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Tiivistelmä: 

Tutkielman aiheena on ammatillisen kasvun mahdollistuminen toisen asteen matkailualan 

ammatillisessa koulutuksessa etäopintojen aikana. Covid-19-pandemia keskeytti opinnot kai-

killa asteilla Suomessa keväällä 2020. Oppilaitokset siirtyivät nopeasti toinen toistaan seuraa-

ville etäopetusjaksoille. Pandemia vaikutti erityisen voimakkaasti matkailualaan, sillä kaiken-

lainen matkustaminen kiellettiin. Varsinainen tutkimuskysymys onkin, Miten etäopiskelujak-

sot ovat vaikuttaneet opiskelijan kehittymiseen matkailualan ammattilaiseksi?  

 

Tutkimus toteutettiin Giorgin fenomenologisen tutkimusmetodin avulla. Viisi vaiheinen me-

todi nojaa fenomenologiseen deskriptioon sekä reduktioon, joka muodostuu muuntelusta ja 

sulkeistamisesta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä Lapin koulutuskeskus 

REDUn matkailualan opiskelijaa. Haastatteluaineistoista luotiin yksilökohtaiset merkitysver-

kostot ja niistä edelleen yleinen merkitysverkosto. 

 

Ammatillista kasvua ja kehittymistä koetaan myös etäopintojen aikana. Opiskelijat ovat kyen-

neet reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään, vaikka kokivat sen vaikeampana etäopin-

tojaksoilla. Yhteisöllisyyden toteutumisessa on puutteita eikä ryhmän läsnäoloa tunnettu etä-

opinnoissa. Tähän voitaisiin vaikuttaa pitämällä kameroita päällä ja kannustamalla opiskeli-

joita keskustelemaan. Pienryhmätyöskentely on kuitenkin tuonut opintoihin mielekkyyttä ja 

auttanut ryhmään kuulumisen tunteen kokemisessa. Jatkossa aihetta voitaisiin käsitellä opet-

tajan, etäryhmädynamiikan ja käytännön alojen näkökulmasta. 
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1 Johdanto  

 
 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Lapin koulutuskeskus REDUn matkailualan opiskelijoi-

den kokemuksia etäopiskelusta covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitusten aikana. Minua 

kiinnostaa erityisesti kysymykset ammatillisen kasvun toteutumisen kokemuksista etäopiske-

lujaksojen aikana.  

 

Ammatillisella kasvulla tarkoitetaan sisäistä kasvua ja ammatillisen minäkäsityksen kehitty-

mistä. Se antaa valmiuksia työelämään ja jatkuvaan asiantuntijuuden kehittymiseen. Amma-

tillisen kasvun myötä kehittyy ammattilaisia, jotka liittyvät osaamisensa avulla työyhteisöjen 

ja tiimien jäseniksi. (Mäntylä 2007, 93). Kercshteiner on määritellyt jo 1928 (ks. Sutinen & Kar-

jalainen 2014, 271.) ammatillisen kasvun kaksi ulottuvuutta: teknisen ja kulttuurisen. Tekni-

nen ulottuvuus on varsinaista ammatin hallitsemiseen liittyvää tietoa ja taitoa, kulttuurinen 

ammatti taas on käsitteenä huomattavasti laajempi ja sisältää esimerkiksi työelämätaidot ja 

ammattietiikan.  Tarkastelen ammatillista kasvua reflektion ja yhteisöllisyyden avulla, sillä ym-

märrykseni mukaan ne yhdessä ja toisistaan riippuen mahdollistavat ammatillisen kasvun. 

Avaan käsitteiden yhteyttä toisiinsa luvussa 3. Olen asettanut tutkimuskysymyksekseni, miten 

etäopiskelujaksot ovat vaikuttaneet opiskelijan kehittymiseen matkailualan ammattilaiseksi. 

 

Ammatillisen toisen asteen opiskelijat ovat joutuneet viimeisen kahden vuoden aikana ko-

ronarajoitusten vuoksi etäopetukseen useammankin kerran. Vuosien 2020-2021 aikana osa 

suomalaisista opiskelijoista ei ehtinyt olla lainkaan lähiopetuksessa. Osassa oppilaitoksia etä-

opiskelu on tuttua jo pidemmältä ajalta − kauempana opiskelupaikasta asuvat opiskelijat esi-

merkiksi ammattikorkeakouluissa ovat voineet tehdä suuren osan opinnoistaan jo vuosien 

ajan kotoa käsin. Ammatillisella toisella asteella on nyt jouduttu kuitenkin täysin uuden tilan-

teen eteen − ammattia ei voi aina oppia itsekseen ilman koulun tiloja ja laitteita. Kaikki opis-

kelijat eivät omaa valmiuksia johtaa itseään ja omia opintojaan. Opiskelijayhteisöön pitäisi 

kasvaa netin välityksellä, sillä tuttu kouluympäristö -ja yhteisö vaihtui kotiopiskeluun ja itse-

näiseen puurtamiseen. 
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Valitsin lähestymistavakseni fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen, sillä käytin samaa lä-

hestymistapaa ja metodia jo kandidaatintutkielmassani. Halusin syventää osaamistani koke-

muksen tutkimisessa. Kiinnostuin ihmisen kokemuksesta jo aineopintojeni aikana − soveltavan 

psykologian pitkä sivuaineeni tukee hyvin valintaani. Olen aiemmalta koulutukseltani resto-

nomi (amk) ja lisäksi minulla on ammatillisen opettajan pätevyys. Työskentelen Lapin koulu-

tuskeskus REDUlla matkailualan työelämähankkeessa, minkä vuoksi haluan tutkia juuri tämän 

oppilaitoksen ja alan opiskelijoiden kokemuksia.  

 

Ammatillista kasvua on tutkittu Suomessa asiantuntijaksi kasvamisen näkökulmasta, työnte-

kijän työssä tapahtuvan ammatillisen kasvun näkökulmasta ja lisäksi nimenomaan ammattiin 

kasvamisen näkökulmasta. Ruohotie (2000) on tutkinut ammatillista kasvua kehittävän vuo-

rovaikutuksen kannalta. Ammatillista identiteettiä ja sen muodostumista ovat taas tutkineet 

muiden muassa Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006). Olen perehtynyt kirjallisuuteen, joka kos-

kee ammattiin kasvamista toisen asteen opintojen aikana. Uutta tutkimusta ammatillisen kou-

lutuksen kehittymiseen liittyen on esimerkiksi Riitta Karusaaren 2020 julkaistu väitöskirja La-

pin yliopistosta, jonka tavoitteena oli tutkia osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen eri-

osapuolten käsityksiä asiakaslähtöisyydestä ja sen sisällöistä. Laajentaakseni ymmärrystäni 

olen etsinyt aiheesta myös kansainvälistä kirjallisuutta. 

 

Matkailualan kasvu oli vuonna 2019 jatkunut jo neljä perättäistä vuotta. Covid-19-virus levisi 

ympäri maailman ja rantautui Suomeen maaliskuussa 2020. Samoihin aikoihin maailman ter-

veysjärjestö WHO julisti maailmanlaajuisen pandemian. Tartuntojen määrän kasvaessa Suo-

men hallitus julisti maahan poikkeustilan 16.3.2020. Koulut siirtyivät etäopetukseen, ravinto-

lat ja julkiset tilat suljettiin, Uusimaa eristettiin muusta maasta ja ulkomaalaisten matkustaja-

liikenne keskeytettiin. (Marski 2021, 13.) Matkailuala on ollut vaikeassa tilanteessa pandemian 

alusta saakka. Kansainvälinen matkustaminen oli edelleen keväällä 2021 mahdotonta, ja yri-

tykset yrittivät kaivaa toimeentuloaan kotimaisista asiakkaista.  Business Finlandin tilamaa-

man skenaarioraportin ennusteen mukaan matkailun toipuminen on vuonna 2022 lähtenyt jo 

käyntiin ja sen odotetaan nousevan pandemiaa edeltävälle tasolla vuoteen 2024 mennessä. 

(McDermott, 2021.) Visit Rovaniemen (2022) raportin mukaan elpyminen on lähtenyt voimak-
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kaasti käyntiin Lapissa. Matkailualan tilanne tuokin lisämausteen tutkimukseen. Haastatelta-

vat opiskelijat opiskelevat alaa, jonka tulevaisuus on hämärän peitossa. Keskityn työssäni ko-

kemukseen, ammatilliseen kasvuun ja etäopetukseen. Alan tilanne tulee kuitenkin huomioida 

erityisesti johtopäätöksiä pohtiessa. 

 

On otettava huomioon myös ammattiopetuksen murros. Ammatillisen koulutuksen reformia 

on toteutettu vuodesta 2018 lähtien. Reformin tarkoituksena on uudistaa ammatillisen kou-

lutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015). Reformin myötä koulutus muuttuu työelämälähtöisem-

mäksi, mikä aiheuttaa osaltaan haasteita opetuksen järjestämiseen poikkeusaikana.  

 

Toisen asteen opiskelijat joutuivat keväällä 2020 etäopetukseen vastoin silloisia opetussuun-

nitelmia ja yllättäen. Osa opiskelijoista on ollut etäopintojaksoilla useamman kerran ja maa-

liskuussa 2021 kaikki toisen asteen opiskelijat tekivät opintojaan etäyhteyden välityksellä. Mi-

nua kiinnostaa, miten yllättäen käyttöön otettu etäopetus vaikuttaa ammatilliseen opetuk-

seen ja ammatillisuuden kehittymisen kokemukseen, johon oman käsitykseni mukaan vaikut-

taa yhteisöllisyys ja siihen kasvaminen niin oppilaitosympäristössä kuin työssäoppimispaikoil-

lakin.  

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

2 Matkailualan etäopiskelu Lapin koulutuskeskus REDUssa 

 

 

2.1 Toisen asteen ammatillinen koulutus 

 

 

Opetushallitus määrittelee ammatillisen koulutuksen tavoitteiksi opiskelijan ammatillisen 

osaamisen kehittymisen sekä kasvun sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Se toi-

mii työelämän kehittäjänä ja tukee elinikäistä oppimista. Koulutus antaa opiskelijalle mahdol-

lisuuden jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat pe-

rustaidot; ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen työ-

uran eri vaiheissa. Ammatillinen osaaminen on yksilöllistä ja työelämän tarpeet uudistuvat 

alati, minkä vuoksi ammatillisen koulutuksen tutkintoja kehitetään yhteistyössä työelämän 

kanssa. (Opetushallitus 8.4.2021.) Työn sisällön jatkuvasti muuttuessa korostuu itsensä kehit-

tämisen tärkeys. Elinikäinen oppiminen on yksi muutoksen hallinnan avainprosesseista. (Sten-

ström, Virolainen, Vuorinen-Lampila & Valkonen 2012, 29.) Yhteiskunta ja toimintaympäristön 

muutossuunnat asettavat ammatilliselle koulutukselle kehittämistarpeita. Koulutus on työelä-

mälähtöistä, ja sitä kehitetään aktiivisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Ammatillinen kou-

lutus pyrkii vastaamaan työelämän tarpeisiin, kehittämään yksilöiden tarvitsemaa erilaista 

ammatillista osaamista sekä varmistamaan suurten työllistävien alojen työvoiman saata-

vuutta ja huolehtimaan pienten erikoistuneiden alojen osaamisesta. (Opetushallitus 

25.4.2021.) 

 

Ammatillisen koulutuksen periaatteet ovat osaamisperusteisuus, yksilöllisyys ja asiakas- sekä 

työelämälähtöisyys. Osaamisen voi hankkia monilla tavoilla. Koulutuksen aikana tunnistetaan 

aiemmin hankittu osaaminen ja selvitetään opiskelijan osaamistarpeet. Sen lisäksi hankitaan 

tarvittava osaaminen. Koulutusta suunnitellessa huomioidaan myös opiskelijan urasuunnitel-

mat, oppimisvalmiudet ja elämäntilanne. Opintojen kesto ja sisältö voivat vaihdella eri opis-

kelijoilla. Työelämälähtöisyys näkyy muun muassa työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. 

(Opetushallitus. 25.4.2021.) Asiakaslähtöisyyteen taas pyritään pitämällä huolta ammatillisen 
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koulutuksen saavutettavuudesta, nostamalla koulutuskuntayhtymien omistajakuntien elinkei-

noa, työpaikkoja ja opiskelijoita tärkeään rooliin koulutuskuntayhtymien strategioiden uudis-

tamisessa sekä mahdollistamalla opiskelija-asiakkaille asiakaslähtöiset toimintatavat sekä 

joustavat ja yksilölliset opintopolut jatkuvassa hakumenettelyssä (Karusaari 2020, 84). 

 

Ammatillinen koulutus on suunnattu niin peruskoulunsa päättäville nuorille, muille tutkintoa 

vailla oleville kuin jo työelämässä oleville aikuisillekin. Koulutusta järjestetään sekä oppilaitok-

sissa että työpaikoilla ja virtuaaliympäristöissä. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu noin 

puolet peruskoulunsa päättävistä nuorista. Koulutukseen voi hakeutua myös työuran aikana 

lisä- ja täydennyskoulutustarpeen vuoksi tai uudelleen kouluttautumaan. Opiskelija voi suo-

rittaa ammatillisessa koulutuksessa kokonaisen tutkinnon tai osia siitä. Perusopetuksen päät-

tävät nuoret hakevat ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa, jatkuva haku taas tarjoaa 

mahdollisuuden hakeutua koulutukseen ympäri vuoden. (Opetushallitus. 25.4.2021.) 

 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä tai enemmän. Tutkinto tuottaa 

laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet opiskellun alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempaa 

osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alu-

eella. Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Tutkinnossa osoitetaan 

perustutkintoa syvempää tai rajatumpiin työtehtäviin kohdistuvaa ammattitaitoa. Erikoisam-

mattitutkinnossa osoitetaan edelleen ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai 

monialaista osaamista. (Opetushallitus 25.4.2021.) Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on 

antaa nuorille valmiuden toimia ammattitaitoisena ammattilaisena sekä kehittää itseään am-

matissaan (Rantanen & Vehviläinen 2007). 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi käynnistettiin vuonna 2018 yhtenä silloisen hallituksen kär-

kihankkeista. Muutoksessa uudistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toi-

mintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Ammatillinen peruskoulutus ja 

ammatillinen aikuiskoulutusyhdistettiin yhteisen lain alaisuuteen. Koulutuksen keskeisenä 

lähtökohtana on uudistuksen myötä osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Reformin tu-

loksena työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja on lisätty, kun taas 

sääntelyä on pyritty vähentämään. Reformia on perusteltu työelämän uudenlaisilla osaamis- 
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ja ammattitaitotarpeilla sekä kustannuskysymyksillä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

12.10.2021.) Reformissa tavoitellaan laajempaa oppimista yhdistämällä yksittäisiä ammatti-

tutkintoja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Toisaalta ammatillinen koulutus muuttuu oppimista-

voitteiltaan yleissivistävämpään suuntaan, toisaalta taas muutos liikuttaa koulutusta palvele-

maan työelämää ja työpaikkojen vaatimuksia. (Niemi & Jahnukainen 2018; Meriläinen & Räk-

köläinen, 2015.) Opettajien ja opettamisen kannalta reformi merkitsee perusajattelutavan 

muutosta. Aiemman opettamisen ja tiedon välittämisen sijaan keskitytään siihen, mitä opis-

kelija osaa ennestään. Subtanssiosaamisen lisäksi tarvitaan uusia pedagogisia taitoja ja vah-

voja työelämäverkostoja. Reformia on kritisoitu opetustuntien vähenemisestä ja opetuksen 

siirtämisestä työpaikoille. Opetuksen järjestäjät sen sijaan painottavat, että kyse ei ole opin-

tojen siirtämisestä työpaikkojen vastuulle vaan henkilökohtaistamisesta ja yksilöllisten opin-

topolkujen mahdollistamisesta. (Vehviläinen 2019, 12, 26.)  

 

2.2 Matkailualan tilanne Suomessa 2020-luvun alussa 

 

Matkailuala on laaja kokonaisuus, johon liittyy monia toimialoja. Alan keskestä toimintaa ovat 

majoitus- ja ravitsemistoiminta, matkanjärjestäjien työ, ohjelmapalvelut ja henkilöliikenne. 

Muita alaan läheisesti liittyviä elinkeinoja ovat esimekiksi siivouspalvelut, pesulat, kiinteistö-

huolto, turvallisuusala ja jätehuolto. Lisäksi matkailu vaikuttaa ainakin vähittäiskauppaan, ra-

kennusteollisuuteen, luonnontuote- ja elintarvikealoihin, hyvinvointialoihin sekä viestintä ja 

asiantuntija-aloihin. 2018 yli puolet Suomen matkailusta suuntautui Uudellemaalle, 25 pro-

senttia Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen, Pohjoispohjanmaalle ja Keski-Suomeen. 

Matkailun merkitys alueelle on taloudellisesta näkökulmasta kasvanut voimakkaasti Lapissa ja 

Ahvenanmaalla. (Marski 2021, 10–11.) Matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli Lapissa lä-

hes kolminkertainen (7,5%) koko maan keskiarvoon (2,5%) verrattuna. Vain Ahvenanmaalla 

matkailun osuus BKT:sta oli suurempi (20%).  (Työ- ja elinkeinoministeriö 16.11.2021.) 

 

Covid-19-viruksen aiheuttama pandemia pysäytti useita peräkkäisiä vuosia jatkuneen matkai-

lualan kasvun. Ensimmäinen koronatapaus Suomessa löydettiin 20.1.2020 Saariselälle mat-

kustaneelta kiinalaiselta. 16.3.2020 asetetun poikkeustilan aikana matkustajaliikenne Suo-
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meen keskeytettiin ja vain maassa asuvien ja suomalaisten palaaminen, välttämätön työmat-

kustus sekä muu välttämätön asiointi ja tavara- ja rahtiliikenne Suomeen sallittiin. Muun mu-

assa ravintolat ja museot suljettiin huhti- ja toukokuuksi. Matkustajamäärät vähenivät radi-

kaalisti koko maailmassa. Kaikenlaisten matkailupalvelujen kysyntä romahti Suomessa. Rajoi-

tuksia päästiin purkamaan kesällä 2020, mutta syksyllä tilanne huononi taas pandemian toisen 

aallon saavuttaessa Euroopan. Matkustaminen Suomeen oli mahdollista vain muutamasta Eu-

roopan maasta. Syksystä 2021 lähtien erilaisia rajoituksia on otettu käyttöön sekä valtakun-

nallisesti että alueellisesti. (Marski 2021, 14–15.) 

 

Matkailualalla toimi Suomessa vuonna 2019 noin 29 000 yritystä, jotka työllistivät suoraan 119 

000 työntekijää. Lisäksi hotelli- ja ravintola-alalla tehdään merkittävä määrä vuokratyötä. Sen 

määrä oli 2017 peräti 6 500 työvuotta. Matkailuala sidosryhmineen työllisti ennen pandemiaa 

Suomessa noin 120 000 henkilötyövuotta. Tähän pitää lisätä myös vuokratyönä tehdyt työ-

vuodet. Maaliskuun 2020 jälkeen alalla tapahtuneet lomautukset nousivat monikymmenker-

taisiksi edellisvuoteen verrattuna. (Marski 2021, 10, 20–21.) 

 

Kotimaan matkailun on osin odotettu paikkaavan pandemian vuoksi notkahtanutta kysyntää. 

Kokonaiskysyntään vaikuttavat kuitenkin kansainvälisen matkailun elpyminen ja siihen vaikut-

tavat tekijät, kuten matkustusrajoitukset ja koronarokotteiden jakelun vaikeudet. Arvioiden 

mukaan matkailukysyntä voi toipua pandemiasta muutamassa vuodessa, mutta sen vaikutuk-

set toimialalle voivat kestää kauan ja olla mittavia. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudella 

voi olla vaikutusta elpymiseen pandemian jälkeen. Vaikka osassa matkailualan ammateista on 

edelleen työvoimapulaa, työvoiman ylitarjontaa on silti ravitsemisalalla, matkatoimistovirkai-

lijoissa ja vastaanottovirkailijoissa. (Marski 2021, 16, 28.)  

 

Kestävyyden näkökulmasta kansainvälisten matkailijoiden puuttuminen on toisaalta vähentä-

nyt lentämistä, mutta ei poistanut liikamatkustuksen vaikutuksia, sillä kotimaiset matkailijat 

ovat löytäneet tiensä Lappiin pandemian aikana entistä paremmin. (Dolinšek, Kulusjärvi, Ojala 

& Tervo-Kankare 2021, 5.) Kotimaiset matkailijat voivat kuitenkin olla avainasemassa matkai-

lun ympärivuotistuessa. (Selvitys kotimaan matkailun kehittämistarpeista 2019, 12.) Jos mat-

kailu tasaantuu ympärivuotiseksi, työvoiman tarve tulee olemaan helpompi täyttää ja alan 
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koulutuspaikat voivat kiinnostaa enemmän. Julkista keskustelua käytiin syksyllä 2021 run-

saasti matkailualan pandemian jälkeisen työvoimapulan ympärillä. 

 

2.3 Matkailualan koulutus Lapin koulutuskeskus REDUssa 

 

Lapin koulutuskeskus REDU kuuluu Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Konserniin kuuluu 

REDUn lisäksi REDU Edu oy, Santasport Lapin urheiluopisto, Santasport Finland oy ja Lapin 

kesäyliopisto. REDUn toiminta-alue kattaa koko Lapin, ja sen yksiköt toimivat Rovaniemen, 

Kittilän, Kemijärven, Kolarin, Ranuan ja Sodankylän alueilla. Vuonna 2019 oppilaitoksessa suo-

ritettiin 1027 tutkintoa. Toimintayksiköitä on seitsemän ja niissä työskentelee 547 henkilöä. 

Vuonna 2019 Tutkintokoulutuksessa oli 5147 opiskelijaa ja lyhytkoulutuksissa 2500 opiskeli-

jaa. Noin 36 % opiskelijoista oli 16–19-vuotiaita, 27 % 20–25-vuotiaita, 15 % 26–35-vuotiaita 

ja noin 22 % tätä vanhempia. (REDU, yleisesittely. 18.12.2020.)  

 

Matkailualan toisen asteen koulutusta järjestää Lapin alueella kolme oppilaitosta: Lapin kou-

lutuskeskus REDU, Ammattiopisto Lappia ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.  REDU järjestää 

matkailualan koulutusta Rovaniemellä ja Kittilässä. Matkailualan perustutkintoa suorittava voi 

valita matkailupalvelujen tuottajan tai hotellivirkailijan tutkinnon. Tarjolla on myös matkailu-

palvelujen ammattitutkinto sekä majoitus- ja ravitsemusalan lähiesimiestyön erikoisammatti-

tutkinto. Opiskelija voi halutessaan suorittaa matkailualan perustutkinnon, ammattitutkinnon 

tai erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelija suorittaa tutkinnon 

pääasiassa työpaikalla. (Lapin koulutuskeskus REDU. 25.4.2021.) Valmistuttuaan matkailupal-

velujen tuottajat työskentelevät markkinoinnin, myynnin, ohjelma- ja oheispalvelujen sekä 

asiakkaan hyvinvointiin liittyvien tehtävien parissa. Matkailupalveluissa toimivan ihmisen omi-

naisuuksiksi mainitaan oma-aloitteisuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, yhteistyökyky ja palve-

luhenkisyys. Hotellivirkailijat toimivat asiakaspalvelutehtävissä hotellien, kylpylöiden tai mui-

den kohteiden vastaanotoissa sekä matkailu-, kongressi-, kylpylä-, terveys- ja hyvinvointipal-

veluita tarjoavissa yrityksissä. Vastaanottovirkailijan tulisi olla kielitaitoinen, joustava, organi-

sointikykyinen ja omata hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. (Lapin koulutuskeskus REDU. 
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25.4.2021.) Yhtenä REDUn kolmesta arvolupauksesta mainitaan vastuu Lapin alueen ammatil-

lisen osaamisen kehittämisestä ja Lapin elinvoiman ja kestävän kehittämisen edistäminen. 

(Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmän kuvaus 2021, 13.) 

 

Lapissa matkailualan koulutuksen haasteita lisää alan sesonkiluonteisuus. Työvoiman tarve 

vaihtelee voimakkaasti, jolloin osan vuotta työskentelevien tarve lisää alan koulutuskustan-

nuksia. Lapin matkailun ympärivuotisuus mahdollistaisi kestävämmän kehityksen työllistymi-

sen ja kouluttamisen näkökulmasta. (Rantala ym. 2019, 60.) Pandemian ja matkustuskieltojen 

ansiosta Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Lapissa kasvoivat 10 % edellisvuodesta tammi-

kuussa 2020. (Tilastokeskus 16.11.2021.)  

 

2.4 Etäopiskelu Covid-19-pandemian aikana 

 

Valmiuslain nojalla 18.3. 2020 voimaan tulleella soveltamisasetuksella rajoitettiin koulutuksen 

järjestäjien velvollisuutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Aluehallintovirastot antoi-

vat 17.3.2020 päätöksen oppilaitosten tilojen sulkemisesta. Soveltamisasetus päättyi 

13.5.2020, mistä lähtien lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien on tullut 

järjestää koulutusta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 14.5. lähtien tilojen käyttöä 

opetukseen on hallittu tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Lähiopetukseen on ollut 

mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Koulutuksen järjestäjät ovat voineet itse päättää, 

missä määrin lähiopetusta järjestetään. (Koronavirusepidemian vaikutukset toisen asteen 

koulutukseen 2021, 5.)  

 

Ensimmäiset merkit pandemian aiheuttamista rajoituksista näkyivät REDUn toiminnassa 

13.3.2020, jolloin opiskelijoiden, henkilökunnan ja asiantuntijoiden ulkomaille suuntautuneet 

liikkuvuudet peruttiin koko kevään ajaksi. Samassa tiedotteessa suositeltiin myös 14 päivän 

kotiopintoja ulkomailta palaaville opiskelijoille. (14 vuorokautta, 13.3.2020.) Koko oppilaitosta 

koskevaan etäopetukseen siirryttiin ensimmäisen kerran etäopetukseen 18.3.2020, jolloin 

kaikki toimintayksiköt suljettiin. Tiedote annettiin 16.3. ja opettajia kehotettiin käyttämään 

17.3. etätyöhön valmistautumiseen. Tavoitteena oli opiskelijoiden oppimisen jatkuminen ja 

valmistumisien turvaaminen mahdollisuuksien mukaan. Linjaukset olivat aluksi voimassa 
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13.4.2020 saakka. (Niemelä-Pentti, 16.3.2020.) 5.5.2020 annetun ohjeen mukaan etäopetusta 

jatkettiin kesäkuun loppuun valtioneuvoston ohjeen mukaisesti. Oppilaitoksen tiloja sai käyt-

tää yksittäisten opiskelujen ja näyttöjen suorittamiseen, mutta 10 hengen kokoontumisrajoi-

tusta tuli noudattaa toukokuun loppuun, minkä jälkeen kokoontumisrajoitus laajennettiin 50 

henkilöön. (Niemelä-Pentti, 5.5.2020.) Etäopetusta jatkettiin 30.6.2020 saakka (Tiedote ko-

ronarajoituksiin liittyen REDUn henkilökunnalle 3.6.2020). 

 

Uusi lukukausi aloitettiin lähiopetuksessa porrastetusti niin, että uudet opiskelijat aloittivat 

5.8. ja jatkavat opiskelijat 10.8. Osa opiskelijoista aloitti lukuvuoden työssäoppimisjaksolla. 

(REDUn opiskelujen aloitus ja lähiopetukseen liittyvät toimintaohjeet, 31.7.2020.) Jokiväylän 

toimintayksikössä todettiin koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen 7.10.2020. Koko yk-

sikkö matkailun toimiala mukaan lukien siirtyi etäopetukseen 23.10. saakka. (Niemelä-Pentti, 

8.10.2020.) Uuden joukkoaltistumisen myötä seuraava matkailun toimialaa koskenut etäope-

tukseen siirtyminen tapahtui 30.10. alkaen. Etäopetusta jatkettiin 13.11.2020 saakka. (Nie-

melä-Pentti, 30.10.2020.) Yksikköä koetteli uusi joukkoaltistuminen jälleen tammikuussa. 

Tuolloin sitä ei kuitenkaan enää suljettu, vaan opetusta jatkettiin lähiopetuksena, ja altistu-

neet henkilöt määrättiin karanteeniin. Heidän osaltaan opetus järjestettiin etäopetuksena. 

(Jokiväylän toimintayksikössä koronavirustartunta ja joukkoaltistuminen, 29.1.2020). Maalis-

kuussa 2021 pandemian jälleen pahentuessa koko oppilaitos siirtyi etäopetukseen 15.3.–26.3. 

väliseksi ajaksi. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen kuitenkin jatkui mahdollisuuksien mukaan 

ja opettajat ohjasivat työpaikoilla tapahtuvaa oppimista etäyhteyden välityksellä. (REDU etä-

opetuksessa 15.26.–3.2021, 4.3.2021.) Matkailualan opiskelijat ovat sen jälkeen olleet lä-

hiopetuksessa, pois lukien Kittilän toimintayksikön opiskelijat, jotka jäivät etäjaksolle vielä 

29.3.–6.4.2021 väliseksi ajaksi. (Niemelä-Pentti, 24.3.2021.) 

 

Opetus ja kulttuuriministeriön teettämän selvityksen mukaan keskeiset haasteet etäopetuk-

sessa ovat liittyneet opiskelijoiden itseohjautuvuuteen ja sen puutteeseen. Sekä lukioissa että 

ammatillisissa oppilaitoksissa on opiskelijoita, joille etäopiskelu on sopinut hyvin. Kuitenkin 72 

% lukiolaisista ja 62 % ammatillisen koulutuksen vastanneista koki etäopiskelun vähintään jos-

sain määrin henkisesti raskaaksi. Ammatillisen koulutuksen puolella etäopetukseen siirtymi-

nen on näkynyt suurempana muutoksena kuin lukioissa. Tilanne on ollut hyvin haastava niille 
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opiskelijoille, jotka ovat olleet heikommassa asemassa jo ennen etäopetukseen siirtymistä. 

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden puute on kuitenkin vaikeuttanut myös normaalioloissa opin-

noissaan pärjäävien opintoja ja jaksamista. Ammatillisen koulutuksen puolella vaikutukset nä-

kyvät heikkoina työllistymisnäkyminä ja kokemuksena ammatillisen osaamisen kehittymisen 

hidastumisesta. (Koronavirusepidemian vaikutukset toisen asteen koulutukseen 2021, 3.)  

 

Verrattaessa etäopiskelun raskautta lukio- ja ammatillisten opintojen välillä, on huomioitava 

ero keskeyttäneiden määrissä: lukuvuonna 2018-2019 nuorille suunnatussa lukiokoulutuk-

sessa keskeyttämisprosentti oli 3,0, kun taas ammatillisessa peruskoulutuksessa vastaava luku 

oli 9,4 (Tilastokeskus 12.3.2021). FinEdu-tutkimuksesta käy ilmi, että lukiolaiset uupuvat myös 

normaalissa opiskeluympäristössä ammattiin opiskelevia nuoria enemmän erityisesti siirryttä-

essä peruskoulusta toisen asteen opintoihin. Lukiolaisten kyynisyys ja riittämättömyyden 

tunne lisääntyivät siirtymävaiheessa, kun taas ammatillisten opintojen siirtymävaiheessa kyy-

nisyys ja riittämättömyyden tunne laskivat. Lukiolaisten koulu-uupumusta selitetään uuden-

tyyppisellä oppimisympäristöllä, opettajien suurella määrällä, suuremmilla luokilla, vuorovai-

kutussuhteiden muodostamisen vaikeudella ja itseohjautuvuuden vaatimuksilla. (Kouvo, Sten-

ström, Virolainen, Vuorinen-Lampila 2011. 17.) Mehtäläisen (2001, 133) mukaan ammatilli-

seen koulutukseen hakeutuvat tyypillisemmin nuoret, joiden peruskoulun päättötodistuksen 

lukuaineiden keskiarvo on keskimääräistä heikompi. Pojat hakeutuvat ammattiopintoihin tyt-

töjä useammin. Lukio-opinnot ovat useille opiskelijoille alan valinnan pohtimisen aikaan, kun 

taas ammatillisiin oppilaitoksiin hakeutuvat tietävät yleensä paremmin, mitä he haluavat am-

matilliselta tulevaisuudeltaan. Salmela-Aro kuitenkin arvioi, että vain 10 prosenttia ammatilli-

seen peruskoulutukseen hakeutuneista uskoo opiskelevansa oikealla alalla. Epävarmuuteen 

vaikuttaa puutteellinen opinto-ohjaus. Tietoa eri aloista ja tukea opiskelupaikan ja alan valin-

taan ei ole riittävästi tarjolla. (2009, 305.) Tutkimusten perustella voidaan siis päätellä, että  

oman alan valinnan vaikeus aiheuttaa isolla osalla opiskelijoita epävarmuutta, joka estää opin-

toihin sitoutumisen. Tämä taas vaikuttaa siihen, kuinka raskaina opinnot koetaan. Dialoogin ja 

SAKU ry:n julkaiseman läpäisyn tehostamisohjelman historiikin (2016) mukaan ohjelman ai-

kana tehdyt havaintojen pohjalta yleiseksi ongelmaksi määriteltiin ammatillisen opetuksen 
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huono organisointi, johon liittyvät lukujärjestyksen aukkokohdat, opintojen sekavuus ja ylei-

nen tehottomuus. Opetuksen organisointiin liittyvät ongelmat määriteltiin historiikissa yh-

deksi opinnoista eroamisen syistä. (Vehviläinen 2019, 26.) 

 

2.5 Tutkimuskysymys ja tavoite 

 

Varsinainen tutkimuskysymykseni oli, miten etäopiskelujaksot ovat vaikuttaneet opiskelijan 

kehittymiseen matkailualan ammattilaiseksi? Pyrin kysymyksen ja seuraavaksi esiteltävien ala-

kysymysten avulla selvittämään, vaikuttaako etäopiskelu ammatilliseen kasvuun ja ammatilli-

suuden muodostumiseen erityisesti matkailualalla sekä sitä, onko Covid-19 -viruksen aiheut-

tamista rajoituksista johtuva etäopiskelu muuttanut suhtautumista tulevaisuuteen alalla. Tar-

kensin alakysymysten määrää prosessin edetessä ja haastattelurungon (liite 1) muotoutuessa. 

Sisällytin kolmanteen kysymykseen kohtia reflektion toteutumisesta ja sen vaikutuksista yh-

teisöllisyyteen ja oppimiseen alakysymysten avulla.  

 

1. Miten matkailualan opiskelija on kokenut ammatillisen kasvun mahdollistumisen etä-
opiskelujaksojen aikana? 
 

2. Millä tavoin ammatilliseen kasvuun sisältyvä reflektio on onnistunut etäopetusjakso-
jen aikana? 
 

3. Miten yhteisöllisyys ja matkailualalla tarvittavien vuorovaikutustaitojen kehittyminen 
ovat toteutuneet etäopiskelujaksojen aikana? 

 

Pyrin keskittämään teema-alueet luvussa kaksi esittelemieni ammatillisen kasvun, reflektion 

ja yhteisöllisyys oppimisessa ympärille. Sen lisäksi, että yhteisöllisyyden kokemus voi vaikuttaa 

ammatillisen kasvun mahdollistumiseen, myös matkailualan ammattitaitovaatimuksiin kuulu-

vat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. 
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3 Ammatillinen kasvu fenomenologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

 

 

3.1 Ammatillisuuteen kasvaminen opintojen aikana 

 

Ammatillinen identiteetti tarkoittaa elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestä ammatilli-

sena toimijana: sitä, miten ihminen ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen 

sekä millaiseksi hän haluaa tulla työssään ja ammatissaan. Käsite sisältää ajattelun siitä, mihin 

ihminen kokee kuuluvansa ja samaistuvansa, mitä hän pitää tärkeänä ja mihin hän työssään 

tai ammatissaan sitoutuu. Lisäksi siihen liittyvät arvot, etiikka, tavoitteet ja uskomukset. (Ete-

läpelto & Vähäsantanen 2006, 26.) Identiteetin nähdään rakentuvan yhteisön jäsenyyden ja 

osallisuuden kautta. Osallisuus voi näkyä ulospäin yhteisenä toimintana, yhteenkuuluvuuden 

tunteena tai aatteellisena uskollisuutena. Useissa yhteyksissä, kuten kasvattamisessa, opetta-

misessa, hoitamisessa ja johtamisessa työssä oppiminen ja kehittyminen edellyttävät koko-

naisvaltaista ammatillista kasvua. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 40.)  

 

Ammattikasvatuksen käsite on kasvatuksen käsitettä laajempi. Perinteisesti käsite on yhdis-

tetty peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. (Ruohotie 1991.) Va-

littaessa lähtökohdaksi ammatit ja eri alojen ammattilaiset, kokonaisuus on moninaisempi. 

Väkevän mukaan elinikäisen oppimisen ilmiö kattaa sekä varhaislapsuuden, että aikuisiän ja 

työelämän. Ammattikasvatuksen voi nähdä kattavan koko kasvatustieteen kentän. Maailman 

muutosten keskellä tämä laajuus voidaan nähdä haasteena. (Väkevä, 2004.) Ammatilliseen 

kasvuun kuuluu ammattiin sosiaalistamisen lisäksi yksilön persoonallisuuden kehittäminen. 

Yksilö toimii vuorovaikutuksessa yhteiskunnan, koulutusjärjestelmän ja työelämän kanssa. 

Ammattilainen suhteuttaa toimintansa yhteisöön, jossa hän elää. Ammatillinen identiteetti 

muodostuu suhteessa tähän yhteisöön mutta voi muuttua elämän varrella. (Tuominen & 

Wihersaari, 2006. 89.) 

 

Itsesäätely on yksi ammatilliseen kasvuun liittyvistä avainkäsitteistä. Se on sidoksissa tah-

donalaiseen kontrolliin ja motivaatioon. Tahdonalainen kontrolli koostuu minän ja oppimis-
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tehtävien hallinnasta, tärkeään tietoon keskittymisestä, avun pyytämiseen ohjaajalta tai opis-

kelutovereilta sekä oppimisympäristön järjestämiseen. Motivaatioon liittyviä tekijöitä ovat 

puolestaan usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä opintoihin sitoutuminen. (Ruohotie 

& Honka 1997, 5.) 

 

Ammatillisessa kasvussa on erotettavissa neljä vaihetta: ajattelu, suoritus, itsereflektio ja per-

soonallisuuden kehittyminen. Suoritus kytkeytyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutukseen, 

jonka kannalta yksilön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyvyt, taidot ja emootiot. Oppimista 

edistävinä tekijöinä voidaan nähdä vuorovaikutus, joka toteutuu yhteisössä, virheiden analy-

sointi, joka vaatii reflektointia sekä muiden opettaminen. Oppija voi tarkastella oppimaansa 

palautteen perusteella; itsereflektio on oman toiminnan ja toiminnan tarkkailua ja arviointia. 

Itsereflektiota laajentaakseen ihminen suhteuttaa kokemuksensa aiempiin omiin sekä toisten 

ihmisten kokemuksiin ja oppii niistä. Persoonallisuuden kehittymisen kannalta tärkeää on op-

pijan kasvaminen itseohjautuvuuteen, keskinäiseen riippuvuuteen ja näiden lisäksi ymmärrys 

sidoksista muihin. (Ruohotie 2006, 114‒116.)  

 

Wallinin (2007) näkemys ammatillisesta kasvusta eroaa Ruohotien näkemyksistä vain vähän: 

ammatillinen kasvu on oman osaamisen kehittämistä ja työhön sitoutumista. Kasvuun liittyy 

ammatillisen identiteetin ja työpersoonan reflektiivistä uudelleen määrittelyä. Ammatillinen 

kasvu on siis yksilön sisäistä kasvua ja ajattelun, suorituksen, reflektion ja persoonallisuuden 

kehittymistä sekä työnhallintataitojen laajenemista. Yksilön kasvua ohjaavia tekijöitä ovat eet-

tiset valinnat, tunteet, suoritus ja reflektio. Tarkastelen tutkimuksessani ammatillista kasvua 

näiden vaiheiden kautta. Opiskelija tarvitsee muita reflektoidakseen itseään ja oppimaansa. 

Vuorovaikutusta, keskinäistä riippuvuutta ja suhdetta muihin kutsun yhteisöllisyydeksi, joka 

toteutuu opiskelijan kohdalla ryhmässä muiden opiskelijoiden, opettajan, työyhteisön ja työ-

paikkaohjaajan kanssa.  

 

3.2 Reflektio oppimisen mahdollistajana 

 

Ymmärtääkseen kokemusta siitä on tehtävä tulkinta. Tätä prosessia kutsutaan merkityksen 

antamiseksi. Kun tätä tulkintaa käytetään päätöksen tekoon tai suunnan hakemiseen, prosessi 
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muuttuu oppimiseksi. Oppiminen on erilaista opetellessamme suorittamaan jotain ohjeiden 

mukaan kuin pyrkiessämme ymmärtämään esitettyjä asioita. Reflektio auttaa oikaisemaan us-

komuksiin sisältyviä vääristymiä ja virheitä. Oppiminen on prosessi, jossa kokemuksen merki-

tys tulkitaan uudelleen. Tulkinta ohjaa ymmärtämistä ja toimintaa. Havainnot ja ajatukset 

määräytyvät oletuksista, joiden kautta kokemukset jäsentyvät. Yleensä oppiminen edellyttää 

uusien tulkintojen tekemistä: niiden myötä voidaan kehittää ja vahvistaa vakiintuneita viite-

kehyksiä ja luoda uusia odotuskokonaisuuksia eli merkitysskeemoja. (Mezirow 1996, 17‒21.) 

 

Reflektiota on määritelty eri tavoin ei aikoina. Yksi ensimmäisistä määritelmistä on Deweyn 

(1910). Dewey näkee reflektion aktiivisena ja huolellisena pohdintana tai harkintana. Reflek-

tiolle on tunnuksenomaista kompleksisuus, merkityksenantoon liittyvä ponnistelu sekä pro-

sessin pitkä kesto. Dewey tarkentaa reflektion tarkoittavan sellaisten uskomusten rationaa-

lista tutkimista ja arviointia, joilla ihminen perustelee uskomuksensa. (Dewey 1910; 1033, 9.) 

Mezirow määrittelee käsitteen Deweya mukaillen – reflektio tarkoittaa omien uskomusten oi-

keutuksen tutkimista toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strate-

gioiden ja menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi. (Mezirow 1996, 8.)  

 

Reflektion avulla voidaan määritellä, mitä kokemuksessa tapahtuu ja miten tähän kokemuk-

seen tulisi reagoida. Reflektio kohdistuu sekä omiin että toisten tarpeisiin. Sen avulla voi paitsi 

nähdä ja ymmärtää itseään myös verrata omaa toimintaansa muiden toimintaan. Itsereflektio 

johtaa itsetuntemukseen, kun taas toisiin kohdistuva reflektio johtaa palveluun, joka perustuu 

keskinäiseen riippuvuuteen. (Ruohotie 2000, 23‒25.) Reflektoinnin idean mukaista on tarkas-

tella oman oppijuuden ja toiminnan monimuotoisuutta ja epäjohdonmukaisuutta sekä ky-

seenalaistaa uskomuksia, joita meillä on itsestämme ja toiminnastamme. (Saarenheimo 2001, 

33.) Reflektio mahdollistaa tiedon muokkaamisen ja jäsentämisen kokemuksen avulla. Reflek-

tio siis kohdistuu sekä omiin että toisten tekemisiin. Sen kannalta on merkittävää omien ja 

muiden tarpeiden huomioiminen. (Seibert 1996.)  

 

Seibert (1996, 250) avaa reflektiota muun muassa seuraavien käsitteiden avulla: Reflektiivisyys 

on oman itsen ymmärtämiseen liittyvää ajattelua. Sisällön reflektointi on havaintojen, tuntei-

den, ajatusten ja tekojen tarkastelua. Prosessin reflektointi tarkoittaa ongelman ratkaisun ja 
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siihen käytetyn strategian pohdintaa. Perusteiden reflektointi mahdollistaa kokemukselle an-

nettujen merkitysten tiedostamisen ja kriittisen arvioinnin. Toiminnan aikainen reflektio ja toi-

minnan jälkeinen reflektio tarkoittavat pohdintaa ennen prosessia ja sen aikana.  

 

Myös Mezirow’n kriittinen reflektio on syytä nostaa avaavien käsitteiden listalle. Kriittisellä 

reflektiolla tarkoitetaan niiden ennakko-oletusten arvostelua, joille rakennamme uskomuk-

semme. (Mezirow 1996, 17.) Kriittinen reflektio on aiemmin määriteltyjen ongelmien tai ky-

symysten pätevyyden kyseenalaistamista. Reflektioon liittyy aiemmin opitun tarkastelu ja ker-

taaminen, mutta kriittisessä reflektiossa oppija kyseenalaistaa vakiintuneet tavanmukaiset 

odotustottumuksensa. Oppija siis asettaa kyseenalaiseksi jonkin käsiteltävän ongelman vakiin-

tuneen määritelmän. Kriittinen reflektio ei voi muuttua reflektion tavoin oleelliseksi osaksi 

toimintapäätöksiä tai -prosessia. Se edellyttää pysähtymistä ja merkitysperspektiivien uudel-

leen arvioimista ja näiden perspektiivien mahdollista muutosta. Reflektio koskee toiminnan 

tapoja; kriittinen reflektio koskee toiminnan syitä ja seurauksia. (Mezirow 1996, 28–30.) Kriit-

tinen reflektio voi johtaa uudistavaan oppimiseen, kun harkitut ratkaisut tehdään kokemuksiin 

perustuen. Kriittinen omien oletusten reflektointi ja kriittinen omien näkemysten pohdinta 

ovat uudistavan oppimisen tärkeimpiä piirteitä. (Pohjonen 2000, 89.) 

 

Kolb on kuvannut kokemuksellisen oppimisen mallin, jossa reflektiolla tarkoitetaan aikaisem-

man kokemuksen havainnointia ja pohdintaa. Kolbin mukaan tätä reflektiota voidaan pitää 

yhtenä kokemuksellisen oppimisen vaiheena. Reflektointi voi tapahtua yksin tai muiden oppi-

joiden tai ohjaajan kanssa. Reflektion tarkoituksena on pitää yllä yhteyttä tekemisen ja ajatte-

lun välillä. (Kolb 1984.) Poikelan tulkinnan mukaan reflektiota tapahtuu myös tekemisen ai-

kana. Sekä toiminnan aikainen että jälkeinen reflektointi ovat välttämättömiä ihmisen henki-

sen kehittymisen ja ammattilaiseksi kasvamisen kannalta. Ei voida olettaa, että oppiminen ta-

pahtuu jaetun tiedon perusteella, vaan oppiminen vaatii opastusta, neuvontaa, tukea ja apua 

kaikissa vaiheissaan. Tällainen oppiminen mahdollistaa oppijan reflektointitaitojen, itsearvi-

oinnin ja itseohjautuvuuden kehittymisen. (Poikela 2005, 24‒26.) Ajatusta tukee Seibertin 

(1996, 250) jako toiminnan aikana tapahtuvaan ja toiminnan jälkeiseen reflektioon. 

Voidakseen oppia ihminen tarvitsee palautetta. Palautetta annetaan sekä ryhmän ja ohjaajan 

välillä että ryhmäläisten kesken. Oppiakseen ja arvioidakseen toimintaansa opiskelija tarvitsee 
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mahdollisuuden reflektoida ja jakaa kokemuksiaan toisten kanssa. Reflektointi voi tapahtua 

opiskelijan pään sisällä, tai se voi olla ääneen lausuttua ja tapahtua vuorovaikutuksessa mui-

den kanssa. (Räkköläinen 2001, 125‒126.) Hyvä oppimisympäristö virittää aikaisempien toi-

mintatapojen ja olettamusten sekä toimintaympäristön monipuoliseen havainnointiin. Se kan-

nustaa opiskelijaa kyseenalaistamaan aikaisempia olettamuksiaan ja toimintatapojaan. Onnis-

tuneessa oppimisessa löydetään uusi näkökulma ennestään tuttuun asiaan tai hylätään vanha 

toimintamalli ja otetaan käyttöön perusteltu uusi toimintatapa. (Vaherva 1999, 98.) 

 

Oppimiskokemus voidaan nähdä kehänä, jossa kokemukset virittävät ajattelua ohjaten toi-

mintaa ja kokemuksiin perustuvaa havainnointia. Oppimiseen liittyvä reflektio voi olla yhteis-

toiminnallista sosiaalista pohdintaa tai korostaa perinteisen oppimisen mallin mukaisesti yksi-

lökeskeistä lähestymistapaa. (Sarala & Sarala 1996, 139–140; Pohjonen 2000, 89–90.) Yhteis-

toiminnallinen oppiminen korostuu ammatillisessa koulutuksessa, jossa työssäoppimisen ja 

käytännön oppimisen osuus on merkittävä. Repo-Kaarento mainitsee väitöskirjassaan Johnso-

nin ja Johnsonin (2002) määrittelemät yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset tekijät. Nämä 

tekijät ovat ryhmän jäsenten välinen positiivinen riippuvuus, ryhmän jäsenten yksilöllinen vas-

tuu, vuorovaikutteinen viestintä ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä oppimisen ja ryhmän 

toiminnan arviointi. (Repo-Kaarento 2006, 17.) 

 

3.3 Yhteisöllisyys ja oppiminen 

 

Oppijan tulisi ymmärtää roolinsa sosiaalisessa yhteisössä. Kommunikaation vapaus, ideoiden 

vaihto ja aiemmat kokemukset ovat oppimisen ydinasioita. Kasvulle on tyypillistä jatkuvuus, 

joka perustuu vuorovaikutukseen ja oppijan pyrkimykseen oppia. (Dewey 1997, 17‒23.) Ruo-

hotien mukaan keskinäinen kanssakäyminen luo edellytykset yksilön kasvulle, kehittymiselle 

ja ammatilliselle pätevöitymiselle. Opiskelija tarvitsee erilaisia ryhmäkokemuksia, jotta pystyy 

oppimaan yhdessä ja jakamaan oppimaansa. Ryhmässä syntyneet kokemukset edistävät op-

pimista parhaiten, kun oppimistavoitteisiin liitetään myös ryhmätoiminnan arviointi ja poh-

dinta ryhmätyön vaikutuksista omaan oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun. Suoritus ja itse-

reflektio tulisi kytkeä yhteen, jotta opiskelija tunnistaa mahdollisuutensa eri ympäristöissä ja 

kykenee parantamaan suoritustaan. (Ruohotie 2000, 28; 2003; 2006; 2007; 164.)  
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Puhuttaessa osaamisen kehittymiseen perustuvista urista korostuu yksilön vastuu tiedon luo-

misen prosesseista ja oman uransa kehittämisestä. Toisaalta tiedon luomisen toiminnot syn-

tyvät yhteisiä tavoitteita toteutettaessa. Kun tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteis-

työtä, ura ei olekaan yksinäistä vastuuta ja yksin puurtamista, vaan tulosta erilaisten verkos-

tojen ja ihmissuhteiden toiminnasta, muutoksista ja tämän kaiken myötä tapahtuvasta oppi-

misesta. (Ruohotie 2000, 27.)  

 

Muuttuvat työelämän tilanteet ovat luoneet tarpeen siirtovaikutuksen käsitteelle, jolla tarkoi-

tetaan sitä, että merkityksellinen oppiminen on yhteisöllinen tapahtuma, jossa hyödynnetään 

sosiaalista vuorovaikutusta. Oppimisprosessit toteutuvat yhteistyössä: työntekijät tuovat pro-

sessiin kokemuksensa, oppilaitos teoreettiset välineet ja opiskelija asioiden tuoreen tarkaste-

lutavan. Työssäoppimisen kehittämisessä tärkeä keino on oppijan ja sosiaalisen toimintaym-

päristön väliseen vuorovaikutukseen pohjautuvat ajattelutavat. Työtaitoja opitaan yhdessä 

kokeneemman työntekijän kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintoja työpaikalla sekä tuot-

taa opiskelijalle, opettajalle ja työpaikalle välineitä yhteistoimintaan ja uuden kohtaamiseen. 

(Tuomi-Gröhn 2000, 45, 330.) Salakari (2007, 180) tiivistää siirtovaikutuksen kuvaavan opitun 

hyödyntämistä eri olosuhteissa kuin missä oppiminen on tapahtunut. 

 

Yhteisössä toimiminen lähivaikuttajien kanssa lisää keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta 

sekä luo itsevarmuutta. Yhteisössä saadaan kokemuksia yhteisoppimisesta ja molemminpuo-

lisesta arvostuksesta. Yhteistyö tuo uutta intoa ja voimaa jaksamiseen. Arvostavan ilmapiirin 

ja hyväksytyksi tulemisen mittareita ovat tervetulleeksi kokemisen tunne, luonteva hyväk-

syntä sekä ystävällinen ja kannustava suhtautuminen yhteisön uuteen jäseneen. Sisäisen voi-

mantunteen rakentumisen kannalta erityisen tärkeitä ovat arvostus ja hyväksytyksi tulemi-

nen. (Siitonen 1999, 67.) Opiskelija kehittää itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan oppiak-

seen kuvailemaan ja kertomaan opintojen tuomista valmiuksista ja ammatillisesta osaami-

sesta sekä siitä, millaiset valmiudet vaativat edelleen kehittämistä. Kehittääkseen arviointiky-

kyjään ja itsetuntemustaan opiskelija tarvitsee ohjausta ja palautetta. Ammatillisen kasvun 

keskeisimpiä tekijöitä on palautteesta saatu oppiminen. (Mäntylä 2007, 95.) 
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Opiskelija pyrkii valitsemaan oman kasvun, asetettujen päämäärien ja omien päätöstensä kan-

nalta parhaan oppimisympäristön. Tämä valinta kytkee vapaaehtoisuuden, vastuun ja ilmapii-

rin toisiinsa. Hyvän oppimisympäristön toteutuessa opiskelija ja opettaja haluavat yrittää par-

haansa. Opettaja tukee opiskelijaa ennakkoluulottomasti ja positiivisella asenteella. Opiskelija 

taas haluaa menestyä, on aktiivinen ja kantaa vastuuta, mikä näkyy ilmapiirin laadussa. Kun 

ilmapiiri on luottamuksellinen, omiin kykyihin ja voimavaroihin luotetaan ja kun oppimisym-

päristö on valittu vapaaehtoisesti, kasvaa myönteinen halu oppia. (Siitonen 1999, 65.) Etäopis-

keluun siirretyltä opiskelijalta vaaditaan vastuuta omista opinnoistaan. Toisaalta Määttä ja Uu-

siautti mainitsevat, että teknologiset ratkaisut toteuttavat osaltaan tasa-arvoa ja mahdollista-

vat osallistumista. Tällaisten ratkaisuiden avulla voidaan mahdollistaa muodollista ja epäviral-

lista oppimista, joka yhdistää sukupolvia ja kulttuureja. Fyysiset ja virtuaaliset oppimisympä-

ristöt tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja korostavat erilaisia oppimismenetelmiä sekä ver-

taisoppimisen merkitystä. (Määttä & Uusiautti 2019, 224.) 

 

3.4 Kokemuksen tutkimus ja fenomenologinen näkökulma 

 

Fenomenologinen tutkimus on tuttua erityisesti psykologian parista. Erityisesti fenomenolo-

gisten metodien käyttö on nykyään yleistynyt myös muissa ihmistieteissä. (Virtanen 2006, 

153.)  Kasvatustieteellisissä tutkimuksissa fenomenologisen näkökulman käyttö vaikuttaa 

yleistyneen 1990-luvulta lähtien. Tutkimusta on tehty niin opetuksen, varhaiskasvatuksen kuin 

yleisen kasvatustieteenkin kentällä. Maija Lehtovaara on avannut Lauri Rauhalan ihmiskäsi-

tystä väitöskirjassaan Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen koh-

teena: kasvatuksen filosofian pohdintaa ja kasvatustieteen filosofian kehittelyä Lauri Rauha-

lan eksistentiaalisen fenomenologian pohjalta erityisesti silmällä pitäen minäkäsitystutkimuk-

sia (1992). Lähdin tutustumaan kokemukseen tutkittavana ilmiönä teoksen Kokemuksen tut-

kimus avulla. (Perttula 2008.) 

 

Kysymys siitä, voidaanko kokemusta tutkia tai onko kokemusta ylipäänsä olemassa, on jakanut 

psykologeja alusta lähtien (Latomaa 2012, 289). Kokemusta tutkittaessa olennainen kysymys 

on, miten hyvin tutkittava asia tavoitetaan sellaisena kuin se todellisuudessa on olemassa. 
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Tutkijan ajattelutaito ja pyrkimys johdonmukaisuuteen määräävät siis tutkimuksen tieteelli-

syyden perustan (Perttula 2008, 136.) Fenomenologisen lähestymistapa painottuu käsitteisiin, 

kokemukseen, merkitykseen ja yhteisöllisyyteen. Lähestymistavan avulla voidaan tutkia ihmi-

sen kokemuksellista suhdetta maailmaan. Tällä kokemuksella tarkoitetaan aktiivista vuorovai-

kutussuhdetta toisiin ihmisiin, kulttuuriin sekä luontoon. Tutkija yrittää ymmärtää tutkittavan 

kokemuksia tarkastelemalla tutkittavaa ilmiötä tai asiaa. (Vilkka 2007, 136‒137; Varto 1992, 

23‒27.) 

 

Tieteenhistoria tuntee monta fenomenologista filosofiaa, joita ovat esittäneet esimerkiksi Ed-

mund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre. Fenomenologia 

filosofiana ja erityistieteenä eivät ole kuitenkaan sama asia. Erityistieteilijän ‒ kuten esimer-

kiksi kasvatustieteilijän ‒ tehtävään kuuluu soveltaa filosofisia ajattelutapoja empiiristen ilmi-

öiden tutkimiseksi, mutta hänen ei tarvitse olla tutkijana filosofi. (Perttula 2012, 319.) 

 

Fenomenologia voidaan ymmärtää tieteellisenä lähestymistapana, tutkimusotteena tai meto-

dina. Fenomenologinen psykologia on ymmärtävää psykologiaa. Se eroaa syväpsykologisesta 

suuntauksesta siten, että se ei ole kiinnostunut ihmismielen tiedostamattomasta alueesta. Fe-

nomenologisen psykologian näkökulmasta muilla erityistieteillä ‒ kuten kasvatustieteillä ‒ 

voisi olla paljon opittavaa siitä, mitä fenomenologisen psykologian keskuudessa on syntynyt. 

Perttulan (1995, 69) mukaan fenomenologia soveltuu kokemuksen tutkimukseen ja analysoin-

tiin kaikilla tieteenaloilla, kun pyritään tavoittamaan ihmisten elämäntilanteeseensa liittämiä 

merkityksenantoja. En pyri tutkimuksessani avaamaan fenomenologista filosofiaa, vaan käy-

tän fenomenologiaa lähestymistapana. Fenomenologinen aineistonanalyysitapa on mieles-

täni hyvä työkalu kokemuksen tutkimiseen. Fenomenologia tuo kasvatustieteellisen tutkiel-

maani lisäarvoa näkökulman muodossa. 

 

Kasvatustieteissä fenomenologista tutkimusta ei ole tehty pelkästään kokemuksen ympärillä, 

vaan fenomenologiaa on käytetty enemmänkin tutkimusotteena, esimerkiksi Juha Hakalan 

väitöskirjassa Tieteellisen ajattelun kehittyminen luokanopettakoulutuksessa: kasvatustieteen 

syventävien opintojen tavoitteiden toteutumisen analyysia fenomenologisen perusnäkemyk-
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sen valossa (1992). Raimo Silkelä taas on tutkinut oppimiskokemuksia väitöskirjassaan Persoo-

nallisesti merkittävät oppimiskokemukset: tutkimus luokanopettajaksi opiskelevien oppimis-

kokemuksista (1999). 2000-luvulle tultaessa ja sen jälkeen fenomenologista tutkimusta on 

kasvatustieteissä tehty edelleen, mutta osa tutkimuksesta yhdistää esimerkiksi kasvatustie-

teen sekä taiteen tai yhteiskuntatieteen tutkimusta. Näkökulmaa on myös eriytetty esimer-

kiksi eksistentiaalis-fenomenologiseen tai hermeneuttiseen fenomenologiaan, kuten vaikkapa 

Taina Kyrönlampi-Kylmäsen väitöskirjassa Arki lapsen kokemana: eksistentiaalis-fenomenolo-

ginen haastattelututkimus, joka yhdistää sosiologiaa ja kasvatustiedettä (2007). Nykyään ko-

kemuksen tutkimus ja fenomenologisen näkökulman käyttö on yleistä kasvatustieteiden pro 

gradu -tutkielmissa. 
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4 Aineisto ja menetelmä 

 

 

4.1 Teemahaastattelu fenomenologisessa tutkimuksessa 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleensä haastatteluilla tai avoimella ky-

selylomakkeella. Haastattelussa tutkijan läsnäolo saattaa vaikuttaa tutkittavan vastauksiin, 

kun taas kirjallisen aineiston keruun ongelma on se, ettei tutkija voi tehdä tarkentavia kysy-

myksiä. Aineisto muutetaan aina kirjalliseen muotoon jatkoanalyysejä varten. (Virtanen 2006, 

170‒171.) Tutkimuskysymys ja analyysitapa määrittävät litteroinnin tarkkuustason. Kun kiin-

nitetään huomiota puheen sisältöön, ei niinkään tuottamistapaan, on tarpeetonta litteroida 

esimerkiksi huokauksia, taukoja tai äänenpainoja. (Ruusuvuori & Nikander 2017, 527.) 

 

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa poimitaan tutkimusongelmasta 

teema-alueet ja keskeiset aiheet, joita haastattelussa tulee tutkimusongelmaan vastaamiseksi 

käsitellä. Tavoitteena on, että vastaaja voi antaa teema-alueista oman kuvauksensa. (Vilkka 

2005, 101-102.) Teemahaastattelulle on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty 

lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi &Hurme 2004, 47).  Hirsjärvi ja Hurme kirjoittavat teema-

haastattelun sopivan käytettäväksi, kun tutkimuksen kohteena ovat emotionaalisesti arat ai-

heet, kun halutaan selvittää heikosti tiedostettuja seikkoja tai kun muistamattomuuden arvel-

laan tuottavan virheellisiä vastauksia. Teemahaastattelua voidaan käyttää myös tutkittaessa 

ilmiöitä, joista haastateltavat eivät ole tottuneet päivittäin keskustelemaan. (Lehtomaa 2011, 

170.) 

 

Toisaalta Perttulan (1996) ja Giorgin (1985) mukaan avoin haastattelu on fenomenologisessa 

tutkimuksessa teemahaastattelua parempi, koska kokemuksen tutkija ei pyri etukäteen tietä-

mään, minkälaisia asioita haastateltavat tuovat esille elämäntilanteestaan. Lisäksi Lehtomaa 

(2011, 170.) toteaa, että avoimellekin haastattelulle muodostuu keskustelun kuluessa oman-

laisensa teema-alueet. Haastattelijalla on siis lupa ohjata haastateltavaa kuvaamaan koke-

muksia, jotka liittyvät tutkijaa kiinnostaviin elämäntilanteiden osa-alueisiin. Haastattelurun-

koa laatiessa ei ole tarkoituksen mukaista laatia yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan 
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teema-alueluettelo, jolloin teema-alueet muodostavat pääkäsitteen alakäsiteitä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 66.) 

 

Tutkittaessa kokemusta fenomenologisen psykologian näkökulmasta tutkimusaineisto on 

hankittava niin, että ihminen voi kuvata kokemuksiaan täydesti ja moniulotteisesti. Tutkija oh-

jaa mahdollisimman vähän kokemuksia, joita haastateltavat tuovat esille. (Perttula 2000.) Py-

rin antamaan haastateltavalle tilaa tuoda kokemuksensa esille sellaisina kuin ne ovat. Valitsin 

kuitenkin haastattelumenetelmäksi teemahaastattelun, jotta keskustelu etenisi jouhevasti ja 

annetuissa raameissa. Osa haastateltavista oli nuoria, joten oli tärkeää, että teemahaastattelu 

ohjasi kysymysten avulla keskustelua oikeaan suuntaan. Opiskelijat eivät välttämättä olleet 

tottuneet haastattelutilanteisiin, minkä vuoksi näin teemahaastattelun avointa haastattelua 

turvallisempana vaihtoehtona.  

 

Kolme alakysymystä muodostivat tutkimukseni kysymysrungon teema-alueet, joiden alle 

muotoilin alueiden aiheita tarkentavia ja avaavia kysymyksiä. Teema-alueet helpottivat aineis-

ton jäsentelyä ja analysointia myöhemmässä vaiheessa. Haastattelin tutkielmaani varten viittä 

ammatillisen toisen asteen opiskelijaa Lapin koulutuskeskus REDUlta. Hankin haastateltavat 

omien kontaktieni avulla. Pyysin myös apua oppilaitoksen opettajilta. Haastattelin matkai-

lualojen opiskelijoita, sillä korona-aikana matkailuala on ollut vaikeuksissa ja työssäoppimis-

paikat vaikeasti tavoitettavissa. 

 

Muotoilin haastattelukysymykseni tutkimuskysymysten pohjalta. Jaoin kysymykset kolmeen 

teemaan tutkimuskysymyksen alakysymysten mukaan:  

 

1. ammatillisen kasvun mahdollistuminen etäopiskelujaksojen aikana  

2. reflektion onnistuminen etäopinnoissa ja yhteisöllisyys  

3. vuorovaikutustaitojen kehittyminen etäopiskelujaksoilla 

 

Muotoilin haastattelurungon (liite 1) melko tarkasti alakysymysten avulla. Pyrin pitämään run-

gon samanlaisena kaikissa haastatteluissa, mutta esitin lisäkysymyksiä haastattelun aikana 

aina, kun se oli tarpeen. Yhdessä haastattelussa haasteltavan oli vaikea vastata kysymyksiin, 
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joten jouduin avaamaan niitä haastattelun aikana. Neljä haastateltavaa taas ymmärsi kysy-

mykset vaikeuksitta. Joidenkin kohdalla jouduin kysymään asioita ammattiopintoja painot-

taen, sillä he olivat tehneet myös lukio-opintoja etäjaksoillaan. He eivät aina osanneet erottaa, 

koskiko kokemus lukio- vai ammattiopintoja. En varioinut haastattelujen aikana kovinkaan pal-

jon, vaan ne etenivät melko samanlaisina siksi, että pidin tiukasti kiinni kolmesta teemastani. 

 

Haastattelin opiskelijoita henkilökohtaisesti Teams-yhteyden välityksellä kesäkuussa 2021, 

jolloin pandemia oli vaikuttanut opetusjärjestelyihin jo yli vuoden ajan. Kukin haastattelu kesti 

noin puolituntia. Tallensin haastattelut ja litteroin ne jälkeen päin sanatarkasti. Litteroin pu-

heen niin, että haastateltavan murre jäi kuulumaan. En kuitenkaan kirjannut ylös äänenpai-

noja tai huokauksia, sillä niillä ei ollut tutkimuskysymykseni tai tutkimusmenetelmäni kannalta 

merkitystä. Kokemusta tutkiessani kiinnitin huomion vain haastateltavan sanalliseen kerto-

mukseen kokemuksestaan. Pyrin litteroimaan myös tilkesanat varmistaakseni, että sisällön 

merkitys ei muutu aineiston käsittelyn alkuvaiheessa. Haastatteluaineiston laajuus oli litteroi-

tuna 27 sivua. 

 

4.2 Fenomenologinen reduktio ja deskriptio 

 

Fenomenologiseen erityistieteeseen liittyy kaksi keskeistä käsitettä: deskriptio ja reduktio. 

Deskriptio tarkoittaa sekä informantin kuvausta kokemuksestaan eli hänen tapaansa tuottaa 

aineistoa että tutkijan kokemuksesta antamaa kuvausta. Kokemus tulisi siis kuvata mahdolli-

simman alkuperäisessä muodossa. Reduktiolla taas ymmärretään irtaantumista luonnollisesta 

asenteesta ja epäolennaisen syrjään laittamista ilmiön moninaisuuden tavoittamiseksi. (Virta-

nen 2006, 169; Perttula 1995, 43‒45; Latomaa 2008, 50.) 

 

Fenomenologinen reduktio koostuu kahdesta vaiheesta. Vaihe 1. sulkeistaminen (Heinämaa 

2000; Perttula 1995.) tekee tilaa oivaltavalle havaitsemiselle. Heinämaan mukaan sen pää-

määrä on avoin, joustava ajatuksen liike, joka kykenee kohtaamaan toisen ja kohtelemaan sitä 

sen omassa outoudessaan. (2000, 13.) Sulkeistaminen edellyttää tutkijan ennen aineiston 

hankintaa tekevän itsensä tietoiseksi tutkittavaan ilmiöön liittyvästä spontaanista kokemusta-
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vastaan ja panevan sen tietoisesti syrjään. Sulkeistamisessa onnistuminen on rajallista. Koke-

muksen tutkimiseen liittyy aina esiymmärtäminen. Tutkijan elämäntilanne asettaa rajat sille, 

mitä hän voi tajunnallisesti ymmärtää. (Perttula 1995; 1996; Varto 1992.) Tajunnallista esiym-

märtämistä pyritään säätelemään sulkeistamisen avulla. (Perttula 1995; 1996.)  

Toinen vaihe, muuntelu toteutetaan mielikuvatasolla. Sen avulla ilmiöstä erotetaan satunnai-

set ja toissijaiseksi koetut merkitykset. Ilmiön mielen muodostavat vain ne merkitykset, jotka 

ilmenevät sen kaikissa kuviteltavissa muunnelmissa. Muuntelun tavoitteena on löytää tutkit-

tavan kokemuksen välttämätön ja riittävä ydin. (Perttula 1995; 1996.) 

 

Deskriptio ja reduktio antavat toteutuessaan mahdollisuuden tutkia haastateltavien kokemuk-

sia ilman ennakkoasenteita ja mahdollisimman alkuperäisinä. Tutkijalle tavanomaiset ennak-

kokäsitykset ohjaavat jo aiheen valintaa. Puhuttaessa nuorten opiskelijoiden kokemuksista 

sulkeistaminen ja muuntelu, joista fenomenologinen reduktio koostuu, vievät tutkimusta 

haastateltavien kokemuksen alkuperäiseen suuntaan sen sijaan, että tutkija asettuisi valta-

asemaan haastateltaviin nähden. Perttulan (2008, 136) mukaan kokemusta tutkittaessa kyse 

onkin siitä, tavoitetaanko tutkittava asia sellaisena kuin se tutkimuskysymysten kannalta on 

olemassa. Tieteellisyyden perustan määrittää tässä tapauksessa tutkijan ajattelemisen taito ja 

pyrkimys johdonmukaisuuteen. 

 

4.3 Fenomenologinen aineistonanalyysi 

 

Vilkka ja Varto eivät pidä fenomenologista lähestymistapaa teknisesti toteutettavana analyy-

simenetelmänä. (Varto 1992, 26‒27; Vilkka 2005 136.) Giorgi on kuitenkin kehittänyt viiden 

vaiheen fenomenologisen analyysimenetelmän, jota käytän tutkimuksessani. Hän korostaa, 

että metodi tulee muotoilla aina tutkittavan ilmiön ehdoilla, jotta tavoitettaisiin tutkittava il-

miö parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään kokonaisnäkemykseen. 

Toisessa vaiheessa tapahtuu jako merkitysyksikköihin. Kolmas vaihe on käännös tutkittavalle 

yleiselle kielelle. Neljännessä vaiheessa muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. Vii-

des ja viimeinen vaihe on yleisen merkitysverkoston luominen. (Virtanen 2006, 175.) Käytin 

tutkielmassani yleistä merkitysverkostoa muodostamaan tutkimuksen tulokset. Erittelen ja 

esittelen metodin vaiheet myöhemmin tässä luvussa. 
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Perttula (1996, 2000) pohjaa laajentamansa analyysimenetelmän Giorgin (1985) kehittämään 

menetelmään. Perttulan metodi on hyvin spesifi mutta antaa tilaa myös ilmiön ja erityispiir-

teen vaatimusten mukaiselle muuntumiselle. Perttulan metodissa yhdistyvät heidegerilainen 

hermeneuttinen filosofia ja Rauhalan eksistentiaalis-fenomenologinen filosofia sekä Giorgin 

empiirinen tutkimus. (Virtanen 2006, 181‒182.)  

 

Giorgin metodi edustaa Perttulan metodia puhtaampaa eli deskriptiivista fenomenologiaa, 

jonka keskeisenä filosofina toimi Ermuld Husserl. (Virtanen 2006, 181.) Käytän Giorgin viisivai-

heista analyysimenetelmää, sillä se on Perttulan menetelmää hieman selkeämpi ja yksinker-

taisempi. Perttulan yksilöidympi analyysitapa ei tuo omalle tutkimukselleni lisäarvoa, kun ote-

taan huomioon pro gradu -tutkielman laajuus ja pienehkö vastaajajoukko. Perttulan metodi 

voisi sopia esimerkiksi väitöskirjatutkimukseen, koska sen avulla on mahdollista saada parem-

min yksilöityä ja laajempaa aineistoa. 

 

Vaihe 1, Avoin lukeminen ja kokonaisnäkemykseen pyrkiminen 

 

Tutkija lukee ensimmäisessä vaiheessa tekstin läpi huolellisesti niin monta kertaa kuin on tar-

peen, jotta saa muodostettua kokonaisymmärryksen tutkittavien kokemuksista. Tutkija pyrkii 

eläytymään kokemukseen ja kohtaamaan aineiston ilman luonnollisia asenteitaan ja ennakko-

käsityksiään. (Virtanen 2006, 175.)  

 

Tutustuin litteroituun aineistoon huolellisesti ymmärtääkseni tutkittavien kokemuksia. En 

tässä vaiheessa käsitellyt aineistoa mitenkään, vaan luin sen läpi useita kertoja. Aineisto sisälsi 

tässä vaiheessa kaiken, mitä haastateltava oli haastattelussa kertonut. Pyrin eläytymään ko-

kemuksiin kokonaisuutena, tekemättä johtopäätöksiä siitä, mikä aineistossa on tutkimuksen 

kannalta tärkeää. 
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Vaihe 2, Jakaminen merkitysyksiköihin 

 

Virtasen mukaan ei ole tutkijan tehtävä päätellä, mikä on oleellista ja mikä epäoleellista. Ko-

kemukset kietoutuvat usein kielellisesti toisiinsa merkitystihentyminä. Analyysin tässä vai-

heessa koehenkilön kieli säilytetään sellaisena kuin se on. Merkitysyksiköt ilmaisevat tutkitta-

van ilmiön kannalta olennaisen merkityksen niin, että ne ovat edelleen yhteydessä kuvauksen 

kokonaisuuteen. Tässä vaiheessa kieli säilytetään sellaisena kuin se on. Sulkeistamisen (ks. 

luku 3.5) tulisi tapahtua sen mukaan, minkä tieteen näkökulmasta ilmiötä tarkastellaan. (Vir-

tanen 2006, 177.)  

 

Jaoin aineiston sellaisenaan ymmärrettäviin merkitysyksiköihin. En numeroinut merkitysyksi-

köitä, vaan tein niistä listan, josta yksiköitä voidaan poimia ja muokata analyysin myöhem-

missä vaiheissa. Merkitystihentymät eli haastateltavan ilmaisevat asiakokonaisuudet olivat 

osittain vaikeasti jaettavissa, mutta pyrin erottelemaan niistä yksittäisiä pienempiä merkityk-

siä.  

 

Haastateltava 1: 

Ote litteroidusta aineistosta: 

TUTKIJA: No sit jos sää mietit oppimista, ei oikeastaan sitä toimintaa vaan oppi-

mista. Mitä eroa sun mielestä yhteisoppimisella on, jos vertaa yksinopiskeluun?  

 

HAASTATELTAVA: No tietenki yksinopiskelussa on se, et sä oot ite niinku yksinäs 

sen oman ajattelumallin ja oman niinku näkemyksen kanssa, että, että ku on 

useampi oppilas siinä ja opiskelija siinä läsnä, vaikka tunnilla, niin se on kyllä 

niinku tosi monipuolista ja rikasta tavallaan se keskustelu, mitä luokassaki käy-

dään ja minkälaisia erilaisia näkemyksiä keltäki tulee, että, että semmonen ylei-

nen keskustelu mitä tulee, että voi nähä tavallaan ihan eri, eri kantoja ja uusin 

silmin tavallaan, kun, mistä päästään keskustelemaan luokassa, mutta sitte 

taas nyt etäopiskeluaikana se ei oo niin hyvin tietystikään tapahtunut. On ollu 

tavallaan niinku yksin oman idean kanssa tai jonku näkemyksen ja sitä ei oo 
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sitte kukaan muu vaikka kyseenalaistanu tai sitte tai sitte on tavallaan jääny 

näkemättä ne muut, muut ajatukset. 

 

Merkitysyksiköt: 

Yksinopiskelussa on se, et sä oot ite niinku yksinäs sen oman ajattelumallin ja 

oman niinku näkemyksen kanssa. 

 

Ku on useampi oppilas siinä ja opiskelija siinä läsnä, vaikka tunnilla, niin se on 

kyllä niinku tosi monipuolista ja rikasta tavallaan se keskustelu, mitä luokassaki 

käydään ja minkälaisia erilaisia näkemyksiä keltäki tulee, että, että semmonen 

yleinen keskustelu mitä tulee, että voi nähä tavallaan ihan eri, eri kantoja ja uu-

sin silmin tavallaan, kun, mistä päästään keskustelemaan luokassa. 

 

Nyt etäopiskeluaikana se ei oo niin hyvin tietystikään tapahtunut. On ollu taval-

laan niinku yksin oman idean kanssa tai jonku näkemyksen ja sitä ei oo sitte ku-

kaan muu vaikka kyseenalaistanu tai sitte tai sitte on tavallaan jääny näke-

mättä ne muut, muut ajatukset. 

 

Haastateltava 2: 

Ote litteroidusta aineistosta: 

TUTKIJA: Okei. Joo. No miten se etäopiskelu on sun kohalla onnistunu? Elikkä 

mikä sulla, mikä siinä onnistu erityisen hyvin? 

 

HAASTATELTAVA: Ehkä se myös vaikutti se, että meijän tutkinonosa oli semmo-

nen että me tehtiin aika paljo itsenäistä, mutta mää tykkäsin siitä, että sai ite 

aikatauluttaa sen silleen, että oli ne ohjaustunnit, mut että tehtiin töitä silleen 

itsenäisesti, nii se oli kyllä silleen kivaa, että sai semmosen oman rytmin raken-

taa sen koulun käynnin ympärille, ettei tarvinu aamukaheksalta olla Joki-

väylässä, vaan sai sitte olla vaikka tuossa kotipihalla kevätauringon alla kym-

meneltä, ni se oli semmonen niinku mikä oli mulle kiva. 
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Merkitysyksiköt: 

Mutta mää tykkäsin siitä, että sai ite aikatauluttaa sen silleen, että oli ne oh-

jaustunnit, mut että tehtiin töitä silleen itsenäisesti. 

 

Nii se oli kyllä silleen kivaa, että sai semmosen oman rytmin rakentaa sen kou-

lun käynnin ympärille, ettei tarvinu aamukaheksalta olla Jokiväylässä, vaan sai 

sitte olla vaikka tuossa kotipihalla kevätauringon alla kymmeneltä, ni se oli 

semmonen niinku mikä oli mulle kiva.  

 

Vaihe 3, Muunnos tutkijan kielelle 

 

Tässä vaiheessa jokainen merkityksen sisältävä yksikkö käännetään tutkijan kielelle. Tutkijan 

käännös kirjoitetaan merkityksen yhteyteen niin, että käännöksen yhteys alkuperäiseen teks-

tiin on näkyvissä. Tutkija pyrkii löytämään tutkittavan kokemuksen sellaisenaan reflektion ja 

mielikuvien tasolla tapahtuvan muuntelun avulla. Näin tutkija pyrkii löytämään kokemuksen 

sellaisena kuin se on. (Virtanen 2006, 178.) Tutkittavan kuvauksen monimerkityksellisen luon-

teen vuoksi voidaan reflektion ja mielikuvatasolla tapahtuvan muuntelun (ks. luku 3.5) avulla 

valaista erityistieteellinen aspekti tapahtumasta. (Giorgi 1985, 17─18; Virtanen 2006, 178.) 

 

Muuntaessani aineistoa tutkijan kielelle, säilytin haastateltavan kokemuksen sellaisenaan. En 

siis tehnyt päätelmiä siitä, miten asiat ovat, vaan kirjasin kokemuksen niin kuin haastateltava 

oli sen kertonut. Säilytin merkitysyksiköt sellaisina, kuin ne olivat erottuneet merkitystihenty-

mistä edellisessä vaiheessa.  

 

Haastateltava 3: 

Merkitysyksikkö: 

Et se on paljon pienempi kynnys lähtee koulussa puhuu kasvotusten vaikka vie-

ressä istuvalle, ku sitte et laittaa viestiä jollekki, jolle ei sitte niin paljo puhu 

siellä koulussa. 
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Ote tutkijan kielelle muunnetusta aineistosta: 

Kynnys puhua kasvotusten vieressä istuvalle on paljon pienempi kuin laittaa 

viestiä etäopetuksessa vähän vieraammalle luokkakaverille. 

 

Haastateltava 4: 

Merkitysyksikkö: 

No tuota, niin että yrittänyt tehä kaikki aina niinkö aamusta. Aamusta. Ja sitte 

justiinsa jos, tuota, kaverin kanssaki joutunu tekemään töitä, ni aamulla. Et 

kyllä se on niinku yritetty alottaa aikasin ja…  

 
Ote tutkijan kielelle muunnetusta aineistosta: 

Hän on pyrkinyt tekemään annetut tehtävät ja parityöt opiskelukaverin kanssa 

heti aamulla ja aloittamaan aikaisin. 

 

Vaihe 4, Yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen ja jäsennys sisältöalueittain  

 

Sisältöalueilla yhteiset ja suhteessa kaikkiin sisältöalueisiin keskeiset merkitystihentymät tii-

vistetään ja ne sijoitetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Kaikki tutkijankielelle käännetyt 

merkitysyksiköt huomioidaan. Seuraavan vaiheen kokemuksen yleinen merkitysverkosto tulisi 

siis rakentua kokemuksen koko variaatiosta. Kokemusta ei tulisi tutkia sirpaleisena, sillä se on 

luonteeltaan merkitystihentymä. Näin voidaan varmistaa, että alkuperäinen merkitys säilyy. 

Tässä vaiheessa haastateltavan kokemus ilmenee kokonaisuutena, muutettuna tutkijan ylei-

selle kielelle. (Virtanen 2006, 179.) 

 

Muodostin neljännessä vaiheessa merkitysverkoston niin, että pidin edelleen jokaisen haas-

tattelun omana kokonaisuutenaan. Yhdistelin tutkijan kielelle muunnetut merkitysyksiköt ko-

konaisuuksiksi ja ehjäksi tekstiksi, jonka tarkoitus on kuvata haastateltavan kokemusta. En kar-

sinut vielä mitään pois, sillä jonkin asiaan kuulumattomalta vaikuttava kokemus saattaisi edel-

leen toistua merkitysverkostossa ja osoittautua tutkimuksen kannalta olennaiseksi. Lopuksi 

jaoin merkitysverkoston sisältöalueisiin tutkimuskysymysten mukaan. Aineistosta muodostui 

tässä vaiheessa 20-sivuinen. 
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Haastateltava 5: 

 Ote sisältöalueisiin jaetusta yksilökohtaisesta merkitysverkostosta: 

Lähiopetuksessa tuntemattomaan porukkaan on helpompi ja mukavampi 

mennä, kun opiskelijat ovat fyysisesti läsnä eivätkä kameroiden varassa. On suuri 

kynnys laittaa kamera ja mikrofoni päälle ja kysyä opettajalta kysymyksiä tunte-

mattoman luokan edessä. Hän on tuntenut tulleensa hyväksytyksi ryhmätöissä 

etäopintojen aikana. Hän ei ole saanut kannustusta muilta opiskelijoilta etäopin-

tojen aikana, eikä ole ajatellut koko asiaa. Hän ei ole kaivannut kannustusta. Lä-

hiopinnoissa on itsestään selvyys, että kannustetaan ja tsempataan, kun opiske-

lukaveri tekee jotakin. Myös etäopinnoissa, jos joku on tehnyt jonkin kohdan hy-

vin, annetaan ryhmässä positiivista palautetta. Toisten kannustaminen on ollut 

lähiopetuksessa itsestään selvyys, mutta vähentynyt etäopintojen aikana. 

 
Haastateltava 2: 

 Otteet sisältöalueisiin jaetusta yksilökohtaisesta merkitysverkostosta: 

Motivaatioon vaikuttaa se, onko opettaja suunnitellut tehtävät kotona työsken-

telyä ajatellen vai käyttääkö opettaja samoja menetelmiä kuin luokkaopetuk-

sessa. Haastateltavan tuntee opiskelutaitojensa heikentyneen vuoden aikana. 

Suhtautuminen etäopintoihin ei ole muuttunut. Etäopetusta lähiopetusta tulisi 

yhdistää. Olisi mukava itse päättää, meneekö kouluun vai osallistuuko opetuk-

seen kotoa. Oppiminen lähiopetuksessa ei ole tehokkaampaa, koska opettaja voi 

opettaa samat asiat myös etäyhteydellä. Hän suhtautuu edelleen hyvin opintoi-

hin. 

 

Omaa työskentelyä saattoi verrata muiden työskentelyyn. Omien kokemusten ja 

aiemmin opitun hyödyntäminen etäopinnoissa onnistuu. Etäopetus ei eroa lä-

hiopetuksesta merkittävästi silloin, kun opintojaksoon ei sisälly konkreettisia käy-

tännön harjoituksia. Opintojaksolla tehtiin portfoliota Wordin avulla, jolloin ei 

ole eroa siinä, tehdäänkö sitä kotona vai koulussa. Etäopetukseen suhtautumi-

sessa voi olla asenteellisia eroja, mutta haastateltava on pystynyt hyödyntä-

mään oppimaansa yhtä hyvin molemmissa opetusmuodoissa. Opiskelukaverei-

den tietoa ja kokemusta ei voi hyödyntää etäopinnoissa aivan yhtä hyvin kuin 
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luokkatyöskentelyssä. Ammattiopinnoissa haastateltava piti hyvänä ryhmätöi-

den tekemistä. 

 

Haastateltava 3: 

Koska opiskelijoiden kamerat eivät olleet päällä opiskelutilanteissa, toinen ei 

tiennyt, onko opiskelukaveri todellisuudessa läsnä. Luokassa keskustelua syntyy 

paremmin kuin Teamsissa, jossa keskustellaan myös, mutta korkeammalla kyn-

nyksellä. Se, ettei näe keskustelukumppaneita, aiheuttaa epävarmuutta. Kaikki 

saivat hyödyntää taitojaan ryhmätöissä. Luokkakavereiden ja samalla opintojak-

solla olleiden kanssa puhuttiin etäopetuksen jälkeen ja sen aikana sosiaalisessa 

mediassa opintojen etenemisestä ja tehtävien vaiheista. Etäopiskelujakson jäl-

keen ja edelleenkin on käyty keskusteluja ja muisteltu etäajan tapahtumia. Ko-

kemuksia, tapahtumia ja turhautumista jaettiin sosiaalisessa mediassa oman 

ryhmän kesken. 

 

Vaihe 5, Muodostetaan yleinen merkitysverkosto 

 

Viimeisessä vaiheessa yksilökohtaisista merkitysverkostoista muodostetaan yleinen merkitys-

verkosto, joka sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa esiin nous-

seet, tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. Ilmiön merkityksiä käsitellään nyt yleisellä 

tasolla, mutta yhteys yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin säilytetään koko analyysin ajan. 

(Virtanen 2006, 180.)  

 

Muodostin yleisen merkitysverkoston Exelin avulla. Listasin sisältöaiheittain jaotellun yksilö-

kohtaisen merkitysverkoston väittämät taulukkoon ja lisäsin kullekin haastateltavalle oman 

sarakkeen, johon merkitsin rastin aina, kun väittämä koski haastateltavan kokemusta. En etsi-

nyt sanatarkkoja samankaltaisuuksia vaan yhdistäviä merkityksiä. Jäsennyksessä käytin apuna 

väliotsikoita, kuten ”sitoutuminen ja motivaatio” tai ”oman työskentelyn arvioiminen”. Etsin 

väliotsikoiden alta samankaltaisia väittämiä ja yhdistin niitä osaksi yleistä merkitysverkostoa. 

Sain idean ristiintaulukoinnista Kullan (2011, 99) väitöskirjasta. Vaihe oli työläs ja aikaa vievä, 
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mutta auttoi minua varmistumaan siitä, että yleisessä merkitysverkostossa esiin tulevat koke-

mukset toistuvat varmasti kaikkien haastateltavien yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa. 

Havainnollistan työvaihetta taulukossa 1. Haastateltavien pienehkö määrä olisi voinut aiheut-

taa ongelmia, jos riittävän moni kokemus ei olisi jollain tasolla toistunut kaikissa yksilökohtai-

sissa merkitysverkostoissa. Yleistä merkitysverkostoa voitaisiin vielä laajentaa ottamalla huo-

mioon kokemukset, jotka toistuvat esimerkiksi neljässä yksilökohtaisessa merkitysverkostossa 

viidestä. Esittelen yleisen merkitysverkoston kokonaisuudessaan tutkimuskysymysten mukai-

siin teemoihin jaettuna luvussa 5. 

 

Taulukko 1: Ote yleisen merkitysverkoston luomisessa käytetystä Exel-taulukosta 

Haastateltava 1 2 3 4 5 

Etäopiskelu oli suppeampaa ja haastavampaa kuin lähiopiskelu. x x x x x 

Etäopiskelutehtävät olivat pääasiassa kirjallisia. x x x x x 

Erilaiset tehtävänannot esim. videon kuvaaminen ja muut toimin-
nallisemmat työt toivat vaihtelua opiskeluun. 

  
x 

  

Kirjallisia tehtäviä oli paljon ja ne tehtiin määräaikaan mennessä. 
 

x x 
 

x 

Opintojen monipuolisuus kärsi etäopintojen aikana. x x 
   

Oppiminen ei ollut samanlaista etä- kuin lähiopinnoissa. x x x x x 

Opintoihin kaivattiin enemmän rytmitettyä ja tuntimaista opetusta. 
  

x 
  

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusetiikka voidaan määritellä tutkijan ammattietiikaksi normeineen, arvoineen, hyvei-

neen ja periaatteineen (Kuula 2011, 24). Etiikalla tarkoitetaan siis yhteisesti sovittuja pelisään-

töjä suhteessa kollegoihin, tutkimuskohteeseen, rahoittajiin, toimeksiantajiin ja yleisöön 

(Vilkka 2007, 30). Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tuotettu informaatio ja 

sen saamiseksi käytetyt metodit, kuten havaintomenetelmät, tulosten analysointi, teorioiden 

muodostaminen ja sisällön analysointi on perusteltu kriittisesti (Pietarinen 2002, 59).  

 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija on rehellinen ja huolellinen sekä tutki-

mustyössään ja tulosten tallentamisessa ja tulosten arvioinnissa tarkka. Tutkijan tulee sovel-

taa eettisesti kestäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia tiedonhankinnan mene-

telmiä sekä noudattaa avoimuutta tuloksia julkaistessaan. Tutkijan tulee kunnioittaa muiden 
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tutkijoiden työtä ja saavutuksia. Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkimus suun-

nitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten mukaisesti. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suo-

messa 2012.) 

 

Eettisen ennakkoarvioinnin avulla voidaan minimoida tutkimuksesta aiheutuvia mahdollisia 

haittoja. Erityisesti yksityisyyden suojaan liittyviä haittoja voidaan arvioida etukäteen ja vält-

tää hyvän suunnittelun avulla. Tutkijan tulisi myös ottaa huomioon, että aiheen henkilökoh-

taisuus saattaa tuoda unohdetun asian uudelleen pintaan ja aiheuttaa haastateltavassa ahdis-

tusta. (Kuula 2011, 56.) Tutkittavan yksityisyyden kunnioittamiseksi tutkittavilla tulee olla oi-

keus määrittää, mitä tietoja he antavat tutkimuskäyttöön. Yksittäiset tutkittavat eivät saa olla 

tunnistettavissa tekstistä. Tutkittavalle tulee antaa lupaus aineiston käyttötavoista, käyttä-

jistä, muokkaustavoista ja säilyttämisestä jo sopimusvaiheessa. (Kuula 2011, 64.) 

 

Tutkija voi informoida tutkittavia tutkimusaineiston käytöstä kirjallisesti tai suullisesti, kun tut-

kittavan henkilöllisyys pysyy tutkimuksessa salattuna. Informaation perusteella mahdolliset 

haastateltavat voivat päättää, osallistuvatko tutkimukseen. Informaatiosta käy ilmi, kuinka ai-

neistoa käsitellään ja voidaanko sitä käyttää myöhemmissä tutkimuksissa vai tuhotaanko ai-

neisto tutkimuksen valmistuttua. (Kuula 2012, 101.) 

 

Pyysin oppilaitoksen ohjeen mukaisesti tutkimusluvan rehtorilta. Toimitin tutkimussuunnitel-

man tutkimuslupahakemuksen liitteeksi. Pyysin haastateltavia laittamalla viestin opiskelijoi-

den WhatsApp-ryhmään. Kerroin viestissä lyhyesti, mitä haastattelu koskee. Mukaan ilmoit-

tautuneiden kanssa kävin tarkasti läpi, mitä haastattelu tulee sisältämään ja mihin materiaalia 

käytetään. Kerroin myös, että heillä on milloin tahansa oikeus vetäytyä haastattelusta ja jättää 

halutessaan vastaamatta kysymyksiin. Tarkistin myös jokaisen haastateltavan iän tässä vai-

heessa.  

 

Haastateltavista kolme oli täysi-ikäisiä, jolloin tarvitsin luvan heiltä itseltään. Kaksi haastatel-

tavista oli yli 15-vuotiaita, mutta alaikäisiä, joten tiedotin heidän huoltajiaan ennen haastatte-

luja. Suojasin haastateltavien henkilöllisyyden jättämällä nimet kokonaan pois tutkimuksesta. 
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Mainitsen tutkielmassani oppilaitoksen nimen ja toimialan ja kerroin tästä haastateltaville. 

Pyysin haastateltavilta lupaa haastattelujen tallentamiseen litterointia varten. Tallenteet jätin 

vain omaan käyttööni ja tuhoan ne, kun tutkimus on valmis ja tarkastettu. Koska haastatelta-

vien joukko on pieni ja oppilaitoksen nimi mainitaan tutkielmassa, on yksityisyydensuojan kan-

nalta tärkeää tuhota aineisto tutkielman valmistumisen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, 

koska haastateltavat ovat melko nuoria opiskelijoita. Vaikka aihe ei ole erityisen arkaluontoi-

nen, haastateltavat kuvasivat haastattelujen aikana hyvin henkilökohtaisia kokemuksia etä-

opiskelujaksoiltaan. 

 

Kertasin haastattelun alussa vielä tutkimuksen aiheen, tavoitteet, aineiston keräystavan ja säi-

lytyskäytännön. Pyysin luvan käyttää lyhyitä tunnistamattomia pätkiä esimerkkeinä tulosten 

analysointivaiheessa. Kerron myös, että vastauksista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa, 

vaan ne esitetään yksilökohtaisten merkitysverkostojen osina, joista mahdolliset tunnistetta-

vuustiedot on poistettu. Haastatteluja toteuttaessani pyrin siihen, etten antanut omien koke-

muksieni tai ennakkoasenteeni muokata kysymyksiä johdatteleviksi. Annoin haastateltavien 

kertoa kokemuksistaan ja vien haastattelua heidän osoittamaansa suuntaan.  

Pyrin analyysivaiheessa käymään aineistoa mahdollisimman kattavasti läpi tehdäkseni riittä-

vän suuren eron yksittäisten vastausten ja yleisen merkitysverkoston välille tunnistaakseni tu-

lokset tulkinnasta loppuun saakka. Ollakseni riittävän tarkka, kävin kaikkia merkitysverkostoja 

läpi uudestaan ja uudestaan. Poistin yksilökohtaisista merkitysverkostoista tunnistettavia tie-

toja lisätessäni otteita verkostoista.  

 

Tein tutkimukseni hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan ohjeen mukaisesti noudatin tiedeyhteisön hyväksymiä toimintatapoja, joita ovat rehelli-

syys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä ja tulosten tallentamisessa sekä tutkimusten ja 

tulosten arvioinnissa. Tämä tarkoittaa tutkielmassani sitä, että esitän tutkimustulokset sellai-

sina kuin ne tulevat esille vääristelemättä havaintoja sekä annan muille kunnian heidän teks-

teistään ja tuloksistaan, mainitsemalla lähteet tarkasti. 
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5 Tulokset 

 

 

5.1 Yleinen merkitysverkosto 

 

Analyysin viimeinen vaihe eli yleinen merkitysverkosto muodostaa tutkimuksen tulokset. 

Koska fenomenologinen näkökulma painottaa deskriptiivisyyttä, eli haastateltavan kokemuk-

sen kuvaamista mahdollisimman alkuperäisenä ja aitona, pyrin välttämään liiallista tulkinnal-

lisuutta tuloksia tarkastellessani. Tätä tukee Perttulan näkemys siitä, että puhdasoppisessa fe-

nomenologiassa ei ole sijaa liialliselle tulkinnallisuudelle, sillä reflektiivinen kokemisen tapa on 

ihmiselle luonnollista ja arkista. Tutkija saa olla kiinnostunut ihmisen rakentamista kokemuk-

sista, mutta tutkimustilanteen tehtävänä ei ole saada ihmistä pohtimaan, arvioimaan ja tar-

kastelemaan kokemustaan. (Perttula 2005, 139.) Näin ollen myöskään tutkijan ei tule liiaksi 

tulkita kokemusta. 

 

Esitän siis yleisen merkitysverkoston sellaisenaan, pyrkimättä tulkitsemaan sitä tässä vai-

heessa. Yleinen merkitysverkosto koostuu kaikkien haastateltavien yhteneväisistä kokemuk-

sista ja sen tehtävänä on kuvata haastateltavien kokemuksia sellaisena kuin se ilmenevät. 

Kohdassa 5.2 pyrin tulkitsemaan aineistoa yksilökohtaisten merkitysverkostojen avulla. Käy-

tän yleistä merkitysverkostoa peilinä ja vertailukohtana yksilökohtaisten merkitysverkosto-

jen tulkinnassa ja ymmärtämisessä. Olen tuonut myös aiempaa tutkimusta ymmärtämisen 

tueksi. Tulkinnan myötä pyrin aineiston kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. 

 

5.1.1 Ammatillisen kasvun kokemukset 

 

Etäopetus on eronnut lähiopetuksesta siinä, että konkreettisia asioita, kuten oppimista tuke-

via suunniteltuja retkiä ja yritysvierailuja ei voitu tehdä. Teoreettinen oppiminen etäopin-

noissa on toiminut pääasiassa hyvin, mutta käytännön tekeminen on jäänyt vähiin. Etäopinto-

jen aikana tehtiin kiinnostavia ryhmätöitä, projekteja tai portfoliota. Etäopiskelutehtävät oli-

vat pääasiassa kirjallisia. Etäopiskelu oli vapaata ja itsenäistä. Ammattiopinnoissa tehtävissä 
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asiat kertautuvat ja niissä hyödynnetään aiempina opiskeluvuosina ja aiemmilla jaksoilla han-

kittua osaamista. Oppitunteja on ollut niukasti lähiopetukseen verrattuna. Neuvojen ja avun 

pyytäminen on ollut vaikeampaa etäyhteyden välityksellä. Opettaja on antanut palautetta 

tehtävistä opintojakson aikana tai lopussa. 

 

5.1.2 Reflektion mahdollistuminen etäopinnoissa 

 

Opitusta on ollut hyötyä. Yksinopiskelu vaatii enemmän itsekuria. Opiskelijat ovat jaksaneet 

yllä pitää opiskelumotivaatiota myös etäjaksojen aikana. Opiskelijoilla ei ole ollut erityisiä kei-

noja työskentelynsä kontrollointiin, mutta he ovat pyrkineet tekemään päivän tehtävät heti 

aamusta ja hyvissä ajoin. Opiskelijat ovat jakaneet etäopiskelukokemuksia keskenään. Opis-

kelukavereiden kesken on syntynyt keskustelua ja annettu jonkin verran palautetta sekä opin-

tosuorituksista että etäopinnoista yleensä. Etäopiskelu oli raskasta, turhauttavaa tai vaikeaa. 

Etäopiskelu oli suppeampaa ja haastavampaa kuin lähiopiskelu. Oppiminen ei ollut saman-

laista etä- kuin lähiopinnoissa. Etäopiskelu ei ole yhtä intensiivistä ja keskittynyttä kuin lä-

hiopiskelu. Etäopiskelu on sujunut hyvin. Merkittävä ero etä- ja lähiopintojen välillä on aika-

tauluttaminen. Etäopiskelussa aikaa on koko päivä ja työskentely on vapaampaa. Eri järjestel-

mät, kuten Microsoft Teams ovat tuoneet vaihtelua ja uuden oppimista opintoihin. Opiskelijat 

ovat onnistuneet aikatauluttamaan opintonsa ja päättäneet, miten etenevät opinnoissaan. 

Opintoihin sitoutuminen on ollut vaikeampaa etäopintojen aikana. Tehtäviin ei paneuduta 

yhtä intensiivisesti kuin koulussa. Opiskelijat ovat pyrkineet tekemään tehtävänsä hyvin. 

 

5.1.3 Yhteisöllisyyden toteutuminen 

 

Ryhmätyöt tuntuvat mielekkäämmiltä kuin yksilötehtävät, sillä niissä tulee esille erilaisia aja-

tuksia. Ryhmätyöskentely on ollut mukavaa ja mielekästä. Opettajat tarkkailivat tehtävien te-

kemistä aktiivisesti. Etäopetuksessa vuorovaikutus on huonompaa kuin lähiopetuksessa, mikä 

näkyy vähentyneenä jutteluna. Ongelmana pari- ja ryhmätöissä on ollut kommunikoinnin vä-

hyys, sillä puhuminen oli vaikeampaa ilman näköyhteyttä. Toisten ihmisten kasvojen näkemi-

nen jäi puuttumaan. Keskustelua ei synny tietokoneiden välityksellä. Luokassa keskustelua 
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syntyy paremmin kuin Teamsissa, jossa keskustellaan myös, mutta korkeammalla kynnyksellä. 

Opiskelijat ovat tehneet koulutehtäviä sekä keskustelleet opinnoista pienryhmissä tai pareit-

tain. Pari- tai ryhmätyössä näkee myös opiskelukaverin näkökulman. Yksin työskennellessä nä-

kee vain omat ajatukset, mielipiteet ja näkökulman asiasta. 

 

Ihmiskontakteja on vähemmän etäopinnoissa. Vuorovaikutus on ollut erilaista etäopinnoissa 

kuin lähiopetuksessa. Ryhmän kanssa jutteleminen kasvotusten on etätapaamista mukavam-

paa. Etäopiskeluaikana keskustelua ei syntynyt samalla tavalla. Opiskelijat ovat tunteneet kuu-

luvansa ryhmään samalla tavalla kuin lähiopetuksessakin. Opiskelijat eivät tavanneet toisiaan 

vapaa-ajalla lainkaan ensimmäisen etäopintojakson aikana. 

 

5.2 Fenomenologinen ymmärtäminen 

 

Muodostaakseen tutkimuksestaan kokonaisnäkemyksen tutkija tarvitsee fenomenologista 

ymmärtämistä. Se sisältää tulkintaa, sillä ymmärtäminen on tulosten suhteuttamista aiem-

paan, jo olemassa olevaan ymmärrykseen. Tutkittavaa ilmiötä ei voida koskaan täysin ymmär-

tää, ja reduktion kautta tapahtuva fenomenologinen ymmärtäminen pohjautuu todellisuu-

teen, eli ihmisen kokemukseen. Lehtomaa on jatkanut Perttulan metodia luomalla menetel-

mään kolmannen osan, joka sisältää neljä vaihetta: 1. Yksilöllisiä ja yleisiä merkitysverkostoja 

jäsentävien keskeisten merkitystihentymien hahmottaminen, 2. Dialogin rakentaminen yksilö-

kohtaisten ja yleisten merkitysverkostojen ja niitä jäsentävien merkitystihentymien sekä muun 

tutkimustiedon välille, 3. Ymmärtämisen suhteuttaminen alkuperäiseen haastatteluaineistoon 

ja 4. Tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. (Lehtomaa 2009, 190.) 

 

Muodostin yleisen merkitysverkoston niin, että jaoin sen kolmeen tutkimuskysymysten mu-

kaiseen teemaan jo verkoston luomisvaiheessa. Tämä helpotti aineiston käsittelyä. Olin muo-

toillut haastattelurungon tutkimuskysymysten pohjalta. Näistä teemoista huolimatta fenome-

nologisen ymmärtämisen eli menetelmän kolmannessa vaiheessa nousi kolme merkittävää 

merkitystihentymää, joiden avulla tulkitsin aineistoa. Käytin merkitystihentymiä seuraavissa 
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alaotsikoissa pitääkseni tulkintavaiheen loogisena ja selkeänä. Merkitystihentymät ovat oppi-

misympäristön vaikutus oppimiseen, itsensä johtaminen etäopinnoissa sekä vuorovaikutuksen 

onnistuminen. 

 

Avaan seuraavissa alaluvuissa nousevia merkitystihentymiä aineistoesimerkkien avulla. Pyrin 

fenomenologiseen ymmärtämiseen käymällä vuoropuhelua yleisen merkitysverkoston, yksi-

lökohtaisten merkitysverkostojen ja aiemman tutkimuksen väilillä. Esimerkit ovat osia analyy-

sin kohdassa kolme muodostetuista yksilökohtaisista merkitysverkostoista, eivät otteita suo-

rista haastatteluista. Numero merkitysverkoston perässä tarkoittaa haastateltavan numeroa. 

Esimerkiksi haastattelusta 1 on muodostettu yleinen merkitysverkosto 1. Olen merkinnyt jo-

kaiseen esimerkkiin, mistä merkitysverkostosta ote on. 

 

5.2.1 Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen 

 

Manninen ja Pesonen määrittelevät oppimisympäristön paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimin-

takäytännöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista. He tarkastelevat oppimisympäristöjä kol-

mesta näkökulmasta. Organisaatiokeskeinen näkökulma voi olla luokkahuone tai opetustila, 

joka korostaa ympäristöä fyysisenä tilana. Oppijakeskeisessä näkökulmassa tarkastellaan op-

pijan arkipäivässä ja opiskelussa vastaan tulevia oppimisresursseja ja -tiloja. Teknologinen nä-

kökulma taas viittaa teknisten apuvälineiden varaan rakennettuihin oppimisympäristöihin. 

Näiden lisäksi tulisi huomioida myös henkiset määreet, kuten sosiaalinen ilmapiiri ja didakti-

nen lähestymistapa. (Manninen & Pesonen 1997, 268.) 

 

Oppimisen ehtoina ovat joustavuus, oman osaamisen ylläpitäminen ja kyky oppia muilta sekä 

hyödyntää muiden osaamista. (Hanhinen 2010.) Luokkahuoneympäristö ei voi toimia riittävän 

monipuolisena oppimisympäristönä. Perinteisen luokkahuoneen lisäksi tarvitaan autenttisia 

oppimisympäristöjä. (Mäkinen & Metsälä 2013, 21.) Käytännön oppimisen puuttuminen il-

meni osassa yksilökohtaisia merkitysverkostoja puutteena.  
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Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Etäopinnot eivät auta matkailualalla tarvittavien taitojen oppimista, eivätkä ku-

vasta ympäristönä matkailualaa. Matkailualan taitojen oppiminen toteutuu par-

haiten paikan päällä harjoitellessa. Matkailualalla tarvittaviin taitoihin kuuluvat 

ihmisten kanssa keskustelu ja kommunikointi, joita on vaikea harjoitella syvem-

mällä tasolla etäopinnoissa. 

 

Opintojaksosta riippuen osa kuitenkin näki etäopiskelussa myös mahdollisuuksia, joita opis-

kelu työpaikoilla tai koulun tiloissa ei olisi mahdollistanut. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

 Etäopinnoissa tehtiin paljon ajankohtaisia tehtäviä, seurattiin webinaareja sekä 

tehtiin koronan jälkeiseen matkailuun liittyviä mielikuvatehtäviä, mikä paransi 

kykyä valmistautua ammatillisiin kriiseihin. 

 

Yleisessä merkitysverkostossani etäopetuksen ja lähiopetuksen merkittävimpänä erona näh-

tiin se, että matkailualan opiskelulle ominaiset retket ja vierailut puuttuivat. Useammassa yk-

silökohtaisessa merkitysverkostossa tämä nähtiin perustavan laatuisena puutteena.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 5: 

Yritysvierailut, joita voidaan tehdä lähiopetuksessa, ovat jääneet pois etäaikana. 

Opintojen monipuolisuus on kärsinyt. 

 

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet yritysvierailuja oppimisen kannalta välttämättöminä, vaikka 

tunnistivatkin niiden merkityksen osana opintoja. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Tuotteistamisopinnoissa tarvittava osaaminen pystyttiin hankkimaan myös etä-

opinnoissa, mutta yritysvierailut ja tuotteisiin tutustuminen olisivat auttaneet ai-

neen hahmottamisessa. Vierailut eivät ole välttämättömiä ammattitaidon kehit-

tymisen kannalta.  
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Vierailujen lisäksi ammattiopinnoissa merkittävässä roolissa oleva työssäoppiminen puuttui. 

Käytännön harjoitusten puuttuminen koululla tai työssäoppimispaikoissa vaikutti joidenkin 

opiskelijoiden kohdalla oppimiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mu-

kaan yksittäisten opiskelijoiden suoritukset kädentaitoja vaativissa opinnoissa ovat vaikeutu-

neet siksi, että työharjoitteluja on jouduttu perumaan. (Owalgroup 2021, 58.) 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Teoreettinen oppiminen on toteutunut etäopetuksessa hyvin, mutta käytännön 

tekeminen on jäänyt vähälle. Opiskelija tietää, mitä pitäisi oppia ja minkälaisia 

tehtäviä tulisi toteuttaa, mutta konkreettisen tekemisen puuttuminen vaikutti 

oppimiseen negatiivisesti. 

 

Vastaajien matkailualalla tarvittaviksi määrittelemät taidot olivat melko yhtenäisiä. Esille nou-

sivat muun muassa asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutustaidot erilaisten ja eri kulttuureista tu-

levien ihmisten kanssa sekä yrityksen toimintaympäristön omaksumisen.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Matkailualalla tarvittavia taitoja ovat asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus eri-

laisten ihmisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa sekä yrityksen toi-

mintaympäristön omaksuminen. 

 

Oppimisympäristöjä tutkittaessa oppimisen ja opetuksen näkökulmasta on todettu merkittä-

väksi oppijalähtöisyys, opetuksen ja oppimisen laajentuminen luokkahuoneen ulkopuolelle 

sekä tietotekniikan hyödyntäminen pedagogiikan työkaluna. (Norrena & Kankaanranta 2010.) 

Tutkimukseni tuloksissa eli yleisessä merkitysverkostossa on nähtävissä, että teoriaopintojen 

eteneminen on mahdollistunut monipuolisena ja kiinnostavana tietotekniikan ja etäyhteyk-

sien välityksellä.  
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Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Vaikka tekniikka aiheutti haasteita, haastateltava oppi käyttämään Officea, 

Teamsia ja muita alustoja, joita hän tarvitsee nykyään töissä. Hän arvioi, ettei 

olisi oppinut näitä taitoja normaalissa opetuksessa 

 

Tekniset alustat tuottivat aluksi haasteita osalle haastatelluista. Muut kokivat niiden käytön 

helpoksi tai opettavaiseksi. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Etäopiskelu oli haastavaa, sillä tietotekniset asiat olivat haastateltavalle uusia ja 

niiden opettelu vei aikaa. Etäopetuksen aikana saatu tulevaisuuden taito on 

Teamsin ja muiden alustojen käyttötaito ja kokemus. Hän arvelee nuorten hyö-

tyvän etäyhteyksien käyttötaidosta työelämään siirtyessään. 

 

Joissakin yksilökohtaisista merkitysverkostoista tietokoneen käyttö mainittiin normaalina 

osana opintoja, mutta etäopetuksessa käytetyt menetelmät toivat vaihtelua opintoihin. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Tietokoneen käyttö ei ole erityisesti parantunut, sillä siihen on totuttu opintojen 

aikana. Erijärjestelmät, kuten Google ja Microsoft ovat tuoneet vaihtelua ja uu-

den oppimista. 

 

Osassa yksilökohtaisia merkitysverkostoja käy ilmi, että koti fyysisenä oppimisympäristönä oli 

miellyttävä ja mahdollisti työskentelyn omaan tahtiin. Opiskeluun ryhtyminen oli helppoa ja 

vaivatonta.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Etäopetukseen osallistuminen on vaivattomampaa ja helpompaa kuin lähiope-

tukseen osallistuminen. Etäoppitunneilta ei tee mieli olla tarpeettomasti pois. On 

helpompaa osallistua opetukseen omasta sängystä kuin käyttää tunti valmistau-
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tumiseen ja koulumatkaan. Haastateltava on sitoutunut etäopetukseen vahvem-

min kuin lähiopetukseen. Koulun tiloissa opiskelu tuntuu turhalta etäopetusjak-

sojen jälkeen. 

 

Vastaajien välillä oli kuitenkin merkittäviäkin eroja, joten yleiseen merkitysverkostoon kodin 

rooli oppimisympäristönä ei noussut. Kotona opiskelu ei kaikkien vastaajien osalta näyttäyty-

nyt helppona ja motivoivana. Osa tunsi tekevänsä tehtävänsä huolimattomammin ja heikom-

min kuin kouluympäristössä. Myös Owalgroupin (2021, 8.) tekemän selvityksen mukaan 82 % 

ammatillisen koulutuksen järjestäjistä arvioi opintosuoritusten vähentyneen ja 64 % arvioi op-

pimistulosten heikentyneen pandemian aikana.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Opiskelu meni kaikilta osin normaali tasoa huonommin, sillä kotona oli vaike-

ampi opiskella, eikä hän jaksanut panostaa opintoihin täysimääräisesti. 

 

Toisaalta etäopiskelu nähtiin mukavana, mutta siihen toivottiin vaihtelua. Koti ei välttämättä 

vastannut etätyön tarpeita, kun koko perhe oli yhtä aikaa etätöissä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Kotona opiskelu oli kivaa, mutta toisaalta hän olisi toivonut pääsevänsä käy-

mään myös muualla. Mahdollisuus tehdä etäopintoja kirjastossa tai kahvilassa 

olisi tuonut etäjaksolle sopivaa vaihtelua. Ilmapiiri kotona oli ajoittain kireä, kun 

koko perhe teki etätöitä yhtä aikaa. 

 

Kotona olevien perheenjäsenten läsnäolo saattoi haitata opiskelua ja keskittymistä. Toisaalta 

samassa tilanteessa olevilta perheenjäseniltä on saatu myös tukea etäopinnoissa.  
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Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Opiskelija on saanut etäopintojen aikana kannustusta vanhemmilta ja sisaruk-

silta, jotka opiskelivat kotona yhtä aikaa. Opintoja tehtiin myös yhdessä sisarus-

ten kanssa. Sisarukset puhuivat keskenään opintojen herättämistä tunteista ja 

tukivat toisiaan. 

 

Kotioloista riippuen kaikki eivät siis nähneet perheenjäsenten läsnäoloa ongelmana, joten ko-

tiopiskelun keskittymisongelmat tai tuen saanti perheenjäseniltä eivät päätyneet yleiseen 

merkitysverkostoon. Kotona opiskelun helppous näyttäytyi motivaatiotekijänä useammassa 

yksilökohtaisessa merkitysverkostossa, mutta tämänkin osalta kokemukset olivat erilaisia. 

  

Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Kotona oleva perhe aiheutti keskittymisvaikeuksia etäopinnoissa. Motivaatio on 

kuitenkin pysynyt hyvänä, eivätkä etäopinnot lannistaneet haastateltavaa. 

 

5.2.2 Itsensä johtaminen etäopinnoissa 

 

Itsensä johtamisen ydinajatus on, että ihminen pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan sii-

hen, kuinka suhtautuu vastoinkäymisiin ja selviää niistä. (Kantola 2020, 43) Sydänmaalakka 

kuvailee itsensä johtamista itseen kohdistuvana oppimis- ja vaikuttamisprosessina, johon vai-

kuttavat keskeisesti itsetuntemus ja itseluottamus. (Kantola 2020, 43; Sydänmaalakka 2007.) 

Siihen liittyy läheisesti minäpystyvyys, eli yksilön käsitys omista resursseistaan suoriutumis-

mahdollisuuksistaan. (Kantola 2020, 43, Bandura 1977.) Käsitteisiin liittyvät läheisesti luvussa 

kolme esitetyt ammatillisen kasvun osa-alueet itsesäätely, motivaatio ja itsereflektio. Manz ja 

Neck (2013) ovat tunnistaneet mahdollisuuksiin perustuvan ajattelumallin, jota soveltavat 

ovat aktiivisempia haasteita kohdatessaan, sekä esteisiin perustuvan ajattelumallin, jota so-

veltavat lannistuvat helpommin haasteita kohdatessaan. 
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Opintojen vapaus ja itsenäisyys jakoi vastaajien mielipiteitä. Kaikki haastateltavat tunsivat on-

nistuneensa motivoimaan itseään ja johtamaan työskentelyään, kuten yleisestä merkitysver-

kostosta käy ilmi. Osa mainitsi alkukankeudesta: etäjakson edetessä kävi selväksi, että omaa 

työskentelyä on kyettävä aikatauluttamaan. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Motivaatiota lisäsi työn organisoinnin vapaus ja vastuun saaminen. Alussa oman 

työn kontrollointi sujui hyvin. Hän aikataulutti työskentelynsä tarkasti tietylle ai-

kavälille. Kahden viikon ryhmätyölle sovittiin selkeät aloitus- ja lopetusajat. Hän 

jatkoi kuitenkin ryhmätyön tekemistä yksin usean tunnin ajan, kun yhteinen työs-

kentely lopetettiin. Työskentelyajat venyivät vahingossa suunniteltua pitem-

miksi. Hän ei miettinyt työskentelyn sääntelyn keinoja opintojen aikana. Työs-

kentelyä aikataulutettiin ja suunniteltiin viikkotasolla ja rytmittämällä osatehtä-

vien eräpäiviä. Hän pyrki tekemään tehtävät heti. Opiskelu sujui omalla painol-

laan.  

 

Oman työn aikatauluttamista auttoivat opettajan asettamat aikarajat. Kaikki eivät kokeneet 

opiskelumuodon vaikuttaneen opiskelumotivaatioon. Aikarajoista huolimatta opiskelu tuntui 

vapaalta ja opiskelija ymmärsi vastuunsa oman työskentelynsä organisoinnista. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Työskentely etäjaksoilla on ollut usein vapaavalintaista. Opettajat ovat huoleh-

tineet, että tarvittavat tehtävät tulevat tehtyä. Merkittävin ero etä- ja lähiope-

tusten välillä on aikatauluttaminen. Etäopiskelussa aikaa on koko päivä ja työs-

kentely on vapaampaa. Lähiopetuksessa seurataan valmiiksi suunniteltua aika-

taulua. Opiskelija on yhtä sitoutunut lähi- ja etäopiskeluun. Opiskelumotivaati-

oon ei vaikuta se, opiskellaanko etä- vai lähiopetuksessa. Etäopinnoissa on vai-

keaa työskentelyn aikatauluttaminen ja suunnittelu. Opettajan antamat aikara-

jat auttavat suoriutumaan tehtävistä. Tehtävät tehdään aina. 
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Opiskelu- ja vapaa-ajan sekoittuminen saattoi vaikeuttaa opintoihin sitoutumista. Kotona 

tehty työ näyttäytyi jopa oman ajan viejänä, vaikka tehtävien tekemistä lykättiin. Kun tehtä-

vien tekeminen jäi iltaan, ne tuntuivat vievän opiskelijan henkilökohtaista vapaa-aikaa. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Tehtävien aloittaminen välittömästi ei ole tuntunut välttämättömältä selkeän 

koulurytmin puuttumisen vuoksi. Opiskeluun ei sitouduta samalla tavalla kuin lä-

hiopetuksessa. Tehtävät tehdään kun ehditään, esimerkiksi illalla ja samanaikai-

sesti tehdään muita asioita. Ison työn tekeminen omalla ajalla yksin tuntui paljon 

raskaammalta kuin tehtävien tekeminen koulussa. 

 

Yksilökohtaisista merkitysverkostoista ilmeni myös, että osa vastaajista pohti myös muiden 

opiskelujen sujumista. Etäopiskelun vaikeudesta puhuttiin opiskelukavereiden kesken. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Haastateltava on huomannut, että opiskelutyyli vaihtelee luokkalaisten kesken 

paljonkin. Jotkut ovat tehneet koulutehtävät kiireellä juuri ennen palautusaikaa. 

Jotkut taas haluavat saada tehtävät nopeasti alta pois. Osalla opiskelijoista etä-

opintojakso epäonnistui täysin, eivätkä he oppineet mitään. Osalla opiskelijoista 

kurssit jäivät käymättä, sillä aamuheräämiset olivat vaikeampia. Haastateltava 

huomasi, että monen opiskelukaverin etäopiskelu sujui huonommin kuin hänellä 

itsellään. Opiskelukaverit uskalsivat puhua opintojen epäonnistumisesta. 

 

Opiskelijat pyrkivät kuitenkin arvioimaan työskentelynsä tasoa ja määrää puhumalla tehtä-

vistä muiden opiskelijoiden kanssa. Ainakin osa opiskelijoista piti yhteyden pitoa muihin tässä 

suhteessa tärkeänä. 

 
Yksilökohtainen merkitysverkosto 1:  

Yhteydenpito kavereiden kanssa etäjaksojen aikana on auttanut suhteuttamaan 

omaan työskentelyn määrää ja laatua muiden työskentelyyn. Vuorovaikutus ka-

vereiden kanssa auttaa muodostamaan yleiskuvaa muiden opintojen etenemi-

sestä. 
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Opiskelijat oppivat kontrolloimaan työskentelyään etäopintojen aikana, mikä käy ilmi yleisestä 

merkitysverkostosta. Kontrolloinnin tarve kuitenkin vaihteli vastaajien kesken. Osa ymmärsi, 

että aikatauluttaminen on tärkeää, jotta tehtävät tulevat tehdyksi ja palautetuksi ajallaan, ja 

että työskentely kannattaa ajoittaa aamupäivään, jolloin opiskelun lisäksi jää myös vapaa-ai-

kaa.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3:  

Haastateltava teki tehtävät yleensä kuitenkin heti päivällä pois alta. Kun tehtävä 

haluttiin saada nopeasti pois päiväjärjestyksestä, sitä ei tehty samanlaisella mo-

tivaatiolla kuin lähiopetuksessa. Oman työn kontrollointi on onnistunut ihan hy-

vin. Hän huomaa kokeneensa uupumusta. Hän pyrki myös etäopetuksen aikana 

tekemään tehtävät heti kun ne annettiin. Hän ei halunnut jättää myöskään pari-

tehtävien tekemistä iltaan. Hän pyrki tekemään tehtävät heti saadakseen loppu-

päivän vapaata. Tehtävien tekemiseen meni yleensä tunti, eikä niiden tekemi-

seen käytetty ajatusta. Hän purki tekemään ensin tehtävät ja ryhtyi vasta sitten 

tekemään muita asioita. 

 

Osa vastaajista taas koki alussa vaikeutta säädellä työn määrää, jotta opiskelupäivien pituus ei 

venynyt liiaksi. Pyöriän, Saaren ja Ojalan (2016, 185) mukaan kotona työskentelyn suurin 

haaste liittyy autonomiaan: hyvässä tapauksessa työskentelijä sanelee itsellensä sopivimman 

työnteon rytmin, mutta se voi myös johtaa liialliseen kuormitukseen ja työaikojen venymi-

seen. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Etäopetukseen oli helpompi sitoutua ja opiskelu tuntui mielekkäämmältä. Tut-

kinnonosa oli mielenkiintoinen ja opiskelu kivaa. Motivaatio ei heikentynyt etä-

opiskelun vuoksi. Motivaatiota lisäsi työn organisoinnin vapaus ja vastuun saa-

minen. Alussa oman työn kontrollointi sujui hyvin. Alussa hän aikataulutti työs-

kentelynsä tarkasti tietylle aikavälille. Myös kahden viikon itsenäisellä ryhmätyö-

jaksolla työskentelylle sovittiin selkeät aloitus- ja lopetusajat. Hän jatkoi ryhmä-

työn tekemistä yksin usean tunnin ajan, kun yhteinen työskentely lopetettiin. 
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Työskentely venyi vahingossa suunniteltua pitemmäksi. Varsinkin etäopintojen 

alussa opiskelupäivät venyivät pitkiksi. Hän ei miettinyt työskentelyn säätelyn 

keinoja etäopintojen aikana. Työskentelyä aikataulutettiin ja suunniteltiin viikko-

tasolla. Työskentelyä rytmitettiin sopimalla eräpäiviä osatehtäville. 

 

Owalgroupin tekemässä selvityksessä etätyön keskeisiä haasteita olivat itseohjautuvuus, sen 

puute ja tukeminen etäopetusolosuhteissa, joissa osaamisen varmistaminen, seuranta ja arvi-

ointi oli haastavaa. (Owalgroup 2021, 9.) Seuraavassa yksilökohtaisen merkitysverkoston ot-

teessa näkyy myös ymmärrys itsensä johtamisen merkityksestä oppimistuloksiin. Työskente-

lyn aloittaminen aamulla, muiden kanssa yhtä aikaa vaikutti opintojen etenemiseen. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1:  

Alussa haastateltava ajatteli, että etäopiskelu on mukavaa siksi, että se on va-

paampaa ja työskentelyn voi aloittaa myöhemmin, mikä mahdollistaa pitem-

pään nukkumisen. Etäopintojen edetessä hän koki paremmaksi herätä ajoissa ja 

tehdä tehtävät päivällä, mikä mahdollistaa paremmat tulokset. 

 

Osa taas ei osannut arvioida oman työnsä kontrolloinnin keinoja, vaikka opiskelurytmistä on 

pyritty pitämään kiinni. Etäopiskelujen aikaisten opiskelutaitojen kehittyminen on kuitenkin 

tunnistettu. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Hän ei osaa arvioida oman työnsä kontrollointia. Hän on pyrkinyt tekemään an-

netut tehtävät ja parityöt opiskelukaverin kanssa heti aamulla ja aloittamaan 

aikaisin. Etäopiskelutaidot ovat kehittyneet harjoituksen myötä uusien etäjakso-

jen aikana. Etäopiskelutaidot ovat parantuneet, kun opiskelija on oppinut toimin-

tatavat ja tietää, miten opiskelu etenee. Opiskelija ei tarkastele oppimistaan 

vaan keskittyy tekemään annetut tehtävät. Hän on miettinyt tehtäviä tehdes-

sään, onko hän tehnyt riittävästi. Etätehtäviin tulevat vastaukset ovat aina 

melko suppeita. Tilanne voi olla eri, jos tehtäviä tehdään koulun tiloissa 
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Vaikka haastateltavat eivät välttämättä tunnistaneet aktiivisesti miettineensä oman työnsä 

kontrollointia tai itsensä johtamisen keinoja saavuttaakseen parempia oppimistuloksia, he 

kuitenkin tunnistivat aikataulutuksen vaikutuksen opiskeluun ja opiskelumotivaation pitämi-

seen. Myös taukojen pitämisen merkitys nousi esille. Kunnolliset tauot jäivät pitämättä, sillä 

perheenjäsenten tauot eivät ajoittuneet samoihin aikoihin. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:   

Kotona on opiskelun lisäksi muutakin tekemistä, johon harhautua kesken opiske-

lun. Yksin opiskelu vaatii enemmän itsekuria. Opiskelu vaatii hyvää itsensä joh-

tamista, kun se ei ole kotona samalla tavalla aikataulutettua kuin opiskelu kou-

lussa. Etäopetuksessa tauot eivät tuntuneet tauoilta, jotka olisivat oppisen kan-

nalta tärkeitä. Tauoillaan hän häiritsi keittiössä työskenteleviä perheenjäseniään 

ja palasi ryhmätyön pariin, sillä kotona työskentelevien perheenjäsenten tauot 

eivät ole yhtä aikaa. 

 

5.2.3 Vuorovaikutuksen onnistuminen 

 

Nummenmaan (2012, 27) mukaan tärkeintä onnistuneessa etäopetuksessa on vuorovaikutus 

opettajan ja oppijan välillä. Opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ei pidetty aivan yhtä 

tärkeänä. Myös motivointi, palautteen antaminen, aktivointi ja ohjaus nähtiin tärkeänä etä-

opetuksen onnistumisen kannalta. Tutkimuksessani haastateltavat kokivatkin saaneensa 

opettajilta palautetta vähimmillään opintojakson lopussa, mutta yksilökohtaisissa merkitys-

verkostoissa ilmeni puutteita opettajan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 3: 

Ison työn tekeminen omalla ajalla yksin tuntui paljon raskaammalta kuin tehtä-

vien tekeminen koulussa. Tämä johtui siitä, että Teams-opetustuokion jälkeen 

keneltäkään ei saanut enää apua. Apua sai viestien välityksellä, mutta se oli eri-

laista. Opiskelijat antoivat opettajille palautetta avun saannin vaikeudesta, kun 

etäopiskelu alkoi yllättäen. 
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Owalgroupin selvityksessä mainitaan, että osa opettajista koki kontaktin opiskelijoihin olleen 

heikompi eikä kuulumisia ole voinut kysellä luontevasti, jolloin opetus ja arviointi ovat olleet 

teknistä suorittamista. Joidenkin opettajien mukaan kynnys yhteyden pitoon opiskelijoiden 

kanssa on voinut myös madaltua, kun kaikki ovat olleet paremmin läsnä koneen ja puhelimen 

välityksellä. (Owalgroup 2021, 78–79.) Myöskään tässä tutkimuksessa kaikki vastaajat eivät 

nähneet merkittävää eroa vuorovaikutuksessa opettajan ja opiskelijan välillä. Se, että opetta-

jalla oli kamera päällä, auttoi luomaan opetustilanteesta luokkahuonemaisen. Yksilökohtai-

sessa merkitysverkostossa nousee esille, että opettajaa on helpompi lähestyä opetustilanteen 

jälkeen luokassa kuin viestein etäyhteydellä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Etäopetuksessa vuorovaikutuksessa opettajan ja opiskelijan välillä ei ollut mer-

kittävää eroa verrattuna lähiopetukseen. Vuorovaikutus rajoittui puhelimeen ja 

Teamsiin. Opettaja piti puhuessaan, esittäessään kysymyksiä ja antaessaan pa-

lautetta kameran päällä, jolloin vuorovaikutus tuntui samanlaiselta kuin luokka-

tilanteessa. Luokkatyöskentelyn jälkeen on helpompi mennä esittämään asiansa 

tai kysymyksensä opettajalle kuin Teams-tunnin jälkeen. Ainoa ero etä- ja lä-

hiopetuksen vuorovaikutuksessa opettajan kanssa on, että etäopetuksessa 

akuuttien asioiden käsittely opettajan kanssa jää pois ja se hoidetaan viestien 

välityksellä. 

 

Opettajan ja oppijan välinen vuorovaikutussuhde on kaksisuuntainen viestintäsuhde, jossa ra-

kentuvat ja näyttäytyvät suhteen ulottuvuudet ja sekä oppijan ja opettajan identiteetit. (Ger-

lander & Kostiainen 2009, 71.) Nämä identiteettierot esiintyvät myös hastatteluissani erilai-

sina tapoina vuorovaikuttaa. Vastausten mukaan opiskelijoilta vaadittiin omaa motivoitunei-

suutta, jotta vuorovaikutus opettajan kanssa onnistui ja ohjaus toteutui riittävän laajana.  

 
Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Etäopetuksessa oli haastavaa se, ettei opiskelija tiennyt, mitä häneltä vaadittiin 

ja millaista suoritusta opettaja häneltä odotti. Opettajan kanssa yhteisen ajatuk-

sen löytäminen oli vaikeaa. Opettajan antaman palautteen avulla opiskelija 

saattoi arvioida suoritustaan ja parantaa työskentelyään etäjaksojen aikana. 
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Osa haastatelluista koki jääneensä vaille ohjausta varsinaisten opetustuntien jälkeen, kun taas 

osa osasi pyytää lisäohjeita ja oli oma-aloitteisesti yhteydessä opettajaan myös opetuksen ul-

kopuolella. Oma-aloitteisesti toiminut vastaaja piti vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoi-

den välillä hyvänä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Opettaja antoi riittävästi palautetta etäopintojen aikana. Opetuksen aikana ko-

rostetiin sitä, että opettajaan voi olla yhteydessä epäselvissä asioissa tai saadak-

seen lisäohjeita tehtävän tekemiseen. Opiskelijat hyödynsivät mahdollisuutta 

useampaan kertaan ja soittivat opettajalle tehtävän välitarkastamiseksi. Hän 

tunsi kanssakäymisen olleen hyvää opettajan ja opiskelijoiden välillä. 

 

Myös opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen puuttuminen on linjassa Nummenmaan (2012) 

tutkimuksen kanssa. Opiskelijoiden toisilleen antaman palautteen määrä vaihteli yksilökohtai-

sissa merkitysverkostoissa, mutta kaikki olivat arvioineet toistensa työskentelyä jollain tasolla. 

Yksi haasteltava mainitsi antaneensa palautetta opettajan kautta, jotta ryhmätyöskentely ete-

nisi toivotusti. Virtasen ym. mukaan osaamisen tunnistamisen vahvistumista, oppimista ja ke-

hittymistä edistää vertaisilta saadun palautteen lisäksi myös palautteen antaminen vertaiselle. 

(Virtanen ym. 2020, 134.) Yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa on kuitenkin nähtävillä, että 

vertaispalautteen antaminen opintojen aikana jäi opiskelijan oman aktiivisuuden varaan, eikä 

siihen erityisesti kannustettu, mutta vertaispalautetta annettiin kuitenkin jakson päättyessä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Ryhmätyön lopussa tehtiin itse- ja vertaisarviointi, jolloin ryhmän jäsenet saivat 

palautetta toisiltaan sekä numero- että sanallisen arvioinnin muodossa. Haasta-

teltava antoi palautetta opiskelukavereilleen. Palautetta annettiin opiskelukave-

reille kesken ryhmätyön opettajan kautta ja palavereissa. Hän pyrki antamaan 

palautetta ja pitämään kommunikaation avoimena, kun vuorovaikutus oli muu-

ten vähäistä. 

 



55 

 

 

Ryhmätyö tutussa ryhmässä mahdollisti luottamuksen ryhmäläisten kesken. Vastaajan mu-

kaan alkusuunnittelun jälkeen ryhmän jäsenet kykenivät hyvin itsenäiseen työskentelyyn. Jä-

senet ovat uskaltaneet tuoda näkemyksiään ryhmätyöhön. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 5: 

Opiskelukavereiden kesken on syntynyt keskustelua ja annettu jonkin verran pa-

lautetta. Etäopiskelukokemuksia ei ole erityisesti jaettu opiskelijoiden kesken 

vähäistä keskustelua lukuunottamatta. Ryhmätöissä toisten opiskelijoiden 

työtä ei ole tarvinnut tarkistaa, sillä ryhmäläiset ovat työskennelleet hyvin ja 

luottaneet toistensa työn jälkeen. Kaikkien töiden tuotokset ovat olleet korkea-

laatuisia. Ryhmätöissä on keskusteltu ryhmäläisten näkemyksistä ja siitä, mitä 

työ tulee sisältämään. Alkusuunnitelmien jälkeen kaikki ovat hoitaneet oman 

osuutensa itsenäisesti. Lopuksi kaikki ovat tarkistaneet, että asiakohdat ovat 

oikein. 

 

Yleisessä merkitysverkostossa näkyy vähentynyt vapaa vuorovaikutus opiskelijoiden välillä vä-

hentyneenä jutteluna ja vapaa-ajantapaamisten puuttumisena. Tästä huolimatta opiskelijat 

tunsivat kuuluvansa ryhmään. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1:  

Vuorovaikutus on erilaista etäopetuksessa. Osa opiskelijoista ei herännyt etätun-

neille. Lähiopetuksessa kaikki tulivat tunneille ja olivat yhdessä. Vuorovaikutus ja 

yhteydenpito muiden opiskelijoiden kanssa oli vaikeampaa etätunneilla. Opiske-

luryhmä oli pieni ja tiivis sekä toimi aktiivisesti. Kaikki uskalsivat kertoa mielipi-

teitään ja tuoda ajatuksiaan esille. Haastateltavan mielestä opiskeluryhmä toimi 

tosi hyvin. Koko ryhmän kanssa ei pidetty vapaa-ajalla yhteyttä, mutta osan 

kanssa kyllä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1:  

Ryhmän hyväksyntä tuntuu samalta etä- ja lähityöskentelyssä. Etäopetuksessa 

vuorovaikutus on huonompaa kuin lähiopetuksessa, mikä näkyy vähentyneenä 
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jutteluna. Ryhmätyöskentelyn aikana vuorovaikutus on hieman aktiivisempaa. 

Ryhmälaiset kannustavat toisiaan samalla tavalla niin etä- kuin lähiopetuksessa-

kin. Opiskelija on oppinut toimimaan erikokoisissa ryhmissä etäopintojen aikana. 

Hän on oppinut työskentelemään uusien ihmisten kanssa sen sijaan, että hakeu-

tuisi aina saman ryhmän pariin. 

 

Yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa avataan vuorovaikutuksen puuttumisen aiheuttaneen 

taukojen pois jäämistä. Osa vastaajista mainitsee Teams-ympäristön vapaan vuorovaikutuk-

sen puuttumisen yhteydessä. Pyöriän ym. (2016, 195) tutkimustuloksissa verkkoyhteyden ei 

katsottu sopivan yhteistyösuhteen rakentamiseen, sillä ihmiseen tutustuminen on vaikeaa 

verkon välityksellä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Ryhmätöiden tekeminen tuntemattomien ihmisten kanssa tuntui hieman kiusal-

liselta. Ryhmän jäsenet olivat Meet-alustan ryhmätyötilassa hiljaa, ja odottivat 

jonkun toisen ryhtyvän puhumaan. Ryhmätyöskentely olisi ollut helpompaa tut-

tujen kanssa. Ryhmän jäsenet eivät olleet tuttuja toisilleen. 

 

Joidenkin kohdalla vuorovaikutus jäi hyvin vähäiseksi ja viralliseen opiskeluun liityväksi. Epä-

virallinen keskustelu, jota esiintyy koulun tiloissa opiskeltaessa, puuttui kokonaan. Vuorovai-

kutus ei edistänyt ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Vaikka ihmiset vastailivat kysymyksiin ja keskustelivat opetuksen aikana, vuoro-

vaikutus oli erilaista kuin lähiopetuksessa. Etäopetusjakson aikana ei ollut va-

paa-ajan kanssakäymistä opiskelijoiden kesken. Opiskelijat tapasivat lähimmät 

opiskelukaverinsa ensimmäisen kerran jakson loputtua toukokuussa. Muiden 

kanssa ei tavattu koko etäjakson aikana. Ryhmän yhteinen vuorovaikutus jäi vä-

häiseksi. Lähiopetuksessa kahvitauoilla ja lounailla sekä ryhmätöiden aikana kes-

kustellaan myös epävirallisesti. Teams-ympäristössä epävirallinen keskustelu jäi 

puuttumaan. Team-ympäristössä vuorovaikutus rajautuu opiskeluun liittyviin 
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asioihin. Luokassa opiskelu olisi ollut ryhmäyttävämpää ja kanssakäyminen rik-

kaampaa. 

 

Toisissa tapauksissa taas sosiaalinen media toimi sekä opintojen aikana että niiden jälkeen 

vuorovaikutuskanavana. Sosiaalinen media näyttäisi mahdollistaneen opiskelijoiden välisen 

tuen antamisen. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Luokkakavereiden ja samalla opintojaksolla olleiden kanssa puhuttiin etäopetuk-

sen jälkeen ja sen aikana sosiaalisessa mediassa opintojen etenemisestä ja teh-

tävien vaiheista. Etäopiskelujakson jälkeen ja edelleenkin on käyty keskusteluja 

ja muisteltu etäajan tapahtumia. Kokemuksia, tapahtumia ja turhautumista ja-

ettiin sosiaalisessa mediassa oman ryhmän kesken. 

 

Toisten opiskelijoiden kokemusten hyödyntämistä etäopinnoissa sivuttiin yksilökohtaisissa 

merkitysverkostoissa. Taitoa jakaa tietoa ja osaamista vertaisten kanssa voidaan pitää tär-

keänä ammattiopinnoissa, joissa merkittävä osa osaamisesta hankitaan työssäoppimisjak-

soilla. Kuten kappaleessa 3.1 on mainittu, ”ammattilainen suhteuttaa toimintaansa yhteisöön, 

jossa hän elää”. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Hän ei ole onnistunut hyödyntämään opiskelukavereiden osaamista ja kokemuk-

sia etäopinnoissa. Hän ei osaa sanoa, onko opiskelukavereiden osaamisesta hyö-

tyä lähiopetuksessa. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2:  

Opiskelukavereiden tietoa ja kokemusta ei voi hyödyntää etäopinnoissa aivan 

yhtä hyvin kuin luokkatyöskentelyssä. Ammattiopinnoissa haastateltava piti hy-

vänä ryhmätöiden tekemistä. 
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Yleisessä merkitysverkostossakin esiin tullut toisen kasvojen puuttuminen esiintyi kaikissa 

merkitysverkostoissa. Kommunikoinnin vaikeus lisääntyi, kun keskustelukumppania ei voinut 

nähdä. Ryhmätöissä tämä vaikutti niin, että keskustelun rikkaus ja monipuolisuus kärsi. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 4: 

Jossain vaiheessa hänestä alkoi tuntua, että olisi mukava nähdä henkilö, jonka 

kanssa tekee töitä. Hän alkoi kaivata työskentelyä koululla. Portfoliotyöskente-

lyssä hän on huomannut, että ihmiset ovat hiljaisempia etäyhteyden päässä. Niin 

haastateltavalla itsellään kuin muillakin on ollut vaikeuksia vastata kysymyksiin 

etäyhteydellä. Ihmiset eivät mielellään vastaa, jos eivät ole kasvotusten. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 5: 

Ryhmäytyminen on vaikeaa etäympäristössä, eikä oleminen ole yhtä rentoa kuin 

tutun ryhmän kanssa. Lähiopetuksessa tuntemattomaan porukkaan on hem-

pompi ja mukavampi mennä, kun opiskelijat ovat fyysisesti läsnä eivätkä kame-

roiden varassa. On suuri kynnys laittaa kamera ja mikrofoni päälle ja kysyä opet-

tajalta kysymyksiä tuntemattoman luokan edessä. 

 

Se, että opiskelijat eivät pitäneet kameroita päällä, mainittiin haastatteluissa useaan kertaan. 

Kameroiden puuttuminen vaikutti opetustilanteen tunnelmaan ja luonnollisuuteen. Ryhmän 

vuorovaikutus kärsi, kun opiskelijat eivät nähneet tai kuulleet toisiaan. Tämä näyttäytyi mer-

kittävänä erona vuorovaikutuksessa lähiopetuksen ja etäopetuksen välillä. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 1: 

Opetustilanteissa kameroita ei pidetty päällä, minkä vuoksi kasvokkain näkemi-

nen on huomattavasti mukavampaa. Tunnelma etäopetustilanteissa ei ollut 

hyvä, koska vain opettajalla oli kamera päällä ja opiskelijat istuivat hiljaa kotona. 

Ryhmän vuorovaikutus on poikkeuksetta parempi lähiopetustilanteissa. Opiske-

lukaverin kasvojen näkeminen ja kasvotusten jutteleminen on etätapaamista 

mukavampaa. Etäopetustilanteet eivät tuntuneet eläväisiltä ja luonnollisilta. 
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Seuraavan vastaajan kohdalla etäopiskeluympäristön hiljaisuus aiheutti epävarmuutta näyt-

täytyen korostuneena itsensä tarkkailemisena. Opiskelukavereiden reagoimattomuus hei-

kensi vastaajan uskoa omiin taitoihin ja tekemiseen. 

 

Yksilökohtainen merkitysverkosto 2: 

Puheenvuoron jälkeinen hiljaisuus etäympäristössä aiheutti epävarmuutta 

omista sanomisista. Muiden reaktioiden puuttuminen saa ylitarkastelemaan ja 

epäilemään omaa tekemistään. 
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6 Yhteenveto 

 

6.1 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

 

Vaikka tulkitsin edellisessä luvussa tutkimuksen tuloksia vertaamalla yleistä merkitysverkos-

toa yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin, itse tulokset muodostuivat kuitenkin viiden vastaa-

jan yksilökohtaisesta merkitysverkostosta luodusta yleisestä merkitysverkostosta. Ammatil-

lista kasvua ja sen toteutumista tarkastellessani olen pyrkinyt pitämään mukana teoriaosuu-

dessa esittelemäni reflektion ja yhteisöllisyyden näkökulman. Haastattelurunko rakentui 

näistä lähtökohdista, joten punainen lanka säilyi koko tutkimusprosessin ajan. Toisaalta avoi-

men haastattelun avulla olisin voinut huomata, että nämä asiat, puhumattakaan ammatilli-

sesta kasvusta, eivät olekaan olennaisia etäopiskelukokemuksen osia. Vaikka yleinen merki-

tysverkosto ei vaadi erityistä tulkintaa, pyrin katsomaan sitä edellisessä kappaleessa esitetyn 

fenomenologisen ymmärtämisen kautta peilaamalla yleistä merkitysverkostoa yksilökohtai-

siin merkitysverkostoihin. 

 

Yleisessä merkitysverkostossa ammatillisen kasvun kokemisen ympäriltä esiin nousevat yritys-

vierailujen ja retkien pois jääminen, opintojen kirjallinen painotus ja opettajajohtoisen ope-

tuksen vähyys. Opiskelijat näkivät etäopinnot hyvin vapaina ja itsenäisinä, mutta tämän puo-

len positiivisuutta ei nähty täysin yhtenäisesti vaan vapaus osoittautui myös haasteeksi, jonka 

selättäminen vaati hyvää itsensä johtamista. Opetusrytmin puuttuminen on vaatinut opiskeli-

joilta itsekuria, mutta jälkikäteen arvioituna opiskelijat tuntevat selvinneensä opinnoistaan hy-

vin. 

 

Etäopintojen aikainen reflektio näyttäisi mahdollistuneen monin tavoin. Opettaja on antanut 

opiskelijoille palautetta jakson aikana ja sen päätteeksi. Opiskelijat ovat myös antaneet pa-

lautetta toisilleen, mikä on vaikuttanut töiden lopputuloksiin. Neuvojen ja avun pyytäminen 

on kuitenkin nähty vaikeana etäyhteyden välityksellä, minkä voisi arvioida vaikuttavan oppi-

miseen. Oman työn kontrollointia kyettiin myös arvioimaan jälkikäteen ja yhdistäväksi kei-

noksi nousi hyvä aikatauluttaminen ja työskentelyn säännöllisyys. Etäopintojen aikaisen työs-

kentelyn lisäksi opiskelijat osasivat arvioida aiempien opintojen ja opitun hyödyntämistä ja 
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merkitystä etäopinnoissa. Haastateltavat ovat onnistuneet purkamaan etäopiskelukokemuk-

siaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, jolloin esiin ovat nousseet myös turhautuminen 

ja opintojen raskaus. He ovat myöskin tunnistaneet jälkikäteen sitoutumisen ja huolellisuuden 

eron lähiopetukseen verrattuna. 

 

Yhteisöllisyyden kannalta huolestuttavana näyttäytyi ryhmän näkymättömyys etäopintojen 

aikana, mikä mainittiin erityisesti koko ryhmän vuorovaikutuksen puuttumisena. Opiskelijoi-

den kameroiden päällä pitäminen olisi voinut tuoda läsnäolon tunnetta opetukseen osallistu-

neiden välille. Toisaalta opetuksessa on panostettu pienryhmätyöskentelyyn, mikä on nosta-

nut opiskelun mielekkyyttä. Ryhmätöiden tärkeys korostuu, kun haetaan omaa näkökulmaa 

laajempaa lopputulosta. Ryhmään kuulumisen tunteen säilyminen voidaan nähdä näiden 

pienryhmien ja aiemman ryhmäytymisen ansioksi, kun koko ryhmän välinen kanssakäyminen 

on puuttunut. Yhteisöllisyyttä tarkasteltaessa palaankin luvussa 3.3 avattuun siirtovaikutuksen 

käsitteeseen, jossa oppiminen nähdään yhteisöllisenä tapahtumana. 

 

Jos yleisessä merkitysverkostossa olisi otettu huomioon merkitykset, jotka muodostuivat nel-

jän tai harvemman haastateltavan vastausten perusteella, tulokset näyttäisivät hieman erilai-

silta. Esimerkiksi neljä viidestä haastateltavasta piti opintojen vapautta ja mahdollisuutta ai-

katauluttaa omat opintonsa hyvänä asiana. Samoin omaan tahtiin työskentelyn nähtiin sopi-

van opiskelijoille. He myös kokivat oppineensa matkailualalla tarvittavia taitoja opinnoissaan 

ennen etäopetukseen siirtymistä, jolloin ammatillisten taitojen kehittymisen puutetta ei nähty 

niin isona ongelmana. Neljä haastateltavaa arvioi myös, että matkailualalla tarvittavia taitoja 

opitaan parhaiten paikan päällä. Neljän otannassa etäopiskelu helpottui uusien etäjaksojen 

aikana. Vuorovaikutus opiskeluryhmän välillä oli merkittävästi vaikeampaa etäopinnoissa kuin 

lähiopinnoissa, mutta vuorovaikutus opettajan kanssa nähtiin hyväksi. Neljän otannan mu-

kaan opiskelijat kannustivat toisiaan etäopintojen aikana, mutteivät välttämättä siinä määrin 

kuin lähiopetuksessa. Opiskelijat kaipasivat satunnaisia tapaamisia koulun tiloissa. 

 

Lopussa tulkitsin tuloksia fenomenologisen ymmärtämisen avulla. Peilatessani yleistä merki-

tysverkostoa yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin, sain syvemmän ymmärryksen kokemuk-
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sen koko laajuudesta. Yksilökohtaiset merkitysverkostot avasivat kokemuksia ja paljastivat nii-

den taustoja. Ne auttoivat myös ymmärtämään kokemuksen eri puolia. Vaikka kaikissa yksilö-

kohtaisissa merkitysverkostoissa esiintyvä kokemus päätyi yleiseen merkitysverkostoon, sen 

tarkastelu yksilökohtaisten merkitysverkostojen kautta toi esille melko erilaisiakin näkökul-

mia. Kokemusten suhteuttaminen aiempiin tutkimustuloksiin lisäsi ymmärrystäni. Ymmärtä-

misvaiheessa nousseet merkitystihentymät jakoivat aineistoa luontevasti ja helpottivat mer-

kitysten järjestelmällistä tarkastelua. 

 

Fenomenologisen tutkimus metodin avulla tehty tutkimus oli todella mielenkiintoinen toteut-

taa. Aloittaessani haastattelut, en osannut kuitenkaan arvioida, kuinka työläs ja aikaa vievä 

tutkimuksesta tulisi. Aineiston analyysi eteni selkeänä valmiita askelmia noudattaen, mutta 

vaati kärsivällisyyttä, sillä työtapa vaati alkuperäiseen aineistoon palaamista kerta toisensa 

jälkeen. Lisäksi se sisälsi paljon mekaanista työtä, jotta aineisto saatiin käsiteltyä tulosvaihee-

seen eli yleiseen merkitysverkostoon. Haastateltavien pienehkö määrä vaikutti tutkimuksen 

tuloksiin niitä supistavasti, joten tutkimuksen tuloksia tuleekin tarkastella aineiston koko huo-

mioon ottaen. Toisaalta aineiston pienuus toi esille hyvin yhtenäisen kokemuksen siltä osin 

kuin se oli mahdollista. Suurempaa aineistoa analysoimalla olisi varmasti saatu esiin laajem-

mat, mutta hajanaisemmat tulokset. Etäopiskelukokemuksia tutkittaessa kannattaisi myös 

pohtia jonkin muun menetelmän käyttöä, jolloin tarkoitus ei olisi etsiä täysin yhteneväisiä ko-

kemuksia. 

 

Ammatillisen kasvun näkökulma kulki vaivattomasti mukana koko tutkimuksen ajan. Se, an-

taako yleinen merkitysverkosto vastauksia alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin, on fenomeno-

logisen tutkimuksen luonteen mukaisesti tulkinnan varaista. Muodostamalla haastattelurun-

gon kysymysten pohjalta, haastateltavien kanssa käydyt keskustelut seurasivat valittuja tee-

moja. Yleiseen merkitysverkostoon oli luontevaan tehdä kappalejako teemojen pohjalta, joten 

se kertonee tutkimuskysymyksissä pitäytymisestä. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida kolmen käsitteen avulla: uskotta-

vuus, luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin niin tiedeyh-

teisö ja tutkimuksen kohteet kuin suuri yleisökin hyväksyvät tunnustavat tutkimuksen tulokset 

ja luottavat siihen, että aineisto on kerätty ja analysoitu asianmukaisesti. Luotettavuus tar-

koittaa sitä, että tutkija onnistuu vakuuttamaan lukijan siitä, että hän on käyttänyt perustel-

tuja lähestymistapoja ja menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja tutkimuksen to-

teuttamiseksi sen kaikissa vaiheissa. Eettisyys tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa käytetyt kri-

teerit voisivat toimia minkä tahansa tutkimuksen ohjenuorina. Tutkimus ei saa missään vai-

heessa aiheuttaa haittaa tutkimuksen kohteena oleville ihmisille. (Puusa & Juuti 2020. 174.) 

 

Tutkijan näkökulma vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkijaprofiili muodostuu tutki-

jan ennakkokäsityksestä, intresseistä, esitulkinnasta ja situaatiosta, sekä tutkijan tiedekäsityk-

sestä, tutkimuksellisesta viitekehyksestä, tietoisesta maailman käsityksestä, teoreettisen kä-

sityksen tutkimustyöstä ja käsityksestä tiedon luonteesta. (Varto 1992, 27; Virtanen 2006, 

198.) Laadullisen tutkimuksen validiteettia tarkasteltaessa voidaan puhua sisäisestä ja ulkoi-

sesta validiteetista. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkijan tieteellisen otteen ja tieteen-

alan hallintaan liittyvää osaamista. Ulkoinen validiteetti ymmärretään tiettyjen tulkintojen ja 

johtopäätösten sekä aineiston välisten johtopäätösten pysyvyyttä. (Eskola & Suoranta 2005, 

213.) 

 

Palasin tutkimuksessani haastatteluaineistoon uudestaan ja uudestaan. Sen avulla palautin 

mieleeni haastateltavien alkuperäisitä ajatuksia ja varmistin, ettei oma asenteeni tai tutkimuk-

sen edetessä muuttunut ymmärrykseni vaikuttanut tulkintaani kokemuksesta. Luotuani yksi-

lökohtaisen merkitysverkoston luin sitä läpi kymmeniä kertoja samalla, kun kirjoitin yleistä 

merkitysverkostoa. Halusin varmistua, että jokainen verkostossa esiintyvä kokemus ja merki-

tystihentymä esiintyvät varmasti kaikkien haastateltujen kokemuksissa. Toisaalta halusin 

myös varmistaa, että mitään ei jää pois. Merkitystihentymät hahmottuivat yhdistämällä koke-

muksia kokonaisuuksiksi. Vaikka yleinen merkitysverkosto muodostaa tutkimuksen tulokset 



64 

 

 

sellaisenaan, on muistettava, että on tutkijan tulkinnan varassa, mitä kokemuksia verkostoon 

nousee. 

 

6.3 Jatkotutkimus 

 

Etäopetus on ollut opiskelijoiden lisäksi uutta myös opettajille. Haastatteluissa nousi esille yk-

sittäinen näkökulma, että opettajatkin vasta harjoittelivat etäopetusta ja siihen liittyviä käy-

täntöjä. Tutkimusta kannattaisikin jatkaa tutkimalla opettajien kokemuksia ja sitä, minkälaisia 

ongelmia he näkevät ammatillisen kasvun mahdollistumisessa etäopetuksessa. Tällainen tut-

kimus riittävän laajalla otannalla voisi auttaa ammatillisen toisen asteen opettajia luomaan 

hyviä käytänteitä etäopintoihin ja näkemään opettamiseen liittyviä mahdollisia haasteita ver-

taistuen avulla. Tällaisen tutkimuksen avulla voitaisiin luoda ohjeistus etäopetuskäytäntöjä 

varten, erityisesti nykyisen kaltaista yllättävää muutostilannetta ajatellen. 

 

Matkailualan opinnot ovat lähiopetuksessakin melko teoreettisia, joten ammatillinen kasvu 

näkyisi mahdollistuvat ainakin jollakin tasolla myös etäopinnoissa. Olisi kiinnostavaa suunnata 

saman kaltainen tutkimus matkailualaa käytännön läheisemmälle alalle. Onko ammatillinen 

kasvu mahdollista, kun puhutaan esimerkiksi tanssi-, rakennus- tai ravintola-alan opinnosta? 

 

Myös opiskelijoiden näkemyksiä kannattaisi edelleen tutkia isommalla otannalla. Näkökulmaa 

voisi laajentaa etäopiskelun ryhmädynamiikan tutkimiseen ja se voisi koskettaa koko toista 

astetta. Ajatus nousi yhden haastateltavan näkemyksestä eroista luokan dynamiikassa etä- ja 

lähiopintojen välillä. Hänen kokemuksensa mukaan luokassa voi olla näkyvillä myös takari-

vissä, jos on aktiivinen tai vastaavasti hiljaa eturivissä. Etäopinnoissa taas alustat toimivat niin, 

että ne nostavat kommentoivan henkilön ikään kuin eteen ja suurentavan opiskelijan kuvak-

keen hyvin näkyväksi. 
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Liitteet 

 
 
Liite 1: Haastattelurunko 
 
1. Miten matkailualan opiskelija on kokenut ammatillisen kasvun mahdollistumisen etä-

opiskelujaksojen aikana? 
 
1. Oletko osallistunut etäopetuksen aikana tavalliseen opetukseen vai työharjoitte-

luun? 
 

2. Miten kuvailisit etäopiskeluaikaa yleisesti? 
 

3. Miten etäopiskelu on omalta osaltasi onnistunut? 

• Mikä on onnistunut hyvin? 

• Millaisia haasteita on ollut? 
 

4. Miten ammattiosaamisesi on kehittynyt etäjaksojen aikana varrattuna lähiope-
tukseen? 

 
5. Onko etäopintojaksoilla ilmennyt ongelmia? 

• Millaisia? 

• Mistä ne johtuvat? 
 

6. Onko etäopiskelu ollut enemmän positiivinen vai negatiivinen kokemus? 

• Millä tavalla? 

• Mitkä asiat kokemukseen ovat vaikuttaneet? 
 

7. Ovatko etäopiskelujaksot vaikuttaneet kuvaan itsestäsi matkailualan ammattilai-
sena? 

 
8. Onko etäopiskeluvaikuttanut  

• sitoutumiseen? 

• motivaatioon? 
 

9. Miten itsenäinen oman työn kontrollointi on onnistunut? 
 

10. Onko etäopiskelu vaikuttanut oman työsi säätelyyn? 
 
11. Millaisia itsesi johtamisen keinoja olet käyttänyt saadaksesi opintosi suoritettua? 
 
12. Miten etäopiskelutaitosi ovat muuttuneet tai kehittyneet seuraavien etäjaksojen 

aikana? 
 
13. Onko oma suhtautumisesi etäopiskeluun muuttunut uusien jaksojen aikana? 



 

 

 

2. Millä tavoin ammatilliseen kasvuun sisältyvä reflektio on onnistunut etäopetusjakso-
jen aikana? 

 
1. Oletko pohtinut omia työskentelytapojasi etäopiskelujaksojen aikana? 

 
2. Miten oman tekemisen suhteuttaminen muiden työhön on toteutunut? 

 
3. Onnistuuko omien kokemusten ja aiemmin opitun hyödyntäminen etänä? 

• Entäpä muiden tiedon ja kokemusten? 

• Miten olet hyödyntänyt aiempaa osaamistasi etäopintojen aikana? 
 

4. Miten tarkastelet oppimaasi: havaintoja, tunteita, ajatuksia ja tekoja? 
 

5. Millaisin keinoin arvioit suoritustasi? 
 

6. Oletko saanut palautetta opettajalta tai muilta? Millaista? 
 

7. Onko opiskelukokemuksia jaettu muiden kanssa? 
 
8. Millaista erityisesti matkailualan opiskelu on tuntunut etäjaksojen aikana? 

 
3. Miten yhteisöllisyys ja matkailualalla tarvittavien vuorovaikutustaitojen kehittyminen 

ovat toteutuneet etäopiskelujaksojen aikana? 
 

1. Miten opiskeluryhmä on toiminut etäopetuksen aikana? 

• opetuksessa 

• vapaa-aikana 
 

2. Millaista vuorovaikutus on ollut lähiopetukseen verrattuna 

• opiskelijoiden välillä 

• opettajan ja opiskelijoiden välillä 
 

3. Miten kommunikointi on onnistunut etäopiskelujaksojen aikana? 
 

4. Millaisia muita ryhmäkokemuksia sinulla on etäopiskelujaksoilta? 
 

5. Mitä eroa mielestäsi yhteisoppimisessa on ollut verrattuna yksin opiskeluun oppi-
misen kannalta? 

 
6. Tuntuuko yhteistyö erilaisena lähijaksoihin verrattuna? 

• Oletko kokenut hyväksynnän tunteita? 

• Oletko saanut kannustusta? 
 

7. Onko etätyöskentely tuonut uudenlaisia yhteistyötaitoja? 
 

8. Miten arvioit vuorovaikutustaitojen kehittyneen etäopiskelujaksojen aikana? 


