuttuvat tietoyhteiskuntataidot ole esteenä opiskelijoiden koulutuk-
seen pääsylle. Tasa-arvon edistäminen edellyttää myös työnantajien ja 
muiden rahoittajien taloudellista panostusta.

Tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemukset osoitta-
vat, että ollaan vielä kaukana tasa-arvosta koulutusten kustannusten ja 
opetusjärjestelyidenkin osalta. Avoimen opetuksen kustannukset nouse-
vat niin korkeiksi opiskelijoille, että niistä muodostuu esteitä opiske-
luun osallistumiselle.

Lapin koulutusstrategiassa vuoteen 2010 (2003, 11–14) sanotaan, että 
si vistys kuuluu kaikille. Laadukas perusopetus on pohjana elinikäiselle 
oppimiselle ja ammatillisen osaamisen kehittämiselle. Elinikäinen oppi-
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minen on paikallisen ja alueellisen uudistumisen lähde, joten koulutus-
tarjonnan tulee olla kaikkien ihmisten saavutettavissa. 

Lapin koulutusstrategiassa asetetaan tavoitteeksi koulutuksen saavutet-
tavuuden turvaaminen Lapin aikuisväestölle. Toimenpiteinä esitetään 
muun muassa seuraavaa:

koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat yhteistyössä ja teke-
vät seutukunnallista yhteistyötä
turvataan pienten lukioiden toimintamahdollisuudet esimerkik-
si verkostoitumisen ja etälukiotoiminnan avulla. Yhteistyömah-
dollisuudet Ruotsin ja Norjan koululaitoksen kanssa hyödynne-
tään.
turvataan taloudelliset voimavarat alueellisesti hajautettuun ope-
tukseen
erityisesti aikuiskoulutuksessa kehitetään monimuoto-opetusta

kehitetään sellaisia opiskelumuotoja, jotka mahdollistavat alueel-
lisissa pienryhmissä opiskelemisen
turvataan lappilaisille tasa-arvoiset tietoliikenneyhteydet
kehitetään oppimistaitoja, opinto-ohjausta ja neuvontaa

Aikuisilla syrjäytymisvaaraa voivat aiheuttaa esimerkiksi heikko koulu-
tuspohja, puutteelliset oppimisvalmiudet ja pitkät työttömyysjaksot. 
On tärkeää suunnata tutkimusta ja rahoitusta syrjäytymisen ehkäisemi-
seen ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden opetuk-
sen ja ohjauksen kehittämiseen.

•

•

•

•

•

•
•
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3.1.3   Yliopiston kolmas tehtävä

Keskustelu yliopistojen kolmannesta tehtävästä käy vilkkaana. Tehtä-
vän määrittely ei ole kovin helppoa, sillä Suomen yliopistot ovat hyvin 
erilaisia ja niillä on omat perinteensä, traditionsa ja erikoistumisalansa. 
Toisaalta myös yliopistojen sijainnilla on merkitystä; millainen on esi-
merkiksi alueen yrityspohja ja työllisyystilanne. 

Lainsäätäjä on katsonut tärkeäksi myös yliopiston alueellisen tehtävän 
eli kolmannen tehtävän, jolla tarkoitetaan yliopiston vuorovaikutus-
ta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yliopistojen tulossopimuksissa 
(2001–2003) on kirjattu, että yliopistojen toiminnan tavoite on korkea 
laatu tutkimuksessa, koulutuksessa ja taiteellisessa toiminnassa. Lisäksi  
tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä kulttuuri-, työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa. (Esim. Virtanen 2002, 27)

Yliopiston alueellinen tehtävä on tuoda tiedekuntien osaamista alueel-
le/yliopistopaikkakuntaa laajemmalle. Tärkeää on myös koulutustason 
nostaminen koulutusyhteistyöllä alueen koulutusorganisaatioiden kans-
sa sekä alueen kehittäminen yhteisprojektein eri toimijoiden kanssa. 

Opetusministeriössä laaditun Koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelmassa (2003–2008, 47) sanotaan, että ”yhteiskunnalliset 
palvelutehtävät ja erityisesti alueelliseen kehitykseen vaikuttaminen on 
entistä tärkeämmällä sijalla yliopistojen tehtävissä. Yliopistojen tutki-
mustoiminnan tulosten parempi hyödyntäminen on olennainen osa yli-
opistojen yhteiskunnan vuorovaikutuksen lisäämistä.”  

Välimaa (2004, 43) pitää kolmannen tehtävän tavoitteena ja näkökul-
mana suomalaisen, tarkemmin ottaen Suomen kansallisvaltion, koulu-
tusjärjestelmän mahdollisimman hyvän toiminnan edistämistä.
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Rinne (2003, 231) käsittelee artikkelissaan uuden hallitusohjelman 
(2003) koulutukseen antamia lupauksia. Hän nostaa esiin kolme lu-
pausta:

”Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luo-
vuuden varaan. Sen arvoihin kuuluvat ihmisten yhdenvertaisuus, 
suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, vastuu ympäristöstä ja suku-
puolten välinen tasa-arvo. Koulutuksella edistetään sivistykselli-
siä oikeuksia ja aktiivisen kansalaisuuden valmiuksia.” 

”Jokaisella on tasavertainen oikeus saada edellytystensä mukaista 
koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan. Syrjäyty-
misen ehkäisemiseksi painotetaan lasten ja nuorten oikeutta hen-
kisesti ja fyysisesti turvalliseen kasvuympäristöön.” 

”Turvataan vapaan sivistystyön toimintaedellytykset. Paranne-
taan puutteellisten oppimisvalmiuksien sekä heikon sosiaalisen 
ja taloudellisen aseman vuoksi syrjäytymässä olevien aikuisten si-
vistysmahdollisuuksia. Vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulu-
tuksen välistä yhteistyötä vahvistetaan.” 

Lapin maakuntaohjelmassa (2003, 34) on tavoitteeksi asetettu korkea-
koulujen alueellisen palvelutoiminnan kehittäminen maakuntakorkea-
koulun toimintamallilla. Maakuntakirjaston ja maakuntakorkeakoulun 
yhteistyöllä rakennetaan maakunnan kattava sivistysverkko, joka tarjo-
aa teknisesti huipputasoisen ympäristön etäopiskelulle, sitä palvelevalle 
tiedonhankinnalle ja kehittymässä oleville muille sähköisille palveluille.

Etäopetuksesta on kirjoitettu useita määritelmiä, joita Matikainen ym. 
(2000, 19–20) käsittelevät teoksessaan. Etäopetuksen peruselemen-
tit ovat säilyneet, vaikka uudet näkemykset opetuksesta ja oppimises-
ta sekä  teknologian nopea kehittyminen ovat tuoneet uusia piirteitä 
etäope tuksen toteutukseen.
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Esimerkiksi Michael Mooren mukaan etäopetus voidaan määritellä 
suunnitelluksi opetukseksi ja opiskeluksi, jossa todellisessa opetus- ja 
oppimistilanteessa opettaja ja opiskelija eivät ole samassa paikassa sa-
maan aikaan. Viestintä oppijan ja opettajan välillä tapahtuu yleensä 
kirjeiden, television, nauhoitteiden, puhelimen, tietokoneen ja muiden 
teknisten apuvälineiden välityksellä. 

Etäopetuksen yhteydessä on korostettu vuorovaikutusta ja viestintää. 
Etäisyyden mukanaan tuomiin ongelmiin on etsitty ratkaisuja monelta 
suunnalta: on pohdittu vuorovaikutuksen ja itseohjautuvuuden suhdet-
ta, on kehitetty uusia teknisiä ratkaisuja vuorovaikutukseen, on pohdit-
tu vuorovaikutuksen määrän ja laadun ongelmaa ja on kehitetty uusia 
muotoja opetusviestinnän vuorovaikutuksen onnistumiseksi. 

Koulutusorganisaatioissamme on yhä enemmän siirrytty verkko-opis-
keluun, joten vuorovaikutus on jälleen noussut keskusteluissa keskei-
seksi aiheeksi. 

Matikainen ym. (2000, 23–24) erottavat etäopetuksessa kolmenlaista 
vuorovaikutusta:

Oppija – oppimateriaali
Oppija – opettaja, kouluttaja, tutor, mentor
Oppija – oppija

Uuden, erityisesti multimediaa ja tietoverkkoja hyödyntävän etäope-
tuksen ansiosta kaikki nämä vuorovaikutuksen lajit ovat saaneet uusia 
mahdollisuuksia. 

Vuorovaikutuksessa materiaalin kanssa oppija voi omien kokemuksien-
sa ja tietojensa kautta muodostaa uusia tietorakenteita ja hyödyntää nii-
tä ratkaistessaan ongelmia ja arvioidessaan uusia ilmiöitä. Oppimateri-
aalin rakenteen huolellisella suunnittelulla voidaan huomioida erilaiset 
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oppijat. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus olla aktiivinen oppi-
ja, joka on vastuussa omasta oppimisestaan.

Haja-asutusalueilla eriasteista koulutusta järjestettäessä tulee tarvittaes sa 
hyödyntää etäopetuksen suomat mahdollisuudet tuoda opetusta jopa 
yhdelle opiskelijalle.

Paakkolan (1993, 11) mukaan monimuoto-opetuksessa on käytössä ko-
ko opettamisen kirjo erilaisine muotoineen itseopiskelusta opettajajoh-
toiseen opetukseen saakka. Siinä kuitenkin painotetaan opiskelijan itse-
näistä osuutta ja sen merkitystä. Opiskelun itsenäistäminen merkit see 
itseopiskelua helpottavien välineiden käyttöönottoa sekä niiden hallin-
nan ja käyttövalmiuksien opettamista.

Termillä monimuoto-opetus ja monimuoto-opiskelu tarkoitetaan lä-
hiopetuksen, etäopetuksen ja itseopiskelun yhdistämiseen perustuvia 
opetuksen ja opiskelun toteutustapoja. Nykyään monimuoto-opiske-
lulla yritetään jäsentää myös aikuiskoulutuksen muutosta, luokkahuo-
netradition kaatumista ja opettajien ja opiskelijoiden uusia rooleja. Ky se 
ei ole enää pelkästä menetelmästä, jonka avulla opetusta voidaan tehok-
kaasti järjestää. (Hein 1993, 163)

Edellä mainitut tavoitteet vaativat todella yhteishenkeä käytännön ta-
solla ja taloudellisia resursseja, että syrjäkylälläkin olisi mahdollisuuksia 
käyttää hyväksi verkko-opiskelupalveluita ja hyödyntää myös kirjasto-
jen palveluita.

Suikkasen (1993, 37) mukaan työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset 
heijastuvat koulutusrakenteisiin ja päinvastoin. Koulutus- ja työmark-
kinoiden välinen vuorovaikutussuhde ohjaa sekä koulutukseen hakeu-
tumisen mahdollisuuksia että siihen osallistumista. Lisäksi se määrittää 
yksilöiden toimintamahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvilla työmark  ki-
nakentillä. 
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Tämän kaksisuuntaisen vuorovaikutussuhteen ja ns. normaalin palk-
katyösuhteen murenemisen myötä raja-aidat murtuvat samaan aikaan 
työs säolon, toisaalta opiskelun ja yleissivistävän sekä ammatillisen kou-
lutuksen osalta. 

Opiskelu on osa työssäoloa ja päinvastoin. Moninaistuvien kvalifi kaa-
tiovaatimusten myötä myös ammatillisessa koulutuksessa yleissivistävi-
en opintojen merkitys korostuu aikaisempaa enemmän, koska yleissi-
vistävät opinnot luovat pohjan ammatillisille opinnoille ja yleensäkin 
uusien asioiden omaksumiselle. 

Huomion kiinnittäminen ympäröivän yhteiskunnan – erityisesti yli-
opiston lähialueen – tutkimus- ja koulutustarpeisiin ei tarvitse eikä 
saakaan merkitä yliopiston perustehtävien, tieteellisen tutkimuksen ja 
siihen liittyvän opetuksen unohtumista. Kolmatta tehtävää voidaan to-
teuttaa sulassa sovussa perusopetuksen kanssa ja niihin tukeutuen. (Vir-
tanen 2002, 41)

Linnan (2001, 175) mukaan yliopisto on pohtinut rooliaan ympäristös-
sään eräänä sen aktiivisena toimijana, joka ottaa huomioon yhteiskun-
nan muutokset ja muovaa yhteiskuntaa. Yliopisto ei halua nähdä yhteis-
kuntaa ja ympäristöään itselleen pelkkänä passiivisena viitekehyksenä. 
Arvot, joihin yliopiston toiminta perustuu tulevaisuudessa,ovat yhteis-
työ, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys ja ympäristö.

Lapin korkeakoulujen toimintaympäristö maakuntatasolta tarkastel-
tuna on voimakkaassa muutostilassa: maakunnan väkimäärä vähenee 
poismuuton ja alhaisen syntyvyyden vuoksi, väestö ikääntyy, kuntien 
kyky ylläpitää julkisia palveluita heikkenee ja elinkeinorakenne uusiu-
tuu. Muutosvoimien hallinta ja negatiivisten kehityssuuntien pysäyt-
täminen edellyttää muuttoliikkeen patoamista, palvelurakenteiden ja 
mallien kehittämistä, uutta osaamista ja ennen kaikkea yhteistyötä.
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3.1.4   Opetuksen hajauttaminen

”Hyvä asia, mataloittaa opiskelun aloituskynnystä. Tuo mahdolli-
suuksia lähemmäs nimenomaan aikuisopiskelijoille.” (AO 11)

Avoimen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksen hajauttaminen 
maakuntaan tuo aikuisväestölle uusia mahdollisuuksia kehittää ja kou-
luttaa itseään ja näin parantaa omia mahdollisuuksiaan sijoittua työelä-
mässä uusiin tehtäviin. Koulutustason nousu alueella vähentää työttö-
myyttä ja estää syrjäytymistä. 

Hautamäen (1996, 26–27) mielestä itsensä kehittäminen on eettinen 
vel voite. Itsensä kehittäminen ja toteuttaminen on individualismin ja 
samalla koko länsimaisen humanismin perusteema. Teema oli näkyvis-
sä Hautamäen mukaan jo renessanssin aikana, jolloin korostettiin vel-
voitusta kehittää itseään universaalina persoonana. Itsensä kehittämisen 
vaatimus on ollut selkeimmin todettavissa Rousseaulla. Hän pitää kas-
vatuksen tavoitteena luonnollista ihmistä, joka kykenee elämään ”kau-
pungissa” autenttista ja vapaata elämää. 

Kuitenkin vasta 1800-luvun romantiikka teki itsensä kehittämisestä 
ko ko kulttuuria koskevan ohjelman. Jokainen ihminen oli ainutlaatui-
nen yksilö, jonka tuli erottua muista ja kehittää omaa luontoaan omi-
en ”energioittensa” voimin. Hautamäki tuo myös esille, että itsensä ke-
hittämiseen liittyy autenttisuuden vaatimus. Ihmisen tulisi olla aidosti 
oma itsensä. Autenttisuudessa on olennaista, miten henkilön käsitykset, 
arvot ja halut muodostuvat. Autenttinen henkilö muodostaa itsenäisesti 
ja syvästi harkiten omat käsityksensä ja arvostuksensa.

Hautamäen (1996, 27–29) mukaan autenttisuuden teeman on tämän 
vuosisadan fi losofi aan tuonut eksistentialismi. Esimerkiksi Jean-Paul 
Sartrelle autenttisuus tarkoittaa elämän ja siihen kuuluvien valintojen 
omintakeisuutta ja omaehtoisuutta. Hautamäki kiinnittää huomiota 
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myös kanadalaiseen fi losofi in Charles Tayloriin, joka puolustaa autent-
tisuutta moraaliperiaatteena edellyttäen ehdotonta rehellisyyttä itseään 
kohtaan. Myös Nietzschen fi losofi assa on vaatimus itsensä kehittämises-
tä ja autenttisuudesta. 

Maistereita maakunnasta -pilottiprojektin toteutuminen Kemi–Tor-          
nio alueella on antanut todellisen mahdollisuuden monelle korkea kou-
lututkinnosta haaveilevalle tutkintojen osien suorittamiseen. Ennen 
kaikkea työssä käyvien ja perheellisten ihmisten opiskelumahdollisuu-
det paranivat huomattavasti, koska opetusta annettiin lähellä asuinpaik-
kaa.

Todellinen yhteistyö seutukuntatasolla huomioi jokaisen pienenkin 
kunnan. Kuitenkin näyttää siltä, että toiminta keskittyy yleensä seu-
tukunnan suurimpiin kuntiin tai kaupunkeihin. Lähes jokaisessa pie-
nessäkin kunnassa on joko tyhjiä rakennuksia tai vielä toiminnassa 
olevia koulutusorganisaatioita, joita voisi hyödyntää maakuntakorkea-
koulutoiminnassa. ”Kauas on pitkä matka”, sanotaan, mutta sama mat-
ka opiskelijalla on pieneltä paikkakunnalta isommalle kuin isommalta 
paikkakunnalta pienemmälle. Koulutusten järjestämisessä saattaisi olla 
hyvä tarkastella sellaisten kuntien ja kaupunkien omia vahvuuksia ja 
painoaloja, joiden alueella koulutusta on tarjolla ja hyödyntää opintojen 
tarjonnassa yhteistyön mahdollisuuksia. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat opiskelivat pääasiassa va-
paan sivistystyön oppilaitoksissa, joita Kemi–Tornion seutukunnassa on 
joka kunnassa ja kaupungissa. 

Opiskelijoiden kokemukset panevat väkisinkin ajattelemaan alue- tai 
seutuopistoa. Onko se tulevaisuuden visio koko valtakunnan tasolla? 
Uusiin rakennusinvestointeihin ei tarvitsisi lähteä alueilla, sillä tilaa riit-
tää. Suomessa seutuopiston mahdollisuuksia on selvitetty ainakin Joen-
suun alueella ja ehkä selvityksiä tehdään laajemminkin.
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Perämerenkaaren korkeakoulustrategiassa (2004, 19–20) esitellään alu-
eellista koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa linjaavia ja huomi-
oon otettavia sekä paikallisia että laajempia alueellisia strategioita. Niitä 
ovat muun muassa Kemi–Tornio aluekeskusohjelma, Osaava Pohjois-
Suomi; korkeakoulujen alueellisen yhteistyön päälinjaukset, Peräme-
renkaariyhteistyö (Osaamiskaari), Kemi–Tornio alueen seutusuunni-
telma sekä Lapin maakuntakorkeakoulun Kemi–Tornion seutukunnan 
osaamisstrategia sekä koko Lapin maakunnan kattava Lapin maakunta-
ohjelma, jonka on laatinut Lapin liitto. 

Millaista maakuntakorkeakoulua rakentavat edellä mainitut strate gi at 
ja suunnitelmat?  Huhtikuussa 2001 allekirjoitetussa Kemi–Tornion 
aluekeskusohjelmassa ei mainita vielä maakuntakorkeakoulusta mitään.  
Toisaalta kuitenkin aluekeskusohjelmassa tuodaan esille (2001, 15), että 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asema strategiaan perustuvassa 
alueellisessa kehittämisessä on keskeinen.  Mitä sisältäneekään koulutus-
palvelujen kannalta strategiassa mainittu kahden Kemi–Tornio alueella 
olevan koulutuskuntayhtymän toiminnan seudullinen koordinointi? 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista sanotaan seuraavaa, että ”Alueella 
toimii kuusi vapaan sivistystyön opistoa. Opetuksen laatua ja tarjontaa 
voidaan parantaa koordinoimalla opistoissa annettavaa opetusta. Opis-
tojen elinkeinopoliittista roolia alueen kehityksen taustalla lisätään si-
vistystyön ohessa.” Opintojen koordinointi on kiitettävästi esillä, mutta 
miksi on unohdettu opiskelija ja opintojen ohjausjärjestelmän kehittä-
minen? 

Tulevaisuudessa nähdään, toteutuuko yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyö esimerkiksi avoimen opintojen yhteisen opintojen 
ohjausjärjestelmän kehittämisessä  vai  käykö niin, että ammattikorkea-
koulut ja yliopistot yhdistyvät jossakin vaiheessa.                   

Yhden näkökulman lisää korkeakoulujen asemasta käytävään keskuste-
luun tuo Lappeenrannan yliopiston professori Karl-Erik Michelsen vas-
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ta ilmestyneessä kirjassaan Kansainvälistyvä yliopisto. Michelsen (2004, 
11–12, 24) tarkastelee kirjassaan suomalaisen korkeakoulujär jestelmän 
menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Suomessa on 20 tiedeyli-
opistoa ja 29 ammattikorkeakoulua, joiden uudistaminen on keskeisellä 
sijalla, mutta joiden puristaminen yhteen muottiin on vaikeaa.   

Michelsenin (2004, 53) mukaan suomalaiset yliopistot ja korkeakoulut 
ovat tyypillisiä massayliopistoja, joissa tutkintojen määrä on tärkeäm-
pi kuin tutkintojen laadullinen sisältö. Opetus on kehittämisyrityksistä 
huolimatta edelleen suurelta osin massaluentoja ja ylisuuria seminaari-
tilaisuuksia. 

Osaava Pohjois-Suomi -suunnitelmassa (2003, 45) sanotaan maakun-
takorkeakoulusta, että ”niin ikään valtakunnallisena pilottihankkeena 
etenevä Lapin maakuntakorkeakoulu tulee vastaamaan osaltaan alu-
een seutukuntien tarpeeseen. Sen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri 
koulutusorganisaatioiden kesken, suunnata opetuksen sisältöjä seutu-
kuntien tarpeisiin sekä edistää, selkeyttää ja syventää yliopiston ja am-
mattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä seutukuntien tarpeista lähte-
vän opetuksen kehittämisessä.”  Saattaa olla tarpeellista mainita myös 
yliopistot monikossa, koska Pohjois-Suomen alueella on kaksi yliopis-
toa ja lisäksi yliopistojen erillisyksiköitä, joiden kehittäminen maa-
kuntakorkeakouluhankkeen myötä lienee ajankohtaista.

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Kurtakko & Kurtakko (2004) 
kirjoittivat Suomen koulutusjärjestelmän palvelleen yhteiskuntaa tähän 
saakka hyvin, mutta mikäli Suomi haluaa pysyä globaalin kasvun ve-
turina isompien joukossa, on haasteena Suomen koulutusjärjestelmän 
remontoiminen ajan tasalle.  Heidän mielestään globalisaation myötä 
suomalaisten osaamisen ja koulutuksen taso on saatava korkeammal-
le, kuin nykyinen järjestelmämme voi sen nostaa. Opetusministeriön 
julkaisemassa vuoteen 2013 ulottuvassa koulutus- ja tiedepolitiikan 
alue strategiassa (2003,13) sanotaan, että ”ammattikorkeakoulujen ja 



66

yliopiston yhteistä maakuntakorkeakoulua kehitetään vastaamaan alu-
eellisiin koulutustarpeisiin. Verkostoa vahvistetaan kehittämällä avoi-
mia korkeakouluopintoja ja muuta aikuiskoulutusta sekä omaehtoiseen 
sivistystarpeeseen liittyvää koulutusta elinkeinoelämän ja muun työelä-
män tarpeista lähtien.”

Kirjoituksessa korostetaan myös, että koulutuspolitiikan pitäisi olla 
kannustavaa (kepin sijasta). Nykyisen koulutuspolitiikan heikoimpina 
kohtina kirjoittajat esittävät opettajien työmäärän jatkuvaa lisäämistä 
ja tulosohjausta noudattavia yliopistoja, joissa resurssien jako perustuu 
tutkintojen määriin. 

Tämä aiheuttaa sisäänottojen kasvattamista ja vaatimuksia opiskeluai-
kojen lyhentämisestä. Kirjoituksessa korostetaan korkean laadun mitta-
reita, joiden kehittämisestä se korkeimman tiedon tuottajana itse vastaa. 
Rahoituksen sitomisella tutkintojen määriin ruokitaan vaarallista noi-
dankehää: tutkintoja tehdään laadun kustannuksella. 

Lisäksi kirjoituksessa pidetään kivenä kengässä koulutusbudjetoinnin 
rakennetta, jossa osa resursseista ohjataan erilaisina hankkeina koulu-
tuksen kehittämiseen. Projektivaroin perustettujen uusien linjojen tu-
levaisuus ei näytä ruusuiselta, koska ne varojen puutteessa jäävät liian 
pieniksi eikä niillä ole riittäviä mahdollisuuksia suorittaa tutkimusta ja 
antaa nykyisten vaatimusten mukaista opetusta. 

Yliopistojen ohjausjärjestelmä on asetettava tarkastelun kohteeksi ensi 
tilassa. Määrä ei tuota eikä korvaa laatua. Kirjoittajat tuovat esille kou-
lutuspolitiikan ohella, että koko korkeakouluverkko ja sen rahoittami-
nen mukaan lukien Suomen Akatemia olisi syytä ottaa tarkastelun koh-
teeksi.  Kuitenkaan lähtökohdaksi ei pidä ottaa sitä, että ”pieni talous ei 
voi ylläpitää näin laajaa yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmää.”

Nähtäväksi jää, millaiseksi Suomen ja Euroopan korkeakoulupolitiikka 
ja korkeakouluverkko muotoutuu lähivuosien aikana. 
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Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistunut opiskelija pohti myös 
projektiluonteisen koulutuksen pysyvyyttä: ”Idea ja toteutus ovat hyviä. 
Kunhan ei lopu liian lyhyeen. Mielellään lisää vaihtoehtoja. Verkko-opiske-
lu kiinnostaa kovasti.” (AO 85)

Kilpeläinen (2000, 129) on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, 
että alueellisesti hajautettu koulutustarjonta on perheellisen aikuisopis-
kelijan kannalta välttämätön ehto, sillä aikuisopiskelijat haluavat mah-
dollisuuksien mukaan asua kotona kouluttautumisprojektinsa aikana. 

Koulutustarjonnasta tiedottamista tulisi kehittää siten, että tiedon 
puute ei estäisi koulutukseen osallistumista. Nykyisin on tarjolla hy-
vin monenlaisia markkinointikanavia ja ns. täsmämarkkinointi on li-
sääntymässä. Koulutuksen toteutuksessa tulisi tarjota erilaisia opintojen 
suoritustapoja, jotka huomioivat aikuisopiskelijan elämäntilanteen. 

Moore (2001, 332) tuo tutkimuksessaan esiin, että suomalaisessa kou-
lutuspolitiikassa aikuisilla yliopisto-opiskelijoilla ei ole erityistä iän-
mukaista positiota ja yliopistoon pyritään samoja reittejä pitkin iästä 
riippumatta. Mooren tutkimus käsittelee koulutuksellisen elämänkulun 
muutosta päätoimisesti yliopistossa opiskelevilla aikuisopiskelijoilla.

Avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu tarjoavat myös erinomai-
sen mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopintoja; hyvin monipuolista 
tarjontaa on lähes joka alalta. Opintoja voi aloittaa esimerkiksi sivuai-
neopinnoista jos pääaineen opintoja ei ole asuinseudulla tarjolla. Mutta 
opintojen aloittaminen vaatii ohjausta. 

Suomen koulutusjärjestelmässä on neljä tärkeää tulevaisuuden haastetta: 
tiedekorkeakoulujen resurssien riittävyys ja opiskelijoiden valmistumi-
siän alentaminen, ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus ja koulu-
tuksen laatu, peruskoulun kyky uudistua sekä aikuisväestön osaamisen-
tason nostaminen ja osaamisen jatkuva ylläpito. (Sisäasiainministeriö 
2003, 19)
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Koulutuspolitiikan yhtenä lähtökohtana on tarjota asuinpaikasta riip-
pumatta kaikille mahdollisimman tasavertaiset opiskelumahdollisuu-
det, minkä vuoksi maan sisäiset erot väestön koulutustasolla mitattuna 
eivät ole muodostuneet kohtuuttoman suuriksi. Alueellisella koulutus-
verkostolla pyritään myös turvaamaan, että maan eri alueille saadaan 
riittävästi osaavaa työvoimaa.  

Euroopan unionin koulutuspoliittiset linjaukset voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään:

Talouden ja työllistämisen edistäminen

Koulutuksen pitäisi tuottaa aktiivisia kansalaisia – poliittisen vas-
tuun kantaminen

Koulutusjärjestelmän pitäisi tarjota tilaa itsekkyydelle – yrittä-
misen vapaus

Suikkanen (1993, 37) korostaa, että aikuisopiskelu on muodostunut 
yhdeksi tärkeimmistä yksilöiden työmarkkina-asemia määrittävistä te-
kijöistä. Nykyään ei enää riitä yksi ammatti ja työpaikka yksilön koko 
työuran ajaksi, vaan tarvitaan useita ”ammatteja” ja mitä todennäköi-
simmin aikaisempaa useampia työpaikan vaihtoja. Tämä asettaa uusia 
vaatimuksia ja muutospaineita koulutusjärjestelmien, erilaisten koulu-
tusorganisaatioiden ja ohjausjärjestelmien sekä työnantajien että työn-
tekijöiden suuntaan. 

Viranomaiset eivät voi nojautua koulutussuunnittelussa enää määrälli-
siin tai kaavamaisiin standardiratkaisuihin, koska koulutuksen ja työ-
markkinoiden välinen perussuhde tulee yhä yksilöllisemmäksi ja hete-
rogeenisemmaksi.

Jatkuvan koulutuksen periaatetta on korostettava yhä enemmän ope-
tuksessa. Tiedot vanhenevat nopeasti ja ihminen voi joutua vaihtamaan 

1.

2.

3.
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ammattiaan useitakin kertoja elämänsä aikana. Koulutus ja työ vuorot-
televat. Mahdollisuuksia joustavaan aikuiskoulutukseen on koko ajan 
kehitettävä oppilaitoksissa. (Maunu 1993, 77) 

Yli 60 prosentissa Suomen kunnista on mahdollisuus opiskella avoimes-
sa yliopistossa. Sitä voidaan pitää koulutuksen tasa-arvon ja kansalli-
sen osaamisen pääoman kannalta positiivisena asiana. (esim. Välimaa 
2004, 62) 

Kuitenkin on kiinnitettävä huomiota avointa yliopisto-opetusta anta-
vien oppilaitosten lukumäärään ja erilaisuuteen.

Kemi–Tornio alueella avointa yliopisto-opetusta antavat pääasiassa va-
paan sivistystyön oppilaitokset. Alueella toimivat kansalais- ja työväen-
opistot, Lapin kesäyliopisto sekä Peräpohjolan opisto. 

Maakuntakorkeakoulukokeilu on edistänyt oppilaitosten yhteistyötä 
ja verkostoitumista. Yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla on saatu 
opetuksen tarjonta monipuolisemmaksi ja yhteismarkkinoinnilla myös 
taloudellisemmaksi. 

”Pelkästään hyviä kokemuksia; uudet opiskelumahdollisuudet omal-
la asuinseudulla ovat aina tervetulleita. Miten haluaisin kehittää? 
Tietysti tarjonta voisi olla vieläkin monipuolisempaa ja ’pysyvästi 
edullista’.” (AO 62)

Avoin yliopisto-opetus tekee mahdolliseksi suorittaa esimerkiksi työn 
ohessa yliopistojen perusopintoja. Opintoihin osallistumiselle ei asete-
ta muodollisia pohjakouluvaatimuksia, mutta opiskelu edellyttää luon-
nollisesti valmiuksia suoriutua opinnoista samoin vaatimuksin kuin pe-
rusopetuksessakin. Avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset vastaavat 
perusopetuksen suorituksia, ja ne voi myöhemmin liittää osaksi yliopis-
tollista tutkintoa.
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3.1.5   Koulutus- ja alueorganisaatioiden yhteistyö ja verkostoituminen

Tähän saakka Lapin korkeakoulujen yhteistyö on lähtenyt pääasiassa 
yksittäisistä hankkeista, joissa tavoitteena on ollut aluekehityksen ohella 
kehittää yksiköiden omaa osaamista ja infrastruktuuria. Osa hankkeista 
on aiemmin toteutettu kolmen korkeakoulun yhteistyönä. Pohjois-Poh-
janmaan maakuntayliopiston toimintamalli erilaisine tavoitteineen on 
ollut Lapin maakuntakorkeakoulun tausta-ajatuksena. 

Laadittaessa Kemi–Tornion seutukunnan aluekeskusohjelmaa 2001– 
2006 nostettiin osaaminen ja alueen koulutustason kohottaminen tär-
keäksi tavoitteeksi aluekeskuksen luomisessa. Keskeisesti nousi esille, 
että alueella ei ole tarjolla pysyvää yliopisto-tutkintoon johtavaa kou-
lutusta. 

Aluekeskusohjelmassa tuodaan esille tämän seutukunnan korkeakoulu-
strategia, jonka keskeinen sisältö on koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
täminen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen alueen oppi-
laitosten välillä.  

Maakuntakorkeakouluhanketta Kemi–Tornio alueella valmisteltiin 
Me     ri-Lappi Instituutin koordinoimana siten, että mukana olivat kaik-
ki vapaan sivistystyön oppilaitokset. Myöhemmin mukaan liittyi myös 
Kemi–Tornion ammattikorkeakoulu. Useissa keskustelutilaisuuk sis sa 
kartoitettiin/ideoitiin yhteisiä toimintamalleja mahdollisimman mo ni-
puolisten avointen yliopisto-opintojen tarjonnan saamiseksi seu tu kun-
taan.
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Kuvio 1.  Kemi–Tornion maakuntakorkeakoulukokeilun yhteistyöoppilaitokset.

Välimaan (2004, 64) mukaan yhteistyötä olisi kehitettävä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen välillä. Kilpailun sijasta olisi ryhdyttävä aktiivi-
sesti kehittämään yhteistyörakenteita. Välimaa esittää yhtenä ratkaisuna 
alueellisia oppimiskeskuksia, koulutus- ja tutkimuskonserneja, joihin 
yhdistettäisiin eri oppilaitosmuotoja ja -asteita ammatillisista linjoista 
yliopistollisiin arvosanoihin asti. 

Martikaisen (2004 ,1) mukaan koko maata kattava kansalaisopistoverk-
ko saavutettiin 1980-luvun alussa. Silloisissa Pohjois-Karjalan, Lapin, 
Oulun ja Vaasan lääneissä tämä oli tapahtunut jo vuosikymmentä aikai-
semmin. Opistojen määrä oli enimmillään 1990-luvun alussa, jolloin 
toiminnassa oli 279 opistoa. Ensi vuoden alussa opistojen määrä laskee 
alle 250:n. Muutokseen ovat vaikuttaneet kuntaliitokset ja useampien 
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opistojen yhdistyminen alue- tai seutuopistoksi. Kansalaisopistoverkko 
kattaa edelleen koko maan, ja vuosittain opistoissa opiskelee runsaat 
670 000 opiskelijaa.

Kuvio 2. Opintotarjotin Kemi–Tornio alueella.
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Maakuntakorkeakoulukokeilun alkuvaiheessa opiskelijat aloittivat pe-
rus opinnoista. He ovat edenneet aineopinnoista laudaturopintoihin ja 
teh neet rinnalla kieli- ja menetelmäopintoja. Osa opiskelijoista hakeu-
tuu alueellisiin maisteriohjelmiin ja osa avoimen väylän tai pääsykokei-
den kautta yliopistoihin perusopiskelijoiksi suorittamaan tutkintonsa 
loppuun.

Paakkolan (1993, 22) mukaan koulutustarpeet moninaistuvat nykyises-
sä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa entisestään. Koulutukselta 
edellytetään tehokkuuden lisäksi yhä enemmän yksilöllisyyttä, moni-
ilmeisyyttä ja erityisratkaisuja. Myös oppimisen lähtökohtana olevat yk-
silölliset valmiudet ovat erilaisia. 

Perustavoitteena on opiskelijan itsenäinen työskentely. Ohjaajan tärkeä 
tehtävä on riippumattomuuden ja itsenäisyyden edistäminen. Opiskeli-
joita ohjataan kantamaan vastuuta omasta oppimisesta ja ajattelemaan 
entistä kriittisemmin ja refl ektoivammin.

Matikainen ym. (2000, 110) painottavat oppijan aikaisempien koke-
musten, ennakkokäsitysten ja motivaation merkitystä oppimisproses-
sissa. Koska nämä ovat kaikilla oppijoilla erilaiset, he eivät opi samalla 
tavalla samoja menetelmiä käyttämällä. Oppiminen on aktiivinen tie-
donrakentamisprosessi, joka oppijan on itse tehtävä. 

Kirjonen (2002, 49–50) kirjoittaa itseohjautuvuuden luonteesta, että 
itseohjautuvuus on ymmärrettävissä vuorovaikutuksena ympäristön 
kans sa. Joidenkin asioiden tekeminen koetaan merkitykselliseksi, niihin 
sisältyy tärkeitä arvoja ja niiden tekeminen on nautittavaa. Toiminnan 
suuntaamisesta itse asetettuihin tavoitteisiin saadaan myönteisiä koke-
muksia.
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3.2   Maakuntakorkeakoulukokeiluja Suomessa

Maakuntakorkeakoulukokeilut aloitettiin Oulun seudulla vuonna 
1997 esiselvityksellä. Seuraavana maakuntakorkeakoulukokeilun esisel  -
vi tystyö käynnistettiin Meri-Lappi Instituutissa Kemissä kesäkuussa 
vuon na 2001. Samana vuonna Lapin maakuntakorkeakouluhank keen 
valmistelu lähti liikkeelle Rovaniemellä, mutta varsinainen hanke aloi-
tettiin vuoden 2003 alusta. Maistereita maakunnasta -hanke to teu tet-
tiin Meri-Lappi Instituutin koordinoimana vuosina 2002–2004 Ke      mi–
Tornion seutukunnassa. Vuonna 2003 maakuntakorkeakoulutoimin ta 
aloitettiin myös Kainuussa ja Varsinais-Suomessa sekä Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa.

3.2.1    Maakuntayliopisto ja pilottiprojektit Oulun seudulla

Pohjois-Pohjanmaan liitolla, Oulun yliopistolla ja Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopistolla oli yhteinen tahto lisätä yliopistotasoisten koulutus- ja 
kehittämispalveluiden tarjontaa toiminta-alueellaan. Neuvot telu yh teis-
työn tiivistämisestä käytiin 10.1.1997, jolloin päätettiin käynnistää asi-
aa valmisteleva hanke. Kokeilun esiselvitys- ja suunnitteluvaihe tapahtui 
vuoden 1997 aikana. Kokeilu toteutettiin 1.1.1998– 31.12.1999. 

Maakuntayliopiston toimintamallin rakentamiseen haettiin OPM- ja 
ESR-rahoitusta ja kokeilu jatkui 30.6.2001 saakka. Perusteluina jat-
kamiselle olivat kokeilun kuluessa laajentuneet maakunnan odotukset, 
esiin nousseet uudet tehtävät, yliopiston aluestrategian täsmentäminen 
sekä EU:n uuden rakennerahastokauden 2000–2006 alkuvaiheiden 
haasteet.

Kokeiluprojektin tavoitteena oli vuoteen 2000 mennessä muodostaa 
yh teistoimintaverkosto, josta voidaan käyttää nimitystä maakuntayli-
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opisto. Tavoitteena oli löytää toimintamalli, jonka avulla yliopisto voi 
ka navoida systemaattisemmin toimintaansa ja palvelujaan alueellisen ke -
hit tä misen tueksi. Kokeilun tavoitteena oli myös lisätä maakuntarajat 
ylittävää yhteistoimintaa ja levittää maakuntayliopistokonseptin ideaa 
Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolelle. Oulun ja Jyväskylän yliopistoilla ja 
Chydenius-instituutilla on toimiva yhteistyösopimus (yhteisiä koulu-
tusohjelmia, yhteinen tutkimusasiamies). 

Chydenius-instituutti toteuttaa maakuntayliopiston konseptia (”ver-
kostoyliopisto”) hankkeessaan, jonka tavoitteena on rakentaa kaikki 
Kes ki-Pohjanmaan kunnat kattava oppimiskeskusten verkosto instituu-
tin koordinoimana. Painopiste on nykyaikaisen informaatioteknologian 
hyödyntämisessä. (Hynynen 2001)

3.2.2  Oulun seudun ammattikorkeakoulun  maakuntakorkeakoulu-
 hanke

Alueellisen kehittämisen Osaava Pohjois-Suomi -strategiaa pyritään to-
teuttamaan vuonna 2003 alkaneessa maakuntakorkeakouluhankkeessa 
Oulun seudulla. Tavoitteeksi on linjattu Pohjois-Suomen kattavan maa-
kuntakorkeakoulumallin muodostaminen.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun pilottihanke toimii Raahen ja 
Koillismaan alueilla. Sen tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen 
alueellista vaikuttavuutta verkostoitumisen ja yhteistyön avulla. Tehtä-
vänä on edistää myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja 
-ohjelman sekä alue- ja osaamiskeskusohjelmien tavoitteiden saavutta-
mista. Lisäksi tavoitteena on toimia yhteistoimintaverkostoissa hank-
keiden katalysaattorina, tukijana ja osaamisen ennakoijana. (Aluekehi-
tystyö Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2004)
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3.2.3   Lapin maakuntakorkeakoulu

Lapin maakuntakorkeakouluhanke alkoi 1.1.2003 ESR-rahoituksen 
tur vin ja päättyy 31.12.2005. Maakuntayliopisto-nimi muutettiin maa-
kuntakorkeakouluksi, koska hankkeessa ovat mukana myös ammatti-
korkeakoulut. Maakuntakorkeakoulu on siis yhteisnimitys alueel liselle, 
verkostomaiselle korkeakoulujen toiminnalle, jota yliopistot ja ammat-
tikorkeakoulut yhteistyössä tekevät. 

Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi–Tornion ja Rovaniemen ammat-
tikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin kesäyliopiston sekä Lapin 
seutukuntien toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tähtää maakunnan 
tasapainoiseen kehittämiseen. 

Maakuntakorkeakoulun toimintamalli rakentuu seutukuntakohtaises-
ti siten, että seutukuntien erilaisuus otetaan huomioon. Seutukuntien 
maakuntakorkeakoulumallien tulee olla alueensa näköisiä ja siten myös 
erilaisia.

Lähtökohtia ovat alueen väestön koulutustason kohottaminen seutu-
kunnan elinkelpoisuuden ja kehittymisen kannalta keskeisillä aloilla. 
Keinovalikoimaan sisältyy myös alueen kehitystä tukeva tutkimus- ja 
selvitystoiminta, yhteistyö kehittämishankkeiden toteuttamisessa sekä 
muu asiantuntija-apu.

Maakuntakorkeakoulu tuo koulutuksen lähemmäksi lappilaisia mm. 
hyö dyntämällä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia ja myös 
virtuaaliyliopiston ja virtuaaliammattikorkeakoulun tarjontaa. Koulu-
tuksellisen tasa-arvon lisäksi verkosto edistää myös sosiaalista tasa-ar-
voa. 

Osallistujaa tuetaan erilaisilla oppimista edistävillä toimintamalleilla sa-
moin kuin subventoimalla mahdollisuuksien mukaan avoimen opetuk-



77

sen kustannuksia eri yhteistyöoppilaitoksissa tasolle, joka vastaa korkea-
koulupaikkakunnalla järjestettävän koulutuksen hintaa.

”Opinnot vasta aluillaan, mutta lähialueella järjestetty tiivis koulu-
tus on ’opiskelijaystävällinen mahdollisuus’.” (AO 16)

Kaikkiin Lapin seutukuntiin on perustettu seutukuntien elinkeino- ja 
koulutointa, vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja muita paikallisia kou-
lutusorganisaatioita sekä Lapin yliopistoa, ammattikorkeakouluja sekä 
Lapin kesäyliopistoa edustava yhteistyöelin. Yhteistyöelimien tehtävä-
nä on selvittää alueen elinkeinopoliittisia kehittämistavoitteita tukevat 
koulutustarpeet sekä tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyön kohteet. Li-
säksi yhteistyöelimet hankkeistavat koulutusta ja sen kehittämistä, huo-
lehtivat koulutukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä alueella sekä 
arvioivat toiminnan seutukunnallista vaikuttavuutta. 

Seutukunnallisesta yhteistyöstä ja uusien koulutusmallien valmistelus-
ta ja kehittämisestä vastaa Lapin korkeakoulujen muodostama yhteis-
työryhmä. Yhteistyöryhmä neuvottelee seutukuntien tarpeita vastaavan 
koulutustarjonnan joko Lapin korkeakouluyksiköiltä tai tarvittaessa ul-
kopuolisilta tahoilta. Yhteistyöryhmän sihteerinä toimiva Lapin maa-
kuntakorkeakoulun projektipäällikkö vastaa päätöksien valmistelusta ja 
toimeenpanosta. (Osaamisstrategia 2004, luonnos)

3.2.4   Kainuun maakuntakorkeakoulu

Kainuun maakuntakorkeakoulua on valmisteltu Kajaanissa lähes kak-
si vuotta. Korke-AmmaLLE – kohti Kainuun maakuntakorkeakoulua 
-työryhmä on pohtinut, miten kainuulaiset ihmiset ja työyhteisöt löy-
täisivät paremmin omiin tarpeisiinsa sopivan korkeakoulutasoisen kou-
lutustarjonnan. Kainuun maakuntakorkeakoulu on Kajaanin yliopisto-
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keskuksen, Kainuun kesäyliopiston ja Kajaanin ammattikorkea koulun 
muodostama yhteenliittymä, jonka tavoitteena on vastata Kai nuun 
alueen koulutustarpeisiin ja lisätä yhteistyötä paikallisten toimijoiden 
välillä. Kainuussa aloitettiin maakuntakorkeakoulutoiminta työryhmän 
tekemällä esiselvityksellä, jonka jälkeen käynnistyi yhtei sen www-sivus-
ton määritystyö. Koulutustarjottimen ensimmäinen versio julkaistiin 
huhtikuussa 2003. Yhteinen kehittämistyö jatkuu edelleen. (Kainuun 
maakuntakorkeakoulu 2004)

3.2.5   Varsinais-Suomen maakuntakorkeakoulu

Varsinais-Suomessa on käynnistetty alueen yliopistojen ja Turun am-
mattikorkeakoulun yhteistyönä maakuntakorkeakouluhanke. Maakun-
takorkeakoululle on asetettu tavoitteeksi jalkauttaa varsinaissuomalais-
ten yliopistojen ja korkeakoulujen osaaminen, koulutustarjonta sekä 
kehittämis- ja tutkimuspalvelut maakuntaan siten, että ne ovat jous-
tavasti ja asiakaslähtöisesti seutukuntien yritysten, organisaatioiden ja 
asukkaiden käytettävissä. (Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2005–
2008, 11)         

3.2.6    ”Maistereita maakunnasta” -pilottiprojekti

”Koulutus on ollut omalla paikkakunnalla, mikä on helpottanut 
opiskelemaan lähtöä ja useamman kurssin suorittamista lyhyemmäl-
lä ajalla.” (AO 109)

Hankkeen tavoitteena oli koordinoida vapaan sivistystyön oppilaitos ten 
kanssa yhteistyössä mahdollisimman monipuolisia avoimia yli   opisto-
opintoja Kemi–Tornion seutukunnan aikuisväestölle tut    kin to tavoit   tei-
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set opiskelijat huomioon ottaen ja auttaa opiskelijoita henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman laatimisessa ja tarvittaessa sen tar kastamisessa.

Tavoitteena oli myös kouluttaa tutoreita aikuiskoulutuksen tarpeisiin. 
Hankkeen koordinoijana toimi Meri-Lappi Instituutti. Tarkoitus oli 
hajauttaa yliopisto-opetusta eri puolille maakuntaa ylemmän koulutuk-
sen saavutettavuuden ja monipuolisuuden parantamiseksi.

Tutkintotavoitteinen toiminta on toteutunut siten, että alueella on ol-
lut mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkintojen osia ja edetä hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Opiskelijoiden ohjaus oli 
projektissa keskeisellä sijalla. Koulutuksella luodaan mahdollisuuksia 
itsensä kehittämiseen ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia sekä 
estetään syrjäytymistä.

”Ihan hyvä projekti, kun kaupungissa ei ole varsinaista yliopistoa. Ei 
tarvitse lähteä kauas kotoa ja jättää lapsia.” (AO 103)

Aikuisopiskelijan koulutukseen hakeutumista ohjailevat yleensä elä-
mäntilanteisiin liittyvät tekijät. Aikuisen täytyy miettiä ja arvioida, mil-
laisia merkityksiä hän tavoittelee koulutuksella ja miten se vaikututtaa 
hänen koko elämäntilanteeseensa. On otettava huomioon myös se, mi-
ten elämäntilanteen vaatimat käytännön asiat hoidetaan koulutuksen 
aikana. (Kilpeläinen 2000, 44)

”Todella hyvä projekti, mahdollistaa opiskelun työn ohessa, toivotta-
vasti projekti laajenee.” (AO 5)

Kemi–Tornio alueella on useita oppilaitoksia, joissa aikuisilla on mah-
dollisuus opiskella työn ohessa ilta- ja viikonloppuopetuksena. Vapaan 
sivistystyön oppilaitokset järjestävät avointa yliopisto-opetusta eri yli-
opistojen tutkintovaatimusten mukaan. Maistereita maakunnasta -pi-
lottiprojektin opiskelijat suorittavat opintojaan pääasiassa vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksissa. 
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Oppilaitosten muodostaman verkoston palavereita järjestettiin maa-
kuntakorkeakoulukokeilun aikana 2–3 kertaa vuodessa. Kokoontumi-
sissa pohdittiin, miten vältettäisiin opetustarjonnan sisällön ja työnjaon 
päällekkäisyydet ja miten edistettäisiin yhteismarkkinointia.

”Opiskelemaan lähtöpäätökseen vaikutti eniten se, että koulutus jär-
jestettiin Kemissä. Samoin aikataulut olivat sopivat, koska seminaa-
rit pidettiin illalla.” (H8)

Lehtisalon (1991, 125–128) mukaan aikuisväestön koulutusmahdolli-
suudet ovat jatkuvasti lisääntyneet. Yleissivistävän ja ammatillisen kou-
lutuksen välillä ei ole näkyvissä täsmällisiä rajoja. Osa avoimesta korkea-
kouluopetuksesta sekä korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskusten, 
kesäyliopistojen, kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen sekä 
opintokeskusten toiminnasta suuntautuu aikuiskoulutukseen. 

Korkeakoulujen tieteellistä ja ammatillista jatkokoulutusta voidaan pi-
tää aikuisväestön koulutuksena.
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4.1  Maakuntakorkeakouluopiskelun keskeisiä   
 työvälineitä

4.1.1   Aikuisopiskelijoiden ohjaus

Aikuiskoulutuksessa on yhä enemmän alettu opettamisen sijasta puhua 
oh jaamisesta. Oppiminen on prosessi, jossa ohjauksellinen elementti 
tulee ikään kuin opettamisen sisälle. Ohjauksen mieltäminen proses-
siksi korostaa toiminnan suunnitelmallisuutta. Opiskelijoiden itsenäi-
syyttä tähdentävässä ohjaamisotteessa prosessimaisuus on välttämätöntä 
siksi, että koulutustarpeet, tavoitteet, sisällöt ja ohjausmenetelmät sekä 
yksilön valmiudet on voitava joustavasti sovittaa yhteen käytettävissä 
olevien voimavarojen ja ajan kanssa.

Opiskeleva aikuinen tarvitsee opintoja aloittaessaan opiskelu- ja oppi-
mistaitojen kehittämistä. Se on tarpeellista, koska perinteinen koulu-
opetus ei välttämättä ole valmistanut aikuisopiskelijaa itsenäiseen tie-
donhankintaan.

Aikuisilla opiskelijoilla voi olla hyvin pitkä aika edellisestä opiskelusta, 
joten opiskelun aloittamisen kynnys voi olla hyvin korkea. Opiskeli-
jat tarvitsevat neuvoa ja ohjausta myös opiskelun aikana. Tekniikka on 
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kehittynyt valtavasti ja tuonut mukanaan uusia välineitä, joiden käyt-
tämiseen tarvitaan opastusta. Myös oppimistaidot ovat ruostuneet ajan 
myötä.

Aikuisopiskelijan on otettava huomioon monta seikkaa ennen opinto-
jen aloittamista. Opiskelemaan lähtemiseen vaikuttavat sekä perhe- että 
työolosuhteet ja lisäksi perheen taloudellinen tilanne, mikä on otettava 
huomioon myös henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa. 

Lehtinen (1999, 23) mieltää oppimisen ohjauksen aikuisten opettajan 
työn tietoiseksi ja kriittiseksi uudelleen hahmottamiseksi ja työn sisällön 
painopisteiden uudelleen arvioimiseksi. Oppimisen ohjaus on ilmiönä 
niin monivivahteinen, ettei perinteinen opettaminen kata sen koko toi-
mintakirjoa. Ohjaaminen on opettamista laaja-alaisempaa didaktista 
toimintaa. Taitava ohjaaja kiinnittää huomionsa yksilöön ja kunnioittaa 
ohjattavansa valintoja, vastuullisuutta ja aikomuksellisuutta.

”Aikaisemmilla koulutuksilla oli merkitystä näissä opinnoissa. Pit-
kä sairaanhoitajan koulutus oli antanut minulle hyvät valmiudet. 
Uskoin omaan oppimiskykyyni ja opiskelutekniikkaani. Uskon, että 
myös elämänkokemuksellani oli jotain merkitystä opinnoissa. Itse-
varmuus on lisääntynyt. Opintoihin suhtautui rennommin, jolloin 
turha jännittäminen ei haitannut opintojen suorittamisessa. Asioita 
osasi katsoa ehkä laajemmin. Suuresta tietomäärästä osasi valikoida 
keskeisimmät asiat, jolloin opiskelu ei tuntunut niin raskaalta ja 
ylivoimaiselta. Monet asiat olivat tuttuja ennestään, mutta sekaan 
mahtui paljon myös uutta asiaa.” (H 2)

Lehtinen (1999, 109) esittelee teoksessaan hyvin käytännönläheisesti ja 
kattavasti ohjaukseen liittyviä asioita. Hänen mukaansa ohjaajan kes-
keinen tehtävä oppimisprosessissa on toimia peilinä ja antaa palautetta 
oppijalle osana arviointia. 



84

Ulkoinen ohjaajalta tuleva arviointi ja palaute voivat olla keskeinen te-
kijä pitemmän tähtäyksen tavoitteen – oppijan itsearviointikyvyn – ke-
hittymisessä. Oppimista optimaalisesti edistävän palautteen antaminen 
onkin yksi keskeisimmistä ohjaajan taidoista.

Opiskelijan itsenäinen työskentely on perustavoite. Ohjaajan tärkeä teh-
tä vä on riippumattomuuden ja itsenäisyyden edistäminen. Hän myös 
oh jaa opiskelijoita kantamaan vastuuta omasta oppimisesta ja ajat te le-
maan entistä kriittisemmin ja refl ektoivammin.  

Maakuntakorkeakoulukokeilun opiskelijat pitivät tärkeänä henkilökoh-
taisen opintosuunnitelman laatimista opintojen alkuvaiheessa. Ohjaus-
keskustelut opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä motivoivat ja 
antoivat jäntevyyttä opiskeluun. Suunnitelman tarkastaminen vuosit-
tain koettiin jatkuvuuden kannalta hyväksi.

Korkeakoulusektorilla opintojen ohjauksen kehittäminen on määritelty 
yhdeksi keskeisimmistä toiminnan kehittämiskohteista. Vuosia 1999– 
2004  koskevan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 
mukaan opetusta, ohjausta ja neuvontapalveluja kehitetään yliopistoissa 
opiskelijan yksilöllistä oppimista tukevaksi siten, että ne ylhäältä tukevat 
opintojen etenemistä ja toisaalta mahdollistavat opintojen tehokkaam-
man arvioinnin ja seurannan. Samansuuntaisia tavoitteita opinto-ohja-
uksen ja neuvonnan vahvistamiseksi on myös ammattikor keakouluilla. 
(Esim. Mikkola 2003, 34)

Lindblom-Ylänteen (2001, 39) mukaan opiskelijan omalla aktiivisuu-
della on tavoitteiden asettamisessa keskeinen merkitys. Realistiset ta-
voitteet helpottavat opiskeluun sitoutumista ja auttavat opintojen suun-
nittelussa.

Realistinen mutta samalla riittävän korkealle asetettu tavoite saa opiske-
lijan yrittämään parhaansa ja jopa ylittämään itsensä. Tavoitteet eivät 
siis saa olla liian matalalla eivätkä liian korkealla.
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Riittävä itsetuntemus sekä omien vahvojen ja heikkojen puolien tunnis-
taminen mahdollistavat itseohjautuvan opiskelun. Sisäisen motivaation 
turvaa omien tavoitteiden asettaminen. Realistinen tavoitteiden asettelu 
merkitsee opiskelijalle onnistumisen kokemuksia, mikä puolestaan hei-
jastuu itseluottamuksen lisääntymisenä sekä edelleen rohkeutena asettaa 
vaativia oppimistavoitteita. Onnistuminen merkitsee palautetta, joka 
auttaa opiskelijaa näkemään itsensä myönteisesti tai lisää hänen itsear-
vostustaan oppijana. (Koppinen 1994, 117)

Myönteisen oppimisilmapiirin ja henkilökohtaisen aktiivisen otteen 
luo minen tavoitteellisiin opintoihin on keskeistä ohjauksessa. Aikuis-
opiskelijat, joilla oli pitkä aika edellisestä opiskelusta, tarvitsivat käy-
tännön ohjeita ja neuvoja esimerkiksi oppimistehtävien tekemiseen ja 
yleensäkin yliopisto-opiskeluun.

Ei ole olemassa yhtä, yksinkertaista määritelmää aikuisten oppimisen 
ohjauksesta. Mikä toimii jonkun oppijan tai jonkin ryhmän kanssa, ei 
välttämättä toimi toisen kanssa. Ohjaajan on viime kädessä tekemällä 
löydettävä toimivat ratkaisut: yritettävä ja erehdyttävä, kokeiltava uutta 
ja luovuttava vanhasta. Tämä tarkoittaa samalla sitä, ettei ole olemas sa 
myöskään yhtä aikuisten oppimisen ohjausteoriaa. Se on täysin mah-
dotonta, koska ohjaus on hyvin monikasvoinen ilmiö. Esimerkiksi ym-
märtävän ohjaamisen määritelmiä ja lähestymistapoja löytyy jo yli 400. 
(Lehtinen 1999, 32)

Opiskelijoiden  keskinäisellä vuorovaikutuksella on olennainen merki-
tys oppimisprosessin tukemisessa. Opiskelijat ovat opiskelussaan usein 
sa malla tasolla, ja näin ollen he ymmärtävät toistensa vaikeuksia ja on-
gelmia. (Lindblom ym. 2001, 117)

Lehtisen (1999, 95) mukaan sekä lähi- että etäopetuksessa tutoroin-
tia voidaan toteuttaa sekä ryhmä- että yksilöohjauksena. Kummallekin 
löytyy tarvetta, ja parhaassa tapauksessa opiskelijalle tarjoutuu mahdol-
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lisuus ohjaukseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti. Aikuisten opiskelussa 
korostuu monella tavoin yksilöllistämisen merkitys, koska aikuisilla on 
yleensä hyvin erilaiset elämän- ja koulutushistoriat. Niiden huomioon 
ottaminen on opiskelun mielekkyyden kannalta olennaista.

Laitisen ym. (2004, 25) mukaan opintojen ohjauksesta on tullut keskei-
nen korkeakoulupoliittinen keskustelun aihe viime aikoina. Tämä 
joh tuu suurelta osin siitä, että yliopistoihin kohdistuvat tehokkuus-
vaa timukset ovat kasvaneet, erityisesti pyrkimys opiskeluajan lyhen-
tämiseen. Perinteisesti opintojen ohjausta ei ole pidetty kovin tärkeä-
nä, koska yliopisto-opiskelijoiden on ajateltu edustavan valikoitunutta 
opiskelijajoukkoa. Yliopisto-opettajien on nähty ensisijaisesti olevan 
vastuussa oman tieteenalansa opetuksesta ja tutkimuksesta, ei niinkään 
opintojen ohjauksesta. Ohjauksen roolin korostumisen taustalla vaikut-
tavat myös laajemmat yhteiskunnalliset muutokset. Jatkuvasti muuttu-
villa työmarkkinoilla on entistä tärkeämpää hallita elämän suunnittelun 
taitoa. Myös valintojen tekeminen kasvavan informaatiotulvan keskellä 
edellyttää erilaisia yleisiä kvalifi kaatioita. 

Michelsen (2004, 52) pitää merkittävänä tekijänä opintojen ohjausjär-
jestelmän puutteellisuutta, mikä ilmenee opiskelijoiden opiskelumoti-
vaation laskuna kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena. Opiskelija 
tarvitsee lopputyövaiheessa henkilökohtaista ohjausta ja omaan luovuu-
teen perustuvaa tutkimuskoulutusta. Tämä ei onnistu suurissa ryhmissä 
eikä liukuhihnatyönä.        

Kokemuksesta voi todeta, että opiskelijat saavat enemmän yksilöllistä 
ohjausta alueellisesti järjestetyssä yliopisto-opiskelussa kuin kampuk-
sella ja suuret massatilaisuudet ovat harvinaisuuksia. Pienet seminaari-
ryhmät antavat tilaa yksilöllisyydelle ja hedelmälliselle diskurssille, joka 
massaseminaareista puuttuu lähes kokonaan. Tämä nousee yhdeksi alu-
eellisen koulutuksen laadun varmistajaksi. Opettajat ovat pääsääntöises-
ti samoja kuin kampuksella.
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”Hyvä juttu. Vahvistaa alueen ihmisten osaamista ja itsetuntoa. Luo 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia.” (AO  62)

Viime aikoina maamme koulutusjärjestelmän kehittämisessä on huomi-
oitu nimenomaan työn ja työtehtävien uudelleenmäärittyminen, jo-
ten erilaisten metataitojen rooli on korostunut. Esimerkiksi omien ta-
voitteiden asettaminen ja ajan käytön suunnittelu ovat taitoja, joista on 
hyötyä sekä korkeakouluopintojen eri vaiheissa että valmistumisen jäl-
keen työelämässä. 

Verkossa toimivaa ohjausta ollaan parhaillaan kehittämässä, mutta se ei 
voi täysin korvata henkilökohtaista ohjausta, vaan sitä voidaan pitää lä-
hinnä muita ohjausmuotoja täydentävänä ja tukevana toimintana. 

Verkko-ohjauksella voidaan ehkä lisätä kustannustehokkuutta ohjauk-
sen palvelujärjestelmässä. Kuitenkin opiskelija voi itse valita omaan elä-
mäntilanteeseensa parhaiten sopivat ohjausmuodot.        

4.1.2    Ohjauskeskustelut

”Kokemukset ovat ihan hyviä, kunhan ei ahnehdi liikaa opiskelta-
vaa yhdellä kertaa.” (AO 85)

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijoita voidaan palvella käymällä heidän 
kanssaan  henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja, koska aikuisella opiske-
lijalla saattaa olla tavoitteellista opiskelua häiritseviä ongelmia. Tällöin 
tutor voi toimia aktiivisena kuuntelijana. Lehtinen on nimennyt yhden 
ohjauskomponentin ymmärtäväksi auttamiseksi. Vaikka sairaudet tai 
ihmissuhde- ja rahaongelmat eivät varsinaisesti liity opiskeltaviin sisäl-
töihin ja asioihin, ne voivat oleellisesti häiritä opiskelua. Ohjaaja auttaa 
opiskelijaa tunnistamaan ongelmansa ja selvittämään itselleen, mitä hän 
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haluaa. Hän voi rohkaista ja auttaa opiskelijaa selventämään tunteitaan 
ja ajatuksiaan.

Hyväksyvä ilmapiiri on peruslähtökohta onnistuneelle ohjauskeskuste-
lulle. Luottamuksellisen oppija–ohjaaja -suhteen luomisessa ohjaaja 
vä littää ohjattavalle kunnioittamista, asiakaskeskeisyyttä, aitoa ystäväl-
lisyyttä ja kiinnostuneisuutta sekä empaattisuutta ja inhimillistä tasa-
arvoa. (esim. Lehtinen 1999, 96)

Opiskelijoiden kanssa on käyty monia henkilökohtaisia keskusteluja ja 
kohdattu kipeitä ja vaikeitakin ongelmia, jotka voivat estää opiskelua. 

Alkuvaiheen luottamuksellinen keskustelu antaa hyvän pohjan myö-
hemmille ohjauskeskusteluille. Ohjaus on helpompi kohdentaa oikein, 
kun ohjaaja tietää laajemmin opiskelijan taustoja. 

Holmbergin (1992, 83–84) mukaan kokemus osoittaa, että opiskelijat 
ja mahdolliset tulevat opiskelijat tarvitsevat sekä puhtaasti tiedottavaa 
ohjausta että moraalista tukea. He tarvitsevat tietoa nimenomaan heitä 
kiinnostavista opiskelureiteistä ja siitä, mihin ne johtavat sekä millaisia 
niiden sisällöt ovat. Opiskelijat haluavat monesti saada henkilökoh taista 
neuvontaa ennen opintojen alkamista, sen aikana ja myös ennen opiske-
lun päättymistä. Hyvin usein opiskelijat ovat yksin opiskeluun liittyvine 
ongelmineen ja pelkoineen.  

”Näin alussa kaipaa ’omaa ryhmää’, johon kuuluisi ja tuntisi edes 
muutaman. Välillä mukaan tulleet vähän hukassa, ainakin mie.” 
(AO 16)

Coaren ym. (1996, 144) teoksessa eräs opiskelija kirjoittaa opiskelus-
taan ja aikaisemmista negatiivisista oppimiskokemuksistaan. Nuorena 
opiskellessaan hän vihasi matematiikkaa, mutta nyt hän huomasi, ettei 
se niin kauheaa ollutkaan. Tutorin apu ja motivointi ovat korvaamatto-
mia sellaisina päivinä, kun opiskelu ei suju.
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”Muutos ja uuden oppiminen perustuvat keskeisesti oman ajattelun sel-
kiytymiseen, vahvistumiseen ja jäsentymiseen sekä uskoon itsensä ke-
hittämisen mahdollisuuksista.” (Rönkä 1994, 20) 

Silvennoinen (2002, 146) tuo myös esille, että ihmiset ovat erilaisista 
oloista ja heillä on erilaiset voimavarat. Näin ollen he tekevät erilai-
sia johtopäätöksiä siitä, mikä toiminta on heille itselleen kannattavaa, 
luon tevaa ja vähäriskistä ja mikä taas kannattamatonta, vaivalloista tai 
turhan uhkarohkeaa.

Lehtinen (1999, 40–43) on tiivistänyt ydinperiaatteet hyvän ohjaami-
sen huoneentauluksi: 

Kehitä fi losofi aasi
Ymmärrä aikuisopiskelijoiden ainutlaatuisuus
Eliminoi kuormittavat tekijät
Anna visioita
Ole aito ja uskottava
Anna haasteita
Edistä kokeilua ja soveltamista
Seuraa, miten aikuiset kokevat oppimisen
Rohkaise itsenäisyyttä  

Tärkeitä asioita opiskelijoille ovat olleet opintojen suorittamismahdolli-
suus kotipaikkakunnalla. Opiskelijat kokevat tärkeäksi mahdollisuuden 
henkilökohtaiseen ohjaukseen ja opintosuunnitelman laatimiseen sekä 
ajoittain sen tarkistamiseen. Ongelmakohtina opiskelijat ovat kokeneet 
aikatauluongelmat ja välillä epätietoisuuden opintokokonaisuuksista. 
Aikaa ei tahdo riittää kaikkeen siihen, mitä haluaisi opiskella ja tehdä.

Ruohotien (1993, 6) mukaan elinikäisen kasvatuksen peruskivenä on 
näkemys ihmisestä aktiivisena tiedon etsijänä. Sellaisena itseohjautu-
vana ihmisenä, joka tekee itse opiskeluaan koskevia ratkaisuja ja ottaa 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



90

ensisijaisesti itse vastuun opiskelunsa tavoitteiden määräämisestä sekä 
opiskeluprosessin suunnit telusta ja arvioinnista. Tämä johtaa käsittee-
seen itseohjautuvuus.

Kun itseohjautuvuutta määritellään konstruktivistisista lähtökohdista, 
sen arvioidaan mahdollistavan jokaisen oppijan yksilöllisen etenemisen 
omien tavoitteidensa mukaisesti. Konstruktivismissa painotetaan oppi-
jan aikaisempien kokemusten, ennakkokäsitysten ja motivaation mer-
kitystä oppimisprosessissa. Koska nämä ovat kaikilla oppijoilla erilaiset, 
eivät he kaikki opi samalla tavalla samoja menetelmiä käyttämällä. Op-
piminen on aktiivinen tiedonrakentamispro sessi, joka oppijan on itse 
tehtävä. (Matikainen ym. 2000, 1)

”Oppimisesta muodostuu ihmiselle elinikäinen toimintatapa ja että 
ihmi sellä on myönteinen asenne jatkuvaa oppimista ja kasvua kohtaan.” 
(Rinne ym. 1998, 147)

4.1.3   Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Silvennoinen (2002, 146) tuo esille, että kiristynyt työmarkkinakilpa 
ja menestyksen  edellyttämän koulutuksen pidentyminen vaikuttavat 
–  tai ovat vaikuttamatta – niin nuorten kuin aikuistenkin koulutusasen-
teisiin sen mukaan, miten paljon kukin uskoo voivansa ponnistella kil-
pailuetua antavan koulutuksen hankkimiseksi ja miten hankittavissa 
oleva koulutus edistää menestystä kilpailussa työstä ja työllisyydestä.

Eräs opiskeluun hyvin motivoitunut aikuisopiskelija kertoi haastatte-
lussaan: 

”Alusta saakka opintojeni tavoitteena oli saada maisterin tutkinto. 
Tein jo alussa melko tiukan aikataulun, jotta opintoihin ei menisi 
monia vuosia. Mielestäni pysyinkin hyvin aikataulussa ja valmis-
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tuin ehkä hieman etuajassakin. En pitänyt juuri taukoja opinnois-
sani vaan opiskelin myös kesät täysillä.” (H 2)

Opiskelijoilla on ollut projektissa mahdollisuus henkilökohtaiseen 
opinto-ohjaukseen tarpeen mukaan. Yleensä henkilökohtainen opinto-
suunnitelma (liite 6) on laadittu vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2002 ai-
kana laadittiin henkilökohtaisia opintosuunnitelmia runsaat kaksisataa. 
Suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan opiskelijan niin halutessa. 

“Aikuisopiskelijalla suunnittelun merkitys korostuu muun muassa siksi, 
että aikuisella on opiskelun lisäksi muitakin tehtäviä ja velvollisuuksia, 
jotka vaativat aikaa ja voimia. Opiskelusuunnitelman ja aikataulun hah-
mottaminen helpottaa omien voimavarojen suuntaamista ja vähentää 
epäonnistumisen riskiä.“ (Kuusinen 1994, 287) 

”Yliopistot ottavat kaikilla koulutusaloilla käyttöön opiskelijoiden hen-
kilökohtaiset opintosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen sekä opiskeli-
ja että yliopisto sitoutuvat.” (Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelma 2003–2008, 47) 

Lairion ym. (2003, 34) mukaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmi-
en käyttöönotto ja sitä tukeva ohjaus ovat olleet keskeisesti esillä myös 
ylipistojen kaksiportaisen tutkintorakenteen toimeenpanon valmiste-
luissa. Opintoaikojen lyhentäminen ja opintojen keskeyttämisen vä-
hentäminen ovat tässäkin olleet tärkeimmät perustelut ohjauksen ke-
hittämiselle.  

”Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) mahdollistaisivat opin-
tojen yksilöllisen suunnittelun. Opiskelijan valmistuminen kohtuulli-
sessa ajassa on opiskelijan ja yliopiston yhteinen intressi. Palvellakseen 
opiskelijaa ja yliopistoa on HOPSin oltava realistisesti laadittu ja sen 
toteutumista on jatkuvasti seurattava.” (OPM 39:2002, 5) 
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Kemi–Tornio alueen kokeiluprojektissa on voitu todeta käytännössä oh-
jauksen vaikutus opinnoissa edistymiseen. Monet aikuisopiskelijat ovat 
suorittaneet opintoviikkoja työn ja perheen ohessa ja päihittävät monet 
päätoimiset opiskelijat valmistumisajassaan reippaasti opetuksen laadun 
silti kärsimättä. HOPSia on tarkistettava vuosittain ja muutettava tar-
peen vaatiessa. Opiskelijaa on kannustettava ja motivoitava jatkamaan 
sinnikkäästi opinnot loppuun.

Ensimmäiset kasvatustieteen maistereiksi keväällä 2003 valmistuneet 
kokeiluprojektissa mukana olleet kaksi naisopiskelijaa kertoivat, et tä 
perhe-elämän keskelläkään ei yliopisto-opiskelu ole tuntunut vai   ke alta.

”Aikuisena sitä suhtautuu opiskeluun jotenkin eri tavalla. Motivaa-
tio on kova, ja iän sekä kokemuksen myötä on karttunut itsevar-
muutta, joka on opinnoissa edistymisen a ja o. Perheen huoltaminen 
on myös opettanut organisointikykyä, josta opiskelussa on ollut hyö-
tyä.” (H 1)

Lehtisen ym. (1999, 77) mukaan opetussuunnitelman joustavuudesta 
riippuu, kuinka paljon koulutuksessa on tilaa todelliselle oppimisen 
yksilöllistämiselle. Kun oppijat ovat jo ennakkoon pohtineet koke-
muksiaan ja osaamistaan sekä nimenneet oppimistarpeitaan, prosessia 
jatketaan nyt suhteuttamalla omat odotukset opetussuunnitelmassa ja 
yh teissuunnittelulla jäsennettyyn pätevyyteen. 

Näin havaituista eroista alkavat tarkentua kunkin yksilölliset oppimis-
tarpeet, jotka tavoitteiksi muunnettuina ovat henkilökohtaisen opetus-
suunnitelman (HOPS) perustana. 

Oravalan (1999, 278) mukaan opiskelu voi tuntua välillä helpolta, 
mut ta taas toisaalta voi tulla eteen suuriakin vaikeuksia. Voidaan sanoa, 
että myönteinen kehitys ei tarkoita riskeiltä ja epäonnistumisilta vält-
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tymistä. Keskeistä elämänkulun kannalta on ennemminkin se, miten 
ih minen suhteuttaa niin myönteiset kuin kielteisetkin tapahtumat elä-
määnsä ja millaisia merkityksiä hän antaa niille. 

Se, että monet ihmiset selviävät suuristakin vaikeuksista, kertoo siitä, 
että ihmisillä on kykyä kääntää hankaluudet voitoiksi ja niveltää ne 
osaksi elämänkertaa. Yksilön kyky löytää kielteisistä asioista jälkeenpäin 
myönteisiä tekijöitä voi myös olla tärkeä seikka, joka auttaa yllä pitämään 
psyykkistä hyvinvointia ja tyytyväisyyttä elämään sen eri vaiheissa.

4.1.4   Tutorkoulutus

Tärkeänä osa-alueena projektissa toteutettiin tutorkoulutus. Todistuk-
sen koulutuksesta sai 13 opiskelijaa, joista seitsemän on lupautunut toi-
mimaan tutoreina esimerkiksi vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestä-
missä avoimen yliopiston arvosanaopinnoissa.

Tutorkoulutus oli laajuudeltaan 10 opintoviikkoa. Tutorkoulutuksen 
tavoitteena oli antaa valmiuksia oppimisen ohjaajana eli tutorina toimi-
miseen aikuiskoulutuksen eri sektoreilla. Koulutus oli suunnattu opet-
tajille, opinto-ohjaajille, kouluttajille ja koulutussuunnittelijoille sekä 
muille koulutusasioiden parissa työskenteleville tai alalla opiskeleville.

4.1.5   Opettajapankki

Meri-Lappi Instituutti on perustanut Opettajapankin  keväällä 2004. 
Opettajapankki on henkilörekisteri, johon kootaan opetus- ja ohjaus-
tehtävistä kiinnostuneiden henkilöiden tietoja. Tietoja voivat hyödyntää 
seutukunnan koulutusorganisaatiot rekrytoidessaan henkilöstöä sekä ly-
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hyt- että pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Toiminta on hyvin alkuvaiheessa, 
joten sen toimivuudesta käytännössä ei ole vielä paljon kokemuksia.

4.1.6   Opinnäytepankki

Maakuntakorkeakoulukokeilun aikana on käynnistetty Opinnäyte-
pankkipalvelu, jonka tarkoitus on toimia sekä alueen organisaatioiden 
että opiskelijoiden eduksi. Opinnäytepankki on foorumi, joka auttaa 
opinnäytteitä tarvitsevia yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä sekä opin-
näytteiden aiheita hakevia opiskelijoita kohtaamaan toisensa. Fooru min 
tavoitteena on, että 

eri tahot saavat jonkin ongelman ratkaistua kohtuullisin kustan-
nuksin ja tuorein tiedoin, 

opiskelijat saavat mielekkäitä aiheita tutkittavakseen ja parhaim-
massa tapauksessa työllistyvät aiheen tarjoavaan yritykseen tai 
muuhun organisaatioon opinnäytetyön jälkeen ja

korkeakoulujen opettajakunta saa lisää suoria yhteyksiä yritys-
maailmaan ja muihin opinnäytteitä teettäviin yhteistyötahoihin.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijoilta edellytetään opin-
näytteiden tekemistä. Opinnäytteet, kuten erilaiset harjoitus-, projek-
ti- ja pro gradu -työt, kehittävät opiskelijoiden tietoja ja taitoja omalla 
ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäyte kehittää käytännön työtä ja 
antaa siihen uusia näkökulmia. 

Tällä hetkellä Meri-Lappi Instituutin maisteriohjelmissa on yliopisto-
opiskelijoita sekä logistiikan että digitaalisen median aloilla. Opiskelijat 
ovat opintojensa loppuvaiheessa, joten päättötöiden aiheista on kysyn-

1.

2.

3.
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tää. Lisäksi Kemi–Tornio alueella on muun muassa  kasvatustieteellisen 
ja yhteiskuntatieteellisen alan yliopisto-opiskelijoita. 

Foorumin tarkoitus on palvella myös ammattikorkeakouluopiskelijoi-
ta, joten opinnäytetöiden aihe-ehdotukset voivat olla hyvin monialaisia. 
Palvelulla tavoitellaan itsenäistä Internetin välityksellä toimivaa järjes-
telmää, jossa työnantajat ilmoittavat selvitystä vaativista aiheista ja on-
gelmista ja opiskelijat ottavat suoraan yhteyttä opinnäytteen tilaajiin.
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4.2  Hajautetun korkeakouluopetuksen 
 merkitys perheelliselle ja työssä käyvälle 
 aikuisopiskelijalle

4.2.1   Perhetilanteen huomioiminen 

Kokeiluprojektin keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä koulutuksellis-
ta tasa-arvoa;  Kemi–Tornion seutukunnan asukkaiden ulottuville on 
pyritty tuomaan mahdollisimman monipuolista koulutusta eri tieteen-
aloilta ja eri yliopistoista, ja opintoja on tarjottu myös tavallista edulli-
semmin omalla asuinseudulla.  

”Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, että opintoja on järjestetty 
kotipaikkakunnalla. Se on helpottanut huomattavasti perheellisen 
työn ohella opiskelua.” (AO 3)

Tuomisto (1989, 33–34) esittelee artikkelissaan koulutuksellisen tasa-
arvon käsitteen (equality of educational opportunity), joka on määritel-
ty kasvatusalan kansainvälisessä tietosanakirjassa seuraavasti: Koulutuk-
sellisen tasa-arvovaatimuksen lähtökohtana on käsitys, jonka mukaan 
yhteiskunta on velvollinen varmistamaan niin hyvin kuin mahdollista, 
että samantasoiset opiskelumahdollisuudet ovat tasa-arvoisesti jokaisen 
yhteiskunnan jäsenen ja väestöryhmän saatavilla.

Suurin osa maakuntakorkeakoulukokeilussa mukana olleista opiske-
lijoista oli keski-ikäisiä naisia, joilla oli perhettä ja joista osalla oli perheen 
lisäksi työkin. Tämän vuoksi heillä oli erittäin huonot mahdollisuudet 
lähteä yliopistokaupunkeihin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
tärkeäksi palvelutehtäväksi nouseekin opintojen saatavuuden paranta-
minen. Se voidaan toteuttaa hajauttamalla opintoja maakuntaan käyt-
tämällä hyväksi yhteistyöverkostoa, joka muodostuu koko seutukunnan 
kattavista vapaan sivistystyön oppilaitoksista. 
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Hajauttamisessa opintojen korkeat kustannukset eriarvoistavat ihmisiä. 
Työttömillä ja pienituloisilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta osallistua 
useita satoja euroja maksaviin koulutuksiin. Hintataso eri oppilaitosten 
välillä vaihtelee melkoisesti.

”Projekti ollut alueen kehittämisen ja aikuisopiskelun tunnetuksi 
tekemisen kannalta avainasemassa. Kannattaisi harkita projektin 
muuttamista prosessiksi.” (AO 8) 

Arajärvi (2003, 13–15) tuo opetusministeriölle tekemässään selvityk-
sessä esille opiskelumaksujen ja toimeentulon kohtuullisuuden arvioi-
misen yhtenä keskeisimmistä koulutus- ja tulopoliittisista kysymyksistä. 
Näihin kysymyksiin liittyy Arajärven mukaan oikeudenmukaisuusnä-
kökulma, jolla on myös tasa-arvopoliittisia ulottuvuuksia.

”Ilman tätä projektia en olisi voinut opiskella – olen perheellinen ja 
asun kaukana yliopistokaupungista. Projekti sinänsä OK – maksut 
vain ovat hirveitä!!!”  (AO 87)

Keltikangas-Järvinen (2000, 325) pohtii työnteon arvomaailmaa. Hän 
kirjoittaa työteon perusajatuksesta, että työtä tehdään jonkin eteen, per-
heen, tulevaisuuden, paremman elämän. Todellisuudessa perhe ja pa-
rempi elämä on nykyään hyvin usein uhrattu työnteolle. 

Suuri osa ihmisistä antaa työlle aikansa, voimansa, mielenkiintonsa ja 
koko elämänsä, joten ”parempaa elämää ei koskaan ennätä tulla”. Työtä 
ei tehdä elämistä varten, vaan elämä on nykyään työtä varten. 

”Joskus aamuisin, pyöräillessäni kello viiden jälkeen sateessa tai pak-
kasessa kotoa rautatieasemalle, ja edelleen Rovaniemellä asemalta 
yliopistolle, mietin opiskeluni kannattavuutta, onko se tämän kai-
ken vaivan arvoista? Välillä haaveilin lasinpyyhkijöistä silmälasei-
hin, näkisi edes mihin on menossa. Tällaiset tunteet kuitenkin oli-
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vat vain ohimeneviä. Minulla on valtava motivaatio opiskella, sen 
avulla pienet järjestelyongelmat olivat sivuseikka.” (H 4) 

Kotiin tullaan hengähtämään, purkamaan pahaa oloa ja kokoamaan voi-
mia, että taas jaksettaisiin työssä. Perhe-elämä sanan varsinaisessa mer-
kityksessä on yhä vähäisempää. Lapsi, joka ei koskaan ole nähnyt laitet-
tavan ruokaa tai jolle perhe-elämä tarkoittaa kiistelyä siivousvuoroista, 
ei ole harvinaisuus.

”Asuin koko opiskelun ajan kotona ja kävin Rovaniemellä vain tar-
vittaessa.” (H 1)  

4.2.2   Perhe muutoksen kourissa

Perhettä pidetään keskeisenä yhteiskunnan rakennetta ylläpitävänä pe-
rusyksikkönä. Tavallinen suomalainen perhe on miehen ja naisen muo-
dostama yhteisö, jossa on yksi tai useampia lapsia. (Paananen 1990, 8)

Jallinojan (2000, 193) mukaan perhettä ei enää ajatella pelkästään ylei-
senä käsitteenä, joka olisi määriteltävissä joidenkin yleispätevien ja yksi-
selitteisten kriteerien pohjalta. 

Määrittelyn vaikeutena on ennen kaikkea se, että äidin ja isän parisuhde 
päättyy yhä yleisimmin, ja myös se, että äiti ja isä rakentavat uusia pa-
risuhteita. Näistä parisuhteista voi muodostua pitkä sarja erilaisia per-
heenjäsenehdokkaita. Lapset joutuvat helposti pohtimaan, ketkä kaikki 
kuuluvatkaan heidän perheeseensä.

Erilaiset perhemuodot ovat lisääntyneet ja erilaistuneet voimakkaasti 
viime vuosikymmenenä. Käyttökelpoisen perheen määritelmän olisi ka-
tettava kaikki perhemuodot: ydinperhe, yksinhuoltajaperhe, kaksikes-
kusperhe, yksinhuoltajuus avioeron jälkeen tai ilman edeltänyttä avio-
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liittoa, adoptioperhe, (vapaaehtoisesti tai haluamattaan) lapseton perhe 
(pari), perhe, joka on saanut koeputkilapsen, sijaisperhe jne. (Gerris 
1990, 145) 

Ihmisen elämänkulun kannalta on tärkeää se kuinka hyvin hän pys-
tyy käsittelemään elämänmuutoksiaan. Kun ihminen pohtii uudelleen 
elämäänsä, hän käy läpi monenlaisia tunteita. Käännekohdat elämässä 
saavat aikaan myös uusia käyttäytymismuotoja, kuten esimerkiksi opis-
kelemaan lähtemisen. (Oravala 1999, 275)

”Kesällä 1999 sitten päätin, että nyt saa ruikutukset ja haikailut 
loppua. Nyt tämä ’täti’ etsii sen alan, joka kiinnostaa, ja lähtee opis-
kelemaan. Hommasin itselleni yliopistojen valintaoppaita, laavasin 
niitä läpi ja etsin sopivaa opiskelualaa. Julkisoikeus oikein pomppasi 
esiin, siinä oli juuri sitä ’jotain’, joka minua kiinnostaa. Soitin sa-
man tien Lapin yliopistoon ja kyselin mahdollisuutta päästä opis-
kelemaan julkisoikeutta PIA-opiskelijana. Se mahdollisuus järjestyi 
oikein hyvin. Syksyllä 1999 sitten aloitin opintoni. Olin silloin 33-
vuotias, naimisissa, seitsemän lapsen asunto- ja autovelkainen koti-
äiti (takanani kaksi vuotta työelämässä sairaanhoitajana ja kym-
menen vuotta kotiäitinä). Lähtökohdiltani siis kaikkea muuta kuin 
kelvollinen opiskelijaksi.” (H 4)

Hiltunen (2000, 141) kirjoittaa artikkelissaan, että myös oppimisen ja 
opiskelun herättämiä tunteita on pohdittu. Oppija ei aikuiskoulutuk-
sessakaan – koulutustilanteeseen tullessaan heitä kehoaan  ja mieltään 
na rikkaan ja tule tunnille vain aivojensa, kognitiivisen ns. järkensä kans -
sa, vaan kokonaisuutena. Opittavat asiat, ryhmä, kouluttaja ja kokemus 
oppimisen edistymisestä voivat kaikki herättää tunteita, joita on viisasta 
käsitellä kunnioittavasti tai joiden olemassaolon toteaminen ja sille tilan 
antaminen jo itsessään voi auttaa.
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Sisäiset mallit eivät ainoastaan ohjaa sitä tapaa, miten näemme maa-
ilman, vaan myös meidän toimintaamme. Ne ovat usein tiedostamat-
tomia, rutinoituneita, itsestään selvinä pidettyjä oletuksia siitä, miten 
asioiden pitäisi olla. Ne estävät usein uusien ja ehkä parhaiden työtä 
koskevien ideoiden toteuttamisen. Yhteiseen käsitykseen voidaan pääs-
tä vain yhteisen työstämisen ja avoimen keskustelun avulla. (Senge 
1994, 195) 

Yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamat kriisit pakottavat työelä-
mässä olevia aikuisia orientoitumaan uudelleen elämässään. Opiskelu 
ja itsensä kehittäminen voivat tällöin toimia yhtenä keinona kriiseistä 
selviytymiseen. (Ropo 1982, 101) 

”Halusin myös elämääni lisää toimintaa, miksei jännitystäkin ja 
haastettakin. Olen aina ollut sellainen ihminen, että jokin projekti 
pitää olla menossa. Nyt ollessani kotiäitinä koin, että opiskelujen 
aloittaminen ja niiden eteenpäin vieminen antaisi minulle tyydy-
tystä ja mielekkyyttä eteenpäin: minulla oli jotain omaa ja saisin 
suunnitella asioitani eteenpäin. Uskoin myös, että näistä opinnoista 
olisi tulevaisuudessa paljon hyötyä.” (H 2)

Näyttää siltä, että käännekohdat ovat osa ihmisten omaa elämänsuun-
nitelmaa; ne saavat aikaan toivottua uudelleen orientoitumista ja niiden 
kautta ihmiset kulkevat kohti omia päämääriään. (Oravala 1999, 279)

Jallinoja (2000, 187–189) pohtii teoksessaan, millä edellytyksillä ihmis-
ten yhteenliittymistä tulee perhe. Perheen määritelmää on entistä vai-
keampi muodostaa Jallinoja  on koonnut prosenttilukuja keskeisimmis-
tä meillä vallitsevista perhemuodoista vuonna 1997 tehdystä Reunan 
tutkimuksesta. Suomalaisista 98 prosenttia on sitä mieltä, että aviopari 
lapsineen muodostaa perheen. 86 prosenttia suomalaisista katsoo, että 
avopari lapsineen muodostaa perheen.
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Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että yksinhuoltaja lapsineen 
muodostaa perheen. Yhden vanhemman perheitä kutsuttiin ennen 
”va    jaaperheiksi”. Yleensä on ollut tapana luokitella perheiksi vain ne 
ruo kakunnat, joissa on lapsia. Reunan tutkimuksessa suomalaiset ovat 
kuitenkin eri mieltä asiasta, nimittäin 73 prosenttia vastanneista pitää 
lapsettomia aviopareja perheinä. Lapsettomia avopareja pitää 55 prosent-
tia suomalaisista perheinä. 

Suomalaiset hyväksyvät hyvin yleisesti (85 prosenttia) perheiksi myös 
suurperheen eli usean sukupolven yhteisön, jos sukulaiset asuvat yhdes-
sä. 72 prosenttia suomalaisista hyväksyy perheiksi myös vanhemmat ja 
heidän aikuiset lapsensa, jotka eivät enää asu vanhempien kanssa. 

He siis tuntuvat perheiltä, vaikka he eivät asu enää yhdessä. Perhemuo-
dot ovat näissä vaihtoehdoissa erilaisia, mutta ihmiset pitävät niitä per-
heinä mitä ilmeisemmin sen vuoksi, että ne mielletään perheen eri vai-
heiksi.  

Perhe on voimakkaasti ideologinen instituutio. Se tulee näkyviin siinä, 
että perheestä esitetään julkisuudessa kahta erilaista toisilleen vastak-
kaista näkemystä. Ne ovat familistinen ja individualistinen perhekäsi-
tys. Vastakkaisuus johtuu siitä, että familistinen perhekäsitys korostaa 
perheen arvoa sinänsä ja individualistinen perhekäsitys taas painottaa 
yksilön oikeutta omaan elämään jopa siinä määrin, että se voi uhata 
perheen pysyvyyttä. (Haavio-Mannila 1984, 39)

Familistisen perhekäsityksen mukaan avioliitto on vakaata perhe-elä-
mää, jonka täyttää riittävä määrä lapsia. Avioliiton on tarkoitus kestää 
koko elämän ajan. Mikäli vain on mahdollista, äiti on kotona lasten 
ollessa pieniä. (Haavio-Mannila 1984 39, 55)

Jallinojan (1985, 26) mukaan individualistinen perhekäsitys ei ole kos-
kaan ollut minkään valtaa pitävän laitoksen ajama näkemys, vaan sen 
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puolesta puhujat löytyivät pienistä radikaaliliikkeistä. Tämän käsityksen 
keskeisimpänä ajatuksena oli, että jokainen ihminen on vapaa ja itsenäi-
nen yksilö, jonka tekoja eivät institutionaaliset eivätkä muut sosi aaliset 
säännökset saa kahlita. 

Suomessa individualistinen näkökulma tuotiin julkisuudessa esille 
1960-luvulla. Miehen ja naisen välisen suhteen ainoaksi hyväksyttäväk-
si pohjaksi tuli rakkaus. Mikäli se ei kestä ihmisen koko elinikää, hänellä 
tulee olla oikeus purkaa suhde. Myös avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin 
suhtauduttiin sallivasti.

Nämä perhemallit eivät ole oppeja muiden ismien tavoin, eikä niitä 
myöskään ole löydettävissä arkielämässä sellaisenaan puhtaina tyyppei-
nä, vaan ne ovat lähinnä ideologisia perhekäsityksen ajatusrakennelmia. 
Perhemallien tärkeys ilmenee siinä, että niiden avulla yksilö voi hah-
mottaa itselleen, onko omassa elämässä merkityksellisempi yksilöllinen 
vai perheen etu. (Haavio-Mannila 1984, 104)

Perheistyminen muuttaa olennaisesti ihmisen elämäntapoja ja niihin 
liittyviä ratkaisuja. Muiden perheenjäsenten paitsi miesten on otetta-
va toiminnassaan huomioon muut perheenjäsenet ja heidän tarpeen-
sa sekä varauduttava perheyhteisössä tapahtuviin muutoksiin. Osa tu-
levista muutoksista on jo etukäteen tiedossa, kuten lasten kasvaminen 
ja muuttaminen pois kotoa. Yksilö kokee nykytilanteensa väliaikaisena 
ja siten muuttuvana. Koulukseen hakeutuminen voi liittyä juuri muu-
tosvaiheeseen. Koulutukseen pyrkimisen syynä voi olla myös pyrkimys 
ammattitaidon syventämiseen tai jonkin erityisalueen kehittäminen jo 
olemassa olevan ammattitaidon lisäksi. (Korhonen 1998, 281)

”Lukuvuonna 1999–2000 suoritin avoimessa yliopistossa sekä jul-
kisoikeuden että aikuiskasvatuksen approbaturin. Samaan aikaan 
tienasin opiskelurahoja työskentelemällä sairaanhoitajana van-
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hainkodissa. Tein siellä työsuhteen ’puolikasta’, eli 50 prosenttista 
työaikaa. Nuorimmat lapseni olivat tuolloin 1-, 3- ja 5-vuotiaita. 
Kotona opiskelu vaati monenlaisia hauskojakin järjestelyjä. Esimer-
kiksi tentteihin luin sillä lailla, että yksi lapsistani istui olkapäilläni, 
kaksi sylissäni ja tenttikirja oli jossakin siinä välissä. Essee-tehtävät 
kirjoitin enimmäkseen kylmässä autotallissa ’rauhassa’, toppavaat-
teet päällä ja hanskat kädessä. Meillä ei vielä silloin ollut tieto- tai 
muutakaan kirjoituskonetta, joten tehtävät täytyi tehdä konkreetti-
sesti kirjoittamalla.” (H 4)

Nurmen (1995, 185) mukaan ilta- ja etäopiskeluntarjontaa pitäisi lisä-
tä, koska ne ovat kuitenkin vaihtoehtoja, jotka madaltaisivat koulutuk-
seen osallistumiskynnystä. Toimivia ja kohtuuhintaisia lastenhoitopal-
veluja tarvitaan myös iltaisin, kun pienten lasten äiti opiskelee  ja isä on 
esimerkiksi vuorotyössä. Monet kunnat ovat luopuneet talousvaikeuksis-
saan muun muassa iltaopiskelijoiden lastenhoidosta. 

”Iästä, elämänkokemuksesta ja perheellisyydestä johtuen en kaivan-
nut (enkä olisi edes ehtinyt osallistua) opiskelijarientoja. Päivät, jot-
ka vietin yliopistolla olivat tarkalleen ohjelmoituja, kellon kanssa, 
junalta junalle: luentoja, tenttejä, kirjastossa käyntiä, muiden vält-
tämättömien asioiden hoitoa, välillä päänsärkylääkettä.” (H 4)

Korhosen (1998, 35) mukaan lapsiperheissä huomioidaan turvallisuus 
tär keänä seikkana, sillä kotia ei hevin muuteta opintojen takia. Ajatel-
laan, että lapsi tarvitsee tutun ympäristön, entiset leikkitoverit ja mah-
dollisimman pysyvän hoitopaikan tai koulun. Erityisen tärkeänä opis-
kelijat korostavat sitä, että lasten päivähoitojärjestelyt ovat kunnossa. 
Opiskeleva äiti voi ajaa autolla pitkiäkin matkoja päivittäin päästäkseen 
yöksi kotiin. Lapsille halutaan turvata koti ja kodin lähiympäristö mah-
dollisimman pysyvänä. Pysyvyyden uskotaan lisäävän turvallisuutta.
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”Opiskelun, työ ja perheen yhteensovittamisessa ei ole ollut ongelmia, 
vaikka lapset joskus huokailevatkin kun taas menen johonkin semi-
naariin, että olisi niin mukava kun äiti vain pyörisi kotinurkissa!” 
(H 3)

Jaana Kyllösen (2000, 39–40) tekemän tutkimuksen mukaan useim-
missa perheissä molempien vanhempien on oltava mukana työelämäs-
sä tai parantamassa asemiaan työmarkkinoilla opiskelemalla taatakseen 
perheelle kohtuullisen toimeentulon. On selvää, että tämä aika on pois-
sa perheen yhteisestä lasten kanssa vietettävästä ajasta. Työ- ja opiske lu-
paikoista on kova kilpailu, koska nykyinen yhteiskunta rakentuu mark-
kinatalouden varaan.   

Tilaus maakuntakorkeakoulun tyyppiselle hankkeelle syntyi alueen ai-
kuisopiskelijoiden tarpeista. Suoritettuaan useitakin arvosanoja avoi-
men yliopistojen opintoina monet ovat törmänneet siihen tosiasiaan, 
että opintojen jatkaminen lähiyliopistojenkin kursseilla on heidän saa-
vuttamattomissaan ilman paikkakunnalta muuttoa. Työn ja perheen 
vuoksi muutto on monelle mahdoton ajatus. Niinpä maakuntakorkea-
koulukokeilun avulla on pyritty tarjoamaan tutkintojen osia mahdolli-
simman paljon opiskelijoiden omalla asuinseudulla.

”Opintojen ja perheen yhteensovittaminen vaati järjestelyjä. Miehe-
ni suhtautui melko kiitettävästi opintoihini. Hyvin harvoin hän nu-
risi, että aina istut vain tietokoneen äärellä. Ehkä nurina oli siksikin 
niin vähäistä, koska yritin suoriutua kotitöistäni ja lastenhoidostani 
entiseen malliin. Näin jälkikäteen ajateltuna, vaadin itseltäni ehkä 
liikaakin. Varhain aamuisin heräsin tekemään koulutöitä, kun lap-
set vielä nukkuivat. Päivän aikana hoidin kaikki talouteen liittyvät 
asiat ja lapset tietenkin siinä samalla. Mieheni kävi töissä ja illat 
hän sai levähtää. Joskus aina yritin laittaa järjestystä uuteen uskoon 
ja patistin miestäni hoitamaan enemmän asioita, joita hän hoitikin 
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seuraavat pari päivää kunnes mentiin samoille urille takaisin. Ehkä 
tunsin jonkinlaista naisille tyypillistä syyllisyyttä opinnoistani, jol-
loin yritin tasapainoilla opintojen ja perheen välillä.  Toisaalta olin 
jo yli kymmenen vuotta hoitanut per heemme asioita enkä usko, että 
olisin ne voinut lopettaa opintojen vuoksi.” (H 2)

Edellä olevasta diskurssista nousee esille useita merkityksiä ja ominai-
suuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia, joita perheenjäsen olettaa itselleen 
ja toiselle perheenjäsenelle. 

Ristiriita, jonka yksilöt joutuvat kohtaamaan valitessaan perheen ja yh-
teiskunnan välillä, on sietämätön. Ristiriita kohdistuu nimenomaan nai-
siin (äiteihin), koska pääasiassa he vastaavat kodinhoidosta ja lapsista. 
Kyllönen korostaa tutkimuksessaan myös sitä, että perheen aineellinen 
hyvinvointi vaatii osallistumista yhteiskuntaan ja toisaalta taas lapset 
vaativat aikuisen aikaa ja välittämistä voidakseen henkisesti hyvin. 

Lapset altistuvat käytöshäiriöihin laiminlyötyinä. Kuitenkin on niin, 
että laiminlyödessään työn tai opiskelun vanhemmat altistavat lapsensa 
puutteelliselle aineelliselle hyvinvoinnille. Kumpi paha on pienempi, se 
on mahdotonta tietää. Naisen paikaksi on perinteisesti katsottu koti ja 
lastenkasvatus, joten naiset joutuvat herkemmin tässä asiassa syyllistä-
misen kohteeksi.    

4.2.3   Kotityöt ja harrastukset opiskelun aikana

”Se on sitä, että jokin sisimmässäni käskee, moittii, muistuttaa. Eikä ole 
vaikea arvata, mistä: tietenkin tekemättömistä kotitöistä. Pitäisi enem-
män siivota, alentaa pyykkivuorta, ulkoiluttaa useammin poikia, tehdä 
vaihtelevampia ruokalajeja, lukea lapsille enemmän kirjoja, leikkiä, vas-
tailla kysymyksiin kärsivällisemmin, kestää paremmin kiukkua ja kiittä-
mättömyyttä, sillä sehän on perin inhimillistä.” (Jokinen 1997, 103) 
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”Pyrin osallistumaan lasteni harrastuksiin parhaani mukaan, mut-
ta sosiaalinen kanssakäyminen ystävieni kanssa supistui kyllä mi-
nimiin. Muutuin kyllä sillä tavoin erakoksi, etten käynyt missään, 
mikä ei liittynyt lapsiin tai opiskeluun. Kun meno on minimissä, jää 
enemmän aikaa perheelle ja opiskelulle.” (H 1) 

Perheellisten opiskelijoiden määrä tulee lisääntymään. Opiskelija on 
yhä useammin äiti ja/tai isä. Tällaiset useampirooliset opiskelijat voivat 
luoda monia etuja yliopistolle, koska heillä on voimakas motivaatio, elä-
mänkokemusta ja kehittyneet selviytymiskeinot. (Home 1992, 26)

”Elämänkokemuksesta on paljon hyötyä opiskelussa, laaja orientaa-
tioperusta on aikaa ja energiaa säätävä pohja.” (H 3)

”Kotitöiden jakamisessa on yhä edelleen kysymys tärkeästä asiasta, sil-
lä eniten erimielisyyksiä puolisoilla oli juuri kotitöiden jaosta. Miehet 
olivat tyytyväisempiä ja naiset tyytymättömämpiä kotitöiden jakoon, 
kun se noudatti perinteistä mallia eli vaimo laittoi ruuan, siivosi ja pesi 
pyykin. Naisilla tyytyväisyys kotitöiden jakoon oli yhteydessä avioliiton 
arvioituun onnellisuuteen, mutta miehillä edellä mainittua yhteyttä ei 
ollut.” (Palolahti, 1995, 84)

”Kerroin perheelle vasta kun olin aloittanut opinnot; Muumita-
rinoiden hemulin unelma naurettiin lyttyyn kun hän meni kerto-
maan siitä liian aikaisin toisille, päätin, että minun unelmaani ei 
kukaan naura lyttyyn.” (H 3) 

Epämuodollinen tieto on noussut esiin voimakkaasti aikuisten oppi-
mista ja koulutusta tutkittaessa. Informaali oppiminen on ihmisen toi-
mintahistorian aikana varastoitunutta yksilöllistä kokemusta, joka aut-
taa ihmistä tekemään nopeasti käytännöllisiä ennakointeja esimerkiksi 
asioiden vaikutussuhteista.
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Kun on kysymys aikuisopiskelijoista, on otettava huomioon heidän elä-
mänkokemuksensa. He löytävät helpommin yhteyden teorian ja käy-
tännön välillä. (Usher 1989, 112)

”Toiveena olisi saada työpaikka, jossa pystyy hyödyntämään aiempaa 
opittua, elämänkokemusta sekä tietenkin käyttämään hyödyksi nyt 
opitut tiedot ja taidot.” (H 7)

Tyhjän pesän vaihe, jolloin lapset ovat lähteneet kodista omaan elä-
määnsä, on haaste sekä äidille ja isälle selviytyä tilanteesta. Varsinkin 
äidillä on silloin aikaa itselle, yhteisille ja yksilöllisille harrastuksille. On 
mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja järjes-
tötoimintaan. Hän voi suorittaa kesken jääneitä opintoja loppuun tai 
opiskella kenties ihan jotakin uutta. (Kalliopuska 1988, 113)

”Kuulakas syysaamu. Tulin juuri aamulenkiltä. Toivotin naapuril-
le hyvää huomenta, edes sen verran yhteydenpitoa naapurin kans-
sa. Talo on tyhjä. Lapset lähteneet kouluun, mies töihin. Ryyppään 
kupin kahvia ja laitan pyykkikoneen päälle. Oikaisen pari mattoa 
työhuoneeseen mennessäni ja nostan pudonneen takin naulakkoon. 
Avaan tietokoneen ja syvennyn kirjoittamiseen.” (Omasta päiväkir-
jasta)
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4.3   Avoin opetus ja alueelliset tutkinto-ohjelmat   
 mahdollisuuksia päämäärien saavuttamiseksi

”Päätin lähteä opiskelemaan, koska olin koko aikuisikäni ollut vain 
tilapäisissä töissä ja haaveena oli saada yliopistotasoinen koulutus, 
jotta vihdoinkin saisin jotakin vakituisempaa työtä. Opiskelemaan 
lähtöä helpotti puolison vakituinen työ. Epäröintiä aiheutti ehkä se, 
että onko sitä tekemässä oikeita ratkaisuja ja saako sitä kuitenkaan 
koulutuksen jälkeen sitä kauan kaivattua työtä.” (H 1)

Tilapäiset työsuhteet saivat tämän haastateltavan tekemään ratkaisun 
opiskelemaan lähtemisestä. Hän oli siinä onnellisessa tilanteessa, että 
puolisolla oli vakituinen työ, joten hänellä ei ollut taloudellisia esteitä 
opiskelun aloittamiseen.

Monet opiskelijat yrittivät sinnikkäästi yhdistää perheen, opiskelun ja 
työn saavuttaakseen haluamansa tavoitteet.

”Opiskelin avoimessa yliopistossa samalla tehden taloushallinnollisia 
töitä mieheni yrityksessä. Kun olin noin 80 ov suorittanut avoimessa 
niin menin väylän kautta sisään perusopiskelijaksi Lapin yliopis-
toon. Olen aina ollut rohkea ottamaan haasteita ja sillä tavalla tie-
sin opiskelusta, että kun tekee töitä niin varmasti ainakin jotenkin 
pärjää. Sillä eihän opiskelu ole periaatteessa sen erilaisempaa kuin 
normaali työn tekeminen. Eli mitä enemmän teet töitä sitä enem-
män saavutat tai mitä enemmän luet sitä parempia tuloksia saat 
aikaan.” (H 7)

Opiskeluun osallistuneista miehistä eräs kuvaili opiskeluaan seuraa-
vasti:

”Halu oppia uusia asioita, mahdollisesti hankkia uusi ammatti ja 
ura vielä ennen eläkeikää. Mahdollisuus olla vuosi vuorotteluva-
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paalla. Vuosi ei kuitenkaan riittänyt valmistumiseen, joten opiskelu 
jatkuu työn ohessa. Välillä heikentynyt terveydentila on saanut epäi-
lemään valmistumisen mahdollisuutta, mutta jatkan, vielä kun se 
on mahdollista. Luulen vielä joskus valmistuvani joksikin. Lapset 
ovat kannustaneet opintojen jatkamiseen. Vaimoni on lähinnä ih-
metellyt taloudellisesti raskasta ja kannattamatonta touhua. Ilman 
hänen tukea tämä ei kuitenkaan onnistuisi.” (H 5)

Aikuisopiskelijat voivat tuntea epävarmuutta omista opiskelutaidois-
taan ja kyvyistään.

”Opiskelemaan lähtö tuntui isolta askeleelta ja usko tutkinnon suo-
rittamiseen lähes mahdottomalta. En todellakaan uskonut, että voi-
sin suorittaa yliopistotasoisen tutkinnon, mutta innostus ja uteliai-
suus asiaa kohtaan vei kuitenkin voiton. Ajattelin, että ihmisiä ne 
toisetkin ovat, jotka näitä tutkintoja ovat minua ennen suoritelleet, 
joten miksen minäkin selviä samasta urakasta.” (H 1)

4.3.1   Alueelliset tutkinto-ohjelmat Kemi–Tornio alueella

Alueelliset kandidaatti- ja maisteriohjelmat tuovat uusia mahdollisuuk-
sia alueelle, koska tutkinto-opiskelijoille koulutus on maksutonta.

”Yliopistot kehittävät tutkimuksen ja työelämän uusiin vaatimuksiin 
vastaavia maisteriohjelmia ja vahvistavat kaikkien tutkintojen työelä-
mäkytkentöjä. Tutkintojen yliopistollista luonnetta vahvistetaan kytke-
mällä tutkintoon johtava koulutus alusta lähtien kiinteästi tieteelliseen 
tutkimukseen. Taideyliopistoissa koulutus kytketään alan tutkimukseen 
ja ammattikäytäntöihin niin, että opiskelijoiden kehittäminen itsenäi-
seen taiteelliseen työhön toteutuu.” (Koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelma 2003–2008, 48) 
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Kemi–Tornion seutukunnassa on meneillään kolme alueellista maiste-
riohjelmaa. Lisäksi joulukuussa 2004 käynnistyi työelämän kehittämi-
sen koulutusohjelma.

4.3.2   Logistiikan maisterikoulutusohjelma

Logistiikan maisterikoulutusohjelma on kauppatieteiden maisterin tut -
kintoon johtava koulutus (160 ov), jossa pääaineena opiskellaan logis-
tiikkaa. Koulutusprojektin ammatillisena tavoitteena on kouluttaa lo-
gistiikka-alan asiantuntijoita yritysten johto- ja kehittämistehtäviin. 
Logistiikka on tieteenala, joka tutkii yleisten materiaalivirtojen sekä 
niihin liittyvien informaatio- ja pääomavirtojen suunnittelua, ohjausta 
ja hallintaa. Keskeisiä toimintoja logistiikassa ovat muun muassa kulje-
tukset, hankinta, varastointi, jakelu, tuotannonohjaus ja materiaalikä-
sittely.

Koulutusohjelman toteuttamisesta vastaa Meri-Lappi Instituutti, joka 
on Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen koulutus-, tutkimus- ja kehit-
tämisyksikkö Kemissä. Tutkinnon sisältö, rakenne, vaatimustaso vastaa-
vat Oulun Taloustieteiden tiedekunnan sääntöjä. Koulutus toteutetaan 
vuosina 2001–2004 ja sen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 
Lapin lääninhallitus Tavoite 1 -ohjelmasta ja Oulun lääninhallitus Ta-
voite 3 -ohjelmasta. Opiskelijat ohjelmaan on valittu keväällä 2001. 
Tuolloin hakijoita oli 105, joista valituiksi tuli yhteensä 30 opiskelijaa 
Lapin ja Oulun lääneistä. Koulutus toteutetaan niin, että opiskelu on 
mahdollista työn ohessa: muun muassa intensiiviopetusta viikonloppui-
sin, etäopetusta, erilaisia harjoitustyötoteutuksia ja oppimisympäristö-
työskentelyä tietoverkoissa. Pyrkimyksenä on, että opiskelijat tekisivät 
päättötyöt esimerkiksi yritysmaailman toimeksi annoin. 
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4.3.3   Digitaalisen median maisterikoulutusohjelma

Digitaalisen median maisterikoulutusohjelma on osa Oulun yliopis-
ton Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaa. Se toteutetaan viidellä 
paik  kakunnalla: Kemissä, Oulussa, Raahessa, Kuusamossa ja Kajaa nis-
sa. Opiskelijoita on yhteensä 105, joista 20 opiskelijaa on Kemi–Tornio 
alueelta.

Kemi–Tornio alueella koulutusohjelman toteuttamisesta vastaa Meri-
Lappi Instituutti. Opetus hoidetaan pääosin Oulun yliopiston Tietojen-
käsittelytieteiden laitokselta etäpaikkakunnille videoneuvottelu- ja verk-
koteknologian avulla. Ohjelma toteutetaan vuosina 2001–2004.

Kohderyhmänä ovat yrityksissä tai julkisyhteisöissä työskentelevät 
henkilöt, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulutason tai jonkin 
muun soveltuvan alan yliopistotasoisen tutkinnon tai keskeyttäneet 
opin tonsa.

Koulutus tähtää fi losofi an maisterin tutkintoon. Digitaalisen median 
suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan asiantuntijoita digitaalisen 
me dian sisällöntuotannon ja järjestelmien kehittämiseen ja käyttöön or-
ganisaatioiden tiedonhallinnassa sekä viestinnässä. Suuntautumisvaih-
toehdon valinnut voi toimia esimerkiksi käyttöliittymä-, systeemi- tai 
ohjelmistosuunnittelijana, tietokantaohjelmoijana tai projektipäällik-
könä.

Koulutusohjelman rahoittavat pääosin Euroopan sosiaalivirasto (ESR) 
ja Lapin lääninhallitus. 
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4.3.4   Palvelujohtamisen ja logistiikan maisterikoulutusohjelma

Palvelujohtamisen ja logistiikan maisterikoulutusohjelma käynnistyi 
syk syllä 2004 Meri-Lappi Instituutissa. ESR-rahoitteiseen ohjelmaan 
valitaan 50 opiskelijaa, joista 25 Lapin lääninhallituksen rahoituksella. 
Valintaperusteissa otetaan huomioon hakijan työkokemus. Ohjelma on 
suunniteltu soveltuvan alan kandidaattitutkinnon tai vastaavat opinnot 
(suorittaneille) tai ammattikorkeakoulun suorittaneille henkilöille.

Koulutusohjelmassa opiskelijat suorittavat kauppatieteiden maisterin  
tutkinnon (KTM) markkinointi (suuntautumisena palvelujohtaminen) 
tai logistiikka (suuntautumisena logistiikka) pääaineenaan.

Logistiikka keskittyy yritysten materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen hal-
lintaan liittyvien käsitteiden ja menetelmien osaamiseen. Pääpainoaluei-
ta ovat SCM, operaatiojohtaminen sekä kuljetus- ja liikennetalous. 

Palvelujohtaminen keskittyy palvelujen markkinoinnin ja palvelutuo-
tannon johtamisen alueelle  ja se antaa valmiuksia muun muassa asia-
kassuhteiden kokonaisvaltaiseen johtamiseen, laatujärjestelmien kehit-
tämiseen sekä informaatio- ja rahavirtojen johtamiseen.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena, joten opiskelu on mahdollista 
myös työn ohella iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelujohtamisen opinnot 
järjestetään lähiopetuksena Kemissä ja etäopetuksena Oulussa; logistii-
kan opinnot järjestetään lähiopetuksena Oulussa ja etäopetuksena Ke-
missä. 

4.3.5   Työelämän kehittämisen koulutusohjelma

Työelämän kehittämisen koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa 
ny kyisen työelämän keskeisiä muutoksia ymmärtäviä ja kehittämis-
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orientoituneita hallintotieteen, kasvatustieteen ja yhteiskuntatieteen 
kan didaatteja, jotka kykenevät toimimaan omalla alallaan ja omissa 
työ tehtävissään työnkehittämisen liittyvissä koulutus-, suunnittelu- ja 
tutkimustehtävissä. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on, että sekä työ-
markkinoilla olevat että työmarkkinoille tulevat omaksuisivat koulu-
tuksen avulla aiempaa paremmat valmiudet kohdata työn ja työelämän 
muutoksen mukanaan tuomat haasteet sekä toimia työyhteisössään ja 
työssään uudella ja toimintaa kehittävällä refl eksiivisellä tavalla.

Koulutusohjelma toteutetaan ilta- ja viikonloppuopetuksena pääsään-
töisesti Kemissä. Ohjelmaan voivat osallistua myös muut kuin tutkin-
to-opiskelijat avoimen yliopiston käytäntöjen mukaisesti. Ohjelmaan 
valituille tutkinto-opiskelijoille koulutus on maksutonta.

4.3.6   Opiskelu- ja asuinpaikan merkitys opiskelumotivaatiolle

”Projekti motivoi opiskeluun. Ei olisi ehkä edes tullut aloitettua 
opiskelemista, ellei projektin puitteissa olisi tullut kotiin esitteitä ja 
informaatiota alkavista kursseista.” (AO 68)        

Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneiden runsas lukumäärä 
osoit taa, että alueella järjestettävä koulutus lisää motivaatiota. Toisaalta 
voi todeta, että monilla opiskelijoilla hiipuu motivaatio tämän kokei-
lun jälkeen, koska alueella ei ole riittävästi taloudellisia resursseja tarjota 
edullista korkeakouluopetusta jatkossa.

Kuitenkin alueelliset maisteriohjelmat ja kandidaattitason koulutukset 
mahdollistavat ainakin osalle aikuisista maksuttoman koulutuksen alu-
eella.

”Toivottavasti projekti jatkuu. Idea hyvä. Joskus jotain periferiaan-
kin.” (AO 76)
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”Työhön lähtisin, jos niitä ois. Jatko-opintoja suunnittelen ja olen 
päättänyt jatkaa, vaikka siihen menisi useampi vuosi. En kuiten-
kaan suunnittele tohtorin tutkintoa, vaan ihan vain ammattipäte-
vyyden saamista ja työelämään sijoittumista.” (H1)





116

5.1  Mitä kokemus on ?  

Kokemusta terminä valaisee Dewey (1910, 156) sanoen sen merkitse   vän 
joko kokemusperäistä (empirical) tai kokeellista (experimental) suh tau-
tumistapaa. Kokemus ei ole jäykkä ja suljettu ilmiö; se on elävä ja sik si 
kasvava. Kun sitä hallitsee menneisyys, tapa ja rutiini, se on usein vas-
takkainen järkevälle ja harkitulle. Mutta kokemus sisältää myös refl ek-
tion, joka vapauttaa meidät aistimuksen, maun ja perinteen rajoitta-
vasta vaikutuksesta. Kokemus voi toivottaa tervetulleeksi ja sisällyttää 
itseensä kaiken, mitä kaikkein täsmällisin ja terävin ajattelu keksii. Itse 
asiassa kasvatuksen tehtäväksi voidaan määritellä juuri tällainen koke-
muksen vapauttaminen ja laajentaminen.

Kokemus eli empiria on tieto, joka perustuu kokemukseen. Salosen 
(2002, 25–26) mukaan yhteys ja ykseys viittaavat kokemiseen, tuntemi-
seen, uskomiseen ja jopa uskaltamiseen. Ajattelun ja olemisen samuus, 
tuo tietämisen tasolla paradoksaalinen tietämisen ongelma, on kokemi-
sen normi, eikä ainoastaan kokemisen normi, vaan siinä on fi losofi an 
sisäinen tuli: usko, tunne ja tahto.

Ojasen (2003, 1–2) mukaan kokemus sisältää aina erilaisia elämyksiä 
ja uskomuksia. Aikaisemmat kokemukset eivät ole totuus siitä, mitä 
on ollut tai miten aikanaan näin asioiden olevan, vaan pikemminkin 



117

totuus siitä, miten koen asiat tässä ja nyt. Kokemus on ymmärrettävä 
pro  sessina, joka muodostaa jatkumon menneisyydestä tulevaisuuteen. 
Ajattelu on myös henkilökohtainen kokemus. Tunteet, mielikuvat ja 
tar   peet vaikuttavat ajatusten muodostumiseen, vaikka ne usein ovatkin 
tiedostamattomia. 

Kokemuksessa on aina vaikuttamassa ihmisen sisäisten ja ulkoisten te-
kijöiden vuorovaikutus. Sekä yksilön tarpeet että hänen olosuhteensa 
vaikuttavat kokemuksen sisältöön. Kun jollekin asialle tai tapahtumalle 
annetaan merkitys, siitä tulee kokemus. Kokemukset ovat merkityksen-
antoa. 

5.2  Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen 
 maakuntakorkeakoulukokeilussa   

Esitän poimintoja erilaisia merkityssysteemejä tuottavista diskursseista, 
joita opiskelijat ovat kirjoittaneet maakuntakorkeakoulukokeilusta kou-
lutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta. Koulutuksellisella tasa-arvolla 
tar koitetaan mm. jo tässä tutkimuksessa aiemmin mainittuja koulu tuk-
seen pääsyn tasa-arvoa ja koulutusjärjestelyjen tasa-arvoa. Merkitykset 
rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä määrätyissä konteksteissa. 

Huomio kiinnittyy sellaiseen joustavuuteen ja muuntuvuuteen, jonka 
mu kaan sama fyysinen toimija voi liikkua hyvin monessa toiminnalli sis-
sa positioissa. Maakuntakorkeakoulukokeilu voidaan jäsentää yhdek si 
kontekstiksi, johon opiskelijat kuuluvat. 

Tässä tutkimuksessa keskeisimmät merkityssysteemit ovat sellaisia kie-
lenkäytön alueita, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi erilaisia maa-
kuntakorkeakoulukokeiluun liittyviä aiheita. 
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Aineiston tulkinnassa on kaksi perustavaa lähtökohtaa. Ensiksi se, että 
diskurssi – kieli realisoituneena opiskelijoiden puheessa ja kirjoituksissa 
– on jo yksi tulkinta. Tämä viittaa ns. hermeneuttiseen kehään. Gada-
mer (1979, 261) kirjoittaa, että hermeneuttinen kehä on ontologinen 
kuvaus ymmärtämisen etenemisestä spiraalimaisena prosessina, ei niin-
kään menetelmällinen kehä. Kehäkäsite on jossain määrin harhaanjoh-
tava, koska kyseessä on sulkeutumaton eikä umpeutuva kehä, spiraali-
mainen prosessi, mikä merkitsee sitä, että ymmärtäminen ei ole koskaan 
täydellistä. Toisessa lähtökohdassa korostetaan tulkintaprosessin luovaa 
luonnetta. Se ei ole pelkkä analyysi vaan myös synteettinen konstruktio, 
luova projektio, mahdollinen merkitys. (Esim. Järvinen 1996, 44–45)

5.2.1   Koulutus asuinpaikkakunnalla

Haastateltujen ja kyselytutkimukseen vastanneiden opiskelijoiden pää-
tökseen lähteä opiskelemaan vaikutti merkittäväksi opintojen järjestä-
minen asuinseudulla. Maakuntakorkeakoulun opiskelijoilla näkyi sel-
västi yhteinen näkemys siitä, että he kuuluvat tähän kontekstiin ja ovat 
näin ollen selvillä omista empiirisistä olosuhteistaan ja mieltävät osal-
listumisvaatimuksen alueella järjestettyyn opetukseen, mutta otta vat 
huomioon myös muut vaatimukset, kuten esimerkiksi perheen ja työn.

”Koulutus on ollut omalla paikkakunnalla, mikä on helpottanut 
opis kelemaan lähtöä ja useamman kurssin suorittamista lyhyemmäl-
lä ajalla.” (AO 109)

”Opiskelupäätöstäni edisti mahdollisuus aloittaa opinnot omalla 
paikkakunnallani. Kasvatustieteen approbatur alkoi kesällä Kemis-
sä.” (H2)

”Hyvä asia, mataloittaa opiskelun aloittamiskynnystä. Tuo mahdol-
lisuuksia lähemmäs nimenomaan aikuisopiskelijoille.” (AO 11)



119

”Idea ja toteutus ovat ihan hyviä. Kunhan ei lopu liian lyhyeen. 
Mielellään lisää vaihtoehtoja. Verkko-opiskelu kiinnostaa kovasti.” 
(AO 85)

”Pelkästään hyviä kokemuksia; uudet opiskelumahdollisuudet omal-
la asuinseudulla ovat aina tervetulleita. Miten haluaisin kehit tää? 
Tietysti tarjonta voisi olla vieläkin monipuolisempaa ja pysyvästi 
edullista.” (AO 62)

”Se oli mielestäni suuri helpotus perheelliselle opiskelijalle, kun ei 
tar  vinnut lähteä ajamaan luentojen vuoksi Rovaniemelle. Yliopisto-
 opetuksen hajauttaminen maakuntaan on erittäin tärkeää, sillä se 
antaa ihmisille paremmat mahdollisuudet hakeutua koulutukseen.” 
(H8)

”Opinnot vasta aluillaan, mutta lähialueella järjestetty tiivis koulu-
tus on ’opiskelijaystävällinen mahdollisuus’.” (AO 16)

”Ihan hyvä projekti kun kaupungissa ei ole varsinaista yliopistoa. Ei 
tarvitse lähteä kauas kotoa ja jättää lapsia.” (AO 103)

”Hyvä juttu. Vahvistaa alueen ihmisten osaamista ja itsetuntoa. Luo 
tasa-arvoisia mahdollisuuksia.” (AO 62)

5.2.2   Koordinointi ja ohjaus

Opiskelijat kokivat tärkeäksi mahdollisuuden henkilökohtaiseen oh-
jauk seen ja opinto-suunnitelman laatimiseen sekä ajoittain sen tarkista-
miseen. Kokemus osoittaa, että opiskelijat tarvitsevat sekä puhtaasti 
tiedottavaa ohjausta että moraalista tukea. Opiskelijat haluavat saada 
hen kilökohtaista neuvontaa ennen opintojen alkamista, sen aikana ja 
myös ennen opintojen päättymistä.    
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”Projekti vastannut tarkoitustaan. Opiskelun koordinointimahdol-
lisuus, ja muiden siihen liittyvien kysymyksiä herättävien asioiden 
selvittely helppoa, kun on jokin paikka ja ihmiset, joilta voi kysyä.” 
(AO 108)

”Liikaa hajautusta, asioita piti kysyä monelta eri oppilaitokselta. Tu-
li puhelinlaskua melkoisesti.” (AO 30)

5.3   Maakuntakorkeakouluun liittyviä haasteita

5.3.1   Korkeista koulutuskustannuksista taloudellisia ongelmia

Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneet opiskelijat pitivät alueel-
la järjestettäviä opintoja melko kalliina, mikä rajoitti osallistumista 
tarpeel lisiinkin opintoihin. 

Maakuntakorkeakoulukokeilussa tuettiin opiskelijoita myös taloudelli-
sesti, mutta kaikkea  alueen avointa opetusta ei ole voitu tukea niukko-
jen määrärahojen vuoksi.

Tuettavat opinnot on valittu siten, että ne olisivat mahdollisimman mo-
ni    puolisia ja niillä olisi alueella jatkuvuutta.

Osa maakuntakorkeakoulussa mukana olleista opiskelijoista kärsi talou-
del lista ongelmista opintojen aikana. Työttömyyskorvaus ei riitä opin to-
jen rahoittamiseen, eikä toisaalta taas opintotukeen ole mahdollisuut ta 
avoimessa yliopistossa. 

Työttömänä olisi kuitenkin aikaa opiskella ja nostaa koulutustasoa työ-
paikan toivossa. Toimettomuus saattoi pitkästyttää ainakin osaa työttö-
mistä.
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”Ei ongelmia tai ehkä kurssien hinnat ovat edelleen melko kalliita.” 
(AO 109)

”Kurssien kallis hinta on ongelma, johon olen törmännyt heti. Yh-
teen kurssiin saa jo tosissaan repiä rahaa saatikka, että suorittaisi 
useampia päällekkäin.” (AO 96)

”Perheellisenä opintomaksut ovat viivästyneet, vaikka opiskelu näin 
toteutettuna on todella hyvä.” (AO 104) 

Joidenkin opiskelijoiden kanssa opintomaksuja lykättiin myöhempään 
ajan kohtaan tai jaettiin useampaan erään, jotta he pystyivät osallistu-
maan opiskeluun.

”En osaa sanoa muuta, kuin että omia ongelmia (työttömyys)”. 
(AO 60)   

”Rahapula on ollut suurin ongelma opintoja suorittaessa. Mikä-
li kurssit olisivat olleet vieläkin edullisempia tai oma rahatilanne 
olisi parempi, olisin voinut suorittaa opintoviikkoja enemmänkin.” 
(AO 78)

Koulutuksien korkeat kustannukset panivat opiskelijat miettimään tar-
kasti, mihin opintoihin heillä olisi taloudellisesti mahdollista osallistua.

”Omalla kohdalla ongelma on ollut kurssien maksullisuus, sillä pe-
rusopiskelijana yliopistolla vastaavat kurssit olisivat olleet ilmaisia. 
Kun elää pelkän opintotuen varassa, rahat ovat joskus tiukalla.” 
(AO 6)
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5.3.2   Omien voimien ja ajan riittävyys

Monet maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneet opiskelijat koki-
vat, että aikaa on liian vähän. Diskursseissa tuli esille, että koulutehtä viä 
ei ehditty tehdä riittävän hyvin eikä tenttiin lukemiseen jäänyt riittäväs-
ti aikaa. Koettiin myös, että perheelle, ystäville ja harrastuksille ei ollut 
riittävästi aikaa.  

”Aikaa opiskelun järjestämiseen liian vähän. Työ häiritsee opiske-
lua.” (AO 103)

”Aikataulun sovittaminen, mutta sehän on aina ongelma, jos siitä 
tekee ongelman. Ongelmana on ollut, että melko viime tipalla saa-
nut kurssin ohjelman.” (AO 87)

”Lähinnä henkilökohtaisia ongelmia. Ei aikaa opiskella ja arvosana-
opinnot kalliita.” (AO 61)

Myös avoimen yliopiston opiskelijat kaipasivat opiskeluun tietynlaista 
järjestystä, esimerkiksi selkeitä lukukausia. Nyt opintoja järjestetään ym-
päri vuoden.

”Aikataulullisesti, jos mahdollista syysopinnot syyskuun alusta alka-
maan ja keväällä lopetus juhannukseen mennessä.” ( AO 51) 

”En mahtunut kurssille mukaan, kielet lähinnä.” (AO 46)

Maakuntakorkeakoulukokeilun aikana opiskelijat yrittivät osallistua 
mahdollisimman monille kursseille, joiden hintaa oli alennettu. Myös 
pelko siitä, että jotakin tiettyä kurssia ei järjestetä alueella enää uudel-
leen, häiritsi jonkin verran opiskelijoita.
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”Tiukka aikataulu. Tarjolla olevat opinnot osittain päällekkäin. Ei 
resursseja työn ohessa ottaa monia kursseja; sitten joku kurssi menee 
’ohi’ eikä ehkä tule uudestaan.” (AO 76)

”Omien voimien ja ajan riittävyys. Stressaava työ + opiskelu = ajoit-
tain raskas ’reppu’. Monta mielenkiintoista ainetta yhtä aikaa, tun-
tuu, että kaikkiin haluaisi osallistua.” (AO 108)

Aikuisopiskelijan rooli on yksi monista rooleista. Aikuisuutta ei voi ra-
kentaa kausiksi, joissa vain yhdellä roolilla kerrallaan olisi merkitystä. 
Opiskelun lomittaminen muiden toimintojen joukkoon pitää aikuisen 
opiskelijan kiinni arjessa silloinkin, kun aktiivinen opiskelu määrittää 
normaalia enemmän ajankäyttöä. (Esim. Pantsar 1992, 49)

”Työesteitä – ei ole pystynyt osallistumaan sellaisiin koulutuksiin 
kuin olisi halunnut.” (AO 57)

”Oma aikapula rasittaa.” (AO 107)

5.3.3   Opiskelukäytäntöjen epäselvyys

Alue- tai seutuopisto saattaisi tulevaisuudessa poistaa ainakin osan opis-
kelijoiden esille tuomista ongelmista. Toiminta on vielä aika hajallaan. 
Jokaisessa oppilaitoksessa on erilainen käytäntö, esimerkiksi laskutuk-
sessa, mikä aiheutti jonkin verran epäselvyyttä. 

”Opintoesitteissä saisi lisäksi olla tieto siitä milloin laskutus eli las kun 
eräpäivä on, edes arvio. Ja laskutetaanko yhdessä vai useam massa 
erässä. Käytäntö tuntuu vaihtelevan oppilaitoksittain.” (AO 63)

”Yhteistyö opintoja tarjoavien oppilaitosten välillä vielä kangerte-
lee.” (AO 8)
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Monet ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat ja myös 
opin tojen ohjaajat olivat hyvin epätietoisia siitä, mitä hyväksilukuja am-
mat tikorkeakouluopinnoista saa yliopistoissa.

”Tarjontaa voisi olla enemmänkin ja vastaavuudet Oulun yliopiston 
kanssa valmiiksi selvitettynä.” (AO 14)

Yliopisto-opiskelussa tarvittavaa kirjallisuutta ei ole kovin hyvin saata vil-
la alueen kirjastoissa, ja kaukolainaus tulee aika kalliiksi.

”Kirjallisen oppimateriaalin riittämättömyys paikallisissa kirjastois-
sa.” (AO 36)

”Kirjoja ei ole tahtonut saada.” (AO 93)

”Kirjallisuuden saanti lähes mahdotonta.” (AO 71)

”Tutorointi voisi olla tehokkaampaa.” (AO 30)

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tutoroinnissa saattoi olla huomatta-
via kin eroja.

”Kurssit kasautuivat alkukesään ja syksyyn.” (AO 25)

Kesäaikana ja alkusyksystä varsinkin kesäyliopiston kieli- ja menetelmä-
opinnot kasautuivat tiiviisti peräkkäisiksi kursseiksi. Jos opiskelija halu-
aa osallistua kaikkeen, niin opinnoissa on kyllä tekemistä.

”Ehkä saatan tarvita ohjausta kirjallisessa tuottamisessa.” (AO 22)

Opiskelijat olivat epävarmoja, miten esimerkiksi oppimistehtävät, re-
feraatit, oppimispäiväkirjat ja esseet tehdään. Jos edellisestä opiskelusta 
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on pitkä aika, opiskelijan on hyvä keskustella tutorin kanssa omaan opis-
keluunsa liittyvistä käytännön asioista.

”Tiedonkulun katkoksia järjestävien oppilaitosten välillä.” (AO 19)

Aikuisopiskelijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys 
opiskelun aikana.

”Näin alussa kaipaa ’omaa ryhmää’, johon kuuluisi ja tuntisi edes 
muutaman. Välillä mukaan tulleet vähän hukassa, ainakin mie.” 
(AO 16)

”Hieman hajanaista alkuun. Isot ryhmät.” (AO 84)

”Tutoristunnoissa liian vähän porukkaa mukana (sitoutuminen?)” 
(AO 83)

”Opiskelu vaatii todella itseohjautuvuutta.” (AO 58)

Monet aikuisopiskelijat varsinkin maaseudulla kokivat olevansa yksin 
oppimistehtäviensä kanssa. Puhelu tutorille tai ohjauskeskustelussa käy-
minen antoivat puhtia ja voimaa tehtävien työstämiseen.

Maakuntakorkeakoulukokeilussa osa opiskelijoista koki useiden oppilai-
tosten verkostossa epätietoisuutta kuka mistäkin asiasta huolehtii. Esi-
merkiksi ”liian monta organisaatiota, aina kun kysyy jotain, se onkin jon-
kin toisen oppilaitoksen asia. Pysyvä ’opiskelijanumero’ olisi paikallaan.” 
(AO 56)

”Rovaniemeltä hitaasti tulee tenttitulokset, odottanut neljä kuu-
kautta.” (AO 55)
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”Liian vähän apua opintojen suunnitteluun ja liian vähän tietoa ai-
neyhdistelmien tarjoamista mahdollisuuksista työelämässä eli vaikea 
visioida missä ja miten hyödyntäisi opintoja.” (AO 100)

Opiskelijoilla on erilaisia tottumuksia suorittaa tehtäviä. Varttuneem-
mil la opiskelijoilla voi olla vaikeuksia päntätä ulkoa tenttikirjoja, joten 
he suorittavat mielellään opintoja oppimistehtävinä ja esseinä. Esimer-
kiksi eräs sosiologian opiskelija kirjoittaa:

”Aloitin sosiologian opinnot syksyllä 2002, vaikea aihekin, mutta 
joustoa olisi voinut olla enemmän. Ehkä aihe on sellainen, mutta 
olemme kuitenkin aikuisopiskelijoita. Aikuiselle sopii etätehtävät, 
joita voi puurtaa yön joutotunteina. Tavallaan asiaa tulee pohdittu-
akin enemmän silloin kuin toisaalta taas tenttikirjojen ’pänttäämi-
nen’ ulkoa. Onko kiinni yliopistojen koulutusperiaatteista, en tiedä.” 
( AO 106)

5.3.4   Tiedotuksen puute ja tekniset ongelmat

”Jouhevan tiedotuksen puute. Teknisiä ongelmia luentojen kohdalla 
– jär jestelyissä: luennot/harjoitukset.” (AO 105)

”Tiedottaminen välillä puutteellista, voisi informoida paremmin 
esim. sähköpostilla, postitse.” (AO 102)

Kahdeksan oppilaitoksen yhteistyöverkostossa tiedonkulussa oli ajoit-
tain ongelmia. Maakuntakorkeakoulukokeilussa esimerkiksi opintoihin 
ilmoittautuminen tapahtui aina kurssin järjestävään oppilaitokseen, jo-
ten opiskelijat saattoivat olla epätietoisia  koulutuksista.

”Tieto on joskus kulkenut aika myöhään, joten omassa aikataulun 
laa dinnassa tullut pieniä ongelmia.” (AO 77)
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”Tiedotus epäselvää, kuka on yhdyshenkilö. Kun soittaa, tuntuu että 
väärään aikaan ja aina kiire (toimistolla).” (AO 80)

”muutamia ongelmia videoneuvotteluyhteyksissä.” (AO 95)

Videoneuvotteluyhteydet eivät toimineet riittävän hyvin ja materiaalit 
oli si pitänyt huolehtia opiskelijoille paperiversiona ennen luentoa.

”Videoluentojärjestelyissä on ollut (pieniä) ongelmia materiaalien 
toimituksissa. Parempi jos paperilla oleva materiaali olisi valmii-
na videoluentopäivinä eikä vasta joskus, paljonkin jälkikäteen.” 
(AO 70)
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5.4   Koulutuksen jälkeisen ajan diskursseja

Sijoittuminen työelämään alueella suoritettujen opintojen jälkeen ei ase-
ta ketään eriarvoiseen asemaan. 

Opiskelijat rakentavat koulutuksen jälkeistä tulevaisuuttaan esimerkiksi 
seuraavasti: 

”Menneisyys, opiskeluaika taitaa jo kuulua sinne, tulevaisuus, se tai-
taa olla käsillä juuri nyt. Tulevaisuudessa minä olen ainakin töissä. 
Työ asiani ovat luistaneet paremmin kuin osasin uneksiakaan. Sain 
haasteellista, kiinnostavaa ja molempia koulutuksiani vastaavaa 
työtä jo ennen valmistumistani. Lisäksi työni on päivätyötä, kol-
mivuorotyön jälkeen vapaat viikonloput tuntuvat ruhtinaallisilta. 
Ta loudellista lisähyötyä opiskeluni ei kuitenkaan tuonut. Nykyisen 
työni palkka on lähes sama kuin vuorotyötä tekevän sairaanhoitajan 
palkka.” (H 4)    

”Nyt opintojeni päätösvaiheessa, voin sanoa, että takanani on viisi 
mie lenkiintoista työntäyteistä vuotta. En voi sanoa, että ne olisivat 
ol leet raskaita, vaan päinvastoin erittäin antoisia. Uskon, että per-
hekin on voinut paremmin, kun äiti on ollut elämäänsä tyytyväi-
nen. Olen myös kerennyt mukaan lasten arkeen, läksyjen tekoon ja 
harrastuksiin varmasti ainakin yhtä paljon kuin kotiäitivuosina. 
Sen sijaan eniten ongelmia opiskeluajalle toivat rahahuolet. Osa-ai-
kaisen työn palkka ei tahtonut riittää ison perheen tarpeisiin.

Keikkalaisena työ oli myös hyvin epävarmaa: ajoittain työtä oli, toi-
sinaan taas ei. Ruokarahan loppuessa meillä sitten keitettiin soppaa 
ja leivottiin sämpylöitä. Lapsille tämäkään järjestely ei tuottanut 
ongelmia: äidin tekemät sämpylät maistuivat parhailta. Aika usein 
jouduin kuitenkin sanomaan lapsilleni, että ostetaan sitten kun äiti 
valmistuu ja pääsee töihin. 
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Nyt on lupausten lunastamisen aika. En kuitenkaan halua ruikut-
taa rahapulasta. Mielestäni elämä on valintoja: kun jotain halu-
aa, joutuu luopumaan jostain toisesta. Jokaisen itsensä päätettävissä 
on, minkä asian arvottaa omissa valinnoissa korkeimmalle. Minulle 
opiskelu ja sitä kautta koituva hyvinvointi oli tärkeämpää kuin ta-
loudellinen hyvinvointi. Tästä syystä en myöskään voi yhtyä niihin 
mielipiteisiin, että nykyinen opiskelu ei olisi taloudellisesti mahdol-
lista asuntovelkaisille, perheellisille ihmisille.” (H 4) 

Useiden tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kohdalla opiskelu 
siin tää edelleen mielessä tulevaisuudessa.

”Opintojen kohdalla ajatuksissa on julkisoikeus sekä hoitotiede ja 
erityisesti opiskella myös verkko-opetukseen liittyviä juttuja ja mah-
dollisesti myös lisää opintoja verkon kautta.” (H 6)

”Tulevaisuus on auki, ehkä työ ja ehkä jatko-opinnot, ehkä molem-
mat. Opiskelu parantaa työmarkkinakelpoisuuttani.” (H 3)

”Tuskin jaksan pitemmälle kuin ylempään tutkintoon. Aika loppuu 
– vuodet vierivät. Työmarkkinat alkavat minulta jo olla sulkeutu-
massa: kuka tahtoo vanhan miehen harmikseen. Opiskelen varmasti 
niin kauan, kuin on mahdollista. Opiskelusta on tullut minulle elä-
mäntapa. Kallista se on, mutta niin mielenkiintoista että…” (H 5)

”Työhön lähtisin, jos niitä ois. Jatko-opintoja suunnittelen ja olen 
päät tänyt jatkaa, vaikka siihen menisi useampi vuosi. En kuitenkaan 
suunnittele tohtorin tutkintoa, vaan ihan vain ammattipätevyyden 
saamista ja työelämään sijoittumista. Tänä syksynä oli si jaisuuksia 
peruskouluissa vähemmän kuin aikaisemmin ja ainakin toistaisek-
si jäin rannalle ruikuttamaan. Tarkoituksenani on katastella, mitä 
mahdollisuuksia ylipäätään on saada työtä. Energiaa olisi, mutta 
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onko koulutus tällä kertaa väärä. Uskoin tulevaisuuteni olevan va-
loisampi tutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta näinköhän saan 
pettyä jälleen kerran.” (H 1)

”Mielestäni opiskelu riittää tältä erää joksikin vuosiksi, koska olen 
saanut uuden viran yleisopetuksen puolelta ja haluan kehittyä myös 
tämän koulutusalan osaajaksi. Uskon, että minulla on nyt hyvät 
mahdollisuudet edetä työuralla eteenpäin, koska minulla on nyt 
ajanmukaiset tutkinnot ja olen pätevä hakemaan myös uusia työ-
tehtäviä. Tulevaisuudessa aion opiskella vielä jatkotutkinnon, mutta 
nyt se ei ole ajankohtainen.” (H 8) 

Opiskelijoiden kokemukset opiskelusta ja sijoittumiset työelämään ovat 
hyvin erilaisia. Työhön sijoittuminen opiskelun jälkeen riippuu niin 
monista seikoista.
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6.1  Yhteenveto ja tulosten tarkastelua

Tutkimusmatka maakuntakorkeakoulukokeilun opiskelijoiden arki ko-
ke  musten parissa on ollut mielenkiintoinen ja antoisa. Keskeisellä sijal la 
tutkimuksessa oli löytää ne arkikokemukset ja merkitykset, joita opis-
kelijat opiskelulleen antoivat. Etnometodologisesta näkökulmasta maa-
kuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden toiminnassa 
ja diskursseissa voi nähdä sosiaalisen järjestäytyneisyyden malleja, joi hin 
opiskelijat orientoituivat. 

Tutkittavat ovat olleet mukana maakuntakorkeakoulukokeilussa, jota 
voidaan pitää yhtenä tämän tutkimuksen kontekstina. Konteksti tar-
koittaa tässä sitä, että toimintaa tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikas-
sa eli kokeilun aikana vuosina 2001–2004. Toisena kontekstina tässä 
tut kimuksessa voidaan pitää niitä reunaehtoja, jotka ovat olleet olen-
naisia tutkittavan aineiston kannalta. Tutkittavat ovat olleet mukana 
maa kuntakorkeakoulukokeilussa, joten kiinnostavia ovat juuri näiden 
ih misten kokemukset ja arkitulkinnat.

Lähdin haastatteluiden ja kyselytutkimusten avulla etsimään vastauk-
sia tutkimuskysymyksiini. Ensimmäisenä kysymyksenä oli miten maa -
kuntakorkeakoulu toteutettiin Kemi–Tornio alueella. Tähän tutkimuk-
seen osallistuneet aikuisopiskelijat olivat hyvin eri-ikäisiä, ja jokaisessa 
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oppimistilanteessa aikuisopiskelijoilla oli mukanaan oma persoonalli-
suutensa, henkilö- ja työhistoriansa, oppimistyylinsä ja -syynsä ja myös 
vaihtelevat tunteensa. 

Opiskelijat jäsentävät kokemuksensa useista erilaisista positioista. Ai-
kuisopiskelija voi olla toimiessaan perheen äidin tai isän, opiskelijan, 
työntekijän kontekstissa tai joissakin muissa konteksteissa. Opiskelijoi-
den mielestä koulutukseen osallistumisen kynnystä madalsi lähellä 
asuinpaikkaa järjestetty koulutus. 

Omien opintojen suunnittelu yhdessä projektihenkilöstön kanssa ja 
henkilökohtaisen, joustavan opintosuunnitelman laatiminen antoivat 
jäntevyyttä ja tavoitteellisuutta opiskeluun. Opiskelijat pitivät tärkeä-
nä, että opintosuunnitelmaa tarkistettiin vuosittain ja nähtiin opintojen 
edistyminen. 

Opiskelijoiden kannustaminen ja motivoiminen on tärkeää. Joskus oli 
tarvetta muuttaa opintosuunnitelmaa, koska elämäntilanteet saattoivat 
muuttua hyvin äkkiä työn ja perheen parissa. Opiskelijoiden kanssa kes-
kusteltiin heidän elämäntilanteistaan ja siitä, mitkä kaikki asiat vaikut-
tivat opiskelun aikatauluihin ym. järjestelyihin. Ei pidä tehdä liian tiuk-
kaa ohjelmaa, koska elämään pitää mahtua muutakin kuin opiskelua. 

Toisella kysymyksellä kartoitettiin millaisia kokemuksia aikuisopiskeli-
joilla on maakuntakorkeakoulukokeilusta koulutuksellisen tasa-arvon 
edistäjänä Kemi–Tornio alueella.

Koulutuksen kustannuksia opiskelijat pitivät korkeina, vaikka osa maa-
kuntakorkeakoulukokeilun opinnoista tarjottiin vapaan sivistystyön 
oppilaitosten kautta edullisemmin kuin normaalisti. Edullisista opin-
noista pääsi osalliseksi vain murto-osa opiskelijoista. Tutkintotavoitteis-
ten opiskelijoiden opiskelulle tuli hintaa, koska arvosanaopinnot va-
paan sivistystyön oppilaitoksissa olivat huomattavasti kalliimpia kuin 
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yli opistokaupungeissa järjestettävät avoimet arvosana-, kieli- ja menetel-
mäopinnot.

Opintojen järjestelyissä, tiedotuksessa ja oppilaitosten välisessä yhteis-
työssä opiskelijoiden mielestä ilmeni puutteita. Esimerkiksi videoneuvot-
teluyhteydet eivät toimineet riittävän hyvin ja kirjallisuuden saaminen 
oli välillä vaikeaa. 

Vaikka monet opiskelijat elivät opiskeluaikansa rahahuolien ja työttö-
myydenkin ympäröimänä, he olivat kuitenkin pääasiassa tyytyväisiä alu-
eella järjestettyyn koulutukseen.

Alueella järjestettävissä koulutuksissa verkko-opiskelumahdollisuuk-
sien lisääminen edistää myös syrjäseutujen ihmisten osallistumista kou-
lutukseen. Laajakaistayhteyksien laajentaminen koko Lapin läänin alu-
eelle tarvitsee luonnollisesti varoja myös valtion taholta. Tällä hetkellä 
noin 20 prosenttia Lapin asukkaista on Internet -yhteyksien ulko puo-
lella. 

Kolmas tutkimuskysymys oli: ”millaisia opiskelua rajoittavia tekijöitä 
il  menee maakuntakorkeakouluopiskelijoiden diskursseissa?” Opiskeli-
jat kokivat rajoittavina tekijöinä perheen ja työn asettamat vaatimuk-
set sekä pitkän matkan yliopistokaupunkeihin. Monet opiskelivat lä-
hes puolet opinnoista ja jopa enemmänkin avoimina opintoina alueella 
ja hankkivat vasta sen jälkeen tutkinnonsuorittamisoikeuden jostakin 
yliopistosta joko pyrkimällä avoimen väylän kautta tai käymällä pääsy-
kokeissa.

Perheen ja työn kannalta alueella järjestetty koulutus on lähes ainoa 
mah dollisuus aikuisille osallistua joko tutkintoon johtavaan tai lisä- ja 
täy dennyskoulutukseen, jos ei halua muuttaa toiselle paikkakunnalle 
asu maan. Opiskelijoiden diskursseissa nousivat esille myös omien voi-
mien ja ajan riittämättömyys sekä taloudelliset ongelmat.
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Heritage (1996, 307) tuo esille Garfi nkelin näkemyksen, että tiedon ja 
toiminnan välillä on kuilu ja niiden välinen suhde on monimutkainen. 
Toiminta on kauttaaltaan aikaan sidonnaista ja selontekovelvollisuuden 
leimaamaa. Nämä yhdessä rakentavat sillan tiedon ja toiminnan ylitse. 
Jokaisen toimijan ympäristönä on hetki hetkeltä muuttuva tilanne, joka 
rakentuu aikaan sidottujen toimintojen jatkumosta. Maakuntakorkea-
koulukokeilusta saadut kokemukset prospektiivisiltä piirteiltään tuovat 
esille opiskelijoiden toivomuksia ja odotuksia tulevaisuuden aikuiskou-
lutukselle. Tämä työ voidaan nähdä koulutussuunnittelua ja koulutus-
politiikkaa eteenpäin vievänä opiskelijoiden arkikokemuksia näkyväksi 
tekevänä tutkimuksena. 



136

6.2  Jatkoehdotuksia    

Aikuisopiskelijoiden kokemukset Kemi–Tornion maakuntakorkeakou-
lukokeilusta luovat haasteita sekä yliopistolle että ammattikorkeakou-
lulle tuoda maakuntaan sellaista koulutusta, joka edistää ihmisten 
mah dollisuuksia sijoittua työelämään paremmin ja estää syrjäytymästä 
nuo ria aikuisia, jotka jäävät ilman opiskelupaikkaa ylioppilastutkinnon 
jälkeen. 

On huomioitava myös sellaisten aikuisten ja nuorten aikuisten tarpeet, 
jotka eivät halua muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelujen vuok-
si. Tämä näkökulma on tärkeä muistaa Lapin muuttotappiokunnissa. 
Suur ten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle myös harvaanasutuilla seuduil-
la vapautuu työpaikkoja koulutetuille ihmisille. 

Työelämän rakenteelliset muutokset lisäävät myös työelämässä olevien 
koulutustarpeita. Avoin yliopisto ja ammattikorkeakoulu tarjoavat mah-
dollisuuden suorittaa tutkintojen osia sekä lisä- ja täydennyskoulutusta 
koko Kemi–Tornion seutukunnan alueella ja missä valtakunnan kolkas-
sa tahansa. Etä- ja verkko-opetus mahdollistavat opetustarjonnan muis-
takin oppilaitoksista. 

Koulutuskustannusten saaminen kohtuulliseksi hajautetussa korkea-
kouluopetuksessa on ensiarvoisen tärkeää. Korkeat kustannukset eivät 
saisi olla esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opintojen ohjausjärjes-
telmän kehittäminen on tärkeä tehtävä kaikilla koulutussektoreilla. 

Kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen siirryttäessä yhteistyö koulutus or-
ganisaatioiden välillä korostuu entisestään. Kaikilla oppilaitoksilla on 
kuitenkin säilyttävä oma identiteettinsä. 

Yliopiston tehtävänä on edelleen edistää vapaata tutkimusta ja tieteel-
lis tä ja taiteellista sivistystä sekä antaa ylintä opetusta. Yliopistot ovat 
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hy  vin erilaisia, ja niillä on omat perinteensä, traditionsa ja erikoistumis-
alansa. Yliopistojen vahvuuksia ovat teoreettisen osaamisen ja tieteellis-
ten menetelmien hallinta. 

Ammattikorkeakoulut taas tuottavat asiantuntijoita käytännön tehtä-
viin ja tekevät tutkimusta toiminta-alueillaan. Eri tavoin suuntautunei-
den ammattilaisten kouluttaminen on erityisen tärkeää työelämän nä-
kökulmasta. 

Maakuntakorkeakoulukokeiluun osallistuneiden joukossa oli useita 
am  mattikorkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka haluavat suorittaa 
yli opistotutkinnon. Näiden opiskelijoiden ammattikorkeakoulututkin-
nosta saatavat korvaavuudet puhuttavat laajasti. Yhtenäistä käytäntöä 
ei ole vielä olemassa. Niin sanottujen siltaopintojen mahdollistaminen 
esi merkiksi alueellisena toimintana olisi harkitsemisen arvoista. Kaikissa 
yliopistoissa olisi hyvä olla yhtenäiset toimintalinjat näissä koulutuk-
sissa, jotta pääseminen eri yliopistoihin opiskelemaan onnistuisi jous-
tavasti.

Sennett (2002, 45) kirjoittaa sanasta ”joustavuus” (fl exibility), että se on 
ilmestynyt englannin kieleen joskus 1400-luvulla. Alkuperäisessä mer-
kityksessään se kuvasi yksinkertaista havaintoa, että tuulessa taipuvat 
puun oksat palautuvat aina takaisin alkuperäiseen asentoonsa. ”Jousta-
vuus” kuvaa puun kykyä sekä antaa myöten että palautua, siis yh täältä 
puun ulkoisen muodon koettelemista ja toisaalta puun palau tu mista 
muotoonsa.

Tikkasen (1998, 83) tutkimuksessa tulee esille ikääntyvien työntekijöi-
den arvokas osaaminen, joka on kertynyt kokemuksen myötä. Kokemus 
näyttäytyy nuorten osaamisen rinnalla erityisenä vahvuutena ja sen hyö-
dyntäminen olisi kaikkien edun mukaista. 

Myös maakuntakorkeakoulukokeilun hyvin heterogeenisessa opiskeli-
jajoukossa on tullut esille monipuolinen kokemus erilaisista työtehtä-
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vistä. Kokemuksen tuominen teoreettisen opetuksen rinnalle on erittäin 
antoisaa ja arvokasta.  

Maakuntakorkeakoulukokeilujen arviointi valtakunnallisesti olisi ensi-
arvoisen tärkeä jatkotutkimuksen aihe. Erilaisten alueellisten toiminta-
mal lien saattaminen eri toimijoiden tietoon avaa uusia näkökulmia maa-
kuntakorkeakoulutoiminnan kehittämiseen koko Suomen kattavak si 
verkostoyhteistyömalliksi ja miksei myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Päätän tämän tutkimuksen Eino Leinon runoon, joka mitä ilmeisim-
min edustaa elinikäisen oppimisen periaatetta:

           ”Lue, poika, aina ahkeraan,
             sun muuten paha vie.

             Näin sinut leivänkannikkaan
             ain` ohjaa opintie.

             Sill` emme koulun tähden vaan
             tääll` ahkeroitse ain`

             vaan elon tähden oppimaan 
             sun pitää aina vain.” 
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LIITE 1

KYSELY SUORITETUISTA  AVOIMISTA YLIOPISTO-OPINNOISTA 

NIMI:

OSOITE:

PUHELIN:

SUORITETUT OPINTOVIIKOT,  OPINTOKOKONAISUUDET JA 
SUORITUSPAIKKA:

ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON (120 OV) SUORITTAMI-
NEN

 OLEN KIINNOSTUNUT  EN OLE KIINNOSTUNUT

KIITOS VASTAUKSESTASI!
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LIITE 2

Hei!

Pyydän teitä ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen seurantatietojen saami-
seksi Euroopan sosiaalirahastolle sekä maakuntakorkeakoulun jatkosuunnitte-
lua varten. Palauttakaa lomake oheisessa palautuskuoressa 25.11.2002 men-
nessä.

Kiitos jo etukäteen!

Marja-Liisa Vaara
Projektipäällikkö
Meri-Lappi Instituutti
p. 258313 tai 040-5802454
marja-liisa.vaara@urova.fi 

Sukupuoli:   nainen 
                    mies

Ikä:    alle 25 
          25-39 
          40-49           
          50-      

1. Työmarkkina-asema ennen projektia

Työssä avoimilla työmarkkinoilla 
Työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla
Yrittäjänä
Työttömänä  
Pitkäaikaistyötön
Koulutuksessa
Muualla, missä 
Kotiäiti/- isä
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2. Yliopiston opinto-oikeus    

on     
yliopisto:    
tiedekunta:
pääaine:   
sivuaineet:
ei ole      ,  mutta haluaisin opiskelemaan pääaineena

ja sivuaineina  

Olen suorittanut yliopisto-opintoja avoimessa yo:ssa tai perusopiskelijana    
 opintoviikkoa 

3. Millaisia kokemuksia sinulla on Maistereita maakunnasta-projektista ja mi-
ten haluaisit maakuntakorkeakoulun toimintaa kehitettävän Kemi-Tornion 
seutukunnassa?

4. Millaisia ongelmia olet kohdannut projektin aikana?

5. Oletko ollut tyytyväinen projektihenkilöstön ja opetusta järjestävien oppi-
laitosten toimintaan?

6. Mitä muuta haluaisit projektistamme sanoa?
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LIITE 3
      

HAASTATTELUTEEMAT  (KIRJALLISET VASTAUKSET)

1.Elämäntilanne tämän koulutuksen aikana
- ikä, perhesuhteet, lapset, työ jne

2. Opiskelemaanlähtöpäätös

- mikä vaikutti eniten tähän päätökseen
- mikä edisti, mikä pani epäröimään tämän päätöksen tekoa
- oletukset omista kyvyistä
- mikä merkitys perheellä oli tämän päätöksen tekoon

3. Opiskeluaika

-  opiskelun tavoitteet
-  opiskelusta koituva hyöty talouden, työuran, tms. kannalta
-  elämänkokemuksen hyödyntäminen opiskelussa
-  opiskelun ja perheen yhteensovittaminen

  

4. Tulevaisuus

-  työ vai jatko-opinnot
-  arviot työmarkkinoista
-  muita tulevaisuuden suunnitelmia
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LIITE 4

Projektiin liittyvien koulutus- ja alueorganisaatioiden esittelyä

Yliopisto-opetusta, tutkimusta, sivistystä

Yliopistolaissa sanotaan, että ylipistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimus-
ta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä. Lisäksi antaa. Lisäksi antaa tutkimuk-
seen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa nuorisoa palvelemaan isänmaata 
ja yhteiskuntaa. koulutuspoliittinen päätöksenteko pyrkii ennakoimaan tulevia 
koulutustarpeita. Koulutuksella pyritään saavuttamaan yhteiskuntapoliittisia 
tavoitteita. Ollaan kiinnostuneita oppilaitoksen ulkopuolisista tuloksista, sen 
vaikuttavuudesta. (Esim. Liekkisalo 1999, 38)  

Raivolan (2000, 168-169) mukaan organisaatioilta vaaditaan sisäistä tehok-
kuutta ja sisäistä palvelukykyä, kuten esim. koulutustuotosten katkeamatto-
muutta, toiminnan joustavuutta, taloudellisuutta ja ennakointikykyä. Nämä 
edellä mainitut seikat ovat välttämättömänä ehtona ulkoiselle vaikuttavuudel-
le. 

Alempien korkeakoulututkintojen perustamisella on luultavasti vähentävää 
vaikutusta korkeakouluopintojen keskeyttämiseen ja antamaan monipuolisia 
yhdistelymahdollisuuksia yli koulutusalarajojen erilaisille tutkinnoille ja niiden 
osille. Samalla se tarjoaa avoimen korkeakoulun opiskelijoille luontevan tavan 
tutkinnon suorittamiseen. (Lampinen 1995, 57)

Vapaan sivistystyön oppilaitokset korkeakouluopetuksen toteuttajina

Vapaan sivistystyön organisaatioilla on ollut aina hyvin tiiviit ja kiinteät suhteet 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon sekä paikallisella että valta-
kunnallisella tasolla. Vapaan sivistysyön oppilaitoksissa opetus on vapaaehtois-
ta, joka haastaa opetuksen järjestäjät seuraamaan jatkuvasti yhteiskunnassa ja 
yksilöiden elämässä tapahtuvia muutoksia. On kartoitettava koko ajan millaisia 
uusia opiskelutarpeita yksilöille ja eri väestöryhmille syntyy. (esim. Sallila ym. 
33)

Vapaasta sivistystyöstä 1.1.1999 voimaan tulleen lain (L 632/1998) mukaan 
”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen poh-
jalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä 
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toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuu-
den toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.”

Lain mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansan-
opistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. 

Lapin yliopiston toimintarakenne

Lapin yliopiston johtosääntöön (2004, 19) on kirjoitettu, että Lapin yliopiston 
kotipaikka on Rovaniemi. Yliopistolla voi olla toimintaa myös muilla paik-
kakunnilla. Yliopisto on verkottanut myös kansainvälisen yhteistyön ympäri 
maailmaa. Yhteistyötä tehdään pääasiassa erillisten sopimusten, vaihto-ohjel-
mien ja projektien perusteella. 

Kansainvälisen toiminnan tulevaisuuden haasteita ovat tutkija- ja opettajaliik-
kuvuuden parantaminen, tutkijakoulutuksen kansainvälistäminen, ulkomais-
ten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointi sekä kansainvälisyyden laadunarviointi. 
Kansainvälisten toimintojen määrän lisääntyessä kuhunkin tiedekuntaan pe-
rustettiin vuonna 2003 kansainvälisten asiain suunnittelijoiden virat. Vuonna 
2003 Lapin yliopistoon saapui 168 vaihto-opiskelijaa. Eniten opiskelijoita saa-
pui Iso-Britanniasta, Ranskasta, Venäjältä, Saksasta, Italiasta ja Espanjasta. 

Lapin yliopiston toimipisteet

”Yliopiston toimintayksiköitä ovat tiedekunnat, niiden alaiset laitokset, erillis-
laitokset sekä kehittämis- ja hallintopalveluyksikkö.” (Johtosääntö 2004,1)

Lapin yliopisto jakaantuu tieteellisen tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan 
sekä niihin perustuvan ylimmän opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutoimin-
nan hoitamiseksi seuraaviin tiedekuntiin:

1. Kasvatustieteen tiedekunta
2. kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta
3. oikeustieteiden tiedekunta
4. taiteiden tiedekunta
5. yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
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Johtosäännön (2004, 17-22) mukaan yliopistossa on erillislaitoksia, joiden teh-
tävänä on hoitaa tutkimus- ja opetustehtäviä sekä tuottaa kehittämis-, kou-
lutus- ja tukipalveluita. Niiden toiminta suuntautuu etenkin kansainväliseen 
toimintaan, yliopiston alueelliseen toimintaan ja aikuiskoulutukseen sekä tie-
dekuntien yhteisten opetuspalveluiden tuottamiseen.

Erillisiä laitoksia ovat:

Arktinen keskus

Arktinen keskus on kansainvälinen tutkimuslaitos ja tiedekeskus. Monitietei-
sen ja kansainvälisen tutkimuksen lisäksi sen tehtävänä on ylläpitää tieto- ja 
hankepalvelua ja tiedekeskusnäyttelyä sekä antaa koulutusta. Keskuksen työn 
sisällölliset teemat ovat globaalimuutos, kestävä kehitys sekä ympäristö- ja vä-
hemmistöoikeuden instituutti.

Meri-Lappi Instituutti, joka on yhteinen Oulun yliopiston kanssa

Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston yhteisenä laitoksena toimii Kemissä si-
jaitseva Meri-Lappi Instituutti. Instituutti toimii asiantuntijaorganisaationa, 
joka välittää yliopistojen asiantuntemusta alueelle hyödyntäen ja yhteistyössä 
kehittäen yliopistojen ja niiden tiedekuntien palveluresursseja. Toimintaympä-
ristönä on Kemi–Tornion seutukunta. Meri-Lappi Instituutin toiminta-alueet 
ovat teknologia, aluekehitys ja koulutus.

Lapin yliopiston kirjasto

Lapin yliopiston kirjasto muodostuu pääkirjastosta ja taiteiden tiedekunnan 
kirjastosta, josta käytetään nimeä Lapin yliopiston taidekirjasto.

Kirjaston tehtävänä on palvella yliopiston opetusta ja tutkimusta sekä ympä-
röivää yhteiskuntaa. Kirjasto tukee toiminnallaan tiedekuntien tulostavoittei-
den saavuttamista. Yhteiskunnallista palvelutehtävää kirjasto toteuttaa etenkin 
alueellisen palvelutoiminnan kautta. Kirjasto hankkii ja asettaa käyttöön tieto-
aineistoja, tarjoaa tietopalvelua sekä edistää tietojärjestelmien hyväksikäyttöä 
tieteellisen tiedonhankinnan opetuksella. Kirjasto osallistuu myös yliopiston 
julkaisutoiminnan kehittämiseen.
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Kielikeskus

Kielikeskuksen tehtävänä on huolehtia yliopiston perustutkintoihin sisältyväs-
tä kieltenopetuksesta sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusta. Kielikeskus 
toimii sekä opetuksessa että tutkimuksessa yhteistyössä tiedekuntien kanssa ja 
tukee niitä tulostavoitteisiin pääsemisessä. Kielikeskus tarjoaa myös käännös-
palveluja ja tukee toiminnallaan yliopiston kansainvälistymistä.

Menetelmätieteiden laitos

Virtuaaliyliopisto ja -ammattikorkeakoulu

Virtuaaliopetuksella tarkoitetaan verkon kautta sähköisissä ympäristöissä tehtä-
vää opetusta, mutta se voi tarkoittaa myös perinteisempää etä- ja monimuoto-
opetusta. Opiskelija suorittaa tehtäviä pääasiassa kirjoittamalla ja on yhteydessä 
opettajaan ja opiskelutovereihin jonkin teknisen välineen kautta eikä kontak-
tiopetusta ole välttämättä ollenkaan. Virtuaaliopiskelussa opiskelija perehtyy 
vaadittavien ohjelmistojen, oppimisympäristöjen ja muihin erityistyökaluihin. 

Lisäksi hän  työstää oppimistehtäviä ja erilaisia kirjallisia tuotoksia, pitää yh-
teyttä tutorin ja toisten opiskelijoiden kanssa keskustelualueella tai sähköpostil-
la. Hakee aineistoja  ja kirjallisuutta eri tietolähteistä ja varaa aikaa myös niiden 
lukemiseen. 

Menetelmätieteiden laitos huolehtii yliopiston yhteisestä tilastotieteen, fi loso-
fi an, kulttuurihistorian, matematiikan, sovelletun informaatioteknologian ja 
muiden menetelmätieteiden opetuksesta. Laitos hoitaa yliopiston kanainväli-
sen opetuksen kehittämistä, yhteistä tutkijakoulutusta sekä aluekehittämistoi-
mintaan liittyvää ennakointi- ja arviointitoimintaa.

Alueellisen peruskoulutuksen yksikkö

Alueellinen peruskoulutuksen yksikkö muodostuu avoimesta yliopistosta ja 
maisterikoulusta. Yksikön tehtäväalueina ovat avoin yliopistotoiminta ja alu-
eelliset tutkinto-ohjelmat. Lisäksi tehtäviin kuuluu maakuntakorkeakoulutoi-
minnan hoitaminen yliopiston osalta.   
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Maisterikoulu kehittää, suunnittelee ja toteuttaa sekä ylempään että alempaan 
tutkintoon tähtääviä monitieteisiä koulutusohjelmia yhteistyössä tiedekuntien 
ja opetusta antavien yksikköjen kanssa.

Täydennyskoulutuskeskus

Täydennyskoulutuskeskus hankkeistaa aluekehitysohjelmia ja toteuttaa alueel-
lisia elinkeino- ja työelämäprojekteja yhteistyössä yliopiston tulosyksiköiden ja 
alueellisten toimijoiden kanssa osallistuen näin ympäröivän yhteiskunnan ke-
hittämistoimintaan. Täydennyskoulutuskeskus tarjoaa myös työelämä- ja rek-
rytointipalveluita yliopiston perusopiskelijoille ja yliopistosta valmistuville sekä 
kongressipalveluita yliopistolle ja alueen toimijoille.

Avoin yliopisto-opetus

Kemi–Tornio alueella avoin yliopisto-opetus on toteutettu pääasiassa vapaan 
sivistystyön oppilaitosten toimesta. Alueella toimii kansalais- ja työväenopis-
tot, Lapin kesäyliopisto sekä Peräpohjolan opisto. Maakuntakorkeakoulu-pro-
jekti on edistänyt oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhteistyöllä ja 
huolellisella suunnittelulla on saatu opetuksen tarjonta monipuolisemmaksi ja 
yhteismarkkinoinnilla myös taloudellisemmaksi. 

Avoin yliopisto-opetus tekee mahdolliseksi suorittaa esim. työn ohessa yliopis-
tojen perusopetuksen opintoja. Opintoihin osallistumiselle ei aseteta muodolli-
sia pohjakouluvaatimuksia, mutta opiskelu edellyttää luonnollisesti valmiuksia 
suoriutua opinnoista samoin vaatimuksin kuin perusopetuksessakin. Avoimen 
yliopisto-opetuksen suoritukset vastaavat perusopetuksen suorituksia ja ne voi 
myöhemmin liittää osaksi yliopistollista tutkintoa.

Ammattikorkeakoulu – työelämän asiantuntijoiden kouluttaja

Lampisen (toim.) (1995,156) mukaan asiantuntija määritellään usein henki-
löksi, joka pitää hallussaan erikoisia tai tavallista perusteellisempia ja laajempia 
tietoja joltakin alalta. Asiantuntijuuteen liitetään profession käsite, joka sisältää 
erityistiedon tuottaman yhteiskunnallisen arvostuksen.
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Ammattikorkeakoulut ovat yksi- tai monialaisia, pääsääntöisesti useasta oppi-
laitoksesta muodostettuja yhtymiä, jotka voivat järjestää ammattikorkeakou-
lututkintojen lisäksi myös muita ammatillisia tutkintoja. (esim. Lampinen 
1995)

Lampisen (1995,18) mukaan ammattikorkeakouluja uhkaa jatkuvasti muuntu-
minen yliopistojen kaltaisiksi. Siitä käytetään nimitystä academic drift (akatee-
minen imu), joka tarkoittaa sitä, että koulutusjärjestelmän hierarkiassa alhaalla 
olevilla on taipumus jäljitellä hierarkiassa ylempinä olevia. Ammattikorkea-
koulut ovat ottaneet ja ottavat edelleenkin mallia toimintaansa yliopistoista. 

Työelämän näkökulmasta on tärkeää, että korkeakoululaitos tuottaa eri tavoin 
suuntautuneita ammattilaisia. Teoreettinen osaaminen ja tieteellisten menetel-
mien hallinta ovat yliopistojen vahvuuksia. Ammattikorkeakoulut puolestaan 
tuottavat asiantuntijoita käytännön tehtäviin ja voisivat olla enemmän alueel-
lisesti suuntautuneita esim. lisä- ja täydennyskoulutuksen antajina avoimena 
ammattikorkeakouluopetuksena. 

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa voi suorittaa ammattikorkea-
kouluopintoja koulupohjasta riippumatta. Avoin ammattikorkeakouluopetus 
on tutkintoon johtavien koulutusohjelmien mukaisia opintoja ja niillä tarjo-
taan mahdollisuus suorittaa ammattitaitoa ylläpitäviä ja laajentavia tai yleis-
sivistäviä opintoja. Suoritettuja avoimia opintoja voi myöhemmin hyödyntää 
suorittaessaan tutkintoa. Ammattikorkeakouluopiskelijat saavat lisämahdolli-
suuden suorittaa vapaasti valittavia opintoja. Avointa ammattikorkeakoulutus-
ta järjestävät Lapin läänissä Kemi–Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakou-
lut.

Virtuaaliyliopisto ja -ammattikorkeakoulu

Virtuaaliopetuksella tarkoitetaan verkon kautta sähköisissä ympäristöissä teh-
tävää opetusta, mutta se voi tarkoittaa myös perinteisempää etä- ja monimuo-
to-opetusta. Opiskelija suorittaa tehtäviä pääasiassa kirjoittamalla ja on yhte-
ydessä opettajaan ja opiskelutovereihin jonkin teknisen välineen kautta eikä 
kontaktiopetusta ole välttämättä ollenkaan. Virtuaaliopiskelussa opiskelija 
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perehtyy vaadittavien ohjelmistojen, oppimisympäristöjen ja muihin erityis-
työkaluihin. Lisäksi hän  työstää oppimistehtäviä ja erilaisia kirjallisia tuotok-
sia, pitää yhteyttä tutorin ja toisten opiskelijoiden kanssa keskustelualueella tai 
sähköpostilla. Hakee aineistoja  ja kirjallisuutta eri tietolähteistä ja varaa aikaa 
myös niiden lukemiseen. 

Kemi–Tornio alueen kehittämiskeskus

Kemi–Tornio alueen kehittämiskeskus toimii alueensa kuntien Kemin, Torni-
on, Keminmaan, Simon, Tervolan, Kuivaniemen, Haaparannan sekä elinkei-
noelämän välisenä yhteistyöelimenä. Sen tavoitteena on alueen kunnallis- ja 
elinkeinoelämän kaikenpuolinen kehittäminen; asukkaiden hyvinvoinnin li-
sääminen, elinkeinojen kehittäminen ja edunvalvonta toimimalla aktiivisesti 
yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän, viranomaisten ja järjestöjen kans-
sa.

Kehittämiskeskuksen hallinnosta on muodostettu toiminta-ajatuksen mukai-
sesti laaja-alaisen näkökulman omaava toimintaelin. Edustajat hallintokuntiin 
tulevat sekä julkisen että yksityisen sektorin piiristä.
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LIITE  5                                                              
 

                                                                                          

MAAKUNTAKORKEAKOULU KEMITORNIO ALUEELLA
MAISTEREITA MAAKUNNASTA – PILOTTIPROJEKTI

Maistereita maakunnasta on pilottihanke, joka liittyy koko Lapin lääniä kos-
kevaan maakuntakorkeakouluhankkeeseen. Hanketta koordinoi Meri-Lappi 
Instituutti, joka suunnittelee yliopisto-opetuksen hajauttamista eri puolille 
maakuntaa ylemmän koulutuksen saavutettavuuden ja monipuolisuuden pa-
rantamiseksi. Koulutuksella luodaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja 
parannetaan työllistymismahdollisuuksia tutkinnon myötä sekä estetään syr-
jäytymistä. 

Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monipuolisia avoimia yli-
opisto-opintoja seutukunnan aikuisväestölle. Tutkintotavoitteisilla opiske-
lijoille on tarkoitus luoda puitteet alempien ja mahdollisesti myös ylempien 
korkeakoulututkintojen osiensuorittamiseen kotiseudullaan avoimia yliopis-
to-opintoja järjestävien oppilaitosten muodostamassa verkostossa. Maistereita 
maakunnasta -pilottiprojektissa on tavoitteena kouluttaa myös tutoreita opis-
kelijoiden oppimisprosessien tukemiseen, ohjaukseen ja arviointiin. Tutor-
koulutus järjestetään yhdessä Turun yliopiston kanssa.

Varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat Kemi–Tornio alueen aikuisikäiset 
ihmiset, oppilaitokset ja yritykset. Hankkeella on vaikutusta myös korkea-as-
teen koulutuksen kehittämisessä sekä uudenlaisten toimintamallien luomises-
sa. Hankkeeseen on myönnetty rahoitus Lapin lääninhallitukselta.  

Lisätietoja projektista saa projektipäällikkö Marja-Liisa Vaaralta 
p. 016-258313 tai 040-5802454

Fax 258315   e-mail: marja-liisa.vaara@urova.fi 
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LIITE 7 
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Toimenpidekokonaisuus 2
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Projektin vastuuhenkilö Aaro Tiilikainen
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2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista

Maakuntakorkeakoulu Kemi–Tornio alueella -projektin tavoitteena oli koordi-
noida mahdollisimman monipuolisia eri tiedekuntien ja yliopistojen avoimia 
yliopisto-opintoja seutukunnan aikuisväestölle tutkintotavoitteiset opiskelijat 
huomioon ottaen. Tavoitteena oli opiskelijoiden ohjauksen järjestäminen ja 
henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatiminen. Alueen oppilaitosten yh-
teistyön kehittäminen ja tutoreiden kouluttaminen olivat myös keskeisiä ta-
voitteita.

Projekti toteutettiin yhteistyössä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa ja 
mukana oli myös Kemi–Tornion ammattikorkeakoulu. Aikuisikäisille ihmi-
sille tarjottiin yliopistotutkintojen osia asuinseudulla ja halukkaille laadittiin 
henkilökohtaisia opintosuunnitelmia.

Projektissa oli mukana 319 opiskelijaa ja kahdeksan yhteistyöoppilaitosta.

Oppilaitosten välistä yhteistyötä lisättiin järjestämällä oppilaitospalavereita ja 
suunnittelemalla opintojen tarjontaa siten, ettei tule päällekkäisyyksiä ja tar-
jonta olisi mahdollisimman monipuolista. Opintotarjonnasta laadittiin Meri-
Lappi Instituutissa opinto-opas, joka sisälsi kaikki Kemi–Tornion seutukun-
nassa tarjolla olevat avoimen opinnot.

Meri-Lappi Instituutilla oli pääasiassa koordinointi- ja ohjaustehtävä projektis-
sa ja vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestivät koulutuksen lukuun ottamatta 
gradu- ja harjoitteluseminaareja.
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