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ESIPUHE

Kiviä ja keitaita 2 -julkaisu ei olisi parempaan ajankohtaan voinut osua! Syk-
syllä 2017 hyväksyttiin laajassa yhteistyössä valmisteltu Korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen visio 2030. Visiolle päätettiin nimeksi Sivistys, osaaminen, tiede ja 
teknologia ihmisen ja yhteiskunnan hyväksi. Tavaksi on tullut sanoa, että nimen 
joka sana on painava kannanotto ja tarkkaan harkittu. 

Visiossa asetettiin tavoitteeksi, että vähintään puolet suomalaisista nuoris-
ta aikuisista (25–34-vuotiaista) suorittaa korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 
mennessä. Tämä on melkoinen tehtävä, sillä tällä hetkellä tutkinnon suorit-
taa noin 41 % tuossa ikäryhmässä. Tavoite ei ole kuitenkaan kansainvälisesti 
mitenkään huimaavan korkea: sen saavuttamisella pääsemme OECD-maiden 
keskiarvon pintaan. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa panostusta digiajan pedagogiikan  
kehittämiseen, opiskelijoiden ohjaukseen sekä pedagogiseen johtamiseen kai-
kissa korkeakouluissa. Pedagogiikan vahvistaminen kansallisena yhteistyönä 
on yksi vision toimeenpanemiseksi päätetyistä monivuotisista kehittämisohjel-
mista. Kiviä ja keitaita 2 -tutkimuksesta saadaan vahvaa tukea ja suuntaa kehit-
tämisohjelman sisällölle. 

Toinen keskeinen tavoite visiossa on kehittää jatkuvan oppimisen mahdol-
lisuuksia korkeakouluissa. Tämä velvoite on vuoden alusta lähtien sisällytetty 
ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin. Korkeakoulut, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö ja keskeiset sidosryhmät pohtivat jatkuvan oppimisen toimintamal-
lia kevään 2019 aikana. Tämä valtakunnallinen työ edellyttää korkeakoulujen, 
erityisesti opettajien ja tutkijoiden, asiantuntijuuden hyödyntämistä. 

Kolmas konkreettinen tavoite visiossa on tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnan rahoituksen lisääminen yhteiskunnan ja elinkeinorakenteen uudis-
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tamiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Tavoite on asetettu 4 %:iin BKT:sta. Ta-
voitteen saavuttaminen edellyttää lisäpanostuksia paitsi julkiselta myös erityi-
sesti yritysten puolelta. Olen hyvin iloinen, että olemme saaneet TKI-toimin-
nan vahvistamisen myös ammattikorkeakoulujen agendalle. Vaikka rahoituk-
sen lisäys on pieni, se on tuonut uuden kansainvälisen vertaisarvioinnin ele-
mentin ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, mikä lisää ammattikorkeakou-
lujen TKI-toiminnan tunnettuutta ja näkyvyyttä. 

Kiviä ja keitaita 2 -tutkimus on oivallinen jatko ammattikorkeakoulujen 
johtamisen, opetuksen ja opettajien osaamisen kehittämiselle sekä työn tuke-
miselle. Tässä laajassa tutkimushankkeessa selvitettiin ammattikorkeakoulu-
jen henkilöstön (opettajat, asiantuntijat ja päälliköt) kokemuksia toimintaym-
päristön muutosten vaikutuksista ammattikorkeakoulussa. Tulosten mukaan 
henkilöstö tunnistaa osaamistarpeita, he ovat itse halukkaita panostamaan 
oman osaamisensa kehittämiseen ja heillä on halu toimia erilaisissa kehittämis-
tehtävissä. Tämä on hyvä lähtökohta korkeakoulutuksen uudistamiselle. Kai-
kille korkeakoulutuksen parissa työskenteleville tulokset ovat tärkeä muistu-
tus: muutoksen toteuttavat hyvinvoivat opettajat, muu henkilöstö ja opiske-
lijat. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on tukea uutta luovien, hyvinvoivien 
korkeakouluyhteisöjen syntymistä. 

Anita Lehikoinen
kansliapäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Johdatus ammattikorkeakoulu-
 maisemaan
 
Arvoisa lukija, tämä raportti esittelee Haaga-Helia Ammatillisen opettajakor-
keakoulun ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n yhteistyössä tuotetun tut-
kimuksen, joka tarkastelee ammattikorkeakoulutyön muutosta. Tutkimus on 
jatkoa vuonna 2013 julkaistulle Kiviä ja keitaita – Ammattikorkeakoulutyö 
muutoksessa -tutkimukselle.

Raportti on jaettu johdantomuotoiseen Lukijalle-osaan sekä kahteen tutki-
musta esittelevään osaan. Lukijalle-osa maalaa tilannekuvan siitä, mitä ammat-
tikorkeakouluille tänä päivänä kuuluu ja mikä on muuttunut kuluneen vuosi-
kymmenen aikana. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa esitellään kvantitatiivi-
sen kyselyn tulokset. Tutkimuksen vastaajien taustat avataan sukupuolen, iän, 
työkokemuksen, tehtävänimikkeen ja koulutusalan mukaan. Teemoina ovat 
ammattikorkeakoulun henkilökunnan identiteetti, osaaminen ja osaamisen ke-
hittyminen sekä työtehtävät ja niiden suunnittelu. Kvantitatiivisen osan lopussa 
tämän tutkimuksen aineistoa vertaillaan viime tutkimuksen  aineistoon, ja sen 
tavoitteena on kuvailla esitettyjen teemojen kehitystä.

Toinen osa sisältää kyselyaineiston kvalitatiivisen aineiston tulokset. Tee-
moina ovat ammattikorkeakouluhenkilöstön johtamiskokemukset, epäreiluusko-
kemukset, muutoskokemukset, osaamiskatveet sekä pedagogiset työkalut. Lopussa 
esitetään tuloksiin perustuva kokonaistulkinta ammattikorkeakoulujen henki-
löstön nykykokemuksista. 

 

Muuttuva ammattikorkeakoulu 

Ensimmäisen Kiviä ja keitaita -raportin (2013) jälkeen ammattikorkeakoulut 
ovat kokeneet merkittävän muutoksen. Ammattikorkeakoulu-uudistus (2011–
2015) loi uudenlaiset toiminnalliset ja lainsäädännölliset puitteet ammattikor-
keakouluille. Ammattikorkeakoulut määriteltiin autonomisiksi aluekehittäjik-
si, jotka vastuullisia osaajia kouluttamalla sekä työelämää uudistamalla luovat 
kilpailukykyä ja kansainvälistä arvostusta (mukaillen HE 26/2014 vp, 13).

Uudistuksen taustalla oli opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 teet-
tämä selvitys, jonka selvityshenkilöt arvioivat, että ammattikorkeakoulusekto-
ria tulisi uudistaa niiden perustehtäviä tukevaksi. Näiksi perustehtäviksi näh-
tiin työelämälähtöinen koulutus ja aluekehitystä palveleva soveltava tutkimus 
(mukaillen Owal Group 2018 & HE 26/2014 vp, 12). 
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Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutettiin kahdessa vaiheessa vuosien 2011 
ja 2015 välisenä aikana. Uudistuksen ensimmäinen vaihe keskittyi ammattikor-
keakoulujen rakenteellisen uudistamisen vauhdittamiseen sekä toiminnan laa-
dun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Vuoden 2014 alusta am-
mattikorkeakouluille myönnettiinkin uudet toimiluvat, joissa korostettiin laa-
tua ja vaikuttavuutta sekä luovuttiin opetus- ja kulttuuriministeriön tekemis-
tä koulutusohjelmapäätöksistä. Myös ammattikorkeakoulujen rahoituspohjaa 
uudistettiin yliopistojen kaltaiseksi, mutta merkittävimmät rahoitusmittarit 
liittyvät koulutustoimintaan eli tutkintojen suorittamiseen ja opintojen etene-
miseen.

Kokonaan uudistetut ammattikorkeakoululaki ja asetus tulivat voimaan 
vuoden 2015 alussa. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siir-
rettiin kokonaan valtiolle, ja kaikista ammattikorkeakouluista tuli osakeyhtiö-
muodossa toimivia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Uudistuksella haluttiin ennen 
kaikkea kannustaa itsenäisempään ja joustavampaan toimintaan, jolla vasta-
taan työelämän ja muun yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. 

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ohella viimeisten kahden eduskuntavaa-
likauden koulutusleikkaukset ovat vaikuttaneet ammattikorkeakoulutyöhön. 

Kuvio 1 esittää ammattikorkeakoulujen rahoituksen kehitystä vuosina 
2008–2018. Vuoteen 2014 asti sekä valtio että kunnat rahoittivat ammattikor-
keakoulujen toimintaa. Vuonna 2015 valtio otti hoitaakseen ammattikorkea-
koulujen perusrahoituksen ammattikorkeakoulu-uudistuksen johdosta. Perus-
rahoituksen taso on laskenut yli 150 miljoonalla vuodesta 2012 vuoteen 2018. 

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen kehitys 2008–2018.  

(Lainattu: Owal Group 2018) 
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Kuviossa 2 esitetään henkilötyövuosien kehitys vuosien 2010 ja 2017 välil-
lä. Kaikki kuvion työ on muunnettu henkilötyövuosiksi 1600 tunnin vuosityö-
 ajan mukaan, jotta vuosien välinen tarkastelu on mahdollisimman johdon-
mukaista. Ulkopuolelta hankittu työ sisältää ostopalveluna hankitun muun 
työn, sivutoimiset opettajat ja ostopalveluna hankitun tuntiopetuksen. Henki-
lökunnan määrä on tarkasteluvuosina pääosin laskeva. Henkilökunnan osalta 
opetus henkilökunnan henkilötyövuosien lasku on suurin 875 henkilötyövuo-
della (n. 19 %). Myös muun henkilökunnan ja TKI-henkilökunnan henkilö-
työvuodet ovat laskeneet. Ulkopuolelta hankitun työn osuus on lähes puolittu-
nut seitsemässä vuodessa.   

 

Kuvio 2. Ammattikorkeakoulujen henkilötyövuosien kehitys 2010–2017  

Kuvio 3 tarkastelee suoritettujen tutkintojen, opiskelijoiden ja henkilökun-
nan määrän kehittymistä vuosina 2008–2017. Kuviossa vuosi 2008 on perus-
vuosi, johon kehitystä verrataan. Opettajien määrä tarkasteluaikana on las-
kenut 15,6 %. Muun henkilökunnan määrä on tarkastelun alkuvuosien jyr-
kähkön nousun ja keskivaiheen laskun jälkeen asettunut 2,1 % alemmalle ta-
solle. Uusien opiskelijoiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosina 
2008–2017. Ammattikorkeakouluissa aloittaa joka vuosi keskiarvolla mitattuna 
38 186 uutta opiskelijaa. Suoritettujen tutkintojen määrä on kuitenkin noussut 
tasaisesti vuodesta 2009. Vuonna 2010 ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
ti 23 604 opiskelijaa. Vuonna 2017 suoritettujen tutkintojen määrä oli 27 644. 
Vuonna 2010 opetusresurssit eli käytännössä tunnit yhtä opintopistettä koh-
den olivat keskimäärin 24 h / op. Vuonna 2017 käytetyt tunnit per opintopiste 
olivat laskeneet noin 20 % ja olivat keskimäärin 19,2 h / op.  
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Kuvio 3. Suoritettujen tutkintojen, opiskelijoiden ja henkilökunnan indeksoitu (2008=100)  

kehitys vuosina 2008–2017.

Kyselyaineiston kvantitatiivisen perusanalyysin on toteuttanut OAJ:n kor-
keakouluharjoittelija Sami-Pekka Hakamäki. Tämän jälkeen kvantitatiivisen 
aineiston tulkinnat on työstetty tutkimusryhmän yhteistyönä. Raportin toisen 
osan laadullisista analyyseistä vastaavat Haaga-Helia Ammatillisen opettajakor-
keakoulun tutkijat Kimmo Mäki, Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Sampo Mie-
lityinen. Tutkimustyömme on mahdollistanut KOPE – korkeakoulupedago-
giikkaa yhteistyössä -hanke. Kopelaisina olemme saaneet panostaa hankkeen 
voimavaroja tutkimustyöhömme. Kiitos KOPE:lle.

Raportti on oiva osoitus ammattikorkeakoulupedagogiikan hengen mukai-
sesta tutkimustoiminnasta. Olemme yhteistyössä opetusalalla toimivien am-
mattijärjestön kanssa muodostaneet tutkimusverkoston, joka jo toisen kerran 
on toteuttanut mittavan tutkimusprosessin. Kummankin organisaation tutki-
mus- ja kehittämisosaaminen on yhteisesti hyödynnetty, ja tulokset tuottavat 
ammattikorkeakoulukentälle johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja opet-
tajan työn kehittämiseen kaivattuja apuja.

Yhteinen intressimme on jatkossakin tukea osaltamme ammattikorkeakou-
lujen kehittämistä niin pedagogisesti kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan-
kin osalta. Tämän takeena ovat hyvinvoivat korkeakoulut hyvinvoivine ihmi-
sineen. Suuri kiitos hedelmällisestä yhteistyöstä OAJ:n tehotiimille Hannele 
Louhelaiselle, Pasi Revolle ja Vesa Ilvekselle. Iso kiitos myös korkeakouluhar-
joittelija Sami-Pekka Hakamäelle, joka Vesan kanssa tiivisti laajan määrällisen 
aineiston ymmärrettävään muotoon ja puki tulokset kehittämistä vauhditta-
viksi teemoiksi. 
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OSA I.



13OSA I 1. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

OSA I.

1  TUTKIMUKSEN  
TOTEUTTAMINEN 

Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Kiviä ja keitaita – Am-
mattikorkeakoulutyö muutoksessa -tutkimukselle. Ensimmäinen tutkimus oli 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja OAJ:n tutkimushanke, jonka aiheena oli 
moniulotteinen ammattikorkeakouluopettajuus (MOPE). Kiviä ja keitaita 2  
keskittyy laajentamaan käsitystä ammattikorkeakoulutoimijuudesta ja sen jat-
kuvasta, joskus tempoilevastakin muutoksesta. Haaga-Helian ja OAJ:n yhteis-
työ jatkuu tässäkin tutkimuksessa, joka nojaa teoreettisesti edeltäjäänsä mutta 
jonka näkökulmat on päivitetty tähän hetkeen.

1.1  Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2018 tammi-helmikuussa valtakunnallisella 
kyselyllä ammattikorkeakoulujen henkilöstöltä. Kyselyssä selvitettiin ammatti-
korkeakoulujen henkilökunnan työn koostumusta ja suunnittelua, työn suun-
nittelun perustaa, vastaajan osaamista ammattikorkeakoulussa, kehittymis-
mahdollisuuksia ja niiden tukemista sekä kuvaa opettajan ammatista ja opetta-
juudesta. Kyselylomaketta oli muokattu edellisestä kyselystä saadun palautteen 
perusteella. Tällä kertaa kyselylomake rakentui 18 strukturoidun kysymyksen 
ympärille. Lisäksi se sisälsi kolme avointa kysymystä, jotka käsittelivät työai-
kaan liittyviä keskeisiä ongelmia, työssä toteutettavaa pedagogiikkaa ja osaa-
mistarpeita tulevaisuudessa. Viimeisenä vastaajille oli annettu vapaan sanan 
mahdollisuus.

Kysely suunnattiin yleisesti ammattikorkeakoulujen henkilöstölle, ja siihen 
vastasi 961 ammattikorkeakoulujen eri tehtävissä toimivaa henkilöä. Tehtävä-
nimikkeet oli jaettu neljään eri kategoriaan: yliopettajat, lehtorit, päälliköt ja 
asiantuntijat. Kysely lähetettiin pääluottamusmiehille, jotka huolehtivat tutki-
musluvista kussakin ammattikorkeakoulussa ja jakoivat kyselylomakkeen vas-
taajille.
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1.2  Tutkimuksen teoria ja avainkäsitteet 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osan teoria rakentuu pitkälti edellisen Kiviä ja 
keitaita -tutkimuksen teorioiden pohjalle. Tämä on järkevää, sillä käytetty ky-
selylomake nojaa edelleen näihin teorioihin. Osittain teoriaa on kuitenkin päi-
vitetty, ja uudet näkökulmat aineistoon kaipaavat toisenlaista teoriaa. Tämä 
luku keskittyy näiden perusteorioiden ja tutkimuksen avainkäsitteiden esitte-
lyyn.

Pekka Auvinen (2004) toteaa tutkimuksessaan, että AMK-opettajan työn-
kuva on monipuolistunut ja laajentunut opetustyön ulkopuolelle. Opettajan 
ammattialan sisällöllinen yleisosaaminen on korostunut, ja tutkimus-kehitys-
toiminnassa on noussut vaatimuksia erityisosaamisesta. Opettajan odotetaan 
tuottavan uutta tietoa ja osaamista ohjaustyönsä kautta. Ammattikorkeakou-
luopettajan työssä tutkimus- ja kehittämistyöllä sekä työelämälähtöisillä työ-
tehtävillä on yhä useammin kasvava ja merkittävä osuus. Opettajalta vaadi-
taan yhä enemmän sisäistä yrittäjyyttä, kykyä arvioida omaa työtään ja kehit-
tää osaamistaan, monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toisen yksilölli-
seen kohtaamiseen. Kuten edellisenkin Kiviä ja keitaita -tutkimuksen aikana, 
pätevät Auvisen 2000-luvun alussa esittämät tulevaisuuskuvat edelleen. Kilpai-
lu koulutusmarkkinoilla on kiristynyt entisestään.

Kimmo Mäki (2012) käsittelee väitöskirjassaan ammattikorkeakoulumais-
ta työkulttuuria opettajan työn näkökulmasta sekä osaamishaasteita ja sitou-
tumista asiantuntijatyöhön erilaisissa työkulttuureissa. Työkulttuurin olemusta 
avataan yhteisö- ja verkosto-osaamiskäsitteen sekä sitoutumiskäsitteen avulla. 
Tutkimuksen tuloksena löytyi kaksi työkulttuuriheimoa: ristiriitojen ja kohtaa-
mattomien tulkintojen työkulttuuriheimo sekä substanssi- ja opetuskeskeinen 
työkulttuuriheimo. Ristiriitojen ja kohtaamattomien tulkintojen työkulttuuri-
heimo sisältää opettajia, jotka hahmottavat työnsä pedagogisen työn, TKI-työn 
ja alueellisen kehittämistyön kautta. Opettajat työskentelevät moninaisissa työ-
tehtävissä luokkahuoneopetuksesta vaativiin työelämähankkeisiin saakka. Hei-
moa heikentävät opettajien epäyhtenäiset käsitykset AMK-työn fokuksesta. 
Substanssi- ja opetuskeskeinen opettajaheimo kokee luokkahuoneopetuksen, 
tietojen jakamisen sekä ammattisubstanssin opettamisen keskeisimmäksi. He 
suhtautuvat negatiivisesti hanketyöskentelyyn ammattikorkeakouluissa. Mäki 
toteaa, että työkulttuurilla on keskeinen merkitys, kun opettaja jäsentää omaa 
työtään, pohtii osaamisvaatimuksia ja sitoutumistaan. Käsitys opettajan työstä, 
sen sisällöstä, on työkulttuurin muotoutumisen keskeinen ydin. Se mahdollis-
taa tai estää yhteisöllisen työskentelyn kehittymisen työkulttuurissa. 

Heidi Ahokallio-Leppälä (2016) käsittelee osaamisen ja henkilöstön kehittä-
misen teemoja yhden ammattikorkeakoulun toimintakäytänteiden kautta. Tut-
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kimus käsittelee henkilöstön kehittämiseen kuuluvaa toimintaa 20 vuoden ajan-
jaksolla. Jo tutkimuksen alkupuolella tulevat esiin erilaiset näkemykset osaami-
sen johtamisesta ja kehittämisestä. Tänä ajanjaksona työelämässä on tapahtunut 
murroksia, joilla on ollut vaikutuksia ammattikorkeakoulussa työskentelevän 
henkilöstön osaamisvaatimuksiin. Työelämän muutos edellyttää ammattikor-
keakoulujen toimintojen ja tekojen analysointia ja niiden kehittämistä. Työelä-
mässä tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät jatkuvaa uuden tiedon, tuot-
teiden, palveluiden ja toimintojen kehittämistä. Nopeat muutokset edellyttävät 
myös yksilöiden ja organisaation tavoitteiden yhteensovittamista. Pohdinnois-
saan Ahokallio-Leppälä peräänkuuluttaa systemaattista, pitkäjänteistä sekä ku-
rinalaista kehittämistyötä. Organisaatiossa tapahtuvaa oppimista ja sitä kautta 
organisaatiossa olevien toimintojen uudistumista ei voida pitää itsestäänselvyy-
tenä, vaan tähän tarvitaan ennen kaikkea oppimisen ja osaamisen johtamista.

Ammattikorkeakoulutoimija-käsitettä käytetään tutkimuksen empiirisen ai-
neiston henkilöistä. Se kuvaa yliopettajia, lehtoreita, päällikköitä ja asiantunti-
joita, jotka toimivat ammattikorkeakoulussa ja tekevät ammattikorkeakoulu-
työtä.

Ammattikorkeakouluopettajan osaaminen  tarkoittaa käsitystä opettajan 
työnkuvasta ja siihen liittyvästä osaamisesta. Ammattikorkeakoululaki 
(932/2014) jäsentää ammattikorkeakoulujen tehtäviä ja sitä kautta myös 
opettajan työtä ja osaamista.

Työelämän muutos -käsite pitää sisällään sen jatkuvan muutoksen alaisen 
kentän, jossa jokainen työntekijä nykyisin toimii. Digitalisaatio sekä tuotta-
vuuden ja tehokkuuden tuomat muutokset työelämän toimintatapoihin vai-
kuttavat niin organisaatio- kuin yksilötasolla työnteon tapoihin ja vaatimuk-
siin. Alasoini, Järvensivu ja Mäkitalo (2012, 6) kuuluttavat eri osapuolten uu-
delleenorganisoidun yhteistoiminnan perään. Tämä muuttaa perinteisiä funk-
tionaalisia työnjakoja sekä toimintatapoja. Tämä vaikuttaa myös opettajan työ-
hön, sillä perinteisin opettajan työnkuva on ammattikorkeakouluissa laajentu-
nut soveltavan tutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä verkostoyhteistyön 
alueille. Ammattikorkeakouluopettajuuden monet roolit ja työtehtävät koros-
tavat moniosaajan merkitystä. (Kajaste ym. 2012, 40.)

Opettajan identiteetti -käsite voidaan nähdä dynaamisena ja muuttuvana. 
Siihen vaikuttavat monet ulkoiset tekijät, kuten työ- ja elämänkokemus, se-
kä sisäiset tekijät, kuten tunteet (Beauchamp 2009, myös Rodgers & Scott 
2008). Beijaard, Meijer ja Verloop (2004) kuvailevat opettajan identiteettiä jat-
kuvaksi prosessiksi, jonka vuoksi se on vakaan sijasta dynaaminen, siis jatku-
vasti kehittyvä ilmiö. Se sisältää sekä henkilön että kontekstin. Koulutuksen 
kontekstin sisällä opettajat oppivat omalla uniikilla tavallaan alansa luonteen-
omaiset tavat. 
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1.3  Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittelee aineistoa kvantitatiivisin tutkimus-
menetelmin. Siinä keskitytään kyselylomakkeen Likert-asteikollisiin kysymys-
patteristoihin ja niiden teemoihin:

Miten työ ja osaaminen ammattikorkeakouluissa on muuttunut?

Tätä selvittääksemme esitimme aineistolle seuraavat kysymykset: 

• Onko ammattikorkeakoulun henkilökunnalla erilaisia identiteettejä? 
• Minkälaista osaamista ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä on? 
• Miten työaikaa suunnitellaan ja kuinka tyytyväisiä siihen ollaan ammatti-

korkeakouluissa?

Kysymyksillä pyritään pääsemään kiinni niihin muutoksiin, jotka voi-
daan tehdä näkyviksi aineiston kautta. Lomakkeen teemat rajaavat tutkimuk-
sen koskemaan luontevasti ammattikorkeakoulutyötä ja tarkemmin osaamista, 
työtä ja työsuunnittelua sekä opettajuutta ja sen tulevaisuutta.

Kysymystenasettelu on tarkoituksellisesti pidetty lähellä edellistä Kiviä ja 
keitaita -tutkimusta, jotta niitä voitaisiin vertailla toisiinsa. Tarkoitus ei kui-
tenkaan ole tehdä toisintoa edellisestä tutkimuksesta, ja tämä tutkimus käsit-
teleekin kysymyksiä niin uuden aineiston kuin uusien näkökulmienkin kautta. 
Tutkimuksen kattoteemana on muutos, jota tarkastellaan varsinkin luvussa 6, 
jossa vertaillaan viime tutkimuksen ja tämän tutkimuksen aineistoja.

 
 

1.4  Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi  
ja tutkimuksen luotettavuus 

 
Tutkimusaineiston analyysi aloitettiin laskemalla frekvenssi- ja prosenttijakau-
mat. Tilastollista analyysia varten väittämistä muodostettiin pääkomponentti-
analyysin ja korrelaatioiden kautta uusia summamuuttujia. Summamuuttujien 
reliabiliteettia tarkasteltiin Cronbachin alfa -kertoimen avulla. Reliaabeliuden 
perusajatus voidaan tiivistää siten, että reliaabeliin kyselyyn annetut vastauk-
set eroavat, koska vastaajilla on erilaisia mielipiteitä, eivät sen takia, että kysely 
on hämmentävä tai monitulkintainen. (SPSS 199, 362.) Tilastollisen analyysin 
menetelmät pidettiin tarkoituksella samanlaisina, jotta vertailu edelliseen Ki-
viä ja keitaita -tutkimukseen olisi luontevaa.

Jokivuori ja Hietala (2007) selventävät, että pääkomponenttianalyysi on 
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monimuuttujamenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään muuttujajoukosta 
yhteisiä piirteitä tai ulottuvuuksia. Sen peruslähtökohtana ovat muuttujien vä-
liset suhteet eli korrelaatiot, ja analyysin logiikkana on ensin tutkia muuttujien 
välisiä korrelaatiota ja pelkistää monen kysymyksen muodostama avaruus nii-
den perusteella mahdollisimman harvaan pääkomponenttiin. Muuttujat saa-
vat latauksen kullekin komponentille, ja täten pääkomponenttianalyysi on ai-
na myös subjektiivista. Tässä tutkimuksessa pääkomponenttianalyysiä on käy-
tetty kysymysten aihepiirien sisällä olevien korrelaatioiden parempaan selvit-
tämiseen, eikä pääkomponentteja ole välttämättä käytetty suoraan vaan niihin 
on sisällytetty myös muita teorian valossa komponenttiin sopivia muuttujia.

Cronbachin alfa -kerroin on yksi tapa tarkastella väittämien sisäistä konsis-
tenssia eli yhtenäisyyttä. Se lasketaan muuttujien välisten keskimääräisten kor-
relaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä suurempi alfan arvo, 
sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan. Mittareita pidetään luotetta-
vina, kun kertoimen arvo on yli 0,60. Tässä tutkimuksessa summamuuttujien 
reliabiliteettia tarkasteltiin laskemalla kahdeksalle summamuuttujalle Cron-
bachin alfa -kertoimet (Taulukko 1). Käytännössä summamuuttujien rakenta-
minen alkoi väitteiden tarkastelulla ja järjestämisellä. Tämän jälkeen valittuja 
väittämiä tarkasteltiin sekä koko teeman kontekstissa että väittämien sisäisten 
korrelaatioiden kautta. Käytännössä kokeiltiin erilaisia muuttujakombinaatioi-
ta ja verrattiin saatuja alfan arvoja. Rakennettujen summamuuttujien tarkat 
väittämät ovat liitteessä 2. 

SUMMAMUUTTUJA CRONBACHIN ALFA -KERROIN

Pedagoginen identiteetti 0,849

Substanssi-identiteetti 0,767

TKI-identiteetti 0,783

Pedagoginen osaaminen 0,868

TKI- ja kehittämisosaaminen 0,887

Oman osaamisen kehittäminen 0,685

Tyytyväisyys työaikasuunnitelmaan 0,927

Tyytyväisyys työaikasuunnitteluun 0,852

Taulukko 1. Summamuuttujat ja summamuuttujien Cronbachin alfa -kerroin.



18

Tilastollinen merkitsevyys eli niin sanottu p-arvo saadaan jokaisen tilastol-
lisen testin tuloksena. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että on epätodennäköis-
tä, että tulos olisi sattumaa. Tilastollisesti merkitsevä ero tarkoittaa kuitenkin 
vain sitä, että ero on olemassa, muttei sitä, että se olisi erityisen suuri tai muu-
ten merkittävä. Tilastollinen merkitsevyys on kuitenkin tärkeä silloin, kun tut-
kimukseen ei ole käytettävissä koko perusjoukkoa, vaan jokin otos siitä. Täs-
sä tutkimuksessa perusjoukko olisi esimerkiksi kaikki ammattikorkeakoulussa 
työskentelevät henkilöt ja otos on tämän tutkimuksen vastaajajoukko. P-ar-
vo kertookin testien yleistämisen mahdollisuuden otoksesta perusjoukkoon. Se 
on todennäköisyys sille, että laskettu ero/riippuvuus on pelkästään otantavir-
hettä. Yleisimmin käytetty p-arvon hyväksyttävä raja on 0,05 eli 5 %, jolloin 
on tapana puhua tilastollisesti ”melkein merkitsevästä” tuloksesta. Jos se on al-
le 0,01, pidetään tulosta tilastollisesti ”merkitsevänä”, ja jos se on alle 0,001, si-
tä pidetään tilastollisesti ”erittäin merkitsevänä”. (http://www.fsd.uta.fi/mene-
telmaopetus/hypoteesi/testaus.html)

Määrällisessä analyysissa tutkimukseen liittyvät ongelmat kumpuavat 
yleensä kyselylomakkeen tai vastaajajoukon rakenteesta. Näin tapahtui myös 
tässä tutkimuksessa. Kyselylomakkeeseen pystyi halutessaan vastaamaan jokai-
nen ammattikorkeakoulun henkilökunnan edustaja, kunhan hänellä oli linkki 
kyselyyn. Tämä toi vastaajajoukkoon hieman varianssia, mutta vastaajat olivat 
pääsääsääntöisesti opetushenkilökuntaa (yliopettajia ja lehtoreita). Osa lomak-
keen kysymyksistä oli suunnattu selkeästi opetushenkilöstölle, mistä tuli jon-
kin verran kritiikkiä vastaajilta, jotka eivät varsinaisesti toimineet opetustehtä-
vissä. Kokonaisuutena kyselylomakkeeseen oltiin kuitenkin tyytyväisiä. 
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2  VASTAAJAT 

Vuonna 2017 ammattikorkeakouluissa toimi 3 754 lehtoria, yliopettajaa tai 
tuntiopettajaa (Tilastokeskus). Yhteensä ammattikorkeakouluissa työskente-
lee noin 10 000 henkilöä, kun lasketaan yhteen ammattikorkeakoulujen sivuil-
laan ilmoittamat henkilöstön määrät. Kyselyyn vastasi 961 henkilöä, joista 63 %  
(n=603) oli naisia ja 37 % (n=354) miehiä. Neljä vastaajaa ei ilmoittanut suku-
puoltaan. Vastaajista 57 % oli yli 50-vuotiaita (taulukko 2), keskiarvon olles-
sa hieman yli 50 vuotta. Tyypillistä vastaajaa voidaankin kuvailla seuraavasti: 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut (n=612; 64 %), lehtorin ammatti-
nimikkeellä (n=680; 71 %) toimiva sekä vakituisessa työsuhteessa oleva (n=838; 
89 %) henkilö.

IKÄ (vuosina) N %

alle 30 15 2

30–39 104 11

40–49 263 27

50–59 400 42

60 tai enemmän 151 15

Tieto puuttuu 28 3

Yhteensä 961 100

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma. 

Vastaajista huomattavalla osalla oli jo pitkä ura ammattikorkeakoulutyös-
sä. Noin kolmasosa vastaajista oli työskennellyt ammattikorkeakoulussa 15–
21 vuotta ja toinen kolmasosa 6–14 vuotta. Loput vastaajista jakautuivat alle 5 
vuotta työskennelleisiin ja yli 21 vuotta työskennelleisiin (taulukko 3). 
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TYÖKOKEMUS (vuosina) N %

0–5 180 19

6–14 315 33

15–21 339 34

Yli 21 121 13

Tieto puuttuu 6 1

Yhteensä 961 100

Taulukko 3. Vastaajien työkokemus ammattikorkeakoulussa. 

Yliopettajista 95 %, lehtoreista 81 % ja päälliköistä 80 % oli työskennellyt 
ammattikorkeakouluissa vähintään kuusi vuotta. Yli 14 vuotta ammattikorkea-
kouluissa työskennelleitä oli yliopettajista 65 % ja lehtoreista sekä päälliköis-
tä noin puolet. Asiantuntijoiden työuran pituus jakautui tasaisemmin, ja 38 % 
asiantuntijoista oli työskennellyt ammattikorkeakouluissa 5 vuotta tai vähem-
män. Kaikkia vastaajia tarkasteltaessa työuran pituuden keskiarvo oli noin 13 
vuotta. 

Vastaajilla oli tässä kyselyssä neljä erilaista vaihtoehtoa tehtävänimikkeille. 
Yleisin tehtävänimike oli lehtori, joita oli 71 % vastaajista. Yliopettajia vastaa-
jista oli 12 %, asiantuntijoita 9 % ja päälliköitä 7 %. (Ks. taulukko 4.) Asian-
tuntijoiden tehtävänimikkeitä olivat esimerkiksi TKI-asiantuntija, suunnitteli-
ja, Human Resources Specialist, laatuasiantuntija ja koordinaattori. Asiantun-
tijoiden tehtävänimikkeistä löytyi myös tuntiopettajia. Päälliköiden tehtäväni-
mikkeisiin sisältyi muun muassa koulutus-, palvelu- ja projektipäälliköitä sekä 
tutkimus- ja hallintopäälliköitä.

TEHTÄVÄNIMIKE N %

Yliopettaja 114 12

Lehtori 680 71

Päällikkö 70 7

Asiantuntija 89 9

Tieto puuttuu 8 1

Yhteensä 961 100

Taulukko 4. Vastaajien tehtävänimike ammattikorkeakoulussa.
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Tehtävänimikkeistä lehtorit ja yliopettajat olivat yli 90-prosenttisesti vaki-
naisessa työsuhteessa. Enemmän hajontaa oli päälliköiden (vakinaisessa työ-
suhteessa 79 %) ja asiantuntijoiden (vakinaisessa työsuhteessa 69 %) kesken. 
Vakinaisessa työsuhteessa oleviin sovellettiin lähes aina (90 %) 1 600 tunnin 
käytäntöä, kun taas määräaikaisissa työsuhteissa olevista käytäntöä sovellettiin 
vain 58 %:iin. Kaikkia vastaajia tarkasteltaessa 89 % (n=838) vastaajista oli vaki-
naisessa työsuhteessa ja 11 % (n=101) määräaikaisessa työsuhteessa.

Yhteensä hieman yli puolet vastaajista työskenteli joko sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alalla (28 %) tai tekniikan ja liikenteen alalla (23 %). Kolmannek-
si suurin edustus oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla (16 
%). Muita aloja olivat humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontie-
teiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousa-
la. Koulutusalojen yhteisessä opetuksessa työskenteli 7 % vastaajista. Vastaajis-
ta 3 % ei ollut ilmoittanut koulutusalaansa. (Taulukko 5)

KOULUTUSALA N %

Humanistinen ja kasvatusala 46 5

Kulttuuriala 61 6

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 155 16

Luonnontieteiden ala 20 2

Tekniikan ja liikenteen ala 224 23

Luonnonvara- ja ympäristöala 50 5

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 264 28

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 47 5

Koko ammattikorkeakoulun yhteinen 70 7

Tieto puuttuu 24 3

Yhteensä 961 100

Taulukko 5. Vastaajien koulutusala ammattikorkeakoulussa

Vastaajien pedagoginen pätevyys oli korkealla tasolla: vastaajista 88 %:lla 
(n=841) on pedagoginen pätevyys ja 3 %:lla (n=27) opinnot pedagogisen pä-
tevyyden saavuttamiseksi olivat kesken. 9 % (n= 87) vastaajista ilmoitti, ettei 
heillä ole pedagogista pätevyyttä. Pedagogisesti pätemättömistä suurin osa il-
moitti tehtävänimikkeekseen joko asiantuntijan tai päällikön. 
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3  AMMATTIKORKEAKOULUN  
HENKILÖSTÖN IDENTITEETTI 

”Ammatillinen identiteetti on erottaman osa ihmisen identiteettiä. Jokainen ihmi-

nen tunnistaa kuinka voimakkaasti ammatillisten pyrkimysten ’moraali’ voi ohjata 

ihmisen työtä” (Parker 2000, 211).

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaiset korkeakoulutuksen refor-
mit, institutionaaliset innovaatiot, uudistuneet institutionaaliset fokukset sekä 
teknologiset innovaatiot ovat muokanneet akateemista työtä ja rooleja radikaa-
listi. Uudistusten taustalla on uskottu tarve toteuttaa korkeakoulutuksen saa-
tavuutta ja muita, usein poliittisesti ajettuja päämääriä. Toimintaympäristön ja 
kulttuurin muutos luo paineita myös ammatti-identiteetin muutokselle (Mc-
Naughton & Billot 2016).

Yhden käsityksen mukaan identiteetti muokkautuu erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa ja -asemissa. Identiteetin tärkeänä tehtävänä on kuitenkin ai-
na ollut tarjota yksilölle ontologista turvallisuutta nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa (mm. Giddens 1995.) Identiteetti luo yhdenmukaista subjektiviteettia 
pirstaloituvassa työelämässä, jota vakaan urakehityksen sijasta kuvastavat epi-
sodisuus ja jatkuva muutos. Myös Mäki (2012) toteaa, että ammattikorkeakou-
lun opettajat joutuvat kaiken aikaa tekemään, joko tiedostamattomia tai tie-
dostettuja, valintoja sen suhteen, mihin haluavat työnsä fokusoida. Tätä prob-
lematiikkaa lisäävät yhä monimuotoisemmat työelämälähtöiset hankkeet ja li-
sääntynyt tutkimustoiminta. Tätä pirstaleisuutta voivat kärjistää koetut erot 
henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvussa sekä muuntuvat ammatilliset 
kytkökset. Vaikutukset näkyvät työpaikoilla, koska identiteetti vaikuttaa muun 
muassa henkilön motivaatioon, sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja tehok-
kuuteen (McNaughton & Billot 2016, 645).

Ammatillisella identiteetillä voi olla suuri vaikutus työympäristöön juur-
tumiseen. Parhaimmillaan identiteetti auttaa henkilöä kohtaamaan uusia työ-
 elämän haasteita ja pahimmillaan edesauttaa oman poteron kaivamista. Keski-
tymme teoriasta ja kyselyn teemoista nouseviin jäsennyksiin opettajaidentitee-
tistä. Identiteeteiksi hahmottuivat substanssi-, pedagoginen identiteetti ja TKI-
identiteetti. Näistä kaksi ensimmäistä myötäilevät teoriasta nousevia asiantun-
tijaidentiteettejä ja keskittyvät ensisijaisesti opetushenkilökuntaan. TKI-identi-
teetti kuvastaa opetustyön rinnalle nousseita ja lainsäädäntöön perustuvia hen-
kilökunnan tehtäviä alueen elinvoimaisuuden sekä tutkimus-, kehitys- ja inno-
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vaatiotoiminnan parantamiseksi.
Esitetyt identiteetit on rakennettu opetushenkilökunnan eli käytännössä 

opettajien ammatillisen identiteetin perusteella. Tämä johtuu siitä, että iden-
titeettiä kuvaavat parhaiten lomakkeen väitteet opettajan ammatista ja opet-
tajuudesta, joiden kautta pystymme kuvaamaan opettajan ammatillista identi-
teettiä. Identiteetit eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, ja niiden välillä 
on myös positiivisia korrelaatioita. On myös tärkeää muistaa, että rakennetuil-
la identiteeteillä ei ole yksi-yhteen-suhdetta yksilöiden kanssa. 

 
IDENTITEETTIEN JAKAUTUMINEN 
AINEISTOSSA

Lkm %

Pedagoginen identiteetti 391 41

Substanssi-identiteetti 244 25

TKI-identiteetti 263 27

Jakautunut identiteetti 59 6

Yhteensä 957 100

Taulukko 6. Identiteettien jakautuminen aineistossa.

Suurin osa vastaajista (41 %) samaistuu eniten pedagogiseen identiteettiin. 
Tämä saattaa johtua siitä, että suurin osa vastaajista oli opettajia. Substanssi- 
ja TKI-identiteetteihin samaistuvien määrä on kuitenkin yhteensä suurempi 
kuin pedagogiseen identiteettiin samaistuneet yksinään. Jakautunut identiteet-
ti on 6 %:lla vastaajista. Tällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka saivat identiteettiä 
kuvaavista summamuuttujista samat arvot. Tätä voidaan tulkita teorian kaut-
ta siten, että näiden vastaajien identiteetti on muutostilassa, konfliktissa tai ja-
kautunut esimerkiksi opetustyön ja kehitystyön puristuksessa kahtaalle.

Identiteettejä on tässä tutkimuksessa käsitelty ammattinimikkeiden mu-
kaan (kuvio 4), koska se erottelee ammattikorkeakouluissa työskenteleviä hen-
kilöitä parhaiten. Olettamuksena on, että ammattikorkeakoulujen henkilö-
kunnan edustajat eroavat ammatilliselta identiteetiltä toisistaan. Identiteettiin 
liittyy tietysti myös muita taustatekijöitä, minkä vuoksi jokaisen esitellyn iden-
titeetin yhteydessä on kuvailtu myös tyypillisin identiteetin edustaja tässä ai-
neistossa.
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 Kuvio 4. Identiteettien jakautuminen työnimikkeittäin. (P:n arvo 0) 

 
3.1  Substanssi-identiteetti 

Substanssi-identiteettiä kuvaa vahva samaistuminen tausta-ammatin asiantun-
tijuuteen. Opetus ammattikorkeakoulussa perustuu ammattialojen historian 
ja tieteellisen pohjan lisäksi opettajien ammatilliseen työkokemukseen. Subs-
tanssi-identiteetissä korostuvat työelämän ymmärtäminen sekä oman asian-
tuntijuuden ja ammatillisen osaamisen kautta syntyvä luottamus tekemiseen. 
Näin pystytään osoittamaan, mikä on ammatillisen osaamisen kannalta kaik-
kein merkityksellisintä. Identiteetti korostaa oman ammattitaidon siirtämistä 
oppilaille.

Substanssi-identiteettiin samaistuu yliopettajista ja lehtoreista noin 40 %, 
päälliköistä 17 % ja asiantuntijoista 18 %. Lisäksi miehet samaistuvat substans-
si-identiteettiin hieman vahvemmin kuin naiset.

Aineiston opetushenkilökunnasta noin 40 % kokee omaavansa vahvan 
substanssi-identiteetin. Tässä aineistossa substanssi-identiteetti on tyypillisim-
min opetustehtävissä toimivalla miehellä, jolla on vakinainen työsuhde ja jo-
hon sovelletaan 1600 tunnin käytäntöä. Substanssi-identiteetti korostuu am-
mattikorkeakoulu-uran alussa.

”Opettajien ammatillinen substanssiosaaminen osa aivan kaiken tärkein ammatti-

korkeakoulussa. Toivoisin että työnantaja ja johto tämän ymmärtäisivät tämän ja 

tekisivät sen hyväksi kaikkensa”
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Substanssiosaamista korostetaan myös joissakin vapaan sanan avovastauk-
sissa, joissa voidaan nähdä ammatillisen identiteetin korostuminen.

3.2  Pedagoginen identiteetti

Pedagogisen identiteetin ydintehtävänä on osaamisen ja oppimisen lisäämi-
nen. Pedagogisessa identiteetissä kiteytyy opettajuus ja aiempi ammatti katoaa 
opettajuuden taustalle. Opettajuuden korostuessa oppilaiden oppiminen nou-
see keskiöön.

Tehtävänimikkeittäin aineistoa tarkasteltaessa opetushenkilökunnasta eli 
yliopettajista ja lehtoreista lähes kaksi kolmasosaa kokee, että heillä on peda-
gogista identiteettiä. Päälliköistä noin 40 % samaistuu pedagogiseen identiteet-
tiin ja asiantuntijoista vain hieman yli viidennes. Taustamuuttujista vastaajan 
tehtävänimike, pedagoginen pätevyys sekä koulutusala ovat tilastollisesti mer-
kitseviä. Pedagogiseen identiteettiin samaistuminen vähenee dramaattisesti, jos 
vastaajalla ei ole pedagogista pätevyyttä. Tekniikan ja liikenteen alan vastaajista 
56 % ei samaistu pedagogiseen identiteettiin.
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Kuvio 5.  Niiden vastaajien osuus työnimikkeittäin, jotka samastuvat substanssi-identiteettiin 

(%). (P=0)
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Kuvio 6. Niiden vastaajien osuus työnimikkeittäin, jotka samastuvat pedagogiseen  

identiteettiin (%). (P=0)

 
Tässä aineistossa pedagoginen identiteetti on tyypillisesti vastaajalla, jo-

ka on korkeakoulutettu, opetustyössä toimiva nainen. Sekä ikä että työvuodet 
vahvistavat pedagogista identiteettiä. Tätä tukee myös teoria, jonka mukaan 
pedagoginen identiteetti korvaa osittain substanssi-identiteetin, kun opet-
tajuus korostuu. Työsuhteen tyypillä ei ole pedagogiseen identiteettiin suur-
ta vaikutusta. Pedagoginen pätevyys ymmärrettävästi vaikuttaa pedagogiseen 
identiteettiin samaistumiseen vahvasti.

3.3  TKI-identiteetti

TKI-identiteetin määrittely tässä tutkimuksessa lähtee liikkeelle ammattikor-
keakoululaista. ”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammatti-
korkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alu-
een elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammatti-
 korkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.”  (Ammattikorkeakoululaki 
4 §.) Identiteetin muodostamisessa on siis tarkoituksellisesti korostettu niitä 
väittämiä, jotka korostavat laissa säädettyjä tehtäviä ja vähemmän opettajuu-
teen liittyviä väittämiä.

Toimija, jolla on TKI-identiteetti, on sisäistänyt ammattikorkeakoulun 
visioihin kuuluvan yhteiskehittelyn ajatuksen. Siinä ammattikorkeakoulun 
kaikki sidosryhmät – opettajat, opiskelijat ja työelämän kumppanit – yhdes-
sä tutkivat ja kehittävät työelämää. Näin kaikki osapuolet hyötyvät yhteis-
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työstä. Varsinkin opettajan identiteetissä TKI korostuu silloin, kun opetta-
ja kokee monotonisen luokkahuoneen ja kodin väliä kulkemisen ahdistavak-
si. Hän haluaa olla mukana erilaisissa projekteissa ja pyrkii ylittämään työelä-
män ja korkeakoulun rajoja. (Reijonen ym. 2014, 38.) Auvinen (2004) kuvaa 
tätä hybridiseksi asiantuntijuudeksi, jossa ammattikorkeakoulun opettajan 
asiantuntijuus asetetaan suhteeseen työelämän asiantuntijuuden kanssa.

TKI-identiteettiin samaistuu 62 % yliopettajista, 42 % päälliköistä, 37 % 
lehtoreista ja 31 % asiantuntijoista. TKI-identiteetti on siis selkeästi vahvin yli-
opettajien keskuudessa. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Niiden vastaajien osuus työnimikkeittäin, jotka samastuvat TKI-identiteettiin (%). (P=0)

Tässä aineistossa TKI-identiteetin kokee tyypillisimmin omakseen 40– 
50-vuotias yliopettaja tai päällikkö, joka on korkeasti koulutettu. Koulutuksen 
tasolla on tilastollisesti vaikuttava merkitys TKI-identiteettiin (kuvio 7). TKI-
identiteettiin samaistuneet vastaajat kokevat osaavansa uudistaa toimintatapo-
jaan työelämän kehityshaasteita vastaaviksi sekä kykenevänsä johtamaan erilai-
sia kehittämishankkeita.
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4  AMMATTIKORKEAKOULUN 
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN 
JA SEN KEHITTÄMINEN 

 

”On tunnistettu, että henkilökunnan osaaminen on korkeakoulun tärkein voima-

vara. Ilman sitä, kirjaimellisesti mitään ei voida saavuttaa” 

(Blackmore & Blackwell 2003, 23).

Ammattikorkeakoulujen toiminnan laajentuminen kohti kehittämis-, inno vaa                    - 
 tio- ja tutkimustoimintaa sekä kansainvälistä koulutusvientiä asettaa henkilös-
tön osaamisen jatkuvan tarkastelun alle. Samaan aikaan toimintaympäristö on 
muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Minkälaista osaamista ammattikorkeakou-
lun henkilökunnalla on nykyisessä kompleksisessa toimintaympäristössä? Mi-
ten ammattikorkeakoulujen henkilökunta kokee oman osaamisensa ja miten 
tätä osaamista kehitetään? Näitä kysymyksiä tarkastelemme tässä luvussa.

Opettajan osaaminen voidaan kytkeä pedagogiikkaan ja sen muutokseen. 
Opettajuus on muuttunut opiskelijalähtöiseksi, mikä muuttaa opettajan roo-
lia ja osaamisvaatimuksia. Nykyisin opettaja nähdään ohjaajana, joka toimii 
opetuksen ohessa asiantuntijayhteisön jäsenenä sekä kansainvälisten verkosto-
jen jäsenenä. Opetuksen lisäksi hänellä on pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen ja työelämän kehittämiseen. Opettajan tulisi ymmärtää työn ytimen 
muutos ja reagoida siihen omaa osaamistaan kehittäen. (Harmoinen 2009, 56–
57.) Ongelmana on, että tämä voi luoda ristiriidan opettajan ammattitaitojen 
ja osaamisvaatimusten välille. Oman alansa ammattilaiselle ei välttämättä ole 
lainkaan selvää, että uudet metodit olisivat parempia kuin vanhat. 

Tiljander (2016) jakaa opettajan osaamisvaatimukset neljään osa-alueeseen: 
kehittämisosaamiseen, työyhteisöosaamiseen, substanssiosaamiseen ja 
pedagogiseen osaamiseen. Näistä osaamisalueista tulisi kyetä nostamaan esiin 
opettajan vahvuusalueet sekä edelleen kehittää ja hyödyntää niitä.

Mäki (2012) jaottelee ammattikorkeakoulutyön osaamisen edellytykset yh-
teisöllisen työskentelyn taitoja korostavaan ryhmään ja ammatillista osaamis-
ta korostavaan ryhmään. Auvinen (2004, 33) jaottelee opettajien osaamisvaati-
mukset kolmeen osa-alueeseen: sisällöllisiin osaamisvaatimuksiin, menetelmäl-
lisiin osaamisvaatimuksiin ja henkilökohtaisiin osaamisvaatimuksiin. Näitä ei 
käytännössä voida kuitenkaan erottaa toisistaan.

Varsinkin opettajien ammattitaidon kehittämisen voidaan nähdä tapahtu-



29OSA I 4. AMMATTIKORKEAKOULUHENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN

van monimutkaisen vyyhdin sisällä, johon kohdistuu kilpailevia haasteita ja 
näkökulmia. Korkeakoulutoimijan rooli ja siihen liitetyt velvollisuudet ovat 
muuttumassa ja niiden mukana myös suhde muihin rooleihin niin korkeakou-
lun sisällä kuin ulkopuolella. Mäki (2016) toteaakin, että varsinkin korkeakou-
luopettajuus on välitilassa ja muutosvaatimukset sekä teemat ovat toisilleen 
ristikkäiset ja suuntavaihtoehtoja on useita.

Rakennamme erilaisen osaamisen ryhmittelyn ammattikorkeakouluissa toi-
mivien henkilöiden osaamisvaatimusten, teorian ja edellisen luvun identiteet-
tien mukaan. Varsinkin opetushenkilökunnalla on laissa määrätyt pätevyysvaa-
timukset, joiden tulee täyttyä. Identiteetti voi toimia osaamisen mahdollistaja-
na, mutta vahvat ammatti-identiteetit voivat aiheuttaa myös siiloja. Teoriana 
käytämme tutkimuksia osaamisesta asiantuntijaorganisaatioissa, joita ammat-
tikorkeakoulut vahvasti edustavat. Summamuuttujiksi rakentuivat pedagoginen 
osaaminen, TKI- ja kehittämisosaaminen ja oman osaamisen kehittäminen.

Aineiston osaamisryhmät 

Jakaumia nimikkeittäin tarkasteltaessa voidaan havaita aineistossa olevan kar-
keasti kolme erilaista osaamisryhmää. Yliopettajat ja lehtorit ovat samaa miel-
tä opetukseen ja ohjaamiseen liittyvistä osaamisen teemoista. Toisen ryhmän 
muodostavat ne päälliköt ja asiantuntijat, jotka osallistuvat päivittäiseen ope-
tus- ja ohjaustyöhön. Kyselyn nimikejaottelu oli kuitenkin sen verran väljä, 
että tätä ryhmää tulee tarkastella syvemmin. Kolmannen ryhmän muodostaa 
päälliköiden ja asiantuntijoiden joukko, joka toimii suunnittelijoina, projekti-
johtajina tai päätoimisina tutkijoina. Tätä voidaan peilata esimerkiksi kuvion 8 
kautta, jossa esitetään tulokset monimuotoisten opintopolkujen suunnittelun 
osaamisesta.
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Kuvio 8. Monimuotoisten opintopolkujen suunnittelun osaaminen nimikkeittäin (%).  

(p=0) (EOS = En osaa sanoa / EKM = Ei kuulu minulle) 

Tämäntyyppinen luokittelu saa vahvistusta siitä, että se toistuu lähes poik-
keuksetta osaamista kuvastavien väittämien jakaumissa, kun tarkastellaan teh-
tävänimikkeitä.

4.1  Pedagoginen osaaminen 
 
Pedagoginen osaaminen liittyy vahvasti opettajuuteen, ja sen lähtökohtia ovat 
sekä opetustaidot että oman ammattialan vahva sisällöllinen osaaminen. Li-
sääntyneet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaatimukset edellyttävät entis-
tä avarakatseisempaa ja syvällisempää erityistietämystä (mm. Auvinen 2004) ja 
uuden tuottamista. Tämä luo paineita pedagogisen osaamisen muutokselle, sil-
lä opiskelun muuttuessa myös opetuksen on muututtava.

Kaikista pedagogisen pätevyyden suorittaneista vastaajista (n=953) 58 % ko-
kee pedagogisen osaamisensa riittäväksi ja 35 % riittämättömäksi. 7 % vastaajis-
ta ei osaa sanoa pedagogisen osaamisensa riittävyydestä tai ei koe sen kuuluvan 
heille. Nimikkeittäin tarkasteltaessa pedagogisesti osaavimpina itseään pitävät 
yliopettajat. Heistä 76 % on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että 
heidän pedagoginen osaamisensa on riittävää.

 

100

80

60

40

20

0
asiantuntija

Samaa mieltä

Eri mieltä

EOS tai EKM

%

lehtoriyliopettaja päällikkö



31OSA I 4. AMMATTIKORKEAKOULUHENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN

PEDAGOGINEN 
OSAAMISENI ON 
RIITTÄVÄÄ 

yliopettaja lehtori päällikkö asiantuntija yht.

täysin samaa mieltä 11 8 6 4 8

samaa mieltä 65 55 47 41 55

eri mieltä 22 31 32 35 30

täysin eri mieltä 3 6 15 20 7

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 113 667 47 51 878

P-arvo = 0,0009   Tilastollisesti erittäin merkitsevä
    

Taulukko 7. Pedagogisen osaamisen riittävyys työnimikkeittäin (%) 

 

4.2  TKI- ja yhteistyöosaaminen 
 
Opettajan rooli on muuttumassa tiedonjakajasta oppimisen ohjaajaksi. Uusi-
na tehtäväalueina lähes kaikille ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuulu-
ville on tullut ammattikorkeakoulutoiminnan suunnittelu ja kehittäminen se-
kä työelämään kohdistuva tutkimus- ja kehittämistoiminta. Varsinkin opetta-
jan osaamisalueisiin kuuluvat erilaisten projektien hallinta, verkostoituminen, 
markkinointi, budjetointi ja tutkimukseen liittyvä menetelmällinen osaami-
nen. Näihin liittyvät vaatimukset laajemmista vuorovaikutustaidoista ja omien 
toimintatapojen tiedostamisesta.

 

TKI- JA YHTEIS- 
TYÖOSAAMISENI 
ON RIITTÄVÄÄ yliopettaja lehtori päällikkö asiantuntija yht.

täysin samaa mieltä 2 2 3 3 2

samaa mieltä 45 30 43 25 33

eri mieltä 41 43 32 35 41

täysin eri mieltä 12 25 22 38 24

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 106 562 65 69 802

P-arvo = 0,0039   Tilastollisesti merkitsevä
    

Taulukko 8. TKI- ja yhteistyöosaamisen riittävyys työnimikkeittäin (%) 
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 TKI- ja yhteistyöosaaminen koetaan vahvimmaksi yliopettajien ja päälli-
köiden keskuudessa. Tehtävänimikkeestä riippumatta suurin osa vastaajista 
on kuitenkin sitä mieltä, ettei heidän TKI- ja kehittämisosaamisensa ole riit-
tävää.

4.3  Osaamisen kehittäminen 
 
Koulutusjärjestelmän muuttuessa ammattikorkeakoulun henkilökunnan 
osaa misen kehittäminen on muutokseen vastaamisen tärkeimpiä työkaluja.   
Töytäri  ym. (2016) jaottelevat ammattikorkeakoulujen opettajien koke-
mukset omasta oppimisestaan neljään ryhmään: itsenäiseen oppimiseen, 
vertaisoppimiseen, tiimioppimiseen ja innovatiiviseen yhteistyöoppimiseen.

Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin suhtaudutaan pääosin myöntei-
sesti (taulukko 9). Suurin osa yliopettajista (69 %) on sitä mieltä, että heil-
lä on mahdollisuus kehittää osaamistaan. Lehtoreista noin puolet ajattelee 
samoin. Päälliköistä (64 %) ja asiantuntijoista (59 %) enemmistö kokee, että 
heillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan.

 
MINULLA ON 
MAHDOLLISUUS 
KEHITTÄÄ 
OSAAMISTANI yliopettaja lehtori päällikkö asiantuntija yht.

täysin samaa mieltä 5 1 3 3 2

samaa mieltä 64 49 61 56 53

eri mieltä 29 40 32 34 38

täysin eri mieltä 2 9 4 6 8

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 113 667 69 87 936

P-arvo = 0,0004   Tilastollisesti erittäin merkitsevä

  

Taulukko 9. Osaamisen kehittymisen mahdollisuuden riittävyys työnimikkeittäin (%) 
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5  AMMATTIKORKEAKOULUN 
HENKILÖSTÖN TYÖ TEHTÄVÄT 
JA TYÖN SUUNNITTELU 

Ammattikorkeakouluissa yliopettajaan, lehtoriin ja päätoimiseen tuntiopetta-
jaan sovelletaan vuosityöaikamääräyksiä, joiden mukaan opettajan omavalin-
taisen työajan ja -paikan osuus on vähintään 25 % opettajan vuosittaisesta työ-
ajasta. Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1624 h, joka sijoittuu työvuo-
dessa 40 työviikolle.

Opettajalle vahvistetaan ennen työkauden alkua työaikasuunnitelma, joka 
sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä opettajan muut tehtävät. Työaika-
suunnitelman tulee vastata todellisuutta, ja sen toteutumista seurataan sään-
nöllisesti. Työtehtävät tulevalle lukuvuodelle suunnitellaan esimiehen kanssa 
käytävässä kehityskeskustelussa. Myös erilaiset työryhmät tai tiimit koulutus-
alojen sisällä osallistuvat opettajien työvuoden suunnitteluun.

Edellä esiteltiin työehtosopimuksesta tiivistetyt raamit, jonka mukaan am-
mattikorkeakoulussa toimivien opettajien työ pitäisi järjestää. Työtehtävien 
suunnittelu saa kuitenkin paljon kritiikkiä avointen kysymysten vastauksissa. 
Toisaalta luvussa keskitytään myös työn sisällön, suunnittelun ja niihin vai-
kuttamisen mahdollisuuksiin, joita käsiteltiin jo ensimmäisessä Kiviä ja keitai-
ta -tutkimuksessa.

Ammattikorkeakouluissa toimii opetushenkilökunnan lisäksi suuri joukko 
henkilöitä muissa kuin opetustehtävissä. Tässä aineistossa on opettajien lisäk-
si tutkijoita, päälliköitä, asiantuntijoita sekä suunnittelijoita. Tämän kirjavan 
joukon työtehtäviä ja työn suunnittelua on myös tärkeää tarkastella, vaikkei 
työehtosopimus välttämättä asetakaan työsuunnitelmalle yhtä tarkkoja reuna-
ehtoja kuin opetushenkilökunnan työn suunnittelulle.

5.1  Työn sisältö ja sen suunnittelu

Vastaajien työtehtävät oli jaettu kuuteen luokkaan, jotka olivat: 
• tutkimustehtävät (Suomen  Akatemian  tai  Tekesin rahoittama tai 

apurahalla tehty tieteellinen, taiteellinen, soveltava tutkimus- ja/tai 
julkaisu toiminta, väitöskirjatyö ym.) 
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• projekti- tai hanketehtävät (ulkopuolisella rahoituksella työelämän ja/
tai opiskelijoiden kanssa yhteistyössä tehtävä (soveltava) kehittämistyö, 
alueelliset ja/tai valtakunnalliset hankkeet esim. eAMK-hanke ja kv-
hankkeet) 

• opetus- ja ohjaustyö (opettaminen ja ohjaaminen eri tavoin, arviointi, 
opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, oppimateriaalin valmistami-
nen, kokeiden laatiminen ja korjaaminen, harjoittelu jne.) 

• hallinnolliset tehtävät (esimiestehtävät, koordinointi, tutkintovastaava, 
laatutyö, budjetointi työajan seuranta jne.) 

• suunnittelu-  ja kehittämistehtävät (muun muassa OPS-suunnittelu 
ja  -kehittäminen, tiimeissä tapahtuva suunnittelu-  ja kehittämistyö 
yms.) 

• muut tehtävät (mm. kouluttautuminen, pätevöityminen, liikkuvuus, 
opiskelijavalinnat). 

Vastaajat arvioivat prosentuaalisesti, kuinka paljon aikaa he käyttävät kun-
kin tehtävän parissa. 

Kuvio 9. Yliopettajien ja lehtorien työn koostumus keskiarvoittain tarkasteltuna (n=677).

Yliopettajat ja lehtorit arvioivat työnsä koostuvan pääasiallisesti opetus- ja 
ohjaustyöstä. Toiseksi suurimmaksi arvioidaan projekti-  ja hanketehtävät. 
Tarkasteltaessa vain lehtoreita tulee opetus- ja ohjaustyön arvioiduksi keski-
arvoksi 63,5 %. Keskiarvot eivät muiden tehtävien osalta nouse yli kymmenen 
prosentin. Yliopettajilla opetus- ja ohjaustyön keskiarvo on 50,1 %, ja projekti- 
ja hanketehtävät vievät ajasta noin viidenneksen.
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Kuvio 10. Päällikoiden ja asiantuntijoiden työn koostumus keskiarvoittain tarkasteltuna (n=88).

Päälliköt ja asiantuntijat arvioivat työnsä koostuvan pääasiallisesti projekti- ja 
hanketehtävistä, jotka vievät heidän työajastaan noin puolet (keskiarvo 47,8 %).  
Opetus- ja ohjaustyö on keskiarvollisesti toiseksi suurin (15,4 %), mutta mää-
rää todennäköisesti lisäävät näihin ryhmiin itsensä lukeneet tuntiopettajat. Tä-
mä huomataan, kun ehtomuuttujaksi otetaan 1 600 tunnin käytännön sovelta-
minen, jolloin opetus- ja ohjaustyön keskiarvo nousee 42,5 %:iin.

Työn suunnittelua arvioidessa kollegoilla tarkoitetaan esimiehen johtamaa 
tai tiimeissä tapahtuvaa suunnittelua tai muuta työnantajan resursoimaa yh-
teistä suunnittelua. Opiskelijoiden kanssa tapahtuvaan suunnitteluun on luet-
tu esimerkiksi opiskelijapalautteen aiheuttamien muutosten toteuttamisen 
suunnittelu. Muut sidosryhmät tarkoittavat esimerkiksi tutkimuslaitoksia, val-
tion instituutioita ja muiden asteiden oppilaitoksia.

Keskiarvojen perusteella opetushenkilökunta suunnittelee työnsä pääosin 
itsenäisesti: lehtorit arvioivat suunnittelevansa itsenäisesti 63 % työstään, ylio-
pettajat 59 %. Kollegojen kanssa työtä suunnitellaan huomattavasti vähemmän: 
lehtorit ja yliopettajat arvoivat, että noin viidennes suunnittelusta tehdään kol-
legojen kanssa (lehtorit 22 %, yliopettajat 21 %). Myös opiskelijat ovat mu-
kana työn suunnittelussa. Lehtoreiden ja yliopettajien vastausten perusteella 
he suunnittelevat noin 7 % työstään opiskelijoiden kanssa. Työelämän edusta-
jien osuus on hiukan pienempi. Noin 5 % lehtoreiden työstä ja 6 % yliopetta-
jien työstä suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Hieman enem-
män eroa suunnittelussa on muiden sidosryhmien kanssa: heidän osuutensa 
lehtoreiden työn suunnittelusta on 3 %, kun taas yliopettajien työstä 7 % suun-
nitellaan muiden sidosryhmien kanssa. Työn suunnittelu on aineiston opetus-
henkilökunnan osalta kuitenkin painottunut samankaltaisesti (kuvio 11).
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Kuvio 11. Vastaajien työn suunnittelun rakenne keskiarvoittain tarkasteltuna.

Päälliköiden ja asiantuntijoiden työnsuunnittelu mukailee opetushenki-
löiden työnsuunnittelua. Sitä tehdään pääosin itsenäisesti: päälliköt suunnit-
televat 55 % työstään itsenäisesti, asiantuntijat 52 %. Kollegojen kanssa pääl-
liköt suunnittelevat noin neljänneksen (24 %) työstään, asiantuntijat hieman 
enemmän (29 %). Opiskelijoiden kanssa töitä suunnitellaan selvästi vähem-
män: noin 4 % työstä suunnitellaan opiskelijoiden kanssa, kun taas sidosryh-
mien kanssa suunnitellaan hieman enemmän, noin 7–9 % työstä.

Vastaajien työnsuunnittelu on kaikissa nimikeryhmissä suhteellisen saman-
laista. Varsinkin päälliköiden ja asiantuntijoiden työnsuunnittelun samankal-
taisuus suhteessa opetushenkilökunnan työnsuunnitteluun on mielenkiintois-
ta, koska arvioitu työtehtävien koostumus eroaa merkittävästi toisistaan. Tätä 
kuvaa myös yhden vastaajan kuvaus työaikasuunnittelun ongelmista:

”Tarkoitus olisi tehdä tiimityötä, kuitenkin työaikasuunnitelmat tehdään itsenäi-

sesti tai vain esimiehen kanssa. Opetukseen ja etenkin ohjaukseen varattu tun-

timäärä ei vastaa todellisuutta; monille ohjauksellisille tehtäville ei varata työai-

kaa, vaikka ne on pakko hoitaa.” (työsuunnittelun ongelmia) 

5.2  Työn sisältöön vaikuttaminen 

Lähes kaikille vastaajille (85 %) oli laadittu työaikasuunnitelma (taulukko 10). 
Ne vastaajat, joille ei ollut laadittu työaikasuunnitelmaa, toimivat asiantunti-
joina. Asiantuntijoista 35 % ja päälliköistä 61 % kokee, ettei työaikasuunnitel-
man laatiminen koske heitä. 
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MINULLE ON LAADITTU TYÖAIKASUUNNITELMA lkm %

täysin samaa mieltä 615 64

samaa mieltä 196 21

eri mieltä 42 4

täysin eri mieltä 19 2

en osaa sanoa 7 1

ei koske minua 77 8

Tieto puuttuu 5 0

yhteensä 956 100

Taulukko 10. Niiden vastaajien osuus, joille on laadittu työaikasuunnitelma.

Työaikasuunnitelman laadintaa koskeva kysymys voidaan kuitenkin ym-
märtää eri tavalla riippuen siitä, kuka kysymykseen vastaa. Kaikilla vakitui-
sen opetushenkilökunnan edustajilla tulisi olla laadittu työaikasuunnitelma. 
On kuitenkin mahdollista, että laaditulla työaikasuunnitelmalla ymmärretään 
myös jotain muuta kuin määriteltyä työaikasuunnitelmaa. Tarkastelun ulko-
puolelle on jätetty ne vastaajat, jotka ilmoittivat, ettei työaikasuunnittelu kos-
ke heidän työtään.

Vastausten jakaumien perusteella vastaajat suhtautuvat työaikasuunnitel-
maan pääosin positiivisesti. Tämä ei sovi yhteen avokysymysten vastauksista 
saadun negatiivisen palautteen kanssa. Osa väitteistä perustuu kuitenkin työ-
ehtosopimuksissa määriteltyihin pakollisiin järjestelyihin, ja jos ne ovat kun-
nossa, niihin suhtauduttiin positiivisesti. Vastaukset väitteisiin, jotka kuvasta-
vat subjektiivista kokemusta, ovat jonkin verran polarisoituneempia. (Ks. tau-
lukot 11 ja 12.)

Työaikasuunnittelun tarkastelu onkin tarpeen jakaa kahtaalle: tyytyväi-
syyteen työaikasuunnitelmaan ja tyytyväisyyteen työaikasuunnitteluun. Toi-
nen kuvastaa siis tyytyväisyyttä valmiiseen työaikasuunnitelmaan ja toinen sen 
suunnitteluun.
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Kuvio 12. Työaikasuunnitelmani on laadittu vuodeksi, nimikkeittäin (%)  

p-arvo=0 (tilastollisesti erittäin merkitsevä

Kuvio 13. Työaikana on laadittu esimiehen toimesta, nimikkeittäin (%).  

p-arvo=0 (tilastollisesti erittäin merkitsevä) 
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OLEN TYYTYVÄINEN  
TYÖAIKA-
SUUNNITELMAAN yliopettaja lehtori päällikkö asiantuntija yht.

täysin samaa mieltä 4 2 2 2 2

samaa mieltä 43 32 27 24 32

eri mieltä 39 54 32 51 51

täysin eri mieltä 14 13 39 24 15

Yht. 100 100 100 100 100

N 114 675 41 51 881

P-arvo = 0   (Tilastollisesti erittäin merkitsevä)
    

Taulukko 11. Tyytyväisyys työaikasuunnitelmaan työnimikkeittäin (%).

Tyytyväisyys työaikasuunnitelmaan -summamuuttujan luonnissa ko-
rostettiin vastaajien kokemusta työaikasuunnitelman reiluudesta ja vastaa-
vudesta  työtehtäviin.  Taulukosta 11 näkyy, että työaikasuunnitelmaan ei 
pääsääntöisesti olla tyytyväisiä. Summamuuttujaan on myös sisällytetty työhön 
liittyviä väittämiä, joten sitä voidaan toisaalta tarkastella myös reiluuden 
näkökulmasta. Tästä näkökulmasta työaikasuunnitelman ei nähdä vastaavan 
työtehtäviä.

”Työaikasuunnitelma ei vastaa todellisuutta resurssoinniltaan (tunnit/ työtehtävät) 

eikä myöskään tehtäviltään oikealla aikajänteellä (esim. opetustehtävät resursoi-

tu vain syksyyn, mutta opiskelijat palauttavat rästitehtäviään vielä keväällä, jonne 

työaikaa ei ole resursoitu). Lisäksi todella paljon tehtäviä, joita ei työaikasuunnitel-

massa huomioida lainkaan. Nykyisenkaltainen työaikasuunnittelu myös jäykistää 

työnteon rakenteita ja työnkuvien joustavuutta” (työaikasuunnittelu)

Suurin osa vakinaisessa työsuhteessa olevista (64 %) on tyytymätön työaika-
suunnitelmaansa. Määräaikaisessa työsuhteessa olevista tyytymättömiä on 83 %.

”Suurin ongelma on, että työaikaa saatetaan suunnitella tunnin tarkkuudella, 

esim. että 1h resurssia siihen ja 3h siihen. Itse haluaisin isoja kokonaisuuksia.” 



40

Työaikasuunnitteluun suhtaudutaan työnimikkeittäin kahtiajakoisesti (tau-
lukko 12). Yliopettajat (65 %) ja lehtorit (61 %) ovat tyytyväisiä työajan suun-
nitteluun, kun taas asiantuntijat (77 %) ja päälliköt (54 %) ovat tyytymättö-
miä siihen. Tässä summamuuttujassa täysin samaa mieltä ja samaa mieltä -vas-
taukset, kuten myös täysin eri mieltä ja eri mieltä -vastaukset on yhdistetty, 
koska täysin samaa tai eri mieltä olevia vastauksia on huomattavan vähän.

Työaikasuunnitelmaan suhtaudutaan paremmin konseptin tasolla: väittä-
mät, jotka kuuluivat työaikasuunnitelman mekaniikkaan, korreloivat keske-
nään, ja väittämät, jotka liittyivät subjektiivisiin kokemuksiin työaikasuunni-
telmasta, korreloivat keskenään. 

OLEN TYYTYVÄINEN  
TYÖAIKA-
SUUNNITTELUUN yliopettaja lehtori päällikkö asiantuntija yht.

samaa mieltä 65 61 46 23 59

eri mieltä 35 39 54 77 41

Yht. 100 100 100 100 100

N 114 671 28 44 857

P-arvo = 0   Tilastollisesti erittäin merkitsevä
     

Taulukko 12. Tyytyväisyys työaikasuunnitteluun työnimikkeittäin (%).
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6  VUOSIEN 2009 JA 2018  
TUTKIMUSTULOSTEN  
VERTAILU 

Ensimmäisen Kiviä ja keitaita -raportin aineisto kerättiin vuonna 2009. Tässä 
raportissa julkaistavien tulosten aineisto puolestaan kerättiin vuonna 2018. Ai-
neistojen keruun välillä on siis noin kahdeksan vuotta. Aineistot ovat vastaaja-
joukoiltaan hyvin lähellä toisiaan. Vuoden 2009 vastaajien määrä (N=1662) oli 
tosin suurempi kuin vuoden 2018 (N=961).

Tilastollinen tarkastelu toteutettiin yhdistämällä nämä kaksi aineistoa yh-
deksi aineistoksi soveltuvin osin. Soveltuvat osat ovat suurin osa taustamuut-
tujista ja molemmissa aineistoissa lähes vastaavina esiintyneet asenneväittämät. 
Kuten jo kyselyaineiston esittelyssä mainittiin, on edellisen lomakkeen kysy-
myksiä hieman muutettu saadun palautteen perusteella. Siksi esimerkiksi ver-
tailussa ei voida käyttää samoja summamuuttujia, koska niiden sisältämiä väit-
tämiä ei ole molemmissa lomakkeissa.

Vertailun helpottamiseksi aineistot yhdistettiin. Tästä materiaalista tarkas-
teltiin aineistojen vastaajien ja asenneväittämien jakaumia. Vain ne väittämät, 
jotka löytyvät molemmista lomakkeista ja ovat tilastollisesti merkitseviä, pääsi-
vät mukaan jakaumien tarkasteluun. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan opetta-
jien identiteetin, osaamisen ja työtehtävien ja suunnittelun kehitystä tutkimus-
ajankohtien välillä. Käytetyt rajaukset ja metodit on kerrottu lukujen alussa.

6.1  Aineistojen jakaumien vertailu 

Vastaajat

Molemmissa aineistoissa miehiä ja naisia on yhtä paljon. Myös yli 50-vuotiai-
den osuus on molemmissa aineistoissa suurin pirtein sama: ensimmäisessä ai-
neistossa yli 50-vuotiaiden osuus vastaajista oli 55 %, toisessa aineistossa vastaa-
jista 57 % oli yli 50-vuotiaita. Työkokemusvuosissa on sen sijaan eroa: vuon-
na 2009 vastaajista noin 18 %:lla oli yli 14 vuoden työkokemus, kun taas suu-
rimmalla osalla (53 %) työkokemusta oli 6–14 vuotta. Vuoden 2018 aineistos-
sa noin puolella vastaajista (47 %) on yli 14 vuoden työkokemus. Voidaankin 
olettaa, että ainakin osalla niistä vastaajista, joilla oli ensimmäisen aineistonke-
ruun aikana 6–14 vuoden työkokemus, on nyt yli 14 vuoden työkokemus.
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Pääasiallisesti vastaajien joukko on taustamuuttujiltaan hyvin samanlainen 
molemmissa aineistoissa. Siksi aineistoja on helppo verrata.

Asenneväittämien vertailu 
Vuosien 2009 ja 2018 aineistoissa on 26 vertailuun soveltuvaa väittämää. 
Käymme nyt tiivistetysti läpi kunkin kysymyspatteriston muutoksia vertailu-
ajankohtina. Väittämien vertailussa on pysytty vain tilastollisesti merkitsevissä 
väittämissä, jotta niiden yleistämistä perusjoukkoon voidaan harkita.

Työaikasuunnittelua koskevista väittämistä viisi on tilastollisesti merkitse-
viä. Niissä ei kuitenkaan ole suuria eroja vertailuvuosien välillä. Työstä saatuun 
korvaukseen ollaan hieman tyytyväisempiä kuin aiemmin: ensimmäisessä ai-
neistossa 59 % vastaajista oli tyytyväisiä työstä saamaansa korvaukseen, jälkim-
mäisessä aineistossa 65 % vastaajista on tyytyväisiä korvaukseen. Vapaajaksojen 
rytmittämisien mahdollisuuksiin ollaan huomattavasti tyytyväisempiä vuonna 
2018 kuin vuonna 2009. Ensimmäisen aineiston perusteella 45 % vastaajista oli 
tyytyväisiä, kun taas jälkimmäisessä aineistossa 67 % vastaajista on tyytyväisiä 
mahdollisuuksiin rytmittää vapaajaksoja. Työaikasuunnitelman työtehtäviin 
resursoituun aikaan oltiin vuonna 2009 tyytymättömiä (61 %) ja sama tyyty-
mättömyys jatkui vuonna 2018 (60 %).

Osaamista käsittelevissä väittämissä on seitsemän tilastollisesti merkitsevää 
väittämää. Varsinkin TKI- ja aluekehittämisen osaamisalueiden koetaan kehit-
tyneen vuodesta 2009. Kokemus kehittämisprojektien johtamisen osaamises-
ta on vahvistunut: vuonna 2009 puolet vastaajista (50 %) koki osaamisensa ke-
hittyneen, jälkimmäisessä aineistossa 58 %. Samoin on vahvistunut myös koke-
mus uuden tuotetun tiedon hyödyntämisestä työssä. Vuonna 2009 72 % vas-
taajista totesi hyödyntävänsä työssään uutta tietoa, ja vuonna 2018 jo 83 % ko-
ki näin. Samansuuntainen muutos koskee asiakaspalvelusuhteiden hallintaa: 
vuonna 2009 75 % koki hallitsevansa asiakaspalvelusuhteet, vuonna 2018 81 
% vastaajista koki näin.

Kehittymismahdollisuuksia ja kehittymisen tukea koskevista väittämistä 
löytyi yhdeksän tilastollisesti merkitsevää väittämää. Strategian suhde omaan 
työhön koettiin läheisemmäksi 10 % enemmän vuonna 2018 kuin vuonna 
2009. Ylimmän johdon nähdään myös ottavan henkilöstöstrategian parem-
min huomion, mutta ammattikorkeakoulun johtamisen koetaan tukevan huo-
nommin opetushenkilöiden ja toimijoiden osaamisen kehittämistä. Johtamis-
toimintaan osallistutaan myös entistä vähemmän kuin aiemmin. Merkittävin 
muutos on tapahtunut siinä, kuinka paljon työnantajan koetaan taloudellises-
ti tukevan osaamisen kehittämistä. Vuonna 2009 51 % oli samaa mieltä ja 39 
% eri mieltä siitä, että työnantaja tukee taloudellisesti osaamisen kehittämistä. 
Vuonna 2018 samaa mieltä oli enää 43 % ja eri mieltä 50 %.
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Opettajan ammatista ja opettajuudesta löytyy viisi tilastollisesti merkitsevää 
väittämää. Merkittävin muutos on käsityksessä opettajuuden työstä tulevaisuuden 
työnä tai ammattina. Vuonna 2009 80 % vastaajista piti opettajan työtä tulevai-
suuden työnä ja ammattina. Vuonna 2018 määrä samaa mieltä oli 66 %. Lehtorin 
ja yliopettajien nimikkeiden vastaavuuksista ammattikorkeakoulun tehtäviin näh-
den oli tapahtunut myös pientä laskua. Vuosien 2009–2018 välillä samaa mieltä 
väittämän kanssa olevien vastaajien määrä oli laskenut 5 prosenttiyksikköä.

6.2  Ammattikorkeakoulun henkilöstön 
identiteetti

Edellisessä Kiviä ja keitaita  -tutkimuksessa tarkasteltiin opetushenkilöstön 
identiteettiä. Tämä identiteetti jakautui Mäen (2012) väitöstutkimusta myö-
täillen kahtaalle: opettaviksi opettajiksi  ja TKI-opettajiksi. Myös tässä tutki-
muksessa tarkastellaan AMK-toimijoiden identiteettiä, mutta sen määrittelys-
sä käytetään laajemmin ammatillisen identiteetin fokusta, jossa identiteettiä 
lähestytään työelämälähtöisen substanssi-identiteetin, opettajuuden keskiöön  
nostavan pedagogisen identiteetin  ja ammattikorkeakoulujen yhä enenevien 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävien perusteella rakennetun TKI-
identiteetin näkökulmista.

Vertailtaessa rakennettuja identiteettejä tämän tutkimuksen substanssi- ja 
pedagoginen identiteetti sisältyvät käytännössä edellisen tutkimuksen opettava 
opettaja -identiteettiin, kun taas TKI-identiteetti ja TKI-opettaja ovat lähellä 
toisiaan. Kyselylomakkeen muutoksen vuoksi ei ole kuitenkaan mahdollista 
rakentaa kummankaan tutkimuksen summamuuttujia uudelleen yksi yhteen. 

 

Kuvio 14. Vastaajien näkemys siitä, onko heidän TKI-identiteettinsä kehittynyt vuosien 2009 ja 

2018 välillä (%). (on kehittynyt = täysin samaa mieltä)
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Kuviosta 14 nähdään, että vuoden 2018 aineistossa useampi opettaja kokee 
TKI-identiteetin omakseen kuin vuoden 2009 aineistossa.

6.3  Henkilöstön osaamisen kehitys ja vertailu 

Myös henkilöstön osaamista tarkasteltiin edellisessä Kiviä ja keitaita -tutki-
muksessa. Sen näkökulma oli, että perinteisen luokassa toteutuvan kontakti-
opetuksen rinnalle ovat tulleet virtuaaliset oppimisympäristöt, opiskelijoiden 
itsenäinen työskentely, oppimisen ohjaus sekä palaute ja arviointi.

Tässä tutkimuksessa opettajuus kytketään pedagogiseen muutokseen, jossa 
opettaja nähdään ohjaajana, joka toimii opetuksen ohessa asiantuntijayhteisön 
jäsenenä sekä kansainvälisten verkostojen jäsenenä. Lisäksi hänellä on pyrki-
mys yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja työelämän kehittämiseen.

Tiljanderin (2016) jaottelun mukaan vertailemme kehittämisosaamisen ja 
pedagogisen osaamisen kehitystä vuosien 2009 ja 2018 välillä. Kuten identi-
teetinkin kanssa, kyselylomakkeen muutos tekee tarkasta tilastotieteellisestä 
vertailusta mahdotonta, sillä yhdenmukaisten summamuuttujien luominen 
ei onnistu. Tämä tarkoittaa sitä, että esitettyjen summamuuttujien, jotka on 
nimetty ensimmäisen Kiviä ja keitaita -tutkimuksen mukaan aluekehittäjä- ja 
yrittäjä osaamisen kehitykseksi (kuvio 15) ja pedagogisen osaamisen kehityksek-
si (kuvio 16), vertailua voidaan pitää enintäänkin suuntaa antavana.

 

Kuvio 15. Vastaajien näkemys siitä, onko heidän aluekehittäjä- ja yrittäjäosaamisensa kehitty-

nyt vuosien 2009 ja 2018 välillä (%). (osaamiseni on kehittynyt = täysin samaa mieltä)
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Aluekehittäjä- ja yrittäjäosaamisen kehitys (kuvio 15) on vahvistunut. Se 
onkin ollut erilaisten toimintapolitiikkojen fokuksena koko aineistojen välisen 
ajan, joten näillä politiikoilla vaikuttaa olleen ainakin jonkinlainen vaikutus 
ammattikorkeakoulujen henkilöstön aluekehitys- ja yrittäjäosaamisen kehityk-
seen. Osaaminen on vahvistunut monella eri osa-alueella: kehittämisprojektien 
johtamisessa sekä palveluiden suunnittelussa ja tuotteistamisessa.

Pedagogisen osaamisen kehityksen summamuuttujan mukaan (kuvio 
16) pedagoginen osaaminen olisi vahvistunut huomattavasti. Tätä voidaan 
mahdollisesti selittää sillä, että varsinkin opetushenkilökunta on vuoden 2018 
aineistossa työvuosissa mitattuna huomattavasti kokeneempaa. Vaikkei korre-
laatiota työvuosien ja pedagogisen osaamisen välillä ole tässä tutkittukaan, voi-
daan opetustyössä toimimisen ja koetun pedagogisen osaamisen välille arvioi-
da positiivinen yhteys.

Kuvio 16. Vastaajien näkemys siitä, onko heidän pedagoginen osaamisensa kehittynyt vuosien 

2009 ja 2018 välillä (%). (osaamiseni on kehittynyt = täysin samaa mieltä)

Laajemmin voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun henkilökunnan 
osaaminen on esitetyin varauksin kehittynyt vuosien 2009 ja 2018 välillä. Re-
surssien niukentuminen näkyy kuitenkin esimerkiksi siinä, että vuonna 2009 
51 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että työnantaja tukee taloudellisesti osaa-
misen kehittämistä. Vuonna 2018 50 % vastaajista oli eri mieltä tämän väitteen 
kanssa.
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6.4  Työn sisällön ja suunnittelun vertailu

AMK-toimijoiden työn sisältö koostuu vuoden 2018 aineistossa samoista osis-
ta kuin vuonna 2009. Aineiston perusteella se vaikuttaa kuitenkin pirstaloi-
tuneen entisestään ja varsinkin hallinnollisten tehtävien sekä suunnittelu- ja 
kehittämistehtävien arvioitu prosentuaalinen osuus työn sisällöstä on kasvanut 
vuosien 2009 ja 2018 välillä. Myös tämän tutkimuksen kvantitatiivinen ja kva-
litatiivinen aineisto tukevat tätä päätelmää. Työn suunnittelussa ei näytä ai-
neiston perusteella tapahtuneen suuria muutoksia.

Molemmissa aineistoissa hieman yli 70 % vastaajista kokee työaikasuunni-
telman vastaavan työtehtäviään. Työstä saatavan korvauksen vastaavuuden työ-
tehtäviin koetaan hieman parantuneen (2009: 59 % / 2018: 65 %), mutta työ-
tehtäviin resursoidun ajan riittävyydessä ei ole tapahtunut huomattavaa muu-
tosta parempaan (2009: 60 % / 2018: 60 %). Vastaajat ovat tyytyväisiä työaika-
suunnitelmaan vaikuttamiseen ja työn suunnitteluun. Toisaalta edellisen Kiviä 
ja keitaita -tutkimuksen kvantitatiivinen osuus ei käsitellyt tyytyväisyyttä itse 
työsuunnitelmaan.
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7  TULOSTEN YHTEENVETO 

AMK-toimijoiden moninaiset identiteetit 

Ammattikorkeakouluhenkilöstön ammatilliset identiteetit ovat jakautuneet 
suhteellisen voimakkaasti. Pedagogiseen identiteettiin samaistuu 41 %, subs-
tanssi-identiteettiin 25 % ja TKI-identiteettiin 27 % aineiston vastaajista. Li-
säksi 6 %:lla voidaan havaita useampi saman vahvuinen identiteetti. Esitetyt 
identiteetit ovat niin sanottuja ideaalimalleja, jotka sekoittuvat keskenään ja 
luovat ammatillisen identiteetin, jota voidaan kutsua usealla eri nimellä riip-
puen näkökulmasta.

Opetushenkilökunnan (yliopettajat ja lehtorit) identiteetit ovat jakautu-
neet huomattavasti tasaisemmin kuin muiden AMK-toimijoiden. Yliopettajat 
samaistuvat vahvimmin pedagogiseen identiteettiin ja TKI-identiteettiin, kun 
taas lehtorit pedagogiseen identiteettiin ja substanssi-identiteettiin. Yliopetta-
jat suhtautuvat hieman positiivisemmin työtehtävien vuosittaiseen vaihteluun.

Tutkimuksen perusteella ammattikorkeakoulujen henkilökunnalla on siis 
erilaisia ammatti-identiteettejä, jotka vaikuttavat heidän käsitykseensä ja suh-
tautumiseensa ammattikorkeakoulujen muuttuviin toimenkuviin ja raken-
teisiin. Vahvat ammatti-identiteetit luovat niin mahdollisuuksia kuin kitkaa-
kin henkilökunnan valmiuksiin vastata näihin muutoksiin. Näiden ammatti- 
identiteettien ymmärtäminen auttaa hahmottamaan kunkin ammattinimik-
keen toimintakenttää.

Ammattikorkeakoulujen osaamisen kehitys keskiöön 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan ammattikorkeakoulun pedagogis-
ta sekä TKI- ja yhteistyöosaamista. Nämä osaamisen alueet saivat paljon huo-
mioita myös kirjallisissa vastauksissa, kun vastaajilta kysyttiin, millaista osaa-
mista he tulevaisuudessa tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä hyvin. Erilaisiin 
digipedagogisiin menetelmiin sekä yhteistyömuotoihin toivottiin niin koulut-
tautumismahdollisuuksia kuin aikaa.

Luottamus pedagogiseen osaamiseen on selvästi vahvaa: enemmistö yliopet-
tajista, lehtoreista ja päälliköistä kokee pedagogisen osaamisensa riittäväksi. Ai-
noastaan asiantuntijat arvioivat pedagogisen osaamisensa olevan pääosin (55 %)  
riittämätöntä. Asiantuntijoiden joukko aineistossa on kuitenkin heterogeeni-
nen sekä suhteellisen pieni.

TKI- ja yhteistyöosaamisen riittävyyttä työnimikkeittäin tarkasteltaessa 
kaikki ryhmät kokevat osaamisensa olevan pääosin riittämätöntä. TKI- ja yh-
teistyöosaamisen summamuuttujaa luotaessa siinä yritettiin painottaa muuttu-
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jia, jotka korostavat sitä tapaa, jolla ammattikorkeakouluyhteisöstä puhutaan 
yhteisöjen ja soveltavan tutkimuksen vetureina. Ei voida varmasti kuitenkaan 
sanoa, että ammattikorkeakouluhenkilökunnan käsitys TKI- ja yhteistyöosaa-
misensa riittävyydestä olisi parantunut vuodesta 2009.

Henkilökunnalla on kuitenkin vahva usko siihen, että heillä on mahdolli-
suus kehittää omaa osaamistaan. Ainoastaan lehtoreiden kohdalla jakauma oli 
suhteellisen tasainen (50 % samaa mieltä, 49 % eri mieltä). Pääsääntöisesti vas-
taajat kuitenkin kokevat, ettei työnantaja tue heitä taloudellisesti osaamisen 
kehittämisessä. Samoin ajallisten resurssien puuttumisesta tuli paljon palautet-
ta avovastauksissa.

Ammattikorkeakouluissa on siis monialaista ja tärkeää osaamista, jonka ke-
hittymisestä ja ylläpidosta tulisi kyetä pitämään huolta. Tutkimuksen perus-
teella kaikki osaamisen kehityksen edellytykset eivät kuitenkaan vaikuttaisi 
olevan kunnossa. Juurisyitä tähän on varmasti useita, joista yksi mahdollinen 
liittyy työaikasuunnittelun ja työaikasuunnitelman epäkohtiin.

Työn suunnittelun ja työaikasuunnitelman kohtaamattomuus 

Työaika ja työn suunnittelu saavat kyselyn kirjallisissa vastauksissa paljon kri-
tiikkiä. Kritiikki ei kuitenkaan ole  suoraan kohdennettavissa kyselyn väit-
tämiin, joiden jakaumat vaikuttivat positiivisilta varsinkin työn suunnitte-
lun osalta. Työaikasuunnittelun tarkastelu jaettiinkin täten kahteen osioon,  
jotka olivat  tyytyväisyys työaikasuunnitelmaan  ja  tyytyväisuus työaikasuun-
nitteluun.  Ensimmäinen kuvastaa ”fyysistä” työaikasuunnitelmaa, jonka 
mukaan varsinkin opetushenkilökunnan työrytmi rakentuu. Toinen kuvaa 
subjektiivista kokemusta siitä, miten työaikasuunnittelu jäsentyy.

Vastausten perusteella koko ammattikorkeakouluhenkilöstö on tyytymätön 
työaikasuunnitelmiin. Työaikasuunnitelma koetaan usein työnteon rakenteita 
keinotekoisesti jäykistäväksi. Kritiikki kohdistuu erityisesti sekä työaikasuun-
nitelman ja työtehtävien vastaamattomuuteen että sen pikkutarkkaan luontee-
seen suhteessa työhön. Nykyiseen työaikasuunnitelmamalliin ollaan siis hyvin-
kin tyytymättömiä.

Tyytyväisyys työaikasuunnitteluun on polarisoitunut opetushenkilökunnan 
ja muun ammattikorkeakouluhenkilökunnan välillä. Opetushenkilökunta ko-
kee olevansa pääosin tyytyväinen työaikasuunnittelun mahdollisuuksiin, kun 
taas päälliköt ja asiantuntijat ovat pääosin tyytymättömiä. Opetushenkilökun-
nalla onkin perinteisesti ollut suhteellisen suuri autonomia työnsä suunnitte-
lussa, kun taas päälliköillä ei välttämättä ole yhtä selkeää työsuunnittelun mah-
dollisuutta. Asiantuntijoiden joukossa on suuri määrä määräaikaisia tuntiopet-
tajia, jotka vahvimmin kokevat tyytymättömyyttä työaikasuunnitteluun. Huo-
mattavaa on myös suuri joukko sekä päälliköitä että asiantuntijoita, jotka eivät 
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koe työaikasuunnittelun koskevan heitä.
Kuten kahdesta edellisestä kappaleesta huomaamme, on työaikasuunnitel-

man laatimisessa jokin epäkohta. Miten opetushenkilökunta voi samaan ai-
kaan olla tyytyväinen työaikasuunnitteluun, mutta tyytymätön valmiiseen työ-
aikasuunnitelmaan? Yksi mahdollinen selitys on se, että työaikasuunnittelun 
ja valmiin työaikasuunnitelman välissä tapahtuu jotain, mikä aiheuttaa tämän 
tyytymättömyyden, jolloin työn suunnittelu muuttuu irralliseksi funktiok-
si työaikasuunnitelmaan nähden. Niin kvantitatiiviset kuin kvalitatiiviset vas-
taukset osoittavat seuraaviin suuntiin: 

Resurssipula: 
• Työaikaa ei ole resursoitu tarpeeksi tietyille tehtäville. 

Työaikasuunnitelman jatkuvat muutokset: 
• Työaikasuunnitelmaa ei nähdä omaksi, koska sitä muokataan eri tahoilta 

useaan otteeseen vuoden aikana. 

Työaikasuunnitelman täyttö: 
• Työaikasuunnitelma suunnitellaan täyteen rajaan asti, jolloin mielenkiin-

toisten tai yllättävien työtehtävien vastaanotto aiheuttaa työaikasuunnitel-
man muutokset tai ylittämisen. 
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LIITTEET

LIITE 1. Ammattikorkeakoulun  
asiantuntijoiden osaaminen 2018

 

Valitse mielestäsi oikea vaihtoehto. 

TAUSTATIEDOT 

1. Sukupuoli        

• nainen        

• mies 

2. Syntymävuotesi

3. Korkeakoulututkintosi 

• Ammattikorkeakoulututkinto 

• Alempi korkeakoulututkinto 

• Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• Ylempi korkeakoulututkinto

• Lisensiaatin / tohtorin tutkinto 

4. Työpaikkanani on (valitse alla olevasta listasta)

5. Toimin nimikkeellä

• yliopettaja 

• lehtori

• päällikkö, mikä? 

• asiantuntija, mikä? 

6. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ammattikorkeakoulussa?

7. Koulutusala, jolla työskentelen (valitse alla olevasta listasta)

8. Pedagoginen pätevyys        

• kyllä        

• opinnot kesken
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9. Työsuhteeni     

• vakinainen        

• määräaikainen

10. Työsuhteeseeni sovelletaan 1600 tunnin käytäntöä opettajan  

vuosityöaikamääräyksiä (työaika vuodessa esim. 1624 h)?         kyllä        ei 

OSAAMINEN: oma työ 

11. Työni koostuu seuraavista tehtävistä  

(arvioi prosentuaaliset osuudet, yhteensä 100 %) 

• tutkimustehtävistä (Suomen Akatemian, Tekesin rahoittama tai apurahalla tehty tie-

teellinen, taiteellinen, soveltava tutkimus- ja/tai julkaisutoiminta, väitöskirjatyö, ym.) 

• projekti- tai hanketehtävistä (ulkopuolisella rahoituksella työelämän ja/tai opiskelijoi-

den kanssa yhteistyössä tehtävä (soveltava) kehittämistyö, alueelliset ja/tai valtakun-

nalliset hankkeet esim. eAMK-hanke, kv-hankkeet, jne.)

• opetus- ja ohjaustyöstä (opettaminen ja ohjaaminen eri tavoin, arviointi, opetuksen 

suunnittelu ja kehittäminen, oppimateriaalin valmistaminen, kokeiden laatiminen ja 

korjaaminen, harjoittelu, opinnäytetyöt, palautteen anto, opinnollistaminen, AHOT 

ym.)

• hallinnollisista tehtävistä (Esimiestehtävät, koordinointi, tutkintovastaava, laatutyö, 

budjetointi, laskutus, amk:n johtoryhmä, oy:n hallitus, luottamusmies, työsuojelu, työ-

ajan seuranta, kokoukset, ym.)

• suunnittelu- ja kehittämistehtävistä (OPS-suunnittelu- ja kehittäminen, esim. tiimeissä 

tapahtuva suunnittelu- ja kehittämistyö, asiakkaiden/sidosryhmien/työelämän edusta-

jien kanssa tehty suunnittelutyö, laboratorio- ja oppimisympäristöjen kunnossapito ja 

kehittäminen, jne.)

• muusta, mistä ja miten paljon (kouluttautuminen, pätevöityminen, kansainvälistymi-

nen, liikkuvuus, opiskelijavalinta, ym.)

12. Tehtävieni (edellisen kysymyksen 11) suorittamiseksi suunnittelen työtäni  

(arvioi prosentuaaliset osuudet, yhteensä 100%)

• itsenäisesti 

• yhdessä kollegojeni kanssa (esimies, esim. tiimeissä tapahtuva suunnittelu ja muu työ-

antajan resursoima yhteinen suunnitteluaika)

• opiskelijoiden kanssa (esim. opiskelijapalautteen aiheuttamien muutosten toteuttami-

sen suunnittelu, …)

• työelämän edustajien kanssa

• muiden ulkopuolisten sidosryhmien kanssa (kuten esim. tutkimuslaitokset, toiset kor-

keakoulut, 2. asteen oppilaitokset, peruskoulut, OKM, OAJ, …)
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TYÖN SUUNNITTELUN PERUSTA 

13. Väittämiä työn suunnittelusta

täysin samaa mieltä | samaa mieltä | eri mieltä | täysin eri mieltä | en osaa sanoa | ei koske minua

 

• Minulle on laadittu työaikasuunnitelma 

• Työaikasuunnitelmani vastaa työtehtäviäni 

• Työstä saatava korvaus vastaa tekemiäni työtehtäviä 

• Työaikasuunnitelmassani työtehtäviin on resursoitu tarpeeksi aikaa 

• Voin vaikuttaa työaikasuunnitelmaani 

• Esimieheni vahvistaa työaikasuunnitelmani 

• Työaikasuunnitelmani on vahvistettu ennen työkauden alkua 

• Työaikasuunnitelmani on laadittu esimiehen toimesta 

• Työaikasuunnitelmani on laadittu tiimissä yhdessä kollegoiden kanssa 

• Työaikasuunnitelmani on laadittu vuodeksi (kalenterivuosi tai lukuvuosi) 

• Työaikasuunnitelmaani on varattu aikaa myöhemmin määriteltäville tehtäville 

• Seuraan työaikani käyttöä suhteessa työaikasuunnitelmaani 

• Työajan seuraamisesta on minulle ollut hyötyä 

• Käyn työvuoden aikana työaikasuunnitelman muutoksista keskusteluja esimieheni kanssa 

• Minulla on mahdollisuus pitää vapaajaksot työtehtävieni rytmityksen mukaan (esim. 

projektien ja hankkeiden mukaan) 

• Haluan enemmän joustoa vapaajaksojen sijoittelussa 

• Nykyisten kesävapaajakson jaksojen lukumäärä (max 2) on riittävä 

• Olen tyytyväinen siihen, miten työaikasuunnittelua toteutetaan työpaikallani 

14. Jos työaikasuunnittelussa/toteutuksessa/seurannassa on ongelmia,  

niin luettele mielestäsi keskeisimmät?

OSAAMISENI AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

15. Väitteitä osaamisestani ammattikorkeakoulussa 

täysin samaa mieltä | samaa mieltä | eri mieltä | täysin eri mieltä | en osaa sanoa | ei koske minua

• Osaan ohjata opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja

• Osaan ohjata opiskelijoiden työssäoppimista

• Osaan uudistaa toimintatapojani työelämän kehittymishaasteita vastaaviksi

• Osaan suunnitella monimuotoisia opintopolkuja opintopolkuja

• Osaan hyödyntää monipuolisesti digitaalisia välineitä opetuksessa ja ohjauksessa

• Osaan kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen työelämää

• Osaan kehittää erilaisia oppimisympäristöjä

• Osaan johtaa kehittämisprojekteja (TKI - toiminta) 
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• Osaan arvioida opiskelijan työssä kertyvää osaamista 

• Osaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä 

• Osaan yhteistyössä laatia opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota tukevia ops:ja

• Osaan suunnitella ja toteuttaa myyviä täydennyskoulutuspalveluita

• Osaan suunnitella ja toteuttaa koulutusta kansainvälisiin tarpeisiin

• Osaan arvioida projekteja

• Osaan suunnitella asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita yhdessä heidän kanssaan

• Osaan tuotteistaa ammattikorkeakoulun palveluja

• Osaamisperustaisuus näkyy opetuksessani ja arvioinnissani

• Minulla on mahdollisuus tuottaa uutta tietoa työssäni

• Kykenen rakentamaan organisaatioiden välisiä välisiä strategisia kumppanuuksia

• Hyödynnän tuottamaani uutta tietoa työssäni

• Käytän erilaisia oppimisympäristöjä ja – välineitä (esim. verkko -oppimisympäristö, työ-

elämän oppimisympäristöt)

• Korostan toiminnassani yrittäjyyden näkökulmaa

• Minulla on riittävät yrittäjyystaidot

• Hallitsen projektimaisen työtavan

• Hallitsen asiakaspalvelusuhteet 

16. Millaista pedagogiikkaa toteutat työssäsi?

KEHITTYMINEN: Kehittymismahdollisuudet ja kehittymisen tuki 

17. Väitteitä kehittymismahdollisuuksista ja kehittymisen tuesta

täysin samaa mieltä | samaa mieltä | eri mieltä | täysin eri mieltä | en osaa sanoa | ei koske minua

• Ymmärrän ammattikorkeakoulun strategioiden merkityksen omassa työssäni 

• Ammattikorkeakoulun ylin johto ottaa huomioon henkilöstöstrategiset linjaukset 

• Lähiesimieheni ottaa huomioon henkilöstöstrategiset linjaukset 

• Ammattikorkeakoulun johtaminen tukee opetushenkilöstön ja toimijoiden osaamisen 

kehittämistä

• Osallistun johtamistoimintaan 

• Johtamistoiminta kuuluu ammattikorkeakoulun opettajan työnkuvaan 

• Johtaminen on koko organisaation yhteinen osaamisalue 

• Pedagogiset linjaukset ohjaavat toimijoiden kehittymistä 

• Minulla on selkeä kuva oman osaamisen kehittämistarpeista 

• Lähiesimieheni tukee osaamiseni kehittämistä 

• Käyn esimieheni kanssa säännöllisesti kehittymiskeskusteluja 

• Kehittymiskeskusteluissa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma 

• Kehittymissuunnitelmani laadinnassa otetaan otetaan huomioon ammattikorkea-

 koulun strategialinjaukset 
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• Minulla on mahdollisuus työajan puitteissa kehittää omaa osaamistani 

• Työnantaja tukee taloudellisesti osaamiseni kehittämistä 

• Olen halukas panostamaan itse osaamiseni kehittämiseen 

• Minulla on työssäni etenemismahdollisuuksia etenemismahdollisuuksia  

haasteellisempiin työtehtäviin 

TULEVAISUUS 

18. Väitteitä opettajan ammatista ja opettajuudesta 

täysin samaa mieltä | samaa mieltä | eri mieltä | täysin eri mieltä | en osaa sanoa | ei koske minua

• Olen ensisijaisesti ammattikorkeakoulun opettaja

• Olen ensisijaisesti tietyn aineen substanssiopettaja 

• Olen ensisijaisesti oman ammattialani ammattilainen  

(esimerkiksi sairaanhoitaja, insinööri, valokuvaaja) 

• Ammattikorkeakoulun opettaja on tulevaisuuden työ/ ammatti 

• Lehtorin ja yliopettajan nimike vastaa ammattikorkeakoulun tehtäviä 

• Asiantuntijuuteni tulee laajasti käyttöön omassa ammattikorkeakoulussa 

• Ammattikorkeakoulun kolme tehtävää (opetus-, TKI- ja aluekehitystehtävät)  

sulautuvat yhdeksi 

• Haluan, että opettajan työ tulee olemaan entistä autonomisempaa 

• Haluan, että opettajan työ tulee olemaan entistä enemmän tiimityötä kollegojen kanssa 

• Työssäni pääpaino tulee olemaan ammattitaidon siirtäminen opiskelijoille 

• Teen työtäni yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa 

• Haluan toimia erilaisissa kehittämistehtävissä kehittämistehtävissä 

• Haluan toimia tulevaisuudessa opettajayrittäjänä ammattikorkeakoulussa 

• Haluan toimia osaajana sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa 

• Haluan toimia osaajana sekä ammattikorkeakoulussa että työelämässä 

• Haluan toimia osaajana sekä suomalaisessa korkeakoulussa että ulkomailla 

• Haluan, että työtehtäväni vaihtelevat vuosittain vuosittain 

• Työni tulee olemaan entistä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua 

• Haluan, että opettajan palkka muodostuu osaamisen perusteella 

• Haluan, että palkassani otetaan huomioon tuloksellisuus 

• Toivon, että vapaajaksot määräytyvät yksilöllisesti työtehtävien mukaan 

• Haluan, että palkassani otetaan huomioon henkilökohtainen suoriutuminen 

• Haluan, että palkkani perustuu tehtävien vaativuuteen 

• Haluan, että voin yrittäjänä laskuttaa työstäni ammattikorkeakoulua 

• Toivon, että ammattikorkeakoulussa on kolme kolme lukukautta (kesäkausi)

19. Millaista osaamista tarvitsen tehdäkseni työni hyvin jatkossa?

20. Sana on vapaa
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LIITE 2.

Taulukko. Väittämät, summamuuttujat ja summamuuttujien Cronbachin alfa -kerroin

TKI-IDENTITEETTI Cronbachin alpha: 0,7763

Väittämät

• Osaan uudistaa toimintatapojani työelämän kehityshaasteita vastaaviksi 

• Osaan kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen työelämää

• Osaan yhteistyössä laatia opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiota tukevia ops:ja

• Ammattikorkeakoulun kolme tehtävää (opetus-,tki- ja aluekehitystehtävät)  

sulautuvat yhdeksi

• Teen työtäni yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa

• Haluan toimia erilaisissa kehittämistehtävissä

• Työni tulee olemaan entistä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua

• Haluan, että työtehtäväni vaihtelevat

Pedagoginen identiteetti Cronbachin alpha: 0,8492 

Väittämät

• Osaan ohjata opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja

• Osaan suunnitella monimuotoisia opintopolkuja

• Osaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä

• Osaamisperustaisuus näkyy opetuksessani ja arvioinnissani

• Pedagogiset linjaukset ohjaavat toimijoiden kehittymistä

• Olen ensisijaisesti ammattikorkeakoulun opettaja

• Haluan, että opettajan työ tulee olemaan entistä enemmän tiimityötä  

kollegojen kanssa

• Haluan, että opettajan palkka muodostuu osaamisen perusteella

Substanssi-identiteetti Cronbachin alpha: 0,7677

Väittämät

• Mahdollisten summamuuttujien tarkennukset. 

• Osaan ohjata opiskelijoiden työssäoppimista

• Osaan arvioida opiskelijan työssä kertyvää osaamista

• Olen ensisijaisesti tietyn aineen substanssiopettaja

• Lehtorin ja yliopettajan nimike vastaa ammattikorkeakoulun tehtäviä

• Haluan, että opettajan työ tulee olemaan entistä  autonomisempaa

• Työssäni pääpaino tulee olemaan ammattitaidon siirtäminen opiskelijoille
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Pedagoginen osaaminen Cronbachin alpha: 0,8688

Väittämät

• Osaan suunnitella monimuotoisia opintopolkuja

• Osaan hyödyntää monipuolisesti digitaalisia välineitä opetuksessa ja ohjauksessa

• Osaan kehittää erilaisia oppimisympäristöjä

• Osaan hyödyntää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä

• Osaamisperustaisuus näkyy opetuksessani ja arvioinnissani

• Käytän erilaisia oppimisympäristöjä ja –välineitä (esim. verkko-oppimisympäristö, 

työelämän oppimisympäristöt)

TKI-ja kehittämisosaaminen Cronbachin alpha: 0,8876

Väittämät

• Osaan kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen työelämää

• Osaan johtaa kehittämisprojekteja (TKI-toiminta)

• Osaan yhteistyössä laatia opetuksen ja TKI –toiminnan integraatiota tukevia ops:ja

• Osaan suunnitella ja toteuttaa myyviä täydennyskoulutuspalveluita

• Osaan suunnitella ja toteuttaa koulutusta kansainvälisiin tarpeisiin

• Osaan arvioida projekteja

• Osaan suunnitella asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita yhdessä heidän  

kanssaan

• Osaan tuotteistaa ammattikorkeakoulun palveluja

• Kykenen rakentamaan organisaatioiden välisiä strategisia kumppanuuksia

• Hallitsen asiakaspalvelusuhteet

Tyytyväisyys työaikasuunnitteluun Cronbachin alpha: 0,8596

Väittämät

• Työaikasuunnitelmani vastaa työtehtäviäni 

• Työaikasuunnitelmassani työtehtäviin on resursoitu tarpeeksi aikaa

• Voin vaikuttaa työaikasuunnitelmaani

• Työaikasuunnitelmaani on varattu aikaa myöhemmin määriteltäville tehtäville

• Olen tyytyväinen siihen, miten työaikasuunnittelua toteutetaan työpaikallani
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Tyytyväisyys työaikasuunnitelmaan Cronbachin alpha: 0,927

Väittämät

• Minulle on laadittu työaikasuunnitelma

• Työaikasuunnitelmani vastaa työtehtäviäni

• Esimieheni vahvistaa työaikasuunnitelmani

• Työaikasuunnitelmani on vahvistettu ennen työkauden alkua

• Työaikasuunnitelmani on laadittu esimiehen toimesta

• Työaikasuunnitelmani on laadittu vuodeksi (kalenterivuosi tai lukuvuosi)

• Työaikasuunnitelmaani on varattu aikaa myöhemmin määriteltäville tehtäville

• Käyn työvuoden aikana työaikasuunnitelman muutoksista keskusteluja esimieheni 

kanssa

• Haluan enemmän joustoa vapaajaksojen sijoittelussa
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8   LAADULLINEN AINEISTO  
JA SEN ANALYYSI 

 

Tutkimuksen laadullinen aineisto muodostuu neljän avoimen kysymyksen vas-
tauksista. Kysymykset koskevat työaikasuunnittelua ja sen ongelmia, työssä to-
teutettavaa pedagogiikkaa ja uuden osaamisen tarpeita. Lisäksi vastaajilla oli 
mahdollisuus kirjoittaa ’vapaa sana’ -osioon työstään ammattikorkeakoulussa. 
Avoimiin kysymyksiin saatiin 2220 vastausta. Analysoitavaa tekstiä kertyi yh-
teensä 106 sivua.

Aineistosta analysoitiin vastaajien johtamiskokemuksia, epäreiluuskoke-
muksia ja muutoskyvykkyyttä työajan suunnittelussa. Analyysissa sovellettiin 
temaattista analyysia (Braun & Clarke 2006). Temaattisessa analyysissa aineis-
tosta tunnistetaan, analysoidaan ja raportoidaan siinä toistuvia teemoja. Te-
maattinen analyysi ei perustu johonkin yhteen teoreettiseen tausta-ajatteluun 
tai noudata määriteltyjä metodisia toimintatapoja. Temaattisessa analyysissa 
pyritään saamaan esille tutkittavien kokemuksia ja niiden merkityksiä. Tutki-
jan tuleekin tuoda selkeästi esille, mistä teoreettisista lähtökohdista hän tarkas-
telee aineistoa.

Analyysi eteni kolmen vaiheen kautta: aineistoon tutustuminen ja pelkis-
täminen, aineistossa toistuvien teemojen jäsentäminen sekä tulkinta suhteessa 
tutkittaviin aihepiireihin (johtaminen, tasa-arvo ja resilienssi).

Analyysin tulokset raportoidaan luvuissa 9, 10 ja 11. Jokaisessa luvussa esi-
tetään myös analyysia ohjanneet kysymykset ja tausta-ajattelu. Tuloksia tarkas-
tellaan myös suhteessa ensimmäisen osan kvantitatiivisen tutkimuksen tulok-
siin.

OSA 2.
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9   TYÖORIENTAATIOT  
JOHTAMISKOKEMUKSEN 
MÄÄRITTÄJINÄ 

 

9.1  Koulun johtaja vai yhteisön tapa toimia? 
 

Pedagogisen johtamisen tutkimus ja määrittely on maassamme painottunut 
pitkälti varhaiskasvatuksen ja peruskoulun johtamisen konteksteihin. Korkea-
koulun johtamisessa tutkimuskirjallisuus ja lähteet ovat vähäisempiä. Korkea-
koulukontekstissa määrittely tai tunnistaminen ei ole itsestään selvää. Usein 
käytetty synonyymi on opetustoiminnan johtaminen osana akateemista joh-
tamista.

Pedagogista johtamista voidaan tarkastella kapea-alaisesti tai laajasti johta-
mistyötä jäsentäen. Kapea-alaisesti kyseessä on pedagogisen laitoksen johtami-
nen, jolloin johtaja keskittyy opetussuunnitelmatyön johtamiseen. Laajempi 
näkökulma käsittää koko organisaation kehittämisen ja muutoksen mahdol-
listamisen henkilöstön ja opiskelijoiden hyväksi. (Vuohijoki 2008, Soukiainen 
2015.)

Af Ursin (2012) paikantaa pedagogisen johtamisen seuraavasti: 1) pedagogi-
seen johtajuuteen opetusorganisaatiossa sekä 2) johtajuuteen henkilöstöä kas-
vattavana yhteistyöprosessina. Johtajuus organisaatiossa (1) sisältää opetustoi-
minnan järjestämistä, valvomista ja ohjaamista. Toisaalta oppilaitosympäris-
tössä kehittyvä johtajuus kasvaa yhteisön jakamista uskomuksista ja arvoista. 
Johtajan oma tarve kasvuun ja kehitykseen on sidoksissa muun henkilöstön 
kasvuun ja sen tukemiseen. Tässä traditiossa korostuvat pedagogiseen sisältöön 
liittyvän organisaation perustehtävän erityisyys sekä johtamisen osallistava ja 
jaettu luonne.

Johtajuus henkilöstöä kasvattavana yhteistyöprosessina (2) sisältää muun 
muassa esimiehen kyvykkyyden ohjata henkilöstöään kohti yhteistä päämäärää 
sekä tehdä näkyväksi määritellyt visiot ja tavoitteet. Hän ohjaa ymmärtämään 
ja tulkitsemaan sekä keskustelemaan ja hallitsemaan vuorovaikutusta positiivi-
sen keskinäisen riippuvuuden ja avoimuuden keinoin. Samaa kohtaamistaitoa 
tarvitaan opettajan ja opiskelijan välillä. Pedagogisella johtamisella on suora 
kytkös oppivan työyhteisön toimintaan ja voimaantumiseen työssä. (Taipale 
2004, af Ursin 2012). Pedagogisella johtamisella on myös merkityksensä peda-
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gogista identiteettiä korostavan opetus- ja oppimiskulttuurin luomisessa (Kor-
honen, Nevgi & Stenlund 2011). Samalla kehittyy myös oppivan yhteisön työ- 
ja organisaatiokulttuuri.

Pedagogista johtamista tapahtuu verkostoissa silloinkin, kun varsinaisia 
johtajarooleja ei ole tai ne hämärtyvät mosaiikkimaisessa asiantuntijatyössä. 
Tuolloin kehittävä toiminta rakentuu asiantuntijoiden välille konsultatiivisena 
vaikuttamisena ja yhteiskehittelynä. (Af Ursin 2012, Mäki 2012.)

Pedagoginen johtaminen liitetään usein johtamisen leadership-perimään. 
Sellaiset käsitteet ja ilmiöt kuten osaamisen johtaminen (ks. Raasuma 2010, 
Viitala 2008), jaettu johtaminen, yhteisöllinen johtaminen ja valmentava joh-
taminen esiintyvät pedagogisen johtamisen tutkimuksissa. Pedagogisen joh-
tajan vastuuksi katsotaan kuuluvan organisaation osaamisen kehittäminen ja 
johtaminen, henkilökunnan ammatillinen kehittyminen, jaetun johtajuuden 
hyödyntäminen, uutta luovan oppimiskulttuurin kehittäminen ja verkostoissa 
tapahtuvan oppimisen johtaminen.

Johtamistyö tapahtuu vuorovaikutus- ja kehittämisprosessien verkostossa, 
jossa koko henkilöstö on osallinen pedagogiseen johtamiseen (Alava, Halttu-
nen & Risku 2012).

Yhteisöllisyyttä painottavalle johtamisotteelle antaa haasteen korkeakoulu-
jen kasvaminen oppilaitosfuusioiden seurauksena sekä tuloksellisuutta ja kil-
pailua korostava kehittämispuhe korkeakouluista. Jotta voi ymmärtää peda-
gogista johtajuutta, on ymmärrettävä kertomusta yhteisöllisyydestä. Yhteisöl-
lisyyden taustalla vaikuttavat yksilölliset tavat ajatella, sosiaaliset liittoumat ja 
ihmisluonteen ymmärtäminen. 

9.2  Oppilaitosheimot johtamistyön määrittäjinä 
 
Organisaation kulttuuri ja johtajuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Kult-
tuuri voidaan nähdä johtamisen tuloksena, jolloin organisaatioiden kulttuurit 
ovat tekijöidensä muokattavissa. Toisaalta organisaatio on itsessään kulttuuri, 
jolloin kulttuuri ei olekaan muokattavissa vaan se muokkaa ihmisiä. (Harisalo 
2008, Nummenmaa 2006.)

Korhonen, Nevgi ja Stenlund (2011) kirjoittavat, että korkeakouluyhteisöil-
le on tyypillistä episteemisen kulttuurin vaikutus. Se kehittyy erityisesti oppi- ja 
tieteenalojen sisällä rakentuvien akateemisten heimokulttuurien vaikutuksesta. 
Episteemiset kulttuurit ovat vahvoja tiedon luomisen rakenteita, ja ne sulkevat 
helposti sisäänsä myös korkeakoulutuksen pedagogiset prosessit ja ylläpitävät 
mieluummin säilyttämisen kuin muuttumisen tarinoita. Sidosta lujittaa opetta-
jiston vahva lojaliteetti tradition synnyttämiin tarinoihin oppi- ja tieteenaloilla.
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Yhteisen kulttuurin kehittymisen sijasta yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
ovatkin useiden perittyjen ja erilaisten kulttuurien samanaikaisen ilmenemisen 
tiloja, joissa kulttuurien erilaisuudet voivat olla hyvinkin suuria sekä korkea-
koulujen välillä että niiden sisällä. (Korhonen, Nevgi & Stenlund 2011, Mä-
ki 2012). Avaintekijä onkin, edistääkö pedagoginen johtaminen suurissa kor-
keakouluissa fragmentoituvaa vai mosaiikkista toiminta- ja työkulttuuria. Kun 
toimintaympäristö on kompleksinen ja iso korkeakoulu sisältää useita, osin 
toisilleen jännitteisiä työkulttuuriheimoja, pedagoginen johtaminen voi pyrkiä 
yhteisen ymmärryksen ja tulkintojen rakentamiseen.

Kuvio 17. Yksilöiden ja perusyksiköiden identiteettien välinen suhde säilyttäviin ja muuttaviin 

tarinoihin muutoksessa (mukaillen Korhonen, Nevgi ja Risku 2011) 

PEDAGOGINEN IDENTITEETTI

OPPI- JA TIETEENALAN/SUBSTANSSIALAN IDENTITEETTI

Säilytettävä 
tarina

Muuttuva 
tarina

Oppi- ja tieteenaloista  
RIIPPUMATON  
pedagoginen ajattelu ja oppimiskäsitys

• valalla vahva(t) pedagoginen ismi(t)
• vastustaa vaihtoehtoisia ajatuspolkuja
• estää kehittämistä
• ei muutostarinoita

Oppi- ja tieteenaloista  
RAKENNUS AINEENSA SAANUT 
identiteetti

• muutostarinoissa perustellaan 
pyrkimystä välttää muutosta

• huomio rakenteissa, käytänteissä, 
jatkuvuudessa

• säilytetään nykyinen tilanne
Esiintyi KK2 aineistossa

Oppi- ja tieteenaloista  
IRTAUTUNUT  
pedagoginen identiteetti

• vahvat muutostarinat
• rohkeita pedagogisia muutoksia ja 

kehittämistä
• oppimiseen liitetty vahva kehittämisen 

ajatus ja toiminta
Esiintyi KK2 aineistossa

Oppi- ja tieteenaloista  
RAKENNUS AINEENSA SAANUT 
identiteetti

• mallitarinat, moraalikäsitys, käytän-
nöt, sisällöt, tieto pohjautuu orien-
taatioon

• kehitys sidottu oppi- ja tieteenala tai 
substanssialan tietoon/taitoon
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Korkeakouluyhteisö on usein otollinen maaperä tiettyjen totuuksien synty-
misille. Totuudet rakentuvat usein pedagogisten ismien, pedagogisten toimin-
tatapojen ja eri substanssien ympärille. Tämä johtaa siiloutumisiin ja heimo-
leireihin, joissa elää ja pidetään yllä usein yhden totuuden kulttuuria. Kuviossa 
17 on jäsennelty heimoutumisen elementtejä. Yksilöiden muodostamat yksiköt 
korkeakoulun sisällä muotoutuvat pedagogisen identiteetin sekä oppi- ja tie-
teenalaidentiteetin sidoksista kyseiseen heimoyksiköön. Osaamisen ja oppimi-
sen maailmassa olemme tekemisissä tulkintojen kanssa. Omat kokemuksem-
me ja käsityksemme löytävät hengenheimolaisia ja muodostavat toisiaan vah-
vistavia tulkintayhteisöjä. Nämä nousevat esille usein muutostilanteissa, kuten 
opetussuunnitelma- tai organisaatiouudistuksissa.

Pedagoginen johtaminen on tulkintojen johtamista. Jotta erilaiset tulkin-
nat voivat kohdata, on yhteisöstä löydyttävä tulkintafoorumeja. Foorumit 
muokkaavat fragmentoituneesta yhteisöjen kulttuurista mosiikkimaisen, jossa 
eri muotoiset osayhteisöt ovat rajapinnaltaan kiinni toisissaan ja muodostavat 
yhteisen kokonaisuuden (Mäki 2012).

 9.3  Korkeakouluorientoituneet ja siilovapaat  
johtamisen kokijat – lehtorien ääni 

Lehtorien arjen johtamiskokemukset liittyvät työn johtamiseen, ja pääpai-
no on ylhäältä alas -johtamisen kokemuksissa. Opettajan työn arvostuskysy-
mykset, työtä ohjaavat rakenteet, työaikasuunnitelman (TAS) toimivuus ja 
resursointipolitiikka herättävät suuria tunteita. TAS koetaan paperina, jol-
la ei ole edes suuntaa antavaa merkitystä oman työn hallinnalle. Työn johta-
minen TAS:n kautta on epäselvää tai esimieskeskeistä. Vastaajien kokemusten 
mukaan TAS:n kirjaa koulutussuunnittelija ja esimies hyväksyy. Keskijohto ei 
välttämättä tee yhteistyötä keskenään, ja päälliköt täyttävät opettajalle tunte-
ja työtarpeiden mukaan. Tästä on seurauksena koordinoimaton ja päällekkäi-
syyksiä täynnä oleva työaikasuunnitelma. Ohjeistukset tulevat ylhäältä ja usein 
myöhässä. 

”Työaikasuunnitelma ei ole valmiina, kun aloitan työt. Resursointi eri tehtäviin on 

täysin työnantajan mielivallan takana, ei realismia. Joitakin pakollisia työtehtäviä 

ei resursoida ollenkaan, vaan ne kuuluvat ‘normaaliin työaikaan’. Tällaista ’nor-

maalia työaikaa’ ei ole työaikasuunnitelmassa.” 

Resursointikulttuuri on edelleen jäykkää (vrt. Kiviä ja keitaita 2013). Opet-
tajat toivovat työvuoden alkuun väljyyttä 1600 tunnin suunnitelmiin, jotta 
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työvuodelle jäisi reagointivaraa. Esimiesten tavoitteena on saada pätevät opet-
tajat tarvittaviin opetuskokonaisuuksiin koko vuodelle, ja siksi osalla tunnit 
ovat täynnä jo heti alussa. Systeemi ei jousta, jos kesken vuoden tulee hanke-
tarpeita tai myytävää koulutusta. Kyseinen prosessi johtaa siihen, että vajailla 
tunneilla olevat opettajat laitetaan hankkeisiin, oli osaamista tai ei.

”Työaikasuunnitelma on täynnä ja jos pitäisi hypätä mukaan johonkin uuteen ei 

pysty sitä tekemään, vaikka olisi kutsuttu ja vaikka olisi kiinnostusta.”

Alaspäin valuva johtaminen ja työnsuunnitelmarakenteet eivät mahdollista 
itsensäjohtamisen kehittymistä. Lehtorit kokevat, ettei heillä ole omistajuut-
ta työnsä muotojen suunnitteluun ja muodostumiseen. Autonomisuus koskee 
opettamisen sisältöjen rakentamista ja opetusmenetelmiä. Työn pirstaleisuus 
haastaa työnhallinnan taidot ja priorisoinnin. Lehtorit kokevat, että hallinnol-
liset työt ovat kasvaneet, uusia digitaalisia sovelluksia tulee opetella jatkuvasti, 
ja opetus- ja ohjaustyöhön panostaminen jää vähemmälle. Työn johtamiseen 
kohdistuvassa kritiikissä korostuu huoli opetustyöstä. Hanketoimintaa ei nos-
tettu esiin näissä yhteyksissä. 

”Tuntien laskeminen on ihan turhaa. Pitäisi hahmottaa tavoitteita ja niiden pääl-

le rakentaa motivaatiota ja sisällöllistä paloa toteuttaa pedagogisia tehtäviä. Tun-

tien laskeminen tappaa luovuuden, yhteistyön, työn ilon ja koko koulun lopulta.”

”Pitää oppia sanomaan EI! ja itse rajaamaan työtehtäviä. Eli ajanhallinnan osaa-

minen. Kunnioittaa erilaisten ihmisten erilaisia aikatauluja ja työskentelytyylejä.”

TAS-kulttuurin lisäksi myös muut ammattikorkeakoulun omien rakentei-
den ja ulkoa tulevan rahoitusohjauksen koetaan tuottavan ristiriitaisia työodo-
tuksia työn uudistamiseen. Opettajat kokevat ammattikorkeakoulun rahoitus-
mallin saaneen työn arjessa liian suuren vallan, ja sen koetaan ohjaavan liian 
suureen opintojen nopeuttamiseen. Korostuneen tulosohjauksen ja virkamies-
mäisen korkeakoulujen johtamisen koetaan olevan ristiriidassa keskenään. Tu-
losohjausta tuodaan irrallisena elementtinä kaiken vanhan ja totutun korkea-
koulumaisuuden päälle. Tämä näyttäytyy muun muassa ammattikorkeakoulu-
hallinnon usein hitaina ja rajoittavina toimina nopean työelämän rinnalla.

”Ammattikorkeakoulut ovat hyvin kankeita toteuttamaan julkilausuttuja ihanteel-

lisia pedagogiikoitaan ja strategioitaan. Ero sen välillä mitä kerromme tekeväm-

me ja mitä oikeasti teemme on järkyttävän suuri. Perinteinen tapa opettaa jyrää ja 

uudistajat ovat kiusaamisen kohteena. Myös johto karsastaa opettajayhteisön ta-

paan häiriöitä prosesseihin tuovia uudistusmielisiä opettajia.”
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Koulutusleikkausten nähdään kumuloituvan huonona johtamisena korkea-
koulussa. Opetuksen toteutukseen liittyvien rakenteiden mahdollistaminen 
sekä opetuksen johtaminen ovat muuttuneet niukkuuden jakamiseksi ja vain 
välttämättömien töiden suorittamiseksi. Niukkenevat resurssit, lähiopetuksen 
kutistuminen, suuret opiskelijaryhmät ja opetuksen siirtäminen verkkoon ovat 
opettajien nimeämiä rakenteellisia esteitä työssä jaksamiselle ja työn kehittämi-
selle. Vastaajat syyttävät säästöjä ja tuloshakuisuutta. Tämän koetaan johtavan 
opetustyön häviämiseen ajan saatossa.  

”Koulutusleikkaukset näkyvät organisaatiossamme; opettajat väsyneitä, opetta-

minen siirtynyt ikään kuin sivuseikaksi ja puuhastelemme erilaisten välillä täysin 

epätodellisten hankehakujen parissa; kansainvälisyys lähes kokonaan lopetettu; 

opetukseen on tullut mukaan keinotekoisesti ylhäältä ohjattuja ’innovaatio’ kurs-

seja, joiden todellista hyötyä ei ole tutkittu.”

Johtamiskokemuksia pohtiessaan lehtorit ottavat kantaa myös itsensäjohta-
misen mahdollisuuksiin AMK-työssä. Erityisesti kriittisen tarkastelun kohtee-
na on yhteisopettajuuden ja individualistisen opettajan työn välinen ristiveto. 
Johtamispuheessa korostuvat tiimiopettajuuden tavoittelu ja yhteisölliset työ-
kulttuurin elementit. Arjen työssä lehtorit kokevat, että työaikasuunnitelmat 
ohjaavat yksilötyöskentelyyn. Pohdinnoissa korostuu opettajiston kaipuu lä-
hiesimiesten tukeen tiimiopettajuuteen opettelussa. Negatiivinen suhtautumi-
nen yhteisopettajuuteen nostaa selkeästi esille kyvyttömyyden toimia yhdessä. 
Palaverit koetaan loputtomiksi puhemaratoneiksi, työn suunnittelussa koetaan 
reviiritaistelua työryhmissä, ja yhteisen rytmin löytäminen on vaikeaa.

Lehtorien kokemukset johtamisesta kohdistuvat autonomisuuskysymyksiin 
omasta työstä. Kuinka paljon saa ja kykenee itse vaikuttamaan työn suunnitte-
luun, toteutukseen ja kehittämiseen? Kokemustarinoissa nousee esiin yhä edel-
leen vaikuttava polarisoitunut työorientaatio amk-toiminnassa. AMK-opetta-
jan työorientaation kahtiajakoa on käsitelty Mäen (2012) väitöstutkimuksessa 
sekä ensimmäisessä Kiviä ja keitaita -tutkimusraportissa (2013). Silloin jakolin-
ja kulki opettavan opettajan ja tutkijakehittäjäopettajaheimon välillä. Nyt hei-
moutuminen näyttää hieman toisenlaiselta: on opettajia, joiden työnkuva on 
korkeakoulukeskeinen, ja toisaalta on opettajia, jotka korostavat TKI-työtä ja 
siilottomuutta. 

Opettajat, joiden työnkuva on korkeakoulukeskeinen, kokevat avointen 
vastausten perusteella muutokset kaikkein raskaimmin. 2010-luvun korkea-
koulusäästöt nousevat esiin heidän vastauksissaan tyytymättömyytenä johtoa 
kohtaan. 
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”Välillä tuntuu, että johdolta on kadonnut ymmärrys siitä, mikä on ammattikor-

keakoulun päätehtävä; opetus. Opetusta ei tunnuta arvostavan ja liian paljon pa-

nostetaan mm. hallintorakenteeseen ja fyysisiin seiniin. Opetus olisi nostettava ta-

kaisin keskiöön!” 

AMK-työtä vastauksissa holistisesti tarkastelevat sekä tutkimus- ja kehittä-
mistyöorientoituneet opettajat tunnustavat säästöjen kurimuksen mutta näke-
vät paljon mahdollisuuksia työssään. 

”Tässä työssä mahdollistuu tämmöisen moniosaajan unelmatyö: osaan substans-

siammattini, olen ajoittain hankkeissa projektipäällikkönä, olen lehtori, olen opin-

to-ohjaaja, tulen toimeen opiskelijoiden, työkavereiden sekä opiskelijoiden har-

joittelupaikkojen kanssa.” 

”Ammattikorkeakoulun lehtorin ja yliopettaja työ on usein kombinaation opetuk-

sesta, TKI-työstä ja palvelumyynnistä. Tämä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jos 

tarkastellaan opetusalaa kokonaisuutena.” 

 

9.4  Pakotetut marionetit ja TKI-pedagogit  
kertovat – yliopettajien ääni 

 
Yliopettajien johtamiskokemukset avaavat kaksi keskeistä epäkohtaa työnku-
vassa. Avoimissa vastauksissa suurimmaksi puutteeksi osoittautuu osattomuus 
omien työmuotojen suunnittelussa. Yliopettajat kokevat olevansa oman työn-
kuvansa marionetteja. 

”Tällä hetkellä ainakin kolme henkilöä sorkkii työaikasuunnitelmaani, muutoksis-

ta ei neuvotella minun kanssani. Työaikasuunnitelmaa ei ole vahvistettu eikä edes 

tehty etukäteen, sinne tulee asioita joihin minulla ei ole mitään kompetenssia.” 

Toinen iso kritiikin kohde on yliopettajan työn fokuksen epämääräisyys. 
Ristiriitaa koetaan opetustyöpainotuksen sekä tutkivan ja kehittävän työn vä-
lillä. Tämä puute jakaa samalla yliopettajat TKI-orientoituneisiin ja opetuso-
rientoituneisiin toimijoihin. 

Työnkuvan johtaminen kirvoittaa eniten kommentteja johtamisesta. Työ-
aikasuunnitelman koetaan olevan monen esimiehen käsissä. Töitä tulee mo-
nesta suunnasta, yllättäen ja nopeasti. Jossain muualla tehdyt päätökset töistä 
ja työmuodoista vaikeuttavat sitoutumista työhön. Työn mitoituksen hallin-
ta on myös haasteellista, kun yllättäen tulevat työtehtävät rakentuvat jo sovit-
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tujen päälle. Näin sekava töiden jakaminen kertoo yliopettajien aseman epä-
määräisyydestä. Kuuluvatko he yksiköiden vai koulutusohjelmien alaisuuteen 
vai ovatko he korkeakoulutasoisia toimijoita? 2000-luvun alussa ammattikor-
keakouluihin tullut yliopettajan työnkuva ei vieläkään ole löytänyt luontevaa 
paikkaansa AMK-organisaatiossa. 

”Työaikasuunnittelua tekee liian moni taho: esimies, tiimi, tutkintovastaavat, liike-

toimintayksikkö. Jokainen käy muuttamassa sitä useaan otteeseen, jotkut tunnit 

ilmestyvät viime tipassa sinne ja kuitenkin vastuu työaikasuunnitelmasta viime kä-

dessä nähdään olevan opettajalla itsellään. Opetuksen tuntimäärät ovat nykyisin 

riittämättömiä.” 

Toisaalta toimivissa työkulttuureissa syntyy myös positiivisia kokemuksia 
työn johtamisesta. 

”Omalta kohdaltani työaikasuunnittelu vastaa työtäni ja sen tarpeita. Yleises-

ti näen, että työaikasuunnittelu on vanhanaikaista ja ohjaa monesti ammattikor-

keakoulun opetussuunnitelmatyötä, vaikka sitä pitäisi ohjata opiskelijoiden osaa-

mistarpeet. Työaikasuunnittelu ei ole pysynyt opettajan työn muutoksen mukana 

vaan työaikaa lasketaan vanhanaikaisesti pidettyjen tuntien mukaan, vaikka ope-

tus on muuttunut aikaa sitten.”

 
Yliopettajat kirtisoivat myös vanhakantaista pedagogiikan johtamista. Se 

välittyy heidän kokemuksensa mukaan opetussuunnitelman ja työn suunnit-
telun yhdistelmästä. Töiden suunnittelun fokuksessa ei olekaan opiskelija kou-
lutustarpeineen vaan opettajien ja korkeakoulun opettajien OPS. Myös TAS:n 
rakentuminen luokkamuotoisen työn periaatteille ei huomioi hektistä hanke-
maailmaa. Töitä lasketaan tunti tunnista -periaatteella jäykistäen tutkimus- ja 
kehittämishanketoimintaa. TAS ei huomioi hankehakuja, hankkeiden valmis-
teluja ja verkoston rakentamista. 

Työn johtamiseen kohdistuva kritiikki voidaan tiivistää neljään kohtaan:

• Suunnittelun ja seurannan välillä ei ole yhteyttä. 
• Suunnitelmat tulevat liian myöhään eikä niihin voi aina luottaa. 
• Töihin ei ole varattu riittävästi aikaa.
• Tiedot muiden opettajien työkuormasta ja opetuksen määrästä tulevat 

liian myöhään. 
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Yliopettajat kritisoivat myös epäselvää työkuvaansa. Ovatko he korkeakou-
lunsa tutkija-kehittäjiä vai luokkaopettajia? Esimiestyöskentelyn linja on täs-
sä kysymyksessä poukkoileva. Ne yliopettajat, jotka kokevat olevansa tutkija- 
kehittäjiä , valittavat liian suurta opettamispainotusta työssään. Tutkimustyötä 
ei tue sen paremmin oma esimies kuin korkeakoulun rakenteetkaan. Osa vas-
taajista joutuu tekemään julkaisutoimintansa, konferenssit, hankehaut ja pro-
sessit ylimääräisellä ajalla. Nämä opettajat tuntevat tutkijaosaamisensa näivet-
tyvän olemattomiin. 

Tutkimus- ja hanketyö nostaa yliopettajissa esille johtamistaitojen osaamis-
tarpeita. He kaipaavat lisää työvälineitä hanke- ja verkosto-osaamiseen. Miten 
koota hankeverkosto, miten johtaa tutkimus- tai kehittämisverkostoa ja miten 
johtaa tulosten levittämistä sekä juurruttamista korkeakouluihin? 

Itsensäjohtamisen haasteina koetaan kyky tutkia ja reflektoida omaa työ-
tä, johtaa omaa ajankäyttöä sekä sopeutua muuttuvan työelämän ja oppimisen 
uusiin muotoihin. 

“Tulevaisuuden ennakointia ja ’haistelua’, oman ajankäytön johtamista, verkos-

toitumistaitoja, ihmissuhdetaitoja, jotka liittyvät ’erilaisten’ opiskelijoiden ohjaa-

miseen -> korkeakouluopiskelijoillakin on paljon ongelmia mm. keskittymisky-

vyssä, arjen ja oman elämänsä hallinnassa, mielenterveydessä jne., joten opettaja 

tarvitsee myös terapeuttista otetta omassa työssään.” 

Osaamisen johtaminen liitetään osaksi pedagogista johtamista. Avaintekijä-
nä koetaan keskijohdon rooli yliopettajan työn ja aseman selkiinnyttämisessä. 

”Toinen iso haaste amk-organisaatioissa on keskijohdon profiili ja rooli osaamisen 

sekä yhteisöllisyyden edistäjänä. Jos johtamisen panokset laitetaan keskijohtoon 

ja he sitoutuvat muutoksiin, voi odottaa tuloksia.” 

 ”Jatkuvat strategiset linjaukset tuovat työhön epävarmuutta ja sekavuutta. Uu-

distuksia ei viedä loppuun ennen uutta, kokemusta ei hyödynnetä. Henkilöstöä ei 

kuulla aidosti, näennäisdemokratiaa ja tyhjiä lupauksia.”

  

 

9.5  Selviytyjät, järjestelijät ja pedagogit  
keski johdossa – päälliköiden ääni 

 
Olla itse johdettavana, johtaa opettajayhteisöä sekä korkeakoulun rakenteet ja 
johtaminen. Näistä lähtökohdista kertyvät päälliköiden johtamiskokemukset. 
Toinen jäsentävä elementti on suhde pedagogiikkaan. Se, miten läheiseksi tai 
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etäiseksi pedagoginen osaaminen ja työskentely koetaan omassa työssä, positioi 
omaa käsitystä keskijohdon asemasta ja työsektorista. 

Olla johdettavana -kokemukset nostavat esille koulutuspäällikön epämää-
räisen työnkuvan. Omaa työtä kuvataan niin sanotuksi valuvaksi työksi, kos-
ka ylhäältä valuu moninaisia työtehtäviä. Vaikka palkka koetaan hyväksi, työ-
päivät ovat pitkiä ja vastuissa on epäselvyyttä. Työn koetaan valuvien tehtävien 
vuoksi muotoutuvan liian monipuoliseksi, ja kehitys ohjaa esimiehiä ylimal-
kaiseen työotteeseen kaiken kiireen keskellä. Välillä joutuu tilanteisiin, joissa 
päällikkö siirtyy paikkaamaan opettajantyötä. 

“Ylipäätään liian pieni resursointi, itse palkkaa en sinänsä moiti, mutta 12–14 h 

työpäivät koko ajan jopa 6 pv viikossa alkaa ottaa päähän pikkuhiljaa. Eikä valoa 

näy tunnelissa, vaan hullummaksi menee koko ajan. Jos olisin pedantti ihminen, 

olisin jo kauan sitten ollut ihan burn-out. :( Ylin johto kai luulee, että asiat hoitu-

vat itsekseen tai että työtehtäviä voidaan vaan lisätä ja lisätä. Opetus on pakko 

hoitaa vasemmalla kädellä ja se ottaa myös päähän. Mutta hengissä tässä yrite-

tään vaan selvitä…” 

Omaa johtamistyötä opettajayhteisön kanssa leimaa viimeisten vuosien ki-
ristynyt korkeakoulurahoitus. Johtamisen painopiste on yhä enemmän henki-
löstön jaksamisen tukemisessa ja mahdollistamisessa. Jaksaminen on koetuksel-
la, kun resurssipulassa koetetaan harventuvalla opettajajoukolla hoitaa moni-
puoliset opetus- ja ohjaustyöt. Lähiesimiehet kokevat, ettei työajansuunnitte-
lukulttuuri kohtele kaikkia opettajia tasapuolisesti. Hankkeissa työskentelevät 
opettajat kipuilevat luokkahuoneorientoituneen työaikasuunnitelmansa kanssa. 

“Kiristyneen rahoituksen myötä opettajan työ on muuttunut niin, että jaksaminen 

työssä on tullut lähes päivittäiseksi puheenaiheeksi työyhteisössä. Työajan suun-

nittelun ohjeistuksen osalta opettajien kohtelu ei ole aina ollut tasapuolista.” 

Kritiikkiä saavat myös korkeakoulutuksen opetus- ja ohjausrakenteet. Pääl-
likköjen kommenteissa opetussuunnitelmat sekä AMK-työn resursointi eivät 
vastaa opiskelijoiden eivätkä toimintaympäristön tarpeisiin. Herkkyys reagoida 
yhteistyökumppanien pyyntöihin takertelee. Opettajien työaikasuunnitelma 
lyödään vuodeksi lukkoon, ja intressinä on varmistaa tarjottava opetus. Näin 
syntyy joustamaton kokonaisuus, johon vuoden aikana ei mahdu hankkeita, 
verkostomaista työskentelyä alan työelämän kanssa tai yrityskoulutuksia. 

 ”Nykyinen amk rahoitusmalli on ihan syvältä. Nyt ajetaan vain määrää laadun 

kustannuksella. Inhottaa ihan lukeakin OKM:n visiopapereita, kun ne ovat niin 
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kaukana reaalitodellisuudesta. Suomen amk-järjestelmää näemmä ajetaan alas 

minkä ehditään. Miksi? ” 

Toisaalta avoimissa vastauksissa jotkut esimiehet toteavat, että työaika-
suunnitelmaa tarkistetaan ja tarkastellaan vuoden aikana useaan otteeseen, jot-
ta hanketyö mahdollistuu. Esimiesten kritiikki opettajien työajan jäykkyyteen 
paljastaa osaltaan työn organisointia koskevan puutteellisen osaamisen. Kaik-
kea ei voi laittaa niukan rahoituksen syyksi. Vuoden 2009–2013 aineistossa 
esiintyi samanlaisia haasteita, ja TAS-kulttuuri muistuttaa vuoden 2018 aineis-
toa. 

Työn organisoinnin ja johtamisen tavoissa on monia puutteita: suunnitte-
lun koordinointi ontuu, aikataulut venyvät, tiimien työaikojen suunnittelu on 
epäyhdenmukaista ja opetuksen ja TKI:n työsuunnittelussa on eri logiikka. Vii-
meksi mainitussa asiassa erityishaasteena on TKI-työn suunnittelun summittai-
suus verrattuna luokkaopetustyön staattiseen rytmiin niin suunnittelussa kuin 
toteutuksessakin. 

Suhde pedagogiikkaan nostaa esiin mielenkiintoisimmat erot esimiesten 
vastauksien välille ja antaa mahdollisuuden tyypittelyille. Päälliköiden vastaus-
ten perusteella heidän joukostaan on löydettävissä kahdenlaisia keskijohdon 
toimijoita.

 
Pedagogiset johtajat 

”Ammattikorkeakouluissa pitäisi pitää enemmän huolta siitä, että opettajien oma 

osaaminen päivittyy ja siihen löydetään lisää työkaluja ja tapoja.” 

Tämä ryhmä esimiehiä jäsentää pedagogisen työnsä henkilöstönsä osaamisen 
kehittämiseen ja tukemiseen, opiskelijan oppimista edistävään toimintaan se-
kä työelämäkumppanien kanssa tehtävään tutkimus- ja kehittämistyöhön. 
Osaamisen johtamisen teemat he sitovat selkeästi pedagogiseen tapaan toimia 
opettajien kanssa. Ryhmä on huolissaan opettajiensa osaamistason pysymises-
tä korkealla tasolla. Osa heidän yhteisönsä opettajista on ollut kauan samoissa 
työnkuvissa, ja oman substanssiosaamisen sekä pedagogisten taitojen kokonai-
suus saattaa rapautua. Tässä tyypittelyryhmässä keskijohto johtaa myös kehit-
tämistyötä OPS-tasolla ja pyrkii resursoimaan ohjaustyötä. Tämä ryhmä erot-
tautuu omakseen myös arvioitaessa, millaista osaamista he tarvitsevat työhön-
sä. Pedagogiset työkalut niin yhteistoiminnan kehittämisen kuin digitaalisten 
oppimisympäristöjen näkökulmasta korostuvat tarvelistalla. 



71OSA II 9. TYÖORIENTAATIOT JOHTAMISKOKEMUKSEN MÄÄRITTÄJINÄ

“Tarvitsen yhteisöä osallistavaa pedagogiikkaa (yhteisö- ja sosiaalipedagogista 

otetta) ja kohtaavaa pedagogiikkaa.” 

 On kohderyhmä sitten opettajissa, työelämässä tai opiskelijoissa, pedago-
ginen sisältö rakentuu yhteistoiminnallisuudesta, tekemällä oppimisesta, koke-
muksellisesta oppimisesta sekä tutkivasta ja kehittävästä työotteesta. 

Pedagogisesti orientoituneet esimiehet kaipaavat rohkeutta uudistaa kor-
keakoulutoimintaa. Ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraation koe-
taan unohtuvan ja tyydytään helppoihin, rakenteita säilyttäviin ratkaisuihin. 

“Rohkeutta tehdä oikeasti merkityksellisiä asioita voisi olla enemmänkin - tämä 

koskee ihan kaikkia tasoa. Kehittämistyössä tyydytään helppoihin ja turvallisiin 

ratkaisuihin - mennään helposti sieltä mistä aita on matalin. Strategia on mutta 

silti tuntuu, että meidän päällimmäinen fokus, tehtävä ja tarkoitus on välillä ka-

doksissa - kouluttaa ihmisiä ja toimia aluevaikuttajana.” 

Opetus- ja ohjaustyön järjestelijät 

”Enpä osaa tuohon kysymykseen vastata, kun en ole pedagogiikkaan erityisesti 

perehtynyt. Opetuksen osaaminen on kevyttä ja pedagogiikan teorioiden tunte-

mus aika lailla nolla.” 

Tämä ryhmä pyrkii järjestämään onnistuneen opetusvuoden omassa kou-
lutusohjelmassaan. Suuri huoli koostuu siitä, onko joka toteutuksessa riittävä 
määrä opettajia, jotta opetus pyörisi katkeamatta. Asioiden, ihmisten sekä ope-
tuksen järjestelyjen kuvion pyöriminen ovat työn fokus, ja tässä järjestelijän 
työssä ei oteta suhdetta pedagogiikan johtamiseen tai sen kehittämiseen. Peda-
gogiikka tuo heille mielikuvan luokassa työskentelystä, ei tavasta ohjata yhtei-
söään. Tämän työn he jättävät opettajille. Johtaminen on vallalla olevaa kor-
keakoulun rakennetta pitävää ja säilyttävää. 

“Hiukan hankala kysely, kun työnkuvassa on vain ohut siivu opetustyötä.” 

(Vastaus kysymykseen 16: Millaista pedagogiikkaa toteutat työssäsi) 

Kyseinen ryhmä kokee myös työssä jaksamisen haasteita. Korkeakoulusääs-
töt sekä liiaksi monipuolistunut ja epämääräinen esimiestyö vievät mielekkyy-
den. Tavoitteena on vain selviytyä ja saada arki sujumaan. 
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Tästä työstä on siis kadonnut mielekkyys. Tämä on yhtä selviytymistaistelua, eli 

josko kesään asti nyt jaksaisi taas. Ikävää olla näin negatiivinen, mutta muutos 30 

vuodessa on ollut katastrofaalinen minusta. Ainakin insinöörikoulutus ui aika sy-

vällä, sanoisin. Mikä mahtaa olla maan tulevaisuus, kun korkeakoulut vain joutu-

vat ajattelemaan tulostavoitteita eli määrää koko ajan. Missä muualla Euroopassa 

on tällainen rahoitusmalli, joka perustuu vain 100%:sti suorituksiin ja MÄÄRÄÄN 

lähes ainoastaan.” 

 

9.6  Pedagogisen johtamisen maisema  
korkeakoulussa 

 
Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön (yliopettajat, päälliköt ja lehtorit) 
johtamiskokemukset liittyvät työnhallinnan ja työn omistajuuden kysymyk-
siin sekä pedagogiseen ymmärrykseen AMK-työssä. Yhtä lailla kuin avoimista 
vastauksista voi tulkita, millaista johtamista esiintyy ammattikorkeakoulun ar-
jessa, voidaan päätellä johtamiskokemusten pohjalta, miten vastaajat hahmot-
tavat oman työnsä ja sen kehittämisen. Tuloksia tulee siis tulkita kaksisuuntai-
sesti, ei yksioikoisesti. 

Työnhallinta ja kokemus omistajuudesta omaan työhön korostuvat eniten 
johtamiskokemuksissa. Kaikkien ryhmien (lehtorit, yliopettajat, päälliköt) ko-
kemuksissa pääosassa on ylhäältä alaspäin tapahtuva johtaminen. Omaa työtä 
kutsutaan valuvaksi työksi ja palapeliksi (jossa osaset ovat irrallisia). 

Työvuoden suunnitteluun ei muodostu omistajuutta, kun tehtäviä anne-
taan ylhäältä ja TAS lyödään toimikauden alussa lukkoon ääriä myöten. Toi-
mintakulttuurinen tilanne johtaa jäykkyyteen, koska kesken vuotta tuleviin 
hankkeisiin ja verkostomaisiin tehtäviin ei voida reagoida täysillä tuntimäärillä. 

Työnjohtamiseen kohdistuvassa kritiikissä erottuu polarisoitunut AMK-
työorientaatio. Korhosen, Nevgin ja Riskun (2011) jäsennystä mukaillen opet-
tamistyötä eniten arvostavat opettajat muodostavat aineistossa oppi- ja tieteen-
aloista rakennusaineensa saaneen identiteettiheimon. Vastauksissa yhdistyvät 
korkeakoululähtöisen työn tärkeys, opetustyötä uhkaavat säästöt ja luokkaope-
tuksen resursoinnin niukkuutta kritisoivat kommentit. Samoin ryhmää yhdis-
tää kritiikki työn pirstaleisuudesta, hallinnollisten töiden kasvusta opetustyös-
sä sekä vaikeus hallita useita digitaalisia sovelluksia. 

Tutkimus-, kehittämis- ja hankeorientoituneet toimijat suhtautuvat moni-
puolistuvaan työnkuvaansa positiivisemmin. Heidän kritiikkinsä kohdistuu sii-
hen, että työn suunnittelurakenteet ja järjestelmät palvelevat paremmin luok-
kamuotoista työtä kuin hektistä projekti- ja hanketoimintaa. Kyseinen ryhmit-
tymä näkee työnsä monipuolisena, ei pirstaleisena. TKI-, opetus- ja ohjaustyö 
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sekä koulutuspalvelujen myynti koetaan ainutlaatuisena kokonaisuutena opet-
tajuudessa. Tätä ryhmää voi hyvin kutsua Korhosen ym. (2011) mukaan oppi- 
ja tieteenaloista irtautuneeksi, pedagogisen identiteetin omaavaksi heimoksi. 

Johtamiskokemuksiin vaikuttaa myös se, miten keskijohto itse hahmot-
taa työnsä fokuksen. Oleellista on, miten päällikkötaso mieltää pedagogisen 
työskentelyotteen kuuluvan työkuvaansa. Kokeeko esimies olevansa järjesteli-
jä, jonka tehtävä on huolehtia opetuksien pyörimisestä vuoden aikana ja löytää 
opettajat oikeisiin kohtiin työvuodessa? Tämän johtamisorientaation takana af 
Ursinia (2012) peilaten voi nähdä pedagogisen johtamisen fokuksessa opetus-
organisaation johtamisen. Tällöin opetustoiminnan järjestäminen, valvominen 
ja ohjaaminen ovat johtamistyön listan kärjessä. 

Entä jos esimies ymmärtää, että henkilöstön kehittäminen on osa hänen 
pedagogista johtamistaan? Silloin vastauksissa korostuu monipuolisempi työn-
kuvan jäsentäminen ja osaamisen tukeminen AMK-yhteisössä. Af Ursinin 
(2012) jäsennyksen mukaan tämä päällikköryhmä mieltää pedagogisen johta-
juutensa henkilöstöä kasvattavaksi yhteistyöprosessiksi. Silloin korostuvat esi-
miesten kyvykkyys ohjata henkilöstöään yhteiseen tavoitteeseen sekä kyvyk-
kyys tulkita ja rakentaa yhdessä korkeakoulutyötä. 
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10  EPÄREILUUSKOKEMUKSET 
AMMATTIKORKEAKOULU-
TYÖSSÄ 

 

Ammattikorkeakoulujen henkilöstöllä on laadullisen aineiston perusteella mo-
nenlaisia kokemuksia johtamisen tai työehtojen epäreiluudesta ja yhdenvertai-
suusongelmista. Tässä luvussa 

• esitellään, missä asioissa ja keiden välillä epäreilua kohtelua koetaan (10.1) 
• analysoidaan aineiston tyypillisiä epäreiluuskokemuksia (10.2–10.4) 
• pohditaan tuloksia psykologisen sopimuksen käsitteen avulla (10.5). 
 

10.1  Yleiskuva kokemuksista 

Avovastaukset sisältävät lukuisia henkilöstön huomioita siitä, että ammattikor-
keakoulujen toiminta tai johtaminen on joiltain osin epäoikeudenmukaista, 
epäreilua tai epätasa-arvoista. Käytetyt sanamuodot vaihtelevat, mutta yleis-
täen voidaan sanoa, että kyse on epäyhdenvertaisuuden kokemuksista. Ne liitty-
vät seuraaviin asioihin: 

Palkkausjärjestelmä, sen yksityiskohdat ja soveltaminen: 
• Palkkataso 
• Työajan mitoitusmallin sisältö ja soveltaminen oppilaitoksessa 
• Säästöjen toteutus 
• Vaativuuslisien jakaminen opettajille 
• Julkaisupalkkioiden sisältö erilaisissa julkaisuissa 
• Lehtorin ja yliopettajan nimikkeiden käyttö 
Työn johtaminen: 
• Työtehtävien jakaminen opettajille 
• Työajan seuranta 
• Mahdollisuus lisätyöhön 
• Mahdollisuus joustaviin työnteon tapoihin 
• Johtamisen avoimuus ja sen puutteet 
Kehittyminen ja asiantuntijuus: 
• Mahdollisuus osallistua koulutuksiin 
• Arvostus asiantuntijana 
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Kokemus epäyhdenvertaisesta kohtelusta sisältää aina joko ääneen lausutun 
tai hiljaisen vertailukohteen. Itseä tai omaa ryhmää vertaillaan toiseen yksilöön 
tai ryhmään. Aineistosta on tunnistettavissa useita arvioinnin ja vertailun hen-
kilöasetelmia. Nämä ovat seuraavassa luettelona. Kussakin kohdassa mainitaan 
ensin epäreilua kohtelua kokeneen vastaajan oma ryhmä ja toisena ryhmä, jo-
hon hän kohteluaan vertaa: 

Organisatoriset / muodolliset vertailuasetelmat 
• oman AMK:n opettajat – muiden AMK:jen opettajat 
• oman alan opettajat – muiden alojen opettajat 
• oman kampuksen opettajat – muiden kampusten opettajat 
• lehtorit – yliopettajat ja esimiehet 
• sivutoimiset opettajat – päätoimiset opettajat 

Työn sisältöön liittyvät vertailuasetelmat 
• oman aineen opettajat – muiden aineiden opettajat (esimerkiksi kiel-

ten opettajat vs. muut opettajat) 
• opetustyötä tekevät – TKI-hankkeisiin osallistuvat 
• ohjaustyötä tekevät – muu henkilöstö 

Työorientaatioon ja työskentelytapaan perustuvat vertailuasetelmat 
• ahkerat ja tunnolliset opettajat – muut 
• omaa pedagogista lähestymistapaa edustavat – muilla tavoilla opettavat 

Henkilöön liittyvät vertailuasetelmat 
• esimiehen ”suosikit” – tavallinen henkilöstö – esimiehen ”inhokit” 
• naiset / naisvaltaisten alojen henkilöstö – miehet / miesvaltaisten alo-

jen henkilöstö 
 

Seuraavaksi analysoidaan vastaajien tyypillisiä epäyhdenvertaisuuskokemuksia. 
 

10.2  Koulutusleikkausten toteutus 

Ammattikorkeakoulutuksesta on säästetty viime vuosina runsaasti (ks. jakso 
”Lukijalle”). Säästöjä on toteutettu eri tavoin, esimerkiksi henkilöstöä vähentä-
mällä ja muuttamalla paikallisilla sopimuksilla opettajien työajan mitoitusmal-
lia. Muutosten seurauksena opettajat ovat saaneet työaikasuunnitelmaan aiem-
paa vähemmän työtunteja yhtä heidän vastuullaan olevaa opintopistettä kohti. 

Säästöt näkyvät voimakkaasti avovastauksissa. Kiireen, töiden ruuhkau-
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tumisen, työpaineen ja riittämättömyyden kokemukset ovat yleisiä (ks. myös 
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arviointi, s. 52–54). Kuormittumista ilmai-
sevat vastaukset eivät suinkaan aina sisällä kokemusta epäyhdenvertaisuudesta. 
Aineistossa on kuitenkin melko paljon kommentteja, joissa nähdään säästöi-
hin tai työkuormitukseen liittyvää, esimerkiksi työajan mitoitusmallista johtu-
vaa epäreilua kohtelua: 

”Epätasapaino resursoinnissa: ohjaukselta vaaditaan paljon mutta resurssi on to-

della pieni. Nimenomaan ohjauksen resursointia on vielä entisestään supistettu. 

Opetuksen suunnittelun resurssikin on tätä nykyä aika pieni – käytännössä sa-

maan rahaan pitää pitää enemmän kursseja ja opettajat kilpailevat kursseista.” 

”Ammattikorkeakouluissa on eroa. Toisessa opettajan resurssit on viety minimiin, 

eikä rahaa esim. osaamisen kehittämiseen ole. Toisessa resurssit ovat vielä koh-

tuulliset (vaikkakin pienentyneet vanhasta) ja koulutuksiin vielä pääsee. Opettajat 

ovat hyvin eriarvoisessa asemassa.” 

”Tehtäväkohtainen aikaresurssi on liian pieni erityisesti opetustehtävissä. Opiskeli-

jat antavat oikeutetusti huonoa palautetta, koska eivät saa palautetta, kun opet-

tajalla ei ole aikaa. - -Aikaresurssointi muutettiin tunneista päiviksi, ja siinä samal-

la niistettiin hiukan työaikaa taas - -.” 

Säästöt eivät siis herätä kritiikkiä vain kuormituksen, laadun huonontumi-
sen ja työmotivaation heikentymisen vuoksi. Säästöjen koetaan toisinaan myös 
aiheuttaneen tai kärjistäneen henkilöstön epäyhdenvertaista kohtelua. Tästä 
herää kysymys, ovatko säästöt ylipäätään heikentäneet henkilöstön luottamus-
ta työehtojen neuvottelujärjestelmään ja herätelleet heidät arvioimaan yksit-
täisten työehtojen sisällöllistä oikeudenmukaisuutta. Tästä avautuu yksi mah-
dollinen kokemusten tulkintatapa. 

Niin kauan kuin opettajat ovat kokeneet työehtojen kokonaisuuden (esim. 
palkka ja työmäärä) melko tyydyttäväksi, heillä ei ole ehkä ollut tarvetta ar-
vioida erikseen yksittäisten työehtojen kohtuullisuutta. Yleinen luottamus työ-
markkinoiden neuvottelujärjestelmään on sivuuttanut työehtojen sisällölli-
sen arvioinnin. Tämä vastaa niin sanottua pariteetti-ideologiaa, jota Suomen 
työmarkkinajärjestelmä edustaa: Yksilötasolla työntekijää suojellaan suhtees-
sa työnantajaan, ja kollektiivitasolla sallitaan molempien osapuolten järjestäy-
tyminen järjestöihin, jotka neuvottelevat ja solmivat työehtosopimuksia. Jär-
jestöjen katsotaan olevan niin yhdenvertaisia neuvotteluosapuolia, että niiden 
solmimat työehtosopimukset määrittävät kyllin oikeudenmukaisia työehtoja. 
(Koskinen ym. 2018, 43.)
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Ammattikorkeakouluihin viime vuosina kohdistuneet säästöt ovat havah-
duttaneet AMK-henkilöstön siihen, että kollektiivisen neuvotteluprosessin rei-
luus ei ehkä olekaan itsestään selvää. Jos prosessin legitimiteetti kyseenalaistuu, 
on aiempaa relevantimpaa arvioida yksittäisten työehtojen sisältöä – ja juuri 
tätä arviointia tutkimusaineistossa näkee runsaasti. Kun työntekijä herkistyy 
tällaiseen arviointiin, sen mahdollisuuksia – kohteita ja mahdollisia vertailua-
setelmia – on lukemattomia.

Jos tämä tulkinta on osuva, se haastaa työehtojen neuvottelujärjestelmää ja 
ammattikorkeakoulujen johtamista. Kun vaatimus työehtojen sisällöllisestä oi-
keudenmukaisuudesta nousee agendalle, sitä on työläs täyttää tavalla, jonka 
kaikki hyväksyisivät. Työehtojen oikeudenmukaisuutta voidaan arvioida mo-
nin erilaisin kriteerein. Siksi on haastavaa vakuuttaa henkilöstöä kattavasti mi-
toitus- ynnä muiden ratkaisujen hyväksyttävyydestä. 

Aineistosta nouseva johtamisen dilemma voidaan muotoilla myös hieman 
yleisemmin organisaation tavoitteiden ja yksilön oikeuksien jännitteenä. Esimer-
kiksi työajan mitoitusmallin muutoksia on mahdollista perustella säästöillä ja 
tarpeella sopeuttaa ammattikorkeakoulun toiminta ja talous rahoituksen muu-
toksiin; toisaalta yksittäisen työntekijän näkökulmasta on aivan yhtä perustel-
tua vertailla omia työehtoja esimerkiksi muiden alojen tai ammattikorkeakou-
lujen opettajien työehtoihin. Molemmat näkökulmat – organisaation tavoit-
teet ja yksilöiden tasapuolinen kohtelu – ovat relevantteja, eikä yhteen liittyviä 
ongelmia voida oikeuttaa toisen toteuttamisella. 

Vaikka organisaation ja yksilön näkökulmien jännitteet ovat osin ratkea-
mattomia, voidaan aineiston perusteella kuitenkin suosittaa mahdollisimman 
avointa ja läpinäkyvää työehtojen määrittämistä niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin. Mitä isompi huoli kohtelun sisällöllisestä oikeudenmukaisuu-
desta vallitsee, sitä tärkeämpää on avata ratkaisujen perusteluja. Avoimuuden 
kaipuu näkyy myös monissa avovastauksissa. Niissä ei kyseenalaisteta resur-
sointiratkaisujen sisältöä mutta peräänkuulutetaan tietoa niiden perusteista: 

”Resurssien jakamisen logiikka ei ole minulle selkeää, kun opintopisteisiin perus-

tuvasta resurssoinnista on luovuttu.” 

”Avoimuus on hieman hataralla pohjalla ja se että tietäisi mitä kukin tekee. Re-

sursseja ei pitäisi olla piilossa, vaan kaikki näkyvillä, niin helpottaisi hahmotta-

maan.” 
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10.3  Työtehtävien jako ja työnkuvat 

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen arvioinnin valossa muun kuin opetus- ja 
ohjaustyön merkitys henkilöstön työnkuvan osana on kasvanut. Enemmistö 
opetus- ja ohjaushenkilöstöstä arvioi muun muassa ulkopuolisen hankerahoi-
tuksen hakemiseen, julkaisutoimintaan ja hallinnolliseen raportointiin käyte-
tyn ajan kasvaneen uudistuksen seurauksena. Lähes 40 % puolestaan arvioi uu-
distuksen vähentäneen opetus- ja ohjaustehtäviin käytettyä aikaa. (Ammatti-
korkeakoulu-uudistuksen arviointi, s. 52.) 

Työnkuvien moninaisuuteen liittyy paitsi kysymys työn kuormittavuudesta 
myös kysymys tehtävien jakamisen reiluudesta ja tasapuolisuudesta. Monissa 
vastauksissa esitetään tästä kritiikkiä. Se liittyy osin palkkaukseen – tuovathan 
uudet työtehtävät lisää palkallisia työtunteja – mutta ei vain siihen. Henki-
löstöllä vaikuttaa olevan palkkatasosta ja työn kuormituksesta riippumattomia 
odotuksia työtehtävien jakamisen ja työnkuvien määrittämisen reiluudesta: 

”Työt tulee annettuina, saa kylläkin sopivia töitä, mutta ei tosiaan tiedä mitä teh-

täviä kokonaisuudessaan on tarjolla. Esim. erityistehtäviä, hankkeita ja osallistu-

mishalukkuutta ei kysytä eikä ilmoiteta julkisesti.” 

”Opettajia kohdellaan eriarvoisesti. Suosikit saa valita tavikset saa lähes mitä pyy-

tää inhokit mitä eivät halua.” 

”Myös tasapuolisuus on tärkeää, etteivät esimiehen suosikit saa mitä haluavat.” 

”Ei-ammattiaineiden opettajien tulee olla yhdenvertaisessa asemassa ammattiai-

neiden opettajien kanssa, esim. voida olla mukana muissa työtehtävissä tasaver-

taisesti (esim. KV hankkeet, tutorointi ym.).” 

”Asiantuntijaorganisaatiossa pitäisi pystyä myös kouluttautumaan ilman että kou-

lutusrahat leikataan opetuksesta. Nyt kouluttautuvat vain ne jotka pystyvät han-

ketyön kautta siihen.” 

Näissä vastauksissa korostuu ajatus henkilöstön tasavertaisista mahdollisuuk-
sista saada erilaisia työtehtäviä ja kehittymismahdollisuuksia. Esimerkiksi henkilö-
kohtaiset suosituimmuusasetelmat tai eri aineiden opettajien erilainen kohtelu 
rikkovat tätä yhdenvertaisuusvaatimusta. Vaikka tutkimuksen määrällisen aineis-
ton antama yleiskuva työaikasuunnittelusta (ks. luku 5) on melko myönteinen, 
avovastausten kritiikki työtehtävien jakautumisesta on otettava vakavasti. Koke-
mukset ohitetuksi tulemisesta tai epätasapuolisesta kohtelusta voivat olla haital-
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lisia niin yksilön kuin työyhteisönkin kannalta. Sen mukaan, millainen työnte-
kijän työorientaatio (ks. luku 9) on, ne voivat heikentää esimerkiksi hänen ko-
kemustaan työn mielekkyydestä ja luottamustaan kehittymismahdollisuuksiinsa. 

Työn mielekkyys ja arvostus. Tämän tutkimuksen määrällisen aineiston pe-
rusteella AMK-henkilöstön työnkuvissa on paljon vaihtelua ja suuri osa henki-
löstöstä tekee useita erilaisia työtehtäviä, mutta lehtorien työnkuva painottuu 
– edelleen – opetukseen ja ohjaukseen (ks. luku 5.1). Avovastauksista on pää-
teltävissä, että osa pääosin opetus- ja ohjaustyötä tekevistä lehtoreista kokee tä-
män heikentävän työnsä mielekkyyttä. 

Vastauksista on luettavissa myös näkemyksiä tehtävien keskinäisestä arvos-
 tuksesta. Puhe ”erityistehtävistä” sisältää rivien välissä ajatuksen, että esimer-
kiksi kehittämistehtäviä ja hanketyötä arvostetaan AMK:ssa ”tavallista” ope-
tusta ja ohjausta enemmän. Aineistosta ei voi päätellä, miten yleinen tämä ko-
kemus on ja mihin se perustuu. Yhtä kaikki, kokemus työtehtävien epäviralli-
sesta arvojärjestyksestä vain korostaa työtehtävien tasapuolisen ja avoimen ja-
kamisen tärkeyttä: jos työtehtävät koetaan eriarvoisiksi, myös niiden epätasai-
nen ja läpinäkymätön jakaminen työntekijöille voidaan kokea esimiesten ta-
vaksi arvottaa työntekijöiden työpanosta ja osaamista. Aineistossa oli ylipää-
tään vastauksia, joissa peräänkuulutettiin – konkreettista tai lähinnä symbolis-
ta – arvostusta esimiesten taholta. 

”Seniorilehtoreiden työkokemusta tulisi arvostaa enemmän ja ennen kaikkea ar-

vostuksen tulisi näkyä.” 

”Esim. pedagogisten ideoiden eteenpäin vieminen jää aina, vaikka idea olisi to-

teuttamiskelpoinen, koska aikaa itse tekemiseen ei ole. Tuhat kuusisataa tuntia 

vuodessa menee siihen, että saa ylipäätään kurssit pyörimään. Kyse on osaltaan 

myös siitä, miten työnantaja osoittaa arvostustaan osaamistamme kohtaan: muu-

tamakin tunti olisi kädenojennus.” 

Arvostukseen liittyvät myös aineiston kriittiset huomiot työtehtävien ja ni-
mikkeiden epäjohdomukaisesta käytöstä: muutama lehtori arvosteli sitä, että 
he tosiasiassa tekevät yliopettajan tehtäviä lehtorin nimikkeellä ja palkalla. 

Kehittymismahdollisuudet. Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 1 §:n mukaan 
työnantajan on ”pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia kehittyä 
kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi”. Työnantaja voi edistää työnteki-
jän kehittymistä muun muassa työnkuvan monipuolisuudella ja vaihtelevuu-
della sekä osaamisen kehittämismahdollisuuksilla. Näiltäkin osin työnantajan 
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on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. 
Aineistosta paikoin näkyvä työntekijöiden pettymys työtehtävien yksipuo-

lisuuteen ja työtehtävien epäreiluun jakamiseen on johdonmukaisessa suhtees-
sa edellä mainittuun työnantajan velvoitteeseen. Jos työntekijöillä on vahvoja 
kokemuksia tehtävien jaon eriarvoisuudesta, tämä voi kertoa siitä, että työnan-
taja ei parhaalla mahdollisella tavalla toteuta työsopimuslakiin kirjattua velvoi-
tettaan. Varsinkin sellaiselle työntekijälle, joka sitoutuu työssä vahvasti omaan 
uraansa ja sen kehittämiseen, pettymys työtehtävien yksipuolisuuteen voi olla 
subjektiivisesti vahva kokemus. Toki aineiston rajat on tunnustettava: aineis-
ton perusteella on mahdoton arvioida yksittäisen kokemuksen täsmällistä pe-
rustaa. 

Osaamisperustainen johtaminen. Aineistosta nousi yleisen tasapuolisuusodo-
tuksen ohella korostuneesti esiin näkemys, jonka mukaan työtehtävät tulee ja-
kaa ensisijaisesti henkilöstön osaamisen perusteella, mutta näin ei tapahdu: 

”Det är inte alltid den mest kompetenta som får ha uppgiften.” 

“Osaamisalueiden ja vahvuuksien mukaisesti perusteltu työsuunnittelu on puut-

teellista.” 

”Tehtäviä tulisi pohtia osaamisen kautta ensisijaisesti.” 

Ajatus osaamisperustaisesta tehtävien jaosta on johdonmukainen ammatti-
korkeakoulu-uudistuksen kanssa. Uudistus on lisännyt toiminnan tehokkuut-
ta ja tulostietoisuutta organisaation kaikilla tasoilla. Tulostietoisuus on ulottu-
nut myös opettajien työhön. Rahoitusmallin tulosmittareiden seuranta on tul-
lut heidän työnkuvansa osaksi. Tulosperusteisen rahoitusmallin on myös nähty 
lisänneen ammattikorkeakoulujen kilpailua resursseista. (Ammattikorkeakou-
lu-uudistuksen arviointi, s. 36, 39, 41–43, 77–78.) 

Kun opettaja tiedostaa tehokkuuden vaikutuksen oman ammattikorkea-
koulunsa rahoitukseen, hänen on luonteva peräänkuuluttaa tehtävien jakamis-
ta osaamisen perusteella. Osaamiseen perustuva tehtävienjako olisi reilua siksi, 
että se turvaa oppilaitoksen tehtävien toteutumisen ja sen pärjäämisen rahoi-
tusmallin mukaisessa kilpailussa. Tästä näkökulmasta osaamiseen perustuvan 
johtamisen vaatimus ei ilmennä niinkään huolta tasa-arvosta vaan ammatti-
korkeakoulun tuloksesta ja rahoituksesta. Tämä on siis tehokkuusargumentti, 
ei oikeudenmukaisuusargumentti. 

Toisaalta vaatimus osaamisperustaisesta tehtävien jaosta voidaan tulkita 
myös yksilön oikeuksien näkökulmasta: ”minulla on oikeus osaamiseni mu-
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kaisiin tehtäviin”. Erityisesti jos työntekijän työorientaatiossa korostuu kiinnit-
tyminen omaan asiantuntemukseen ja ydinosaamiseen, hän ymmärrettävästi 
arvioi työnsä sisältöä tästä näkökulmasta. 

10.4  Resurssien ja tehtävien vaativuuden suhde 

Säästöjen toteutuksen ja työtehtävien jaon ohella keskeinen aineiston epäyh-
denvertaisuusteema on työajan mitoitus, erityisesti suhteessa tehtävien vaati-
vuuteen. Monilla opettajilla on aineiston valossa kokemus siitä, että työajan 
mitoitusjärjestelmä on varsin muodollinen eikä suunnitelmiin resursoitu työ-
aika vastaa riittävästi työtehtävien tosiasiallista vaativuutta ja niihin kuluvaa ai-
kaa. Tässä muutama esimerkki: 

”Resurssit määritellään /opintopiste. Tämä ei ota huomioon esimerkiksi simulaa-

tio-opetusta, jonka suunnittelu ja järjestäminen vie valtavasti resursseja. Työnanta-

ja ei ymmärrä, että ei opetusta voi kehittää ilman siihen määriteltyä työaikaa. Sa-

ma ongelma on digitaalisuudessa.” 

”Englanninkielisen opetuksen järjestäminen aivan puutteellisesti resurssoitu koko 

historian ajan - - ja lisäksi on oltava aktiivinen oman alan kansainvälisissä verkos-

toissa, jotta opetus laadukasta.” 

“Työaikasuunnitelmissa tulisi huomioida mihin kurssiin on jo olemassa materiaali 

ja mihin joudutaan tekemään opetusmateriaali kurssin aikana.” 

”Resurssoinnissa ei huomioida vaativuutta ja vaikutusta opetuksen ja oppimisen 

laatuun.” 

Esimerkeistä ilmenee, että työajan resurssoinnin kritiikki lomittuu osin 
opetuksen laatua koskevaan huoleen. Osa opettajista kokee joutuvansa valitse-
maan kahden huonon vaihtoehdon väliltä: 

• Opettaja valmistelee ja toteuttaa opetuksen laadukkaasti, käyttäen sii-
hen enemmän aikaa kuin eri tavoin opettavat kollegat ja kärsien liian 
isosta työmäärästä. 

• Opettaja valmistelee ja toteuttaa opetuksen työn mitoitusmallin osoit-
tamassa aikaraamissa, tinkien opetuksen laadusta ja kärsien alisuoriu-
tumisen tunteesta. 
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Tämä tulkinta on johdonmukainen Ammattikorkeakoulu-uudistuksen ar-
vioinnin (s. 49–53) havaintojen kanssa. Sen aineistosta välittyy vahvana hen-
kilöstön kokemus kiireen kasvamisesta ja laadun merkityksen vähentymisestä 
ammattikorkeakoulun toiminnassa. Jos työntekijä peräänkuuluttaa työajan re-
sursointia tehtävien vaativuuden mukaan, on johdonmukaista peräänkuulut-
taa myös resurssien käytön tasapuolista seurantaa. Tähän liittyen aineistossa 
näkyi kritiikkiä siitä, että jotkut kollegat voivat jättää tietyt resursoidut palkal-
liset tehtävät tekemättä ilman, että esimies valvoisi tai puuttuisi asiaan miten-
kään:

”Ammatilliseen kehittymiseen resurssoidaan tietty määrä tunteja, mutta ketään ei 

oikeasti kiinnosta, mitä niillä tunneilla tehdään. Suurin osa opettajista ”pitää va-

paata” tämän 40 tuntia vuodessa eli ottaa yhden viikon omaa lomaa.” 

 

10.5  Pohdintaa: Ammattikorkeakoulutyön  
psykologinen sopimus 

Henkilöstön kokemuksia epäyhdenvertaisesta tai epäreilusta kohtelusta voi-
daan tulkita niin sanotun psykologisen sopimuksen näkökulmasta. Erotukse-
na varsinaisesta, normatiivisesta työsopimuksesta psykologinen sopimus tar-
koittaa ”työntekijän subjektiivista käsitystä omaan työsuhteeseensa kuuluvis-
ta oikeuksista ja velvollisuuksista”. Psykologisen sopimuksen käsite siis kokoaa 
työntekijän kirjoittamattomia mutta silti hänelle merkityksellisiä käsityksiä sii-
tä, mitä hänelle on luvattu työpanoksen vastineeksi. Vaikka kyse on subjektii-
visista, kirjoittamattomista käsityksistä, niistä on luonteva puhua ”sopimukse-
na”, koska niihin sisältyy vahva vastavuoroisuuden ajatus. (Saari 2014, 29.)

Psykologisen sopimuksen käsite ei sisällä ajatusta sopimuksen jaetusta si-
sällöstä. Samassa organisaatiossa eri työntekijöiden odotukset ja heidän psy-
kologisen sopimuksensa sisältö ovat erilaisia muun muassa heidän yksilöllisten 
taipumustensa ja asenteidensa vuoksi. Saaren (2014, 34) mukaan työntekijän 
”omat odotukset ja oletukset muokkaavat sopimuksen lopullista muotoa, eli 
työntekijän käsitystä siitä, mitkä ovat juuri hänen työsopimukseensa liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet”.

Psykologisen sopimuksen käsitteeseen sisältyy myös ajatus sen jatkuvas-
ta muokkaantumisesta. Tämä korostaa avoimen viestinnän merkitystä. Jot-
ta ääneen lausumattomat odotukset olisivat linjassa organisaation toiminnan 
kanssa, työnantajapuolen tulisi antaa ”työntekijöille mahdollisimman paljon 
informaatiota siitä mitä he voivat odottaa”. (Saari 2014, 35.)

Tutkimusaineistosta ei voi päätellä, että ammattikorkeakoulujen henkilöstö 
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kokisi yleisesti esimiesten tai muiden toimijoiden toimivan epäreilusti ja rik-
kovan psykologista sopimusta. Määrällinen aineisto tukee pikemminkin si-
tä johtopäätöstä, että työkuormituksesta huolimatta moniin johtamisen osa- 
alueisiin ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Aineiston valossa olisi myös liioittelua 
väittää, että AMK-henkilöstön odotukset reilusta kohtelusta olisivat sisällöl-
tään yhdenmukaisia.

Yhtä kaikki, psykologisen sopimuksen ajatus muistuttaa epäreiluuskoke-
musten merkityksestä. Ne heijastavat erilaisia yksilöllisiä odotuksia mutta ovat 
kokijalleen aitoja viestejä vastavuoroisuuden rikkoutumisesta työssä. Siksi ne 
voivat heikentää työhyvinvointia ja sitoutumista työhön. Ne pitäisikin kyetä 
sanoittamaan ja työstämään organisaatiossa mahdollisimman avoimesti. 

Taulukkoon 12 on tiivistetty tämän tutkimuksen laadullisen aineiston epä-
reiluuskokemuksista AMK-työn psykologisen sopimuksen ydinelementit. Osa 
sopimuksen mukaisista odotuksista kohdistuu kunkin ammattikorkeakoulun 
sisäisiin toimijoihin ja osa ulkopuolisiin toimijoihin, joiden ratkaisut määrittä-
vät ja rajaavat ammattikorkeakoulun toimintaa. 

ODOTUSTEN KOHDE ODOTUKSET 

Eduskunta, hallitus sekä  
opetus- ja kulttuuriministeriö • Riittävä ja vakaa rahoitus 

Työehtosopimuksen tekijät • Yhdenvertainen palkka- ja työaikamalli 
• Kohtuullinen palkkataso

Paikallisten sopimusten tekijät • Tehtävien vaativuuden huomioiva työaikamalli 
• Reilu tulospalkkiojärjestelmä

Esimiehet • Avoin ja yhdenvertainen työtehtävien jako
• Osaamisen huomiointi ja kehittäminen 
• Arvostus 
• Yhdenvertaiset joustot 
• Reilu seuranta 

Taulukko 13. AMK-työn psykologinen sopimus.
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11  MUUTOSKOKEMUKSET JA  
RESILIENSSIKYVYKKYYS 

 

11.1  Muutos ja resilienssi  
ammattikorkeakoulutyössä

Työelämän kiihtyvä muutostahti on lisännyt kiinnostusta yksilöiden ja yhteisö-
jen kykyyn toimia muuttuvissa tilanteissa. Asiaa on lähestytty muutoksissa sel-
viytymisen, resilienssin, näkökulmasta. Resilienssillä tarkoitetaan yleisesti  sel-
viytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa.

Ammattikorkeakoulujen toimintaan on kohdistunut muutostarpeita niin 
työelämästä kuin korkeakoulupoliittisista ratkaisuista. Muutokset työelämäs-
sä vaikuttavat opettajien työhön monella tasolla: työelämän osaamistarpeet 
muuttuvat ja haastavat opetuksen ja sen sisällön, työelämä ja korkeakoulu toi-
mintaympäristöinä muuttuvat ja edellyttävät opettajilta uudenlaista yhteis-
työtä ja verkostoitumista, pedagogiikka muuttuu ja sen kautta myös opetta-
jan työn välineet ja tekemisen tavat muuttuvat (Vanhanen-Nuutinen, Laiti-
nen-Väänänen & Väänänen 2012). Korkeakoulupoliittiset ratkaisut ovat tuo-
neet opettajien työhön ennakoimattomuutta ja epävarmuutta esimerkiksi työ-
suhteiden kestosta ja laadusta.

Ratkaiseva muutos opettajille on luopuminen yksintyöskentelevän opetta-
jan mallista. Yksintyöskentelyä suosiva oppiainekeskeinen opetus on mennyt-
tä. Sen sijaan opettajat työskentelevät osaamisperustaisissa ilmiö- ja yhteistyö-
kokonaisuuksissa tiimeissä ja verkostoissa työelämän kanssa. Tämä on tuonut 
haasteen opettajien yhteistyön ja muutoskyvykkyyden tukemisesta tavoitteelli-
sesti, osana työyhteisön ja osaamisen kehittämistä.

Ammattikorkeakouluopettajat ovat oppijoita niin kuin heidän opiskelijan-
sakin. Uudet oppimisen tavat vaihtelevat riippuen opettajien työorientaatiosta. 
Töytärin ym. (2016) tutkimuksen mukaan useimmat ammattikorkeakouluo-
pettajat oppivat uutta opettaessaan, toiset näkevät oppimisen mahdollisuudet 
tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja työelämäyhteistyössä toimimisessa. Opet-
tajan työ ammattikorkeakoulussa vaatii kuitenkin toimintaa innovatiivisissa 
kumppanuussuhteissa, jotka avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia oppimiselle 
(Töytäri ym. 2016). 

Ammattikorkeakouluopettajien työelämäyhteistyö edellyttää uusien tai-
tojen omaksumisen lisäksi yhteisöllisyyden kehittämistä niin työelämän kuin 
opiskelijoidenkin kanssa (Töytäri ym.). Opettajan työelämäyhteistyön osaami-
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nen on monipuolista ja kattaa kaikki osa-alueet substanssiosaamisesta opiske-
lijoiden kasvatustehtävään, oppimiskäsitysten ja pedagogiikan uudistamiseen, 
korkeakoulutasoisen opetuksen ja oppimisen varmistamiseen sekä teknologian 
ja digitaalisuuden haltuunottoon.

Resilienssiä voi tarkastella yksilön tai yhteisön kykynä tai ominaisuutena. 
Johtamisen eri tavoilla ja toimenpiteillä voidaan vahvistaa työyhteisön resi-
lienssiä. (Nieminen ym. 2017.) Yleensä ajatellaan, että mitä aikaisemmassa vai-
heessa ja mitä enemmän työntekijät pääsevät mukaan muutosten suunnitte-
luun, sitä helpompaa heidän on sopeutua niihin. Muutosten ennakointi aut-
taisi siis sopeutumaan niihin. Työyhteisön resilienssi tarkoittaa selviytymis- ja 
sopeutumiskykyä ennakoimattomissa, yllättävissä muutostilanteissa niin, että 
muutos ei johda lamaantumiseen vaan uudistaa toimintaa. Resilienssi ei liity 
vain suuriin muutoksiin vaan myös moniin päivittäisiin pieniin asioihin niin 
yksilön elämässä kuin yhteisön toiminnassa. Selviytymiskyky kehittyy kaikilla 
elämänkokemusten myötä, ja sitä voi myös tietoisesti kehittää. 

Mastenin, Bestin ja Garmezyn (1990, 426) mukaan resilienssi on uhkaavista 
tai haasteellisista olosuhteista huolimatta ilmenevä kapasiteetti tai prosessi menes-
tyksekkääseen sopeutumiseen tai edellisten (kapasiteetin ja prosessin) lopputulos ja 
seuraus. Resilienssi auttaa yksilöä tai yhteisöä orientoitumaan uudelleen, kun 
kohdataan muutoksia (Poijula 2018). Poijulan (2018, 21) mukaan resilienssi ei 
ole ihmisen ominaisuus, vaan opittavissa ja kehitettävissä olevaa käyttäytymis-
tä, ajattelua ja toimintaa.

Resilientti opettaja on enemmän kuin vaikeuksista selviytyvä opettaja, to-
teavat Quing ja Quiong (2018) tutkimuksessaan. Resilienssiin vaikuttavat 
opettajien elämän- ja työympäristöt, mahdollisuudet ja ammatillinen sitoutu-
minen. 

Irma Kunnari (2018, 7–8) toteaa väitöstutkimuksessaan, että ”muuttuva ja 
haastava ympäristö tarjoaa opettajille mahdollisuuden oppia ja kehittyä, mutta 
samalla opettajien yhteenkuuluvuuden, kompetenssin ja autonomian tunteita on 
tuettava”. Tutkimuksen mukaan opettajien välinen yhteistyö parantaa muu-
toksissa selviämistä. Kun muutostilanteissa piti kehittää uusia käytänteitä, tä-
mä koettiin mahdollisuutena kehittyä yhdessä. 

Onnistunut muutos ammattikorkeakoulussa perustuu opettajien kykyyn 
muokata omia ammatillisia käytänteitään. Kunnarin (2018, 7–8) mukaan 
“Muutoksen onnistumiseksi opettajat voivat vahvistaa yhteistyötä ja luottamus-
ta opiskelijoiden ja kollegoiden muodostamissa yhteisöissä. He voivat valita mi-
hin asioihin erityisesti keskittyvät ja mistä tehtävistä voi olla syytä luopua, sillä 
aika on rajallista. Opettajat voivat myös muuttaa omia ajattelutapojaan oman 
työnsä luonteesta nojautuen entistä enemmän yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.” 
Omistajuus omaan työhön, sen suunnitteluun ja uuden oppimiseen on ratkai-
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sevaa sille, miten ammattikorkeakouluopettajat selviytyvät muutoksissa (Kun-
nari 2018, 7–8; vrt. Töytäri ym. 2016). 

Tässä artikkelissa tarkastellaan ammattikorkeakouluopettajien ja päälliköi-
den kokemuksia työajan suunnittelusta seuraavien kysymysten avulla: Miten 
opettajat ja päälliköt kuvailevat opettajan työajan suunnittelun haasteita am-
mattikorkeakoulussa? Mitä kokemukset työajan suunnittelun haasteista kerto-
vat opettajien ja päälliköiden resilienssikyvykkyydestä? Kohteena ovat yksilöi-
den kokemukset. 

11.2  Työaikasuunnitelmissa ja suunnittelussa  
kiteytyvät opettajan työn muutokset 

Työaikasuunnitelma on opettajan työn suunnittelun väline, jossa ammattikor-
keakoulun toiminnan suunnittelu ja organisointi kohtaavat pedagogiikan. Täs-
sä suunnitteluprosessissa ilmentyvät myös johtamiskäytänteet ja opettajan suh-
de omaan työhönsä. Opetushenkilöstön työn suunnittelu 1600 tunnin järjes-
telmässä sai ammattikorkeakouluopettajilta runsaasti kritiikkiä ja arvostelua jo 
vuoden 2009 tutkimuksessa (Vanhanen-Nuutinen, Mäki, Töytäri, Ilves ja Fa-
rin 2013; Mäki ym. 2011). 1600 tunnin (nykyisin 1624) järjestelmä ja siihen liit-
tyvät työajan suunnittelun käytänteet ovat voimassa edelleen, vaikka joissakin 
ammattikorkeakouluissa onkin saatu luotua joustavia suunnittelukäytänteitä. 
Useimmissa tapauksissa esimiehet tekevät edelleen koko lukuvuoden suunni-
telmat etukäteen, ja suunnittelun lähtökohtana on useimmiten opetustyön re-
surssien turvaaminen. Työvuoden aikana työelämästä tulevat projektipyynnöt 
ja hankeavaukset eivät mahtuneet opettajien työsuunnitelmiin vuonna 2009, 
mikä johti hanketyötä tekevien opettajien toistuviin 100–200 tunnin ylityö-
määriin joka työvuosi. Tässä toimintakulttuurissa työsuunnitelmat rakennet-
tiin luokkahuoneissa tapahtuvan opetuksen tarpeisiin, mikä tuotti suuria on-
gelmia resursoida ja ennakoida hanke- ja tutkimustöiden suunnittelua sekä to-
teutusta. (Mäki ym. 2011.) 

Työaikasuunnitelmat koettiin edelleen tässä vuoden 2018 tutkimuksessa so-
veltumattomina ammattikorkeakouluopettajan muuttuneen ja muuttuvan työn 
suunnitteluun. Ongelmat kiteytyvät suunnittelun lähtökohtiin ja prosessiin. 
Taulukossa 14 on tiivistetysti esitetty vastaajien kokemukset työajan suunnitte-
lusta.



87OSA II 11. MUUTOSKOKEMUKSET JA RESILIENSSIKYVYKKYYS

Työaika-
suunnittelun 
ulottuvuudet Yliopettajat Päälliköt Lehtorit 

Yleinen  
kokemus työ-
suunnitelmista

Työsuunnitelmat 
ovat jatkuvan 
stressin lähde.

Työsuunnitelmat 
ovat joustamatto-
mia, epärealistisia 
ja epätasa-arvoisia. 

Työsuunnitelmat 
turhauttavat:  
suunnittelu on  
“jatkuvaa 
sähläämistä” ja 
suunnitelmat  
ovat näennäis-
suunnitelmia. 

Kokemus  
työ suunnitelmien 
laatimisesta 

Suunnitteluun ei 
ole mahdollista 
vaikuttaa, eivätkä 
suunnitelmat 
vastaa työn todel-
lisuutta.  

Järjestelmä ei  
mahdollista  
ennakointia.

Suunnittelusta 
halutaan joustoa ja 
toisaalta halutaan 
vakautta. Suunnit-
telusta puuttuu  
ennakointi. 

Opettajien kanssa 
ei neuvotella, 
eikä heillä ole 
mahdollisuutta 
vaikuttaa. 

Tulkinta työaika-
suunnitelmien 
haasteiden syistä 

Suunnittelu 
perustuu kurssi-
muotoiseen 
opetukseen,  
vaikka työ on  
luonteeltaan  
projektimaista. 

Suunnitelmat eivät 
vastaa opettajien 
työn luonnetta. 

Osaamisella ei ole 
merkitystä työn 
suunnittelussa.

Taulukko 14. Työaikasuunnitelmien haasteet. 

Yliopettajat, päälliköt ja lehtorit kokevat, että työaikasuunnitelma on lähin-
nä jäänne perinteisestä opettajan työn suunnittelusta eikä enää sovellu ammat-
tikorkeakoulutyöhön. Työaikasuunnitteluun kohdistuu odotuksia ennakoita-
vuudesta ja vakaudesta, mutta myös joustavuudesta ja avoimuudesta. Suunnit-
telu on kuitenkin ennakoimatonta, opettajilla ei juurikaan ole mahdollisuutta 
vaikuttaa suunnitteluun, ja se on muodostunut jatkuvan stressin lähteeksi niin 
opettajille kuin päälliköille, jotka vastaavat suunnittelun prosessista. Opetta-
jien kokemus on, että he eivät pääse itse vaikuttamaan työaikasuunnitelmiin, 
muutoksista ei neuvotella, eikä niissä huomioida opettajien osaamisia. Työai-
kasuunnitelmaa kuvattiin “mahdottomaksi yhtälöksi”. (Taulukko 14)
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”On vaikea sitoutua sellaiseen toimintaan, jonka suunnitteluun ei ole voinut itse 

juurikaan vaikuttaa.” (Yliopettaja) 

”Työntekijää ei juurikaan konsultoida, vaan työajan suunnittelu tapahtuu jossain, 

ja muutoksista saan tiedon ainoastaan käymällä internetissä katsomassa työaika-

suunnitemaani.” (Yliopettaja) 

”Yliopettajan tehtäväkuviin liittyviä vastuita ei resurssoida suunnitelmissa selkeästi, 

suunnitelma tukee selkeämmin lehtorin työtä ja työajan seurantaa.” (Yliopettaja) 

”Työaikasuunnittelu ei ole pysynyt opettajan työn muutoksessa mukana, vaan 

työaika lasketaan vanhanaikaisesti pidettyjen tuntien mukaan, vaikka opetus on 

muuttunut aikaa sitten.” (Yiopettaja) 

”Hankehaut ovat usein vaikeasti ennakoitavia ja niiden alta muiden työtehtävien 

siirto on hankalaa.” (Yliopettaja) 

”Vuoden suunnittelurytmi on liian pitkä hanke- ja kehittämistyössä. Tilanteet 

muuttuvat huomattavasti dynaamisemmin.” (Päällikkö) 

”Tarkoitus olisi tehdä tiimityötä, kuitenkin työaikasuunnitelmat tehdään itsenäi-

sesti tai vain esimiehen kanssa. …” (Lehtori) 

”Avoimempaa suunnittelua tiimin kanssa olisi toivottavaa.” (Lehtori) 

”Nykyinen työaikasuunnitelma myös jäykistää työnteon rakenteita ja työkuvien 

joustavuutta.” (Lehtori) 

Opettajat ja myös päälliköt kokevat, että työaikasuunnitelmien ongelmat 
juontavat toiminnan eri tasoilta; mikä näkemys suunnittelussa on ammatti-
korkeakouluorganisaation kokonaiskuvasta, miten ymmärretään opettajien 
kokemusta oman työnsä merkityksellisyydestä, työn sisällöstä ja luonteesta, se-
kä miten suunnitteluprosessiin on sisällytetty dialogia ja yhteistyötä päälliköi-
den ja opettajien kesken. 

”Organisaatiossamme on ollut työskentelyaikanani (yli neljä vuotta) noin kolme 

jonkinasteista organisaatiomuutosta ja minulla on ollut neljä eri esimiestä ja eri-

näinen määrä muita työnjohdollisia henkilöitä, joilla ei ole ollut virallista esimies-

valtaa. Muutosta on ollut niin mittavasti ja jatkuvasti, että minulle ei ole enää 

kokonaiskuvaa organisaation tulevaisuudensuunnasta. Luovutin ja keskityn selviä-

mään käsillä olevasta työstä.” (…) 
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”Koulutusleikkaukset näkyvät organisaatiossamme; opettajat väsyneitä, opetta-

minen siirtynyt ikään kuin sivuseikaksi ja puuhastelemme erilaisten välillä täysin 

epätodellisten hankehakujen parissa. Kansainvälisyys lähes kokonaan lopetettu, 

opetukseen on tullut mukaan keinotekoisesti ylhäältä ohjattuja innovaatiokursse-

ja, joiden todellista hyötyä ei ole tutkittu.” (…) 

Suunnitteluprosessia kritisoidaan laajasti. Koko lukuvuoden kattava suun-
nittelu on ristiriidassa joustavuuden haasteen kanssa. Myös dialogi ja yhteis-
työ päälliköiden ja opettajien välillä puuttuu suunnitteluprosessista liian usein. 

 ”Työtehtävien määrä ja pirstaleisuus kuormittavat liikaa.” (…) 

”…Minkäänlaisia suvanto- tai kevyempiä vaiheita ei enää ole, vaan tahti on kiih-

tynyt vuosi vuodelta” (Yliopettaja) 

 ”Työaikasuunnittelua ei tehdä tiiminä, päällikkötaso käy henkilökohtaiset keskus-

telut opettajien kanssa.” (Yliopettaja) 

 

”Työaikasuunnittelu etenee hyvin opettajakeskeisesti, yhteisöllinen suunnittelu 

voisi sitoa paremmin erilaista osaamista eri henkilöiltä.” (Yliopettaja) 

 

”Työaikasuunnitelmasta ei keskustella.” (Lehtori) 

”Asiantuntijuutta ei oteta huomioon ’jaettaessa’ töitä: esimies päättää. … ” (Leh-

tori) 

Onko siis mikään muuttunut vuodesta 2009? Silloin keskeiseksi tekijäk-
si nousi paradoksi luokkahuonepohjainen ajanhallinta versus tehtävä- ja tilan-
nekohtainen ajanhallinta. Suunnittelu perustui “luokkahuoneopetuksen” lo-
giikalle. (Mäki ym. 2011.) Sama viesti välittyy tästäkin aineistosta, mutta nyt 
kritiikki kohdistuu ensisijaisesti suunnittelun prosessiin, jolta odotetaan ennen 
kaikkea reiluutta, avoimuutta, dialogia ja yhteistyötä.

 
 

11.3  Oman työn omistajuus ja resilienssi

Muutostilanteissa mitataan yksilön ja yhteisön resilienssiä. Työaikasuunnitelmiin 
liittyvät muutosilmaisut kiteytyvät kahteen toistuvaan teemaan: käsitykseen am-
mattikorkeakoulusta stabiilina, ennakoitavana tai muuttuvana organisaationa ja 
kokemukseen yhteistyöstä ja dialogista tai sen puutteesta muutostilanteissa. 
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Kertomus
LUOVUTTAMISESTA

• kokemus muutoksen ennakoinnista vs. jatkuva,  
hallitsematon muutos

• kokemus merkityksettömyydestä
• turhautuminen

toiminta: luovuttaminen

Kertomus
UUDISTUVASTA
MUUTTUMISESTA

• käsitys muutoksen ennakoinnista ja hallitusta  
muutoksesta

• kokemus tehokkaasta viestinnästä ja johtamisen 
tuesta

• muutoksissa uudistuminen yksin ja yhdessä

toiminta: stressin hallinta

Kertomus
MAHDOLLISUUKSISTA 
OPPIMISESTA

• käsitys jatkuvasta muutoksesta
• kokemus innostuksesta, luovuudesta ja oman työn  

omistajuudesta
• osallisuus ja uuden oppiminen yhteisön ja johtamisen  

tuella

toiminta: mahdollisuuksiin tarttuminen

Kuvio 18. Kertomukset ammattikorkeakoulun muutoksesta, yhteistyöstä, merkityksestä ja 

resilienssistä.  

Kuviossa 18 on kuvattu kolme kertomusta, joissa muutoskäsitykset sekä yh-
teistyö- ja dialogikokemukset vaihtelevat. 

Luovuttamiseen johtaneet kokemukset liittyvät hallinnan menetykseen, 
oman työn merkityksettömyyteen ja turhautumiseen. Kokemuksen mukaan 
työajan suunnitteluun ei liity ennakointia, ei johtamista, ei osallistumista tai 
mahdollisuuksia vaikuttaa. Opettajan näkökulma on itsessä ja omassa selviyty-
misessä muutostilanteissa. Taustalla on käsitys ammattikorkeakoulusta hallitse-
mattomasti muuttuvana organisaationa. 

”Totisesti kaipaan pois koko hullunmyllystä!” (Lehtori) 

”… niin nyt hakee ammattikorkeakoulun opettaja, lehtori, identiteettiään, paik-

kaansa, ammatillista profiiliaan, ammattiylpeyttään… Olisi hienoa voida ylpeänä 

ja onnellisena sanoa, että olen ammattikorkeakoulun x-alan osaaja. Nyt vain jou-

tuu jaksamaan äärirajoilla kompastelemaan uusien tietojärjestelmien opettelemi-

sen, valmistumistavoitteiden ja tutkimuksentuottamispaineiden lillukanvarsissa. 

Onneksi opiskelijat ovat valtavan fiksuja ja saavat motivaation pysymään vesirajan 

yläpuolella.” (Lehtori) 
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Uudistumista ja stressinhallintaa kuvaava kertomus sisältää toiveen työn en-
nakoitavuudesta, mikä mahdollistaa sopeutumisen nykytilaan ja oman jousta-
vuuden ja osaamisen kehittämisen. Tällainen opettaja tunnistaa työajan suun-
nittelun jännitteet ja uuden osaamisen tarpeen. Tämä perustuu ymmärrykseen 
pedagogisesta muutoksesta, joka juontaa ammattikorkeakoulun muutoksesta. 
Näkökulma on omassa sopeutumisessa sekä kyvyssä joustaa ja kehittyä. 

”Joustavuus, joustavuus, muutoskyky, keskeiseen keskittyminen ja sen löytämi-

nen kaiken sälän keskeltä, omasta jaksamisesta huolehtiminen.” (Lehtori) 

”Priorisointia. Mitkä työtehtävät voin jättää tekemättä, kun aika ei riitä. Sietämis-

taitoa siihen, että hyvin tekeminen ei enää ole mahdollista tässä rahoitustilantees-

sa.” (Lehtori) 

Mahdollisuuksien kertomus on opettajan, joka näkee muutoksen mah-
dollisuutena oppia uutta. Tähän mahdollisuuteen liittyvät innostus, luovuus, 
osaaminen ja dialogi, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä. Opettaja näkee oppimisen 
mahdollisuudet myös omassa työssään ja ymmärtää ammattikorkeakoulun yh-
teisönä. 

”AMK-opettajan työ tapahtuu kompleksisessa toimintaympäristössä, jossa mo-

nella tasolla toimitaan erilaisissa työtehtävissä. Siksi oman työnhallinnan taidot 

(koherenssi), ajankäyttö, kyky soveltaa oppimaansa nopeasti, kyky luoda yksin ja 

yhdessä muiden kanssa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja korostuvat. …” (Ylio-

pettaja) 

”Opettajan työ ammattikorkeakoulussa on siitä ihanaa, että omaa luovuuttaan 

voi käyttää opetuksessa ja työ mahdollistaa erilaisia työtehtäviä, mikä tekee työstä 

monipuolista, eikä työhön pääse leipiintymään.” (…) 

Nämä kertomukset ovat linjassa Kunnarin (2018) tutkimuksen tulosten 
kanssa ja myös Töytärin ym. (2016) ammattikorkeakouluopettajien oppimista 
tarkastelleen tutkimuksen tulosten kanssa. Kokemus oman työn omistajuudes-
ta, yhteistyöstä ja osallisuudesta voimaannuttavat opettajaa ja vahvistavat siten 
muutoksissa selviytymistä, resilienssiä. Muutokset työssä aiheuttavat stressiä ja 
pelkoa työn hallinnan menettämisestä. Tämä heijastuu motivaatioon ja käyt-
täytymiseen: miten toimia uudessa tilanteessa ja miten perustella toimintaansa. 

Ammattikorkeakouluissa voidaan johtamisella tukea opettajan resiliens-
siä: työn kannalta keskeiset osaamisen haasteet liittyvät etenkin yliopettajilla 
ja päälliköillä resilienssikyvykkyyteen. Johtamisen lisäksi resilenssiä tulisikin 
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ammattikorkeakouluissa tarkastella koko organisaation resilienssinä. Niemistä 
ym. (2017, 18) mukaillen se tarkoittaisi ammattikorkeakoulun “kokonaisvaltais-
ta kykyä sopeuttaa ja muuttaa toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaym-
päristössä sekä muutosta ennakoiden että siihen reagoiden. - - Kokonaisresiliens-
si on tarkoitettujen ja tarkoittamattomien sopeutumiskykyä lisäävien toimintojen 
vuorovaikutuksen tulosta.” 

 
11.4 Lopuksi 

Ammattikorkeakoulutyö on muuttunut, mutta yksi on säilynyt: 1624 tuntiin 
perustuva työajan suunnittelu. Tässä teoksessa (luku 5.2) todetaan, että työ-
aikasuunnitelmiin ei pääsääntöisesti olla tyytyväisiä eikä työaikasuunnitelma 
vastaa työn sisältöä. Tyytymättömyys kohdistuu työaikasuunnittelun meka-
niikkaan. Myös henkilökohtaiset kokemukset työaikasuunnittelusta korreloi-
vat keskenään. Tätä samaa opettajat ja päälliköt raportoivat myös avoimissa 
vastauksissa. 

Kun verrataan tuloksia vuoden 2009 tutkimukseen, tilanne ei juurikaan 
ole muuttunut: luokkahuonepedagogiikkaan perustuva työajansuunnittelu on 
edelleen voimissaan, vaikka pedagogiikka muutoin yhä selkeämmin toteutuu 
työelämäyhteistyössä erilaisissa osaamisperustaisissa kokonaisuuksissa. Hätkäh-
dyttävää on se, että vastaajien kokemusten mukaan suunnittelua tehdään edel-
leen opettajia kuulematta. Opettajien työ on kehittynyt yhteisölliseen ja ver-
kostoituneeseen, osaamiskeskittymissä toimimisen suuntaan, mihin tämä esi-
miesjohtoinen suunnitteluprosessi ei sovi. 

Onko kyse työaikasuunnitelmista vastaavien esimiesten vallankäytöstä vai 
huonosta johtamisesta, kun opettajien kokemukset työaikasuunnittelusta ovat 
noin negatiivisia? Kvantitatiivisen aineiston tulosten (luku 5.2) mukaan tyyty-
mättömyyttä on sekä vakinaisilla että määräaikaisilla opettajilla, mutta määrä-
aikaisilla se on yleisempää. Selvää on, että esimiestyössä tarvitaan uusia välinei-
tä, kuten päälliköt tässä aineistossa itsekin toteavat. Johtamista tulisi kuitenkin 
myös laajemmin uudistaa yhteistoiminnalliseen ja opettajia osallistavaan suun-
taan. 

Verkostoissa ja yhteisöissä yhdessä eri tahojen kanssa toimiminen edellyttää 
joustavuutta ja muutoksissa selviytymistä, luovuutta sekä halua oppia ja kehit-
tyä (vrt. Töytäri ym. 2016). Tämä näyttäisi olevan linjassa resilienssikyvykkyy-
den, muutoksien tuomista mahdollisuuksista oppimisen kanssa. Ammattikor-
keakouluopettajat ovat kehittäneet resilienssikykyään; heiltä löytyy joustavuut-
ta ja kykyä käyttää muutostilanteet uuden oppimiseen. 
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12  OSAAMISKATVEET 
 
Tutkimuksessa kysyttiin, minkälaista osaamista ammattikorkeakoulujen opet-
tajat ja päälliköt arvioivat tarvitsevansa, jotta he voivat suoriutua työssään hy-
vin myös tulevaisuudessa. Vastaukset ovat luettelonomaisia.

Yliopettajien vastauksissa korostuvat digiosaamisen (18 mainintaa) ja oman 
alan substanssiosaamisen (16 mainintaa) vahvistaminen. Sen jälkeen tärkeim-
miksi mainitaan pedagogisen osaamisen (6 mainintaa) kehittäminen, verkos-
toitumisen ja yhteistyön vahvistaminen (6 mainintaa) sekä oman työn johta-
misen, oman ajanhallinnan ja stressinsietokyvyn (6 mainintaa) kehittäminen.

Lehtorit korostavat tärkeimpänä digiosaamisen (120 mainintaa) kehittämis-
tä. Toiseksi tärkeimmäksi nostetaan opetus- ja ohjausosaaminen (79 mainin-
taa) ja kolmanneksi tärkeimmäksi substanssiosaamisen (60 mainintaa) vahvis-
taminen. Lehtorit tuovat osaamiskatveisiin myös geneeriset kyvyt ja työn hal-
linnan (20 mainintaa) sekä hanke- ja TKI-osaamisen (20 mainintaa) kehittä-
misen.

Myös päälliköiden vastauksissa korostuvat digiosaamisen (8 mainintaa) ja 
pedagogisen osaamisen (5 mainintaa) kehittäminen. Päälliköt arvioivat tar-
vitsevansa erityisesti esimies- ja johtamistaitoja (7 mainintaa) ja monipuolista 
osaamista erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa toimimisesta (8 mainintaa). Tär-
keäksi todettiin myös ajanhallinta- ja organisointitaidot (4 mainintaa). 

Tynjälän (2010) esittämien asiantuntijuuden osa-alueiden mukaan jäsen-
nettynä osaamiskatveita voidaan tiivistää seuraavasti: 

ASIANTUNTIJUUDEN OSA-ALUE OSAAMISKATVE 

Teoreettinen tieto 
(tietoperustan hallinta)

• Oman alan substanssitieto
• TKI-osaaminen

Kokemuksellinen tieto  
(käytännöllinen osaaminen)

• Digitaaliset taidot ja digitaalisten 
välineiden hallinta uusissa oppimis-
ympäristöissä

• Monipuolinen pedagoginen osaaminen

Itsesäätelytieto 
(metakognitiiviset ja reflektiiviset taidot) 

• Ajanhallinta
• Oman työn organisointi
• Stressin hallinta

Sosiokulttuurinen tieto 
(kontekstuaalinen, kulttuurinen ja 
yhteisöllinen osaaminen)  

• Verkostoissa toimiminen
• Työelämäyhteydet

Kuvio 19. Asiantuntijuuden osa-alueet ja osaamiskatveet.
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13  AMMATTIKORKEAKOULU-
 PEDAGOGISET TYÖKALUT 

 

Tutkimuksen kyselylomake sisälsi kysymyksen ”Millaista pedagogiikkaa toteu-
tat työssäsi?”. Kysymykseen kertyi runsaasti avovastauksia – kaikkiaan 506 leh-
torilta, 75 yliopettajalta ja 30 päälliköltä. Vastauksista välittyy moniääninen, 
toiminnallinen ja dynaaminen kuva ammattikorkeakoulujen pedagogiikasta:

• Pedagogiset lähestymistavat ja käytännöt ovat monipuolisia, kuten 
ope tuksen vapauden periaate antaa odottaa (ammattikorkeakoululain 
9 §). 

• Ammattikorkeakoulupedagogiikka on yleisesti toiminnallista ja osallis-
tavaa, vaikka tätä tulkitaan, toteutetaan ja sanoitetaan eri tavoin. 

Pedagogiikka ei vastauksissa näyttäydy kiveen hakattuna, staattisena asiana, 
vaan kokeilujen ja kehittämisen kohteena, joka muuttuu yhteistyön ja uusien 
kokemusten mukana. 

Vastaukset ovat siis hyvin linjassa sen kanssa, millaisena AMK-pedagogiik-
ka on aiemminkin nähty (ks. esim. Kotila & Mäki 2012). Tarkemmassa ana-
lyysissä vastauksista oli tunnistettavissa neljäntyyppisiä asioita: 

• Oppimiskäsitykset eli yleiset teoreettiset mallit oppimisesta. 
• Pedagoginen ote eli opettajan yleinen lähestymistapa opettamiseen, 

ohjaamiseen ja arviointiin. Pedagogista otetta voidaan kuvailla toimin-
nalliseksi periaatteeksi, joka tukee opettajaa pedagogisissa valinnoissa 
ja kehittämisessä. 

• Oppilaitoksen tai opettajan pedagoginen toimintamalli eli omaleimai-
nen pedagogisten ratkaisujen ja käytäntöjen kokonaisuus, joka ohjaa 
oppilaitoksen tai opettajan kaikkea pedagogista toimintaa. 

• Opetuksen ja ohjauksen yksittäiset käytänteet. 

Kuvioon 20 on tiivistetty tämän nelijaon mukaisesti vastausten keskeinen 
sisältö. 
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Käytännöt ja oppimisteot

Pedagogiset toimintamallit

Pedagoginen ote

Oppimiskäsitykset

Konstruktivismi

Ohjaava ote

Tutkiva oppiminen

Työelämälähtöisyys

Ongelmaperustainen 
oppiminen

Projektioppiminen

Käänteinen  
oppiminen

Innovaatio-
pedagogiikka

Valmennus pedagogiikka

Elämyspedagogiikka

Sulautuva oppiminen

Simulaatiopeda-
gogiikka

Draamapedagogiikka
Kehittämällä  
oppiminen

Oppijalähtöisyys

Tekemällä oppiminen

Yhteistoiminnallisuus

Yhteisopettajuus

Vuorovaikutteisuus

Monimuotoisuus

Osaamisperustaisuus

Sosiokulttuurinen 
ajattelu

Humanistiskokemuksellinen ajattelu

Behaviorismi

Kuvio 20. Ammattikorkeakoulupedagogiikan sisältö. 

projektit, digioppiminen, luennot, simulaatiot, monenlaiset arviointimenetelmät,  
opetuskeskustelut, ryhmätyöt, harjoittelu, case-opetus, laboratoriotyöt, työpajat,  
seminaarit, vierailut, demonstraatiot...
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14   JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Kiviä ja keitaita 2 -tutkimuksen ydinkohteena ovat AMK-toimijoiden koke-
mukset korkeakoulussa ja sen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. 
Analyysissa kiinnitimme huomion erilaisten työorientaatioiden hahmottumi-
seen, muutoksiin suhtautumiseen sekä kokemukseen omasta työnkuvasta kor-
keakoulukentällä. Näitä elementtejä etsiessämme avointen vastausten aineis-
tosta nousivat esiin kokemukset johtamisesta, työn resilienssistä ja epäreilusta 
kohtelusta sekä opettajien kuvailemat pedagogiset ratkaisut AMK-työssä. 

Työorientaatiot ovat poikkeuksetta polarisoituneita. Yli työnkuvien ja po-
sitioiden jänniteparin muodostavat korkeakoululähtöinen suhde versus toi-
mintaympäristölähtöisesti orientoitunut suhtautuminen korkeakoulutyöhön. 
Näillä lähtökohdilla on suora sidos muutoksen kokemiseen. Korkeakouluo-
rientoituneet pelkäävät opetustyön katoavan sekä kokevat muutoksen kuor-
mittavan jaksamista ja työn pirstaloituvan hallinto- ja TKI-työksi opettamisen 
kustannuksella. Työn fokus on korkeakoulun toiminnassa ja tarpeissa. Jälkim-
mäinen ryhmittymä kritisoi korkeakoulu- ja luokkahuoneopetuskeskeistä työn 
suunnittelua ja resursoinnin logiikkaa. Pirstaleisuuskokemusten sijaan kysei-
nen joukko kokee työnsä monipuoliseksi. Työn fokus on opiskelijoissa ja si-
dosryhmissä. 

Kokemus johtamisesta joko johtajana tai johdettavana on merkittävä yh-
distävä tekijä muutoskokemusten, työorientaatioiden ja työnkuvan hahmot-
tamisen välillä. Vastaajat, jotka jäsentävät työnsä korkeakoululähtöisesti, se-
kä päälliköt, jotka kokevat toimivansa ainoastaan opetuksen järjestelijöinä ja 
opintovuoden rakenteiden pyörittäjinä, kokevat muutokset yksinomaan ul-
koapäin tuleviksi uhkatekijöiksi. Heidän vastausaineistossaan korostuu sees-
teisten kausien odottelu muutoksen kanssa elämisen sijaan. Kun tähän yhdis-
tää luovuttamista käsittelevät resilienssikertomukset, värittävät turhautumiset 
ja merkityksettömyyden kokemukset suhdetta työhön. Johtaminen koetaan yl-
häältä alas tapahtuvaksi toiminnaksi, ja neuvotteleva työnsuunnittelu loistaa 
poissaolollaan. Opettajilla on lähtökohtaisesti subjektiivisena käsityksenä, et-
tä työ on autonomista, sitä arvostetaan ja arvostusta osoitetaan. Tämä on kor-
keakouluopettajan psykologisen sopimuksen kovaa ydintä. Arvostuksen puu-
te, käskeminen, epäreiluuskokemukset ja epäoikeudenmukainen joustamatto-
muus ruokkivat muutosnegatiivista kokemusta.

Toimintaympäristölähtöisesti orientoituneet korkeakoulutoimijat suhtau-
tuvat muutokseen pysyvänä tilana. Pahimmillaan sitä siedetään ja parhaimmil-
laan se mahdollistaa työmuotoja ja työkuvioita verkostomaisessa työssä. 
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Toimiva johtaminen pohjautuu aineiston mukaan keskijohdon pedagogi-
seen ymmärrykseen oman asiantuntijayhteisön tukemisesta ja työn mahdol-
listamisesta. Psykologinen sopimus toteutuu yhteistoiminallisessa työkulttuu-
rissa, jossa reiluus sekä pysyvän tilapäisyyden hyväksyminen tuovat paradok-
saalisesti ennustettavuutta työhön. Uudistuvan muuttujan tarina resilienssitai-
doissa korostaa työyhteisön kollektiivista työn suunnittelua ja ennakoitavuutta 
vaihtuvista tilanteista huolimatta. 

Tulevina aikoinakaan korkeakoulukentällä tuskin muutokset loppuvat. Sik-
si selviytymisstrategiat täytyvät olla moninaiset. Tutkimuksemme osoittaa, et-
tä oleellista on tunnistaa ja tunnustaa työorientaatiot, johtamistyön orientaa-
tiot sekä toimijoiden oma ymmärrys siitä, miksi ja keitä varten ammattikor-
keakoulu on olemassa. Kyseessä on korkeakoulupedagoginen instituutio, jol-
la on yhteiskunnallinen tehtävä. Siksi pedagogiikka tulee olla integroituneena 
luontevana osana kaikissa korkeakoulun toiminnoissa ja toimijoiden työnku-
vissa – niissäkin, missä ei toimita opettajapositioissa. Pedagogiikka ei rajaudu 
vain opettamiseen. Se rikkoo rajoja ja on osa sosiaalista pääomaa, kohtaamisen 
taitoja, johtamistyötä, vaikuttamista, myyntityötä, tutkimusta ja kehittämis-
toimintaa. Se on tärkeä osa korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyttä, työssä jaksa-
mista ja mielekkyyden kokemuksia työssä. Se on hyvinvoivien korkeakoulujen 
ydinosaamista. 
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LOPUKSI

Opetus- ja kehittämishenkilöstön 
työn muutos tarvitsee entistä  
vahvemman tuen

Ammattikorkeakoulujen uudistuksen arvioinnin loppuraportti valmistui syk-
syllä 2018. Henkilöstön osalta siinä pääviestinä on, että uudistus on muutta-
nut henkilöstön työnkuvia ja työstä on tullut tulostietoisempaa, minkä myötä 
myös työhyvinvointi on heikentynyt. 

OAJ:n ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun tekemän sel-
vityksen tarkoituksena oli pureutua syvemmälle analyysissa, miten opetus- ja 
kehittämishenkilöstön työn muutokset koetaan ja miltä opettajuus näyttäy-
tyy vuonna 2018. Edellisestä vastaavasta selvityksestä on kulunut kymmenen 
vuotta. Molemmat kyselyt antavat hyvää vertailutietoa siitä, mitä ammattikor-
keakouluissa on tapahtunut niin osaamisen kehittämisessä, johtamisessa kuin 
työnsuunnittelussa. 

Hankalat leikkausten vuodet – henkilöstö tiukoilla

Ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen on mahdollistanut entistä paremmat 
edellytykset toiminnan strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen. Johtamiseen 
ja esimiestyöhön on vahvemmat eväät. Tämän pitäisi näkyä myös henkilöstön 
työhyvinvoinnissa ja motivaatiossa. 

Ammattikorkeakoulujen taloudellinen tilanne on ollut kuitenkin erityi-
sen hankala rahoitusleikkausten takia. AMK:t ovat joutuneet fokusoimaan toi-
mintaansa ja tehostamaan prosessejaan. Toimintaa ovat heikentäneet erityisesti 
jatkuvat yhteistoimintaneuvottelut, joiden johdosta henkilöstömäärä on pie-
nentynyt kahdellakymmenellä prosentilla. Jäljelle jääneeseen henkilöstöön on 
kohdistunut valtavia odotuksia ja työkuormaa. Se potentiaali, mikä ammatti-
korkeakouluilla on olemassa, on jäänyt väkisin varjoon. Tehokkuus on paran-
tunut laadun kontolla. 
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OAJ:lla vahva valtakunnallinen rooli AMK-työn  
muutoksen tutkimuksessa 

Tämä kyselytutkimus toimii jatkona vuonna 2013 valmistuneelle Kiviä ja kei-
taita – Ammattikorkeakoulutyö muutoksessa -tutkimukselle. Tälläkin kertaa 
OAJ vaikutti aktiivisesti kyselyn uudelleenkäynnistämiseen, kyselypatteriston 
päivittämiseen ja analysointiin. Kiviä ja keitaita 2 -tutkimus pyrki laajenta-
maan käsitystä ammattikorkeakoulutoimijuudesta ja sen jatkuvasta muutok-
sesta. Aiemmasta poiketen kysely kohdennettiin koko ammattikorkeakoulu-
henkilöstölle lakisääteisen tehtäväkentän laajuuden ja työntekijöiden nimike-
kirjon vuoksi. Henkilöstölle suunnattu kysely on ollut OAJ:lle merkityksel-
linen, ja se on liittynyt mm. ministeriön toteuttamiin ammattikorkeakoulu- 
ja korkeakoulu-uudistuksiin, opettajien identiteetin kehittymiseen, työnku-
vien muutokseen, osaamisen kehittämismahdollisuuksien kehittymiseen, työn 
suunnittelun toteuttamiseen ja kokemuksiin johtamisesta. Tämä on jälleen en-
simmäinen kysely, joka on suunnattu henkilöstölle isojen uudistusten jälkeen 
ja niiden kuluessa.

Tahto olla osaajana sekä AMK:ssa että työelämässä  
on vahventunut

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstön työstä on tullut entistä tavoitteel-
lisempaa ja tulostietoista. Opintojen eteneminen on saanut painavan huomion 
ja opetuksen laatu vähemmän. Kokemus opettajuuden identiteetistä on edel-
leen se, että ammattikorkeakoulun opettaja tuntee olevansa ensisijaisesti am-
mattikorkeakoulun opettaja kuin tietyn aineen substanssiopettaja. Opettajuu-
den identiteetti on myös laventunut entisestään, koska yhä enemmän työ on 
vahvassa sidoksessa työelämään ja toiseen korkeakouluun sekä kansainväliseen 
toimintaympäristöön.

Opetus- ja kehittämishenkilöstön työnkuvissa on tapahtunut valtavas-
ti tunnistettavia muutoksia. Opettajan on pystyttävä ratkaisemaan pedago-
gisesti, miten hallitsee parhaiten opintojaksoa, kun sinne osallistutaan moni-
naisesti. Ryhmät koostuvat opiskelijoista, jotka tulevat opintojaksolle useis-
ta pedagogisista lähtökohdista: osa opiskelee lähiopetuksessa, osa sähköisen 
oppimisympäristön välityksellä tai opinnollistamisen kautta. Työelämälähei-
nen työ ja projektit ovat koulineet opetushenkilöstöä. Opettajat ja asiantunti-
jat haluavat yhä enemmän liikkua eri työtehtävien välillä ja tahtovat vuosittais-
ta vaihtelua työnkuvaan. 

Opetushenkilöstön sitoutuminen AMK-työhön näkyy muun muassa siinä, 
että opettajat ja kehittämistehtävissä toimivat ovat yhä halukkaampia panosta-
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maan oman osaamisen kehittämiseen. Kuva siitä, mitä oman osaamisen kehit-
täminen tarkoittaa, on kirkas.  Tutkimuksen aineistosta esille nousseita kehi-
tettäviä osa-alueita ovat muun muassa oman erikoisosaamisalueen kehittämi-
nen, kulttuuriosaaminen ja monipuolisen kielitaidon rakentaminen, projek-
tien ja oman ajankäytön hallinta sekä yhteiskunnan ja työelämän muutoksen 
parempi ymmärrys ja ennakointi.

Työnantajan taloudellinen tuki osaamisen kehittämiseen on laskenut mer-
kittävästi (noin -10 %). Tämä on huolestuttava suunta, sillä juuri AMK:n odo-
tetaan olevan se ketterä ja osaava toimija, joka uudistaa aluetta, työelämää ja 
erilaisia palveluita. Henkilöstöltä edellytetään huippuluokan osaamista, sillä 
työelämäyhteistyölle ja työikäisen aikuisväestön osaamisen kehittämiselle on 
yhteiskunnallisesti mittavia odotuksia. Työelämässä uran aikainen osaamisen 
kehittäminen ja suuntaaminen koskettaa myös opetushenkilöstöä. 

Tutkimuksen perusteella kaikki osaamisen kehityksen edellytykset eivät 
vaikuttaisi olevan kunnossa. Juurisyitä tähän on varmasti useita, joista yksi 
mahdollinen liittyy työn suunnittelun epäkohtiin. 

Asiantuntijuus nostettava arvoonsa 

AMK-työ mahdollistaa yhä paremmin asiantuntijuuden hyödyntämisen laa-
jasti eri osaamisalueilla, mutta vastaajista seitsemänkymmentä prosenttia ko-
kee, ettei AMK-uralla ei ole etenemismahdollisuuksia. Tämä on selkeästi yksi 
alue, jota on tarkasteltava AMK:issa ja edunvalvontatyössä. 

Kiinnostavaa edunvalvonnallisesti on myös se, että edelleen puolet vastaa-
jista pohti, vastaavatko lehtorin ja yliopettajan nimikkeet AMK-tehtäviä. Täs-
sä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2009 kyselyn tuloksiin nähden. Opetta-
juutta olisikin vahvistettava myös TKI-henkilöstössä, sillä AMK:jen henkilöstö 
on selvemmin kokonaisuus kuin esimerkiksi yliopistoissa. AMK:jen TKI-toi-
minta ja opetus kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, ja siksi henkilöstöllä oltava pe-
dagoginen tulokulma kaikkeen AMK-työhön. 

Aiemmassa lainsäädännön uudistuksessa vuonna 2014 pedagoginen vaade 
vietiin asetustasolta pois ja siirrettiin AMK:jen omiin määrääviin asiakirjoihin 
kirjattavaksi. Korkeakouluvisio 2030 -tiekarttatyön tuloksissa on nyt mainin-
ta, että pedagoginen vaade on tuotava takaisin asetustekstiin. Tämä on myös 
OAJ:n tahto, sillä näemme, että AMK-henkilöstön on oltava pedagogisesti pä-
tevä. Nyt kun pedagoginen vaade on kirjattu Korkeakouluvisio 2030 -toimen-
pideohjelman osaksi, on tarvittava asetusmuutos saatettava maaliin.
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Henkilöstön työnteon edellytykset laitettava kuntoon

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö on joutunut kyselyn mukaan todella ko-
vaan ja pieneen rakoon. Tätä havaintoa tukevat OAJ:n Työolobarometrien tu-
lokset.  Erityisesti opetushenkilöstön henkilötyövuosien väheneminen on ollut 
kaikkein suurinta (- 875 htv, 2011–2017), vaikka AMK-työn ja tehtävien määrä 
samanaikaisesti on kasvanut ja monipuolistunut. Myös muun henkilökunnan 
ja TKI-henkilökunnan henkilötyövuodet ovat laskeneet ja ulkopuolelta hanki-
tun työn osuus on lähes puolittunut seitsemässä vuodessa. 

Taustatilastojemme (Vipunen, Tilastokeskus, OAJ:n lm-kyselyt) mukaan 
uusien opiskelijoiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuosina 2008–
2017, kun taas suoritettujen tutkintojen määrä on noussut tasaisesti vuodes-
ta 2009. Kun vuonna 2010 opetusresurssit eli käytännössä tunnit yhtä opinto-
pistettä kohden olivat keskimäärin 24 h/op, olivat ne vuonna 2017 enää keski-
määrin 19 h/op. 

Opetushenkilöstön, opetusresurssin ja oppilaitoksen rahoitus näyttävät vä-
hentyneen melko lailla tasatahtia, ja tämä näkyy opiskelijan arjessa opetuksen 
määrän vähenemisenä. Tämän vuoksi tarvitaan objektiivinen arviointi esimer-
kiksi KARVIlta ammattikorkeakoulutuksen lakisääteisten tehtävien rahoituk-
sen riittävyyden, tutkintojen laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin varmistami-
seksi. Ministeriön on laihojen vuosien jälkeen tuettava merkittävästi pedago-
gista kehittämistä taloudellisesti. Myös opetuksen ja ohjauksen laatu sekä hen-
kilöstön hyvinvointi tulee ottaa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mitta-
ristoon mukaan puhtaasti omina indikaattoreinaan.

Opettajalle annettava enemmän tilaa liikkua  
AMK:n eri tehtävissä

Ammattikorkeakouluissa toimii opetushenkilökunnan lisäksi suuri joukko 
henkilöitä muissa kuin pääasiallisissa opetustehtävissä tehden merkittävästi eri-
laisia opetus- ja tutkimustehtäviä, vaikka heihin ei sovelleta opetushenkilöstön 
työaikaa ja palkkaa. Tämän vuoksi kyselyaineistoon sisällytettiin opettajien li-
säksi tutkijoita, päälliköitä, asiantuntijoita sekä suunnittelijoita. 

Kyselyn tulosten mukaan päälliköt ja erilaiset asiantuntijat arvioivat, et-
tä heidän työnsä koostuu pääasiallisesti projekti- ja hanketehtävistä ja että 
opetus- ja ohjaustyö vie toiseksi eniten aikaa. Opettajista yliopettajat ja lehto-
rit arvioivat työnsä koostuvan pääasiallisesti opetus- ja ohjaustyöstä ja seuraa-
vaksi projekti- ja hanketehtävistä. 

AMK-toimijoiden työ vaikuttaa kymmenessä vuodessa merkittävästi pirsta-
loituneen entisestään ja varsinkin hallinnollisten tehtävien sekä suunnittelu- ja 
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kehittämistehtävien osuus on kasvanut.
Ammattikorkeakouluissa tulee selkeyttää henkilöstön tehtävänkuvat, ottaa 

tehtävänimikkeet tarkasteluun ja ottaa käyttöön toimiva palkkausjärjestelmä. 
Opetustehtävien valuminen kelpoisuutta tai riittävää tutkintoa vaille olevalle 
henkilökunnalle on vähintäänkin kyseenalaista, ellei työehtosopimusta rikko-
vaa. Opetushenkilöstön koulutus, työelämäkokemus, lisääntynyt hankeosaa-
minen ja nykyinen työaikajärjestelmä sekä töiden suunnittelu mahdollistavat 
opettajien osaamisen erittäin monipuolisen ja joustavan käytön ammattikor-
keakoulun laajassa tehtäväkentässä.

Työajan suunnittelussa edelleen suuria haasteita

Ammattikorkeakouluissa opetushenkilöstöön sovelletaan edelleen vuosityöai-
kasopimusta. Kyseinen työehtosopimus ei ole juurikaan kehittynyt parinkym-
 menen vuoden kuluessa. Tutkimuksessa havaitut opettajuudessa tai opettajan 
työaikasuunnittelussa tapahtuneet muutokset eivät siis suoraan johtune käy-
tössä olleesta työaikajärjestelmästä vaan ministeriön ajamista uudistuksista, ra-
hoituksen vähenemisestä ja työnantajavetoisesta toimintakulttuurista, joiden 
puitteissa työehtomääräyksiä on sovellettu ammattikorkeakouluissa entistä tiu-
kemmin. 

Edellisen tutkimuksen jälkeen työehtosopimukseen on saatu parannus, 
jonka mukaan työaikasuunnitelman toteutumista tulee seurata säännöllisesti. 
Työaikaansa seuraa jollain tapaa 72 % vastaajista, mutta vain 59 % kokee saa-
vansa siitä hyötyä. Työajanseurannan kyseenalaistaminen tulee vahvasti esiin 
avoimissa vastauksissa. 

Merkillistä kyllä, työstä saatuun korvaukseen oltiin hieman tyytyväisempiä 
kuin aiemmin, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana työehdot ja palkka 
eivät suinkaan ole aina kehittyneet reaalisesti positiivisesti. Myös vapaajaksojen 
rytmittämisien mahdollisuuksiin ollaan huomattavasti tyytyväisempiä vuon-
na 2018 kuin vuonna 2009. Vaikuttaisi siltä, että työehtosopimuksen vapaajak-
sojen sijoitteluun liittyviä joustoja on osin osattu ja uskallettu ottaa käyttöön 
puolin ja toisin.

Sen sijaan työaikasuunnittelussa ei kyselyn tulosten mukaan ollut suuria 
eroja vertailuvuosien välillä. Toisin sanoen suunnittelu ei juurikaan ole muut-
tunut, vaikka AMK-työ on. Työn mitoitus tehdään AMK-työhön luokkahuo-
nepedagogiikan pohjalta, vaikka opettajan työ on monipuolistunut ja digita-
lisaatio yhdessä työelämäläheisen toiminnan lisääntymisenä on muokannut 
opetuksen tapoja ja pedagogiikkaa. 

Myös entistä enemmän erilaisten työryhmien tai tiimien sisällä tehtiin 
opettajien työvuoden suunnittelua. Kyselyn mukaan likimain kaikille opet-
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tajille oli laadittu työaikasuunnitelma. Suhtautuminen itse työaikasuunnitel-
maan oli pääosin positiivista, mikä ei sovi yhteen avointen kysymysten vas-
tauksista saadun valtavan negatiivisen palautteen kanssa.

Työaikasuunnitelman koettiin usein keinotekoisesti jäykistävän työnteon 
rakenteita: suunnitelma ei vastaa työtehtäviä ja on liian pikkutarkka. Tyyty-
mättömyys kohdistui siis työaikasuunnittelun mekaniikkaan. Kyselyn mu-
kaan opetushenkilökunta oli samaan aikaan tyytyväinen työaikasuunnitteluun 
ja tyytymätön valmiiseen työaikasuunnitelmaan. Jatkoselvityksellä pitäisi tar-
kastella, tapahtuuko työaikasuunnittelun ja valmiin työaikasuunnitelman vä-
lissä jotain, mikä synnyttää tyytymättömyyttä. Kysely osoitti vahvasti, että 1) 
työaikaa ei ole resursoitu tarpeeksi tietyille tehtäville, 2) työaikasuunnitelmaa 
ei nähdä omaksi, koska sitä muokataan eri tahoilta useaan otteeseen vuoden 
aikana, ja 3) työaikasuunnitelma suunnitellaan heti työkauden alussa piripin-
taan, jolloin menetetään merkittävä työnteon jouston elementti. 

Työtehtävien hoitamiseksi ja niiden suunnittelun asettamien vaatimusten 
täyttämiseksi ammattikorkeakoulujen tulee välittömästi seuraavalla työkaudel-
la 1) vahvistaa opetushenkilöstöresursseja kahdeksan laihan vuoden jälkeen, 2) 
rakentaa työsuunnitelmiin väljyyttä (vähintään 100 tuntia per vuosityöaika-
suunnitelma) ja 3) varmistaa henkilöstölle riittävästi aikaresursseja opettami-
seen, opetuksen kehittämiseen ja opintojen ohjaukseen.

Johtamiseen tarvitaan enemmän avoimuutta, aikaa ja osaamista

Hätkähdyttävää vastauksissa on se, että suunnittelua tehdään edelleen opetta-
jia kuulematta. Opettajien yhtäältä autonominen ja toisaalta yhteisöllinen ja 
verkostoitunut työ vaatii opettajat osallistavaa työsuunnittelun johtamista ja 
toteuttamistapoja. Kyselyn perusteella tuli selväksi, että esimiestyössä tarvitaan 
uusia välineitä. Näin päälliköt itsekin totesivat.  

Suunnittelutyön johtamiseen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Suunnit-
telun toivotaan olevan ennakoitavaa, mutta vakaata. Samalla työn suunnitte-
lun tulisi lisäksi olla sekä joustavaa että avointa. Kyselyn mukaan opettajilla ei 
riittävästi ollut mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun, ja se on 
muodostunut stressin lähteeksi. Myös päälliköt kokevat suunnittelun käytän-
teet ratkaisemattomaksi ongelmaksi.

Avovastausten mukaan henkilöstö on kokenut työehtojen ja muun kohte-
lun epäreiluutta tai epäoikeudenmukaisuutta. Kyse on selvästi ollut epäyhden-
vertaisuuden kokemuksista. Kokemukset liittyvät esimerkiksi palkkausjärjes-
telmään, työn johtamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Opettajilla on myös 
kokemuksia eri työtehtäviä tekevien erilaisesta kohtelusta, kuten opetuksen 
aliresursoinnista ja työtehtävien epäyhdenvertaisesta jakautumisesta. 
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Tutkimusaineistosta ei voi päätellä henkilöstön kokeneen yleisesti esimies-
ten toimineen epäreilusti. Määrällinen aineisto tukee pikemminkin sitä johto-
päätöstä, että työkuormituksesta huolimatta moniin johtamisen osa-alueisiin 
ollaan suhteellisen tyytyväisiä. 

Yhtä kaikki epäreiluuskokemukset ovat olleet todellisia, ja siksi ne osal-
taan heikentävät työhyvinvointia ja sitoutumista työhön.  Epäreiluuden koke-
mukset pitää jatkossa pystyä sanoittamaan ja työstämään organisaatiossa välit-
tömästi. Siksi on tärkeää, että ammattikorkeakoulut allokoivat päälliköilleen 
henkilöstöjohtamiseen aikaa, hankkivat esimies- ja johtamiskoulutusta ja var-
mistavat rekrytoinnin yhteydessä, että uudet esimiehet saavat riittävät taidot ja 
tiedot koulutusorganisaation johtamiseksi.

AMK-kyselyllä on arvonsa korkeakoulutuksen kehittämistyössä

AMK-kyselyn tulokset piirtävät edelleen varsin erinomaisen kuvan siitä, mil-
laisena ammattikorkeakoulutuksen opettajuus, johtaminen ja osaamisen ke-
hittäminen näyttäytyy vuonna 2019 – niiden heikkoudet ja vahvuudet, mutta 
myös sen, mitä kohti on pyrittävä. Vuonna 2013 sanoimme, että ammattikor-
keakoulujen asema soveltavina ja käytännönläheisinä TKI-toimijoina vahvis-
tuu entisestään ja TKI- ja aluetoiminta integroituu yhä vahvemmaksi osaksi 
opetusta. Näin on tapahtunut, mutta rahoitusinstrumentit ovat edelleen rat-
kaisematta.

Tehty tutkimus ja sen tulokset nostavat näkyväksi toimia, joita AMK-ope-
tushenkilöstö tarvitsee työnsä tueksi. Tulosten avainasiat on OAJ:ssä tunnis-
tettu ja nostettu osaksi toiminnan kehittämistä sekä järjestöasioissa että palk-
kaukseen, työhyvinvointiin ja koulutuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. 

Työ on yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua ja tiimityötä. Opetus-
henkilöstölle on annettava tilaa ja mahdollisuuksia tulla johdetuksi, kuulluk-
si, tuetuksi ja kannustetuksi lähiesimiehen toimesta. Heillä tulee olla yhä vah-
vemmin oikeus ja velvollisuus osallistua työnsä suunnitteluun ja liikkumis-
mahdollisuus AMK:jen eri tehtävissä. Heillä on oltava tasavertaiset mahdol-
lisuudet kehittyä työssään ja tehdä työtään riittävien aikaresurssien puitteissa.

Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen vaatii ammattikorkeakoulujen 
johdolta kaiken tuen. Yhteiskunnan ja työelämän on osallistuttava opettajuu-
den kehittämiseen muun muassa huolehtimalla koulutuksen resursseista. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön on käynnistettävä kehittämisohjelma, jonka turvin 
korkeakoulutuksessa työskentelevät opettajat saavat valmiuksia vastata toimin-
taympäristössä tapahtuviin muutoksiin. OAJ:n tehtävänä on kehittää opetus-
henkilöstön työehtosopimuksia ja viedä aktiivisesti työkaluja koulutuspolitii-
kan keinoin tehtävien kehittämisratkaisujen tueksi.
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Kaikkein isoin odotus tuen osoituksesta suuntautuu poliittisille päättäjille. 
Ammattikorkeakoulutuksen laadun ja toimintaympäristön kehittämiseen on 
löydyttävä rahoitusta, jotta AMK voi vastata niihin odotuksiin, joita yhteis-
kunnalla, työelämällä ja korkeakouluyhteisöllä on. AMK tarvitsee kunnian -
pa lautuksen.

Olli Luukkainen

puheenjohtaja 

OAJ
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Ammattikorkeakoulu on hyvin toimiessaan malli opiskelijoille  
ja työelämälle asiantuntijaorganisaatiosta ja innovaatio-
ekosysteemistä. OAJ:n kehittämisehdotuksia eri tahoille:

 MINISTERIÖ 

• selvittää Karvin toimesta ja varmistaa AMK:jen lakisääteisten tehtä-
vien rahoituksen riittävyyden, tutkintojen laadun ja henkilöstön hy-
vinvoinnin,

• kehittää ja varmistaa henkilöstön osaamisen ennakoinnin työkaluja,
• tukee taloudellisesti pedagogista kehittämistä,
• varmistaa, että korkeakouluilla on työntekijäkohtainen henkilöstön 

koulutus- ja kehityssuunnitelma, jota laadittaessa hyödynnetään osaa-
mistarve-ennakointien tuloksia,

• tarkastelee henkilöstön osaamisen panostuksia osana sopimusneuvot-
teluja OKM:n ja AMK:jen välillä,

• kehittää ohjausta tai rahoitusmallia siten, että opetuksen ja ohjauksen 
laatu sekä henkilöstön hyvinvointi ovat mukana tarkastelussa,

• ottaa henkilöstön kuulemisen osaksi AMK:jen ja OKM:n välisiä 
ohjaus- ja sopimuskeskusteluja,

• tilaa Tilastokeskukselta tutkimuksen henkilöstön ajankäytön jakautu-
misesta säännöllisesti esim. 4 vuoden välein,

• vie eteenpäin AMK-asetukseen tehtävää muutosta pedagogisten opin-
tojen vaateen suhteen opetustehtävissä toimivien henkilöiden osalta.

 AMMATTIKORKEAKOULUT

• tukevat opettajien osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti niin, että 
henkilöstö voi ajantasaistaa ja uudistaa osaamistaan työuran eri vaihei-
den tarpeiden mukaisesti,

• henkilöstön osaamisen kehittämiseen luodaan henkilöstön koulutusra-
hasto, josta on mahdollista hakea apurahaa,

• kehittävät työnkiertomahdollisuuksia AMK:n sisällä ja AMK:n tai työ-
elämän välillä

• takaavat henkilöstölle mahdollisuuden pedagogisiin opintoihin, peda-
gogisen johtamisen opintoihin sekä pedagogisen osaamisen jatkuvaan 
täydentämiseen ja kehittämiseen uran eri vaiheissa,
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• luovat puitteet opetushenkilöstön horisontaaliselle asiantuntijuuden 
kehittymiselle,

• henkilöstön osaaminen kytketään entistä vahvemmin AMK:n strate-
giatyöhön,

• henkilöstö osallistetaan työn suunnitteluun
• tehtävänkuvat selkeytetään ja tehtävänimikkeet otetaan uudelleen tar-

kasteluun
• hankkivat johtamiskoulutusta ja varmistavat rekrytoinnin yhteydessä. 

että uudet esimiehet saavat riittävät taidot ja tiedot koulutusorgani-
saation johtamiseksi

• ottavat käyttöön kannustimet asiantuntijuuden tunnistamiseen ja 
hyödyntämiseen kokemuksia ja nostoja työyhteisössä ja onnistumisten 
taloudellisesta palkitsemisesta,

• vahvistavat opetushenkilöstöresursseja ja mahdollistavat työsuunnitel-
miin väljyyttä (vähintään 100 tuntia per opettaja), 

• varmistavat henkilöstölle riittävästi aikaresursseja opettamiseen, ope-
tuksen kehittämiseen ja opintojen ohjaukseen.

 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS

• ottaa yhä vahvemman valtakunnallisen roolin henkilöstön täydentä-
västä koulutuksesta ja osaamisen sparraamisesta,

• vahventaa johtamisen kehittämiskoulutusta osaksi opettajankoulutuk-
sen toimintaa.

 OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ

• seuraa systemaattisesti AMK:jen toimintaa säännöllisillä kyselyillä, 
jonka se toteuttaa yhdessä ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa. 
Kysely kytketään osaksi ministeriön ajankäytön jakautumisen tutki-
musta ja/tai OAJ:n työolobarometrikyselyä,

• käy tulosten pohjalta jatkuvia sopimusneuvotteluja mm. päivittää so-
pimustulkintoja, kehittää AMK-sopimuksia yhdessä työnantajaosa-
puolten kanssa, 

• vierailee AMK:issa säännöllisesti, joissa tarkastellaan keskeisiä tuloksia,
• rakentaa uudenlaisia koulutuksia ja osallistamistapoja AMK-henki-

löstölle.
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Liki tuhat ammattikorkeakoulussa työskentelevää opettajaa  

ja asiantuntijaa on vastannut yhteen suureen kysymykseen:  

Mitä sinulle kuuluu? Kysymystä ei esitetty juuri näillä sanoilla,  

mutta se on ollut tässä julkaisussa esiteltävän tutkimuksen  

pohjavire. Millaista on ammattikorkeakoulussa työskentelevän  

arki, kun toimintaympäristön pysyvä tila on jatkuva muutos?

Kokemukset ovat varsin värikkäitä. Koetaan työn riemua ja  

uupumusta, reiluutta ja epäreiluutta, kohtaamista ja ohi kulkemista. 

Näistä ja monista muista jännitteistä rakentuu monipuolinen,  

inhimillinen kuva ammattikorkeakoulusta.

Osin samoja asioita on tutkittu ensimmäisessä Kiviä ja keitaita  

-tutkimuksessa (2013), johon tämän tutkimuksen tuloksia verrataan. 

Miten asiat ovat vuosien varrella muuttuneet?

Molemmissa tutkimuksissa kuuluu niiden toimijoiden ääni,  

jotka elävät todeksi ammattikorkeakoulutyötä ja siihen eri  

puolilta kohdistuvia muutoksia. He kertovat, mihin suuntaan  

he haluaisivat kehittyä, millä tavalla heidän työnsä rakentuu  

ja mihin he ovat tyytyväisiä, mihin eivät. Näiden näkemysten  

perusteella voidaan hahmotella, millainen on hyvinvoiva  

korkeakoulu.
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