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Tiivistelmä: 
 
Yliopistokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita tulevaisuuden työmarkkinoille. Asi-
antuntija tarvitsee työssä toimiakseen erilaisia työelämätaitoja, joita tulisi oppia jo koulutuksen 
aikana. Lapin yliopistossa on mahdollista suorittaa tutkintoja akateemisissa koulutuksissa, jotka 
eivät valmista spesifiin ammattiin, vaan ne antavat yleisiä valmiuksia toimia työelämässä. Näiden 
koulutusten opiskelijat tarvitsevat erilaisia taitoja kuin spesifiä ammattia varten opiskelevat. Tä-
män vuoksi tutkimuksella selvitetään, millaisia käsityksiä Lapin yliopiston generalistialojen mais-
terivaiheen opiskelijoilla on työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kehittymisestä yliopisto-opinto-
jen aikana.   
 
Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tapaus muodostuu rajatusta kohderyhmästä. 
Tutkimuksen aineisto on kerätty laadullisella avovastauslomakkeella, johon vastasi 24 opiskeli-
jaa. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.  
 
Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista kaikki tunnistivat työelämätaitojaan ja suurin osa nii-
den kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelijat myös ymmärsivät työelämän muuttuvan tu-
levaisuudessa ja nimesivät mahdollisia tulevaisuuden työelämätaitoja. Asiantuntijuuden koettiin 
kehittyneen pääsääntöisesti myönteisesti yliopisto-opintojen aikana. Asiantuntijuutta haluttiin 
myös kehittää eri tavoin tulevaisuudessa. Lisäksi opiskelijat tarkastelivat Lapin yliopiston toimin-
taa ja esittivät sille kehitysehdotuksia.   
 
Opiskelijoilla oli moninaisia käsityksiä työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kehittymisestä yli-
opisto-opintojen aikana. Käsitykset vaihtelivat selkeästi henkilökohtaisen kokemuksen mukaan. 
Lisäksi vaikutusta oli sillä, kuinka hyvin osaamista ja sen kehittymiseen vaikuttaneita prosesseja 
tunnistettiin. Tutkimuksen mukaan yliopisto-opinnot kehittävät opiskelijoiden työelämätaitoja ja 
asiantuntijuutta, mutta niihin liittyviä yliopiston käytänteitä tulisi kehittää entistä paremmiksi. 
Opiskelijoiden mukaan opetuksen järjestäminen ja sisältö, yliopiston sisäänottokäytännöt ja tut-
kinnot sekä huomion kiinnittäminen opiskelijoiden mielenterveysongelmiin olisi hyvä ottaa huo-
mioon yliopiston opetuksen kehittämisessä.   
 
 
 
 
Avainsanat: työelämätaidot, asiantuntijuus, yliopisto-opinnot  
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JOHDANTO 
 

 

 

Yliopistokoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työmarkkinoille asiantuntijoita, joilla tulee 

substanssiosaamisen lisäksi olla työssä tarvittavia työelämätaitoja. Globaalin yhteiskun-

nan muutokset vaikuttavat voimakkaasti nykyiseen ja tulevaisuuden työelämään, johon 

koulutetut asiantuntijat tulevat työllistymään. Muutokset heijastuvat korkeakoulutukseen 

ja luovat sille entistä suurempia odotuksia (Nykänen & Tynjälä 2012). Yksi merkittävä 

yhteiskunnallinen muutos on teknologian kehitys ja sen mukanaan tuoma digitalisaatio, 

jolla on voimakkaita vaikutuksia työelämään ja sen käytänteisiin (OPH 2019). Toisena 

tulevat suuret ja odottamattomat yhteiskunnan muutokset, joiden vaikutukset ulottuvat 

myös työelämään asti. Tästä toimii esimerkkinä keväällä 2020 vallitseva koronaviruspan-

demia, jonka aikana tämä pro gradu-tutkielma on tehty. Koronaviruspandemian ja siitä 

seuranneen poikkeustilan seurauksena useat ihmiset siirtyivät tekemään työtä kotiin verk-

koyhteyksien välityksellä. Pandemian seurauksena maailmassa tapahtui nopea digiloikka 

ja työelämä muuttui hetkessä. Tällä muutoksella voi olla kauaskantoisia seurauksia tule-

vaisuuden työelämään, jolloin asiantuntijat tulevat tarvitsemaan uusia ja erilaisia työelä-

mätaitoja.   

 

Yhteiskunnallisten muutosten vaikutusten lisäksi valtakunnallinen korkeakoulujen rahoi-

tusmalli tulee muuttumaan vuodesta 2021 lähtien. Rahoitusmallissa on otettu huomioon 

koulutuksen laatu, sen vaikuttavuus ja kohtaaminen työmarkkinatarpeisiin. Yliopistot tu-

levat saamaan rahoitusta sen mukaisesti, millä tavalla koulutetut ovat työllistyneet työ-

markkinoille ja kuinka moni heistä on työllistynyt Suomeen. Rahoitustekijä toimii mal-

lissa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta kuvaavana mittarina. Lisäksi tekijän osuuden 

nousulla vahvistetaan korkeakoulujen kannusteita kouluttaa työmarkkinoiden tarpeisiin 

vastaavia osaajia, jotka työllistyvät hyvin. (OKM 2018.) Rahoitusmalli kannustaa kor-

keakouluja entistä suurempaan yhteistyöhön työmarkkinoiden kanssa, jotta jokainen 
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koulutettu tulee työllistymään. Sitä edistävät yhteydet työmarkkinoihin jo opintojen ai-

kana sekä huomion kiinnittäminen työelämätaitojen oppimista tukevaan opetukseen.  

 

Suomessa korkeakoulutettujen työllistymistä ja osaamisen kehittymistä on tutkittu valta-

kunnallisesti ja yliopistokohtaisesti toteutetuilla uraseurantakyselyillä. Uuden rahoitus-

mallin myötä niiden merkitys tulee kasvamaan, koska kyselyiden perusteella myönnetään 

korkeakouluille rahoitusta. Vuonna 2019 julkaistu Lapin yliopiston uraseurantakysely 

nostaa esille, että valmistuneiden maistereiden mielestä koulutuksen tulisi tarjota enem-

män mahdollisuuksia kehittää erilaisia työelämätaitoja jo opintojen aikana. (Perä & Peteri 

2019.)  

 

Tieteellistä tutkimusta työelämätaidoista ja asiantuntijuudesta on tehty paljon erilaisista 

näkökulmista, joista osa on koskenut vielä opiskelemassa olevia opiskelijoita ja osa jo 

valmistuneita maistereita. Työelämätaitojen kehittymistä ovat tutkineet esimerkiksi Vir-

tanen ja Tynjälä (2019), jotka ovat tarkastelleet tutkimuksessaan opiskelijoiden työelä-

mätaitoja kehittäviä pedagogisia käytänteitä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että peda-

gogisilla käytänteillä oli vaikutusta, siihen, millä tavalla opiskelijoiden työelämätaidot 

olivat kehittyneet. Pedagogiset käytännöt vaikuttavat myös asiantuntijuuden kehittymi-

seen (Tynjälä 2010). Lisäksi kehitysprosessin taustalla vaikuttavat erilaiset tilanteet, jotka 

johtavat erilaisiin oppimisprosesseihin (ks. Aittola 1998).   

 

Käsillä oleva tutkimus on laadullinen tapaustutkimus Lapin yliopiston generalistialojen 

maisterivaiheen opiskelijoiden käsityksistä. Generalistin työura on erilainen kuin profes-

sioammattiin valmistuneen, koska generalistilta vaaditaan koulutuksen soveltamista eri-

laisiin tehtäviin. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, millä tavalla generalistiopiskelijat 

käsittävät työelämätaidot ja asiantuntijuuden. Tavoitteena oli myös saada opiskelijat tun-

nistamaan osaamistaan sekä sen kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimukseen otet-

tiin mukaan Lapin yliopiston toiminnan kehittäminen, jotta saataisiin selville opiskelijoi-

den mielipiteitä ja ehdotuksia siihen liittyen. On tärkeää saada opiskelijoiden ääni kuulu-

viin, sillä he tietävät parhaiten, millaiset toimintatavat toimivat ja millaiset eivät. 
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Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa yleinen kuvaus opiskelijoiden käsityksistä, eikä et-

siä eroavaisuuksia niiden välillä. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena ei ole tuottaa yleistettä-

vissä olevaa tietoa, vaan luoda kartoittava kuvaus opiskelijoiden käsityksistä. 

 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 opiskelijaa kasvatustieteiden, taiteiden ja yhteiskun-

tatieteiden tiedekuntien eri koulutusohjelmista. Kaikki opiskelijat ovat generalistisilta 

koulutusaloilta ja tulevat tulevaisuudessa työllistymään useisiin erilaisiin työtehtäviin. 

Tutkimus on ainutlaatuinen näkökulmansa vuoksi ja antaa Lapin yliopistolle tärkeää tie-

toa vielä opiskelemassa olevien opiskelijoiden ajatuksista ja kokemuksista.  

 

Tutkimus alkaa teoreettisesta viitekehyksestä, jossa määritellään työelämätaitojen ja asi-

antuntijuuden käsitteet sekä tarkastellaan niiden kehittämistä yliopistokoulutuksessa tut-

kimuksen avulla. Seuraavana käsitellään tutkimusongelman pohjalta muodostettua tutki-

muskysymystä ja sen alakysymyksiä. Tämän jälkeen tarkastellaan tutkimuksen metodo-

logiaa, tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Viimeisenä on tutkimuksen poh-

dinta, jossa käsitellään tutkimustuloksia teorian valossa sekä pohditaan tutkimuksen luo-

tettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.    
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1 KESKEISET KÄSITTEET  
 

 

 

1.1 Työelämätaidot  

 

Käsitteelle työelämätaidot ei ole löydettävissä yhtä yhtenäistä määritelmää, vaan se vaih-

telee kontekstin mukaan. Suomen kielessä käsitteestä käytetään nimitystä yleiset työelä-

mätaidot tai geneeriset työelämätaidot (Nykänen & Tynjälä 2012; Virtanen & Tynjälä 

2013). Kansainvälisessä kirjallisuudessa käsitteestä käytetään useita eri nimityksiä, joita 

ovat esimerkiksi ”generic skills” ja ”generic attributes” (Chan 2010).  Tässä tutkimuk-

sessa käytetään yleisesti työelämätaidot-käsitettä selkeyden vuoksi.  

 

Nykänen ja Tynjälä (2012) jakavat työelämätaidot viiteen kategoriaan, joita ovat akatee-

minen tiedonmuodostus ja tieteellinen ajattelu, tiedon integraation taidot, sosiaaliset ja 

viestintätaidot, itsesäätelytaidot sekä johtamis- ja verkostotaidot. Tiedonmuodostukseen 

ja tieteelliseen ajatteluun kuuluvat tieteen- tai koulutusalan perusteoriat, käsitteet ja tie-

dontuottamisen traditiot. Akateemisten taitojen nähdään olevan osa korkeasti koulutettu-

jen työelämäosaamista. Tiedon integraation taidoilla tarkoitetaan teoreettisen ja käytän-

nöllisen tiedon yhdistämisen taitoa, josta on hyötyä työelämässä tapahtuvassa oppimi-

sessa. Sen ytimenä ovat ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, jotka ovat tärkeä osa ge-

neerisiä taitoja (Klegeris ym. 2017).  

 

Sosiaaliset ja viestintätaidot sisältävät yhteistyössä toimimisen taidot sekä ryhmäproses-

sien ja ryhmädynamiikan ymmärtämisen. Itsesäätelytaidot liitetään kuuluvaksi reflektii-

viseen ja elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi itsesäätely on joustavaa ja tilanteen mukaista 

toimintaa kompleksissa tilanteissa ja erilaisissa konteksteissa, joiden avulla voi oppia 

epävarmuuden sietämistä. Oman osaamisen tunnistaminen ja sen osoittaminen kuuluvat 

myös itsesäätelytaitoihin (Penttinen, Skaniakos, Karhu, Liimatainen & Keskinarkaus 
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2014). Johtamis- ja verkostoitumistaidot sisältävät työyhteisössä toimimisen, työssä jak-

samisen ja työmotivaation. Lisäksi siihen kuuluu oman persoonan sovittaminen työhön 

ja yhteistyöolosuhteisiin. Johtamistaitoihin kuuluvat suunnittelutaidot, ryhmän toiminnan 

ohjaaminen, vakuuttaminen ja vaikuttaminen sekä itsensä johtamisen taidot. Verkostoi-

tumistaitoihin kuuluvat osallistuminen, verkostoitumistarpeen hahmottaminen sekä it-

sensä alttiiksi laittaminen ja vastuunottokyky. (Nykänen & Tynjälä 2012.)   

 

1.2 Asiantuntijuus  

 

Sanakirjan mukaan asiantuntija on henkilö, jolla on korkeaa asiantuntemusta tai taitoja 

jonkin asian tiimoilta (Suomisanakirja 2020; Cambridge Dictionary 2020). Murtosen 

(2004) mukaan asiantuntijaksi voidaan kutsua henkilöä, joka on erityisen taitava tai 

osaava jollakin tietyllä alueella. Hotulainen (2010, 2) määrittää asiantuntijan tarkoittavan 

henkilöä, jolla on mestaritason tietämys tai taidot verrattuna toisiin samalla alalla suori-

tuksia tuottaviin tai siellä työskenteleviin henkilöihin. Palonen ja Gruber (2010, 41) mää-

rittävät asiantuntijuuden puolestaan viittaavan tietämiseen, arviointiin tai ennakointiin 

liittyviin seikkoihin. Englannin kielisellä vastikkeella expertise heidän mukaansa viita-

taan edellä mainittujen seikkojen lisäksi varsinaiseen tekemiseen ja suorittamiseen. Asi-

antuntijuuden voidaan nähdä olevan kiinnittynyt erilaisiin käytäntöihin ja osaaminen il-

menee esiin tulevien ongelmien ratkaisussa. 

 

Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002, 6) tarkastelevat asiantuntijuutta kolmesta näkö-

kulmasta, joita ovat mielensisäinen, osallistuminen ja tiedonluominen. Mielensisäisestä 

näkökulmasta tarkasteltuna asiantuntijuuden nähdään olevan tiedonhankintaa ja tiedon-

käsittelyä. Osallistumisnäkökulmasta katsottuna asiantuntijuus on kulttuuriin osallistumi-

sen prosessi, jossa tilannesidonnaisuuden merkitys kasvaa. Tiedonluomisen näkökul-

masta asiantuntijuuden nähdään olevan tiedonluomiseen pohjautuva dynaaminen kehi-

tysprosessi. Näkökulmassa korostuvat sellaiset asiantuntijuuden kehittymisen prosessit, 

joissa luodaan uutta tietoa ja, jotka nojautuvat yksilön ja yhteisön väliseen 
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vuorovaikutukseen. Collins (2011) katsoo myös vuorovaikutuksellisuuden olevan tärkeä 

osa asiantuntijuutta.  

 

Nykyajan asiantuntijuudelle voidaan määritellä muutamia keskeisiä piirteitä. Tynjälän 

(2010) mukaan asiantuntijuus on integroitunut kokonaisuus, joka koostuu teoreettisesta 

tiedosta, käytännöllisestä tiedosta, itsesäätelytiedosta ja sosiokulttuurisesta tiedosta. Asi-

antuntijuuden yhdeksi keskeiseksi piirteeksi hän määrittelee asteittain etenevän ongel-

manratkaisun. Asiantuntijatyön nähdään myös olevan luonteeltaan kollektiivista ja uutta 

luovaa. Lisäksi asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää osallistumista asiantuntijatyön so-

siaalisiin käytäntöihin.  

 

Asiantuntijuuteen kuuluu keskeisenä osana osaaminen. Englannin kielessä osaamista ku-

vaavia käsitteitä ovat skills, competencies ja capabilities. Sanalla skills tarkoitetaan suo-

men kielessä taitoja, joilla viitataan johonkin erityisosaamiseen. Niitä voidaan opettaa ja 

soveltaa käytännön työtehtävään. Competencies ja capabilities sanoilla tarkoitetaan puo-

lestaan kompetenssia eli pätevyyttä ja kyvykkyyttä. (Viitala 2005, 113.) Kompetenssin ja 

taitojen voidaan katsoa sisältävän ymmärtämisen ja tietämisen, kuten akateemisen alan 

teoreettisen tuntemuksen sekä kyvyt tuntea ja ymmärtää. Lisäksi ne sisältävät toiminnan 

tuntemisen, johon kuuluu tiedon käytännön ja operatiivisen soveltamisen tietyissä tilan-

teissa. Kompetenssiin kuuluu yhdistelmä ominaisuuksista suhteessa tietoon ja sen sovel-

tamiseen sekä asenteisiin, taitoihin ja vastuuseen, jotka kuvaavat tasoa tai astetta, jolla 

henkilö kykenee suorittamaan ne. (Beneitone & Bartolomé 2014, 306.)  
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2 TYÖELÄMÄTAITOJEN JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTÄMI-

NEN  
 

 

 

2.1 Työelämätaitojen kehittäminen   

 

Virtasen ja Tynjälän (2019) mukaan työelämätaitojen oppiminen korkeakoulutuksessa 

vaatii erilaisten opetusmenetelmien käyttöä ja erilaisten pedagogisten käytänteiden hyö-

dyntämistä. Erityisesti teorian ja käytännön rajapinnalla työskentelyllä katsotaan olevan 

vaikutusta taitojen kehittymiseen. Lisäksi yhteisölliset oppimismuodot yksilöllisten op-

pimismuotojen sijaan nähdään paremmaksi tavaksi oppia erilaisia taitoja. Samankaltaisia 

tuloksia he olivat saaneet myös aikaisemmasta tutkimuksestaan, jonka mukaan myöntei-

nen ilmapiiri ja kontaktiopetus edesauttavat opiskelijoiden työelämätaitojen oppimista 

yliopisto-opetuksessa. (Virtanen & Tynjälä 2013.)  

 

Suomessa selvyyttä opiskelijoiden kehittämistä työelämätaidoista on saatu valmistuneille 

maistereille tehtyjen uraseurantakyselyjen avulla. Kyselyjä on tehty sekä valtakunnalli-

sesti että yliopistokohtaisesti. Aarresaari-verkosto on tuottanut valtakunnallisen uraseu-

rantakyselyn vuonna 2017 kaikille niille maistereille, joiden valmistumisesta on kulunut 

viisi vuotta. Tulosten mukaan yliopisto-opinnot ovat kehittäneet yksilön oppimisen, ajat-

telun ja teoreettisen ymmärryksen taitoja sekä tiedonhankintataitoja ja analyyttisen sys-

temaattisen ajattelun taitoja. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet maisterit olivat nähneet 

itseohjautuvuuden ja oma-aloitteisuuden kehittyneen opintojen aikana. Tutkimuksessa 

nousee myös esille se, että alan spesifit taidot ovat tärkeitä, mutta niiden pohjana toimivat 

yleiset työelämäntaidot. (Kurlin, Suorsa & Carver 2018, 25.)  

 

 



12 
 

Yliopistokoulutuksen tuottamia eroavaisuuksia osaamisen ja työelämätarpeiden välillä 

esiintyi kyselyiden mukaan neuvottelutaidoissa, stressinsietokyvyssä, organisointi- ja 

koordinointitaidoissa, yhteistyötaidoissa sekä esimiestaidoissa. Ne korostuivat eri aloilta 

valmistuneiden välillä. Kasvatusaloilta ja hallintotieteistä valmistuneet olivat esimerkiksi 

tyytyväisempiä tutkinnon aikana kehittyneisiin yhteistyötaitoihin ja neuvottelutaitoihin. 

(Kurlin ym. 2018, 26.)  

 

Lapin yliopiston uraseurantakyselyyn osallistuneiden maistereiden mukaan koulutus oli 

antanut riittävät valmiudet työelämään, mutta eri tutkintojen välillä havaittiin olevan 

eroavaisuuksia. Hallintotieteen ja oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneiden mu-

kaan tutkinto oli antanut parhaiten riittävät valmiudet työelämään. Sen sijaan kasvatus-

tieteen maistereiden ja taiteen maistereiden joukossa oli eniten tyytymättömyyttä koulu-

tuksen antamiin valmiuksiin työelämässä. Kyselyn mukaan suurin osa koki silti voivansa 

hyödyntää opittuja tietoja ja taitoja nykyisessä työssään. (Perä & Peteri 2019, 11 - 12.)    

 

Lapin yliopistosta valmistuneet katsoivat, että yliopisto-opintojen aikana kehittyneet it-

seohjautuvuus, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, kyky oppia ja omaksua uutta sekä stres-

sinsietokyky ja suomen kielen viestintätaidot olivat merkityksellisiä myös nykyisessä 

työelämässä. Muutamien taitojen kohdalla oli havaittavissa kuilu taidon kehittymisessä 

yliopisto-opinnoissa ja työelämän tarpeiden välillä. Näitä taitoja olivat stressinsietokyky, 

neuvottelutaidot, organisointi- ja koordinointitaidot sekä esiintymistaito ja ongelmanrat-

kaisutaito. (Perä & Peteri 2019, 13.) Vastaavanlaisessa Helsingin yliopiston teettämässä 

kyselyssä esille nousivat myös itseohjautuvuus, oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, kyky 

oppia ja omaksua uutta sekä stressinsietokyky. Lisäksi esille nousivat opetus-, koulutus- 

ja ohjaustaidot. (Carver & Kangas 2019, 40.)  

 

Lapin yliopiston uraseurantakyselyn tulosten mukaan käytännön työelämätaitoja tulisi 

kehittää jo opintojen aikana. Lisäksi kosketus käytäntöön opintojen aikana oli maisterei-

den mukaan tärkeää. Tärkeimmiksi työelämätaidoiksi he kokivat itsensä johtamisen tai-

don, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot ja tunnetaidot. Tämän lisäksi 
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tärkeäksi koettiin stressin ja epävarmuuden sieto, ongelmanratkaisukyky ja kokonaisuuk-

sien hahmottaminen sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot ja kielitaito. Tutkimuksessa 

korostuvat myös projektinhallinta- ja tiedonhankintataidot sekä verkostoitumistaito. 

Maisterit myös katsoivat, että oman osaamisen tunnistaminen, itsensä jatkuva kehittämi-

nen ja muutoksiin sopeutuminen auttoivat pärjäämään työelämässä. (Perä & Peteri 2019, 

14.)   

 

Tuonosen väitöstutkimus (2019, 37 – 38) nostaa esille valmistuneiden opiskelijoiden ko-

kemuksia kompetenssien kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana. Hänen tutkimukses-

saan osa valmistuneista opiskelijoista kertoi opintojen kehittäneen heidän ajatteluntaito-

jaan, kykyä analysoida asioita eri näkökulmista, yhteistyötaitoja, kommunikointitaitoja ja 

kirjoitustaitoa. Osalla oli puolestaan vaikeuksia kuvailla opintojen aikana oppimiaan tai-

toja ja tutkimuksen tuloksissa nousee esille, etteivät opinnot olleet kehittäneet joidenkin 

opiskelijoiden taitoja ollenkaan. Eräänä näkökulmana nostetaan esille myös se, että opin-

not oli koettu todella teoreettisiksi ja niiden ei sen vuoksi koettu kehittäneen työelämän 

kannalta hyödyllisiä taitoja.  

 

Klegeris ym. (2017) nostavat ongelmanratkaisutaidot merkittäviksi yleisiksi taidoiksi. 

Heidän tutkimuksensa mukaan yliopisto-opinnot kehittävät opiskelijoiden ongelmanrat-

kaisutaitoja, joka huomattiin ongelmanratkaisua vaativien testien teettämisellä eri vuosi-

kurssien opiskelijoille. Tästä huolimatta tutkijat esittävät, että yliopiston tulisi kehittää 

keinoja, joiden avulla opiskelijat voisivat kehittää entistä paremmin ongelmanratkaisuky-

kyä ja muita yleisiä taitoja opintojen aikana.  

 

Tynjälän ym. (2004, 100 – 101) esittävät, että akateemisen koulutuksen kautta saadaan 

tutkinto, mutta taidot opitaan vasta työelämässä. Heidän tutkimukseensa osallistuneista 

vastaajista 64 prosenttia oli oppinut työssä tarvittavat taidot nykyisen työnsä kautta. Vas-

taajista 14 prosenttia uskoi oppineensa työssä tarvittavat taidot yliopistossa. Tynjälän ym. 

tutkimuksen mukaan työssä oppimisella on tärkeä merkitys yliopistokoulutuksen saa-

neille ammattilaisille ammattitaidon keskeisten elementtien hankinnassa ja 
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ylläpitämisessä. Lisäksi vastaajista 70 prosenttia koki yliopistokoulutuksen tärkeimmän 

annin liittyneen alakohtaisten oppisisältöjen ja tai teoreettisen tietämyksen hallintaan. 

Vastaajista 14 prosenttia puolestaan katsoi erilaisten tiedonhankinnan ja käytön sekä ana-

lysoimisen ja kriittisen tarkastelun taitojen kehittyneen yliopistokoulutuksessa.  

 

Korkeakouluopintojen aikainen työskentely ja vapaa-ajan toiminta ovat keskeisiä väyliä 

kehittää työelämätaitoja yliopisto-opintojen ulkopuolella. Tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2018 yliopisto-opiskelijoista 56 prosenttia työskenteli opintojensa ohella (Tilas-

tokeskus 2020). Käytännössä yli puolet opiskelijoista on siten mukana työelämässä jo 

opintojensa aikana. Osalla suomalaisista korkeakouluopiskelijoista on myös suhteellisen 

paljon työkokemusta jo ennen opintojen aloitusta. (Saarenmaa, Saari & Virtanen 2010, 

24.) Tämän vuoksi opiskelijat ovat saattaneet siten oppia työelämätaitoja jo ennen yli-

opisto-opintojen aloitusta.  

 

Ansalan (2017) mukaan järjestötoiminnassa mukana olleet opiskelijat olivat oppineet eri-

laisia työelämässä tarvittavia taitoja järjestötoiminnan kautta. Opiskelijoiden oppimia tai-

toja olivat kommunikointitaidot, yhteistyötaidot, päätöksentekotaidot ja järjestötoiminta-

osaaminen. Merkittävää oli se, että kehittämiensä taitojen avulla opiskelijat kokivat ole-

vansa valmiimpia työelämään verrattuna niihin opiskelijoihin, jotka eivät olleet osallistu-

neet järjestötoimintaan. Aittolan (1998) mukaan järjestötoimintaan osallistuminen on 

myös hyvä tapa edistää taitojen oppimista, koska opiskelijajärjestöt ovat tärkeä osa yli-

opistoympäristöä ja ne tarjoavat mahdollisuuksia oppia eri tilanteiden kautta.  

 

2.2 Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus työelämätaitoihin   

 

Yhteiskunnallinen toimintaympäristö tulee muuttumaan tulevaisuudessa, jonka vuoksi 

työmarkkinoille tarvitaan uudenlaista osaamista. Tämän myötä myös vaatimukset erilai-

sista työelämätaidoista tulevat muuttumaan. Muutoksia aiheuttavat useat erilaiset tekijät, 

joista yksi keskeinen on globalisaation mukanaan tuoma muutos. Globaalissa maailmassa 
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ihmiset ovat kytkeytyneitä toisiinsa, jonka vuoksi organisaation toiminnan keskipisteeksi 

nousevat monimuotoisuus ja sopeutumiskyky. Lisäksi globaalissa maailmassa toimii lu-

kuisia ylikansallisia organisaatioita, jolloin sosiaaliteknologia tulee ohjaamaan uusia tuo-

tantomuotoja ja arvonluontia. Kasvava globaalielinkaari tulee myös muuttamaan uran ja 

oppimisen luonnetta. (Davies, Fidler & Gorbis 2011.)  

 

Muita globaaleja toimintaympäristön muutostekijöitä ovat poliittiset, taloudelliset, yh-

teiskunnalliset, teknologiset ja ekologiset tekijät (Valtioneuvoston kanslia 2020). Davies 

ym. (2011) mukaan uudella mediaekologialla on myös vaikutusta, koska uudet viestintä-

välineet vaativat uusia medialukutaitoja tekstin lukemisen lisäksi. Teknologia mahdollis-

taa digitalisaation, joka tuo mukanaan muutoksia. Se voi muuttaa yrityksen toimintata-

poja ja asiakkaidensa käyttäytymistä. Digitalisaatio toimii oleellisena toiminta- ja kilpai-

luedellytyksenä sekä sen avulla voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Lisäksi digitaaliset 

työkalut tulevat olemaan käytössä kaikilla toimialoilla. (OPH 2019.)  

 

Tulevaisuuden työelämätaitoja voidaan tarkastella Staufferin (2020) määrittämien 2000-

luvun taitojen (21st century skills) kautta. Näitä taitoja ovat hänen mukaansa seuraavat:  

 

1. kriittinen ajattelu (critical thinking): ongelmanratkaisu    

2. luovuus (creativity): ”ajattelu laatikon ulkopuolelta”  

3. yhteistyö (collaboration): työskentely muiden kanssa 

4. viestintä (communication): puhuminen toisten kanssa  

5. tietotaidot (information literacy): tosiasioiden, lukujen, tilastojen ja tietojen ym-

märtäminen 

6. medialukutaito (media literacy): ymmärretään menetelmät ja tiedotusvälineet, 

joissa tiedot julkaistaan 

7. teknologinen lukutaito / teknologian lukutaito (technology literacy): tietokauden 

mahdollistavien koneiden ymmärtäminen  
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8. joustavuus (flexibility): poikkeaminen suunnitelmista tarpeen mukaan  

9. johtajuus (leadership): ryhmän motivointi tavoitteen saavuttamiseksi  

10. oma-aloitteisuus (initiative): projektien, strategioiden ja suunnitelmien käynnis-

täminen omillaan  

11. tuottavuus (productivity): tehokkuuden ylläpitäminen häiriöiden aikana  

12. sosiaaliset taidot (social skills): tapaaminen ja verkostoituminen muiden kanssa 

molemminpuolista hyötyä varten. 

 

Taidot voidaan jaotella kolmeen kategoriaan, joita ovat oppimisen taidot (learning skills), 

lukutaidot (literacy skills) ja elämäntaidot (life skills). Oppimisen taitoihin kuuluvat kriit-

tinen ajattelu, luovuus, yhteistyö ja viestintä. Tähän kategoriaan kuuluvien taitojen näh-

dään olevan yleispäteviä jokaiseen ammattiin, mutta niiden merkitys voi vaihdella henki-

lön uratoiveiden mukaan. Lukutaitoihin kuuluvat tietotaidot, medialukutaito ja teknolo-

ginen lukutaito, joilla on kullakin erilainen elementtinsä digitaalisessa ymmärryksessä. 

Kolmannen kategorian taidot ovat osa jokaisen henkilökohtaista elämää, mutta samalla 

ne leviävät ammatilliseen ympäristöön. Näitä taitoja ovat joustavuus, johtajuus, oma-

aloitteisuus, tuottavuus ja sosiaaliset taidot. (Stauffer 2020.)   

 

Davies ym. (2011) ovat nimenneet tutkimuksensa kautta tulevaisuuden työelämätaitoja. 

Heidän mukaansa niitä ovat uusi ja mukautuva ajattelu, sosiaalinen älykkyys, uusi me-

dialukutaito, suunnitelmallinen ajattelutapa, virtuaalinen yhteistyö, kulttuurien välinen 

osaaminen ja laskennallinen ajattelu. Opetushallituksen raportin (2019) mukaan tärkeim-

piä osaamisia vuonna 2035 voisivat olla asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaami-

nen, kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus, tiedon arviointitaidot, digitaalisten rat-

kaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen sekä innovaatio-osaaminen. Lisäksi niitä 

ovat vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, henkilökohtaisen osaamisen ke-

hittäminen ja johtaminen, digitaalisen teknologian luova käyttötaito, digitaalisten toimin-

tojen hallinta- ja ohjaustaidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, oppimiskyky, 
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monikulttuurisuustaidot sekä kokonaisuuksien hallinta. Eri taidot myös tulevat korostu-

maan eri aloilla tulevaisuudessa, sillä alat kehittyvät vaihtelevilla tavoilla. 

 

2.3 Asiantuntijuuden kehittäminen  

 

Asiantuntijuuden kehittymisen nähdään olevan pitkä ja monimutkainen prosessi. Kehit-

tymistä tarkasteltaessa tulee ymmärtää, millaiset tekijät vaikuttavat siihen. Prosessin taus-

talla vaikuttavia tekijöitä voivat olla persoonallisuuspiirteet, temperamentti, toimintata-

vat, kyvyt, taidot ja motivaatio. Lisäksi nähdään, että ympäristötekijöillä ja synnynnäisillä 

kyvyillä on vaikutusta yksilön kehitykseen. (Hotulainen 2010, 1.) Chi (2006) näkee myös 

asiantuntijuuden kehityksen prosessimaiseksi toiminnaksi, jossa aloittelijasta tulee asian-

tuntija. Hän on määrittänyt asiantuntijuuden tasot seuraavalla tavalla: maallikko, noviisi, 

tulokas, harjoittelija, kisälli, asiantuntija ja mestari. Asiantuntijuuden ei nähdä olevan py-

syvä ominaisuus, joka on kerran saavutetun koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Sen 

sijaan asiantuntijuuden voidaan nähdä olevan toimintatapa, jossa se on jatkuvaa itse-

reflektiota ja oppimista eri tilanteista. (Tynjälä 1999.) Usein asiantuntijuustutkimuksessa 

noviiseja vertaillaan asiantuntijoihin (Hotulainen 2010). Tavoitteena on selvittää, miten 

asiantuntijat saavuttavat korkean osaamisen tason, jotta toisilla on samanlaisia mahdolli-

suuksia kehittyä yhtä taitaviksi ja kasvattaa tietämyksensä samalle tasolle (Chi 2006).   

 

Ympäristötekijöillä ja motivaatiotekijöillä nähdään olevan merkittävä rooli asiantuntijuu-

den kehittymisessä. Hotulaisen (2010) mukaan itsensä kehittämisen polut ovat jäljitettä-

vissä nuoruuteen ja varhaislapsuuteen, jolloin oppimiskokemuksiin ovat vaikuttaneet ym-

päristön tarjoamat mallit ja kannustus. Joissain tapauksissa ohjausta tiettyyn toimintaan 

on käytetty enemmän, jolloin sillä nähdään olevan yhteys harjoittelun määrään ja laatuun. 

Harjoittelu, jota sovelletaan tieto- ja taitotason vähittäiseen parantamiseen, sisältää aja-

tuksen laadukkaista yksilöllisistä harjoittelutavoitteista, ohjeista ja korjaavasta palaut-

teesta.  
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Asiantuntijuuden kehittymisen yksi keskeinen osa on reflektointi, jonka avulla voi tutkia 

itseään. Tarkastelun voi kohdistaa omaan oppimiseen, koulutuksen oppisisältöihin sekä 

aiempiin koulutus- ja työkokemuksiin. Reflektoimalla opittuja ja koettuja asioita sekä 

omaa osaamista ne voidaan liittää laajempiin kokonaisuuksiin. Näin on mahdollista sel-

vittää, mitä tietää ja mitä ei vielä tiedä. Tämän pohjalta voidaan reflektoida, mitä tulisi 

tietää, jotta asiantuntijuutta osataan kehittää sopivaan suuntaan. Reflektion avulla voidaan 

myös tehdä näkyväksi niitä asioita, joihin liittyen on ennen koettu osaamattomuuden tun-

netta. Asiantuntija voi reflektion myötä tehdä omaan osaamiseensa liittyen merkittäviä 

oivalluksia ja lisätä omaa itsetietoisuuttaan. (Kupila 2007.)  

 

Yliopistokoulutuksen tavoitteena on kasvattaa ja kouluttaa opiskelijoistaan oman alansa 

asiantuntijoita, joilla on oman alansa asiantuntijaidentiteetti (Anttila 2011, 18). Tynjälän 

(2010, 86 - 87) mukaan asiantuntijuuden kehittäminen on kokonaisvaltainen prosessi, 

jossa käytäntö ja teoria ovat kietoutuneet yhteen. Teoria antaa käsitteellisiä välineitä käy-

tännön parempaan ymmärtämiseen ja analysointiin. Asiantuntijuuden keskeinen osa on 

myös itsesäätely ja oman toiminnan ohjaaminen, jota voidaan kehittää oman toiminnan 

ja omien kokemusten kriittisellä reflektoinnilla. Apuvälineinä reflektiossa toimivat teo-

reettiset mallit ja käytänteet. Tällöin siitä tulee analyyttisempaa, käsitteellisempää ja 

yleisluontoisempaa. Integratiivisen pedagogiikan mallin mukaisilla ratkaisuilla on nähty 

olevan positiivinen vaikutus asiantuntijuuden kehittymiselle. Mallin keskeisenä periaat-

teena on oppimisympäristöjen, oppimistilanteiden ja kurssien suunnittelu niin, että mu-

kana ovat kaikki asiantuntijuuden peruselementit, jotka ovat yhdistettävissä toisiinsa.  

 

Yliopistoympäristö on samanaikaisesti formaali ja informaali oppimisympäristö. For-

maaliin ympäristöön kuuluvat luennot ja seminaarit, jotka ohjaavat oppimista tiettyyn 

suuntaan. Oppimisprosessit liittyvät eri tieteenalojen oppisisältöjen, metodologian ja tie-

teellisen ajattelutavan omaksumiseen. Informaaliin ympäristöön kuuluvat kaikki muut 

yliopistoon sisältyvät elementit, kuten yliopiston henkinen ilmapiiri, kontaktit henkilö-

kuntaan, aine- ja vapaa-ajanjärjestöt, vapaamuotoiset keskustelut ystävien kanssa sekä 

lukukausien aikainen työssäolo ja matkustaminen. Nämä tekijät saavat aikaan monenlai-

sia oppimisprosesseja, taitoja ja osaamista. Tällaiselle oppimiselle on tyypillistä 
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arkipäiväisyys ja sen liittyminen opiskelijoiden muuhun elämään. Informaalissa oppimi-

sessa voidaan omaksua tehtäväspesifisyydestä irrallisia kompetensseja, joilla tarkoitetaan 

sellaisia tietoja, taitoja ja kykyjä, joita tarvitaan erilaisissa työtehtävissä ilman erityistä 

työtehtävän määrittelyä. Yliopistoympäristössä oppimista tapahtuu aina jossain tilan-

teessa, joten sille on ominaista konteksti- ja tilannesidonnaisuus. (Aittola 1998.)    

 

Tynjälän (2010) mukaan asiantuntijuus kehittyy osallistumalla asiantuntijatyön sosiaali-

siin käytäntöihin. Yliopistokoulutuksessa tätä voidaan edistää opintoihin kuuluvalla työ-

harjoittelulla. Tutkinnosta riippuen harjoittelu voi kuulua siihen pakollisena tai vapaaeh-

toisena. Lapin yliopistossa harjoittelu kuuluu pakollisena esimerkiksi kasvatusalan kou-

lutusohjelmaan (KTK OPS 2018-2021). Työelämässä tapahtuva oppiminen on luonteel-

taan informaalia oppimista, joka tuottaa asiantuntijuudelle keskeistä hiljaista tietoa. Sen 

rinnalle tarvitaan muodollista tietoa, jotta erilaisia käytänteitä ymmärretään paremmin ja 

ongelmiin voidaan kehittää ratkaisuja. (Tynjälä 2010.) Työelämälähtöisessä harjoitte-

lussa kehitystä on nähty tapahtuvan työelämätaidoissa, teoreettisessa osaamisessa ja käy-

tännön tietotaidossa (Vesterinen 2002).       

 

2.4 Yliopistokoulutus ja työelämä 

 

Viimeaikaisen keskustelun mukaan yliopistokoulutuksen tulisi olla entistä enemmän työ-

elämälähtöistä. Suomessa sen toteutumista edistetään jo aikaisemmin esitellyllä korkea-

koulujen rahoitusmallin muutoksella vuonna 2021 (OKM 2018). Tämä haastaa yliopis-

toja kehittämään opetustaan työelämälähtöisemmäksi. Opintojen aikaiset kytkökset työ-

elämään myös edistävät opiskelijoiden työllistymistä tulevaisuudessa. Työllistettävyy-

teen kuuluu valmistuneiden työllistyminen, työttömyysajat sekä työtehtävien ja koulutuk-

sen vastaavuus. Lisäksi siihen liittyvät opiskelijan tukeminen opintojen aikana työuraan 

ja urasuunnitelmiin sekä omien valmiuksien ja osaamisen kehittämiseen liittyvissä asi-

oissa. Opiskelijan työllistettävyyttä edistää myös hänen ymmärryksensä siitä, kuinka työ-

urat rakentuvat ja millaisia ovat oman alan työmarkkinoiden tarjoamat työmahdollisuu-

det. (Penttinen ym. 2014, 6 – 7.)  
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Valtakunnallisten ja yliopistokohtaisten uraseurantakyselyiden mukaan koulutus on vas-

tannut valmistuneiden maistereiden mukaan pääosin hyvin työelämän tarpeisiin (Kurlin 

ym. 2018; Perä & Peteri 2019). Generalistimaistereilla on tosin havaittu olevan enemmän 

työllistymisvaikeuksia kuin professioammattiin valmistuneilla maistereilla. Työllisty-

mistä olivat vaikeuttaneet tutkinto ja osaamisen puute. (Tuominen, Rautopuro & Puhakka 

2011).  

 

Työelämälähtöisyyttä yliopisto-opintoihin voidaan lisätä erilaisilla pedagogisilla ratkai-

suilla. Nykänen ja Tynjälä (2012) esittävät kolme erilaista pedagogista mallia, joiden 

avulla työelämässä tarvittavia taitoja voidaan rakentaa korkeakoulutuksessa. Mallit ovat 

spesialistimalli, integratiivinen malli ja verkostoituneen kulttuurin malli. Edellä esitetyt 

mallit erottuvat toisistaan kolmen dimension perusteella, joita ovat koulutuksen ja työelä-

män välisen yhteistyön rakenteet, pedagogiikka sekä opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja 

opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen väliset suhteet.  

 

Spesialistimallissa työelämäyhteyksien ja työelämätaitojen kehittämisen vastuu on an-

nettu erityisasiantuntijoille sekä niiden opetus tapahtuu erillisillä kursseilla. Integratii-

vista mallia voidaan tarkastella osa-aikaisen yhteisöllisen pedagogiikan mallina. Siinä pe-

rinteisen korkeakouluopetuksen ohella järjestetään vuorovaikutteisia, teoriaa ja käytäntöä 

integroivia kursseja. Erilaisten opettajien tekemällä yhteistyöllä on merkitystä. Lisäksi 

opittuja asioita reflektoidaan sekä opiskelijoiden kesken että opettajien johdolla. Verkos-

toituneen kulttuurin mallissa puolestaan lähtökohtana ovat opiskelija- ja työelämälähtöi-

syys sekä koulutusinstituutin eri toimintojen fuusioiminen. Oppiminen käsitetään kaik-

kien opetuksessa mukana olevien henkilöiden ja toimijoiden oppimiseksi. (Nykänen & 

Tynjälä 2012, 23.)   
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3 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 

 

 

Työelämätaitoja ja asiantuntijuutta on tutkittu aikaisemmin esimerkiksi oppimisen näkö-

kulmasta (ks. Virtanen & Tynjälä 2019), joissa kohdejoukkoa ei ole rajattu koskemaan 

tietyn yliopiston professioalojen tai generalistialojen opiskelijoita. Selvityksen perus-

teella Lapin yliopistossa ei olla tehty aikaisemmin tällaista tutkimusta, joten sellaiselle 

koettiin olevan tarvetta, jotta saadaan kohdennettua tietoa. Generalistialojen opiskelijat 

valittiin kohdejoukoksi, sillä heidän opintonsa ja tulevaisuuden työuransa ovat erilaisia 

verrattuna professioalojen opiskelijoihin.  

 

Tutkimusongelmana ovat generalistialojen opiskelijoiden käsitykset työelämätaitojen ja 

asiantuntijuuden kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana. Tavoitteena on selvittää, mi-

ten nämä opiskelijat käsittävät heidän työelämätaitojensa ja asiantuntijuutensa kehitty-

neen. Ongelmaa lähestyttiin valitsemalla tutkimuksen kohdejoukoksi Lapin yliopiston 

generalistialojen opiskelijat, jotka suorittavat maisterivaiheen opintoja. Avovastauslo-

make muotoiltiin tutkimuskysymykseen vastaavaksi ja siinä otettiin huomioon alaongel-

mat. Tutkimuskysymys on muotoiltu tutkimustehtävän mukaisesti.  

1. Millaisia käsityksiä opiskelijoilla on työelämätaitojen ja asiantuntijuuden 

kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana?  

Tutkimuksen pääongelmalle on asetettu alaongelmia, jotka täsmentävät tutkimuskysy-

mystä. Niiden avulla myös haetaan tutkimusaineistosta vastauksia päätutkimuskysymyk-

seen.  

1.1 Millaisia työelämätaitoja opiskelijoilla on? 

1.2 Millä tavalla opiskelijoiden työelämätaidot ovat kehittyneet yliopisto-

opintojen aikana?  

1.3 Millaisia ovat opiskelijoiden käsitykset tulevaisuuden työelämätai-

doista?  
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1.4 Millä tavalla opiskelijat kokevat asiantuntijuutensa kehittyneen yli-

opisto-opintojen aikana? 

1.5 Millä tavalla opiskelijat haluaisivat kehittää asiantuntijuutta tulevaisuu-

dessa?  

1.6 Millä tavalla opiskelijat haluaisivat kehittää Lapin yliopiston toimintaa?  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

 

4.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat Lapin yliopiston generalistialojen opiskelijat. Genera-

listialoilla tarkoitetaan sellaisia akateemisia koulutusaloja, jotka eivät anna spesifiä am-

mattipätevyyttä vaan antavat yleisiä valmiuksia työelämään (Rouhelo 2008, 81). Kohde-

joukko rajattiin koskemaan maisterivaiheen opiskelijoita, sillä he ovat opintojensa loppu-

vaiheessa ja heille on ehtinyt kertyä erilaisia kokemuksia. Laajan kokemusmaailman aja-

teltiin antavan valmiuksia vastata tutkimuksen avovastauslomakkeeseen.  

 

Tutkimukseen osallistui 24 opiskelijaa kolmesta tiedekunnasta. Kasvatustieteiden tiede-

kunnasta mukana oli 8 opiskelijaa, taiteiden tiedekunnasta 4 opiskelijaa ja yhteiskunta-

tieteiden tiedekunnasta 12 opiskelijaa. Opiskelijoiden pääaineet on esitetty taulukossa 1. 

Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä on suhteellisen pieni siihen näh-

den, että Lapin yliopistossa on useita satoja maisteriopiskelijoita. Pienestä vastaajajou-

kosta huolimatta aineistosta muodostui tarpeeksi kattava.     
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Taulukko 1. Opiskelijat pääaineittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksessa on mukana opiskelijoita 11 eri pääaineesta. Taulukosta on nähtävissä, että 

opiskelijoiden lukumäärät pääaineita kohtaan ovat melko tasaiset. Eniten pääainemainin-

toja saivat hallintotiede ja mediakasvatus, joista kummastakin on tutkimuksessa mukana 

4 opiskelijaa. Opiskelijoiden koulutustausta on hyvin moninainen, jonka vuoksi aineisto 

edustaa useita erilaisia kokemusmaailmoja. Seuraavaksi esitellään tutkimuksessa mukana 

olevat tiedekunnat ja niiden tarjoamat koulutukset tarkemmin. Tämän pohjalta on selke-

ämpää ymmärtää opiskelijoiden kokemusmaailmaan vaikuttaneita asioita, sillä niiden 

pohjalta opiskelijat ovat muodostaneet käsityksensä työelämätaidoista ja asiantuntijuu-

desta.  

 

 

Pääaine  Frekvenssi 

Johtaminen  2 

Hallintotiede 4 

Mediakasvatus  4 

Yleinen kasvatustiede  3 

Inklusiivinen kasvatus  1 

Politiikkatieteet  2 

Teollinen muotoilu  1 

Sisustus ja tekstiilimuotoilu  1 

Audiovisuaalinen mediakulttuuri 2 

Sosiologia  1 

Matkailututkimus  3 

Yhteensä 24 
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Kasvatustieteiden tiedekunta 

 

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on mahdollista opiskella kasvatusalan 

koulutusohjelmassa, joka valmistaa opiskelijoita asiantuntijan työtehtäviin. Sen tavoit-

teena on perehdyttää opiskelijat tarkastelemaan kasvatusta ja koulutusta useista eri näkö-

kulmista. Koulutuksessa on mahdollista valita kolmesta pääainevaihtoehdosta itselle kiin-

nostavin. Pääaineita ovat kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus. Kasvatus-

tieteen opinnot painottuvat yhteisöjen kehittämiseen ja johtajuuteen. Lisäksi opinnot edel-

lyttävät alan perusteiden ja lähtökohtien sekä jatkuvan ja elinikäisen yhteisöperusteiden 

tuntemusta. Aikuiskasvatustieteen opinnot painottuvat puolestaan aikuisten oppimiseen, 

aikuispedagogiikkaan sekä aikuiskasvatuksen- ja koulutuksen toimintakenttiin. Media-

kasvatuksen opinnot koostuvat kolmesta teemasta, jotka täydentävät toisiaan. Näitä tee-

moja ovat media opetuksessa ja oppimisessa, media yhteiskunnassa sekä media ja psyko-

sosiaalinen hyvinvointi. (Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2018-2021, 39 - 40.; 

Lapin yliopiston verkkosivut.) 

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 

 

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on tarjolla kolme koulutusta, jotka 

valmistavat opiskelijoita asiantuntijan työtehtäviin. Koulutuksia ovat hallintotieteet ja 

johtaminen, politiikkatieteet ja sosiologia sekä matkailututkimus. Hallintotieteiden ja joh-

tamisen opintosuuntia ovat hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminen. Opinnot 

tarjoavat laaja-alaisen näkemyksen organisaatioiden toimintaan ja vastaavat tämän päi-

vän työelämähaasteeseen. Sen mukaan monimuotoisessa työympäristössä toimiminen 

edellyttää kykyä tarkastella ihmisiä ja organisatorisia ilmiöitä monista eri näkökulmista. 

Hallintotieteen opinnot painottuvat organisaatioiden hallintoon ja johtamiseen sekä kan-

sallisiin ja kansainvälisiin hallintojärjestelmiin. Opintojen tavoitteena on antaa opiskeli-

joille valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä. Johtamisen opinnoissa korostuvat 

uusien talouden muotojen ja liike-elämän muutoksien ymmärtäminen sekä uudenlaisten 

markkinamuotojen ja -käytänteiden tunnistaminen ja vastuullinen kehittäminen. Johtami-

sen psykologian opinnot antavat valmiuksia toimia työtehtävissä, joissa edellytetään 
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syvällistä työyhteisöjen psykologista ymmärtämistä ja ihmisten johtamisen taitoja. (Lapin 

yliopiston yhteiskuntatieteiden opinto-opas 2018-2020, 31-32.; Lapin yliopiston verkko-

sivut.)  

 

Politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelman tavoitteena on tarjota laaja-alaista 

ymmärrystä kansallisista ja kansainvälisistä, sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista il-

miöistä sekä järjestelmistä. Politiikkatieteiden opintojen tavoitteena on antaa vahva pohja 

ymmärtää poliittisia järjestelemiä, instituutioita ja toimijoita. Maisterivaiheen opiskelijat 

valitsevat erikoistumisalakseen joko kansainväliset suhteet tai valtio-opin. Kansainvälis-

ten suhteiden tieteenalassa keskitytään kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakenteen 

ja toiminnan tulkintaan. Valtio-opissa tarkastellaan poliittisia instituutioita, ideologioita 

sekä poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Sosiologian pääaineopin-

noissa painopiste on etsiä tieteellisiä teoreettisia selityksiä sille, millä tavoin yhteiskun-

nalliset rakenteet ja kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet muodostuvat. (Lapin yliopiston 

yhteiskuntatieteiden opinto-opas 2018-2020, 123 – 124.)  

 

Matkailututkimus on monitieteinen oppiaine, jossa matkailuilmiötä tarkastellaan useista 

eri näkökulmista. Opintojen painopisteenä ovat vastuullisuus matkailussa, uuden tiedon 

tuottaminen sekä matkailun tutkimus ja suunnittelu. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteis-

kunnallinen vuorovaikutus, jolloin opintojaksoihin sisällytetään hanketyöskentelyä ja yh-

teyksiä työelämään. (Lapin yhteiskuntatieteiden opinto-opas 2018-2020, 89.; Lapin yli-

opiston verkkosivut.) 

 

Taiteiden tiedekunta 

 

Taiteiden tiedekunnassa on mahdollista opiskella kuudessa eri koulutusohjelmassa. Tässä 

tutkimuksessa on mukana kolmen eri koulutusohjelman opiskelijoita, joita ovat audiovi-

suaalinen mediakulttuuri, teollinen muotoilu sekä sisustus- ja tekstiilimuotoilu. Taiteiden 

tiedekunnan koulutukset ovat enemmän professioammattiin painottuneita, mutta niiden 
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katsottiin silti antavan sovellettavan tutkinnon, jonka vuoksi koulutukset valittiin mukaan 

tutkimukseen. Audiovisuaalisen mediakulttuurin pääaine on mediatiede, jota tukevat si-

vuaineet multimedia, liikkuva kuva, mediailmaisu ja pelisuunnittelu ja -teknologia. Opin-

noissa keskitytään median ilmenemismuotojen tarkasteluun historiallisesti, kulttuurisesti, 

ilmaisullisesti ja tuotannollisesti. (Taiteiden tiedekunnan opinto-opas 2018-2020, 86.)  

 

Teollisen muotoilun opintojen painopisteet ovat tuotemuotoilussa, palvelumuotoilussa ja 

vuorovaikutussuunnittelussa. Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot muo-

toilijan ammatin harjoittamiseen sekä valmiuksia taiteellisten, teknisten ja tutkimuksel-

listen lähestymistapojen hallintaan. Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opinnot puolestaan pai-

nottuvat sisutusmuotoilun ja tekstiilimuotoilun osa-alueisiin. Sisustusmuotoilussa pääpai-

nossa ovat erilaiset tilat, niiden toiminnallisuus ja viihtyisyys sekä tilojen suunnittelu ja 

niiden toteuttaminen. Tekstiilimuotoilussa keskitytään tekstiilisuunnitteluun, tekstiilitek-

niikoihin ja tuotteistamiseen tutkivan ja kokeilevan työskentelyn kautta. (TTK opinto-

opas 2018-2020, 108.)   

 

4.2 Tutkimusmenetelmä    

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka edustaa fenomenografista tutkimusotetta. 

Fenomenografia on laadullinen tutkimussuuntaus, joka tarkastelee ihmisten erilaisia kä-

sityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tavoitteena on hahmottaa tutkittavien tavat käsittää tai ym-

märtää tutkittavaa asiaa tai kohdetta sekä luoda tulkintaa ihmisten käsityksistä ja niiden 

merkityssisällöistä kyseisessä kohdeilmiössä. Keskeistä fenomenografiassa on tutkitta-

van ilmiön kontekstin tunnistaminen, sillä konteksti kiinnittää erilaatuiset käsitykset koh-

deilmiöön. Esille tulee siis tuoda se konteksti, johon tutkittavien käsitykset liittyvät. Taus-

talla vaikuttaa ajatus siitä, että ihmisten kokemukset ovat aina yhteydessä siihen, missä 

tilanteessa ja asiayhteydessä ne tapahtuvat. Tämän vuoksi ilmiö voidaan ymmärtää useilla 

eri tavoilla eri henkilöiden näkökulmista tarkasteltuna. (Rissanen 2006.)    
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Tutkimuksessa haluttiin hahmottaa opiskelijoiden tavat käsittää työelämätaidot ja asian-

tuntijuus, jonka vuoksi fenomenografinen tutkimusote katsottiin tutkimukseen sopivaksi. 

Aineistona ovat Lapin yliopiston generalistialojen maisterivaiheen opiskelijoiden käsi-

tykset siitä, millä tavalla yliopisto-opinnot ovat kehittäneet heidän työelämätaitojaan ja 

asiantuntijuuttaan. Jokaisella opiskelijalla on luonnollisesti oma käsityksensä siitä, millä 

tavalla ne ovat kehittyneet. Käsityksen taustalla voivat vaikuttaa useat eri tekijät, jotka 

selittävät käsityksen rakentumista. Kontekstina opiskelijoiden käsityksille toimii Lapin 

yliopiston toimintaympäristö ja koulutus.  

 

Tutkimuksen rajattu kohdejoukko muodostaa tutkimuksesta tapauksen. Tapaustutkimus 

muodostaa yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa pienestä joukosta toisiinsa suhteessa ole-

via tapauksia. Kiinnostuksen kohteena on usein prosessi, jossa tapaus on yhteydessä ym-

päristöönsä. Lisäksi tavoitteena on kuvailla ilmiötä. (Hirsijärvi 2009, 134 – 135.) Tutki-

muksessa opiskelijat ovat suhteessa toisiinsa Lapin yliopiston kautta, sillä he ovat mais-

terivaiheen opiskelijoita yliopiston generalistisilta koulutusaloilta. Prosessina toimii työ-

elämätaitojen ja asiantuntijuuden kehittyminen yliopisto-opintojen aikana, jota kuvataan 

tutkimuksessa opiskelijoiden käsitysten kautta.  

 

4.3 Aineiston keruu  

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisella avovastauslomakkeella, joka sijaitsi Google 

Forms-alustalla. Avovastauslomake valittiin keruutavaksi, koska sen avulla saataisiin 

useita vastaajia ja monipuolisia näkemyksiä ja kokemuksia aiheeseen liittyen. Google 

Forms katsottiin sopivaksi alustaksi, sillä siihen olisi mahdollista vastata nimettömästi ja 

linkkiä lomakkeeseen olisi helppo levittää eteenpäin. Lomakkeessa oli kymmenen kysy-

mystä, joista kolme ensimmäistä kartoitti opiskelijoiden taustatietoja ja loput keskittyivät 

etsimään vastauksia tutkimuskysymykseen (Liite 2). Kysymykset oli rakennettu teemoit-

tain kohdennetun tiedon saamisen vuoksi. Teemoiteltu lomake auttoi myös tutkijaa käsit-

telemään vastauksia.   
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Vastaajia lomakkeeseen haettiin sähköpostin ja sosiaalisen median kautta. Jokaisessa vas-

tauspyynnössä oli mukana saatekirje (Liite 1) ja linkki lomakkeeseen. Sähköpostia lähe-

tettiin ainejärjestöjen puheenjohtajille ja yliopiston hallinnolle pyyntönä lähettää saate-

kirjettä ja linkkiä eteenpäin kohderyhmän opiskelijoille. Aineiston keruu aloitettiin vuo-

den 2019 joulukuun alussa ja viimeinen vastauspäivä lomakkeeseen oli 31.1.2020. Tänä 

aikana lomakkeeseen vastasi 24 opiskelijaa.  

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Tutkimus on laadullinen, joten analyysissä keskityttiin kirjoitetun tekstin tarkasteluun ja 

tulkintaan. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, sillä aineiston 

tarkastelussa ja tulkinnassa haluttiin keskittyä aineistosta esiin nouseviin asioihin. Tuo-

men ja Sarajärven (2009, 95) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta 

pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Aineistosta valitaan analyysiyksiköt tutki-

muksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti, jolloin avainajatus on siinä, että 

analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Aineiston analyysi on aineis-

tolähtöistä, joten tutkittavaan ilmiöön liittyvillä havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei ole 

tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa. Analyysiin toteuttamiseen 

liittyvä teoria on ainoa teoria, joka liittyy analyysiin ja sen lopputulokseen.  

 

Tutkimuksen aineisto on analysoitu Tuomen ja Sarajärven (2009, 108 - 109) teoksessa 

esitetyn etenemistavan mukaisesti. Kuvio 1 on mukaelma Tuomen ja Sarajärven (2009, 

108) taulukosta ja se on sovitettu aineistoni analyysiin sopivaksi.  
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Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen. (Mukailtu Tuomi & Sarajärvi 2009, 109) 

 

Analyysin ensimmäisenä vaiheena oli taulukoida opiskelijoiden avovastauslomakkee-

seen (Liite 2) antamat vastaukset lomakkeen kysymysten mukaisesti. Tällöin jokainen 

kysymys muodosti oman luokkansa ja aineistoa oli selkeämpi hahmottaa. Seuraavaksi 

luettiin jokaisen opiskelijan vastaukset ja perehdyttiin niiden sisältöön tarkemmin. Tämän 

aikana ja jälkeen etsittiin aineistosta pelkistettyjä ilmauksia ja värikoodattiin niitä saman-

kaltaisuuden mukaisesti. Värikoodauksen jälkeen listattiin pelkistetyt ilmaukset tauluk-

koon sekä etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia niistä. Tämän jälkeen 

Opiskelijoiden vastausten lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen  

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 

Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen 

Opiskelijoiden vastausten taulukointi avovastauslomakkeen kysymysten mukaisesti  
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yhdistettiin pelkistetyt ilmaukset ja muodostettiin alaluokat. Seuraavaksi vuorossa oli ylä-

luokkien muodostaminen alaluokista sekä yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsit-

teen muodostaminen.      

 

Seuraavaksi esitetään aineiston analyysin kolme vaihetta tarkemmin esimerkkikysymyk-

sen avulla. Analyysin kolme vaihetta ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineis-

ton klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ai-

neiston redusoinnissa analysoitava data pelkistetään siten, että aineistosta karsitaan tutki-

muksen kannalta epäolennaiset asiat pois. Aineisto redusoitiin tiivistämällä ja pilkko-

malla osiin sekä koodaamalla tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Aineistossa ana-

lyysiyksikkönä toimivat yksittäiset sanat ja lauseet. Alla olevassa taulukossa 2 on esi-

merkki aineiston redusoinnista, jossa esimerkkikysymyksenä toimii: millaisia työelämä-

taitoja koet omaavasi tällä hetkellä.   

 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston redusoinnista.  

 

Opiskelija Vastaus kysymykseen Pelkistetty vastaus 

Opiskelija 1 Hyvät organisointi-, viestintä-, neuvottelu-, 

yhteistyö-, kokous-, ajanhallinta-, projektin-

hallinta- ja johtamistaidot 

Organisointitaidot 

Viestintätaidot 

Neuvottelutaidot 

Yhteistyötaidot 

Kokoustaidot 

Ajanhallintataidot 

Projektinhallintataidot 

Johtamistaidot 

Opiskelija 2 Kielitaito. Kielitaito 

Opiskelija 3 Monipuolisia yrittäjyystaitoja. Yrittäjyystaidot 

Opiskelija 4 analysointikyky, reflektio, oma-aloitteisuus, 

tunnetaidot, kyky ottaa vastuuta ja sitoutua, 

tiedonhakutaidot, uteliaisuus uuden oppimista 

kohtaan 

Analysointikyky 

Reflektio 

Oma-aloitteisuus 

Tunnetaidot 

Vastuunottokyky 

Kyky sitoutua 

Tiedonhakutaidot 

Uteliasuus oppia uutta 
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Taulukko on rakennettu opiskelijan ja hänen lomakkeen kysymykseen antamansa vas-

tauksen mukaan. Opiskelijoiden vastaukset käsittelevät heidän käsityksiään sen hetkisistä 

työelämätaidoistaan. Taulukon kolmannessa sarakkeessa on pelkistetty vastauksia taito-

jen mukaan, jotta niitä on ollut selkeämpi ryhmitellä samanlaisiksi kokonaisuuksiksi. Tä-

män kysymyksen kohdalla havaintoyksikkönä on ollut jotain työelämätaitoa kuvaava 

sana.  

 

Seuraavassa vaiheessa, joka on aineiston klusterointi eli ryhmittely, käydään läpi aineis-

tosta koodatut alkuperäisilmaukset sekä etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Tämän jälkeen samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään yhdeksi 

luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

111.) Taulukossa 3 esitetään aineiston klusterointi. Esimerkkinä toimivat saman kysy-

myksen vastaukset kuin edellisessä taulukossa 2. 

 

Taulukko 3. Esimerkki aineiston klusteroinnista.  

 

Vastauksessa mainittu taito Luokka 

Organisointitaidot Organisointitaidot 

Viestintätaidot Viestintätaidot 

Kielitaito Vuorovaikutustaidot 

Yhteistyötaidot Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot 

Johtamistaidot Johtamistaidot 

Ajanhallintataidot Ajanhallintataidot 

Projektinhallintataidot Projektitaidot 

Yrittäjyystaidot  

Kokoustaidot  

Neuvottelutaidot 

Muut käytännöntaidot 

Tiedonhakutaidot Tiedonhaku ja tiedon käsittelyn taidot 

Analysointikyky 

Reflektio 

Ajatteluntaidot 

Oma-aloitteisuus 

Tunnetaidot 

Vastuunottokyky 

Kyky sitoutua 

Uteliasuus oppia uutta 

Oman toiminnan hallinnan taidot 
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Ensimmäisessä sarakkeessa on ryhmitelty samanlaisia taitoja yhteen, jotta niistä voidaan 

muodostaa yhtenäinen luokka. Toisessa sarakkeessa ryhmitellyille taidoille on nimetty 

luokka, joka on nimetty sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä.  

 

Klusteroinnin kanssa samaan aikaan tehdään aineiston abstrahointia. Siinä aineistosta 

erotellaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto sekä valikoidun tiedon perusteella muo-

dostetaan teoreettisia käsitteitä. Prosessissa edetään alkuperäisinformaation käyttämistä 

kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 111.)  

 

Taulukko 4. Esimerkki aineiston abstrahoinnista.  

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Organisointitaidot 

Viestintätaidot 

Vuorovaikutustaidot 

Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot 

Johtamistaidot 

Ajanhallintataidot 

Projektitaidot 

Muut käytännöntaidot 

Tiedonhaku ja tiedon käsittelyn taidot 

Ajatteluntaidot 

Oman toiminnan hallinnan taidot 

Opiskelijoiden käsitykset 

työelämätaidoistaan 

Opiskelijoiden tämän hetki-

set työelämätaidot ja näke-

mykset tulevaisuuden työ-

elämätaidoista 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta 4 on nähtävissä, opiskelijoiden nimeämät taidot ovat hei-

dän käsityksiään sen hetkisistä työelämätaidoistaan. Nimetyt taidot kuuluvat alaluokkaan, 

jonka jälkeen ne muodostavat yläluokan ”Opiskelijoiden käsitykset työelämätaidois-

taan”. Yläluokkansa perusteella ne kuuluvat pääluokkaan, joka muodostuu opiskelijoiden 

käsityksistä sekä tämän hetken että tulevaisuuden työelämätaidoista. Tällä kaavalla on 

analysoitu jokainen aineistoon kuuluva kysymys-vastauskokonaisuus. Aineiston 
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analyysillä on haettu yleistä kuvausta opiskelijoiden käsityksistä, joten tutkimuksessa ei 

käsitellä eri koulutusalojen opiskelijoiden välisiä eroavaisuuksia.  

 

4.5 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksen teossa ja tulosten raportoinnissa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä 

ja ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita (TENK 2019). Tutkimuksen jo-

kaisessa vaiheessa on myös noudatettu tarkkuutta ja rehellisyyttä. Viittaukset aikaisem-

paan tutkimukseen on otettu huomioon merkitsemällä ne asianmukaisella tavalla ja osoit-

tamalla siten muiden tutkijoiden työlle arvostusta. Yksi ihmiseen kohdistuvan tutkimuk-

sen keskeinen eettinen periaate on tietoon perustuva suostumus osallistua tutkimukseen 

(TENK 2019, 8). Tätä noudatettiin myös tässä tutkimuksessa, sillä tutkittaville kerrottiin 

saatekirjeessä (Liite 1) suostumuksen antamisesta.  

 

Tutkimukseni aineisto on kerätty Google Forms-lomakkeella, johon tutkimukseen osal-

listuneet opiskelijat ovat vastanneet nimettömästi. Lomakkeen taustatiedoissa tutkittavia 

pyydettiin kertomaan pääaine, sivuaine ja opiskeluvuosi, jotta voitaisiin kartoittaa, mil-

laisia opiskelijoita tutkimukseen osallistui. Tutkittaville myös kerrottiin avovastauslo-

makkeen yhteydessä olevassa saatekirjeessä tutkimuksen tarkoituksesta ja aineiston kä-

sittelystä. Lomakkeen nimettömyyden ja vähäisten taustatietojen vuoksi tutkittavia on 

käytännössä mahdotonta tunnistaa. Lisäksi aineistossa ei esiintynyt henkilötietoja, jotka 

olisi ollut tarpeen poistaa. Aineistoa on säilytetty asianmukaisten salasanojen takana ja se 

tuhotaan tutkimuksen päätyttyä.    

 

Tutkimukseni aihe on minulle läheinen ja henkilökohtaisesti koskettava, sillä olen Lapin 

yliopiston opiskelija ja kohdannut samoja asioita kuin tutkimukseen osallistuneet opiske-

lijat. Tästä huolimatta olen säilyttänyt objektiiviseen suhtautumiseen tutkimukseni aineis-

toa kohtaan. Olen ollut avoin aineistostani esille nousseisiin asioihin ja perehtynyt 
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mielenkiinnolla opiskelijoiden mietteisiin. Objektiivisuuttani on helpottanut tutkittavien 

nimettömyys, sillä näin en tiedä, onko vastaajissa ollut mukana minulle tuttuja henkilöitä.  
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5 TULOKSET 
 

 

 

5.1 Opiskelijoiden työelämätaidot 

 

Tutkimukseen osallistuneista 24 opiskelijasta 23 kolme nimesi vastauksessaan useampia 

erilaisia työelämätaitoja. Työelämätaidot esitettiin useissa vastauksissa luettelomaisesti 

taitoja sen enempää määrittelemättä. Luokittelin opiskelijoiden työelämätaidot 18 taito-

kategoriaan niiden samankaltaisuuden ja yhteensopivuuden perusteella. Tarkastelen alla 

olevassa taulukossa 5 taitokategorioita sekä taitojen lukumäärällistä esiintyvyyttä opiske-

lijoiden vastauksissa. Taulukosta on otettava huomioon, että taitoja esiintyy samanaikai-

sesti useammassa vastauksessa.  

 

Taulukko 5. Opiskelijoiden työelämätaidot.  

 

 

 

Työelämäaito Frekvenssi Työelämäaito Frekvenssi 

oman toiminnan hallinnan taidot 10 asioiden katsominen laajasta 
näkökulmasta 

3 

yhteistyö- ja ryhmätyötaidot 7 organisointitaidot 3 

muut käytännön taidot 6 alakohtainen osaaminen 2 

vuorovaikutustaidot 5 tietotekniset taidot 3 

viestintätaidot 5 sosiaaliset taidot 2 

tiedonhaku ja tiedon käsittelyn taidot 4 hyvät työelämätaidot 2 

projektitaidot 3 tekstintuottamisentaidot 2 

ajatteluntaidot 3 tutkimustaidot 1 

ajanhallinnan taidot 3 johtamistaidot 1 
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Kuten taulukosta 5 on nähtävissä, eniten mainintoja saivat oman toiminnan hallinnan tai-

dot (10), yhteistyö- ja ryhmätyötaidot (7) ja muut käytännön taidot (6). Oman toiminnan 

hallinnan taidoilla tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla opiskelija pystyy sääntelemään 

omaa toimintaansa. Alla oleva katkealma havainnollistaa tarkemmin taidon määritelmää.  

-- järjestelmällisyys, huolellisuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuus-- (ylei-

sen kasvatustieteen opiskelija A) 

Järjestelmällisyyden, huolellisuuden ja oma-aloitteisuuden avulla voidaan hallita omaa 

toimintaa. Kyky työskennellä itsenäisesti on yliopisto-opinnoissa ja työelämässä tarvit-

tava taito, jotta kykenee suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti.  

 

Muilla käytännön taidoilla tarkoitetaan taas sellaisia taitoja, joita voidaan soveltaa käy-

täntöön. Opiskelijoiden vastauksissa käytännön taidoiksi voidaan luokitella neuvottelu-

taidot, kokoustaidot, yrittäjyystaidot, sisällöntuotannontaidot, videontekotaidot, asiakas-

palvelutaidot, työnhakutaidot ja markkinointitaidot. Audiovisuaalisen mediakulttuurin 

opiskelija (A) kertoo käytännön taidoistaan alla olevassa katkealmassa.  

Videon teko täysvaltaisesti, tuottaminen, projektin johto, markkinointisuunnitelmat  

Opiskelijoiden kertomat käytännön taidot ovat spesifejä, mutta tarpeellisia työelämässä. 

Käytännönläheiseen osaamiseen kuuluvat taidot ovat yhtä tarpeellista kuin abstraktit työ-

elämätaidot, sillä molempia tarvitaan.  

   

Koulutusalakohtainen osaaminen mainittiin vain kahdessa vastauksessa. Mediakasvatuk-

sen opiskelija (D) kertoo osaamiseensa kuuluvan yleiset mediakasvatuksen asiantunti-

juustieto-taidot sekä leikillinen ja pelillinen oppiminen. Matkailututkimuksen opiskelija 

(B) kertoi työelämätaidokseen koulutusalansa. Vähiten mainintoja saivat myös johtamis-

taidot, tutkimustaidot, alakohtainen osaaminen, sosiaaliset taidot ja tekstintuottamisen 

taidot. Kaksi opiskelijaa kertoi omaavansa yleisesti hyvät työelämätaidot, joita ei määri-

telty sen tarkemmin vastauksessa. Sen sijaan hallintotieteen opiskelija (D) kertoo, miksi 

hänellä on hyvät työelämätaidot.  
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koen omaavani hyvät työelämätaidot, koska olen ollut työelämässä jo kymmeniä vuosia  

Toinen samalla tavalla vastannut opiskelija kertoo myös työelämätaitojensa kehittyneen 

työkokemuksen avulla, mutta ei määritellyt mitä hyvät työelämätaidot tarkoittavat hä-

nelle.  

 

5.2 Työelämätaitojen kehittäminen   

 

Seuraavaksi tarkastelen niitä tapoja, joiden avulla opiskelijat olivat kehittäneet työelämä-

taitojaan. Osa opiskelijoista oli kokenut taitojensa kehittyneen suoraan yliopisto-opin-

noissa, osa taas koki oppineensa taitoja muualla kuin yliopistossa. Tutkimukseen osallis-

tuneista opiskelijoista 10 kokenut työelämätaitojensa kehittyneen yliopisto-opinnoissa.  

Yleisen kasvatustieteen opiskelija (A) kertoo taidoistaan ja niiden kehittymisestä alla ole-

vassa vastauksessa.   

Vuorovaikutustaidot ja esiintymistaidot ovat ehkä ainakin jonkin verran kehittyneet. Li-

säksi analyyttinen ajattelutapa ja kyky miettiä asioita monesta eri näkökulmasta ovat var-

maankin sellaisia asioita, jotka yliopisto-opintojen ansiosta ovat kehittyneet. Ehkä myös 

stressinsietokyky on hieman kehittynyt, samoin kuin järjestelmällisyys.  

Opiskelijan vastauksessa yliopisto-opinnot koetaan merkitykselliseksi taitojen oppimis-

prosessissa. Politiikkatieteiden opiskelija (A) kokee puolestaan esiintymistaitonsa kehit-

tyneen yliopisto-opintojen ansiosta. Samankaltaisia ajatuksia on myös seuraavan katkeal-

man mediakasvatuksen opiskelijalla (A). 

Itsenäinen työskentely ja oman opintojen aikatauluttaminen ja suunnittelu ovat olleet suu-

ressa roolissa, myös yhteistyötyötaidot ovat kehittyneet vaikkakaan yhdessä työskentelyä 

ei kovin paljon ole ollutkaan  

Edellisiin opiskelijoihin poiketen mediakasvatuksen opiskelija korostaa taitojen oppimi-

seen liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Yliopisto-opinnot sisältävät tyypillisesti paljon itse-

näistä työskentelyä aina omien opintojen suunnittelusta kurssien suorittamiseen. Mielen-

kiintoisinta vastauksessa on, että yhteistyötaitojen koetaan kehittyneen, vaikka yhdessä 

työskentelyä on ollut vähänlaisesti.   
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Inklusiivisen kasvatuksen opiskelija tuo vastauksessaan esille uuden näkökulman yliopis-

ton roolille. Taitojen suoraan oppimisen sijaan hän on kokenut niiden kehittyneen pitkän 

ajan kuluessa. 

 Suoraan näitä asioita yliopisto ei ole minulle tietenkään opettanut, vaan taidot ovat kehit-

tyneet pikkuhiljaa.  

Kaikkien opiskelijoiden vastauksissa ei suoraan kerrottu juuri yliopisto-opintojen kehit-

täneen työelämätaitoja. Matkailututkimuksen opiskelija (A) kertoo kehittyneensä tieteel-

lisen tiedon tuottamisessa ja jäsentämisessä sekä kommunikoinnissa. Avovastauslomak-

keessa kysyttiin opiskelijoilta ”miten työelämätaitosi ovat kehittyneet yliopisto-opintojen 

aikana” (ks. Liite 2), joten taitojen voidaan katsoa kehittyneen opinnoissa, jos muuta ta-

paa ei olla mainittu. 

 

Opiskelijoista 6 oli kokenut työelämätaitojensa kehittyneen muualla kuin suoraan yli-

opisto-opinnoissa. Opiskelijat olivat osallistuneet kertomansa perusteella yliopiston tar-

joamaan järjestötoimintaan ja opiskelijavaikuttamiseen, työskennelleet opintojen ohella 

sekä olleet mukana erilaisissa muissa tilanteissa, joissa oli ollut mahdollisuus oppia. Use-

alle opiskelijalle nämä olivat olleet merkityksellisiä tapoja oppia työelämätaitoja ja muuta 

työelämässä tarvittavaa osaamista.  

 

Mediakasvatuksen opiskelija (B) kertoi toimineensa ainejärjestön hallituksessa vuoden ja 

uskoo sen olleen merkityksellistä työelämässä tarvittavan osaamisen kehittymisen kan-

nalta, kuten alla oleva katkealma osoittaa.  

Siellä oppi paljon ryhmätyötaitoja, sekä pääsi konkreettisesti työskentelemään eri sidos-

ryhmien kanssa, ja pääsi aktiivisesti vaikuttamaan opintojen ulkopuolella.  

Johtamisen opiskelija (A) oli myös samaa mieltä siitä, että opintojen ulkopuolisella toi-

minnalla on tärkeä merkitys työelämätaitojen oppimisessa.  

Olen kehittynyt erityisesti organisointi-, viestintä-, neuvottelu-, yhteistyö-, kokous-, ajan-

hallinta-, projektinhallinta- ja johtamistaitojani järjestötoiminnan ja opiskelijavaikuttami-

sen parissa. Toki myös opinnoissa olen päässyt erilaisiin projekteihin, mutta pidän opin-

tojen ulkopuolisia aktiviteetteja erittäin tärkeinä tässä.  
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Kuten katkealmasta on nähtävissä, korostaa opiskelija lukuisia työelämätaitoja, joita hän 

on kokenut oppineensa opintojen ulkopuolisten aktiviteettien kautta.  

 

Osa opiskelijoista oli työskennellyt opintojensa aikana, jonka vuoksi työkokemuksen oli 

koettu kehittäneen työelämätaitoja. Hallintotieteen opiskelijan (B) mukaan hänen taitonsa 

ovat kehittyneet merkittävästi, mutta enimmäkseen työelämässä. Audiovisuaalisen me-

diakulttuurin opiskelija (A) kuvailee puolestaan työskentelynsä vaikutuksia alla olevassa 

katkealmassa.  

Pelkästään työpaikaltani olen oppinut työelämäntaitoja, en yliopistosta. Mutta opintojen 

aikana kyllä olen oppinut sillä teen täyspäiväisesti videoalan töitä.  

Työelämätaitoja opitaan luonnollisesti erilaisten työkokemusten kautta toimimalla eri-

laissa tilanteissa. Työskentelyn avulla on myös mahdollista yhdistää teoria ja käytäntö 

toisiinsa, kuten yleisen kasvatustieteen opiskelija (C) kertoi.  

Koen, että omat työelämätaitoni ovat kehittyneet työkokemuksen ja teoreettisten tiedon vä-

lisessä sisäisessä vuoropuhelussa. Työkokemuksella tarkoitan niin ansio- kuin vapaaeh-

toistyössä hankittua kokemusta. 

Työkokemuksen lisäksi merkittäväksi oppimistavoiksi nähtiin myös muut epämuodolli-

set oppimistilanteet. Teollisen muotoilun opiskelijan mielestä työelämätaitoja opitaan ai-

noastaan aitojen tilanteiden kautta.  

Viestintä-, vuorovaikutus - ja tiimityötaidot sekä pehmeät taidot (soft skills) on tärkeitä. Ne 

kehittyy ainoastaan kun tällaisiin tilanteisiin hakeutuu > eli tiimityö oikeissa projekteissa 

jossa on oikeasti vastuuta jostakin osatekijästä projektissa. 

 

Kuten opiskelijoiden vastauksista on nähtävissä, työelämätaitoja opitaan lukuisten eri-

laisten tapojen kautta. Osa koki yliopisto-opinnot merkittävänä tapana oppia erilaisia tai-

toja. Muutaman opiskelijan mukaan taas muut kuin yliopisto-opinnot ovat olleet merkit-

tävämpiä väyliä oppia työelämätaitoja.  
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5.3 Työelämätaidot eivät ole kehittyneet  

 

Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 7 kertoi vastauksissaan, etteivät heidän työ-

elämätaitonsa olleet kehittyneet yliopisto-opintojen aikana. Kieltävästi ja juurikaan pe-

rustelematta kysymykseen vastanneita opiskelijoita oli kolme. Audiovisuaalisen media-

kulttuurin opiskelijan (B) vastaus on tyhjentävä: eivät ole juurikaan kehittyneet.  Matkai-

lututkimuksen opiskelija (C) taas kertoo työelämätaidoistaan seuraavalla tavalla: ei mi-

tenkään, olen onneksi aikuinen, niin tällä ei väliä. Kolmannen opiskelijan vastaus on sa-

man suuntainen kuin aiemmin esiteltyjen opiskelijoiden vastaukset.  

Ei mitenkään. (hallintotieteen opiskelija A)      

Matkailututkimuksen opiskelija (B) taas kertoi vastauksessaan, ettei hänellä ole vielä ol-

lut työelämätaitoja. Työelämätaitojen on käsitetty siten olevan erillinen opintokokonai-

suus.  

 

Muutamat opiskelijat perustelivat kielteistä kokemustaan tarkemmin. Yksi opiskelija pe-

rusteli sitä aikaisemmalla työkokemuksellaan.  

Nämä ovat olleet jo aikaisemmin minulla, olin 10 v työelämässä ennen yliopisto-opintojen 

aloittamista (sosiologian opiskelija)  

Mediakasvatuksen opiskelija (D) taas perusteli kokemustaan koulutusohjelmansa teo-

riapainotteisuudella ja opintojen keskittymisellä hänen mielestään epäolennaisiin asioi-

hin. 
Melko huonosti, sillä kasvatusalan koulutus on lähes täysin teoriapainotteista. Harmilli-

sesti myös suuri osa kursseista keskittyi perusopintovaiheessa nimenomaan opetuksen 

suunnitteluun ja toteuttamiseen, joita moni kasvatustieteen opiskelija ei välttämättä tule 

tarvitsemaan sillä heistä ei tule opettajia. Itse olen siinä tilanteessa, että olisin halunnut 

oppia työelämävalmiuksia esimerkiksi aikuishenkilöstökoulutukseen tai viestintään liit-

tyen, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta. En osaa oikein sanoa, mitä konkreettisia taitoja 

olen saanut näin teoreettiselta alalta käsiini (esimerkiksi myöskään TVTO:n opinnoissa ei 

opeteltu varsinaisia TVT-taitoja, vaan keskityttiin taas vain oppimiseen ja opettamiseen). 

(Mediakasvatuksen opiskelija 11)  
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Kahden opiskelijan vastauksessa kerrottiin kurssien työelämälähtöisyydestä, mutta ei 

niinkään opituista taidoista. Hallintotieteen opiskelijan (C) mukaan kursseilla olisi pitä-

nyt olla jo kokemusta työelämästä. Yleisen kasvatustieteen opiskelija (B) taas olisi kai-

vannut maisterivaiheen opintoihin samanlaista työelämäkurssia, joka oli kuulunut alem-

paan korkeakoulututkintoon. Työelämätaidot oli siis mielletty opintoihin kuuluvaksi 

asiaksi, eikä omaksi osaamiseksi.  

 
 

Kielteisesti vastanneiden opiskelijoiden vastauksista voidaan päätellä, että syyt työelä-

mätaitojen kehittymättömyydelle voivat olla moninaisia. Vastausten perusteella osa opis-

kelijoista ei ole kokenut opintoihin sisältyvien kurssien tukevan taitojen kehittymistä. 

Osalla vaikutti vastausten perusteella taas olevan hankaluuksia tunnistaa omaa osaamis-

taan ja työelämätaitojen käsitettä.  

 

5.4 Tulevaisuuden työelämätaidot  

 

Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 22 kertoi vastauksissaan näkemyksiään tule-

vaisuuden työelämätaidoista. Kaksi opiskelijaa ei osannut vastata kysymykseen, jota voi-

taneen pitää myös tuloksena. Muodostin opiskelijoiden vastausten perusteella 18 tulevai-

suuden työelämätaitokategoriaa, jotka esitän taulukossa 6. Pohjana kategorioiden muo-

dostamisessa käytin taulukossa 5 esitettyjä työelämätaitoja, jotta tulevaisuuden työelämä-

taitoja olisi mahdollista verrata tutkimushetken työelämätaitoihin. Tämän kautta on mah-

dollista nähdä muuttuvatko opiskelijoiden käsitykset työelämätaidoista tulevaisuusnäkö-

kulmasta tarkasteltuna. Taulukon 6 työelämätaitokategoriat ovat pitkälti samat kuin tau-

lukossa 5, mutta aineiston analyysin perusteella poistin ja lisäsin taulukkoon muutaman 

uuden kategorian. Tulevaisuuden työelämään liittyviä taitoja ovat elinikäisen oppimisen 

taidot, laaja osaaminen, sosiaaliseen mediaan liittyvä osaaminen, ympäristötietoisuus ja 

monilukutaito.  
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Taulukko 6. Opiskelijoiden näkemykset tulevaisuuden työelämätaidoista. 

 

Työelämätaito Frekvenssi 

oman toiminnan hallinnan taidot  16 

vuorovaikutustaidot  9 

elinikäisen oppimisen taidot  5 

tietotekniset taidot   5 

viestintätaidot  4 

sosiaaliset taidot   3 

ajatteluntaidot   3 

projektitaidot 2 

muut käytännön taidot  2 

yhteistyö- ja ryhmätyötaidot 2 

asioiden katsominen laajasta näkökulmasta 2 

laaja osaaminen  1 

sosiaaliseen mediaan liittyvä osaaminen  1 

ajanhallinnantaidot 1 

ympäristötietoisuus  1 

tekstin tuottamisen taidot  1 

johtamistaidot  1 

monilukutaito  1 

 

Taulukosta 6 on havaittavissa, että oman toiminnan hallinnan taidot sekä vuorovaikutus-

taidot saivat eniten vastauksia. Opiskelijoista 16 pohti oman toiminnan hallinnan taitojen 

olevan merkityksellisiä tulevaisuuden työelämää ajatellen. Oman toiminnan hallinnan tai-

tojen kategoriaan olen kategorisoinut seuraavia taitoja: joustavuus, tunnetaidot, kyky so-

peutua muutoksiin, epävarmuuden sietäminen, oma-aloitteisuus, itsenäinen työskentely, 

itsensä johtaminen ja paineensietokyky. Taulukosta 5 on taas nähtävissä, että 10 opiske-

lijaa oli kokenut näiden taitojen olevan itselleen merkityksellisiä. Opiskelijoiden mukaan 

nämä taidot ovat vielä merkityksellisempiä tulevaisuudessa kuin nykyhetkessä. 

 

Yhdeksän opiskelijaa katsoi, että vuorovaikutustaidot ovat merkityksellisiä tulevaisuuden 

työelämässä. Vuorovaikutustaitoihin olen katsonut kuuluvan myös esiintymistaidon, kie-

litaidon ja vaikuttavuuden. Useissa opiskelijoiden vastauksissa painottui kielitaidon 
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merkitys. Taulukossa 5 vuorovaikutustaitoihin liittyen on 5 vastausta. Tähän verraten voi-

daan sanoa, että vuorovaikutustaitojen merkityksellisyys kasvaa opiskelijoiden mukaan 

tulevaisuuden työelämässä.  

 

Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna taas yhteistyö- ja ryhmätyötaitojen merkityksellisyy-

den nähtiin laskevan tulevaisuuden työelämässä. Taulukossa 5 vastauksia on seitsemän 

ja taulukossa 6 enää kaksi. Ero on huomattava, jota voivat selittää useat tekijät. Osa opis-

kelijoista on saattanut ajatella niiden olevan itsestäänselvyys tai se oli mainittu jo aikai-

semman työelämätaitokysymyksen kohdalla. Muita samankaltaisia näkemyksiä taitojen 

suhteen on taulukoiden mukaan muiden käytännön taitojen ja ajanhallintataitojen koh-

dalla. Näissä ero ei ole niin suuri kuin yhteistyö- ja ryhmätyötaitojen kohdalla, mutta se 

on nähtävissä.  

 

Mediakasvatuksen opiskelija (D) näkee tulevaisuuden työelämätaidot seuraavalla tavalla:    

Tietotekniset taidot, kyky sopeutua uusiin tilanteisiin, projekti- ja keikkaluontoisuus. Niitä 

on monia, mutta kaikki liittyvät jatkuvaan muutokseen ja epävarmuuteen, sillä meidän tu-

levaisuutemme työpaikat eivät tule olemaan täysin vakituisia koskaan. Ja jatkuvassa tieto-

teknisessä kehityksessä on pysyttävä mukana. 

Opiskelijan vastauksessa korostuu jatkuva muutoksen ja epävarmuuden vaikutus tulevai-

suuden työelämään. Tämän hän näkee myös vaikuttavan tulevaisuudessa tarvittaviin työ-

elämätaitoihin. Kyky sopeutua uusiin tilanteisiin ja kestää jatkuvaa muutosta sekä epä-

varmuutta ovat osa oman toiminnan hallinnan taitoja. Tärkeänä hän pitää myös tietotek-

nisten taitojen osaamista, sillä teknologia kehittyy koko ajan. Tietoteknisten taitojen mer-

kityksellisyydestä tulevaisuudessa kertoo myös taulukko 6, jossa on 5 mainintaa. Taulu-

kossa 5 mainintoja on vain 3.   

 

Useat opiskelijat nostivat esille tulevaisuuden työelämätaitoja pohtiessaan jatkuvan uu-

den oppimisen ja elinikäisen oppimisen. Kuten taulukosta 6 on nähtävissä, viisi opiskeli-

jaa koki elinikäisen oppimisen taidot merkityksellisiksi. Yleisen kasvatustieteen opiske-

lija (B) mukaan jatkuva oppiminen tulee olemaan läsnä työtehtävien jatkuvassa 
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muutoksessa.  Työtehtävien muuttuessa tarvitaan samalla päivitettyä osaamista, jonka 

vuoksi tulee oppia uutta. Audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija (A) taas perusteli 

jatkuvaa uuden oppimista ja ajantasalla oloa uusien tekniikoiden ja megatrendien takia. 

Toisen audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijan (B) pohdinnoista kerrotaan alla ole-

vassa katkealmassa.  

kyky oppia, muutoksia tapahtuu ja tilanteet kehittyvät 

Kuten opiskelijoiden vastauksista on havaittavissa, elinikäiseen oppimiseen kuuluvat tai-

dot nousevat esille muutospuheen yhteydessä. Muutos vaatii uuden oppimista sekä lukui-

sia muita taitoja, jotta kyetään työskentelemään tulevaisuuden työmarkkinoilla.  

 

5.5 Asiantuntijuuden kehittyminen yliopisto-opinnoissa  

 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat näkivät asiantuntijuutensa kehittyneen useilla eri 

tavoilla yliopisto-opintojen aikana. Vastauksissa korostuivat erilaiset taidot ja henkinen 

kapasiteetti, joiden katsottiin kuuluvan asiantuntijuuteen. Sen sijaan oman alan substans-

siosaaminen korostui vähemmän opiskelijoiden vastauksissa, vaikka selkeitä mainintoja 

oli myös siitä.  

 

Opiskelijoista 20 kertoi yliopisto-opintojen kehittäneen myönteisellä tavalla heidän asi-

antuntijuuttaan. Myönteiseksi tulkittiin sellaiset vastaukset, joissa kerrottiin asiantunti-

juuteen kuuluvan osaamisen kehittymisestä jollain tavalla. Asiantuntijuuden kehittymi-

sen nähtiin joissain vastauksissa olevan suorassa yhteydessä opintoihin. Yleisen kasva-

tustieteen opiskelijan (B) mukaan etenkin maisterivaiheen opinnot syventävät osaamista. 

Johtamisen opiskelija (A) taas korostaa substanssiosaamisen kehittymistä opintojen ai-

kana.   

Olen saanut laajemman ymmärryksen johtamisesta sekä organisaatioiden toiminnasta. 

Ymmärrän erilaisten johtamistyylien ja -tapojen eroja ja yhtäläisyyksiä sekä niiden vaiku-

tuksista työn tekoon sekä henkilökohtaisella että koko organisaation tasolla.  
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Useissa vastauksissa opiskelijat kertoivat opintojensa aikana kehittyneistä taidoista ja nii-

den nähtiin olevan oleellinen osa asiantuntijuutta. Alla oleva katkealma toimii esimerk-

kinä tällaisesta vastauksesta.   

Koen, että olen oppinut laadullisen tutkimuksen taitoja, tutkijan taitoja. Olen oppinut esi-

merkiksi, miten laadullista aineistoa hankitaan, miten aineisto analysoidaan ja miten sitä 

tulkitaan. Myös kirjoittamisen ja tekstin tuottamisen taito on kehittynyt yliopistossa huo-

mattavasti. Myös (akateemisen) tekstin kriittinen lukeminen sekä ymmärtäminen ja tiedon-

haku taidot ovat kehittäneet asiantuntijuuttani. (politiikkatieteiden opiskelija A) 

Yksi opiskelija epäili vastauksessaan kehittynyttä asiantuntijuuttaan, mutta samaan hen-

genvetoon lisää, että uskon kuitenkin, että kehittynyt asiantuntijuus tulee olemaan suu-

ressa osassa tulevassa ammatissani (mediakasvatuksen opiskelija B). Opiskelijan epäi-

lysten taustalla vaikutti se, että mediakasvatuksen opintojen jälkeen ei valmistu suoraan 

mihinkään ammattiin. Sama opiskelija korostaa muista poiketen sivuaineen merkitystä.   

Koen myös, että sivuaine valinnalla on suuri osa siinä, mikä tulee olemaan tulevaisuuden 

ammattini, koska niiden avulla voi suunnata omaa kiinnostusta johonkin ehkä konkreetti-

sempaan suuntaan. 

Vaikka opintojen kerrottiin kehittäneen asiantuntijuutta, yhden opiskelijan vastauksessa 

korostui oman aktiivisuuden merkitys opintojen ohella. 

Pääaine on vaikuttanut hyvin paljon luonnollisesti ammatillisen asiantuntijuuden kehitty-

miseen mutta sanoisin rehellisesti, ettei oman asiantuntijuuden kehittymistä kannata lait-

taa yksistään oman pääaineen varaan vaan itse pitää tehdä se kaikki työ mitä se vaatii 

(tunnistaa oma asiantuntijuus tai aktiivisesti kehittää jossain itteensä asiantuntijaksi). Se 

vaatii paljon ylimääräistä opiskelua ja aktiivisuutta. (teollisen muotoilun opiskelija) 

 

Yleisen kasvatustieteen opiskelija kertoi, että opintojen myötä myös kyky itsereflektointiin 

on kehittynyt ja oppimalla tuntemaan itseään on voinut kehittyä niin ihmisenä kuin toi-

vottavasti ammattilaisenakin (yleisen kasvatustieteen opiskelija C). Reflektoimalla itse-

ään on mahdollista tehdä oivalluksia omasta osaamisestaan ja sitä kautta kehittyä. Opin-

tojen oli koettu myös antavan itsevarmuutta.  

Tuonut varmuutta omaan osaamiseen (sisustus ja tekstiilimuotoilun opiskelija)  
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Kahden opiskelijan vastaukset käsittelivät asiantuntijuuden kehittymistä ristiriitaisesta 

näkökulmasta. Ristiriitaisuutta syntyi siitä, että samanaikaisesti opintojen koettiin kehit-

täneen asiantuntijuutta, mutta samaan aikaan se ei ollut opiskelijoiden mukaan kehittynyt. 

Yksi ristiriitaisesti vastanneista opiskelijoista kertoi kokemuksestaan seuraavalla tavalla.  

Olen oppinut alaa ja ymmärtänyt mitä ei olisi tullut oppia. Osa kehityksestä ollut negatii-

vistakin. (hallintotieteen opiskelija B) 

Yleisen kasvatustieteen opiskelija (A) kuvailee asiantuntijuutensa kehittymistä sanoilla 

aika vähän. Vastaustaan hän perustelee alla olevassa katkealmassa.  

Opinnoissa ei ole juurikaan keskitytty mielestäni käytännön asiantuntijuuden kannalta 

olennaisiin asioihin, vaan opinnot ovat enemmänkin olleet teoreettisia. Vielä tässäkään 

vaiheessa opintoja ei ole täysin selkeää kuvaa siitä, mitä kaikkea juuri kasvatustieteilijän 

"ammatti" voi pitää sisällään. (Yleisen kasvatustieteen opiskelija 5) 

Asiantuntijuuden kehittymättömyydelle opiskelija näkee siis syynä olevan opintojen teo-

reettisuuden ja käytännön asiantuntijuuden kannalta epäolennaiset asiat. Hän myös ku-

vailee, ettei hänellä ole vielä tässäkään vaiheessa opintoja selkeää kuvaa kasvatustieteili-

jän ammatin sisällöistä. Tämän perusteella opiskelija olisi siten kaivannut kasvatustieteen 

opintoihinsa enemmän käytännön työn kannalta oleellisia asioita, jotta voisi sanoa am-

matillisen asiantuntijuutensa kehittyneen varmasti. Hallintotieteen opiskelijan (B) vas-

tauksessa korostuu osittainen negatiivinen kehitys, jota hän ei sen enempää perustele.  

 

Kahden opiskelijan vastauksen mukaan yliopisto-opinnot eivät olleet kehittäneet heidän 

asiantuntijuuttaan. Hallintotieteen opiskelija (A) kuvailee asiantuntijuutensa kehittymistä 

sanoilla en kovin paljon. Audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelijan vastaus on saman-

tapainen kuin edellinen vastaus.  

en juuri koe niiden kehittäneen paljoakaan (audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija 

B) 

Opiskelijoiden vastauksista on nähtävissä, että negatiivista kehitystä ei ole perusteltu mil-

lään tavalla. Tämä voi kertoa siitä, että omaa asiantuntijuutta ja osaamista on haastava 

tunnistaa, jonka vuoksi he eivät olleet tunnistaneet asiantuntijuuteensa kuuluvia taitoja.    
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5.6 Asiantuntijuuden kehittäminen muilla tavoilla  

 

Asiantuntijuus voi kehittyä myös muodollisten opintojen ulkopuolella. Tutkimukseen 

osallistuneista opiskelijoista 13 oli kokemustensa mukaan työskennellyt tai osallistunut 

muuhun vapaa-ajantoimintaan yliopisto-opintojensa aikana. Opiskelijat olivat kokeneet 

niiden kehittäneen jollain tapaa asiantuntijuutta tai muuta osaamista. Yleistä oli, että opis-

kelijat olivat tehneet opintojensa ohella paljon erilaisia asioita niin työelämässä kuin va-

paa-ajalla ja kokeneet ne oppimisen kannalta hyödyllisiksi.  

 

Eräs yleisen kasvatustieteen opiskelija kertoo, että työelämätaidot ovat kyllä kehittyneet 

esim. vapaaehtoistyön ja omaan alaan liittymättömien kesätyökokemusten kautta (yleisen 

kasvatustieteen opiskelija A). Sen sijaan asiantuntijuutensa hän ei ollut nähnyt kehitty-

neen näiden kokemusten kautta. Politiikkatieteiden opiskelija (B) taas kertoi työskennel-

leensä yliopistolla ja osallistuneensa opiskelijajärjestön toimintaan. Merkitykselliseksi 

hän oli kokenut myös vaihto-opiskelun.  

 

Työkokemusten lisäksi opiskelijajärjestöissä toimiminen oli kehittänyt usean opiskelijan 

osaamista. Erään johtamisen opiskelijan mukaan opiskelijajärjestötoiminta oli kehittänyt 

hänen osaamistaan jopa enemmän kuin itse opinnot ja kokee sen takia olevansa valmiimpi 

työelämään.  

Melkein enemmän kuin itse opinnot: olen oppinut johtamisesta käytännössä, päässyt har-

joittelemaan erilaisia kehittämisprojekteja, neuvottelemista, yhteistyötä ja muita johtamis-

taitoja. Opintojen ulkopuolinen toiminta (järjestötoiminta ja opiskelijavaikuttaminen) on 

tukenut erinomaisesti asiantuntijuuteni kehittymistä ja en usko että olisin näin "valmis" 

työelämään ilman opintojen ulkopuolisia aktiviteetteja. (johtamisen opiskelija A)  

Katkelmasta on nähtävissä, että opiskelija oli päässyt myös hyödyntämään substanssi-

osaamistaan opiskelijajärjestötoiminnassa. Mediakasvatuksen opiskelija (B) oli myös ko-

kenut ainejärjestötoiminnan olleen suuressa roolissa asiantuntijuutensa kehittymisessä.  

Toimin ainejärjestön hallituksessa yhden vuoden, ja uskon että se on ollut todella suuressa 

osassa ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Siellä oppi paljon ryhmätyötaitoja, 
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sekä pääsi konkreettisesti työskentelemään eri sidosryhmien kanssa, ja pääsi aktiivisesti 

vaikuttamaan opintojen ulkopuolella. (mediakasvatuksen opiskelija B)  

Toinen mediakasvatuksen opiskelija oli kokenut ainejärjestötoiminnan myös hyödyl-

liseksi. Lisäksi hän nostaa esille ystäviensä kanssa ”sparrailun” eli toisten kannustamisen 

ja ajatusten jakamisen, joiden hän kokee olleen hyödyllisiä asiantuntijuutensa kehittymi-

selle.   

Tämän lisäksi alalla opiskelevien ystävien kanssa sparraillu ja ajatusten jakaminen on ol-

lut minulle äärimmäisen tärkeää asiantuntijuuteni kehittymisen kannalta (mediakasvatuk-

sen opiskelija 10) 

Keskustelemisen toisten opiskelijoiden kanssa oli kokenut hyödylliseksi myös toinen me-

diakasvatuksen opiskelija (A), jolle keskustelut olivat tuoneet lisää näkökulmia asiantun-

tijuuteen. Keskusteleminen vertaisten kanssa voikin tarjota äärimmäisen tärkeitä oppi-

miskokemuksia vasta uransa alkuvaiheessa oleville opiskelijoille. Oppimista myös tapah-

tuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

 

Osaamista on mahdollista kehittää myös työharjoittelulla ja solmimalla aitoja asiakassuh-

teita, kuten sisustus ja tekstiilimuotoilun opiskelija kertoi tehneensä. 

Oikeat asiakkuussuhteet, työharjoittelu (sisustus ja tekstiilimuotoilun opiskelija) 

Muissa vastauksissa opiskelijat kokivat ylimääräisten opintojen, yliopiston tarjoamiin tie-

teellisiin tilaisuuksiin osallistumisen ja harrastusten kehittäneen heidän asiantuntijuut-

taan. Käytännössä kaikenlaiseen vapaa-ajalla tapahtuvaan toimintaan osallistuminen voi 

nykykäsitysten mukaan kehittää erilaisia taitoja, sillä oppimista tapahtuu paljon muodol-

lisen oppimisympäristön ulkopuolella.   

 

Opiskelijoista 11 ei ollut vastaustensa perusteella osallistunut muuhun asiantuntijuutta 

kehittävään toimintaan. Suurin osa vastauksista oli yleisesti kieltäviä, mutta muutamia 

poikkeuksia löytyi. Eräs politiikkatieteiden opiskelija (A) ei osannut sanoa, millaiseen 

toimintaan hän oli osallistunut. Matkailututkimuksen opiskelija (B) taas kertoi, että mi-

nulla ei ole ollut vielä ulkopuolista toimintaa. Yksi yleisen kasvatustieteen opiskelija (C) 
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kertoi myös, että ei ollut osallistunut ulkopuoliseen toimintaan, mutta uskoi sillä olevan 

positiivia vaikutuksia asiantuntijuuden kehittymiselle. 

Uskon, että esim. järjestötoiminnan kautta tai toisten opiskelijoiden kanssa käytyjen omaan 

alaan, yhteiskuntaan tai erilaisiin maailmankuviin liittyvien keskusteluiden kautta omaa 

asiantuntijuutta voi kehittää (yleisen kasvatustieteen opiskelija C)  

Kuten opiskelijoiden vastaukset osoittavat, useat erilaiset tilanteet voivat toimia hyödyl-

lisinä oppimistilanteina. Lisäksi muualla kehittynyt osaaminen voi olla yhtä arvokasta 

kuin muodollisten opintojen kautta kehittynyt osaaminen.  

 

5.7 Asiantuntijuuden kehittäminen tulevaisuudessa 

 

Suurin osa opiskelijoista (n =21) haluaisi kehittää asiantuntijuuttaan tulevaisuudessa li-

sää. Yksi opiskelija ei vastannut kysymykseen ja kaksi opiskelijaa eivät osanneet sanoa, 

millä tavalla haluaisivat kehittää asiantuntijuuttaan. Myönteisesti vastanneiden opiskeli-

joiden vastauksissa nousi esille, että osa oli kertonut kehitystavoista ja osa vain kehityk-

sen kohteista. Kysymys oli siten ymmärretty kahdella tavalla.  

 

Kolmen opiskelijan vastauksissa nousi esille halu kehittää asiantuntijuutta työharjoittelun 

kautta. Kahden opiskelijan vastauksissa valintaa ei perusteltu, mutta politiikkatieteiden 

opiskelija (A) perustelee valintaansa seuraavalla tavalla:  

Haluan myös mennä harjoitteluun, jossa saisin soveltaa koulutustani käytäntöön. Harjoit-

telun kautta voisin oppia uusia taitoja ihan käytännössä. (politiikkatieteiden opiskelija A) 

Harjoittelu toimii oivana väylänä teoreettisen ja käytännön osaamisen yhdistämisessä. 

Sama opiskelija haluaisi myös opiskella lisää ja kehittää määrällisen tutkimuksenteon tai-

toja.  
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Viisi opiskelijaa haluaisi taas kehittää asiantuntijuuttaan tulevaisuudessa opiskelemalla 

lisää tai vaihtoehtoisesti suorittamalla toisen tutkinnon. Tästä kertoo hallintotieteen opis-

kelijan (A) vastaus.  

Haluaisin suorittaa toisen tutkinnon, mutta yliopistoon pääseminen aikuisiällä vaikeaa, 

vaikka aikaisempia opintoja on paljon. (hallintotieteen opiskelija A) 

Suorittamalla toisen yliopistotutkinnon on mahdollista laajentaa omaa asiantuntijuuttaan. 

Yliopiston sisäänottokäytännöt aiheuttavat taas huolta opiskelijalle, joka kokee niiden 

olevan haittaava tekijä yliopistoon pääsylle.   

 

Kaksi mediakasvatuksen opiskelijaa puolestaan haluaisi syventää pääaineeseensa liitty-

vää asiantuntijuuttaan. Alla on toisen mediakasvatuksen opiskelijan (D) vastaus.  

Haluaisin tulla asiantuntijaksi jossain tietyssä osa-alueessa mediakasvatuksessa, esimer-

kiksi TVT:n oppimis- ja opetuskäytössä. (mediakasvatuksen opiskelija D) 

Mediakasvatus on oppiaineena laaja, sillä opetus kohdistuu useisiin mediakasvatuksen 

osa-alueisiin tarkoituksenaan antaa opiskelijoille mahdollisimman laajaa osaamista. Toi-

nen mediakasvatuksen opiskelija kertoi vastauksessaan, että hänellä ei ole vielä selkeää 

kuvaa, millaisissa työtehtävissä haluaisi työskennellä ja ei sen vuoksi osaa määritellä ke-

hityksen kohteitaan. Sen sijaan hän kuvailee yleisesti, mitä haluaisi tulevaisuudessa oppia 

alaansa liittyen.  

Toki haluaisin oppia sujuvuutta erilaisiin käytännön järjestelmiin, ymmärtää paremmin 

mediapedagogiikan ilmiöitä sekä muutenkin kerryttää osaamista ja tietotaitoa kasvatustie-

teisiin liittyen. (mediakasvatuksen opiskelija C) 

Asiantuntijuutta haluttiin kehittää tulevaisuudessa myös muun koulutuksen ja kirjallisuu-

den lukemisen avulla. Alla on kirjallisuudesta kiinnostuneen opiskelijan vastaus.   

Omaa ammatillista asiantuntijuuttani haluaisin kehittää erityisesti --lukemalla kirjalli-

suutta-- (yleisen kasvatustieteen opiskelija C) 

Kirjallisuuden lukemisella voidaan tässä yhteydessä katsoa opiskelijan tarkoittavan hä-

nen opiskelualaansa koskevaa kirjallisuutta. Sen avulla on mahdollista kehittää erityi-

sesti omaa teoreettista osaamista, jota voi myös soveltaa käytännön työhön.  
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Yhdeksän opiskelijan vastauksissa nousee esille se, että asiantuntijuutta halutaan tulevai-

suudessa kehittää käytännön tekemisen kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijat ha-

luaisivat tehdä käytännön asioita, jotka liittyvät heidän mielestään asiantuntijuuden ke-

hittämiseen. Alla olevasta vastauksesta on nähtävissä, mitä tällä tarkoitetaan hallintotie-

teen opiskelijan näkökulmasta.  

Haluaisin kokemusta projektityöskentelystä, ja aidoista työprojekteista esim. kaupungilta. 

(hallintotieteen opiskelija A) 

Yleisen kasvatustieteen opiskelija haluaisi taas päästä tekemään työelämän kannalta oi-

keasti hyödyllisiä asioita.   

Haluaisin päästä konkreettisesti tekemään sellaisia asioita, joista voisi työelämässä oike-

asti olla hyötyä. Ehkäpä viimeistään harjoittelun aikana tämä toteutuu. (Yleisen kasvatus-

tieteen opiskelija 5) 

Opiskelija ei nimeä vastauksessaan sitä, millaisia työelämän kannalta hyödyllisiä konk-

reettisia asioita hän tarkoittaa. Sen sijaan hän korostaa opintoihin kuuluvan harjoittelun 

merkitystä. Harjoittelu on oiva tapa oppia työelämässä tarvittavia käytännön taitoja sekä 

yhdistää teoreettista osaamista käytäntöön. Toinen yleisen kasvatustieteen opiskelija ku-

vailee kehittämistapojaan seuraavalla tavalla:  

-- vaihtamalla ajatuksia toisten ammattilaisten kanssa -- tekemällä monipuolisesti erilaisia 

työtehtäviä.  (yleisen kasvatustieteen opiskelija C) 

Keskustelu toisten ammattilaisten kanssa voi olla omaa asiantuntijuutta kehittävää, sillä 

jo kokeneemmilta asiantuntijoilta on mahdollista saada näkökulmaa todellisesta työelä-

mästä. Uransa alkuvaiheessa olevalle tämä voi olla hyvin tärkeää. Monipuolisten työteh-

tävien tekeminen auttaa kehittämään laajaa osaamista, josta voi olla hyötyä useissa eri 

työtehtävissä. Keskustelusta toisten ihmisten kanssa kertoi myös politiikkatieteiden opis-

kelija vastauksessaan.   

Haluaisin enemmän yliopistoluentoja, joilla keskusteltaisiin. (politiikkatieteiden opiskelija 

B) 

Hänen vastauksensa on poikkeava edelliseen, sillä hän haluaisi keskusteluun keskittyneitä 

yliopistoluentoja. Niillä on mahdollista osallistua tieteelliseen keskusteluun yliopiston 

opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Tällöin on mahdollista kehittää teoreettista 

osaamistaan, joka auttaa ymmärtämään erilaisia ilmiöitä paremmin. Keskustelu toisten 
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ihmisten kanssa toimii myös oivana keinona oppia, sillä oppimista tapahtuu vuorovaiku-

tuksessa. 

 

Yhtenä tulevaisuuden kehittämiskohteena opiskelijat näkevät myös omaan asiantuntijuu-

tensa luottamisen ja osaamisen tunnistamisen. Luottamus omaan asiantuntijuuteensa on 

tärkeää, jotta kykenee työskentelemään omassa työtehtävässään. Lisäksi luottamus omiin 

kykyihin nostaa itsevarmuutta. Mediakasvatuksen opiskelija (A) toteaa vastauksessaan 

haluavansa luottaa omaan asiantuntijuuteensa. Inklusiivisen kasvatuksen opiskelija taas 

kuvailee kehittämiskohteitaan seuravanlaisesti:  

Haluaisin kehittää omaa itsevarmuuttani ja ennen kaikkea omien kykyjeni ja osaamiseni 

sanoittamista ääneen.  

Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeä taito, jotta opiskelijat osaavat tunnistaa ne tai-

dot, joita jo osaavat sekä ne taidot, jotka kaipaavat vielä harjoittelua. Osaamisen tunnis-

taminen voi kasvattaa myös itsevarmuutta, kun tietää osaavansa jo jotain. Lisäksi yleisen 

kasvatustieteen opiskelija (B) kertoo, että haluan vahvistaa omaa tunnetta siitä, että nyt olen 

oikeasti asiantuntija ja maisteri.  

 

Muutamissa vastauksissa kerrottiin asiantuntijuuteen kuuluvien taitojen kehittämisestä, 

jossa keskeiseksi nousivat hanke- ja projektitaidot.   

Haluaisin aktiivisesti oppia johtamis- ja fasilitointitaitoja, projektinhallintataitoja sekä 

viestintä- tai yleisiä vuorovaikutustaitoja. (teollisen muotoilun opiskelija) 

Yhdessä vastauksessa projektitaitoihin viitaten opiskelija kertoi, että haluaisi osallistua 

kehittämisprojektiin. Tällaisten taitojen nähtiin siis kehittyvän käytännön tekemisen 

kautta. Edelliseen vastaukseen viitaten myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot saivat mai-

nintoja vastauksissa.  

Haluaisin kehittää omaa kielitaitoani ja visuaalisen viestinnän taitojani (johtamisen opis-

kelija B) 

Audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija (A) taas kertoo, että haluaisin kehittyä stra-

tegisemmaksi osaajaksi.   



54 
 

Poikkeukselliseksi muihin vastauksiin nähden nousi erään mediakasvatuksen opiskelijan 

(B) vastaus. Hänen mukaansa hänellä ei tällä hetkellä ole konkreettisia asioita, jotka tar-

vitsisivat kehittämistä. Sen sijaan hän kuvailee työelämän merkitystä osaamisen kehittä-

miseen liittyen.  

Valmistumisen jälkeen tahdon päästä työelämään, ja siellä sitten varmasti konkretisoituu 

tarkemmin, että mitä pitää jatkossa vielä kehittää ja, että onko jotain puutteita jossain.  

Eräs matkailututkimuksen opiskelija (C) taas ei osannut sanoa, millä tavalla asiantunti-

juuttaan haluaisi kehittää tulevaisuudessa.  

 

On positiivista havaita, että lähes kaikki opiskelijat kahta lukuun ottamatta tunnistivat 

kehityksen kohteitaan ja nimesivät konkreettisia keinoja, miten osaamista voisi parantaa. 

Kehittämistapoja ja -kohteita on lukuisia ja niistä on havaittavissa, että ne olivat lähtöisin 

jokaisen opiskelijan omista tarpeista.  

 

5.8 Opiskelijoiden ehdotuksia yliopiston toiminnan kehittämiseksi 

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opiskelijat kertoivat näkemyksiään Lapin yliopiston 

toiminnan kehittämiseksi. Suurin osa opiskelijoiden kehitysehdotuksista koski opetuksen 

ja kurssien sisältöjä.  Useassa vastauksessa toivottiin teorian ja käytännön yhdistämistä 

toisiinsa jo opintojen aikana. Tätä myös perusteltiin paljolti sillä, että teoria ja käytäntö 

jäävät etäälle toisistaan. Yleisen kasvatustieteen opiskelijan (A) mukaan voisi olla enem-

män kursseja, joissa opetetaan käytännön osaamista tai käsitellään ainakin sitä, miten 

teoreettisen osaamisen voisi yhdistää käytännön työssä. Mediakasvatuksen opiskelijan 

(C) mielestä tutkintorakenteeseen tulisi sisällyttää käytännönläheisempiä kursseja, jotka 

voisivat olla hänen mielestään seuraavanlaisia:   

 -- kuten yhteistyökursseja yritysten/yhdistysten kanssa, esimerkiksi casejen avulla, kurs-

seja, joista saa konkreettisia taitoja, kuten excelin käyttö, microsoft wordin perusteellinen 

käyttö yms. Sekä vuorovaikutustaitoihin, ratkaisukeskeisyyteen ja ylipäänsä tekemiseen 

liittyviä kursseja.   
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Useat opiskelijat toivoisivat myös, että opintoihin kuuluisi enemmän harjoitteluita. Yksi 

kehittämisehdotus koski alempaa korkeakoulututkintoa.  

Voisi myös olla jo esim. kandivaiheessa joku työharjoittelu tai edes lyhyempi tutustumis-

jakso johonkin alan työympäristöön. (yleisen kasvatustieteen opiskelija A)  

Työharjoitteluiden lisäksi opiskelijat haluaisivat sisällyttää opintoihin myös muita työ-

elämään liittyviä kursseja. Sisällöiksi toivottiin esimerkiksi oman osaamisen tunnista-

mista, tutustumista erilaisiin organisaatioihin ja työssäoppimista käsitteleviä luentoja. 

Alla olevassa katkealmassa politiikkatieteiden opiskelija (A) kuvailee toivomaansa työ-

elämäkurssia.  

Työelämäkursseja, jossa tunnistetaan omia taitoja ja osaamista. Kursseilla voitaisiin myös 

vierailla työpaikoilla ja tutustua käytännössä työelämään vaikkapa haastattelemalla työn-

tekijöitä.   

Kaksi opiskelijaa toivoi maisterivaiheen opintoihin työelämäkurssia. Inklusiivisen kasva-

tuksen opiskelija toivoisi, että tällaisella kurssilla opeteltaisiin kertomaan mitä opinnoista 

on oppinut. Yleisen kasvatustieteen opiskelija (B) haluaisi työelämäkurssin lisäksi opin-

toihin kuuluvan enemmän työssä oppimista käsitteleviä luentoja.  

Työssä oppimiseen orientoiva luento on myös todella voimaannuttava ja mielellään olisin 

käynyt useammallakin saman tapaisella luennolla. 

 

Alalta valmistuneiden työhistoriasta ja työurista haluttaisiin myös saada enemmän tietoa 

jo opintojen aikana. Tällä voitaisiin myös helpottaa opiskelijoiden tulevaisuuden työuran 

hahmottamista.  

Ideaalia toisaalta olisi, että olisi mahdollista päästä tutustumaan laajemmin valmistunei-

den ihmisten työhistoriaan ja siihen, mitä töitä he ovat tutkinnollaan päätyneet tekemään. 

Tällä hetkellä yliopisto ei anna kovinkaan paljoa konkreettista tietoa niistä työpaikoista, 

joihin tällä tutkinnolla voisi työllistyö. (mediakasvatuksen opiskelija B) 

Yksi opiskelijoista toivoi Lapin yliopiston koulutusalakohtaisen opetuksen kehittämistä.  

Kasvatusalalla tulisi pintapuolisen raapaisun sijaan antaa oppilaille mahdollisuus syven-

tyä pääaineopintojensa sisällä tiettyihin osa-alueisiin, jotta he oikeasti voisivat perehtyä 

johonkin tiettyyn aiheeseen ja tulla asiantuntijoiksi juuri siinä kentällä, mikä heitä kiinnos-

taa. (mediakasvatuksen opiskelija D) 
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Kaksi opiskelijaa taas haluaisi lisää lähiopetusta opintoihin. Matkailututkimuksen opis-

kelija (B) ehdottaa seuraavaa: monipuolinen kieliopetus ja siinä lähiopetus (ei verkko-

opetusta). Alla olevassa katkealmassa on puolestaan mediakasvatuksen opiskelijan (A) 

kehitysehdotuksen perustelu.   

Tarvitaan enemmän opiskelijalähtöisyyttä sekä mahdollisuuksia lähiopetukseen ja ihmis-

ten kohtaamiseen-- vähemmän yksintyöskentelyä, etenkin jos alana on humanistiset, ihmis-

läheiset tieteet  

Teollisen muotoilun opiskelija haluaisi taas opiskelun olevan joustavaa ja sisältävän sen 

takia etäkursseja. Joustavat opintojen suoritusmahdollisuudet antavat myös mahdollisuu-

den käydä opintojen kanssa samanaikaisesti töissä.  

mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti työn ohessa (hallintotieteen opiskelija B)  

Työskentelyn lisäksi osaamista hankitaan myös muiden väylien kautta. Tämän vuoksi 

johtamisen opiskelija (A) haluaisi kehittää muualla kehittyneen osaamisen huomiointiin 

liittyviä käytänteitä.  

Tulisi huomioida muualla kehittynyt osaaminen paremmin --> paremmat AHOT-käytännöt  

Käytänteiden kehittäminen antaisi mahdollisuuden opiskelijoille oppia muualla, joka laa-

jentaisi oppimisympäristöä.  

 

Opintojen toivottaisiin sisältävän enemmän projektitaitoihin liittyviä kursseja. Politiikka-

tieteiden opiskelija (A) perustelee tätä sillä, että monet työt kun nykyään ovat projekti-

luontoisia. Projektimuotoiset opinnot auttaisivat myös harjoittelemaan käytännöntaitoja 

kurssien sisällä, jolloin korostuu jo edellä mainittu teorian ja käytännön yhdistäminen 

toisiinsa.  

Pitäisi pystyä harjoittelemaan näitä käytännön taitoja myös kurssien sisällä. Jonkin verran 

on projektimuotoisia kurssisuoritustapoja, mutta edelleen niitä voisi olla enemmän. (joh-

tamisen opiskelija B) 

Matkailututkimuksen opiskelija (A) haluaisi puolestaan yliopiston panostavan opiskeli-

joiden tutkimuksentekotaitojen kehittämiseen.  
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Mitä tulee ''tutkijan'' ammatin kehittämiseen, niin panostamalla opinnäytetyöprosesseihin 

laadukkaalla ohjauksella ja seminaareilla, sekä kannustamalla väitöskirjatyöhön. (Itse 

koen siis yliopiston valmentavan ammatillisesti tutkimukseen.)  

 

Kahden opiskelijan vastauksessa nostettiin esille Lapin yliopiston hallinnon kehittämi-

seen liittyviä seikkoja. Teollisen muotoilun opiskelija haluaisi karsia yliopiston byrokra-

tiaa vastaustaan sen enempää perustelematta. Matkailututkimuksen opiskelija (C) taas pa-

rannusta opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan väliseen viestintään.  

 
 

Yhdessä kehitysehdotuksessa korostui vahvasti koulutuspolittiisempi näkökulma.  

Sisäänotto useamman kerran vuodessa, yrittäjyyden ja opiskelun yhdistäminen, maksulli-

set tutkinnot, mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti työn ohessa ja päästä oikeasti 

sisälle suorittamaan tutkinto. Itse elän epävarmuudessa tietämättä johtaako avoimen opin-

toni toisessa aineessa koskaan haluamaani tutkintoon. Aikaa ja resursseja kuluu tähän 

järjettömästi. (hallintotieteen opiskelija B) 

Opiskelija toivoisi yliopiston ottavan opiskelijoita sisään useamman kerran vuodessa, 

jotta tutkintoa olisi helpompi päästä suorittamaan. Vastauksessa nousee esille se, että 

opiskelija on itse suorittanut avoimessa yliopistossa toisen opiskelualan opintoja ja hän 

haluaisi päästä suorittamaan todellisen tutkinnon yliopistoon. Hän myös nostaa esille 

maksulliset tutkinnot, joiden kokisi helpottavan tutkinnon suorittamista.  

 

Kaikkiin muihin kehitysehdotuksiin nähden toisen politiikkatieteiden opiskelijan (B) 

mielestä asiantuntijuutta ja työelämätaitoja ei tarvitse oppia yliopistossa. Sen sijaan hän 

näkee yliopiston roolin seuraavanlaiseksi:    

-- yliopisto palvelee parhaiten työelämääkin, kun se kouluttaa itsenäisiä, yhteiskuntakriit-

tisiä, hyvinvoivia ja henkisesti kypsyneitä kansalaisia. Näkisin tämän niin päin, että työ-

elämä voisi avata enemmän juniori-positioita, joita nämä hyvät valmiudet omaavat ihmiset 

voi valmistuttuaan hakea, ja missä voi sitten oppia juuri tälle alalle tärkeät työelämätaidot.  

Hänen kehitysehdotuksensa kohdistuvatkin opintojen sijaan opiskelijoiden mielenter-

veysongelmien parempaan huomioimiseen.   
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Oma lukunsa on, että korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat mielettömän 

suuret, tähän kyllä pitäisi tarttua jo siitäkin syytä, että opiskelijat olisivat työkykyisiä val-

mistuessaan.   

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet mukana ajankohtaisessa keskustelussa. 

Tästä toimii esimerkkinä lukuvuoden 2019 syksyllä Lapin yliopistossa tehty vetoomus 

opintopsykologin palkkaamiseksi.   

 

Opiskelijat haluaisivat kehittää Lapin yliopistoa useilla eri tavoilla, kuten aiemmin on 

esitetty. Kehityskohteet vaihtelevat jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesta kokemuk-

sesta riippuen. Joitain samankaltaisia kehityskohteita opiskelijoiden vastauksissa oli ha-

vaittavissa, mutta suuria eroja oli myös nähtävissä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

 

6.1 Opiskelijoiden työelämätaidot ja niiden kehittäminen yliopisto-opintojen aikana 

 

Tutkimuksen mukaan opiskelijoilla on monipuolisia työelämätaitoja (ks. taulukko 5 työ-

elämätaidot). Keskeisimmiksi taidoiksi nousivat oman toiminnan hallinnan taidot sekä 

yhteistyö- ja ryhmätyötaidot. Suurin osa opiskelijoiden työelämätaidoista on yleisiä työ-

elämätaitoja, joita tarvitaan jokaisessa työtehtävässä (ks. Nykänen & Tynjälä 2012). Sub-

stanssiosaamiseen kuuluvia taitoja mainittiin jonkin verran, mutta niiden määrä oli selke-

ästi vähäisempää kuin yleisten työelämätaitojen. Voidaan siten todeta, että Lapin yliopis-

ton generalistialojen opiskelijoilla on lukuisia yleisiä työelämätaitoja. Huomion arvoista 

on, että tulosten mukaan opiskelijat eivät maininneet työelämätaidokseen ongelmanrat-

kaisukykyä, vaikka sen on nähty olevan yksi keskeinen yleinen työelämätaito (ks. Klege-

ris ym. 2017).  

 

Opiskelijat kertoivat vastauksissaan kehittäneensä työelämätaitoja useilla eri tavoilla. Osa 

oli kokenut yliopisto-opinnoilla olleen vaikutusta niiden oppimiseen. Samankaltaisia tu-

loksia on saatu myös maistereille tehdyistä uraseurantakyselyistä (ks. Perä & Peteri 2019; 

Kurlin ym. 2018). Merkityksellisiksi tavoiksi mainittiin yliopiston-opintojen lisäksi työ-

elämässä oppiminen ja vapaa-ajan toimintaan osallistuminen. Muutama opiskelija korosti 

järjestötoiminnan merkitystä työelämätaitojen oppimisympäristönä. Samanlaisen tulok-

sen oli saanut myös Ansala (2017), jonka mukaan opiskelijajärjestöissä toimiminen ke-

hittää erilaisia opiskelijoiden taitoja. Työelämälle ja vapaa-ajan toiminnalle yhteistä oli 

käytännönläheisyys, jolla koettiin olleen vaikutusta oppimiseen. Aittolan (1998) mukaan 

opiskelijoiden oppimiselle on tyypillistä erilaisten tilanteiden kautta oppiminen.  

 

Tutkimuksen mukaan 8 opiskelijan työelämätaidot eivät olleet kehittyneet yliopisto-opin-

tojen aikana. Kolme opiskelijaa ei perustellut vastaustaan, joten syytä työelämätaitojen 
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kehittymättömyydelle ei tiedetä. Yksi opiskelija käsitti työelämätaitojen olevan opinto-

kokonaisuus, jota hänellä ei vielä ole ollut opinnoissaan. Kaksi muuta opiskelijaa kertoi 

taitojen sijaan opintojen työelämälähtöisyydestä ja sen puutteesta. Lisäksi työelämätaito-

jen ei koettu kehittyneen, koska taitoja oli opittu aikaisemman työkokemuksen aikana. 

Yhdessä vastauksessa työelämätaitojen kehittymättömyydelle syyksi kerrottiin opintojen 

teoriapainotteisuus ja niiden keskittyminen opiskelijan mielestä epäolennaisiin asioihin.  

Opintojen teoriapainotteisuudella on havaittu aikaisemminkin olevan negatiivisia vaiku-

tuksia taitojen kehittymiseen (ks. Tuononen 2019). Voitaneen siten todeta, että kaikki 

opiskelijat eivät olleet kokeneet tai tunnistaneet työelämätaitojensa kehittyneen.  

 

6.2 Tulevaisuuden työelämätaidot opiskelijoiden näkökulmasta  

 

Opiskelijoiden mukaan työelämätaidot tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Syyksi an-

nettiin yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat tulevaisuuden työelämään. 

Muutoksia arveltiin aiheuttavan esimerkiksi teknologian kehitys ja yhteiskunnan mega-

trendit. Samanlaisia muutostekijöitä on tunnistettu myös aikaisemmassa tutkimuksessa, 

joissa globalisaatiolla, teknologian kehityksellä ja digitalisoitumisella nähtiin olevan vai-

kutuksia työelämän (Davies ym. 2011; OPH 2019).    

 

Opiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden työelämätaidoista verrattiin tutkimushetkellä 

tunnistettuihin työelämätaitoihin, jonka seurauksena havaittiin eroavaisuuksia taitojen 

välillä. Tulevaisuuden työelämätaidoissa korostuivat oman toiminnan hallinnan taidot ja 

vuorovaikutustaidot. Oman toiminnan hallinnan taitojen voidaan katsoa olevan aikaisem-

massa tutkimuksessa esitettyjä itsesäätelytaitoja (ks. Nykänen & Tynjälä 2012). Lisäksi 

korostuivat tietotekniset taidot, joiden nähdään tutkimusten mukaan kuuluvan tulevaisuu-

den työelämätaitoihin (OPH 2019). Uutena työelämätaitona useamman opiskelijan vas-

tauksessa mainittiin elinikäisen oppimisen taidot. Kaksi opiskelijaa ei osannut kertoa, 

millaisia taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Tätä voidaan pitää tuloksena, sillä 

tulevaisuuden työelämätaitoja on lukuisista selvityksistä huolimatta haastavaa määrittää 

tarkasti.  
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6.3 Asiantuntijuuden kehittyminen yliopisto-opintojen aikana ja tapoja kehittää sitä 

tulevaisuudessa 

 

Tutkimuksen mukaan 20 opiskelijaa oli kokenut asiantuntijuutensa kehittyneen myöntei-

sellä tavalla yliopisto-opintojen aikana. Asiantuntijuuden kehittyminen yhdistettiin opis-

kelijoiden vastauksissa vahvasti työelämäosaamiseen, jolloin vastauksissa ilmeni jonkin 

verran työelämätaitoja. Lisäksi asiantuntijuuteen yhdistettiin erilaisia muita taitoja ja sub-

stanssiosaamisen kehittyminen, vaikka se sai vain muutamia mainintoja. Tulosten perus-

teella voidaan todeta, että opiskelijat käsittivät asiantuntijuuden sisältävän monipuolista 

osaamista ja myönteinen käsitys syntyi oman osaamisen tunnistamisen ja siihen vaikut-

taneiden tekijöiden perusteella. Vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta 

asiantuntijuuden kehittymisprosessia voidaan ymmärtää parhaalla mahdollisella tavalla 

(Hotulainen 2010). Reflektointi on myös keskeinen osa asiantuntijaksi kehittymistä (Ku-

pila 2007).  

 

Asiantuntijuuden kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä tunnistettiin useita. Yliopisto-opin-

toihin kuuluvia tekijöitä olivat erilaiset oppisisällöt ja työskentelytavat.  Opintojen aikai-

sella työkokemuksella ja vapaa-ajantoiminnalla nähtiin myös olevan positiivinen vaiku-

tus asiantuntijuuden kehitykseen. Vapaa-ajantoiminnasta merkitykselliseksi nousi opis-

kelijajärjestötoiminta, jolla on tunnistettu aikaisemman tutkimuksen perusteella olevan 

myönteinen vaikutus opiskelijoiden taitojen oppimiseen (Aittola 1998; Ansala 2017). 

Voidaankin siten todeta, että tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat kehittäneet asi-

antuntijuuttaan useilla eri tavoilla ja antoivat oppimisprosessissa painoarvoa niin muo-

dollisille yliopisto-opinnoille kuin epämuodolliselle vapaa-ajan toiminnalle ja työelä-

mälle.   

 

Kaksi opiskelijaa oli kokenut asiantuntijuuden kehittymisen ristiriitaisena. Kokemusta 

selitettiin sillä, että asiantuntijuuden oli koettu kehittyneen, mutta samanaikaisesti sen ei 

nähty kehittyneen. Syiksi nähtiin osittainen negatiivinen kehitys sekä opintojen teoriapai-

notteisuus ja niiden keskittyminen vääriin asioihin. Kaksi opiskelijaa ei ollut kokenut 
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asiantuntijuutensa kehittyneen juuri yhtään opintovuosien aikana. Tulosten perusteella 

voidaan arvella, että opiskelijat eivät mahdollisesti tunnistaneet asiantuntijuutensa kehi-

tykseen vaikuttaneita tekijöitä tai omaa osaamistaan. Pajarre ym. (2019) mukaan esimer-

kiksi opintoihin kuuluvaan harjoitteluun sisällytetty osaamisen reflektointi parantaa opis-

kelijoiden taitojen tunnistamista.   

 

Asiantuntijuuden kehittäminen tulevaisuudessa ymmärrettiin kahdella tavalla. Osa ym-

märsi sen tarkoittavan kehittämistapaa ja osa taas kehittämisen kohdetta. Kehittämista-

voiksi opiskelijat kertoivat työharjoittelut, opiskelun ja toisen tutkinnon suorittamisen, 

muun kouluttautumisen ja kirjallisuuden lukemisen sekä käytännön asioiden tekemisen 

ja keskustelemisen toisten ammattilaisten kanssa. Kehittämiskohteiksi mainittiin luotta-

minen omaan asiantuntijuuteen ja oman osaamisen tunnistaminen sekä hanke- ja projek-

titaidot, joista osan yhteydessä kerrottiin kehittämistavaksi projekteihin osallistuminen. 

Yksi opiskelija ei vastannut kysymykseen ollenkaan ja muutama ei osannut nimetä kehit-

tämistapoja tai -kohteita. Kysymyksen erilaisista ymmärrystavoista huolimatta voidaan 

sanoa, että useimmat opiskelijat tunnistivat kehittämiskohteitaan ja keksivät erilaisia ke-

hittämistapoja.   

 

6.4 Lapin yliopiston toiminnan kehittäminen 

 

Opiskelijat haluaisivat kehittää Lapin yliopistoa monin eri tavoin, jotta se antaisi parem-

mat edellytykset kehittyä asiantuntijaksi ja oppia työelämätaitoja jo opintojen aikana. Tu-

losten mukaan selkeiksi kehittämisen kohteiksi nousivat opetuksen ja kurssien sisällöt 

sekä yliopiston hallinnon toiminta, johon liittyen toivottiin byrokratian karsintaa ja toi-

mivampaa viestintää opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välille. Lisäksi haluttiin 

kehittää yliopiston sisäänottokäytäntöjä ja tutkinnonsuorittamistapoja siten, että yliopis-

toon olisi mahdollista päästä sisään useamman kerran vuodessa ja voitaisiin suorittaa 

maksullisia tutkintoja. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi nousi myös opiskelijoiden mie-

lenterveysongelmien parempi huomiointi yliopistossa.  
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Opetuksen ja kurssien sisältöihin haluttiin lisätä teorian ja käytännön yhdistämistä, työ-

harjoitteluita, työelämäkursseja, enemmän tietoa alalta valmistuneiden työurista, moni-

puolisia ja joustavia opetuksen muotoja ja projektitaitoja kehittäviä kursseja. Erityisesti 

teorian ja käytännön rajapinnalla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia oppimiselle 

(Virtanen & Tynjälä 2019). Lisäksi haluttiin kehittää kasvatusalan koulutuksen opetusta 

ja parempia käytäntöjä huomioida muualla kehittynyt osaaminen.  
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7 POHDINTA 
 

 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka tehtävänä oli selvittää, millaisia käsityksiä 

generalistialojen opiskelijoilla oli yliopistokoulutuksen kehittämästä asiantuntijuudesta ja 

työelämätaidoista. Generalistit tulevat soveltamaan koulutuksen kautta hankittua osaa-

mista tulevissa työtehtävissään. Yksi tärkeä osaamisen alue ovat yleiset työelämätaidot, 

joita tarvitaan jokaisessa työtehtävässä. Tämän vuoksi oli relevanttia tarkastella opiskeli-

joiden asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä samassa tutkimuksessa.   

 

Tutkimus haastoi opiskelijoita tunnistamaan omaa osaamistaan ja sen kehittymiseen vai-

kuttaneita tekijöitä. Tutkimuksessa ei etsitty mitään tiettyjä työelämätaitoja tai asiantun-

tijuuteen kuuluvaa osaamista, koska haluttiin tarkastella ainestoa ilman minkäänlaisia en-

nakko-oletuksia. Tämän vuoksi analyysikeinona käytettiin aineistolähtöistä sisällönana-

lyysiä. Tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden käsityksiä, jotka vaihtelivat opiskelijasta 

toiseen. Käsityksiin on vaikutusta jokaisen ihmisen kokemilla asioilla ja kontekstilla (Ris-

sanen 2006). Tässä tutkimuksessa käsityksien takana oleva kokemusmaailma näkyi hy-

vin. Etenkin työelämätaitojen ja asiantuntijuuden kehityksen kuvailuun käsityksillä oli 

vaikutusta, sillä jokainen on kokenut prosessin omanlaisekseen. Tämän vuoksi on tärkeää 

tutkia usean opiskelijan kokemuksia, jotta saadaan mahdollisimman laaja kuva vaihtele-

vista kokemuksista ja erilaisista kehityspoluista.   

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet opiskelijat tunnistivat omaavansa erilaisia työelämä-

taitoja, mutta niiden oppimiseen vaikuttaneita tekijöitä oli selkeästi haastavampi tunnis-

taa. Tulosten mukaan ainoastaan 16 opiskelijaa oli tunnistanut taitojen kehittyneen jonkin 

tietyn vaikuttavan tekijän seurauksena. Niitä olivat esimerkiksi yliopisto-opinnot, opis-

kelijajärjestötoiminta ja työkokemukset. Tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 8 

kertoi, etteivät heidän työelämätaitonsa olleet kehittyneet yliopisto-opintojen aikana. Sa-

manaikaisesti nämä opiskelijat kertoivat osaamistaan työelämätaidoistaan. Tuloksia 
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tarkasteltaessa voidaankin havaita ristiriita näiden kahden asian välillä. Ristiriidan taus-

talla voi olla useita selittäviä tekijöitä, joista yhtenä saattaa olla vaikeus tunnistaa sitä, 

prosessia, jossa taitoja on opittu.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen, jolloin sii-

hen sisältyy ajatus todellisuuden moninaisuudesta (Hirsijärvi 2009, 161). Opiskelijoiden 

käsitykset ovat muotoutuneet todellisen elämän kokemusten kautta, jolloin osa niistä saat-

taa olla ristiriitaisia tai kokemusta on vaikea tunnistaa. Tutkimukseen osallistui joukko 

opiskelijoita, joilla jokaisella oma tapansa ymmärtää asiat. Erilaiset ymmärryksen tavat 

saattavat selittää työelämätaitoihin liittyvää ristiriitaa. Osa on saattanut mieltää työelämä-

taitojen tarkoittavan jotain muuta, vaikka käsite avattiin avovastauslomakkeen yhtey-

dessä. Työelämätaidon käsitteen ymmärtämisellä voi olla vaikutusta tutkimuksen tulosten 

luotettavuuteen etenkin kielteisesti vastanneiden opiskelijoiden kohdalla. Opiskelijat ovat 

saattaneet kokea, että on ollut helpompi vastata kielteisesti kuin ymmärtää käsitteen mer-

kitys.  

 

Tulevaisuudessa työelämä ja siinä tarvittavat työelämätaidot tulevat muuttumaan yhteis-

kunnallisten muutosten takia. Vuoden 2020 keväällä maailmassa tapahtui jo suuri muu-

tos, kun koronaviruspandemian takia useat joutuivat siirtymään etätyöskentelyyn. Uuden-

lainen tapa työskennellä luo haasteita työelämätaitojen soveltamiseen omaan työhön. Kun 

tutkimukseen osallistuneet opiskelijat pohtivat tulevaisuuden työelämätaitoja, merkityk-

sellisiksi nousivat tietotekninen osaaminen, kyky sietää epävarmuutta, joustavuus ja elin-

ikäinen oppiminen. Nämä kaikki ovat sellaisia työelämätaitoja, joita tarvitaan etätyösken-

telyssä. Eräs opiskelija myös ennusti, että tulevaisuudessa etätyön määrä voi lisääntyä. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty ennen koronakriisiä, joten sillä ei ole vaikutusta vastauk-

siin. Tästä huolimatta opiskelijoiden ajatukset heijastelevat hyvin tämän päivän ja tule-

vaisuuden työelämää.  

 

Tutkimuksen mukaan suurin osa opiskelijoista tunnisti asiantuntijuutensa kehittyneen yli-

opisto-opintojen aikana. Asiantuntijuuden miellettiin tarkoittavan kehittynyttä osaamista. 
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Kompetenssit ovat tärkeä osa asiantuntijuutta, sillä työelämässä tarvitaan lukuisia erilai-

sia taitoja aina teoreettisesta osaamisesta käytännön osaamiseen. Tarkkoja kehitysproses-

seja ei taas kuvailtu, joten epäselväksi jäi, millaiset tekijät todellisuudessa ovat vaikutta-

neet oppimiseen. Opiskelijat kertoivat yliopisto-opintojen yleisesti kehittäneen asiantun-

tijuutta, mutta eivät esimerkiksi sitä, millaiset kurssit olivat olleet hyödyllisiä kehityspro-

sessissa. Työskentelyssä ja vapaa-ajan toiminnassa tärkeää oli käytännön asioiden teke-

minen, joka vaikutti positiivisesti oppimiseen. Merkittävää vapaa-ajantoimintaa oli opis-

kelijajärjestöjen toimintaan osallistuminen, jotka toimivat yliopistoympäristössä. Koska 

muodollisilla yliopisto-opinnoilla sekä epämuodollisilla työkokemuksilla ja vapaa-ajan-

toiminnalla nähtiin olevan positiivinen yhteys asiantuntijuuden kehittymiseen, tulisi 

kaikki tekijät ottaa huomioon osaamisen kehitystä tarkasteltaessa.  

 

Asiantuntijuuden on tunnistettu tutkimuksen mukaan olevan jatkuvasti kehittyvä prosessi 

(Tynjälä 1999). Tämän tunnisti myös suurin osa tutkimukseen osallistuneista opiskeli-

joista, sillä he osasivat nimetä kehittämisen kohteitaan ja kehittämistapoja. Opiskelijoiden 

voidaan ajatella olevan matkalla asiantuntijoiksi ja saavuttavan korkeimman tietämyksen 

työelämässä. Keskeiseksi kehittämisen tavaksi on nähty harjoittelu (Hotulainen 2010). 

Opiskelijoiden tulee päästä harjoittelemaan asiantuntijuuteensa kuuluvia taitoja jollain ta-

valla. Teoreettinen tietämys kuuluu akateemisiin taitoihin ja sen luokitellaan olevan kes-

keinen osa korkeasti koulutettujen työelämäosaamista (Nykänen & Tynjälä 2012). Harva 

asiantuntija pärjää työelämässä täysin teoreettisella osaamisella, joten sen rinnalle tarvi-

taan monipuolisia käytännön taitoja, joita opitaan yleensä vain harjoittelemalla.     

 

Lapin yliopisto sai opiskelijoilta useita kehittämisehdotuksia, joilla se voisi kehittää toi-

mintansa eri osa-alueita. Suurin osa ehdotuksista koski opetuksen sisältöjä ja sen järjes-

tämistä. Opiskelijat haluaisivat opintojen sisältävän paljon nykyistä enemmän teorian ja 

käytännön yhdistämistä toisiinsa. Tätä tukee esimerkiksi Virtasen ja Tynjälän (2019) aja-

tukset siitä, että paras oppimistulos syntyy teorian ja käytännön rajapinnalla työskennel-

täessä. Opintojen tulisi sisältää myös nykyistä enemmän harjoitteluita, joissa pääsisi so-

veltamaan teoreettista osaamista käytäntöön. Tynjälän (2010) mukaan asiantuntijaksi op-

piminen vaatii asiantuntijatyön sosiaalisiin käytäntöihin osallistumisen eli työskentelyn 
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aidossa työympäristössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Harjoittelun avulla voidaan 

myös hankkia käytännön taitoja, kuten Katajavuori ym. (2006) tutkimus osoittaa. Lisäksi 

opintoihin kuuluva harjoittelu auttaa opiskelijoita reflektoimaan omaa osaamistaan ja sen 

kehittymistä sekä tunnistamaan työelämätaitojaan (Pajarre ym. 2019). Tämän vuoksi olisi 

perusteltua lisätä opintoihin kuuluvien harjoitteluiden määrää.     

 

Opintoihin toivottiin lisättävän työelämälähtöisyyttä, koska työelämä koettiin irrallisena 

asiana opinnoista. Nykänen ja Tynjälä (2012) näkevät myös työelämälähtöisten opintojen 

tukevan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Työelämälähtöisyyttä voidaan lisätä har-

joitteluiden avulla, mutta opiskelijoiden mukaan opinnoissa voisi olla myös muita työelä-

mään liittyviä kursseja, joissa olisi mahdollista päästä tutustumaan alan työpaikkoihin. 

Työelämälähtöisyys voi parhaassa tapauksessa johtaa tutkintoonsa tyytyväiseen maiste-

riin. Tutkintotyytyväisyydellä ja työelämävalmiuksien kehittymisellä onkin nähty olevan 

positiivinen yhteys. Panostamalla työelämävalmiuksien kehittymiseen jo opintojen ai-

kana voidaan saada tutkintoonsa tyytyväisempiä maistereita työelämään. (Tuononen, 

Kangas, Carver & Parpala 2019). 

   

Kaikki kehitysehdotukset eivät kohdistuneet opetuksen sisältöihin ja tapoihin järjestää 

sitä, vaan esille nostettiin koulutuspoliittinen näkökulma. Siihen liittyen toivottiin, että 

yliopisto muuttaisi sisäänottokäytänteitään ja mukaan tulisi maksullisia tutkintoja. Halut-

tiin että yliopistoon olisi mahdollista päästä sisään useamman kerran vuodessa. Tämä hel-

pottaisi opiskelemaan pääsyä, mutta saattaisi samalla luoda yliopistolle muunlaisia haas-

teita. Merkitykselliseksi nousi myös varhainen puuttuminen opiskelijoiden mielenter-

veysongelmiin, jonka käytänteisiin toivottiin parannusta. Opiskelijoiden mielenterveys-

ongelmista on käyty paljon keskustelua viime vuosina. Varhainen puuttuminen niihin 

voisi auttaa useaa opiskelijaa olemaan työkykyisempi siirryttäessä yliopistosta työmark-

kinoille.    

 

Tutkimusta tarkasteltaessa voidaan sanoa, että generalistiopiskelijat käsittävät työelämä-

taidot ja asiantuntijuuden monella eri tavalla. Suurin vaikutus on selkeästi 
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henkilökohtaisilla kokemuksilla ja oman osaamisen tunnistamisella. Tutkimukseen eivät 

osallistuneet läheskään kaikki Lapin yliopiston generalistialojen maisterivaiheen opiske-

lijat, vaan mukana on vain pieni osa heistä. Tämän vuoksi tuloksia ei voida yleistää kos-

kemaan kaikkia opiskelijoita, joka ei ollut tämän tutkimuksen tarkoituskaan. Tulosten 

luotettavuuteen voi olla vaikutusta sillä, millä tavalla avovastauslomakkeen kysymykset 

oli ymmärretty. Tutkimuksen tulokset ovat osittain samankaltaisia kuin aikaisemmat tut-

kimukset, mutta eroja on myös havaittavissa. Tulokset tuovat esille uutta ja kohdennettua 

tietoa Lapin yliopiston opiskelijoilta.  

 

Käsillä olevaa tutkimusta olisi mahdollista jatkaa useilla tavoilla, jotta saataisiin lisää 

kohdennettua tietoa eri näkökulmista. Taustamuuttujiksi voitaisiin ottaa opiskelijoiden 

sukupuoli ja ikä, jotta voitaisiin nähdä, millaisia vaikutuksia niillä on opiskelijoiden kä-

sityksiin. Voitaisiin myös vertailla eri aloja keskenään ja tutkia niistä muodostuvia eroa-

vaisuuksia. Tutkimuksessa voitaisiin hyödyntää määrällisen tutkimuksen menetelmiä, 

jolloin olisi mahdollista tutkia suurempaa vastaajajoukkoa.   
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LIITTEET 
 

Liite 1: Saatekirje   

 

Hei Lapin yliopiston opiskelija, 

  

Teen pro gradu- tutkielmaani Lapin yliopiston asiantuntijakoulutusten opiskelijoiden ko-

kemuksista ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymisestä yliopisto-

opinnoissa. Kerään tutkimusaineistoni avovastauslomakkeella, johon pyydän Sinua ystä-

vällisesti vastaamaan. Kyselyyn vastaajan tulee olla maisterivaiheen opiskelija. Kysely 

toteutetaan anonyymisti ja vastauksista poistetaan mahdolliset tunnistetiedot. Aineisto tu-

hotaan tutkielman valmistuttua. Vastaamalla avovastauslomakkeen kysymyksiin annat 

suostumuksesi tutkimukseen osallistumisesta. Vastaathan kyselyyn 31.1. mennessä. Jos 

sinulla on kysyttävää tutkimuksestani voit olla yhteydessä sähköpostin kautta.  

 

 

Kiitän jo etukäteen vastauksistasi!   

 

Ystävällisin terveisin,  

Heidi Isotalo 
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Liite 2:  

 

Kysely pro gradu-tutkielmaani varten 

 

Hei Lapin yliopiston opiskelija, 

 

Kerään tällä avovastauslomakkeella aineistoa tutkimustarkoitukseen. Pro gradu- tutkiel-

mani käsittelee Lapin yliopiston asiantuntijakoulutusten opiskelijoiden kokemuksia am-

matillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana. 

Kyselyn kohderyhmänä ovat maisterivaiheen opiskelijat. Vastaamalla avovastauslomak-

keen kysymyksiin annat suostumuksesi tutkimukseen osallistumisesta. Vastauksia käyte-

tään ainoastaan tutkimustarkoituksessa ja aineisto tuhotaan tutkielman valmistuttua. Avo-

vastauslomake on nimetön.   

 

Kysely on auki 31.1. asti.   

 

Lisätietoja tutkimuksestani voit kysellä sähköpostin kautta osoitteesta XXX 

 

1. Minkä vuosikurssin opiskelija olet?  

4. vuoden 

5. vuoden  

Muu 

 

2. Mikä on pääaineesi?  

 

3. Mikä on sivuaineesi? 

 

4. Millä tavalla koet yliopisto-opintojen kehittäneen ammatillista asiantuntijuuttasi? 

 

5. Millainen opintokokonaisuuksien ulkopuolinen toiminta yliopistossa on mieles-

täsi kehittänyt ammatillista asiantuntijuuttasi?   
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6. Miten työelämätaitosi ovat kehittyneet yliopisto-opintojen aikana? Työelämätai-

doilla tarkoitetaan yleisiä työelämävalmiuksia, joita tarvitaan työelämässä. 

 

7. Millaisia työelämätaitoja koet omaavasi tällä hetkellä?  

 

8. Millä tavalla haluaisit kehittää omaa ammatillista asiantuntijuuttasi?  

 

9. Mitkä työelämätaidot ovat mielestäsi tärkeitä tulevaisuuden työelämässä, miksi?  

 

10. Millä tavalla yliopistoa tulisi kehittää, jotta se ottaisi paremmin huomioon amma-

tillisen asiantuntijuuden kehittymisen ja tulevaisuuden työelämätaidot?   

 

 

 

 

 


