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Summary
Diss.
The main goal of this study is to map out the Finnish polytechnic education within an action
framework. The research examines the actionstrategies of the polytechnic institutes and the
action-steering values that are behind them. The research problems are 1) What is the
foundational idea of the polytechnic institutes? 2) How have the activities of the polytechnic
institutes changed when they have moved from a tertiary education system (from being
colleges) to the higher education system?
The study is a wide ranging evaluation in which the principles and changes of action are
examined from three perspectives. These three perspectives form the theoretical frame of the
research to locate the polytechnics' functional basis. The first perspective is sociophilosophical
from which the foundation of the polytechnic institutes is investigated. The issue is what effect
has societai change had on the birth ofthe polytechnic institute system? The basic philosophy of
the polytechnic institutes, and also their basic values, are examined. A second perspective is that
of educational policy, from which the educational task of the polytechnic institutes is
investigated. How do the polytechnic institutes take up the educational task? How and with
what kind of.educational means do they meet the challenges from the society? The
organisational model, educational task, structure af curricula, and as well as the evaluatian of
the effectiveness ofthe polytechnic education are under scrutiny. The third perspective is that of
educational philosophy, from which the pedagogical activities within the institutes are
investigated. Also, the pedagogical modifications caused by the move by the polytechnic
institutes to the higher education sector has been estimated. The objects of the assessment are
the learning and working environments.
The research is qualitative in nature. The research material consists of eight polytechnic
institute licence applications, on the basis of which the polytechnics were granted a permanent
concession. The polytechnics chosen for the research study all taught in multiple fields, were of
different size and constellations, and were situated in different parts of Finland. The sample
group was chosen to represent a typical Finnish polytechnic institute. In the analysis of the
empirical material, content analysis and interpretative approach have been used (using the
models proposed by Kusch and Fairc1ough).
The changes in the principles of activity of the polytechnic institutes show clearly at the
action level. The transformation process into a higher education institute was initiated by a
change in the ways of action. In the foundation phase, a comprehensive value discussion about
the content and goals of polytechnic education has been of secondary importance. The
education is based on solid values and goal-oriented visions about the task ofthe education. The
development work has to build on the values and the goals built on those values . The
educational task has to be examined from a wide perspective, one which emphasises cultural
civilisation together with professional proficiency, on which high level knowledge has to be
based.
Descriptors:

polytechnic institutes, educational policy, educational philosophy,
values, higher education pedagogy, postmodem, content analysis.
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ESIPUHE
"Jos lähdet mukaan sinussa tapahtuujotakin. Elämys avaa kanavan kauneuteen, etkä ensimmäisenä kysy, mitä saat siitä liksaa tai kuinka vähimmällä pääsisiI. Elämys avaa kanavan
elämään ja tajuat, että et voi sytyttää, jos et uskalla palaa. Että siinä on sinun valosi: oma
tulesi. " Aino Suhola: Kohtaamisia.

Tutkirnustyöni alkoi vuonna 1996, jolloin ilrnoittauduin jatko-opiskelijaksi Jyväskylän
yliopistoon. Lisensiaatintyöni valrnistui keväällä 1998. Innostuksen jatko-opintoihini
antoi arnrnattikorkeakoulun perustarninen ornalle alueelle. Arnrnattikorkeakoulun perustamisen yhteydessä koin tärkeäksi ornan opettajuuteni vahvistarnisen. Tutkirnustyöni
on antanut rnahdollisuuden arnrnatilliseen kasvuun, rnutta rnyös ihrnisenä kasvuun rnonilta osin. Olen kokenut rnolernrnat asiat yhtä tärkeäksi. Tutkirnuksen parissa vietetyt
vuodet ovat olleet rikasta aikaa, niihin on sisältynyt onnisturnisen, mutta rnyös epäonnisturnisen hetkiä. Pitkäaikainen ja kurinalainen sitouturninen työhön on tuonut rnukanaan rnonia, kipeitäkin kasvun paikkoja. Työ on opettanut nöyryyttä oikealla tavalla.
Tutkirnustyöni rnyötä olen oppinut luopurnaan rnonista asioista, rnutta vastaavasti olen
saanut paljon tilalle. Unelrnani toteuttaminen on vaatinut rohkeutta. Olen iloinen siitä,
että uskalsin ja rohkenin ottaa haasteen vastaan. Tämä tie kannatti kulkea loppuun. Eräs
elärnänvaihe on päättyrnässä, rnutta toivon, että se avaa uusia ovia suuntautuessani tulevaisuuteen.
Ornan itsensä varassa, ornan persoonan kautta tehtävä työ vaatii jaksarnista. Tutkirnustyö vaatii kokonaisvaltaista paneuturnista ja syventyrnistä työhön. Se on välineeksi antautumista, jossa ornat voirnavarat tuntuvat joskus loppuvan. Lähelläni on ollut
ihrnisiä, jotka ovat antaneet voirnaa ja uskoa siihen, että työni on tärkeää, että tätä työtä
kannattaa tehdä. Lärnpirnät kiitokseni osoitan perheelleni, aviopuolisolleni Eerolle sekä
pienille kaksospojillernrne Jaakolle ja Joonakselle. Kiitokseni heille siitä, että olen saanut tehdä unelrnastani totta. He ovat antaneet siihen rnahdollisuuden. Pienet huornionosoitusta vaativat haavat sormissa, nenän niistärniset ja sylinkaipuu, ovat palauttaneet rninut arjen keskelle, huornaarnaan että tutkirnustyöni ulkopuolella on vieläkin tärkeärnpää elärnää.
Tutkirnustyöni ohjaajille, professori Jorma Ekolalle ja professori Marjatta Lairiolle haluan esittää rnyös kiitokseni. Erityisesti professori Marjatta Lairioita haluan kiittää lärnpirnästi työni ohjauksen loppuunsaattamisesta. Arvostan suuresti hänen antarnaansa apua ja arvokkaita neuvoja tutkirnukseni eri vaiheissa. Professori Jouko Karia
haluan kiittää hänen avustaan opintojani ohjaavana professorina. Työni esitarkastajia
dosentti Osrno Larnpista ja dosentti Rairno Mäkistä kiitän heidän antarnastaan palautteestaan. Dosentti Osrno Larnpiselle esitän erityiskiitokseni kannustavista kornrnenteista
tutkirnustani kohtaan.
Lähirnrnälle esirniehelleni Tuula Taskiselle lärnrnin kiitos joustavasta suhtautumisesta virkavapauttani kohtaan. Virkavapauspyyntöni tuli nopeasti, rnutta hän suhtautui
siihen rnyötärnielisesti ja rnahdollisti sen, että sain lähes vuoden ajan paneutua päätoirnisesti tutkirnustyöhöni. Ilrnan päätoirnesta irrottauturnista tutkirnukseni nopea edistyrninen ei olisi ollut rnahdollista. Lärnpimät kiitokseni osoitan rnyös työtoverilleni Päivi
Heinoselle toimirnisesta apuna työni empiirisen aineiston rinnakkaisluokittelijana.
Raportin tiivistelrnän ja yhteenvedon englanniksi on kääntänyt Pirkko Raudaskoski. Kansikuva on työtoverini Annu Niskasen tuotantoa. Sirkka Uusinoka on tarkastanut
tutkimukseni kieliasun. Professori Paula Määttä on vastannut työni tieteellisestä toirnittamisesta. Työni julkaisun valmisturnisesta on vastannut Marja-Leena Tynkkynen. Kii-

tos heille työni viimeisien vaiheiden auttamisesta. Myös muille omaisilleni, ystävilleni,
tuttavilleni kiitokset ovat paikallaan.
Tutkimustyö vaatii taloudellista panostusta. Seuraavat tahot ovat tukeneet tutkimustyötäni myöntämillään apurahoilla: Jyväskylän yliopiston julkaisutoimikunta, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto, Suomalainen Konkordia-liitto sekä
Opetus-, Kasvatus- ja Koulutusalojen -säätiö. Kiitos taloudellista tuesta ja kannustuksesta tutkimustyötäni kohtaan.
Kiitos tutkimukseni kohteena olleille kahdeksalle ammattikorkeakoulun johtavalle
rehtorille hyvästä yhteistyöstä ja myönteisestä suhtautumisesta tutkimustani kohtaan.
Toivotan samalla tervetulleiksi kaikki ammattikorkeakoulut ja ammattikorkeakoulun
opetuksesta ja kehittärnistyöstä vastaavat mukaan keskusteluun, joka koskee ammattikorkeakoulun arvoperustaa.
"Elämä kantaa sille antautujaa. Jokaisessa meissä on lokki Joonatan, on vain luotettava siipien voimaan. ". Aino Suhola: Kohtaamisia

Nivalassa, J. päivänä heinäkuuta 2000
Leena Raudaskoski
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JOHDANTO

1.1

Tutkimuksen tausta

Viittä vaille valmis? Kysymys esitetään ammattikorkeakouluhakemusten viimeIsImmässä arviointiraportissa. (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1999.) Ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä maahamme on perustettu 32 ammattikorkeakoulua, joista suurin osa toimii vakinaisina ammattikorkeakouluina. Ammattikorkeakoulut
on muodostettu aikaisemmin opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutusta antaneista oppilaitoksista niiden tasoa nostamalla ja sulauttamalla useita oppilaitoksia yhteen monialaisiksi ammattikorkeakouluiksi. Ammattikorkeakoulujen perustamiseen
liittyy yhtenä tavoitteena ammatillisen koulutuksen koulutustason nostaminen, koulutuksen laatutason parantaminen, koulutusrakenteen joustavuuden lisääminen, jatkoopintomahdollisuuksien parantaminen sekä toiminnan kehittäminen ja tehostaminen.
Ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto, jonka tarkoituksena on työelämän
ja sen asettamien vaatimusten pohjalta antaa tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Ammattikorkeakoulujen
perustamiseen ovat vaikuttaneet myös yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneet muutokset. Muutoksien vaikutus näkyy laaja-alaisesti eri tasoilla, ideologisilla, filosofisilla,
taloudellisilla ja teknisillä. Yhteiskunnan kehitys vaikuttaa myös koulutuspoliittisiin
ratkaisuihin, joista juuri ammattikorkeakoulujen perustaminen on esimerkkinä. Muutosten myötä ammatilliset vaatimukset muuttuvat ja muutosvaatimukset kohdistuvat
kokonaisvaltaisesti ammatilliseen koulutuksen uudistamiseen ja kehittämiseen.
Ammattikorkeakoulut vakiinnutettiin Suomeen kokeilutoiminnan kautta. Kokeilujen merkitys on ollut siinä, että niiden avulla on voitu hankkia tietoa uusista ratkaisuista ja kehitellä vaihtoehtoisia malleja koulujärjestelmän käyttöön. Monialainen malli
on perustettujen ammattikorkeakoulujen perustyyppi. Monialaisuuteen sisältyy uuden
luomisen mahdollisuuksia, mitä ammattikorkeakoulujen osaamisen kehittämisessä olisi
hyödynnettävä. Ensimmäiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut aloittivat kokeiluina
toimintansa vuonna 1991. Laki pysyvistä ammattikorkeakouluista säädettiin vuonna
1995, ja ensimmäiset yhdeksän vakinaista ammattikorkeakoulua aloittivat toimintansa
syksyllä 1996. Suomessa toimii vuonna 1999 32 ammattikorkeakoulua, joista 31 on
opetushallinnon alaisia ja yksi sisäministeriön alainen (poliisiammattikorkeakoulu).
Vakinaisia ammattikorkeakouluja on 28 ja väliaikaisina ammattikorkeakouluina toimii
vielä neljä. Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan kokonaisuudessaan vuoteen 2000
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mennessä, jolloin opisto-asteen koulutus poistuu kokonaan nykyisessä muodossaan.
Suomeen on syntynyt uusi korkeakoulujärjestelmä yliopistojen rinnalle.
Ammattikorkeakoulujätjestelmä on valmis monilta osin. Ammattikorkeakouluista
on tullut pysyvä osa suomalaista korkeakoulujätjestelmää. Saadakseen vakinaisen toimiluvan ammattikorkeakoulut ovat joutuneet näyttämään, että niillä on valmiudet ja
kehittymisedellytykset muuttua opistoasteen oppilaitoksista korkeakouluiksi. Ammattikorkeakoulujärjestelmä on vielä uusi koulutusjärjestelmä, joka etsii muotoaan ja profiiliaan. Ammattikorkeakouluissa keskeistä on se, että pyritään löytämään ja kehittämään
erilaisia malleja toteuttaa opetusta. Ammattikorkeakoulut ovat vaihtoehtoinen korkeakoulutusmuoto. Vaihtoehtoisuuteen sisältyy ajatus siitä, että ammattikorkeakoulujen
tulisi kyetä toteuttamaan sellaisia arvoja ja vastata sellaisiin tarpeisiin ja ongelmiin, joihin niillä on olemassa paremmat valmiudet ja edellytykset ja joita ne pystyvät hoitamaan paremmin kuin jokin muu koulutusjärjestelmä.
Vakituinen ammattikorkeakoulu ei ole vielä valmis. Se on valmis toimimaan ja
kehittämään, mutta kehittämistyö jatkuu vielä. Perusta on luotu, mutta rakenteita tulee
vielä tulevaisuudessa vahvistaa. Ammattikorkeakoulujen tulee jatkuvasti arvioida omaa
toimintaansa: opetusta, oppimista, koulutusohjelmia, yhteyksiä työelämään, työhönsijoittumista, henkilöstöä, tukipalveluja ja hallintoa. Arviointiin tulee osaksi liittää mukaan kriittinen näkökulma, missä on onnistuttu ja missä ei. Kehittämistyössä tärkeä taito
on kyseenalaistaa toimintaa. Kyseenalaistaminen on tapa toimia. Kyseenalaistamisessa
etsitään koko ajan vaihtoehtoisia toimintamalleja. Valmiiksi luotu rakenne ei saa hallita
luojiaan. Kehittämistyö on jatkuva prosessi, liikettä, jossa joudutaan palaamaan lähtökohtiin, juurille. Samalla se on kehittämistyötä tekeville oppimisprosessi jossa koko
ajan opitaan kokemuksista, ja kokemuksien avulla opitaan yhä paremmin tuntemaan sitä
kenttää, jolla toimitaan.
Ammattikorkeakoulu rinnakkaisena korkeakoulujätjestelmänä on saanut vahvistuksen olemassaololleen, mutta samalla se on joutunut kohtaamaan identiteettikriisin.
Identiteettikriisissä se joutuu pohtimaan seuraavanlaisia asioita. Mikä on ammattikorkeakoulujen asema ja status yliopistojen rinnalla? Onko ammattikorkeakoulu todellisuudessa aidosti ja tasavertaisesti rinnakkainen korkeakoululaitos? Millä edellytyksillä
ja minkälaisella toiminnalla se on pyrkinyt ja pyrkii vahventamaan kehittymistään korkeakouluksi?
Tässä tutkimuksessa palataan ammattikorkeakoulujen vakinaistamisvaiheisiin ja
perustamisen lähtökohtiin. Tutkimuksen päätarkoituksena on kartoittaa, millainen on
ammattikorkeakoulujen toimintafilosofinen perusta. Tutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen toimintastrategioita ja niiden taakse kytkeytyviä toimintaa ohjaavia
arvoja. Arvokeskustelu on tärkeä kehittämistyötä eteenpäin vievä asia suuntauduttaessa
tulevaisuuteen. Koulujen laatiessa toimintansa tueksi yhteistä hyväksyttyä toimintaajatusta, yhtenäistä toimintafilosofista perustaa edellytetään monipuolista keskustelua
kasvatuksen arvoista ja päämääristä; mitä varten koulumme ovat olemassa, mitä tietoja
ja taitoja ja asenteita opetuksessa on tarpeen välittää ja millä perusteilla? (Hakala 1994a,
81).
Tutkimuksen lähtökohtana on kahdeksan ammattikorkeakoulua ja niiden toimilupahakemukset, joilla ne ovat saaneet vakinaisen toimiluvan. Tutkimus rajoittuu kahdeksan ammattikorkeakoulun vakinaistamisvaiheisiin. Empiiristen tulosten analysoinnissa
on käytetty sisällön analyysia. Tutkimuksen aineistoksi on valittu toimilupahakemukset,
koska niissä esitetään ammattikorkeakoulujen toiminnalle perusteet. Dokumenttiaineiston analysointiin toimiva metodi on sisällön analyysi. Tutkimustehtävää ja tutkimuksen
toteutusta tarkastellaan lähemmin luvussa 5.
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Tutkimukseen valitut ammatti korkeakoulut edustavat kattavasti maantieteellistä
otosta. Pohjoisin ammatti korkeakoulu on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja eteläisin Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu, joka aloittaa toimintansa vakinaisena
1.8.2000. Myös Itä-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Häme ja Pohjanmaa on ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkana huomioitu. Ammattikorkeakoulujen vakinaistaminen
on tapahtunut eri aikoina. Tutkimukseen valitut ammatti korkeakoulut ovat kaikki monialaisia, eri kokoisia ja koostumukseltaan erilaisia. Osa ammattikorkeakouluista on
kaupunkialueille ja isoihin keskuksiin sijoittuvia ammattikorkeakouluja. Osa ammattikorkeakouluista toimii laajalla alueella lähiympäristöä ja maakuntaa. Hallintomalliltaan
ammattikorkeakoulut ovat osakeyhtiömuotoisia, kaupungin tai kuntayhtymän ylläpitämiä. Hallintomalli vaikuttaa osaltaan ammattikorkeakoulujen toimintavapauteen. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole verrata ammattikorkeakouluja keskenään. Erilaisuuden
korostaminen ei ole ollut tarkoituksena, vaan tavoitteena on kuvata yleisesti ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteita. Otokseen on haluttu saada mukaan ammattikorkeakouluja, jotka edustavat tyypillistä suomalaista monialaista ammattikorkeakoulua.

1.2

Tutkimuskohteiden kuvaus

Seuraavassa luodaan jokaisesta tutkimuksessa mukana olleesta ammattikorkeakouluista
lyhyt kuvaus. Tarkoituksena on havainnollistaa tutkimuksen lähtökohtia. Ammattikorkeakoulujen tunnusluvut ja kuvaukset on otettu toimilupahakemuksista ja ne luonnehtivat ammattikorkeakoulujen sen hetkistä rakennetta ja koostumusta.
,.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on kuntayhtymän ylläpitämä ammattikorkeakoulu.
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu aloitti vakinaisen toimikautensa 1.8.1997. Ammattikorkeakouluun kuuluu viisi oppilaitosta: Kemin kauppaoppilaitos, Kemin sosiaalialan
oppilaitos, Kemin teknillinen oppilaitos, Kemin terveydenhuolto-oppilaitos ja Tornion
liiketalouden ja tietotekniikan instituutti. Sopimuskoulutusta (Laki 255/1995, 26§) annetaan Perä-pohjolan opistossa. Yhteistoimintasopimus on tehty myös Haaparannan
lukiokoulun, Luulajan teknillisen korkeakoulun ja Utbildning Nordenin kanssa. Koulutusaloja on kolme ja koulutusohjelmia kuusi. Koulutusta annetaan tekniikan ja liikenteen (kaksi koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan (kaksi koulutusohjelmaa) sekä sosiaali- ja terveysalalla (kaksi koulutusohjelmaa). Opiskelijoita on kaikkiaan 1427 (l996)
ja opiskelijamäärältään suurin on hallinnon ja kaupan koulutusala. Opettajia on 163 ja
koko henkilökunnan määrä on 245. Alueella toimii puu- ja metalliteollisuutta, puunjalostus- ja kaivosteollisuutta. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on ennen kaikkea perusteollisuuden tukeminen. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu toimii raja-alueella, yhteistyötä tehdään Ruotsin, Luoteis-Venäjän ja Barentsin alueen kanssa. (Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 30.1.1996.)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Oulun seudun ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä. Ammattikorkeakoulu aloitti vakinaisen toimintansa
1.8.1996. Oulun seudun ammattikorkeakouluun kuuluu seitsemän oppilaitosta: Oulun
kauppaoppilaitos, Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulun terveydenhuolto-oppilaitos,
Oulun teknillinen oppilaitos, Kempeleen puutarhaoppilaitos, Koivikon maatalousoppi-
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laitos ja Oulun metsäoppilaitos. Sopimuskoulutusta koskevan lain puitteissa erillisin
sopimuksin ammattikorkeakouluun kuuluvat Oulun diakoniaopisto ja Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos. Koulutusaloja on neljä ja koulutusohjelmia 11. Koulutusta annetaan sosiaali- ja terveysalalla (kaksi koulutusohjelmaa), tekniikan ja liikenteen (viisi
koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan (kolme koulutusohjelmaa) sekä luonnonvarall
(yksi koulutusohjelma) aloilla. Opiskelijoita on 2204 (1996) ja opiskelumäärältään suurin koulutusala on sosiaali- ja terveysala. Opettajia on 254 ja koko henkilökunnan määrä
on 436. Oulun seutu on Pohjois-Suomen liikenteellinen keskus. Alue on tunnettu korkeasta teknologiasta. Teollisuus, palveluelinkeinot ja terveydenhuolto ovat voimakkaita
työllistämisaloja. Alueella esiintyy myös maaseutuelinkeinoa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on vahvasti sitoutunut hyvinvointiosaamiskeskittymän teolliseen toimintaan. Yhteistyö suuntautuu Barentsin alueelle. (Oulun seudun ammattikorkeakoulun
toimilupahakemus 23.3 .1995.)
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun osakeyhtiö. Ammattikorkeakoulun toiminta alkoi vakinaisena
1.8.1998. Ammattikorkeakoulu on kaksikielinen (suomi, ruotsi). Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakouluun kuuluu yhdeksän oppilaitosta (myöhemmin seitsemän oppilaitosta, kaksi oppilaitosta yhdistyi 1997): Kokkolan teknillinen oppilaitos, Kokkolan
kauppaoppilaitos, Kokkolan terveydenhuolto-oppilaitos, Kokkolan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Kokkolan ammattioppilaitos, Pietarsaaren kauppaoppilaitos- turkisoppilaitos, Ylivieskan teknillinen oppilaitos, Ylivieskan sosiaali alan oppilaitos sekä
Haapajärven ammatti-instituutti. Koulutusaloja on kolme ja koulutusohjelmia 16. Koulutusaloja ovat tekniikka ja liikenne (11 koulutusohjelmaa), hallinto ja kauppa (neljä
koulutusohjelmaa) sekä sosiaali- ja terveysala (yksi koulutusohjelma). Opiskelijoita
ammattikorkeakoulussa on 1365 (1997) ja opiskelijamäärältään suurin on tekniikan ja
liikenteen koulutusala. Opettajia on 175 ja koko henkilökuntaa 305. Alueella toimii
paljon pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Alueella on metalli- ja koneteollisuutta, puusepän- ja sahateollisuutta, veneteollisuutta, vaatetus- ja turkisteollisuutta, elintarviketuotantoa sekä maaseutuelinkeinoja. Elektroniikkateollisuus on nousuvoittoinen ala. Ammattikorkeakoulun tärkeimpiä tehtäviä on pk -sektorin tukeminen ja kehittäminen.
(Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 31.1.1997.)
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun osakeyhtiö. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu aloitti vakinaisena 1.8.1996. Ammattikorkeakouluun kuuluu kahdeksan oppilaitosta: Joensuun kauppaoppilaitos, Joensuun
koti- ja laitostalousoppilaitos, Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitos, Kiteen oppimiskeskus, Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitos, Outokummun ammatillinen oppilaitos sekä Wärtsilän teknillinen oppilaitos. Koulutusta annetaan kuudella koulutusalalla ja koulutusohjelmia on 15. Koulutusta annetaan luonnonvaran (neljä koulutusohjelmaa), tekniikan ja liikenteen (neljä
koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan (kolme koulutusohjelmaa), matkailun, ravit semisen- ja talouden ( yksi koulutusohjelma) sekä kulttuurin aloilla (yksi koulutusohjelma) ja sosiaali- ja terveysalalla (kaksi koulutusohjelmaa). Opiskelijamäärä on 1275
(1995) ja opiskelijamäärältään suurin on sosiaali- ja terveysala. Opettajia on 305 ja henkilökuntaa kaikkiaan 454. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu on itäisin EU-maiden
ammattikorkeakouluista. Alueella on metsä- ja muovialan teollisuutta, kivialan teolli-
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suutta sekä maatalousyrittäjyyttä. Teollisuudessa pyritään puu- ja muovialan raakaaineiden jalostamiseen. Ammattikorkeakoulun vahvuutena on idänkaupan osaaminen ja
yhteistyötä tehdään Venäjän kanssa. (pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 20.3.1995.)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun
osakeyhtiö. Ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vakituisena 1. 8.1997. Jyväskylän
ammattikorkeakouluun kuuluu seitsemän oppilaitosta: Jyväskylän kauppaoppilaitos,
Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilaitos, Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto, Keski-Suomen ammattioppilaitos, Jyväskylän teknillinen oppilaitos, Jyväskylän sosiaalialan
oppilaitos sekä Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos. Ammattikorkeakoulussa on
neljä koulutusalaa ja koulutusohjelmia 14. Koulutusta annetaan tekniikan ja liikenteen
(kuusi koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan aloilla (kolme koulutusohjelmaa), matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (yksi koulutusohjelma) sekä sosiaali- ja terveysalalla
(neljä koulutusohjelmaa). Opiskelijoita on 3046 (1996) ja suurin koulutusala on sosiaali- ja terveysala. Opettajia on 189 ja koko henkilökuntaa 288. Keski-Suomi on keskimääräistä suurteollisuusvaltaisempi ja keskimääräistä maatalousvaltaisempi alue. Tästä
aiheutuu suuria työllisyysongelmia. Ammattikorkeakoulu pyrkii toiminnallaan luomaan
alueelle uutta yrittäjyyttä sekä tukemaan nykyisiä elinvoimisia elinkeinoja sekä pksektoria. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 31.1.1996.)
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Päijät-Hämeen koulutuskonsemi
(kuntayhtymä). Lahden ammattikorkeakoulu on toiminut vakinaisena 1.8.1996 lähtien.
Lahden ammattikorkeakouluun kuuluu kuusi oppilaitosta: Lahden kauppaoppilaitos,
Lahden muotoiluinstituutti, Lahden taideinstituutti, Lahden teknillinen oppilaitos, Lahden terveydenhuolto-oppilaitos sekä Päijät-Hämeen sosiaalialan oppilaitos. Sopimuskoulutusta annetaan Lahden diakoniaopistossa sekä Heinolan seudun kauppaoppilaitoksessa. Koulutusta annetaan neljällä koulutusalalla ja koulutusohjelmia on kahdeksan.
Koulutusta annetaan tekniikan ja liikenteen (kaksi koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan aloilla (kaksi koulutusohjelmaa), kulttuurialaIla (kaksi koulutusohjelmaa) sekä sosiaali- ja terveysalalla (kaksi koulutusohjelmaa). Opiskelijoita ammattikorkeakoulussa on
1752 (1995) ja opiskelijamäärältään suurin on sosiaali- ja terveysala. Opettajia on 283 ja
henkilökuntaa kaikkiaan 391. Lahden seutu on maamme neljänneksi suurin teollisuuskeskus ja alue on merkittävä kulttuurialue. Alueella toimii muotoilu- ja tekniikan alan
yrityksiä, huonekaluteollisuutta sekä muovituoteyrityksiä. Ammattikorkeakoulu toimii
alueella elinkeino- ja työelämän kehittäjänä sekä taide- ja kulttuurielämän kehittäjänä ja
uudistajana. (Lahden ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 22.3.1995.)
Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu on Turun kaupungin ylläpitämä ammattikorkeakoulu. Turun
ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vakituisena 1.8.1997. Turun ammattikorkeakoulu on kaksikielinen ja opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi. Turun ammattikorkeakouluun kuuluvat Turun ammatti-instituutti, Turun kauppaoppilaitos, Turun konservatorio,
Turun piirustuskoulu, Turun taiteen ja viestinnän oppilaitos, Turun teknillinen oppilaitos, Turun terveydenhuolto-oppilaitos, Kaarinan sosiaalialan oppilaitos, LounaisSuomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Loimaan ammatti-instituutti, Raision kauppaoppilaitos, Salon kauppaoppilaitos, Salon terveydenhuolto-oppilaitos sekä Vakka-

16
Suomen kauppaoppilaitos. Sopimuskoulutusta annetaan yksityisessä Turun piirustuskoulu- Säätiön ylläpitämässä Turun piirustuskoulussa sekä Turun Konservatorion Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämässä Turun konservatoriossa. Koulutusta järjestetään viidellä koulutusalalla ja koulutusohjelmia on 13. Koulutusta annetaan tekniikan ja liikenteen (viisi koulutusohjelmaa), hallinnon ja kaupan aloilla (kolme koulutusohjelmaa),
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (kaksi koulutusohjelmaa), kulttuurialalla (yksi
koulutusohjelma) sekä sosiaali- ja terveysalalla (kaksi koulutusohjelmaa). Opiskelijoita
on kaikkiaan 4624 (1996) ja suurin koulutusala on sosiaali- ja terveysala. Opettajien
lukumäärä on 423 ja koko henkilökuntaa on 591. Alueella toimii eri alojen suurteollisuusyksiköitä, runsaasti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä sekä palvelualan yrityksiä ja
laitoksia. Matkailu ja elämysmatkailu (saaristo) on kasvava elinkeinoala. Turku on lännen ja idän kansainvälisen kaupan keskus ja kohtaamispaikka (Turku-Pietari -yhteys).
Ammattikorkeakoulu toimii elinkeino- ja työelämän sekä taide- ja kulttuurielämän kehittäjänä. (Turun ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 1996.)
Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu
Helsingin ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimii Helsingin kaupunki. Helsingin ammattikorkeakoulu aloittaa vakinaisena 1.8. 2000. Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu ei muista tutkimukseen mukaan otetuista ammattikorkeakouluista poiketen
toimi tutkimushetkellä vielä vakituisena. Se on otettu mukaan, koska se edustaa pääkaupunkiseudun ja suurkaupungin ammattikorkeakoulua. Tutkimukseen on otettu mukaan toimilupahakemus, jolla Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu on saanut
vakinaisen toimiluvan. Helsingin väliaikaiseen ammattikorkeakouluun kuuluu 12 oppilaitosta: Helsingin kaupungin kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos, Helsingin kaupungin laborl\torioalan ammattioppilaitos, Helsingin kaupungin Roihuvuoren ammattioppilaitos, Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitos, Helsingin Konservatorio,
Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitos, Helsingin sairaanhoito-oppilaitos, Helsingin
sosiaalialan oppilaitos, Helsingin taide- ja viestintäoppilaitos, Helsingin teknillinen oppilaitos, Kätilöopisto sekä Pop & Jazz Konservatorio. Koulutusaloja ammattikorkeakoulussa on neljä ja koulutusohjelmia 26. Koulutusta annetaan kulttuurialaIla (viisi
koulutusohjelmaa), matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (yksi koulutusohjelma), sosiaali- ja terveysalaIla (I5 koulutusohjelmaa) sekä tekniikan ja liikenteen alalla (viisi
koulutusohjelmaa). Opiskelijoita ammattikorkeakoulussa on 4552 (1998) ja suurin
koulutusala on tekniikan ja liikenteenkoulutusala. Opettajia on 337 ja henkilökuntaa
kaikkiaan 407. Helsingin seutu on kasvava kaupunkiseutu ja kansainvälinen liiketoimintakeskus. Alue on toiminnaltaan liikenne- ja logistiikkakeskus sekä kulttuuri- ja
kulttuurielämän keskus. Työmarkkina-alueeltaan se on maamme suurin ja tuotantorakenteeltaan monipuolisin. Pääkaupunkiseutu on kasvava palvelualueilla sekä laajeneva
informaatio- sekä teknologia-alueella. Pienteollisuus on myös kasvava elinkeinoalue.
Ammattikorkeakoulun toiminta suuntautuu palvelemaan kansainvälisesti kehittyvän
pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän tarpeita. (Helsingin ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 30.11.1998.)
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1.3

Tutkimustehtävä ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kolmesta näkökulmasta, joista käsin
ammattikorkeakoulujen toimintaa tarkastellaan. Yhtenä näkökulmana on yhteiskuntafilosofinen näkökulma, jossa pohditaan ammattikorkeakoulujen perustamista: Miten
muuttunut yhteiskunnallinen tilanne on vaikuttanut ammattikorkeakoulujärjestelmän
syntymiseen? Koulutuksen merkitystä arvioidaan laaja-alaisesti. Tarkastelun kohteina
ovat ammattikorkeakoulujen perusfilosofia (toiminta-ajatus) sekä ammattikorkeakoulujen perusarvot (arvot, joihin ammattikorkeakoulujen toiminta perustuu). Toisena näkökulmana on koulutuspoliittinen näkökulma. Siinä tarkastellaan ammattikorkeakoulujen
koulutustehtävää: Miten ammattikorkeakoulut koulutuksellista tehtäväänsä suorittavat,
miten ja millaisin koulutuksellisin keinoin ne vastaavat yhteiskunnan taholta tuleviin
haasteisiin? Tarkastelun kohteina ovat ammattikorkeakoulujen organisaatiomalli, ammattikorkeakoulujen koulutustehtävä, koulutusohjelmien rakenne sekä ammattikorkeakoulujen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Kolmantena näkökulmana on kasvatusfilosofinen näkökulma, jossa tarkastellaan koulujen sisällä tapahtuvaa pedagogista toimintaa ja arvioidaan, millaisia pedagogisia muutoksia ammattikorkeakoulut ovat tehneet muuttuessaan opistoasteen koulutuksesta korkeakouluksi. Arvioinnin kohteena on
oppimisympäristö ja työympäristö. Tutkimuksen ongelmat ovat:
- millainen on ammattikorkeakoulujen toimintafilosofinen perusta?
- millainen arvomaailma toimintaa ohjaa?
- miten ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuri on muuttunut siirryttäessä opistoasteelta korkeakoulujärjestelmään?
Tutkimus on luonteeltaan laaja-alainen arviointitutkimus, jossa toiminnan perusteita, ja
toiminnan muuttumista opistoasteen koulutuksesta korkeakoulutasoiseksi tarkastellaan
kolmesta edellä mainitusta näkökulmasta. Tutkimuksen päätarkoituksena on kartoittaa
ammattikorkeakoulujen toiminnalle yhtenäinen toimintafilosofinen perusta ja sen arvioiminen. Tutkimuksen lähtökohtana olevien ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset on arvioitu korkeakoulujen arviointineuvoston toimilupajaostossa, ja oppilaitokset ovat täyttäneet tietyt kriteerit vakinaisen toimiluvan saamista varten. Toimilupahakemuksissa esitetään näkemys ammattikorkeakoulujen toimintaperusteista, joita käytännön työssä tulisi toteuttaa. Toimilupahakemuksissa esitetty toiminta-ajatus ei välttämättä toteudu sellaisenaan käytännössä. Virallisen ja julkisen toiminta-ajatuksen ja
käytännössä toteutettavan toiminta-ajatuksen välillä saattaa esiintyä ristiriitaa. Tässä
tutkimuksessa pidättäydytään ensisijassa kartoittamaan niitä toiminnan periaatteita, joita
ammattikorkeakouluissa tulisi toteuttaa. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena nostaa
ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämistyöstä esille sellaisia keskeisiä asioita,
jotka vaativat ammattikorkeakoulujen toiminnan suhteen uudelleenarviointia. Ammattikorkeakoulujen toiminta ja toiminnan perusteiden pohtiminen on tärkeä tutkimuskohde.
Tutkimus on aiheeltaan ajankohtainen, sillä ammattikorkeakoulujen asemasta yliopistojen rinnalla käydään julkista keskustelua. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi ammattikorkeakoulujen kehittämistyössä ja edellytysten luomisessa korkeakoulutasoisiksi oppilaitoksiksi. Tutkimusasetelma kuvataan kuviossa 1.
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TUTKIMUKSEN PÅÄALUEET
1) Yhteiskuntafilosofinen näkökulma:
-koulutuksen merkitys laaja-alaisesti tarkasteltuna
-miksi ammattikorkeakoulut perustettiin
-tulevaisuudenvisiot ja kehittäminen
2) Koulutuspoliittinen näkökulma:
-ammattikorkeakoulun koulutustehtävän ja koulutusohjelmien arviointi, miten ammattikorkeakoulut koulutuksellista tehtäväänsä suorittavat, ammattikorkeakoulujen
keinot vastata muutokseen, tulevaisuudenvisiot ja kehittäminen

3) Kasvatusfilosofinen näkökulma:
-pedagoginen toiminta, toiminnan tarkastelu yksikön sisällä, tulevaisuudenvisiot ja kehittäminen

EMPIIRINEN AINEISTO

TEORIAVIITEKEHYS
(pääalueet)

(pääalueet)

1. Yhteiskunnan kehitys ja koulu-

Kahdeksan ammattikorkeakoulun
toimilupahakemukset:

tuspolitiikka muuttuvissa rakentei!lsa

2. Ammattikorkeakoulujen lähtö-

kohdat ja toimintafilosofinen perusta

3.

Ammattikorkeakoulun toimintafilosofian muutoksen edellytykset

..

Yhteiskuntafilosofinen näkökulma:
1. Ontologiset kysymykset perusteiden etsintä ammattikorkeakoulujiiIjestelmälle
2. Ammattikorkeakoulun perusfilosofia
3. Ammattikorkeakoulun perusarvot
Koulutuspoliittinen näkökulma:
1. Organisaatiomalli
2. Ammattikorkeakoulun koulutustehtävä
3. Koulutusohjelmat
Kasvatusfilosofinen näkökulma:
1. Pedagoginen toiminta
2. Oppimisympäristö

KUVIO 1

Tutkimustehtävän, teoreettisen viitekehyksenja empiirisen aineiston
yhteydet

2

YHTEISKUNNAN KEHITYS JA KOULUTUSPOLITIIKKA MUUTTUVISSA RAKENTEISSA

2.1

Yhteiskunnan muutos modernista jälkimoderniin yhteiskuntaan

Yhteiskunnan muuttunut tai muuttuva tilanne vaikuttaa koulutuksen rakenteisiin ja koko
koulutusjärjestelmään. Muuttunut yhteiskunnallinen tilanne ja muutokset koulutuspoliittisissa kysymyksissä vaikuttivat myös ammattikorkeakoulujärjestelmän syntymiseen.
Uuden koulutusjärjestelmän rakentamisen ja sen vahvistamisen yhteydessä on tehtävä
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tilanteen analyysi, koska se auttaa ymmärtämään, minkälaisessa tilanteessa ja maailmassa koulu elää laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna.
Koulutukseen eivät vaikuta pelkästään koulutuspoliittiset tekijät, vaan koulutuksen
muuttumiseen ja sen rakenteisiin vaikuttaa yhteiskunnallinen kokonaistilanne. Koulumaailma on osa muuta ympäröivää maailmaa, sitä ei voida irrottaa yhteiskunnan muusta
toiminnasta. Muutoksen tai murroksen toteaminen ei riitä, vaan on pohdittava syvällisemmin, mitä muutoksia on havaittavissa, miten muutokset näkyvät ja miten muutoksiin
pystytään vastaamaan. Suorannan (1997, 37) mukaan tarvitaan analyysia kasvatuksen ja
sitä ympäröivän yhteiskunnallisten toimintojen ja ajattelutapojen muutoksesta. Tarvitaan analyysiä, jossa pohditaan kasvatuksen muuttuvaa merkitystä ja johon liitetään
yhteiskunnallis-kulttuurinen merkitysanalyysi.
Yhteiskunnallisen tilanteen muutoksesta voidaan käyttää monia nimityksiä. Lyotardin (1985) mukaan me elämme jälkiteollisessa eli postmodernissa maailmassa. Beck
(1995) puhuu riskiyhteiskunnasta. Giddens (1995) kuvaa yhteiskuntaamme jälkitraditionaaliseksi yhteiskunnaksi. Lash (1995) kutsuu muuttunutta yhteiskunnallista tilannetta refleksiiviseksi modernisaation vaiheeksi. Kaikissa teorioissa korostuu uudenlainen luottamus yksilölliseen voimaan. Yksilö on oman toimintansa subjekti, joka pyrkii
hallitsemaan elämäänsä ja pystyy luottamaan omaan toimintaansa. Oma elämismaailma,
oman toiminnan luominen ja luottamus omaan kokemukseen korostuu. Elämismaailma
tarkoittaa kulttuurin ja jokapäiväisen toiminnan muodostamaa kokemus- ja keskusteluympäristöä, jossa elämme. Elämismaailma on yksilön elämässä keskeisin alue, josta
käsin hänen koko olemassaolonsajäsentyy. (Toiskallio 1995, 67-68.)
Moderni teollinen yhteiskunta rakentui tekniikan vallankumouksen uskoon, uskoon tieteen kaikkivoipaisuudesta ja sitä kautta vahvaan koulutususkoon. Hyvällä suun-
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nittelulla ja keskitetyillä järjestelmillä uskottiin voivan hallita yhteiskunnan vaikeitakin
murroksia. (Väärälä 1993, 56.) Moderni teollinen yhteiskunta loi abstrakteille systeemeille rakentuvan sosiaalisen rakenteen. Teollinen yhteiskunta on rakentunut valistusajatteluun perustuvalle edistys- ja kehitysuskolle, luonnontieteen ja tieteen yleensä
mahdollistamalle teknologiselle kehitykselle ja tiedontuotannolle, kehitysuskoon liittyvälle suunnitteluajattelulle. (Väärälä 1995a, 5.)
Yhteiskunnallisen muutoksen tilanteessa selviämisen vaatimukset liittyvät laajoihin kysymyksiin. Ihmisten kannalta olennaiset kysymykset ovat avoimia. Elämänhallinta, selviytyminen ja samalla inhimillisyyden ja autonomian säilyttäminen edellyttävät
ihmisiltä hyvin erilaisia selviytymisstrategioita yleensä elämässä ja erityisesti kysymyksissä suhteessa työelämään ja omaan ammattitaitoon. Kysymykset kietoutuvat elämän
vaikeisiin uudelleenarvioinnin kysymyksiin, suhteuttamisen kysymyksiin. (Väärälä
1993, 57.) Perinteiset sosiaaliset rakenteet muuttavat sosiaalisia rakenteita. Traditio,
perhe, tavat ja normit säätelevät yhä vähemmän yksilön toimintaa, sosiaalisia suhteita
tai elämän tavoitteita ja merkityksiä. Kulttuuri ja traditiot eivät tatjoa yhtenäisiä, selviä
ja valmiiksi tehtyjä malleja yksilöiden ympäristöstään luomille tulkinnoille. Uuteen
kulttuuriin sisältyy vaikeasti ennustettavia uhkia ja samalla myös uusia mahdollisuuksia. (Jaakkola, Ropo & Autio 1995,80-81.)
Yhteiskuntamme on muuttumassa jälkiteolliseksi, postmoderniksi yhteiskunnaksi .
Yhteiskunta on hajonnut ja pirstaloitunut. Suuret kertomukset asetetaan kyseenalaisiksi
ja annetaan tilaa erilaisille, avoimille diskursseille. Totaalisoivaan ajatteluun, konsensukseen ja yhdenmukaisuuteen tukeutuminen on väistynyt ja sen sijaan on astunut monimuotoinen, fragmentaarinen, pluralistinen toiminta-ajattelu. Postmodernia yhteiskuntaa voidaan luonnehtia avoimeksi rakenteeksi ja mahdollisuudeksi. Postmodernissa yhteiskunnassa yhdenmukaisuus, homologia ei ole enää keskeistä, vaan ristiriitaiset päätelmät, paralogia on tärkeämpää. Tällainen ajattelutapa hioo herkkyyttämme eroille ja
vahvistaa kykyämme kestää yhteismitattomuutta. (Lyotard 1985, 8-9.)
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset eivät etene enää lineaarisesti, vaan jyrkkien
katko sten kautta erilaisia muotoja saaden. Aiemmin yhteisöllisesti kohdatut riskit ovat
nyt maailmanlaajuisia toisaalta ja yksilöllisiä toisaalta. Yhteisöllisyys, suku, perhe, kyläyhteisät ovat menettäneet merkityksensä. Ihmiset ovat yksilöinä suoraan suhteessa
valtioon ilman välittäviä verkostoja. Kansallisuudet ja kansalliset arvot katoavat, menettävät merkitystään, ja keskeiseksi tulee kansainvälinen kilpailu ja yhdentyminen.
Elämän päämäärien asettaminen jää kunkin yksityiseksi asiaksi. (Lyotard 1985, 28;
Naskali 1992, 76.) Yksilön minä on fragmentoitunut erilaiseksi keskenään ristiriitaiseksi
minädiskurssiksi. Yksilöiden oletetaan hallitsevan riskialttiita mahdollisuuksia. Ihminen
on vapautettu teollisesta yhteiskunnasta globaaliin riskiyhteiskunnan pyörteisiin. Riskiyhteiskunnalla Beck tarkoittaa modernin yhteiskunnan kehitysvaihetta, jossa sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja yksilölliset riskit luistavat teollisen yhteiskunnan seuranta- ja turvainstituutioiden otteesta. Yksilöiden on kohdattava koko ajan monia erilaisia,
keskenään ristiriitaisia, yhtä aikaa globaaleja ja henkilökohtaisia riskejä. (Beck 1995,
19-20.) Lash (1995, 154-166) korostaa yksilöllisyyden merkityksen voimistumista.
Reflektiivinen modernius on teoria yhteiskunnallisten toimijoiden (toiminnan) vallan
jatkuvasta kaswsta suhteessa rakenteisiin. Reflektiivisyydellä tarkoitetaan rakenteellista
reflektiivisyyttä, jossa yhteiskunnallisen rakenteen pakosta vapautettu toiminta reflektoi
rakenteiden sääntöjä ja voimavaroja eli toiminnan olemassaolon yhteiskunnallisia edellytyksiä. Toiseksi se on itserefleksiivistä, jolloin toiminta reflektoi itse itseään. Lashin
mukaan toimijoiden on kyettävä muuttuneessa tilanteessa muotoilemaan sääntöjä ja
voimavaroja uudelleen (rakenteiden muuttaminen). Toimijoiden on kyettävä myös itse-
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reflektiiviseen toimintaan eli on kyettävä reflektoimaan omaa toimintaansa ja muutettava sitä tilanteen mukaan. Toimija on siten oman toimintansa subjekti.
Epävarmuus sisältyy aina tulevaisuuteen. Epävarmuuden sietäminen ja sen hyväksyminen voi johtaa uuteen ajattelutapaan. Siihen, että totuutta on monenlaista ja että
absoluuttisen, ehdottoman totuuden saavuttaminen ei ole ainoa päämäärä eikä sitä ole
mahdollista saavuttaakaan. Tällainen tilanne on avoin, ja avoimessa tilanteessa avautuu
uusia., yllättäviä mahdollisuuksia. Suunnittelu ja toiminta, joka sitoutuu kaikissa toiminnoissaan uudelleenkirjoitukseen ja toistoon, oletuksena ajan Iineaarisuudesta ja todellisuudesta jatkumona., ei kykene hallitsemaan muutoksen mukanaan tuomaa epävarmuutta. (Ks. Lyotard 1985.) Beck (1995, 21-26) puhuu perustavanlaatuisesta ambivalenssista. Yhteiskunta muuttuu epävarmemmaksi, mikä tuo mukanaan riskiongelmia,
joille ei löydy yksiselitteistä vastausta. Elämme silloin ambivalenssissa tilanteessa. Yksilöiden kannalta tämä merkitsee reflektiivistä toimintaa., jossa uuden, ennakoimattoman
tiedostamisprosessi alkaa. Tästä tilanteesta voi käynnistyä uudelleenarviointi ja uudenlaisen toiminnan luominen, jossa ambivalenssin olemassaolo myönnetään ja hyväksytään. Voimme määritellä nykyisyyden uudelleen, jossa ambivalenssitekijät, riskisivilisaation uusi epäjärjestys pääsee avoimesti esiin. Joudumme tekemään valintoja erilaisista toiminnan mahdollisuuksista ilman toivoa lopullisesta ratkaisusta. Eläminen ja
toiminta epävarmuudessa ovat muuttuneet peruskokemukseksi.
Modernin ja postmodernin suhde merkitsee kokonaisyhteiskunnallista ja taloudellista muutosta. Muutos tapahtuu laajoilla kulttuurisilla alueilla käsittäen tuotannon,
koulutuksen ja symbolisten, valtaan liittyvien hyödykkeiden muodot. Keskeistä on uuden teknologian ja informaatiojärjestelmien osuus produktiivisten ja reproduktiivisten
sosiaalisen järjestelmän luomisessa. Yhteiskunta eriytyy ja monimutkaistuu. Sen toiminnat ovat muuttuneet sattumanvaraisiksi. Ihmisen on yritettävä sopc!uttaa oma elämänsä muutosten mukaan ja vastattava seurauksista voimatta itse enää tukeutua lähiyhteisöjen tukeen. Työmarkkinat ovat esimerkkinä tästä eriytymisprosessista ja niihin
liittyen koulutus jatkuvana jälleenlaajentumisena. Koulutuksesta on tullut vapaaehtoinen pakko koko eliniän jatkuvana prosessina. Koulutusta on tatjolla kaikille halukkaille.
Jos koulutuksesta jää pois, on seurauksista vastattava itse. (Naskali 1992, 77.)
Yhteisötasolla teollinen kulttuuri on hajoamassa. Tämä muutos heijastaa vaikutuksensa myös koulutukseen, ammatteihin ja kulutukseen. Jälkiteollisen yhteiskunnan
koulutuksellisia haasteita luonnehtivat monitahoiset ja monitasoiset avoimet ristiriidat.
Yhteiskunnan ja työelämän suunnasta tulevat haasteet korostavat joustavuutta ja monitaitoisuutta., henkisten resurssien ja kapasiteetin kasvavaa merkitystä. Toisaalta lisääntyvä työttömyys uhkaa jättää syntyvät resurssit käyttämättä. Koulutushaasteet ovat objektiivisesti lisääntymässä, mutta samalla tatjolla oleviin potentiaaleihin nähden osa
ihmisistä on ylikoulutettua. Koulutuksen kannalta tulevaisuus jälkiteollisessa yhteiskunnassa näyttää avoimilta mahdollisuuksilta ja edessä olevilta uusilta riskeiltä. Teollisen yhteiskunnan koulutusinstituutiot on luotu toisenlaisia kulttuurisia oloja varten, yhtenäiskulttuurin pohjalle. (Väärälä 1995a., 57-58.)
Yleensä suunnittelun perusfilosofiaan sisältyy tulevaisuuden ennakointia, varautumista tulevaisuuteen ja tulevaisuusriskien hallintaa. Suunnittelu on ajatus, jonka tarkoituksena on osoittaa., kuinka mahdollinen, todennäköinen ja haluttu tulevaisuuden tila
nykyisyydestä kehittyy. Luova suunnittelu pyrkii tulevaisuuskuvien hahmottamiseen,
visiointiin, johon sisältyy pyrkimys edistää toivottavaa kehitystä ja estää uhkia toteutumasta. Yhteiskunnan ja kulttuurien muutokset edellyttävät monia muutoksia suunnitteluajattelussa. Nopeasti epäjohdonmukaistuva maailmanmeno ja epävarmuus eivät saisi
aiheuttaa pelkoa raottaa tulevaisuutta. Mitä hämärämmäitä ja mutkikkaammalta tulevai-

22
suus näyttää, sitä rohkeammin ja pitemmälle pitää uskaltaa tähyillä joustavasti, luovasti
ja avarasti. (Lehtisalo 1991,28.)
Jälkitraditionaalinen yhteiskunta on alku aidosti toimivan kokemuksen maailmaan. Minkälaista yhteiskunnallista järjestystä se edustaa tai voisi tulevaisuudessa
edustaa? Se on globaali yhteiskunta, ei maailmanyhteisön, vaan rajattoman tilan yhteisön mielessä. Se on yhteiskunta, jossa yhteiskunnalliset siteet on käytännössä luotava
sen sijaan, että ne perittäisiin menneisyydestä. Traditiot eivät enää omalakisesti oikeuta
olemassaoloaan. Traditioiden on perusteltava olemassaolonsa ja etsittävä merkityksensä
ihmisten suuntautuneisuuksista, elämäntavoista ja elämäntyyleistä. Tämä on niin henkilökohtaisella kuin kollektiivisellakin tasolla vaarallinen ja vaikea tehtävä, joka samalla kuitenkin lupaa suuria palkintoja. (Giddens 1990, 100-111; Giddens 1995, 149.)

2.2

Koulutuspoliittiset ratkaisut muuttuvissa rakenteissa

2.2.1

Humanistiset ja välineeIliset arvot ja intressit koulutuspolitiikassa

Muuttunut yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa koulutuspolitiikkaan ja koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Koulutuspoliittisissa ratkaisuissa joudutaan arvioimaan koulutuksen
merkitystä yhteiskunnassa sekä yksilön elämässä. Tulevaisuus ja koulutus ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Koulutuksen merkitys ihmisen elämässä on kaksijakoinen:
koulutuksen aikana eletään tässä päivässä ja samalla sillä tähdätään hyödynnettävyyteen
tulevaisuudessa.. Koulutuksen merkitys ihmisen elämään voi olla mahdollisuuksia avaava, tai se voi olla mahdollisuuksia sulkeva. Koulutus vaikuttaa moniin elämänsuunnitelmiin ja siitä on tullut osa jokapäiväistä elämää. Edessämme häämöttää yhä monipuolisempi tulevaisuus, jossa haasteet, riskit ja uhat eivät vähene, mutta jossa samalla mahdollisuudet ja vaihtoehdot lisääntyvät. Koulutussuunnittelulta ja koulutuspoliittisilta
ratkaisuilta edellytetään vaihtoehtojen etsimistä ja ennakointia.
Peruskysymyksenä voidaan esittää, mitä kasvatus merkitsee ihmiselle. Kasvatuksen kohdalla pitää kysyä, mitä ja millaisten arvojen suunnassa kasvatamme. Kasvatuksen lähtökohtana on, että ihminen elää omaa elämäänsä tietyssä elämäntilanteessa. On
olemassa reaalinen elämä, reaaliset kasvuolosuhteet, jossa lapsi elää. Pysyvää on yksilölle aina hänen elämismaailmansa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten kasvatuksen ja koulutuksen avulla voidaan vahventaa yksilön selviytymistä omassa elämismaailmassaan. Suoranta (1997, 9) toteaa, että kasvatusta ei pidä amputoida irti yhteiskunnallisista suhteistaan, vaan se pitää nähdä yhteiskunnallisten valtasuhteiden tiivistymänä
ja risteysasemana. Millä tavalla annetaan erilaisten yhteiskunnallisten valtasuhteiden ja
markkinavoimien ja niiden tuoman välineellisyyden vaikuttaa kasvatuksellisiin, koulutukselIisiin intresseihin? Annetaanko kaikki pyrkimykset, tavoitteet, arvot, ja normit
alisteiseksi markkinoiden voimille, niin että myös yksilön oma elämismaailma rakentuu
niistä käsin? Kasvatus voi myös toimia tiennäyttäjänä sellaisiin kulttuurisiin muutoksiin, jotka ovat totta vasta potentiaalisesti. Kasvatuksen on säilytettävä omat perusarvonsa ja myös käytettävä niitä uhkaavia yhteiskunnallisia valtasuhteita vastaan. Sivistykselliseen ajatteluun liittyy vaihtoehtojen näkeminen ja niiden käyttäminen.
Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja pyrkimyksiä, joilla
julkinen valta ja yhteiskunnan eri ryhmät pyrkivät vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen. Koulutuspolitiikka määräytyy arvoista ja intresseistä käsin. Koulutuksen ohjauk-
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sessa voidaan korostaa humanistisia arvoja, joissa painotetaan koulutuksen yksilöille
tuottamaa sivistystä ja persoonan kasvua tärkeimpänä tavoitteena. Välineellisemmät
arvot korostavat taloudellisia, teknologisia, sotilaallisia tai sosiaalisia päämääriä. (Ks.
Lampinen 1998, 10-11.)
Millainen merkitys koulutuksella nähdään olevan yksilön elämään? Mitkä ovat
koulutuksen välineelliset arvot ihmisen elämässä? Koulutus on merkittävä yhteiskunnallinen instituutio, johon yhteiskunnallisen muutoksen oloissa kohdistuu monenlaisia,
ristiriitaisia paineita. Koulutuksella voidaan jossakin määrin vaikuttaa ihmisten asemiin
ja kulttuurisiin ja sosiaalisiin pääomiin. Koulutukseen sisältyy utopioita ja lupauksia
tulevasta. Koulutus rakentaa mahdollisuuksien maailmaa, jossa lopulliset tulokset jäävät
osittain aiotuiksi. Koulutus tuottaa kvalifikaatioita, symbolista pääomaa, erottelua ja
kontrollia, joita opiskelijat voivat käyttää tai joiden valtaan opiskelijat joutuvat. Koulutus ei ratkaise lopullisesti mitään, vaan se luo peli areenan, jossa inhimillinen ja yhteiskunnallinen peli käydään. (Väärälä 1995b, 5-6.)
Koulutuksen arvopohdinnat ovat koskettaneet kovin vähän koulutuksen perusarvoja. Aineellisen kasvun ajattelu, teknologiaoptimismi on osaltaan lisännyt koulutuksen
välinearvoa. (Väärälä 1995b, 10.) Koulutus on nähty pääomana, johon kannattaa sijoittaa. Sillä on nähty voitavan parantaa omaa statusta ja omaa hierarkkista sijoittumista
yhteiskunnallisiin asemiin ja mahdollisuuksiin edetä työelämässä. Toisaalta ilman jonkinlaista loppututkintoa tulevaisuus näyttää usein vieläkin vaikeammalta. Mutta nykyisessä murrostilanteessa voidaan kysyä vahvan koulutusoptimistin perusteita. Onko niitä
enää? Tuoko jatkuva koulutus sitä hyvää ja arvokasta, mitä elämässämme tavoittelemme? Mitä annettavaa jatkuvalla, elinikäisellä koulutuksella on oman elämänlaatumme
parantamiseksi? Koulutuksen arvopohdinnoissa kuvastuu vahva usko koulutuksen mahdollisuuksiin ratkaista polttavia elämämme ongelmia. Nykyisenä murroskautena käytävässä koulutuspoliittisessa keskustelussa on otettavaa kantaa koulutuksen peruskysymyksiin, mitä annettavaa koulutuksella on ja mitä sen tulisi antaa uuteen aikaan siirryttäessä. Koulutuksen merkitys taloudellisen kasvun edellytyksenä tai yksittäisen ihmisen
elämänlaadun parantajana ei ole suoraviivainen.
Tulevaisuusajatteluamme on siivittänyt ainakin vielä tällä hetkellä luja luottamus
koulutuksen ehtymättömään voimaan lisätä yksilöiden ja yhteiskunnan sekä aineellista
että henkistä hyvää ja pääomaa (ks. Lehtisalo 1991, 10; Salminen 1999, 221). Myös
uudessa tuloskeskeisessä koulutuspolitiikassa kantavana voimana on usko koulutuksen
taloudelliseen tuottavuuteen sekä yksilöllisessä että yhteiskunnallisessa tilanteessa. Oppiminen lisää yksilön ja organisaation kilpailukykyä. Koulutuksella on vaikutusta ihmisen elämänlaatuun, yllättävistä tilanteista selviämiseen ja oman elämän hallintaan. Valtiolle hyvin koulutettu väestö merkitsee parempaa arvostusta ja kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa. (Ks. Lampinen 1998, 73-74.) Laajentuessaan koululaitos, yliopistosektori mukaan lukien, on hierarkisoitunut valikoivaksi järjestelmäksi, jonka eri tasojen kautta koulutettavat ohjautuvat erilaisiin työtehtäviin ja samalla erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Tie kulttuurin eri kenttien valta-asemiin käy koulutuksen kautta. (Liljander 1996, 366.)
On esitetty myös toisenlaisia näkemyksiä koulutuksen voimasta ja vaikuttavuudesta. Onko koulutus tulevaisuuden yhteiskunnassa enää samalla tavalla statuksen määrittäjä kuin nyt ja mitä tulee sen tilalle? On kannettu huolta koulutustutkintojen inflatorisesta kierteestä ja tutkintojen käyttöarvosta työmarkkinoilla. On kysytty myös jatkuvan koulutusekspansion mahdollisuutta tulevaisuudessa. On esitetty arvioita myös siitä,
onko koulutusta liikaa ja mitä jatkuvalla koulutuksella voidaan saavuttaa. (Ks. Kivinen,
Rinne & Ahola 1989; Rauhala 1994,27.)
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Koulutuspoliittinen ajattelu on kokenut murroksen samalla, kun yhteiskunnallinen
tilanne on muuttunut. Uuden koulutuspolitiikan ajattelu on vaikeammin koottavissa
kuin aikaisemmin. Lampinen (1998) puhuu uudesta koulutuspolitiikasta tuloskeskeisenä
koulutuspolitiikkana. Tuloskeskeisen koulutuspolitiikan rakenne on avoimempi. Koulutuspolitiikan tavoitteet nähdään selvemmin yhteydessä koulutuksen ulkopuoliseen
maailmaan. Koulutuspolitiikkaan on otettu mukaan politiikan ja markkinatalouden tavoitteita ja toimintatapoja. Huomio on siirtynyt määrällisestä kehityksestä koulutuksen
palvelukykyynja laadulliseen tasoon. (Ks. myös Salminen 1999,220-230.)
Usko inhimillisen pääoman teoriaan ja koulutusinvestointien tuottavuuteen on alkanut horjua. Koulutuksen määrällisen kasvattamisen sijasta on alettu kiinnittää huomiota koulutuksen tuloksellisuuteen ja laatuun. Laadun ja tuloksen uskotaan parantuvan
kilpailulla. Instituutiotasolla koulutuspolitiikan muutos näkyy yksiköiden arvioinnin
tehostumisena ja niiden vertailuna. Keskeisenä tavoitteena on ollut muista erottuvien
huippuyksiköiden nimeäminen. Toiminta tähtää aikaisempien vuosien yhtenäistämisen
ja tasa-arvoisuuden tavoittelemisen sijasta erilaisuuteen. Erottuminen massasta on tavoiteltavaa, koska tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta palkitaan. (Liljander 1996, 369.)
Murrosvaiheessa koulutuksen arvokysymykset ja eettiset pohdinnat korostuvat. Voimakas rakenteellinen muutos horjuttaa myös kulttuurisia perusteita, niitä peruskokemuksia
ja arvoja, joiden varassa ihmiset toimivat. (Väärälä 1995b, 10.) Kulttuurin muutos vaikuttaa aina myös koulutukseen. Koulutus ja muu yhteiskunta toimivat monimutkaisessa,
molemmansuuntaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Entistä paremmin koulutetut
ihmiset vaikuttavat kulttuurin, arvojen, elintapojen ja työelämän muuttumiseen. Koulutus sanelee huomisen Suomen ilmeen ja rakenteen. (Lehtisalo 1991, 13.) Mutta mitä
sanelee huomisen yhteiskuntaan se joukko ihmisistä, jotka ovat hyvin pitkälle koulutettuja, mutta jäälleet osattomaksi yhteiskunnan tarjoamasta aineellisesta hyvästä, mahdollisuudesta työhön ja sen kehittämiseen? Liittyykö vahva koulutusoptimismi valistuksen
perinteeseen ja teollisen kulttuurin vielä jäljellä oleviin uskomuksiin tieteen, tekniikan
ja koulutuksen voimasta? (Väärälä 1995b, 11.)
2.2.2

Koulutuspolitiikan vaikutus koulutusjärjestelmien rakenteellisiin muutoksiin

Laajoja koulutusjätjestelmien muutoksia ja uudistuksia voidaan perustella yhteiskunnan
muutoksesta johtuviksi. Viime vuosina koulutuspolitiikkaa ohjanneet yhteiskunnan taholta tulevat tavoitteet ovat muuttuneet. Uuteen vaiheeseen liittyy erityisesti koulutuksen horisontaalinen ja vertikaalinen integrointi. Koulutusjätjestelmää pyritään samaan
aikaan integroimaan eurooppalaiseen koulutusjätjestelmään ja ajatteluun. Tähän liittyvät tutkintojen uudistaminen, koulutusaikojen muokkaus ja kansainvälistymishaasteet.
(Väärälä 1995b, 11.) Suomessa toteutetulla koulutuspolitiikalla on ollut yhtymäkohtia
koulutuksen kansainvälisiin kehityssuuntiin. Koulutusmahdollisuuksien laajentuminen,
koulutuksen sisältöjen uudistaminen ja muutokset ovat kansainvälisiä ilmiöitä viime
vuosikymmeniltä. Suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisenä pyrkimyksenä on ollut
tuoda koulutusmahdollisuudet tasavertaisesti kaikkien väestöryhmien ulottuville ja eri
alueiden hyödyksi. (Lehti salo 1991, 16.)
Vaikka selkeää tasa-arvo istumista onkin tapahtunut, koulutuksen kasvukautena on
toteutunut ainoastaan periaatteellinen valintamahdollisuuksien tasa-arvo. Kaikki voivat
tavoitella arvostetuimpia koulutuspaikkoja, mutta monilta puuttuu kuitenkin tosiasialliset kulttuuriset ja sosiaaliset edellytykset päästä näihin tavoittelemiinsa koulutuspaik-
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koihin tai menestyä niissä. Liljanderin (1996, 368) mukaan korkeakoululaitos näyttää
säilyttäneen sisäiseltä kulttuuriltaan elitistisen sivistysyliopistoperinteen niin, että sosiokulttuuriselta taustaltaan heikossa asemassa olevien kiinnittyminen akateemiseen yhteisöön on vaikeaa. Koulujärjestelmä kokonaisuudessaan näyttää tukevan olemassa olevaa
luokkarakennetta. Vähemmän koulutettujen vanhempien lapset päätyvät lyhyempään
ammatilliseen koulutukseen, koulutetumpien vanhempien lapset hakeutuvat pidempään
koulutusuraan ja sitä kautta' ammattihierarkian korkeammille tasoille.
Tuloskeskeisessä koulutuspolitiikassa nousee esille ongelmallinen suhde tasaarvoon. Valinnaisuuden, yksilöllisyyden ja kilpailun korostaminen johtaa koulutusmarkkinoihin, jolla syntyy väkisinkin eriarvoisuutta koulujen ja opiskelijoiden kesken.
Vapaudella on se hinta, että jotkut väkisinkin syrjäytyvät. Yleinen yhteiskunnallinen
eriarvoisuus lisääntyy työelämän muutosten ja työttömyyden johdosta. Vapautta korostava koulutuspolitiikka voi johtaa siten entistä suurempiin koulutuksellisiin ja sosiaalisiin eroihin. (Lampinen 1998, 79.)
Ajankohtaisen koulutuskeskustelun eräs piirre on keskustelun ja kehittämisen
eriytyminen koulumuodoittain. Konkreettisessa rakenteiden uudistamisessa periaatetason keskustelua käydään koko koulutusinstituution tasolla, mutta uudistusten toteutus
eriytyy edelleen perinteisen työnjaon mukaan. Yhteiskunnallinen muutos ja työmarkkinoiden piirteet vievät pois pohjaa hajanaiselta lähestymistavalta. Merkittävät kehityshaasteet kohdistuvat koko koulutusinstituutioon ja sen osien parempaan integrointiin.
Minkään erillisen koulutusmuodon perusratkaisuja ei voida tehdä irrallaan muista koulutusmuodoista. (Väärälä 1995b, 12-13.) Viime vuosina eri koulutusmuotojen välinen
keskustelu on liSääntynyt ja joiltakin osin yhteistyötä tehdään, mutta kokonaisvaltaisten
uudistusten toteuttaminen käytännössä on hidasta ja aikaa vievä prosessi.
Yhteiskunnallinen muutos tulee vaikuttamaan kasvatukseen, koulutllkseen ja koko
koulutusjärjestelmään. Hierarkkisesti organisoitunut koulutusjärjestelmä heijastaa stabiilin yhteiskunnan arvoja ja toimintamalleja. Se ei pysty vastaamaan tarpeisiin, jotka
elävät jatkuvassa muutoksen tilassa, amebamaisesti muuttaen muotoaan. Koulutusjärjestelmän ulkoapäin ohjattua toimintaa on kuitenkin vähennetty ja se antaa kouluille
enemmän liikkumatilaa kuin aikaisemmin. Tiedon ja vallan monopoli elää kuitenkin
vielä koulutusjärjesteimien rakenteissa. Tällainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä ei
pysty vastaamaan niihin haasteisiin, joita tämän päivän koulutukselle asetetaan. (Jaakkola, Ropo & Autio 1995, 83-84)
Koulutuksen lainsäädännössä tapahtunut kokonaisuudistus johtaa desentralisaation huippuun. Uusi koululainsäädäntö on tullut voimaan vuoden 1999 alusta. Uudistuksilla on pyritty väljentämään koulujen toimintaa, jotta ne voivat entistä enemmän liittyä
osaksi ympäristöään. Taustalta ei löydy kuitenkaan ehjää koulutuspoliittista näkemystä.
Koululainsäädännön kokonaisuudistuksella pyritään sääntelyn vähentämiseen, tulosohjaukseen kiinnittymiseen, päätösvallan hajauttamiseen, joustavuuden, tehokkuuden ja
taloudellisuuden parantamiseen sekä valinnanmahdollisuuksien lisäämiseen. Valtio
siirtyy kauemmaksi koulutuksen ohjaajana, mutta on entistä tiukempi koulutuksen tuloksellisuuteen nähden. Tämä merkitsee sitä, että oppilaitosten on oltava yhä innovatiivisempia ja suorituskykyisempiä, koska tuloksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Uudessa koulutuskulttuurissa toimijoina ovat entistä enemmän koulutuksen ylläpitäjät ja oppilaitos itse. Uudessa kulttuurissa opiskelijan tuoma rahoitus ja koulutuksen
kysyntä ohjaavat toimintaa. Vastuu jää paikalliselle tasolle, kuinka se pystyy vastamaan
uuteen haasteeseen. (Ks. Lampinen 1998, 70-79.) Tuloskeskeisessä koulutuspolitiikassa
on olemassa ja näkyvissä ristiriitoja. Toisaalta ohjausta on hajautettu, mutta toisaalta on
siirrytty uudenlaiseen, tiukempaan tulosajatteluun keskittyvään ohjaukseen. Oppilaitok-
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silta ja paikalliselta tasolta, koulujen ylläpitäjiltä kysytään uutta kulttuurisen toimintatavan omaksumista. Kulttuuriseen toimintatapaan liittyy koulutuksellisen kokonaisvaltaisen näkemyksellisyyden huomioonottaminen. Se vaatii paikalliselta tasolta valmiuksia
ja kykyä koulutuksellisen kokonaisnäkemyksen rakentamiseen ja luomiseen. Koulujen
ylläpitäjiltä vaaditaan myös kykyä suuntautua tulevaisuuteen koulutuksen suunnittelussa. Riittääkö paikallisen tason asiantuntemus laajoihin, yhteiskunnan kannalta merkittäviin koulutuksellisiin uudistumishaasteisiin?
Koulutusjärjestelmä kokonaisuudessaan on ollut perusolemukseltaan konservatiivinen. Opettajien koulutus, koulujen toiminnan järjestely, koulujen hierarkkinen toiminta sekä poliittisten päätöksentekijöitten suhtautuminen kasvatukseen kuuluvat järjestelmään, jossa on enemmän säilyttävää kuin muutokseen tähtäävää toimintaa. Kun
muutokseen pyritään tällaisissa olosuhteissa, on muutosyrityksissä tuloksena puolustaminen, pinnallisuus tai hyvin lyhytaikainen menestys. Koulunuudistuksen yhteydessä
tarvitaan perusteellista asenteenmuutosta, sillä ilman sitä perusongelmaksi jää jatkuvan
muutoksen ja pysyvän konservatiivisen järjestelmän vastakkainasettelu. (Fullan 1994,
18.)
Muutos vaatii jatkuvaa prosessointia ja liikettä, asioiden, ilmiöiden ja tilanteiden
uudelleenarviointia. Traditioihin kiinnijääminen ja niiden keinotekoinen ylläpitäminen
pyrkii säilyttävään toimintaan. Nicholson (1989, 197-198) on pohtinut, mikä on postmodernin vaikutus kasvatuksen teoriaan ja käytäntöön. Postmodernin teoria keskittyy
tarkoituksen, tulkinnan ja tiedon legitimoinninongelmiin. Postmodernin kannattajat
epäilevät tiedon perustana olevan esitysten totuutta ja etuoikeutta. He epäilevät totuuden
mahdollisuutta, onko mahdollista objektiivista totuutta universaalissa, muuttumattomassa mielessä. Postmoderni ajattelu pyrkii dekonstruktioon sekä käytännössä että teoriassa. Myös LatMr (1991, 100-105) on nostanut esille dekonstruktion kriittisessä ajattelussa. Dekonstruktiossa luodaan uusia käsitteitä ja uusia määritelmiä. Ajatukset pidetään
prosessissa ja liikkeellä, jonka tarkoituksena on taistella pysähtymistä, ajatusten "hyytymistä" vastaan. Dekonstruktio pyrkii vastustamaan dogmaattista ajattelua. Lather
mainitsee, että Lyotardin yhtenä keskeisenä ajatuksena postmodernista tiedosta on vastakkainen ajattelu, joka on kaikkein elinvoimaisinta ja ensiarvoista. Uudistusten toteuttamisessa vaihtoehtojen löytäminen, entisen ja uuden toiminnan tai käytännön vastakkain asettaminen ja arviointi on ensiarvoisen tärkeää.
Uudessa koulutussuunnittelussa pyritään joustavuuteen eri koulutusmuotojen välillä. Tästä ovat osoituksena maassamme käynnissä olleet koulukokeilut. Nuorisoasteen
koulutuskokeilun ja ammattikorkeakoulukokeilun avulla on etsitty ratkaisuja peruskoulun jälkeisen koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Nuorisoasteen koulutuskokeilun tarkoituksena on ollut selvittää, miten oppilaitosten yhteistoiminnalla voidaan kohottaa
peruskoulun jälkeisen koulutuksen tasoa ja laatua sekä tyydyttää yhteiskunnan muuttuvia tieto- ja taitovaatimuksia. Samalla tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisuudet
koulutuksen monipuolistamiseen sekä joustavien ja yksilöllisten opintojen muodostamiseen. Ammattikorkeakoulujärjestelmän luomisen yhtenä tarkoituksena on löytää keinoja, miten eri alojen ja eri oppilaitosten yhteistoiminnalla voidaan koulutustasoa parantaa
ja toimintaa tehostaa, niin että ne vastaisivat yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin.
(Ammatillinen koulutusjärjestelmä 1990 - luvulla 1995, 93-95.) Koulutuksen uudelleenjärjestelyissä ei sovi kuitenkaan unohtaa sitä, mitä varten koulu on olemassa ja kuka
sen toiminnasta viime kädessä päättää. Koulutuksen suunnittelussa pidetään liian itsestäänselvänä sitä, että koulutuksen tavoitteet voitaisiin ja tulisi johtaa suoraan yhteiskunnasta tai työelämästä. Nykyinen murros korostaa "uutta" sivistyksen itsearvoista luonnetta, vapaata luovuutta ja ihmisen tarpeista lähtevää koulutusta, jonka avulla laajemmat
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ongelmat voidaan ratkaista. (Ks. Väärälä 1995b, 10.) Sivistyksellisten arvojen johtamisen ja toteuttamisen tulee lähteä koulun omasta toiminnasta, ei yhteiskunnasta eikä työelämästä.

2.2.3

Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet uudistukset

Koulutusjärjestelmän uudistuksissa on noussut esille kysymys myös ammattisivistyksen
ja yleissivistyksen välisestä suhteesta ja koulutuksen merkityksestä sivistykseen kasvattamisessa. Perinteisen sivistyskäsitteen ja -sisällön .uudelleenarviointiin tarvittaisiin
rohkeutta ja perinpohjaista muutosta, niiden välille tulisi luoda uusi synteesi. Yleissivistyksen ja ammattisivistyksen välinen raja tulisi häivyttää ja pohtia sitä, onko tarkoituksenmukaista enää puhua yleissivistyksestä ja ammattisivistyksestä ylipäätänsä koulutusjätjestelmän kahtiajaossa. (Vrt. Lehtisalo 1991, 18.) Koulutusekspansion myötä on
tultu uuteen tilanteeseen. Koulutusjärjestelmästä on ryhdytty poistamaan suunnitelmallisesti koulutuksen umpiperiä. Kun lukioon siirtyy yli puolet ikäluokasta ja ylioppilaista
suuri osa sijoittuu ammatilliseen koulutukseen, on ollut pakko ryhtyä arvioimaan uudelleen näiden koulutusväylien välistä suhdetta. (Kivinen, Rinne & Ahola 1989, 126127.)
Ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen tiukasta erillisyydestä ja
koulutusjärjestelmien umpiperistä johtuvat koulutukselliset ongelmat on tiedostettu ja
niihin on lähdetty etsimään erilaisia ratkaisuja opetussuunnitelmallisin ja ideologisin
keinoin. Peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmien uudistukset tulivat voimaan syksyllä 1995. Uudet opetussuunnitelmat vaikuttavat sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen puolella. Ammatillisen kouluhJksen opetussuunnitelmien käyttöönotto jakautui kahteen vaiheeseen. Uudet opetussuunnitelmat
otettiin käyttöön toisella asteella elokuussa 1995 ja opistoasteella sekä korkea-asteella
elokuussa 1996. Ammatillisen koulutuksen puolella toteutetaan myös rakenteellista uudistusta. Syksystä 1999 alkaen toisen asteen ammatillinen koulutus muuttuu asteittain
kolmivuotiseksi.
Ammatillisen koulutuksen muuttuminen kolmivuotiseksi antaa kaikille uuden tutkinnon suorittaneille yleisen jako-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kolmivuotisen ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneille luodaan
tasavertaiset jatko-opintomahdollisuudet ylioppilastutkinnon suorittaneiden kanssa. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa myös yhtä aikaa ammatillisen perustutkinnon kanssa.
Ylioppilastutkinnon voivat suorittaa myös kaikki vähintään 2,5 -vuotisen ammatillisen
perustutkinnon suorittaneet. Ammatillisen koulutuksen puolella tapahtuvat muutokset
vaikuttavat merkittävästi koulutuksen tasa-arvoistamiseen. Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen raja-aita on vähitellen katoamassa. Ammatillisesta koulutuksesta halutaan luoda vetovoimainen väylä jatko-opintomahdollisuuksia parantamalla. Ammatillisen koulutuksen puolella nämä uudistukset näkyvät voimakkaasti. Ammatilliset oppilaitokset ovat joutuneet uudistamaan koko ajan kouluasteen tutkintoja sekä liittymään
samalla osaksi ammattikorkeakouluja.
Samantyyppisiä uudistushankkeita, joilla pyritään vahvistamaan ammattikasvatuksen ja -koulutuksen vetovoimaa, valmistellaan eri Euroopan maissa. Uudistushankkeet ja -strategiat liittyvät ensinnäkin ammatillisuuden vahvistamiseen sekä yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen täydentymiseen toisillaan. Yleissivistävien ja ammatillisten tietojen ja taitojen yhdistämistä vaatii työtehtävien monipuolistuminen. Toisena
uudistushankkeena on ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen vastavuoroinen ri-
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kastuttaminen, josta esimerkkinä ovat nuoriso asteen koulutuskokeilut. Uudistuksilla
pyritään myös liittämään ammatilliset tutkinnot samanarvoisiksi yleissivistävien tutkintojen rinnalle. Tavoitteena on jatko-opintomahdollisuuksien turvaaminen. Neljäntenä
uudistushankkeena on ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen yhdistäminen yhtenäiseksi osaksi koulutusjärjestelmää, josta esimerkkinä on ns. toisen asteen luominen.
(Ks. Lasonen 1996; Lasonen & Young 1998.)
Ammatillisen koulutuksen kehittämisen tavoitteina ovat koulutustason nostaminen, koulutuksen laatutason parantaminen, koulutusrakenteen joustavuuden lisääminen
ja jatko-opintomahdollisuuksien kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen. Ammatillisen koulutuksen yhtenä päätavoitteena on laaja-alaisesti käsitettynä ammatti sivistyksen
antaminen ja ammattitaidon opettaminen. (Helakorpi 1992.) Heikkinen (1995a) korostaa sitä, että ammattikasvatuksen tavoitteena tulisi olla avoimuus kohdata toiseutta ammatissa ja työelämässä, ihmisten oikeutta ammatilliseen identiteettiin ja erilaisten ammatillisten elämänmuotojen jatkuvuuteen. Hän etsii laajempaa näkökulmaa ammattikasvatuksen taustalle ja pyrkii irrottautumaan eristäytyneisyydestä ja yhdenmukaisuuden periaatteista. Ammattikasvatuksen eri maiden kulttuurien ja traditioiden tunteminen
auttaa ymmärtämään laajemmin ammattikasvatuksen taustaa ja sitä, miten muualla tapahtuneet muutokset olisivat sovellutettavissa oman maamme ammattikasvatusjärjestelmään.
Verrattuna muihin maihin ammatillinen koulutus on hyvin organisoitu ja huomattavan laaja osa koulutusjärjestelmäämme. Brittiläisessä traditiossa ammattikasvatuksen perinteet ovat jääneet muodostumatta. Ideana on ollut ammatillisen sisällyttämisestä
itsetoteutuksena edistävän sivistyksen osaksi. Koulutuksen tasoon ja laatuun ei ole kiinnitetty huomiota. Nykyään kuitenkin ammattikasvatuksen kentälle on luotu runsaasti
erilaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on kouluttaa nuoria suoraan työelämän tarpeisiin. Perinteiset polytekniset koulut ja kolleget ovat vastaavasti lähestyneet yliopistoja,
ja opetus on muuttunut akateemisemmaksi. Saksalaisessa traditiossa panostetaan vahvasti ammatilliseen koulutukseen. Saksalaisessa ammattikasvatuksessa, polyteknisessä
kasvatuksessa, korostetaan henkisiä ja eettisiä ideaaleja, jotka todellistuvat vain esineellisen toiminnan, työn ja tuotannon kautta. Ammatillinen koulutus perustuu duaalimalliin
eli uraa voidaan luoda ammatillisen koulutuksen kautta ja työelämässä. Suomalaisessa
ammattikasvatuksessa nykyisin korostetaan laaja-alaista ammatillisuutta. Aikaisemmin
meillä on ihannoitu akateemisuutta ja erityisesti tekniikan ala on ollut korostetussa asemassa. Suomalaista ammattikasvatusta on kritisoitu koulumaisuudesta. Se on pitkään
hakenut muotoaan oman opetuksensa perustaksi eikä ole täysin pystynyt irtautumaan
koulumaisuudesta. Ammatillisuus on perustunut teollisuuden, hallinnon ja teknisen alan
korostamaan teknologiseen ammatti- ja kasvatuskäsitykseen. Koulumaisuus on antanut
opettajille mahdollisuuden vastaavan arvostuksen saavuttamiseen. Toisaalta opettajien
työ ja ammattien tiedollisen puolen korostuminen on ammattikasvatuksen myötä profiloitunut omaksi alueekseen. (Ks. AIdrich 1994,49-54; Heikkinen 1994a, 91-109; Heikkinen 1995a.)
Koulutuksen suhde tietoon ja taitoon tulee jäsentää uudella tavalla. Nykyään korostetaan laaja-alaista ammattisivistystä, jossa korostuvat ammatillinen osaaminen sekä
yleissivistys. Ne kietoutuvat toisiinsa erottamattomasti. Siksi ero niitten välillä on keinotekoinen. (Ks. Volanen 1993.) Ammattisivistys perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen ihmisestä, yhteiskunnasta, työstä, oppimisesta ja kasvatuksesta, jossa kasvu ammatin- ja elämänhallintaan on erottamaton kokonaisuus. Ammattisivistykseen sisältyy
lisäksi arvo-osaaminen eli sisäistettyjen arvojen näkyminen opiskelijan toiminnassa.
(Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 1995, 13.) Ammatillisen koulutuksen
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suhde tietoon ja taitoon jäsentyy siten uudella tavalla. Koulutuksen merkitys sivistyksellisessä mielessä on korostunut. Lehtisalo (1991, 18) esittää perussivistysidean käyttöönottoa, joka kattaisi jokaisen yksilön kansalaisena, vapaa-aikana ja työelämässä tarvitsemat perustiedot ja -taidot.
Postmodernin ajan koulutukselle on ominaista, että instituutioiden suhteellinen
rooli pienenee. Tilalle tulevat elämän muut koulivat prosessit ja elämä itse. Koulun uudistuksen keskeisenä analogiana voidaan pitää maailmaa. Koulun tulisi luoda suunnittelun lähtökohdaksi pedagoginen maailma, joka perustuu samanlaiseen avoimuuteen,
muutoksiin, turbulensseihin ja kaaokseenkin kuin oikea maailmakin. Monimutkaisessa
maailmassa eläminen vaatii taitoja, jotka opitaan kompleksisessa ympäristössä. Muutos
merkitsee faktatiedon merkityksen vähenemistä suhteessa proseduaaliseen tietoon, taitojen hankkimiseen ja niiden käyttämiseen. Elämän mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutuminen vaatii taitoja, joiden avulla muutoksia voidaan jäsentää ja joiden avulla voidaan kehittää yksilöllisiä strategioita muutoksiin sopeutumisessa. (Jaakkola, Ropo &
Autio 1995, 84-85.) Koulutukselta vaaditaan perusteellista filosofista pohdintaa koulun
suhteesta ympäröiVään maailmaan ja elämään itseensä. Elämän muutoksineen ja haasteineen on astuttava sisään koulun maailmaan avoimista ovista, koska ei ole olemassa
koulun elämää ja muuta elämää. Elämä itsessään on yksi ainoa kokonaisuus.
Olennaista ei ole enää tiedon lisääminen tiedon itsensä vuoksi, vaan jatkuvan tietotuivan hallitsemiseksi välttämättömän ymmärryksen lisääminen. Koulun arvo punnitaan siinä, missä määrin se kykenee luomaan joustavia, avoimia mahdollisuuksia eriytyvässä ja yksilöityväsSä elämänprosessissa. Tiedon lisäämisen sijasta uusi aika vaatii
lisääntyvää ymmärtämystä ja avointen tilanteiden sietämistä ja niiden hyväksymistä ja
hyväksikäyttämistä. Perinteisen työnjaon mukainen tiede ja tutkimus menettävät merkitystään koulutuksen perustana. Tämä vaatii uusia tieteenrajoja ylittäViä luovia, tieteellisen tiedonmuodostuksen kombinaatiomalleja. (Väärälä 1995b, 20.)
Koulutuksen muuttaminen ei ole kykyä toteuttaa viimeisiä koulutuspoliittisia ajatuksia, vaan kykyä selviytyä sekä suunniteltujen että yllättävien muutosten aiheuttamista hankaluuksista kasvamisen ja kehittymisen myötä. Tarve ymmärtää muutos uudella tavalla on hyväksyttävä, jotta pystyisimme omaksumaan entistä parempia käsitteitä muutosvoimien saavuttamiseksi. Parhaat yhteistyöorganisaatiot ovat avoimempia
ja aktiivisempia ympäristönsä suhteen. Instituutiot eivät voi toimia tiennäyttäjinä. Missä
tahansa tulevaisuuden yhteiskunnassa onnistunut koulunuudistus lähtee tuottavista yksilöistä, jotka eivät ole täysin ympärillään olevien laitosten ja instituutioiden varassa.
JäIjestelmät eivät uudistu itsestään, vaan ihmisistä lähtevä muutos ja ihmisten muuttaminen uudistavat laitoksia. Yhteiskuntaan on saatava kyky aikaansaada koulutusjäIjestelmässä muutoksia, jotka ovat itsestään koIjaavia ja jotka tuottavat tasapainoa ja uusia
ratkaisulinjoja. Epävarmuus, monimutkaisuus, jännitteet ja ongelmat ovat tervetulleita
asioita, joiden avulla voidaan saada aikaan luovia ratkaisumalleja. Ne ovat tie perusteelliseen muutokseen. Jos tuntemattomaan ei uskaltauduta, mitään merkittävää muutosta ei tule tapahtumaan. (Fullan 1994.)
Koulujen yhtenä perustehtävänä on tukea yksilön selviytymismahdollisuuksia
lähtien hänen elämismaailmastaan. Ammattitaito ja ammatillisuus on yksi tärkeä osa
ihmisen elämismaailmaa. Mutta ihmisen täytyy selvitä monesta muustakin asiasta. Sivistyksellisyyteen kuuluu yksilön koko elämismaailman huomioonottaminen. Kokonaisvaltaisen sivistyksellisyyden avulla koulut voivat vahventaa yksilön selviytymistä
yhteiskunnan muuttuvissa ja kompleksissa tilanteissa, jotka ulottuvat laajemmalle kuin
vain työelämään.
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2.2.4

Kansainvälisyyden haasteita ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistymisen haasteista keskustellaan kaikilla yhteiskunnan lohkoilla. Kansainvälisyys on tullut mukaan myös koulujen toimintaan pysyvänä ilmiönä. Suomessa ammattikorkeakoulu-uudistus liittyy kiinteästi kansainväliseen koulutuspolitiikan kehitykseen. Korkeakoulujärjestelmästämme puuttui ammatillista korkeakoulujärjestelmää
vastaava ei-yliopistollinen sektori. Ammatillinen koulujärjestelmämme ei ennen ammattikorkeakoulujärjestelmän luomista ole ollut rinnastettavissa kansainvälisesti. Kansainvälisen rinnastettawuden ja kansakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja avoimempaan liikkuwuteen eurooppalaisilla työmarkkinoilla, vaikutti osaltaan
siihen, että maahamme luotiin ammattikoulujärjestelmä. (Ks. Hallituksen esitys laiksi
ammattikorkeakouluopinnoista, 1994.) Ammattikorkeakoulujärjestelmän luominen on
yhteydessä kansainvälisen taloudellisen kilpailukyvyn säilymiseen ja parantumiseen.
Suomessa koulutuspoliittista ajattelua on ohjannut näkemys, että korkea-asteen koulutusta lisäämällä ja kehittämällä voidaan turvata menestyminen kansainvälisessä kilpailussa. On syytä syvällisemmin pohtia kansainvälisyyden olemusta ja sen rakentumista
osaksi koulujen toimintaan.
Kansainvälisyys tuo mukanaan uusia haasteita ja velvoitteita ja se läpäisee kokonaisvaltaisena prosessina koko koulutusjärjestelmää koskevia koulutuspoliittisia keskusteluja. Kansainvälisyyden esiin nostamisessa korostuu ensisijaisesti Euroopan yhdentymiseen liittyvät koulutuspoliittiset ratkaisut. Koulutuksen osalta se on tarkoittanut
usein eurokansalaisuuteen kasvattamista. Mutta kansainvälisyys pitää sisällään myös
laajemman perspektiivin huomioimista koulutuksessa, koko maailmaa koskevia globaaleja arvoja. Näin voidaan puhua myös maailmankansalaisuuteen kasvattamisesta.
Euroopan unionin perustamissopimuksessa korostetaan subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatetta. Tällä periaatteella halutaan varmistaa kunkin kansallinen päätöksenteko
keskeisissä koulutuspoliittisissa ratkaisuissa. Koulutuslainsäädäntö, koulutuksen sisältöja rakennekysymykset jäävät kunkin kansallisen valtion yksittäisiksi tehtäviksi ja päätäntävaltaa viedään yhä lähemmäs paikallista tasoa. (Raivola 1995, 433-443.) Koulujärjestelmien kansainväliset evaluoinnit vaikuttavat kuitenkin koulutuspolitiikan suunnittelussa. Suomalaisen koulutuksen arvioinnissa käytetään myös ulkomaisia asiantuntijoita. Evaluaatiokeskustelussa on nähty piilevän myös vaaroja kansallisen koulutuksen
suhteen. Koulutuksen pinnalliset uudistamispyrkimykset saattavat levitä ympäri maapallon. Vaarana on järjestelyjen kopiointi ilman, että tutkittaisiin, soveltuuko ne kansalliseen koulutuspolitiikkaan ja opetussuunnitelma-ajatteluun. (Laukkanen 1995, 449.)
Arvioinnin vaarana voi olla piittaamattomuus tai tietämättömyys kansallisen valtion
kulttuurisista sidonnaisuuksista, historiasta ja poliittisista kytkennöistä (Heikkinen
1995b, 465).
Eurokansalaiseksi kasvattaminen merkitsee eräitten asioiden huomioimista koulutuspolitiikassa, mikä aiheuttaa jännitteitä unionin ja kansallisen koulutuspolitiikan
välillä. Ammatillisen koulutuksen osalta tutkintojen ja pätevyysvaatimusten vertailtawus on keskeisin päämäärä, johon pyritään. Ammattipätevyydelle on haluttu luoda
tutkintojen ja pätevyysvaatimusten vastaawuden ja korvattawuden hyväksymisen vaatimukset eri maiden välillä. Tätä perustellaan sillä, että tavoitteena on ollut työntekijöiden vapaa liikkuminen maasta toiseen. Työntekijöiden koulutus ja sen tuoma ammattipätevyys ei voi vaihdella jyrkästi riippuen siitä, missä maassa asutaan. Työvoiman ja
palveluiden sekä uutta luovien innovaatioiden vapaa liikkuwus halutaan varmistaa,
mikä vaatii tiellä olevien esteiden poistamista eli kansallisten ammatillisten kvalifikaatioiden poistamista. Yhteisö on selvästi funktionalisoinut koulutuksen elinkeinoelämän
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palvelijaksi. (Raivola 1995, 433-443 .) Yhdentynyt Eurooppa muodostaa taloudellisen
koalition, jonka jäsenmaille kilpailukyky ja kansainvälistyminen ovat sivistyspolitiikkaa
ohjaavia haasteita (Hirvi 1995,3).
Koulutuksen on tuotettava rakennusaineksia integraation vahvistumiseksi ja toteutumiseksi. Tähän tarvitaan jäsenmaiden kielten, kulttuurin, historian ja instituutioiden tuntemusta. Vaikka kansallista määräämisoikeutta koulutusasioissa arvostetaan ja
korostetaan synergiaa, jonka monimuotoinen kulttuurinen koulutus ja kielellinen yhteisö
tuottaa, koulutuksen tehtävänä on kuitenkin eurokansalaisuuteen kasvattaminen. Tämän
on katsottu vaativan koulutuksen arvoperustan yhtenäistämistä. Koulu toimii kansallisten arvojen ja oman kulttuurin keskeisenä välittäjänä. Mutta kansainvälinen henki tulee
kuitenkin osaksi moni kulttuuristen arvojen välttäjäksi opettajien ja opiskelijoiden liikkuwuden ja vaihto-ohjelmien myötä, ja yhteistyön tarve lisääntyy. Opetussuunnitelmia
tarkastellaan yhdessä, mikä vaatii jonkinlaista yhtenäistämistä niiden osalta. (Raivola
1993, 7; Raivola 1995, 441-442.) Euroopan unioni hankkii jäsenmaistaan tietoja eri
koulutusjärjestelmien osalta ja tekee tutkimuksia eri koulutusjärjesteimien opetuksesta
ja opettajien koulutuksesta. Se toimii näin keskeisenä tiedonvälittäjänä, mutta välttää
tekemästä arviointeja, mikäli maat eivät niitä pyydä tekemään. (Laukkanen 1995, 448449.)
Euroopan unionin yleinen yleispoliittinen raportti White Paper "Growth, Competitiveness, Employment. The Cahllenges and Ways forward into the 21st Century" valmistui wonna 1993. Tätä raporttia on kutsuttu meillä Valkoiseksi kirjaksi. Se on tarkoitettu päätöksenteon perustaksi sekä unionissa että jäsenmaissa toteutettavalIe päätöksenteolle. Koulutuksella halutaan nostaa osaamistasoa unionin alueella, edistää taloudellista kaswa, parantaa kilpailukykyä ja ehkäistä työttömyyttä. Koulutus ja monimuotoisten koulutusjärjestelmien tuntemus on keskeinen yhteistyön tavoite. Keskeisenä
asiana pidetään keskinäistä koulutusjärjestelmien tuntemusta ja eri maiden koulutusjärjestelmistä saatujen tietojen hyödynnettävyyttä oman maan koulutuspoliittisissa ratkaisuissa. (Salminen 1995,485.)
Koulutuksen ja työn välisen läheisen yhteyden merkitys on vaikuttanut ammatillisen koulutuksen yhtenäistämispyrkimyksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliIIä.
Ammattikoulutuksen investointien tehostamisen oletetaan tuottavan taloudellista kaswa, parantavan kilpailukykyä ja luovan työpaikkoja. Ammattikasvatuspolitiikan yrittäjä- ja yrityssidonnaista suuntaa luonnehtivat pyrkimykset asiakassuuntautuneeseen,
laatutietoiseen koulutukseen, avoimeen ja modularisoituun koulutustarjontaan. Tähän
liittyy ulkopuolinen, behavioristinen tulosten arviointi, jonka kriteerinä ovat yksilöiden,
yritysten ja eurooppalaisen talouden ja tuotannon kilpailukyvyn edistäminen. Ammattikasvatuksessa ovat ylikansalliset yhteenliittymät, globaaliin taloudelliseen kilpailuun
suuntautuvat alueet ohittamassa kansallisen valtion. "Kansainvälistymisen" ihanne helpottaa ja oikeuttaa työvoiman liikkuvuutta, sitoutumista yksilölliseen markkinoitawuteen ja ylikansallisten yritysten menestykseen. (Heikkinen 1995b, 463-465.)
Yksityisen edun tavoittelu ja sen muuttuminen kaiken yhteiskunnallisen elämän
hallitsevaksi perustaksi on korostunut monissa markkinayhteiskunnissa. Yksityisen
edun tavoittelu on tullut keskeiseksi taloudellisen toimeliaisuuden, organisaation ja yhteiskunnan kehityksen lähteeksi. Markkinayhteiskunnassa on vaarana se, että koulutus
alistetaan näiden voimien alaisuuteen ja niiden työvälineeksi. Organisaatioista muodostuu liikeyrityksiä ja niitä palkitaan siitä, mitä tuottavampia ja tuloksellisempia ne
ovat. (Groombridge 1994, 178-186.) Tämä koskee myös koululaitoksia, joissa tällä hetkellä elää voimakkaana yrittäjyyden henki. Mitä varten koulut ovat olemassa? Toteutetaanko niissä taloudellisten tahojen intressejä ja hyötyajattelua taloudellisen kehityksen
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valossa? Mihin ovat unohtuneet laajemmat inhimilliset ja yhteiskunnalliset päämäärät?
Groombridgen (1994, 184-185) mukaan markkinayhteiskunnan tuloksena on yhteiskuntia, missä raja rehellisen ja rikollisen toiminnan välillä murtuu, korkeasti koulutetuille ei ole työpaikkoja, yhä useammat putoavat köyhyyteen. Ollessaan yhä enemmän
markkinavoimien käytössä koululaitos luopuu niistä moraalisista, esteettisistä ja muista
arvoista, joita ilman ei kaikkein suurimpia ongelmia kyetä kohtaamaan. Oppilaitosten ja
organisaatioiden tuloksia kontrolloidaan ulkoisesti ja keskitetysti. Palkintona on menestys, tulosrahat tai muut resurssit, rangaistuksena putoaminen, häviäminen kilpailussa
(Heikkinen 1995b, 467).
Kansallisen yhtenäisyyden merkityksen rapautuminen edellyttää yksilöllistä ratkaisua turvaan ja selviytymiseen. Yksilöllisyyden korostuminen ja samalla maailmankansalaisena ja eurokansalaisena eläminen asettavat ihmisille valtavia haasteita oman
elämänhallinnan jäsentämisessä. Koulutuksessa näiden suhde on monimuotoinen. Yksilöllisyys on pulmallinen kysymys suhteessa uusiin, sosiaalisiin haasteisiin. Koko
kulttuurimme on täynnä yksilöitymisprosesseja. Kysymys on jäIjestelmien perusoletusten ja elinvoiman köyhtymisestä uudessa kontekstissa. Yhteisöt, yksilöt ja yhteiskunta
asettautuvat uusiin suhteisiin. Uudessa yksilöitymisprosessissa elämänkulun traditionaaliset siteet menettävät merkitystään. Perhe, suku, työyhteisö, yhteiskuntaluokka ja
asumisyhteisö eivät tarjoa enää turvaa. Tilalle astuvat uudenlaiset siteet, sekundaariset
siteet: jälkiteollisen yhteiskunnan työmarkkinat, kulutus, mediat jne. (Väärälä 1995a,
70-72.)
Yhteiskunnallisessa tilanteessa ajan ja tilan uudessa suhteessa voidaan kysyä
koulutuksen organisoinnissa, mikä on se sosiaalinen rakenne, johon koulutus kiinnittyy
ja kuinka koulu kiinnittää ihmisiä uusiin sosiaalisiin rakenteisiin. Arvojen avulla hahmotamme, mitä kannattaa haluta ja missä järjestyksessä. Airaksisen (1995, 228-239)
mukaan arvot on pantava jäIjestykseen, priorisoitava ja sitten vasta toimittava. Toimintaa tulee ohjata ensisijaisesti arvoista käsin. Toiminta on sekundäärisessä asemassa arvoihin nähden. Jos nämä sekundääriset siteet ja arvot ottavat tilaa enemmän ihmisen
toiminnassa, käytetään teknologian ylivaltaa arvoihin nähden. Keinot määräävät päämääräämme ja samalla luovat niitä. Keinot ovat se viesti, jonka mukaan tulkitsemme
päämäärät ja niiden jäIjestyksen. Emme voi tyytyä siihen, että päämäärät ovat teknologisen prosessin tuotetta, vaan ihmisen on osattava asettaa päämääränsä itse ja sitten valittava toiminta ja välineet sen toteuttamiseksi. Kaiken muutoksen ja suurten kysymysten keskellä koulujen tulisi lähinnä löytää omat arvonsa ja suhteuttaa niitä siihen perustehtävään, mikä kouluilla on.
Sosiaalisena rakenteena voi olla paikallinen yhteisö ja sen tarpeet, kansallisvaltio
tai kansainvälinen yhteisö. Postmodernia kehitystä määrittävät uudella tavalla toisaalta
paikallisuuden muuttunut merkitys ja toisaalta globaalit ja kansainväliset kysymykset.
Koulutuksen on ratkaistava kulttuurinen tulkinta ympäröivän yhteiskunnan muutoksesta. Koulutus ei elä tyhj iössä, irrallaan ihmisten elämäntoiminnoista, vaan se on sidoksissa jokapäiväiseen elämään ja sosiaalisiin rakenteisiin. Epävakaisuuden ja epävarmuuden
lisääntyminen murentaa koulutuksen sidonnaisuuksia perinteisiin rakenteisiin. Koulutuksen sidonnaisuuteen liittyvä globaalinen yhteys ei löydy yleisesti, vaan paikallisten
rakenteiden ja verkostojen kautta. Kansainvälistyminen edellyttää vahvempaa sidonnaisuutta paikallisuuteen. (Väärälä 1995b, 38.)
Muutostendenssit tuovat uusia ristiriitoja ja jännitteitä, joihin koulutuksen olisi
pystyttävä vastaamaan. Epävakaistuminen ja eriarvostuminen luovat uusia haasteita
koulutukselle. Postmoderni, epävakainen kehitys luo uusia riskejä, joka ovat jo hotjuttaneet hyvinvointivaltion tasa-arvoajattelua. Erilaistumiseen sisältyy polarisoiva kehitys
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ja eriarvoistuminen, joka vaatii tekemään yhteiskunnallisen ratkaisun uusista lähtökohdista. Koulutuksen on kyettävä luomaan ja antamaan sellaisia resursseja, joilla ihmiset
voivat ottaa osaa uudenlaiseen yhteiskuntaelämään. (Väärälä 1995a, 60-61.) Koulujen
on luotava ihmisille sellainen selviytymisstrategia, joka auttaa heitä sitoutumaan uudella
tavalla muuttuneisiin yhteiskunnan rakenteisiin. Vaikka tulevaisuus on avoin mahdollisuus, ristiriitainen, epävakaa ja epävarma, on ihmisillä oltava mahdollisuus selvitä siitä
ja koulut voivat olla sen mahdollisuuden antaja. Koulun arvomaailma ja opettajien panos ovat ratkaisevia oppimisympäristön laatua luotaessa. Ajateltaessa koulua ja sen toimintaa sekä opetussuunnitelmien perusteita tällä uudella tavalla on tärkeää pitää mielessä ja tutkia, mistä kaiken tulee alkaa ja mihin suuntaan kaikki johtaa. (Vrt. Airaksinen
1995,232.)

2.2.5

Opetussuunnitelmatyö muuttuvissa rakenteissa

Arvokeskustelu on tämän hetken koulutuspoliittisissa ratkaisuissa keskeistä. Koulutuspoliittisia toimia ja ratkaisuja ohjaavat valitut arvot. Opetussuunnitelmat ovat arvojen
heijastumia koulutuspoliittisesta tahdosta. Opetussuunnitelmien kautta välittyy tietty
näkemys koulutuksen halutusta suunnasta ja siitä, miten sitä koulujen arkipäivän toiminnassa toteutetaan. Olemme myös siirtymässä uudenlaiseen koulutusjätjestelmään,
ammatilliseen korkeakoulutukseen, joka vielä etsii muotoaan. Tässä etsimisvaiheessa on
aika keskustella perusteellisesti koulutuksen tulevaisuusnäkemyksistä ja viime kädessä
siitä, millaisin valmiuksin ja arvomaailmoin koulutamme opiskelijoita tulevaisuuteen.
Yhtenä uudistuskysymyksenä nousevat esiin koulujen opetussuunnitelmat ja niiden rakentaminen. Opetussuunnitelmat on tarkoitettu maailmankuvaa ja maail~ankatsomusta
selkiinnyttäviksi, niiden ehtoja luoviksi toimenpidejoukoiksi ja vaikuttamissuunniksi.
Opetussuunnitelma liittyy laajempaan yhteiskunnallista toimintaa koskevaan ongelmaan. Opetussuunnitelmaa tulee tarkastella totaliteettiperiaatteella. Se, miten maailma
ymmärretään totaliteettina, implikoi sen miten yhteiskunta, toiminta ja kokemus ymmärretään totaliteettina. (Suortti 1981,46-47, ks. myös Hakala 1994a, 9.)
Koulujen opetussuunnitelmien uudistamistyö on aina ristiriitaisessa vaiheessa.
Opetussuunnitelmauudistuksessa näyttää olevan vaikea mieltää se, että uusi opetussuunnitelma on enemmän henki kuin aine. Pysyvän epävakaisuuden tavoittaminen ohjelmallisella tasolla korostaa enemmänkin sitä, että sen avulla autetaan kouluja uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Opetussuunnitelman käsite laajenee käsittämään koko koulutuksen ja opetuksen toimintakulttuurin. Uudenlainen opetussuunnitelma on prosessi, jossa kosketeIlaan opettajien, oppilaiden ja koulun johdon työn keskeistä sisältöä, luodaan uutta työn organisoinnin tapaa ja kulttuuria, jossa ei sovi unohtaa ympäröiVän yhteiskunnan ja työelämän rakenteissa elävää muutosta. (Ks. Väärälä
1995b, 82-83) Kulttuurin uudelleen muokkaamisessa dynaamisten järjestelmien olemassaolo rakentaa kehittyvää kulttuuria. Dynaamisessa järjestelmässä keskeistä on rohkaista vastakulttuurien muodostamiseen, jotta voitaisiin välttää mukautuminen ja kritiikitön omaksuminen. Päämääränä ei siten välttämättä ole yhteisen kulttuurin löytäminen,
vaan eri vaihtoehtojen esille nostaminen dynaamisessa prosessissa. Kun tulevaisuutta ei
tunneta ja ympäristö muuttuu ilman, että sitä voidaan ennustaa, on hallittu konflikti tarpeen onnistuneen muutoksen saamisessa, sen mahdollisuutena oppia uutta. (Fullan
1994,63.)
McLaren (1991) on selvittänyt postmodernin käsitettä artikkelissaan. Postmodernilla voidaan kuvata postmodernisuutta tiettynä tilanteena. Samanaikaisesti sillä voidaan
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viitata teoriaan. McLaren erottaa toisistaan postmodernin tilanteen ja postmodernin sosiaalisen teorian. Postmodernia ajattelua kohtaan tunnetaan kasvavaa kiinnostusta ja sen
vaikutus näkyy valistuksen eli modernin tradition arvioinnissa. Postmodernilla ajattelulla arvioidaan ja luodaan uutta näkemystä koulutuksen, kulttuurin ja vallan välisiin
suhteisiin. Teoriassa revoluution käsite luo kriittisen paradigman, joka näkyy myös
koulutuksessa. Kriittisyys nostaa esille pedagogisen heterogeenisuuden ja luo kompleksisuutta keskusteluun, jota käydään opetussuunnitelmien yhteydessä. McLarenin postmodernisuuden käsitteessä viitataan siihen, että se tuo uutta näkemystä ja uusia alueita
pedagogiseen käytäntöön ja siten laajentaa ja myös muuttaa modernin tradition terminologiaa. McLaren tuo esille myös relativismin käsitteen kasvatuksen alueeseen.
Uusissa opetussuunnitelmissa korostuu usein esimerkiksi oppijakeskeisyys opettajakeskeisyyden sijaan. Mitä oppijakeskeisyydellä tarkoitetaan? Onko kyse uudesta
retoriikasta, jolla rakennetaan abstrakteja hyvää tarkoittavia puhetapoja, mutta mikään
olennainen ei muutu? Kysymys on koko työ- ja oppimiskulttuuria ravistelevasta haasteesta, jonka tulisi näkyä muutoksena koko opetussuunnitelma-ajattelussa ja viime kädessä koko koulun rakenteiden perustan muuttamisessa. (Vrt. Väärälä 1995b, 62.) Välijärven (1993, 1, 14) mukaan ei riitä se, että opetussuunnitelma toistaa tiettyjä kliseitä,
vaan sen tulee kertoa, mitä nämä tarkoittavat koulun käytännössä ja kuinka niille rakennetaan toimiva tietokokonaisuus. Koulut toimivat muutosten yhteydessä rutiinilla ja
vakiintuneilla toimintamalleilla. Koulujen täytyy muutosten yhteydessä muuttaa syvärakenteita, koska ilman syvärakenteisiin puuttumista uudistukset jäävät vähäisiksi.
Koulujen opetussuunnitelmalliset ristiriitaisuudet heijastuvat myös käytännön toimissa.
Uudet sisällölliset ja metodiset ratkaisut eivät tuo koulujen toimintaan uudistusta ja
muutosta, jos koulu elää kaksijakoisessa tilanteessa. Osittain eletään perinteisissä malleissa ja turvallisissa rakenteissa, mutta osittain toimintaan sisällytetään uusia ratkaisuja.
Fullanin (1994, 45, 91) mukaan muutosvaikutuksen myöntäminen rajalliseksi, jollei
samalla saavuteta syvempää ajattelun tai taitojen muutosta, ei merkitse yksittäisten innovaatioitten arvon kieltämistä, vaan muutoksen pääongelmana on liian monien kritiikittömästi omaksuttujen ja keinotekoisten, hajanaisten, ad-hoc- pohjalta tehtyjen innovaatioiden toteuttaminen. (Ks. myös Suortti 1981, 19.) Aronowitzja Giroux (1991,8082) tuovat esille, että koulun muutoksessa keskeistä on kehittää ja tarjota kasvattajille
uusia teoreettisia näkemyksiä, joiden avulla voidaan kriittisesti tarkastella olevassa olevaa tilannetta. Muutos vaatii kuitenkin uuden ajattelutavan käyttöönottoa. He näkevät
postmodernin ajattelun tarjoavan uusia teoreettisia välineitä koulutuksen kehittämiseen.
Postmoderni näkemys on vaihtoehtoinen tapa tarkastella asioita.
Koulutussuunnittelussa korostetaan murroskaudella riskin ottamista ja rohkeaa
heittäytymistä avoimeen tilanteeseen. Se ei onnistu ilman, että irrottaudutaan vanhasta,
vaikka irtaantuminen tuottaisi kipua ja tuskaa ja kaaosta. Ne kuuluvat osana "surutyöhön" ja kriisiin, joka on koettava ja käytävä läpi, jotta uuden syntyminen olisi mahdollista. Fullanin (1994, 38) mukaan kaaos ei ole tieteellisessä mielessä epäjärjestystä vaan
prosessi, jossa vastakkaisuudet ja monimuotoisuudet ovat sulautuneet uudenlaiseksi
klustereiksi, josta avautuu mahdollisuus uudenlaiseen toimintaan.
Edellä on tarkasteltu yhteiskunnan sekä koulutuspolitiikan kehitystä ja luotu tulevaisuuden visioita, mihin suuntaan muutoksessa ollaan menossa. Muutos lähtee kokonaisvaltaisesta yhteiskunnallisen tilanteen tarkastelusta. Koulumaailma ja koulut elävät
osana muuta yhteiskuntaa, johon muutoshaasteet ja vaatimukset kohdistuvat. Koulutuspoliittiset ratkaisut syntyvät laajemman viitekehyksen eli yhteiskunnan muutoksen
suunnassa. Nämä muutoksen taustatekijät on otettava huomioon koulujen kehittämistyössä. Myös yksittäisen koulun on oltava tietoinen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen
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tekijöiden, toimintojen ja ajattelutapojen muutoksesta. Uutta koulutusjärjestelmää luotaessa ja kehitettäessä yhteiskunnallis-kulttuurinen merkitysanalyysi korostuu.
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohtia ja analysoidaan ammattikorkeakoulujen toimintafilosofista perustaa, millaisia
toimintaan liittyviä ratkaisuja ne ovat kehittäneet vastaamaan edellä esitettyihin muuttuneisiin haasteisiin. Toimintafilosofisen perustan tarkastelun lähtökohdaksi on otettu
ammattikorkeakoulujen profiloitumisprosessi. Profiloitumisprosessissa nousee esille
suhde opistoasteen koulutukseen ja yliopistoihin. Keskeisiä näkökulmia profiloitumisessa on tiedon merkityksen pohtiminen sekä pedagogisen mallin luominen ammattikorkeakoulujen opetuksen perustaksi. Yksi vahvimpia tulevaisuuden kehittämiskohteita
on monialaisuuden hyödyntäminen ja uuden, monialaisen ammatti-identiteetin luominen ammattien perustaksi.
Toiseksi pohditaan ja luodaan teoreettista mallia siitä, mitä toimintafilosofinen
muutos edellyttää ammattikorkeakouluilta. Tarkastelussa korostuu syvällisen muutoksen ulottuminen rakenteisiin ja toimintaan. Syvällinen muutos vaatii toisen asteen
muutoksen, jolloin todellinen muutos ammattikorkeakouluissa opistoasteen koulutuksesta korkeakouluksi voisi aidosti toteutua. Kysymys koulujärjestelmän syvällisestä
uudistuksesta ja muutoksista sen toiminnassa koskettaa kasvatuksen merkityksen analysointia laajemmassa viitekehyksessä. Koulujen toimintaperusteiden muutoksessa kehittämistyön lähtökohdaksi nousee kasvatuksen perusteiden pohtiminen yhteiskunnalliskulttuurista taustaa vasten.

3

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LÄHTÖKOHDAT
JA TOIMINTAFILOSOFINEN PERUSTA

3.1

Ammattikorkeakoulujen syntyvaiheet Suomessa

Arnmattikorkeakoulujärjestelmä on massamme uusi koulutusjärjestelmä. Arnmattikorkeakoulujärjestelmän syntymiseen vaikuttivat keskeisesti koulutuspoliittiset kysymykset. Koulutuspoliittiset kysymykset koskivat korkeakoululaitoksia ja niiden laajentumista sekä ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeita. Korkeakoululaitoksen kehittämislainsäädäfltö annettiin vuonna 1966. Korkeakoululaitoksen kehittämislainsäädännön taustalla oli huoli kansainvälisestä kilpailukyvystä, lukion laajentumisen myötä
syntynyt korkeakouluopetuksen kysynnän kasvu sekä monilla aloilla koettu pula akateemisen loppututkinnon suorittaneista henkilöistä. Kehittämislain yhtenä tavoitteena oli
jatkokoulutuspaikkojen tarjoaminen viidennekselle ikäluokasta ja puolelle ylioppilaista.
Tämä vaikutti siihen, että koulutuspaikkoja lisättiin ja korkeakoululaitos laajeni Suomessa. Maahan perustettiin eri puolille korkeakouluja, jotka olivat korkeakoulujen laajennuksiaja ns. filiaaleja. (Lampinen & Savola 1995, 26-27.)
Korkeakoululaitoksen kehittämislainsäädäntö erotti korkeakoulujen ja muun
koulutuspolitiikan suunnittelun vahvasti toisistaan. Suomalainen keskiaste uudistettiin
1980 -luvun alkupuolella. Uudistuksen yhteydessä laiminlyötiin mahdollisuudet korvaavuuksien lisäämiseen lukion ja ammatillisten oppilaitosten, ammatillisen koulutuksen eri lohkojen ja tasojen sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen välillä.
Eri sektoreiden ja koulutusalojen väliset korkeat raja-aidat ovat pääsyynä nykyisen
koulutusjärjestelmämme osittaiseen tehottomuuteen, kokonaisopiskeluaikojen venymiseen ja epätarkoituksenmukaiseen moninkertaiseen koulutukseen. (Lehtisalo 1991, 22,
Lampinen 1998, 96.)
Korkeakoulujen laajentamisprosessissa ei luotu yhteyttä muuhun koulutukseen ja
tämä osaltaan aiheutti 1970-luvulla ylioppilassuman. Ylioppilaiden jatko-opintoihin
pääsy vaikeutui. Keskiasteen koulunuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli parantaa
ammatillisen koulutuksen asemaa ja luoda siitä varteenotettava vaihtoehto lukiolle.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan lukio oli vetovoimaisempi koulutusväylä kuin ammatillinen koulutus. Tästä oli seurauksena se, että ylioppilaspohjaista koulutusta lisättiin
opistoasteella ja korkea-asteella. Ylioppilaiden jatkokoulutusmahdollisuudet paranivat,
mutta samalla se mursi keskiasteen koulunuudistuksen keskeisen idean eli ammatillisen
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koulutuksen aseman parantamisen yleissivistävään koulutukseen nähden. (Ks. Lampinen & Savola 1995, 32-33; Numminen 1995,117.)
Ylioppilassumaa oli pakko lähteä purkamaan uudella tavalla, koska aikaisemmat
koulutuspoliittiset ratkaisut eivät olleet riittävän tehokkaita. Korkeakoululaitosta laajennettiin ja ammatillisella puolella koulutuspaikkoja lisättiin laajentamalla ylioppilaspohjaista koulutusta. Paineen purkamiseksi nousi esille eri vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona oli yliopistolaitoksen laajentaminen entisestään ylioppilaiden jatkokoulutusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Toisena vaihtoehtona esitettiin tutkintoanto-oikeuksien
myöntämistä keskiasteen oppilaitoksille. Kolmantena vaihtoehtona nousi esille 1980luvun loppupuolella ammattikorkeakoulujärjestelmän luominen yliopistojen rinnalle.
Tämä nähtiin ainoana järkevänä ratkaisuna. (Lampinen 1995a, 11-12, Lampinen 1998,
97-98.)
Ylioppilassuman purkaminen oli yksi ratkaiseva, mutta ei ainoa tekijä, miksi ammattikorkeakoulujärjestelmää alettiin Suomeen kehittää. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi myös siksi, että opistoasteen koulutusta haluttiin laajaalaistaa, koulutuksen tasoa haluttiin nostaa kansainväliselle tasolle ja ammatillisen
koulutuksen moniportaisuutta haluttiin vähentää. Ammattikorkeakoulututkinnoista on
ollut tarkoituksena luoda nykyisiin korkeakoulututkintoihin verrattavia tutkintoja, joiden tehtävänä on ensisijaisesti ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittäminen työelämään. (Korhonen 1992, 12-13.)
Ammattikorkeakoulujen perustaminen Suomessa lähti liikkeelle kokeilutoiminnan
kautta. Valtioneuvosto myönsi huhtikuussa 1991 kokeiluluvan 19 väliaikaiselle ammattikorkeakoululle 1.8. 1991 alkaneelle toimikaudelle. Myöhemmin lupa annettiin vielä
kolmelle ammattikorkeakoululle seuraavana vuonna alkavalle toimikaudelle. Ammattikorkeakoulukokeilussa oli siten alusta alkaen mukana 22 ammattikorkea'koulua, joihin
kuului kaikkiaan 85 ammatillista oppilaitosta eri puolelta Suomea. Kokeiluja oli käynnissä kaikissa lääneissä. (Ks. Lampinen & Savola 1995, 49-56; Numminen, Lampinen
& Mykkänen 1996, 49; Lampinen 1998, 104-105.) Ammattikorkeakoulujen kokeilutoimintaa ja toiminnan suuntaamista ohjailtiin kokeilulainsäädännön avulla.
Ammattikorkeakoulujen vakinaistamista edelsi mittava ja laaja kokeilutoiminta,
joka on ollut tyypillistä suomalaisessa ammattikorkeakoulujärjestelmässä. Vielä 1980luvun lopussa Suomessa ei ollut riittävää valmiutta hyväksyä ammattikorkeakouluja
yliopistojen rinnalle. Kokeilutoiminta oli siten ainoa mahdollinen etenemistie. (Lampinen 1995b, 5.) Kokeilutoiminta henki vahvaa kehitysoptimismia. Oppilaitoksen osalta
siihen liittyi koulutuksen kasvua ja kehittymistä monilla eri ulottuvuuksilla. Kokeilutoiminta pakotti oppilaitokset panostamaan koulutuksen laatuun ja tasoon. Ammattikorkeakoululupaa hakevien oppilaitosten tuli perustella toimintansa ja näyttää, että sillä oli
sellaisia vahvuusalueita ja erityisosaamista, jotka puolsivat oppilaitoksen liittymistä
ammattikorkeakoulujärjestelmään.
Kokeilutoimintaa on pidetty hyödyllisenä. Ammattikorkeakoulukokeilua ei kuitenkaan voida pitää puhtaan kokeiluasetelman mukaisena Ammattikorkeakoulujärjestelmää itsessään ei asetettu kokeiltavaksi, vaan siihen liitettiin mukaan niitä tapoja,
joilla ammattikorkeakoulut Suomessa voitaisiin toteuttaa. Tähän on liittynyt organisatorisia, pedagogisia ja toiminnan järjestämiseen liittyviä tekijöitä, joilla ammattikorkeakoulut sijoitetaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja osaksi muuhun koulutusjärjestelmään.
Tämä on antanut mahdollisuuden etsiä ja toteuttaa erilaisia malleja ammattikorkeakoulujen rakenteiksi. (Lampinen 1995b, 5-6.) Ammattikorkeakoulujen kokeilutoimintaa
kehitettiin koko ajan keskustelujen ja mittavien arviointien kautta. Yksittäiset ammattikorkeakorkeakoulut kehittivät toimintaansa myös ulkopuolisten arvioitsijoiden avulla.
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Kokeilujen onnistumisen kannalta oli tärkeätä riittävä kattavuus aloittain, alueittain ja muodoittain. Samoin kokeiluissa oli oltava mukana tarpeeksi suuri osa koulutuksesta, jotta saatujen tulosten arviointi olisi luotettavaa. (Orelma 1992, 87.) Suomalaisen
ammattikorkeakoulujärjestelmän rakentamista ja kokeilutoiminnan prosessia ohjailtiin
hyvin väljälinjaisilla koulutuspoliittisilla toiminnoilla. Ammattikorkeakouluverkon rakentamisessa voidaan Lampisen (1995b, 6) mukaan noudattaa induktiivista tai deduktiivista menetelmää. Deduktiivisessa menettelyssä ammattikorkeakoulut perustetaan ennalta määritettyjen tavoitteiden mukaisesti vastaamaan valtakunnallista tarvetta. Induktiivisessa menettelyssä ammattikorkeakoulut muodostuvat paikallisen aktiivisuuden
pohjalta ilman ylhäältä annettuja tiukkoja määräyksiä. Suomalainen malli on ollut lähellä induktiivista lähestymistapaa. Oppilaitokset ovat rakentaneet omia alueellisia kokeiluyksiköitä oman aktiivisuutensa perusteella. Keskushallinto on hyvin vähän ollut
vaikuttamassa kokeiluyksiköiden koostumuksen syntymiseen. Kokeiluilla on ollut väljät
yleistavoitteet ja lisäksi kokeilutoiminnan puitteiksi on laadittu verrattain suppea kokeilulainsäädäntö. Itse kehittämistyö ja ammattikorkeakoulun profiloituminen on tapahtunut oppilaitoksissa. Tämä on ollut oppilaitosten ja sen henkilökunnan kannalta
haasteellinen ja voimavaroja kysyvä tehtävä.
Kokeiluyksiköiden henkilökunnalle kokeilu on merkinnyt haastetta, sekä uhkan
että mahdollisuuden avautumista samalla kertaa. Oppilaitoksilta on vaadittu onnistunutta muutosjohtamista ja muuttuvaa toimintaa, jotta ne ovat pystyneet antamaan riittävän näytön toiminnastaan. Yksi keskeisimmistä haasteista on ollut sopivien hakuryhmittymien ja niitä vastaavien ylläpito-organisaatioiden muodostaminen. Monialaisissa
yksiköissä haasteena on ollut oman profiilin luominen ja löytäminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa niin, että synergiaedut voitaisiin hyödyntää toimintaa suunniteltaessa. Kokeilutoiminta aktivoi myös muita oppilaitoksia kehittämään omaa toimintaansa, vaikka ne eivät liittyneet mukaan ammattikorkeakoulujärjestelmään. (Valkonen
1994,6-7.)
Hallitus valmisteli 1994 esityksen eduskunnalle laiksi ammattikorkeakouluopinnoista ja siihen liittyvistä laista. Hallituksen esityksessä pohdittiin laajasti perusteluja
ammattikorkeakoulujärjestelmän vakinaistamiseksi Suomeen. Hallituksen esityksessä
kiirehdittiin lain voimaantuloa. (Ks. Hallituksen esitys eduskunnalle 319/94.) Laki ammattikorkeakouluopinnoista astui voimaan maaliskuussa 1995. Laki mahdollisti ensimmäisten ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen. Laaja, vakinainen ammattikorkeakouluverkko on lähes valmis ja se valmistuu lopullisesti Suomeen alkaneen vuosituhannen 2000 alkupuolella. Vakinaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään tulee kuuluumaan noin 30 ammattikorkeakoulua. Vuonna 1999 maassamme toimii 32 ammattikorkeakoulua, joista vakinaisia ammattikorkeakouluja on 28 ja väliaikaisina toimii neljä.
Vakinaisen ammattikorkeakoulun muodostumisen myötä opistoaste tulee kokonaan
häviämään vuosituhannen alkupuoleen mennessä. (Ks. Lampinen 1998, 96-113.)

3.2

Ammattikorkeakoulun profiloitumisprosessin lähtökohdat

3.2.1

Ammattikorkeakoulun profiloituminen suhteessa opisto-asteeseen ja
yliopistoon

Ammattikorkeakoulujärjestelmä Suomessa perustuu selvästi duaalimalliin. Duaalimalli
on perusteltua, jos halutaan korostaa ammattikorkeakoulujen omaleimaisuutta yliopis-
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toihin nähden. Ammattikorkeakoulututkinnot luetaan meillä omaksi kokonaisuudekseen
yliopistotutkintojen rinnalla. Kokeiluvaiheen aikana vahvistettiin ammattikorkeakoulututkintojen asema yliopistotutkintoihin rinnasteisena, mutta erillisenä tutkintokategoriana. Suomeen ei myöskään luotu yhtenäistä ammattikorkeakoulututkintoa, vaan tutkintojärjestelmä eriytyy aloittain. (Lampinen 1998, 105.) Jos ammattikorkeakoulut nähdään
alempana korkeakoulututkintona tai yliopistoihin valmentavana koulutuksena, on binaarimallin valinta silloin perusteltua. Joissakin maissa, esimerkiksi Englannissa ja Irlannissa, ammattikorkeakoulut perustettiin binaarimallin pohjalta. Siinä ammattikorkeakoulujen tutkinnot sijoittuvat peräkkäin samalle yhtenäiselle janalIe yliopistotutkintojen
kanssa. Ammattikorkeakouluihin on sijoitettu yliopistollisia tutkintotasoja.
Duaalimallijärjestelmää, jossa esiintyy kaksi selvästi toisistaan erottuvaa korkeakoulumallia, on toteutettu Saksassa ja Hollannissa. Suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmä on saanut vaikutteita muiden maiden, erityisesti Englannin, Hollannin ja
Saksan vastaavista järjestelmistä. Ylläpidon ja hallinnon osalta suomalaiset ammattikorkeakoulut muistuttavat Britannian Polytechnikejä, jotka tosin ovat poistuneet jo
käytännöstä. (Ks. Lampinen 1995a, 15-18; Lampinen 1995b, 1-2.) Suomen ammattikorkeakoululaitoksen pystyttäminen on tapahtunut hollantilaisen filosofian mukaisesti.
Hollannissa annettiin hyvin kireää aikataulua noudattaen muutamassa vuodessa oppilaitosten liittyä yhteen vapaaehtoisesti. Ammatillisen korkea-asteen koululaitosten luomisella tavoiteltiin koulukoon suurentamista, oppilaitosten autonomian kasvattamista ja
voimavarojen tehokkaampaa käyttöä. (Orelma 1992, 111.) Suomessa on omaksuttu
mannermainen, Hollannin ja Saksan ratkaisua muistuttava malli, samantasoinen mutta
erilainen (equal but different) (Lampinen 1998, 101; ks myös OECD 1991).
HBO-laitosten (Hoger Beroepsonderwijs = ammatillinen korkeakoulutus) päämääränä ja tavoitteena on antaa teoreettista ja käytännöllistä opetusta setlaisia ammattitaitoja ja ammatteja varten joissa korkea-asteen koulutusta vaaditaan tai se on toivottavaa. Koulutuksen tulee edistää opiskelijoiden persoonallisuuden kehitystä ja kyvykkyyttä toimia yhteiskunnassa. Ylemmän keskiasteen päättäneillä on mahdollisuus jatkaa
opintojaan ammattikorkeakouluissa. Toimintaa ohjaavia päämääriä on opetuksen antaminen, soveltavan tutkimuksen tekeminen, ammattien kehittäminen sekä jatkotutkintokoulutuksen järjestäminen. Ammattikorkeakoulut muodostavat selvästi erillisen sektorin
yliopistojen rinnalle. (Orelma 1992,42,48; Palonen, Rinne & Kivinen, 1992,82-83.)
Saksassa ammattikorkeakouluille annettiin legaalisesti yhtäläinen asema muihin
korkeakouluihin nähden vuoden 1985 korkeakoulutuksen kehityslain uudistamisen yhteydessä. Ammattikorkeakoulut joutuivat käymään läpi identiteettikriisin; niitä ei oltu
valmiita hyväksymään kovin helposti. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen statuserot
koettiin hyvin voimakkaina. Ei tiedetty pitäisikö ammattikorkeakoulujen muuttua yliopistojen kaltaisiksi vai korostaa enemmän omaa erillisluonnetta. Saksassa ammattikorkeakoulu on ollut luonteeltaan ammattiteoreettinen ja vahvasti käytäntöön suuntautunut.
Kiistakysymykseksi Saksan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille on muodostunut tutkimuksen määrä ja laatu. Yliopistot haluavat pitää kiinni tutkimustoiminnasta,
niiden mielestä ammattikorkeakouluille kuuluu lähinnä kehittämistoiminta. (Teichler,
Kivinen & Rinne 1991, 132; 134; Orelma 1992, 37.) Ammattikorkeakoulun tulevaisuus
Saksassa on vakiintuneesta asemasta huolimatta kilpailun sävyttämää. Selkeä differentioituminen, ja vahva erillisyyden korostaminen on sen tulevaisuuden kannalta elintärkeä
tekijä (Orelma 1992, 37).
Duaalimallin ajatuksena on perustaa ammattikorkeakoulujärjestelmä kahden erilaisen tradition, ammatillisen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen varaan. Suomalaisessa mallissa ammattikorkeakoulujärjestelmä perustuu ammatillisten, oppilaitosten kehit-
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tämiselle korkeakoululaitokseksi. Tämä vaatii suunnitelmallisen kehittämisstrategian
luomista, jolla tavoitellaan opistoasteen koulutuksen kehittämistä korkeakoulutasoiseksi. Opistokoulutuksen traditiona on ollut koulumaisuus ja läheiset yhteydet työelämään.
Ammattikorkeakoulut haluavat säilyttää läheiset yhteydet työelämään, koska ammatillinen asiantuntijakoulutus korostuu ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Ammattikorkeakoulut voivat siten tuottaa työelämään pitkälle käytännön asiantuntijatehtäviin koulutettuja ammattilaisia. Niiden toiminta tähtää myös voimakkaammin alueellisesti suunnattuihin tehtäviin ja ne voivat toimia siten myös alueellisen toiminnan kehittäjinä. Yliopistojen toiminta perustuu Suomessa humboldtilaiseen ideologiaan, joka korostaa tieteellisyyttä sekä tutkimuksen ja opetuksen liittymistä toisiinsa. Yliopistolaitoksen vahvuus on ollut nimenomaan teoreettisessa osaamisessa ja tieteellisten menetelmien hallinnassa. Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy myös teoreettisuus ja tutkimuksen
tekeminen. Ammattikorkeakoulujen teoreettisuus ja tutkimus on suuntautunut enemmän
käytäntöä tukevaan tutkimukseen. (Lampinen 1995a, 15-18; Lampinen 2000, 1.) Ammattikorkeakoulut syntyivät kahden ajattelutavan leikkauspisteessä. Ensinnäkin on
nähty tärkeäksi kehittää käytännöllisempää korkeakoulutusta, joka yliopistoa suoremmin vastaisi ajankohtaisiin työelämän kehittämisvaatimuksiin. Toisena ajatuksena on
ollut perustaa sellainen korkeakoulurakenne, joka mahdollistaa sekä yliopistojen että
ammattikorkeakoulujen rinnakkaiselon. (Lampinen 2000, 4) Rajakäyntiä tullaan käymään ja käydään näiden asioiden osalta. Tämä ei poista sitä mahdollisuutta, etteivätkö
nämä erilliset korkeakoululaitokset voi tehdä myös yhteistyötä toistensa kanssa ja olla
antavia ja saavia osapuolia kumpaakin suuntaan.
Suomalaiseen korkeakoulutusta koskevaan keskusteluun ovat tuoneet uusia vaikutteita ulkomaiset esikuvat ja muiden maiden korkeakoulujen toimintamallit. Englantilainen yliopistolaitos korostaa tutkimuksen ja opetuksen välisen yhteyden lisäksi opiskelijan persoonallista kasvua (liberal education). Amerikkalaista yliopistomallia ja sen
toimintaa leimaavat hajautuminen, eriytyminen, kilpailu, yritteliäisyys ja ammatillinen
kontrolli. Tutkimus on siirtynyt etenevässä määrin yliopistojen ulkopuolelle, erillisiin
tutkimuslaitoksiin. Englannista ja Yhdysvalloista levisi Suomen korkeakoulukeskusteluun manageristinen ajattelutapa. Siinä yliopistot on nähty yritysten tapaan kilpailuyksikköinä, joiden tulee ansaita oma olemassaolonsa. Humboldtilainen ideologia ei enää
puhtaasti ole toteutettavissa nykyisessä korkeakoulujärjestelmässä. (Lampinen 2000, 12, 9) Ammattikorkeakoulutuksen profiloitumisessa keskeistä on, miten ne sisällyttävät
toimintaperustaa koskevaan keskusteluunsa muiden maiden korkeakoulujen toimintamalleja.
Ammattikorkeakoulujen perustaminen yliopistolaitoksen rinnalle on perusteltua,
mikäli ne löytävät oman perustellun, yliopistoista poikkeavan profiilin. Ammattikorkeakouluja on kritisoitu monesta suunnasta. Kritiikki on kohdistunut ensinnäkin siihen,
että on tehty niin sanottu kyltin vaihto, jolloin mitään ratkaisevaa muutosta tai uudistusta ei tapahdu ammatillisen koulutuksen taholla. On oltu huolissaan myös niistä kustannuksista, joita uuden järjestelmän kehittäminen aiheuttaa, koska taloudellinen tilanne
ja resurssien suuntaaminen on kokenut yhteiskunnan taholta muutoksen. On pelätty
myös sitä, että jotkut ammattikunnat kokevat statuksen laskua, jos ammattikorkeakoulu
alkaa tuottaa "lähes" akateemisen loppututkinnon suorittaneita perinteisten yliopistotutkinnon suorittaneiden rinnalle. (Kivinen, Rinne & Ahola 1989, 142.)
Ammattikorkeakoulujen tutkinnot ovat herättäneet keskustelun tutkintojen rapautumisesta eli inflatoivasta vaikutuksesta entisiin opistotutkintoihin nähden. Mikä asema
entisten opistoasteen tutkinnoilla tulee olemaan ammattikorkeakoulututkintoihin verrattuna? Tarvitseeko työelämä niin paljon korkeasti koulutettuja alan ammattilaisia,
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jotka koko ammatillinen korkea-asteen koulutusjärjestelmä tuottaa? Määrä ei saa korvata laatua. Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa suurin osa koulutuksesta sijoittuu
kuitenkin kouluasteelle ja ammattikorkeakoulututkintojen osuus on huomattavasti pienempi. Oppilaitosten olisi myös kehitettävä kouluasteen tutkintoja, koska suurin osa
ammatillisesta koulutuksesta järjestetään kuitenkin kouluasteella. (Ks. Järvinen 1995,
131-133; Orelma 1992, 124-125; Melametsä 1993,22.)
Ammattikorkeakoulujen vakinaistamisprosessi alkaa olla lähes valmis. Mutta
opppilaitokset ovat joutuneet kohtaamaan saman identiteettikriisin, joka on jouduttu
käymään läpi myös muiden Euroopan maiden ammattikorkeakoulujen kohdalla. Mikä
on ammattikorkeakoulujen todellinen asema yliopistojen rinnalla? Ammattikorkeakoulut haluaisivat vahvistaa asemaansa korkeakouluna laajentamalla tutkimustoimintaa
sekä järjestämällä jatkotutkintoja. Yliopistot vastustavat ammattikorkeakoulujen toiminnan laajentamispyrkimyksiä. Monissa Euroopan maissa korkeakoulutus on yhdentynyt. Tutkintojärjestelmää on yhtenäistetty samankaltaiseksi yliopistojen kanssa, jolloin eri korkeakouluissa suoritettavat tutkinnot ovat samanarvoisia ja vertailukykyisiä.
Kansainvälinen paine suuntautuu korkeakoulutuksen yhdentymispyrkimyksiin. Duaalimallin tarkoituksena on ollut perustaa erilainen vaihtoehto korkeakoulutukselle. (Lampinen 1998, 112.)
Yhdentymispyrkimys kaikilla tasoilla murtaa duaalimallin perustaa. Ammattikorkeakoulujärjestelmä on saatu juuri valmiiksi ja sen kehittämistyö on vasta aluillaan monissa perustoiminnoissa. Opistoasteen traditiosta irrottautuminen ja kehittyminen korkeakouluksi vaatii oman aikansa. Opettajien pedagoginen koulutus vie myös oman aikansa. Ensimmäiset ammattikorkeakouluissa perustutkintonsa suorittaneet hakevat
paikkaansa työelämässä. Mitkä ovat ammattikorkeakoulujen valmiudet vastata muutosvaateisiin ja -pyrkimyksiin? Jos tutkimustoimintaa ja jatkotutkintoja halutaan laajentaa,
onko olemassa reaaliset mahdollisuudet vastata näihin pyrkimyksiin? Toiminnan lähtökohtana tulisi käydä ammattikorkeakoulujärjestelmän sisäinen arvokeskustelu, mikä
ammattikorkeakoulu on ja mihin koulutuksella pyritään. Ammattikorkeakoulun profiloitumisessa olisi tärkeää arvioida kriittisesti, missä vaiheessa ammattikorkeakoulujen
kehittämistyö on. Ensiarvoisen tärkeää olisi löytää toiminnalle ensiksi perusteet, joista
käsin voisi suuntautua uusiin haasteisiin.
3.2.2

Tiedon paradigma ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulujen perustamisesta on se etu yliopistoille, että tutkimuksen teko ja
vapaan yliopiston säilyminen olisi taattu yliopistoille ja ne voisivat entistä tehokkaammin suunnata toimintaansa perinteiseen tieteelliseen työhön (Kivinen, Rinne & Ahola
1989, 154). Yliopiston toimintaa voidaan karsia monella tavalla, jolloin jäljelle jää vain
ydin, sivistys- ja tiedeyliopisto. Yliopiston tehtävänä on sivistys, mutta ei mikä tahansa
sivistys, vaan nimenomaan teoreettinen sivistys. Yliopiston tehtävänä on luoda ympäristö, jossa ihmisen teoreettiset hyveet toteutuvat ja hän tutustuu teoriaan eli asioiden
katselemiseen. Ajattelu on ihmisen tärkein ominaisuus ja teoria on ajattelun korkein
muoto. Teoria toteutuu tieteessä, jonka paikka on yliopistossa (Airaksinen 1995, 228239).
Ammattikorkeakoulut eroavat yliopistoista vahvemman professionaalisen suuntautumisen johdosta. Ammattikorkeakoulujen on selvemmin kuin yliopistojen kyettävä
vastaamaan nopeisiin työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Sitoutuminen käytäntöön ei
merkitse teoriavastaisuutta vaan vaatimusta kehittää entistä osuvampia teorioita. Am-
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mattikorkeakoulujen erityisvastuuna on ammatillisen toiminnan ymmärtäminen sekä
siihen liittyvien teorioiden kehittäminen. Korkeatasoinen ammatillinen osaaminen on
perustava lähtökohta ammattikorkeakoululle. (Lampinen 1995b, 3.) Ammattikorkeakoulujen perustamisen yhteydessä joudutaan pohtimaan tiedon, teoreettisen tiedon, kokemustiedon ja arkitiedon välisiä suhteita. Postmoderni ajattelu opponoi länsimaisen
kulttuurin keskeisintä määritystä kaikenkattavaa dualismia vastaan, jonka kyvyttömyytenä on käsitteellistää yhteiskunta ei-dualistisella tavalla. Postmodernia ajattelua leimaa
tiukkojen määritelmien välttäminen, karkaava, liukuva tapa määritellä käsitteet ei vain
läsnäolon vaan myös poissaolon ja nimenomaan erojen kautta. Tähän liittyy alkuperän,
valmiin tilan määrittelyn puuttuminen ja erilaisten dikotomien poistaminen. (Naskali
1992, 101, 105.)
Tällöin keskeistä ei ole pohtia sitä, ovatko käsitteelliset asettelumme selvästi
praktiset, puolikäytännölliset vaiko teoreettiset. Tulisi pikemminkin kyetä näkemään
niitä yhdistävä pyrkimys tai asenne, johon liittyy ilmiön avoin hahmottaminen. (Hakala
1994b, 11.) Tieteellinen tieto muodostuu kunakin ajankohtana 1) todellisuutta koskevasta tieteellisestä käsityksestä ja 2) tieteellisen tiedon tuottamistavoista ja menetelmistä. Tieteellisen tiedon muodostamiseen vaikuttaa se, miten jäsennämme todellisuutta.
Todellisuudesta voidaan luoda erilaisia jäsennyksiä siksi, että tiedon tuottamisen tavoitteet ja tehtävät ovat erilaiset. Tällöin puhutaan funktionaalisesti erilaisista tiedonkäsityksistä. Onko tiedon tavoitteena tukea vallitsevaa toimintatapaa tai toiminnan puitteita eli rakenteita vai suhtaudutaanko kriittisesti epäkohtia etsien tai uudistusten kohteita kartoittaen? Tieto on joko legitimoivaa tietoa tai kieltävää tietoa. Tiedonmuodostuksen tavoitteena voi olla myös toiminnan suuntaaminen, jolloin tieto välittää käsityksiä siitä, mihin päämääriin tulisi pyrkiä. Tiedolla voidaan pyrkiä kehittämään välineitä
ottamatta kant~a päämääriin. Tieto nähdään silloin päämäärätiedoksi ja välinetiedoksi.
(Nuutinen 1994, 61, 73-74.)
Yhteiskunnan jatkuva muutos edellyttää henkilökohtaisesti pohdittua kriittistä
suhdetta tietoon. Rakentava, tuottava kriittisyys edellyttää omakohtaista näkemyksellisyyttä. Silloin voidaan puhua kriittisestä tietoisuudesta. Vasta silloin tieto voi ohjata
toimintaa käytännön toimintatilanteissa. (Niinistö 1994, 77-81; ks. myös Rousi 1991,
50.) Lyotard postmodernissa kasvatustieteellisessä ajattelussa rohkaisee oppilaita kehittämään uusia ideoita ja näkemään kriittisesti, mikä on yleisen ja hyväksyttävän viisauden takana. Oppijoita kehotetaan olemaan herkkiä välttämättömälle pakolle ja erilaisuudelle. Jos oppijoita opetetaan olemaan herkkiä eroavaisuuksille, heidän täytyy tuntea
kriittisen ajattelun mahdollisuudet ja yleensä tietää, mitä on kriittinen ajattelu. Kriittinen
ajattelu luo avoimuutta kysymyksille. (Fritzman 1990, 378-379.)
Oppiminen edellyttää sellaisten uusien tulkintojen tekemistä, jolla voimme kehitellä, eriyttää ja uudelleen vahvistaa vakiintuneita viitekehyksiämme tai luoda uusia
merkitysskeemoja. Sellaisessa oppimisessa, jonka tuloksena yksilö oppii arvioimaan
merkityksiä ja tarkoituksia, luomaan itse omia arvojaan ja tutkimaan omien uskomustensa pätevyyttä reflektiivisen dialogin kautta, syntyy kriittinen tietoisuus. (Mezirow
1995, 377.) Ammatillisen koulutuksen tietokäsityksessä joudutaan pohtimaan tiedon ja
käytännöllisen toiminnan kokonaistamista. Tieto ohjaa ihmisen aktiivista, tiedostavaa
toimintaa. Tietoa kehittyy myös toiminnassa. Tiedon on todellistuttava käytännössä.
Käytännöllinen tieto sisältää aina teoreettista tietoa. Tieto ei ole suoraa todellisuuden
kopiointia, vaan ikuisesti muuttuvaa inhimillisen oivaltamisen tulosta. Tieto saa lopulta
merkityksensä ihmisen kautta. (Rousi 1991,49-50.)
Ammatillisen koulutuksen tieteellistämisen perusteeksi on esitetty elinkeinoelämän muutosten nopeus ja ennakoimattomuus. Jotta muutoksia pystyttäisiin ennakoi-
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maan tai mukautumaan uuteen tilanteeseen, tarvitaan uutta tietoa. Teoreettisen aineksen
lisäämistä edellyttää myös ammattikäytänteiden nopea muuttuminen ja uusiutuminen.
Siksi ammattitaito pitäisi perustua työntekijän taito on konstruoida muuttuvia tilanteita.
(Nuutinen 1994, 57; 76.) Ihmisen oma toiminta, se mitä hän arjessa tekee ja tekemisensä yhteydessä kokee, on merkittävä tiedon lähde. Ihminen luo toimintansa tuloksena
oman kokemansa, johon kaikki tieto kytkeytyy. Tekemisen kautta harjaantuu aito teoreettinen ajattelukyky. (Ks. Venkula 1987, 10; Niinistö 1994, 81.) Koulutuksen suunnittelun tehtävänä olisi suunnata katse pois turhasta dualismista ja vastakkainasettelusta,
koska on selvää, että ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan teoreettista ja käytännön
tietoa. Tärkeämpää olisi pohtia sitä, mitä ne yhdessä opiskelijalle antavat ja kuinka hän
niitä kulloisessakin todellisuuden tilassa pystyy ja kykenee luovasti käyttämään ja soveltamaan.
Arnmattikorkeakouluissa ei yleensä ole panostettu varsinaiseen perustutkimukseen, vaan ne tarjoavat työelämän tarvitsemaa palvelu- ja tuotekehittelytoimintaa.
Omalla erityisalueellaan ammattikorkeakoulu voi suunnata osaamistaan jopa tiedekorkeakouluja pitemmälle. (Lehtisalo 1991, 21.) Tulevaisuuden oppilaitosten on menestyäkseen toimintaympäristössään oltava avoimia, asiakaslähtöisiä, tehokkaita, laadukkaita
ja joustavia asiantuntija- ja palveluorganisaatioita, oppimisympäristöjä ja työyhteisöjä.
Valkosen (1994, 19, 25) kypsä ammattikorkeakoulu on löytänyt oman profiilinsa. Sen
rakenne, ohjelmat ja yksiköiden väliset vuorovaikutukset ovat kiinteytyneet ja yhteinen
johto on asettunut erottamattomaksi osaksi organisaation toimintaa. Eteenpäin ajavana
voimana on tarve löytää oma paikka ammatillisessa peruskoulutuksessa. Kypsällä yksiköllä on selkeä käsitys omasta tehtävästä, toiminta-ajatuksesta sekä strategiasta ja se
toimii niiden toteuttamiseksi tehtävässään jatkuvasti kehittyen.
3.2.3

Pedagoginen näkökulma ammattikorkeakoulun profiloitumisessa

Ammattikorkeakoulun opetuksen rakentuminen ja sen toteuttaminen liittyy pedagogisiin
kysymyksiin. Arnmattikorkeakoulujen pedagogiset mallit ja ratkaisut ovat vaihtelevia ja
kansainvälinen vertailtavuus on vaikeaa. Ammattikorkeakoulut toteuttavat opetusta eri
tavalla. Jopa yksiköittäin pedagoginen toimintatapa voi olla erilainen kuin muissa oppilaitoksissa. OECD:n vuonna 1991 ilmestyneestä raportista ammattikorkeakoulujen pedagogisesta toiminnasta voidaan yhteenvetona todeta, että ammattikorkeakouluissa suositaan koulumaista opetusta ja opetus järjestetään koulumaisesti. Koulumaisuuteen liittyy opetuksen pakollisuus sekä opetussuunnitelmasidonnaisuus. Opetuksen järjestäminen on toiminnaltaan sidotumpaa kuin yliopistoissa, joissa akateemisen vapauden ilmapiiri ohjaa opetusta. (OECD 1991, 39-40.) Suomessa ammattikorkeakoulujen pedagogiikka on luotu kussakin ammattikorkeakouluissa ja kussakin yksikössä itsenäisesti.
Vastuu kehittämistyöstä on jäänyt ensisijaisesti opettajille.
Laadukas ja omaleimainen ammatillinen koulutus on ammattikorkeakoulun tärkein ja samalla ainut todellinen kilpailuetu. Se vaatii pedagogisen strategian luomista.
Halpoja yliopiston kopioita tai uutta avaraa kanavaa yliopistoihin ei tarvita. (Valkonen
1994, 30-32.) Arnmattikorkeakoulujen kiinteä ja välttämätön yhteys työ- ja elinkeinoelämään pakottaa tarkastelemaan ammattikorkeakoulun pedagogisia ratkaisuja ja ottamaan kantaa niihin. Arnmattikorkeakoulu-uudistus osui ajankohtaan, jolloin työelämä
oli kokemassa ennennäkemättömiä, nopeita muutoksia. Nämä koskettivat työelämän
perustavia rakenteita, eri elinkeinojen asemaa ja työn asemaa yleensä yhteiskunnassa ja
ihmisten elämässä. (Lampinen 1995b, 2.)
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Eri aloille ja ammatteihin soveltuvan pedagogiikan luominen tulee olemaan yksi
ammattikorkeakoulun merkittävimmistä kehittämishaasteista. Pedagoginen kehittäminen ja sen tuoma haaste sopii hyvin ajankohtaan, koska koulujen muutoksen tulisi elää
rinnakkain muun yhteiskunnan muutoksen kanssa. Ammattikorkeakoulun koulutuksen
haaste ei ole valmiiden vastausten trujoaminen tunnettuihin ammatillisiin ongelmiin,
vaan sellaisen valmiuden tuottaminen opiskelijoissa, että he kykenevät ylläpitämään ja
kehittämään ammatillista osaamistaan muodollisen koulutuksen jälkeenkin. Pedagogisen painopisteen tulisi silloin olla itse oppimisprosessissa, joka luovalla tavalla vie kehitystä eteenpäin koulutuksen jälkeenkin. Huomion painopiste tulisi suunnata koulun
jälkeiseen toimintaan. (Kurtakko 1995, 112-113.) Koulutuksessa ei keskeistä ole kapeaalaisiin ammatillisiin tehtäviin kouluttaminen, vaan opiskelijoille tulee antaa valmiudet
kehittämiseen, ei pelkästään ammattitaidon kehittämiseen, vaan myös itsensä kehittämiseen. Kiinnostus itsensä jatkuvaan ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen lähtee sivistysajattelusta.
Tämä vaatii kiinteiden suhteiden luomista koulutuksen aikana työelämään ja ympäröivään maailmaan. Opiskelijoille on annettava mahdollisuus itsensä toteuttamiseen
ja itsensä peliin pistämiseen jo koulutuksen aikana. Koulutuksen aikana voi opetella ja
harjaantua viemään omaa oppimisprosessiaan eteenpäin kokemuksensa kautta, mikä
mahdollistaa myös omakohtaisen ja omaperäisen ongelmien ratkaisemiskeinojen löytämisen. Koska oppimiseen ovat tulleet mukaan entistä enemmän itse elämän koulimat
prosessit, on niiden annettava toteutua ja elää myös koulun arkipäivässä. On olemassa
tehtäviä, joihin ei voi etukäteen valmistautua. Niitä tulee olemaan entistä enemmän nykyisessä muutoksen tilassa. Opiskelijoille on silloin kyettävä luomaan sellaiset mahdollisuudet, että he kykenevät tarttumaan kiinni silloin kun se on tarpeen, näkemään ja
erottamaan olennaisen epäolennaisesta. Tämä on haasteellinen tehtävä pedagogisessa
ajattelussa, mutta ei kuitenkaan mahdoton. Ammattikorkeakoulu voi trujota hyvät lähtökohdat erilaisten vaihtoehtoisten kokeilujen ja menetelmien löytämiseksi, koska ammattikorkeakoulujen perusideologiana on uuden vaihtoehtoisen mallin trujoaminen
koulutuksen kentässä.
On pohdittu myös sitä, tarvitaanko ammattikorkeakouluissa mitään kattavaa, eri
aloille soveltuvaa ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Oppilaitokset itse joutuvat yhä
enemmän ottamaan vastuuta toimintansa suunnittelusta. Pedagogisessa mielessä tämä
antaa valinnanmahdollisuuksia ja aiheen pohtia, tarvitaanko erillistä ammattipedagogiikkaa lainkaan. Ammattikorkeakoulujen pedagoginen kehitys etenee ennen muuta
koulutusalakohtaisen kehityksen kautta. Kunkin koulutusalan on omalla tavalla pyrittävä irrottautumaan vanhasta perinteestään ja annettava tilaa koko toiminnan uudelleenarviointiin. Ei ole olemassa yhtä, yhteistä opetussuunnitelmaa, vaan on olemassa monia
eri vaihtoehtoisia malleja toteuttaa opetusta. Saman ammattikorkeakoulun sisälläkin
voivat pedagogiset ratkaisut olla erilaisia. (Kansanen 1987, 25-27; Varmola 1995, 252263 .) Kun tästä lähtökohdasta luodaan pedagogista mallia ammattikorkeakouluille, tilanne on avoin, dynaaminen, rikas ja monipuolinen.
Ammattikorkeakoulun profiloituminen merkitsee selkeän kuvan löytämistä organisaation tehtäväksi, toiminnaksi, tarkoitukseksi ja toimintaperiaatteeksi. Toimintaajatukseen sisältyy myös organisaation tulevaisuudenkuva. Peruslähtökohtana voi pitää
sitä, ettei ammattikorkeakoulu saa näyttäytyä ulkopuolisille hahmottomana, harmaana
massana, vaan toimintaan tulee sisältyä dynaamisuutta. Ammattikorkeakoulun kehittäminen voidaan ymmärtää kaikkien osapuolten opiskelu- ja oppimisprosessina. Prosessiin sisältyy suunnittelua, uuden osaamisen rakentamista, olemassa olevan osaamisen
laajentamista ja syventämistä, uusien menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä, seu-
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rantaa ja arviointia. Keskeistä on, että nämä kaikki elementit ovat läsnä. Toisiinsa kietoutuneena ne voivat antaa sitä tietoa ja taitoa, mitä tarvitaan prosessin etenemiseen ja
ohjaamiseen, kun tarkoituksena on uuden rakentaminen ja syntyminen. (Maljojoki
1995, 145-146, 151 )
3.2.4

Monialaisuuden merkitys ammattikorkeakoulun profiloitumisessa

Ammattikorkeakoulut ovat pääosin monialaisia ja ne sijoittuvat maan eri osiin. Arnmattikorkeakoulu-uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut oppilaitosten integroiminen suuremmiksi, monialaisiksi kokonaisuuksiksi. Monialaisuus tarjoaa ammattikorkeakouluille kehittymismahdollisuuksia, joita yksi alaisilla ja pienemmillä opistoilla
ei ollut. Ne eivät onnistuneet tuottamaan laaja-alaisempaa ja monialaista asiantuntijuutta. (Lampinen 1995a, 23.) Suomessa ammattikorkeakouluverkkoa rakennettaessa keskeiseksi nousi yksittäisten oppilaitosten sijaan erilaiset yhteenliittymät. Suuremmilla
yhteenliittymillä voidaan parantaa oppilaitosten toimintakykyä, joka näkyy asiantuntijuuden ja ammatillisuuden kehittämisessä, kansainvälisyyden rinnastettavuuden ja uskottavuuden parantamisessa. (Järvinen 1995, 73-74.) Ammattikorkeakouluverkkoa ei
ole kokonaan haluttu rakentaa suurten oppilaitosryhmittymien varaan, sillä pienillä,
erikoistuneilla ammattikorkeakouluilIa on nähty olevan tarvetta. Ammattikorkeakoulun
rakentamisessa haluttiin jättää tilaa myös vaihtoehtoisille yhdistymismalleille. (Järvinen
1995, 132-133.) JäIjestelmän monipuolisuus on nähty vahvuutena. Pieni yksi alainen
yksikkö voidaan perustaa vain, jos se edustaa alansa huippua (Valkonen 1994,35).
Monialaisen ammattikorkeakoulun peruspyrkimyksiin on kuulunut luoda oppilaitosverkosto sen piiriin sisältyvistä oppilaitoksista. Verkostoajatteluun sisåltyy pyrkimys
luoda oppilaitoksista horisontaalinen, avoin yhteistoimintaverkosto. Oppilaitokset ovat
tällöin luonteeltaan suhteellisen autonomisia, vaikka ovat osa suurempaa toimintaverkostoa. Suomessa ammattikorkeakoulut edustavat pääasiassa niin sanottua liittomallia,
jossa oppilaitoksia ei ole täysin pyritty yhdistämään keskenään, vaan oppilaitokset säilyttävät omat hallintoelimensä ja jatkavat itsenäisesti toiminnallisesti erillisinä laitoksina. (Ks. Turkulainen 1993, 13-14; Järvinen 1995, 14-15.) Monialaisessa ammattikorkeakoulussa verkostorakenne voidaan kokea haastavana ja vapauttavana, jos verkostorakenne pidetään avoimena ja mahdollisuuksia avaavana. Peruslähtökohtana on hyödyntää synergiaetuja, joita monialainen malli tarjoaa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on
aikaansaada prosessi, josta kaikki mukana olevat oppilaitokset hyötyvät. Yhteistyön
syventyminen ja laajentuminen eri oppilaitosten välillä on yksi keskeinen tekijä, joka
voi avata uusia mahdollisuuksia koulutuksen kehittämiselle. (Turkulainen 1993, 19.)
Eri alojen oppilaitosten yhteistyöhön sisältyy mahdollisuus uuden, luovan rakenteellisen kombinaatiomallin löytämiseen. Siihen sisältyy ajatus myös monialaisen ammatti-identiteetin luomiseen. Monialaisuuden avulla päästään irti yksialaisesta, lineaarisesta ja mekanistisesta ammatti-identiteettiajattelusta ja siihen sisältyvästä funktionaalisesta putkimaisesta kvalifikaatioteoreettisesta opiskeluprosessista. Monialaisuus voidaan nähdä keinona uuden ja joustavan ammatti-identiteettiin luomiselle. (Turkulainen
1993, 10.) Ammatillisessa koulutuksessa etsitään tällä hetkellä perustaa laaja-alaiseen ja
moniammatilliseen osaamiseen (ks. Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmauudistus 1994). Mutta sen keskeisenä muutosehtona on uudenlaisen opetussuunnitelmaajattelun muodostuminen. Monialaiseen opetussuunnitelma-ajatteluun pyrittäessä joudutaan kohtaamaan erilaisia riskejä ja konflikteja, jotka syntyvät erilaisten arvomaailmojen ja normien kohtaamisesta. Monialaisissa malleissa ristiriitoja ei kuitenkaan tulisi
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nähdä heikkouksina eikä jatkuvan valtataistelun lähteinä, vaan ne tulisi nähdä vahvuutena, tai ne voitaisiin kääntää vahvuudeksi ja uudenlaisen mallin löytämiseksi toiminnan
pohjaksi. (Turkulainen 1993, 110.)
Kehitys merkitsee lisääntyvää kykyä kasvaa ja rakentaa yhä uusia yhteyksiä yhä
erilaisempiin ympäristöihin. On elettävä dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään.
Kompleksisuuden lisääntyessä on kyettävä yhdistämään vastakohtia siellä, missä se on
mahdollista ja työskentelemään vastakohtien rinnalla niitä kunnioittaen, kun se on tarpeen. (Fullan 1994, 70.) Ristiriidat voivat siten muodostua kokeiluissa, uudistamis- ja
kehittämistyössä yhtä arvokkaiksi kuin synergiaetujen tavoittelu, joissakin tapauksissa
jopa niitä arvokkaammiksi. (Turkulainen 1993, 110.)
Koulutuksen suunnittelu on yhä enemmän nähtävä prosessuaalisena, mikä merkitsee sitä, että rakenteet nähdään muuttuvina, eteenpäin virtaavina prosesseina eikä jähmeinä, paikalleen pysähtyneinä, rajoittavina ilmiöinä. Rakenteissa voidaan organisaatiotasolla erottaa syvä- ja pintarakenne. Pintarakenne ilmenee organisaation ulospäin
näkyvinä merkkeinä ja symboleina, jotka paljastavat organisaation toiminnan luonteen.
Syvärakenne ilmenee normi- ja arvotasolla. (Turkulainen 1993, 8.) Monialaisessa mallissa ja yhteistyön syventämisessä joudutaan kohtaamaan organisaation syvärakenne.
Tähän liittyy myös konfliktitilanteiden syntyminen, koska eri alojen ihmisten on kyettävä näkemään ja onnistuneen yhteistyön pohjaksi myös omaksumaan toisten alojen arvomaailma. Putkimaisesta näkemyksestä on siirryttävä näkemään laajempia kokonaisuuksia perspektiivistä. Tämä on oppilaitosten henkilökunnalle valtava haaste ja samalla
muutoksen paikka. On kyettävä näkemään oma toiminta uudenlaisesta näkökulmasta
laaja-alaisesti ja luovasti. Tämä uudenlainen näkemys tulisi pystyä siirtämään koulutuksen toimintaan, suunnitteluun ja keskeisesti juuri opetussuunnitelma-ajatteluun.
Monialarsen ammattikorkeakoulumallin rakentaminen on ollut suuri organisatorinen muutos. Oppilaitosten toiminnan yhdistämiseen liittyy ja tulee varmasti liittymään
ongelmia. Ensinnäkin oppilaitosten tulee pystyä luomaan toimiva kokonaisuus, koska
ammattikorkeakoulujen rakenteeseen on liittynyt hyvin monentyyppisiä oppilaitoksia.
Tuskin ensisijaisena yhdistymiseen vaikuttavana tekijänä ovat olleet eri koulutusalojen
intressit, vaan yhdistymiseen on osaksi vaikuttanut se, että on saatu mahdollisimman
suuri oppilaitosten joukko mukaan yhteenliittymään. Suuruus on nähty vahvuutena.
Ammattikorkeakouluun liittyvien oppilaitosten on pyrittävä luomaan yhdistyneelle oppilaitokselle yhteistä, avointa ja uudistusmyönteistä oppilaitoskulttuuria. (Vrt. Järvinen
1995, 138-139.) Oppilaitosten täytyy pystyä sovittamaan yhteen erilaiset kulttuurit ja
luomaan yhteinen toimintafilosofinen pohja. Ammattikorkeakoulujen toimivuus riippuu
siitä, kuinka tässä tehtävässä onnistutaan. Kuinka ensiarvoisen tärkeäksi koetaan se, että
uskalletaan nostaa esiin organisaation syvärakenne ja pyritään siihen vaikuttamaan?
Tyydytäänkö strategisessa keskustelussa pelkän pintarakenteen kuvaukseen?

3.2.5

Sivistyksellisyys perustana monialaiselle ammatti-identiteetille

Sivistyksen arvostus on jälleen heräämässä ja sana sivistys on noussut koulumaailmassa
esiin. Cleve on omassa teoksessaan "Koulujen kasvatusoppi" käsitellyt sivistyksen käsitettäja liittänyt sen yhdeksi tärkeimmäksi koulujen tehtäväksi. Cleven mukaan (1886,
1) "Koulupedagogiikan eli kasvatusopin tehtävänä on niiden periaatteiden ilmi saattaminen, selvitteleminen ja johdonmukainen esittäminen, joihin koulu erityisenä sivistyslaitoksena nojautuu ja joiden noudattamisesta sen vaikutuksen menestys riippuu." Kouluja täytyy pitää ennen kaikkea sivistyslaitoksina, joiden pohjana on sivistyksen käsite.
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Mutta ihminen ei sivisty ainoastaan koulussa, vaan myös perheessä ja yhteiskunnallisessa elämässä. Mutta missä määrin, minkä pohjalta ja millä keinoin koulu sivistää? Nämä
ovat Cleven mukaan kysymyksiä, joihin koulupedagogiikan tulisi antaa vastaus. (Cleve
1886, 3.) Samat kysymykset ovat keskeisiä myös tämän päivän koulua ja sen kasvatustehtävää ajatellen. Mikä on koulun osuus sivistäjänä ja kasvattajana? Missä kulkee raja
muiden intressitahojen osallistumisessa näihin tehtäviin?
Muuttuvassa yhteiskunnassa joudumme määrittelemään yhä uudelleen, mitä on
olla sivistynyt ihminen. Perinteisesti sivistynyt ihminen on ajateltu henkilöksi, joka tietää yleissivistyksellisesti määritellyn joukon asioita. Tulevaisuusbarometrin mukaan
tulevaisuudessa sivistynyt ihminen on oppimaan oppinut henkilö, joka jatkaa oppimista
läpi elämänsä. Tulevaisuudessa sivistys on avoimena pysymistä ja toiseuden kohtaamista. Toiseus voi olla erilainen ihminen tai omasta poikkeava käsitejärjestelmä tai
maailmankatsomus. Sivistys on samalla muuttumista ja suhteellisuudentajun kehittymistä kohtaamisen tuloksena. (Koski 1997,343 .)
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina kiinnitetty lisääntyvää huomiota sivistyksen merkitykseen kehityksen muotoutumisessa. Sivistys on inhimillisten
kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja arvojen jatkuvaa uusintamista, kehittämistä ja
jalostamista. Se välittyy yksilön oppimisen ja kasvatuksen kautta. Sivistys välittyy sukupolvelta toiselle yksilön tajunnassa tapahtuvan henkisen kehityksen, sisäisen oppimisen kautta. Sivistykseen kuuluu luovan tietämisen taito, jossa tieto omaksutaan tuottamalla se itse, sovittamalla yhteen opettajan ja itsessä herännyt itsetajunta. (Niiniluoto
1994, 48-50.)
Sivistyksellä on välinearvoa ja itseisarvoa. Se on henkisen pääoman ja toimintavalmiuksien varanto, jota ihminen tarvitsee tavoitteidensa toteuttamisessa ja elämänsä
hallinnassa. Toisaalta se on jatkuvasti muuttuva prosessi, joka ilmaisee niin yksilön kuin
kansakunnankin hyvän inhimillisen elämän perimmäisiä päämääriä. Tulevaisuudessa
suurin haaste sivistykselle on herättää jokaisen kansalaisen aito kiinnostus sivistykseen
ja vastuu sen luomisesta ja ylläpidosta. Sivistyksen välinearvo on kuitenkin viime vuosikymmeninä ohittanut sen itseisarvon. Kuitenkin itseisarvoinen sivistys antaa tulevaisuudessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta parhaan mahdollisen tuloksen. On
suunnattava uudenlaista huomiota ihmiseen, jonka tiedonmuodostuksen filosofiset, eettiset ja psyykkiset edellytykset nousevat tärkeiksi tutkimuskohteiksi. Ihmissuhdeosaaminen, esteettisyys ja kommunikaatiovalmiudet ovat sellaisia keskeisiä tulevaisuuden
osaamiseen painottuvia valmiuksia, joita koulutuksessa tulisi kehittää. (Kansallinen
sivistysstrategia 1993,1,3, 12; ks. myös Sivistyksen tulevaisuudentutkimusstrategia
1994, 1-2, 14.)
Niiniluodon (1994, 55-56, 59, 63) mukaan menestykseen sisältyy sivistyksen,
kansallisen kulttuurin ja valistuneiden ihmisten itseisarvo, mutta samalla siihen voidaan
liittää myös sivistyksen hyödyllisyys kansantaloudelle. Sivistys on itseisarvo, arvokas
riippumatta käyttökelpoisuudestaan ja hyödyllisyydestään. Sivistys on pyrkimystä kohti
syvähenkisyyttä, joka on hyvän inhimillisen elämän perimmäinen, itsessään arvokas
päämäärä. Mutta sen ei tarvitse sulkea pois sivistyksen välinearvoa. Sivistyksen avulla
voidaan tukea ihmisen henkistä kasvua, elämänhallintaa kykyä vastata haasteisiin ja
vaikuttaa yhteisten asioiden hoitoon. Taloudellisen vaurauden perustana on ammattisivistys, teknologia ja soveltava tiede. Humanistinen yleissivistys auttaa ihmistä ymmärtämään ja selviytymään muuttuvassa ympäristössään. Niiniluoto korostaa, että sivistykseen sisältyvät molemmat puolet, sekä sivistyspyrkimyksen itseisarvo että sen hyöty
taloudellisessa kilpailukyvyssä. Voimavaroja voidaan suunnata kuitenkin sen mukaan,
kumpaa sivistyksen puolta kulloinkin korostetaan.
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Enää ei arvosteta yksinomaan erillisten tietojen maksimointia, sillä tiedot vanhenevat nopeasti. Monissa yhteyksissä on tullut esille kommunikaatiotaitojen ja sosiaalisuuden korostuminen. Sosiaalisia taitoja on kehitettävä jo ala-asteella, koska niitä on
vaikeampi oppia myöhemmin. Myöhemmin perustaitojen erikoistuminen ja niiden syventäminen ja jalostaminen on tärkeämpää. Kasvatus on taitojen oppimista tekemällä ja
ottamalla mallia. Koulumaailman tulee siksi olla todellisuutta muistuttava, ei keinotekoinen. Tarvitaan laaja-alaista poikkitieteellistä tietoa. (Ks. Kautto-Koivula 1997, 338340; ks. myös Pystynen 1992, 25-27.) Tulevaisuudessa epävarmuudessa kulkemisessa
edellytetään riskien hallinnan taitoja ja epävakauden sietämistä, valmiutta monitaitoisuuteen ja ennen kaikkea elämän merkityksen ymmärtämistä. Siinä koko elämänkaaren
läpäisevälIä epämuodollisella, usein spontaanilla ja sattumanvaraisella oppimisella on
keskeinen tehtävä. Koululaitos kykenee jatkossa parhaimmillaankin vain luomaan perustaa kansalaisten oppimiselle, ihmisten elämänpyrkimyksille ja yksilöityneille selviytymistarinoille. Elämänkoulu ja työnkoulu sekä niihin liittyvä elämänikäinen oppiminen vaativat ihmiseltä kykyä kantaa itse vastuu ja päättää omista elämänuristaan.
(Rinne 1997, 450-460; ks. myös Välijärvi 1992, 128; Vuorinen & Välijärvi 1994, 1314.)
Bauman (1996, 85-118, 43, 287) arvostelee kriittisesti asiantuntijavaltaisuutta,
jonka hän näkee yhtenä yhteiskunnan alistusmekanismina. Asiantuntijavaltaisuus on
lisännyt riippuvuuden tunnetta heistä. Asiantuntijuus ei kuitenkaan enää sovi samalla
tavalla tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tulevaisuudessa päätäntävaltaa jää yhä enemmän
yksilön vapaudelle ja vastuulle tehdä ja toteuttaa omia päämääriä. Yksilöt joutuvat luomaan omia toimintastrategioita näiden päämäärien saavuttamiseksi. Modernin projektin
aikana luotu auktoriteetti valta murtuu ja henkilökohtainen vastuu tulee takaisin. Tulevaisuuden koulutuksessa on keskeistä antaa oppijoille sellaiset valmiudet, joilla he pystyvät tekemään valintoja ja kantamaan niistä moraalisen, täyden vastuun. Laaja-alainen
sivistys voi toimia välineenä tämän saavuttamiseksi.
Ammattien muuttuessa ja ammatillisen joustovaatimuksen lisääntyessä voi syntyä
tilanne, jossa monialainen ammattikorkeakoulu voi jo koulutuksen avulla luoda uudentyyppisen monialaisen, kompleksisen, joustovaatimuksiin herkästi reagoivan ammattiidentiteetin, kvalifikaatioperustan ja toimenkuvan. Tämä edellyttää muutoksia opetussuunnitelmatasolla, mihin monialainen yhteistyö antaa mahdollisuuksia ja edellytyksiä.
Ammattikorkeakoulun jatkokehittelyn kannalta on olennaista, että tämäkin askel otetaan. Tällä hetkellä ajatus tuntuu olevan liian rohkea. (Turkulainen 1993, 39; ks. myös
Malaska 1994; Mäkelä 1994a; Salminen 1994; Venkula 1994.)
Ammattikorkeakoululla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa ja kokeilla uutta ammatti-identiteetin luomista. Uuden ammatti-identiteetin luomiseen voisi sisällyttää uudenlaisen asiantuntijuuden, jossa sivistykselliset ominaisuudet korostuvat teknisen asiantuntijuuden rinnalla. (Ks. Toffler 1990; Mannermaa 1994). Ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen korostaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska ammattikorkeakouluista
valmistuvat joutuvat sellaisiin työelämän kehittämistehtäviin, joissa näitä taitoja tarvitaan. Ammattikorkeakouluille tällaisen ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittäminen olisi valtava haaste, joka tulevissa opetussuunnitelmien kehittämishankkeissa on
huomioitava. Niistä voisi rakentua myös uuden osaamisen ja uuden ammatti-identiteetin
perusteet.
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3.3

Toimintaa ohjaavat suunnittelu mallit ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulun toimintakulttuurille on ominaista omien vahwuksien tunnistaminen ja kehittäminen, reagointi herkkyys ja joustawus, vapauttaminen inhimillisten
resurssien kehittämiseen sekä toimintaan valtuuttaminen ja kannustaminen (Maljojoki
1995, 153). Nämä ominaisuudet kuuluvat myös menestyvän oppilaitoksen profiiliin (ks.
Jarnila 1998). Ammattikorkeakouluille on laissa kaavailtu rajoitettua autonomiaa. Tämä
merkitsee ammattikorkeakoulun vapautta reagoida tuleviin tarpeisiin valitsemillaan menetelmillä. Koulutuksen tuloksen ja laadun jatkuvaan kehittämiseen tähtäävät menetelmät kuuluvat oppilaitoksen autonomisuuden piiriin. (Valkonen 1994, 41-42.) Jatkuvan
kehittämiseen tähtääviksi toimenpiteiksi on ammattikorkeakoulujärjestelmää rakennettaessa noussut esiin toimivan strategian luominen sekä arvioinnin kehittäminen.
Lähtökohdaksi on otettu, että ammattikorkeakoulut loisivat itselleen muutosprosessin haltuun ottamisessa ja ohjaamisessa strategisen kehittämismallin. Strategisella
suunnittelulla tarkoitetaan toimintamallia, joka ohjaa tietoisesti päätetyn toiminnan
suuntaa, tuloksia, organisaation asemaa ja näkökulmaa. Strategian luomiseen liittyy
visio ja missio. Visio kertoo organisaation tarkoituksen, toiminnan päämäärän ja määrittää organisaation tulevaisuuskuvan. Missio määrittää tehtäväalueet, joilla toimitaan.
Se asettaa organisaation ympärille rajat ja tavoitteet, mihin toiminnalla pyritään. Strateginen malli on nähty yhdeksi ammattikorkeakoulujen kehittämisen yleiseksi viitekehykseksi. Oppilaitoksien tulisi enemmän pohtia toimintaansa ohjaavia arvoja ja tulevaisuudenkuvaa. Vision laatiminen on jatkuvaa arviointia toiminnan suunnasta ja kehittymisestä. (Maljojoki 1995, 138-141; Helakorpi, Juuti & Niemi 1996, 196-207.) Onko strategisen suunnittelun malli liian rajaava ja mahdollisuuksia pois sulkeva? Koska kaikkea
mitataan rahassa ja ajassa, tarvitaan nopeasti etenevää ja välittömästi käytäntöä palvelevaa toimintaa myös suunnittelussa. Tämä rajaa pois mahdollisuuden haparoivaan etsimiseen, harhapolkujen kulkemiseen ja kysymysten esittämiseen. (Naskali 1992, 86.)
Visiot ovat välttämättömiä onnistumiselle, mutta ne saawtetaan parhaiten väIttämällä niiden sitomista johonkin muotoon liian varhaisessa vaiheessa. Visio syntyy varsinaisesti ennemminkin toiminnasta, kuin edeltää sitä. Vision luominen on siten jatkuvaa prosessointia. Visio syntyy dynaamisessa vuorovaikutuksessa, jossa prosessi voi
johtaa erilaisia ratkaisumahdollisuuksia tarjoavaan lopputulokseen. Oleellista ei ole vision arvo sinänsä, vaan niiden muokattawus yhä uudelleen monimutkaisissa muutosolosuhteissa. Vision luomisen onnistumisen ehto on, että mahdollisimman monet tahot
ovat siinä mukana ja voivat vaikuttaa sen syntymiseen, koska ylhäältäpäin valmiiksi
annettuun näkemykseen ei sisälly omakohtaista oppimista eikä sitä silloin voi myöskään
sisäistää. Vision syntymisen tulee olla luova, tulevaisuuteen suuntautuva prosessi, joka
on lähellä luovaa ongelmanratkaisun menetelmää. (Fullan 1994, 52-56.) Arnmattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä ollaan vasta alkutaipaleella. Kysymys on mittavasta suunnittelu- ja kehittämistyöstä, jossa vaaditaan aikaa etsimiseen ja kokeilemiseen
ja löytämiseen. Valmiisiin ratkaisuihin ei ole pakko sitoutua liian varhaisessa vaiheessa,
vaan tuloksia saavutetaan pitkäjänteisellä ja määrätietoisella kehittämistyöllä, jossa pyritään pitämään suhteet ympäröivään maailmaan avoimina ja joustavina. Uuden kohtaamiseen sisältyy aina epävarmuus ja hallitsemattomuus, joka pakottaa jatkuvaan tilanteen tarkistamiseen ja arviointiin. (Vrt. Mäkinen 1992,8.)
Strateginen suunnittelu voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Kompleksisten muutosprosessien alussa ei tarvita huolellista tarveanalyysia eikä muodollista strategiasuunni-
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telmaa. Muutos on suuressa määrin prosessi, jossa on saatava aikaan liikkeelle lähteminen ja myönteisten virikkeiden ja innovaatioiden herättäminen. Uudessa muutosparadigmassa on hylättävä perinteiset olettamukset visioista ja suunnittelusta. Visioihin tulee sisältyä jatkuvan oppimisen perusta, jossa esiintyy myös jännitteitä ja niiden tunnistamista: arvojen ja jatkuvan prosessoinnin yhdistäminen, johon sisältyy loputon luovien
menettelytapojen etsintäprosessi. (Fullan 1994, 56-59.)
Avoimessa ympäristössä toimivalla oppilaitoksella tulisi olla palautejärjestelmä,
jonka avulla voitaisiin seurata jatkuvaa kehitystä. Ammattikorkeakouluissa arviointi ja
sen kehittäminen on yksi keskeinen kehittämisen kohde ja kehitystä ja laatua eteenpäin
vievä tekijä. (Valkonen 1994, 41-42.) Prosessia on jatkuvasti seurattava ja tiedostettava
sen vaikutukset, koska ilman seurantaa toiminta helposti ryöstäytyy käsistä. Tämän
seurauksena on vieraantuminen ja rakenteet ottavat ylivallan toimintaan nähden. llman
jatkuvaa seurantaa voi käydä niin, että suunnittelutoiminta pysähtyy. Kun jotakin on
saatu aikaan, haetaan toiminnalle legitimaatio ja aletaan puolustaa jo saavutettuja tuloksia. Refelektiivinen, avoin, jäykkiä rakenneratkaisuja välttävä, joustava ja innovatiivinen suunnittelu voi toimia jatkuvan kehityksen väylänä. (Turkulainen 1993, 40-41.)
Reflektoiva, uutta etsivä toiminta edellyttää ajan käyttöä ja siihen sisältyy vaatimus,
ettei tiedetä, mitä etukäteen tapahtuu. Tällainen reflektio usein torjutaan, ei niinkään
häiritsevänä vaan siksi, että se on ajanhukkaa eikä kelpaa mihinkään. Reflektoiva toiminta suunnittelussa väistämättä torjuisi konsensuksen ja yhteisen totuuden ja tiedon
etsinnän. (Naskali 1992, 298.)
Epäilys, joka toisaalta palvelee tiedettä, myös häiritsee ja refleksiivisesti käytettynä tuhoaa sen vääriä ja kestämättömiä itsestäänselvyyksiä ja näennäisiä varmuuksia.
Epäilys tekee kaiken, tieteen, tiedon, kritiikin kuin moraaliudenkin jälleen mahdolliseksi, mutta samalla myös erilaiseksi, paria kokoa pienemmäksi, kokeilevammaksi, henkilökohtaisemmaksi, värikkäämmäksi ja avoimemmaksi oppimisen suhteen. Tämä merkitsee suurempaa avoimuutta kaikelle, mikä suuntautuu tiedettä itseään vastaan, yllättää
sen, eikä sovi yhteen sen kanssa. Refleksiivinen modernisaatio merkitsee toiminnassa
jatkuvaa rationaliteetin uudistusta. (Beck 1995, 53.)
Mutta epävarmuuden sietäminen ja sen hyväksyminen voisi johtaa uuteen ajattelutapaan, siihen, että totuutta on monenlaista. Se, että lopullista päämäärää ja tavoitetta
ei saavuteta, ei ole välttämättä huono asia. Tällaiseen toimintaan sisältyy reflektiivinen,
avoin kommunikaatiotilanne. Etukäteen ei tiedetä mitä tapahtuu, mutta olennaista onkin
se, että eletään prosessissa, tarkastellaan tapahtumia avoimesta ja dynaamisesta tilanteesta. On hylättävä käsitys ajan lineaarisuudesta. Tilalle tulee rekursiivinen aikakäsitys.
Rekursiiviseen aikakäsitykseen sisältyy jatkuvan liikkumisen tila: voidaan palata jatkuvasti lähtökohtiin, juurille, mutta voidaan edetä spiraalinomaisesti korkeammalle tasolle. (Turkulainen 1993, 8.)
Reflektiivisyys voidaan nähdä suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana. Se ei saa
jäädä pelkäksi retoriikaksi, vaan se on tehtävä eläväksi ja käytäntöön soveltuvaksi.
Ajatus ja käsite voidaan tehdä tilanteeseen soveltuvaksi, osaksi sitä todellisuutta, jota se
kuvastaa. Ajatukset syntyvät tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa ja ne heijastavat
aina omaa aikaansa. (Hakala 1994b, 10.) Laajemmin nähtynä reflektion voidaan nähdä
tarjoavan ja avaavan mahdollisuuksia koulutuksen suunnittelu prosessille ja sitä kautta
koko kehittämistoiminnalle. Reflektiivisessä suunnittelussa ja seurannassa ollaan koko
ajan tietoisia, mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan ollaan menemässä. Reflektiivinen prosessi ei voi onnistua muutoin kuin siten, että tiedostetaan omat ennakko asenteet,
ne ensisijaiset olettamukset, jotka ovat toiminnan lähtökohtana ja joiden läpi tulkitaan
toimintaa. Erityisen tärkeää tämä on monialaisessa ammattikorkeakoulussa, jossa nämä
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ennakko-olettamukset ilmenevät erilaisina organisaatiokulttuureina, tietoteoreettisina
lähtökohtina sekä arvo- ja asenne-eroina. (Turkulainen 1993, 20.)
Reflektiota voidaan tarkastella kriittisesti ja yhteiskunnallisesti painottuneesta näkökulmasta, jolloin reflektiossa korostuu kasvatuksen ja koulutuksen näkeminen osana
yhteiskunnallisia rakenteita. Tästä näkökulmasta reflektiota on tarkastellut mm. Mezirow. Kriittisen reflektion yhdistäminen suunnitteluun ja arviointiin avaa uuden mielenkiintoisen näkökulman myös arviointitoiminnalle ammattikorkeakoulussa. Tämän hetken polttavat yhteiskunnalliset haasteet ja työelämän muutos edellyttävät vaativien ongelmaprosessien oppimista, jossa yhden alan tietämys ei riitä. Osaamisen edellytetään
laajenevan yli ammatillisesti määriteltyjen rajojen. (Vatjokorpi 1995, 40-41.) Mezirowin uudistavassa oppimisessa pyritään tiedostamaan juuri keskeiset ongelma-alueet ja
yritetään uudella tavalla harjaantua tunnistamaan nämä ongelma-alueet sekä löytämään
uudenlaista otetta jo päätöksentekovaiheessa. Hän korostaa kriittisessä reflektiossa niiden olettamusten kyseenalaistamista, joiden varassa yksilöt aloittavat ongelmanratkaisun.
Monialaisessa ammattikorkeakoulussa organisaatioiden kulttuurien, arvojen ja
asenteiden yhdistäminen vaatii omien ennakko-olettamusten näkemistä ja tunnistamista,
sen tiedostamista, miltä pohjalta ratkaisut tehdään. Mezirowin (1995, 21-23, 31) mukaan kriittisessä reflektiossa kohdistetaan tarkastelu ennakko-olettamuksiin, joiden perusteella ongelmat on asetettu. Kriittisessä reflektiossa kyseenalaistetaan vakiintuneet
ja tavanmukaiset olettamukset, joilla aikaisemmin olemme tulkinneet asioita. Tällä tavalla kyseenalaistetaan oma tietoisuus. Jatkuvasti tapahtuva perspektiivien muuntaminen voidaan nähdä muuntautumisena kohti täydellisempää, eriytyneempää, syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa todellisuuden ymmärtämystä. Jatkuva kyseenalaistaminen
ja oman tietoisuuden ehdolle paneminen auttaa pitämään toiminnan seurantaa ajantasalla. Silloin ei voi luottaa ehdottoman totuuden löytämiseen, vaan jatkuva kyseenalaistaminen johdattaa kysymään ja etsimään, olisiko vielä jokin muu mahdollinen parempi ratkaisu ja voitaisiinko kuitenkin jokin asia tehdä toisin. Jatkuvaa kyseenalaistamista tarvitaan koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Valmiiseen ei saa tyytyä,
vaan kehityksen ehtona on jatkuva muuntautuminen ja vastaanottavuus siihen, mitä ympärillämme tapahtuu.
Ammattikorkeakoulun toiminnan arviointia on tarkasteltava laajemmin, koko organisaation opetusprosessin kannalta. Arviointimalleja valittaessa ja käytäntöön sovellettaessa olennaista on se, että mitään mallia ei tulisi valita pohtimatta sen tietoteoreettista ja filosofista perustetta. Arviointiin tulisi sisältyä se perusfilosofia, miten ammattikorkeakoulussa toteutetaan koulutusta, ja arvioinnin tulisi olla samansuuntaista muun
toiminnan kanssa. Arviointijäljestelmän tulisi olla muuttuva ja dynaaminen. Tavoitteet
ja toiminta muuttuvat ja niiden tuleekin muuttua. Ajattelutapa, joka on saanut aikaan
dynaamista kehitystä opistoasteen transformaatiossa ammattikorkeakouluissa, ei lakkaa.
Arvioinnin tarkoituksena on palvella koulutuksen kehittämistä ja siksi koulutuksen
suunnittelu, seuranta ja arviointi liittyvät kiinteänä prosessina toisiinsa. (Turkulainen
1995,239-240,243-244; ks. myös Seppänen 1994, 191-192.)
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3.4

Ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämistehtävät ja haasteet lähitulevaisuudessa

Voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujärjestelmä on jo vakiintunut ja tullut jäädäkseen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Ammattikorkeakoulujen oman identiteetin ja selkeän profiilin löytäminen ovat elintärkeitä, jotta ne saavuttaisivat sen arvostuksen ja aseman, mikä uudelle koulutusjärjestelmälle kuuluu sen vastatessa ajan haasteisiin. Ammattikorkeakoulujen toiminnan perushaasteet kytkeytyvät seuraaviin sanoihin:
herkkyys muutoksille, joustavuus, kehittyvä, uusi ja luova. Onko ammattikorkeakoulut
kaikkea tätä? On aika pohtia minkälaisia kokemuksia ammattikorkeakouluista tähän
mennessä on saatu ja mitä vielä on edessäpäin.
Ammattikorkeakoulun kehittämisen olennainen kysymys on, pystyvätkö ammattikorkeakoulut aidosti kehittymään korkeakoulutasoisiksi oppilaitoksiksi. Kokeilukausi
on antanut hyviä ja rohkaisevia lupauksia (Lampinen 1995b, 4). Mutta järjestelmä vaatii
vielä paljon kehittämistyötä. Kokeiluvaihe (väliaikaisten ammattikorkeakoulujen kehittymisestä) on antanut järjestelmälle uskottavuutta. Kokeiluvaihe oli sisäänajoa uuteen
toimintatapaan ja kulttuuriin. Vakinaistamisen yhteydessä on noussut myös eräitä huolenaiheita. Ammattikorkeakoulun rahoituksen ohjaaminen, hallinto ja sen järjestäminen
jätettiin ylläpitäjien asiaksi. Korkeakoulujen menestyksen takaa riittävän väljät toimintapuitteet ja autonomia korkeakouluille ja oppilaitoksille itselle. Tiukka sitominen ylläpitäjiin on rajoittanut ammattikorkeakoulujen toimintavapautta. Ammattikorkeakoulut
eivät ole kaikissa tapauksissa itse saaneet järjestää suhteitaan ympäristöönsä sen omista
tarpeista käsin; (Lampinen 1998, 106-108, ks. myös Kolehmainen 1997,16.)
Ammattikorkeakoulujen autonomia on tärkeä sen toiminnassa. Jarnila (1998) on
tutkinut menestyvän oppilaitoksen profiilia. Menestyvän oppilaitoksen merkkinä on
kykenevyys strategisiin valintoihin ja innovatiivisuus. Ammattikasvatuksen asiantuntijoiden mukaan oppilaitoksen menestyksen mittareina voidaan pitää myös dynaamisuutta
ja muutosherkkyyttä sekä kulttuuria ja identiteettiä. Ammattikorkeakouluissa ja toiminnassa painotetaan nopeaa reagointia, laatua ja erilaisuutta. Kun ammattikorkeakoulujen
dynaaminen ideologia on sidottu kuntien koulutuspalveluiden tuottajina staattisen
ideologiaan pohjautuen, voidaan kysyä sen reagointivalmiutta ammattikorkeakoulujen
kohdalla (ks. Lampinen 1998, 106-108).
Oppilaitokselta vaaditaan innovatiivisuutta. Kolehmainen (1997) on tutkinut, miten innovaatioita oppilaitoksissa omaksutaan ja otetaan käyttöön sekä miten innovaatiot
leviävät ja mitkä ovat leviämisen keskeiset edellytykset. Tutkimus on keskittynyt ammattikorkeakouluun. Opetusministeriö on antanut ammattikorkeakouluille tietyt kriteerit
toimilupaa haettaessa. Opetusministeriön suunnasta esitetyillä kriteeristöillä on nähty
olevan ammattikorkeakoulun kehittämisprosessia ohjaava voimakas vaikutus. Innovatiivisuuden kannalta uusia, nimenomaan oppilaitoskohtaisia ja kouluilta itsestään lähteviä innovaatioita on syntynyt ammattikorkeakouluissa hyvin vähän. Innovaatiot ovat
tulleet oppilaitosyksiköihin joko opetusministeriön tai ammattikorkeakoulun ylimmän
johdon taholta. Opettajat eivät ole olleet innostuneita sitoutumaan ulkopuolelta tulleisiin
hankkeisiin. Innovaation omaksumisen kannalta on tärkeää, että kehittämishanke lähtee
selkeästi oppilaitostasolta. (Ks. Kolehmainen 1997.)
Ammattikorkeakouluille on annettu lainsäädännön taholta väljät toimintapuitteet.
Kuitenkin ammattikorkeakoulujen kohdalla on havaittu, että autonomia ei ole aivan
toteutunut toivotulla tavalla. Tulosohjaus valtion taholta on tiukka. Oppilaitosten toimintaa seurataan koko ajan ja niiltä vaaditaan tuloksia. Arviointijärjestelmien kehittä-

53
minen liittyy tulosohjaukseen. Arvioinnin kehittäminen on jäänyt oppilaitosten tehtäväksi. Jatkuva arviointi vie osaltaan kehitystä eteenpäin, mutta toisaalta arvioinnin
myötä myös seuranta voi olla tiukempaa ja tulosvastuullisempaa. Ammattikorkeakoulujen kehityksen kannalta on tärkeää, että ammattikorkeakoulut voisivat hyvin itsenäisesti järjestää toimintansa oman oppilaitoksen sisällä ja oman arviointinsa perusteella
toimia sen mukaan, mikä vaatii uudelleenarviointia ja lisäpanostusta. Jarnilan (1998)
mukaan jopa uusien ammattikorkeakoulujen ylläpidossa on ollut nähtävissä merkkejä
uudenlaisesta käyttäytymisestä. Kun ylläpitäjä on saanut luvan oppi laitokselle, innostus
oppilaitosta kohtaan on saattanut vähentyä olennaisesti.
Menestyvän oppilaitoksen yhtenä tunnuspiirteenä voidaan pitää hakijamäärää (ks.
Jarnila 1998). Ammattikorkeakouluun hakeutuvista opiskelijoista ja opiskelijamääristä
tehdyistä tutkimuksista voidaan todeta seuraavaa. Opiskelijoiden hakeutumista ammattikorkeakouluihin on syytä seurata, koska se antaa näkemystä siitä, mikä on ammattikorkeakoulun asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimusten tulokset ovat
osoittaneet, että ammattikorkeakoulututkinto ei välttämättä nuorille riitä, vaan opiskelijoilla on halukkuus jatkaa opintoja yliopistossa. Nuorten toiveissa ovat ensisijaisesti
yliopisto-opinnot. Ammattikorkeakoulut eivät ole olleet vaihtoehtoina yliopistoille,
vaan ammattikorkeakoulut toimivat väylänä yliopistolIisiin opintoihin. (Ks. Liljander
1997; ks. myös Ahola & Nurmi, 1995; Korhonen 1995; Korhonen & Mäkinen 1995a;
Korhonen & Mäkinen, 1995b.) Jos suuntaus tulevaisuudessa on samankaltainen, pitäisi
ammattikorkeakoulujen jo nyt havahtua tuloksista. Niiden tulisi jatkossa pyrkiä yhä
vahvemmin luomaan vahvuutta duaalimalliin ja selkiyttää profiiliaan, jotta ammattikorkeakouluista tulisi selvästi haluttu, vaihtoehtoinen ja erilainen koulutusväylä opiskelijoille yliopisto-opintoihin verrattuna.
Ammattikorkeakoulujen tulevaisuus on sidoksissa ammattikorkeadoktriinin kehitykseen. Doktriinissa korostetaan ammattikorkeakoulujen erillisyyttä tutkintoihin nähden: ammattikorkeakoulututkinnot eivät ole verrattavissa yliopistollisiin tutkintoihin.
Ammattikorkeakoulujen tulee suuntautua ensisijaisesti käytäntöä palvelevaan opetukseen, kouluttamaan käytännön ammattilaisia ja asiantuntijoita. Ammattikorkeakoulujen
henkilökunnan virkarakenteen, opettajien tehtäväkuvien ja muiden akateemisten tunnuskuvien tulisi erottautua yliopistoista. Doktriinin ennenaikainen ja nopea muuttaminen saattaa johtaa uuden, dualistisen järjestelmän epävakaistumiseen. (Ks. Lampinen
1998, 110-111.)
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille syntynyt kiista erilaisten korkeakoulujen asemasta, tutkimuksen laadusta ja jatkotutkintojen järjestämisestä uhkaa
muuttaa ennenaikaisesti ammattikorkeakoulun doktriinia. Ammattikorkeakoulupolitiikan linjauksia ja muutoksia on alettu etsiä, vaikka järjestelmä ei vielä kokonaisuudessaan ole valmis. Uhkana on koko dualistisen järjestelmän perustan hajoaminen. Kilpailuhenkisyys kahden korkeakoulujärjestelmän välillä murtaa molempien järjestelmän
perustoimintaa. Kilpailu voi johtaa myös ammattikorkeakoulujen väliseen keskinäiseen
erimielisyyteen, koska ammattikorkeakoulujen sijainnilla ja erilaisilla toimintamahdollisuuksien kehittämisedellytyksillä on erilaiset lähtökohdat. Kilpailu opiskelijoista ja
koko oppilaitoksen säilymisestä ja olemassaolosta voi koventua.
Ammattikorkeakoulujen kehittämistyö saattaa myös kärsiä, jos määrällä halutaan
korvata laatua. Reflektiivisen suunnittelun lähtökohtana on toiminnan jatkuva arvioiminen, jossa välillä palataan juurille ja arvioidaan, mitä on aikaansaatu ja mitä vielä pitäisi
tehdä. Kumulatiivinen toiminnan kasvattaminen ei välttämättä ole kehittämistyölle
suotuisaa ja eteenpäin vievää. Ammattikorkeakoulujen perustan ja perustoiminnan tulee
olla vahva, jotta se pystyy vastaanottamaan uusia haasteita. Laadukas ja korkeatasoinen
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peruskoulutus on lähtökohtana ammattikorkeakoulun toiminnan ja sen ympäristön kehittymiselle. Kuten edellä todettiin, ammattikorkeakoulujen yksi vakava kehittämistehtävä on vahvistaa omaa profiiliaan. Yhtenä tulevaisuudenhaasteena ammattikorkeakouluille on pohtia toimintafilosofiaansa. Oleellisen tärkeää on pysähtyä miettimään arvoja,
joita se pitää tärkeinä ja joita se haluaa toiminnassaan toteuttaa.

4

AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTAFILOSOFIAN MUUTOKSEN EDELLYTYKSET

4.1

Organisaation syvällinen muutos - kohti kulttuurin muutosta

Ammattikorkeakoulujen kohdalla muutoksessa ei ole kysymys vain uusien toimintatapojen käyttöönottamisesta tai toimintatapojen muuttamisesta. Ammattikorkeakoulujärjestelmä joutuu luomaan pohjaa uudelle toimintakulttuurille. Siirtyminen uuteen koulutusjärjestelmään ja opistoasteen koulutuksen muuttuminen korkeakoulujärjestelmäksi ei
ole mahdollista, jos muutos ei kosketa koko toimintakulttuuria. Kysymys "n syvällisestä
muutoksesta, jossa koko aikaisempaa toimintakulttuuria on arvioitava uudelleen. Muutos koskee sekä organisaatiotasoa että koko oppimisympäristöä. Muutos voi ulottua niin
syvälle, että käsitteet muuttuvat.
Perinteistä organisaation kehittämistä kutsutaan ensi asteen muutokseksi, jolla
tarkoitetaan vähittäistä muutosta. Se liittyy rationaaliseen ja analyyttiseen pyrkimykseen
sopeutua annetun viitekehyksen kautta uusiin tilanteisiin. Muutosnopeuden kasvaessa
ensi asteen muutostoiminta on joutunut vaikeuksiin. Ensi asteen muutos on kehittämistä, joka parantaa toimintaa pienten parannusten ja tarkistusten kautta muuttamatta systeemin ydinsisältöä. Ympäristön muuttuessa nopeasti ensi asteen strategia ei enää toimi.
Jos viitekehystä ei vaihdeta tai se ei olennaisesti muutu, ympäristö alkaa näyttää kaoottiselta ja ihmiset alkavat menettää kykyään toimia tuossa uudessa muuttuneessa ympäristössä. Uudenlaista paradigmallista muutosta, koko kulttuurisen viitekehyksen muutosstrategiaa kutsutaan toisen asteen muutokseksi.
Levyn ja Merryn (1986) mukaan toisen asteen muutoksessa koko organisaation
paradigma muuttuu. Teoriaa voidaan verrata Kuhnin tieteelliseen vallankumouksen teoriaan, jossa paradigman kautta koko tiede muuttuu ja kehittyy (ks. Kuhn 1970). Organisaation paradigmaan sisältyy organisaation viitekehys, uskomukset, arvot, rakenne, menettely- ja toimintatavat. Paradigmaan sisältyvät tiedostamaton ja tiedostettu taso, jotka
ohjaavat organisaation toimintaa. Koko kulttuurinen viitekehys ajattelu, sitä ylläpitävä
symbolinen kieli ja kulttuurinen myytistö, tarina muuttuu. Koko kulttuurisen mentaliteetin muuttuessa syntyy uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja, joiden avulla esiintyvät
ilmiöt ja tapahtumat saavat uudenlaisen selityksen. Uudenlainen kulttuurinen mentaliteetti luo perustan uudenlaiselle eettiselle koodistolle ja arvojärjestelmälle. Muuttuneesta tilanteesta kehittyy perusta uudelle yhteiselle normatiiviselle rakenteelle, jonka
puitteissa toimitaan. Tämä on yhteydessä uusien sääntöjen, normien ja toimintatapojen
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syntymiselle. Ensi asteen muutoksessa omaksuttu uskomusjärjestelmä ei olennaisesti
muutu. Toisen asteen muutoksessa syntyy kokonaan uudenlainen uskomusjärjestelmä,
jonka puitteissa ilmiötä tulkitaan uudella tavalla. Taulukkoon l on koottu tiivistäen ensi
ja toisen asteen muutoksessa tapahtuvat olennaisimmat ilmiöt.
TAULUKKO 1

Ensi ja toisen asteen muutos (mukaellen Levy & Merry 1986)

Ensi asteen muutos

Toisen asteen muutos

Joihinkin ulottuvuuksiin kohdistuva
muutos

Moniulotteinen, monimuuttujainen, monia
näkökulmia sisältävä muutos

Muutos tapahtuu joko yksilö-, ryhmä- tai
organisaatiotasolla

Monitasoinen muutos, joka tapahtuu yksilö-,
ryhmä- tai organisaatiotasolla samanaikaisesti

Muutos kohdistuu yhteen käyttäytymistasoon kerrallaan

Muutos tapahtuu kaikilla tasoilla samanaikaisesti kerrallaan (käyttäytyminen, normit, arvot,
maailmankuva)

Määrällinen, sisällöllinen ja vähittäinen
muutos

Laadullinen muutos sekä kontekstin muutos,
uudelle tasolle siirtyminen

Jatkuvuuden säilyttävää kehittämistä

Uuden suunnan ottavaa epäjatkuvuutta

Looginen ja rationaalinen muutos

NäeMäisen irrationaalinen muutos, uusi ajattelutapa

Vanha maailmankuva, entiset ajattelu- ja
toimintatavat

Maailmankuva, ajattelu- ja toimintatavat
muuttuneet (paradigman muutos)

Toisen asteen muutos ei ole yksinkertainen, suoraviivaisesti toteutuva prosessi. Kun
vallitseva paradigma ei enää toimi, se ei kykene taIjoamaan päämäärälIe, tavoitteille ja
toiminnalle perustaa. Organisaatio joutuu kaoottiseen tilaan. Kaaoksesta ei kuitenkaan
pyritä pois ensisijaisesti muuttamalla tietoisella toiminnalla olemassa olevaa uskomusjärjestelmää. Pikemminkin entiseen uskomusjärjestelmään tukeudutaan entistä tiukemmin. Tunnetasolle asti ulottuvasta entisestä kulttuurisesta viitekehyksestä ei luovuta
helposti, vaan se pyritään säilyttämään. Vaikka ympäristö muuttuisi nopeasti ja entiset
ajattelutavat johtaisivat kriiseihin, uudenlaisen ajattelutavan tarve kielletään kauan.
Kieltäminen on muutosvastustuksen muoto, jonka avulla pyritään välttämään tarve ajatella uudella tavalla. Toinen vanhaan uskomusjärjestelmään pitäytymisen muoto on
pyrkimys ihannoida vanhoja, hyviä aikoja. Uuden ajattelun tarve torjutaan ja toiminnassa pitäydytään sen myytistön varassa, jonka merkityssisällöt ovat historiallisessa prosessissa osoittautuneet onnistuneiksi. Ahdistus ja pelko, joita uusiin tilanteisiin vastaaminen ja uusiin uskomusjärjestelmiin siirtyminen herättää, voidaan nähdä eräänlaisena
alitajuisena muutosvastustuksena. Kun uusi ajattelutapa vähitellen alkaa vallata alaa, se
asettaa kyseenalaiseksi vanhat ajattelutavat. Tämä aiheuttaa ristiriitoja ihmisten välille.
Ristiriidat ovat tunnetasoinen reaktio uuden ajattelun mukaisen uskomusjärjestelmän
torjumisessa. (Levy & Merry 1986.) Toisen asteen muutosta vastustavat voimat sekoittuvat muunnosvaiheeseen ja siirtymävaiheeseen niin, että todellisuudessa muutosprosessi muodostuu jatkuviksi kriiseiksi ja taisteluksi muutospyrkimyksistä. Kulttuurisen
mentaliteetin muutosprosessi lähtee ihmisistä, jotka organisaatiossa toimivat. Siksi
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muutosprosessiin sisältyy kriisejä, kaaosta sekä voimakkaita tunnetason reaktioita. Toisen asteen muutos tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta: kriisi, muunnos, siirtymä ja
vakiintuminen uudelle tasolle ja vähittäinen kehittäminen. (Levy & Merry 1986.)
Muutosta, joka vaikuttaa maailmankuvaan sekä sen kautta ajattelu- ja toimintatapojen uudistumiseen, voidaan kutsu paradigmalliseksi muutokseksi. Paradigmallinen
muutos, edellä kuvattu toisen asteen muunnosprosessi ei ole helppo. Muutoksessa joudutaan käymään läpi monia kehitysvaiheita ennen kuin siirtyminen uuteen on mahdollista. Organisaation syvällisessä muutoksessa koko ajattelu ja sitä ylläpitävä symbolinen
kenttä, kieli ja kulttuuri muuttuvat. Organisaation kehittäminen ei ole pelkkää teknisten
keinojen käyttämistä, vaan sitä voidaan pitää tietynlaisena filosofiana. Organisaation
kehittäminen on samanaikaisesti monitasoinen ja moniulotteinen prosessi. Organisaation kehittämiseen sisältyy tietoa monelta eri tieteenalalta. Pluralistisen näkökulman mukaan ottaminen organisaation kehittämiseen merkitsee sitä, että organisaationkehittämisen menetelmät monimutkaistuvat ja erilaistuvat. Syvällinen, paradigmallinen muutos
edellyttää dekonstruktiota. (Schein 1990a, 13; ks. myös Juuti 1999.)
Tulevaisuudessa postmoderninen näkökulma organisaation käsitteestä ja sen kehittämisestä voi olla yksi lähestymistapa organisaatioiden kehittämisen lähtökohdaksi.
Yhteiskunnan muuttuneessa tilanteessa monia ilmiöitä tarkastellaan pluralistisina, fragmentoituneina, epävakaina ja epävarmoina ja nopeasti muuttuvina. Laaja-alaisen osaamisen, moni alaisen asiantuntijuuden ja verkostomaisten toimintamallien suosiminen
kuvastavat amebamaista yhdentymistä. luutin (1999) mukaan organisaation määritteleminen on ongelmallista. Organisaatiota ei enää pidetä jonkin paikan (rakennuksen, laitoksen) määrittämänä tai rakenteena. Organisaatioista on tullut sosiaalisten toimijoiden
kontekstuaalisissa diskursseissa tuottama yhteisö, joka vaikuttaa jäsentensä tapaan ymmärtää ja tulkita maailmaa. Postmodernissa organisaatiota pidetään sosiaalisena konstruktiona, joka tuottaa oman kielensä ja kielipelinsä. Toiminnan oikeutus organisaatiossa on yhteisesti hyväksytyssä diskurssissa. Tulevaisuudessa organisaation määritteleminen on vaikeaa. Samalla se viittaa siihen, että koko organisaation muuttamiseen tarvittavia menetelmiä joudutaan arvioimaan uudelleen.

4.1.1

Organisaation muutosstrategia, muutos organisaation oppimisprosessina

Organisaation syvällisessä muutoksessa, on kysymys transformatiivisesta eli uudistavasta oppimisesta. Organisaation kehittämistä voidaan verrata oppimisprosessiin. Uudistavassa oppimisessa reflektion merkitys korostuu eli kyseenalaistetaan ja arvioidaan
uudelleen ne ennakko-olettamukset, joille uskomukset ovat perustuneet. Uuden arvioinnin päämääränä on tuottaa uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja erilaisiin, myös ennakoimattomiin tilanteisiin. (Ks. Ruohotie 1996; ks. myös Miettinen 1990; Mezirow 1995;
Otala 1996.)
Argyriksen (1992) toiminnan teoriaa voidaan soveltaa kuvaamaan organisaation
oppimisprosessia. Argyriksen mukaan oppimisessa on kaksi ehtoa. Ensimmäinen ehto
on, että organisaation on toimittava tavoitteittensa mukaisesti. Päämäärien ja toiminnan
sekä tavoitteiden tulee sopia yhteen. Toisen ehdon mukaan oppimista tapahtuu vain,
mikäli toiminnan tarkoitusten ja tavoitteiden välillä oleva yhteensopimattomuus on tunnistettu ja oikaistu eli yhteensopimattomuus on käännetty yhteensopivaksi. (Argyris
1992, 8-10.)
Argyriksen mukaan jokaisella organisaatiolla on omat arvonsa, norminsa ja toimintastrategiansa. Oppiminen ilmenee ihmisten käyttäytymisen muutoksena. Omak-
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suttu teoria esittää sitä tapaa, jolla ihmiset sanovat käyttäytyvänsä. Todellisuudessa toiminta syntyy niistä mielikuvista, joita yksilöillä on organisaation toimintaa ohjaavasta
käyttöteoriasta. Käyttöteoria syntyy toimintaa ohjaavista arvoista ja päämääristä. Yksilö
pyrkii todellisuudessa eri toiminnan strategioita käyttäen saavuttamaan näitä päämääriä.
Jos käytännön teoria ei toimi eikä sillä saavuteta tavoitteita, sitä joudutaan korjaamaan.
Jos korjaamisessa keskitytään vain käyttäytymisen korjaamiseen, oppiminen on yksivaiheista. Jos taas ensin muutetaan toimintaa hallitsevia ja ohjaavia arvoja ja päämääriä
ja sen jälkeen käyttäytymistä, kyseessä on kaksivaiheinen oppiminen. Muutoksen aste
on syvällisempi. (Argyris,1992, 149-152, 8-10.) Organisaation kehittäminen ja syvällisen muutoksen aikaansaaminen edellyttää kaksi vaiheista oppimista. Yksivaiheisessa
oppimisessa muutetaan toimintatapoja ja käyttäytymistä, jolloin muutoksen aste jää
vähäiseksi. Kaksivaiheisessa oppimisessa kyseenalaistetaan ensin vanhat arvot, jolloin
uudistava oppiminen johtaa uusien ajattelu- ja toimintamallien syntymiseen.
Porras ja Silvers (1991,51-78) korostavat organisaation kehittämisessä uuden vision aikaansaamiseksi kognitiivisten rakenteiden muutosta. He kytkevät organisaation
muutokseen vision eli tarkoituksen uskomusten, päämäärien ja tehtävän muutoksesta
Organisaation muutos visionäärisellä tasolla edellyttää samanaikaisesti organisaation
kehittämistä, joka kohdistuu työympäristön sosiaalisiin rakenteisiin ja työn sisältÖihin.
Muutosprosessissa perinteisiin organisaatioiden kehittämismalleihin yhdistyy kognitiivinen muutos. Muutosprosessi heijastuu yksilötasolle. Yksilötasoiset muutosprosessit
ovat kognitiivisen rakenteen muutoksia Rakenteen viitekehys ilmenee useilla tasoilla.
Niitä voivat olla 1) viitekehyksen sisällä tapahtuvat muutokset eli muutokset havaittavissa olevissa asioissa, arkipäiväisissä toiminnoissa tapahtuva muutos; 2) muutos, jossa
muutoksen arvo tai merkitys muuttuu ilman, että koko viitekehys muuttuu, muutoksessa
ihmisten näkemys arvojen merkityksestä muuttuu; 3) viitekehyksen sisällä ajattelutapa
muuttuu ilman, että siinä olevia käsitteitä vaihdetaan, vanhat käsitteet säilyvät, mutta ne
saavat uuden merkityssiSällön tai 4) tietyn ajattelutavan korvaaminen kokonaan toisella,
viitekehys muuttuu kokonaan tai uudet käsitteet otetaan kokonaan käyttöön. Porraksen
ja Silversin mallissa toisen asteen muutoksena muuttuu paradigma. Paradigman muutos
tähtää sekä organisaation tuotoksen paranemiseen että yksilön kehittymiseen. Syvällinen muutos tapahtuu sekä organisaation (vision muuttuminen sekä organisaation muu
kehittyminen) että yksilön muutoksena (kognitiivinen muutos).
Organisaatiot ovat sosiaalisia eli ihmisistä koostuvia yhteisöjä. Jokaisella organisaatiolla on tietty persoonallisuus. Organisaation kulttuuri sisältää organisaation toiminnan kannalta tärkeitä olettamuksia ja normeja. Olettamukset ja arvot, joista kulttuuri
muodostuu, näkyvät jäsenten ulkoisessa käyttäytymisessä sekä sisäisessä ajatus- ja arvomaailmassa. (Sarala & Sarala 1996, 80.) Organisaation kehittämisen filosofisena
ajatuksena on auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Organisaation kehittämisessä ihmisten omien motiivien, omien arvojen vapauttaminen ja käyttöönotto on askel kohti
organisaation kulttuurin syvällistä muutosta. Ihmisillä itsellään on ajatuksia ja syvällistä
kulttuuriseen koodistoon liittyvää äänetöntä tietoa. (Schein 1990a, 14.) Organisaation
toiminta perustuu pitkälti yleisesti hyväksytyille yhteisille arvoille, tavoitteille ja toiminnalle, yhteisille periaatteille. Hiljainen, äänetön tieto ei kuulu yleensä yhteisten
ajattelumallien rakentamiseen. Hiljainen tieto on syntynyt jokaiselle organisaatiossa
toimivalle kokemusten kautta. Kokemukset muokkaavat yksilön näkemyksiä, joilla olisi
paljon käyttöarvoa organisaation kehittäessä toimintaansa. Hiljaisen tiedon käyttöönotto
kulttuurin muutoksessa olisi toimintaa rikastuttava, uusia näköaloja avaava. Organisaation kehittämisessä ei toimittaisi pelkästään näkyvällä tasolla, joka on kaikkien tiedossa,
vaan tiedostamaton taso tehtäisiin näkyväksi ottamalla käyttöön hiljainen tieto.

59
Schein (1990b, 109-119) määrittelee kulttuurin perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on keksinyt, havainnut tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Kun malli on toiminut
kyllin hyvin ja sitä on toteutettu käytännössä ajallisesti kyllin kauan, sitä voidaan pitää
perusteltuna ja opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita,
ajatella ja tuntea. Perusoletukset ovat se käsiteperusta, jonka pohjalta ryhmän jäsenet
tekevät havaintoja, ajattelevat, tuntevat tai arvioivat tilanteita ja suhteita. Organisaatiokulttuurissa voidaan erottaa kolme tasoa: havaittu taso, joka ilmenee organisaation
fyysisissä rakenteissa, ihmisten tavasta toimia ja puhua toisilleen, emotionaalisessa ilmapiirissä; arvot, jotka ilmenevät normeissa, ideologiassa ja filosofiset piirteet, jotka
selittävät, miksi ihmiset toimivat tai käyttäytyvät tietyllä tavalla; viimeinen ja tärkein
taso on perusolettamukset, jotka ovat usein tiedostamattomia ja jotka viime kädessä
kuitenkin ohjaavat ihmisten käyttäytymistä.
Scheinin (1985) mukaan perusolettamusten selvittämiseksi täytyy tiedostaa organisaation ulkoiset ja sisäiset tehtävät, jotka ohjaavat ryhmän käyttäytymistä. Ulkoisia
omaksuttuja tehtäviä ovat visio, missio ja spesifit päämäärät ja tehtävät, joista muodostuu organisaation ulkoinen kuva ympäristölle. Sisäisiä omaksuttuja tehtäviä ovat tilanteisiin sopivan kielen ja käsitteiden käyttäminen, ryhmäsiteet ja niiden sisäistäminen,
statuksen, vallan ja auktoriteetin kriteereiden tiedostaminen, ystävyyssuhteet ja yhteishenki, rankaisukäytäntö ja johtamisen ideologian tiedostaminen. Schein mukaan kulttuuri-termiin liittyy voimakkaasti tiedostamaton taso, joka on yhteinen organisaation
jäsenille. Tiedostamattomaan tasoon liittyvät perusoletukset ja uskomukset, joiden mukaan määrittyy organisaation näkemys itsestään ja ympäristöstään. (Schein 1985, 5255; Schein 1990b, 111.)

4.1.2

Organisaation muutoksella kohti oppivaa organisaatiota

Oppiva organisaatio on tulevaisuudenkuva, jota kohden useimmat organisaatiot pyrkivät. Koulutuksen sektorilla etenkin tavoitellaan oppivan organisaation mallia. Myös
monien ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa nousee vahvasti esille halu luoda ammattikorkeakouluista tulevaisuudessa oppiva organisaatio. Arnmattikorkeakoulujen perustehtävänä on toimia alueensa elinkeino- ja työelämän kehittäjinä. Arnmattikorkeakoulut näkevät yhtenä keinona toteuttaa tätä perustehtävää luomalla ammatti korkeakouluista osaamis- ja kehittämiskeskuksia.
Edellä on pohdittu teoreettisella tasolla organisaation muutosprosessia. On nostettu esiin olennaisia asioita, mitä organisaation kehittämiseltä edellytetään, jotta se paremmin pystyisi toimimaan muuttuneessa tilassa ja ympäristössä. Seuraavassa tarkastellaan oppivan organisaation rakennetta ja perusideaa. Määriteltäessä oppivaa organisaatiota nousee esille ensinnäkin, että ne korostavat oppimisen yhteyttä muutokseen,
muuttumiseen ja innovaatioon. Oppi vien organisaatioiden toiminnassa korostuu osallistuminen, toiminta- ja työskentelytapojen muuttuminen, tehtävien hajauttaminen sekä
johtamistapojen muuttuminen siten, että ne suosivat tämäntyyppistä toimintaa.
Oppivan organisaation toimintatavoissa korostuvia piirteitä ovat matala organisaatiorakenne, henkilöstön sitoutuminen ja osallistuminen toimintaan sekä yhteinen
näkemys, visio toiminnan päämääristä. Organisaation toiminta perustuu avoimuuteen
sekä siihen, että organisaatiossa toimivat jäsenet pystyvät arvioimaan omaa toimintaansa kriittisesti. Heiltä edellytetään reflektiivisiä taitoja toiminnassaan. Näiden lisäksi organisaation tulee vahvasti keskittyä ympäristön muutokseen ja oman organisaation reu-
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naehtojen tutkimiseen. Ympäristön muutoksen ja reunaehtojen tutkimisen tarkoituksena
on luoda pohjaa uusien menettely- ja toimintatapojen kokeiluille. Kyse on luovasta toiminnasta ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen etsimisestä. (Ks. Sarala & Sarala 1996,
53-56.)
Oppiva organisaatio on joustava ja se korostaa koko organisaation kykyä oppimiseen. Oppiminen perustuu jatkuvan oppimisen ideaan, jonka tavoitteena on työsuoritusten parantaminen. Organisaation toiminnan kehittämisen nähdään ensisijaisesti olevan kiinni ihmisten kyvystä oppia jatkuvasti uusia asioita ja kyvystä omaksua uudenlaisia toimintamalleja. (Helakorpi ym. 1996, 95; Ruohotie 1996, 40.) Kyse on kuitenkin
useista rinnakkaisista kehittämistoimenpiteistä. OppivalIe organisaatiolle on tärkeää
rakenteellinen sekä toiminnallinen malli edistää tietynlaista toimintamallia. Pätevyyttä
tulee kehittää myös muuttamalla ihmisten ympäristöä eikä vain ihmisiä itseään. (Ks.
Sarala & Sarala 1996,53-56.)
Oppivan organisaation toiminta perustuu vahvoihin arvoihin ja selkeään visioon.
Toiminnan on oltava siten määrätietoista, arvoihin sidottua sekä tulevaisuuteen orientoitunutta. OppivalIe organisaatiolle ominaista ovat tulevaisuutta koskevat visiot, selkeä
näkemys tehtävästään sekä strateginen suunnittelu. Arvojen, vision ja mission tulee olla
koko organisaation tiedossa. Sitoutuminen yhteiseen päämäärään on toiminnan onnistumisen edellytys. (Ks. Ruohotie 1996, 40-43.)
Oppivan organisaation kehittämismallia on käytetty oppimiskeskusten kehittämisessä. Ammattikorkeakoulut näkevät itsensä oppimis- ja kehittämiskeskuksina. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä oppimiskeskus on käsitetty monialaiseksi oppilaitosjoukoksi, joka toimii tavanomaista koulutustehtävää laajemmin alueellaan oppimiskehittämis- ja kulttuurikeskuksena. Oppimiskeskuksen käsite ammatillisen koulutuksen
puolella on v~ljä, mutta pedagogiset tavoitteet, ja niiden korostuminen, koulutuksen
laadun parantaminen, koulun toimintamuotojen kehittäminen, opiskelijoiden kasvun
tukeminen, heidän oppimisvalmiuksien parantaminen sekä elinikäisen opiskeluhalun
virittäminen ovat tärkeitä asioita myös ammatillisen koulutuksen alueella. (Ks. Malinen
1994.) Malinen korostaa oppimiskeskuksen tavoitteissa pedagogisten toimintojen kehittämisen tärkeyttä. Kuusen (1993) mukaan oppimiskeskuksen toiminnalle tunnusomaista on avoin oppimisympäristö, aktiiviset yhteistyöverkot ja kehittynyt opetusteknologia. Sitä luonnehtii myös uusi oppilaitoksen kulttuuri ja hallinto.
Luotaessa uutta oppimisympäristöä pedagogisten kehittämistavoitteiden korostaminen on keskeistä, koska kuitenkin oppilaitoksissa opiskelijoiden oppiminen ja kasvun
tukeminen on ensisijaista. Pedagogisten tavoitteiden kehittämisen lähtökohtana ovat
ihmiskäsityksen sekä oppimis- ja tietokäsityksen määritteleminen. Saraloitten (1996,
55) mukaan oppivan organisaation luominen perustuu kontekstuaaliseen oppimisnäkemykseen. Kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä korostetaan oppimisen ja oppimisympäristön välistä toiminnallista yhteyttä. Oppiminen tapahtuu kiinteässä yhteydessä oppijan jokapäiväiseen toimintaan sekä hänen toimintaympäristöönsä. Oppimisen
käsite vapautuu paikkasidonnaisuudesta tilannesidonnaisuuteen. Tiedon oppimisen ja
käyttämisen mahdollisuudet tatjoavat eri kontekstit, joihin oppija on yhteydessä ja joissa hän toimii jokapäiväisessä elämässään.

61

4.1.3

Toimintakulttuurln muutos ammattikorkeakoulussa

Koulun toimintafilosofian muuttuminen on monitasoinen prosessi. Toimintafilosofian
muuttumisessa on kysymys samaan aikaan sekä kulttuurisesta että organisatorisesta
muutoksesta. Muutoksen tulee koskettaa kaikkia tasoja, jotta voitaisiin päästä syvälliseen muutokseen, toisen asteen muutokseen. Muutos, joka koskee vain joitakin osaalueita, ei ole kokonaisvaltaista tulokset näkyvät vain pieninä muutoksina toiminnassa.
Kuviossa 2 kuvataan toimintafilosofisen muutoksen prosessia ammattikorkeakoulussa.
Muutosajattelun ammattikorkeakouluissa tulee lähteä strategisesta suunnittelusta,
koska strateginen suunnittelu ohjaa toimintaa. Toimintakulttuurin muutoksessa suunnittelun käsite jo itsestään muuttuu reflektiiviseksi suunnitteluksi. Reflektiivistä suunnittelua on käsitelty luvussa 3.3 . Refleksiivisen, avoimen suunnittelun perusidea on jatkuva toiminnan arvioiminen. Arvioimiseen liittyy kyseenalaistaminen ja jatkuva oman
tietoisuuden ehdolle paneminen. Toiminnan kehittämisen edellytyksenä on, että ollaan
koko ajan tietoisia, mitä ollaan tekemässä ja mihin suuntaan ollaan menossa. Oman tietoisuuden ja toiminnan kyseenalaistaminen auttaa näkemään ja arvioimaan, miltä pohjalta ratkaisuja tehdään, ovatko ratkaisut toiminnan kannalta hyviä vai olisiko jokin muu
tapa tehdä asioita vielä paremmin.
ORGANISAATION
RAKENTEELLINEN
MUUTOS

MUUTOS OHJAA VISSA
AJA TUKSISSA
Ammattikorkeakoulun perusfilosofia (visio, missio, strategia)

~

Avoin, oppiva organisaatio

,

Ammattikorkeakoulun perusarvot

-

~

~

ORGANISAATION
TOIMINNAN MUUTOS
Koulutuksen sisällöllinen
muutos

TOIMINTAA OHJAAVAN
KASVATUSAJAITELUN
MUUTOS
Muutos kasvatuksen perustassa: teoria, metodit, pedagoginen ajattelu

KUVIO 2

Toimintakulttuurinen muutos ammattikorkeakouluissa

Koulun toimintaa suuntaavat ohjaavat ajatukset. Ohjaavissa ajatuksissa, visiossa ja missiossa esitetään koulun toiminta-ajatuksen perusideologia. Toimintakulttuurin muutos
lähtee ohjaavien ajatusten kyseenalaistamisesta. Ohjaavat ajatukset sitovat organisaation
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rakennetta, toimintaa sekä toimintakulttuurin taustalla olevia peruskäsitteitä. Koulun
toiminnan ja perustehtävän kannalta keskeisin on kasvatuksen käsite. Muutosprosessi
etenee kaikille tasoille, organisatoriselle, toiminnalliselle sekä käsitteelliselle tasolle.
Ammattikorkeakoulun muutosprosessissa, siirtymisestä opistoasteelta osaksi korkeakoulujärjestelmää, muutoksen tulee koskea kaikkia tasoja, jotta voitaisiin puhua todellisesta, syvärakenteisiin asti ulottuvasta muutoksesta. Koulun toiminnan kehittämisen
kannalta muutosprosessin onnistuminen ja sen jatkuva arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä on arvioida ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin muutosta.

4.2

Yhteiskunnan muutoksen heijastuminen koulutuksen perusteisiin ja kasvatuksen käsitteeseen

4.2.1

Koulutuksen teoreettinen kehys muuttuvissa rakenteissa

Koulun toimintakulttuurin muutos edellyttää laaja-alaista analyysiä yhteiskunnallisesta
tilanteesta. Yhteiskunnallisen tilanteen analyysi johtaa pohtimaan myös koulutuksen
perustehtävää ja -käsitteitä uuteen aikakauteen siirryttäessä. Yhteiskunnallisen tilanteen
analyysistä nousee esille olennaisia kysymyksiä. Mitä muutos edellyttää ja mitä haasteita se tuo ihmisen elämänhallintaan ja ammatinhallintaan? Mitä muutos vaatii koulujärjestelmältä, nimenomaan ammattikorkeakoulujärjestelmältä? Ammattikorkeakoulujen historia on,vielä kovin lyhyt. Järjestelmä on saatu vakinaistettua, mutta kehitystyö
jatkuu vielä.. Opistoasteen traditio pitäisi pystyä poistamaan niin, että se erottuisi pelkästään vahvasti ammatillisuutta korostavasta linjasta ja sen pitäisi pystyä erottumaan
myös vahvasti akateemisuuteen ja tiedeperustaan nojautuvasta yliopistollisesta sektorista. Olennaista on kysyä, mitä arvoja ammattikorkeakoulut toteuttavat toiminnassaan
ja miten arvot ohjaavat niiden toimintaa.
Vanhojen rakenteiden kadotessa ihmisillä on useita tapoja suhtautua muutokseen.
Yksi mahdollisuus on tukeutua vanhoihin ja näennäisen turvallisiin arvoihin ja käytäntöihin. Toinen vaihtoehto on mukavuuden tavoittelu populaarikulttuurin tuottamiin
mahdollisuuksiin. Kolmas tie on lähteä kehittämään jotain sellaista, jota voisi alustavasti kutsua subjektiudeksi tai omilla jaloilla seisomiseksi. (Ks. Suoranta 1997, 65.)
Ammattikorkeakouluille yksi ainoa vaihtoehto on lähteä kehittämään sellaista toimintaa,
jolla se seisoo omilla jaloillaan. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on luoda uusi vaihtoehto korkeakouluille. Minkälaisesta teoreettisesta viitekehyksestä koulutusta ja opetusta voidaan lähteä kehittämään? Koulutuksen perustaa ei voida enää lähteä luomaan
tiukasti toisistaan erottuvasta dualistisesta näkökulmasta yleissivistävään eli tietopainotteiseen tai ammatilliseen eli taitopainotteiseen. Ei voida myöskään lähteä erottelemaan koulutusta välineellisiä tai humanistisia arvoja korostavasta näkökulmasta käsin.
Nämä on todettu hyödyttömäksi vastakkainasetteluksi. On syytä pohtia mikä näitä dualistisia asetelmia pikemminkin yhdistää kuin mikä niitä erottaa. Yhtenä yhdistävänä
tekijänä voidaan pitää sivistystä. Volasen (1997) mukaan on tultu tilanteeseen, jossa
akateemisen että ammatillisen koulutuksen perustana on sivistys, jossa lähtökohtana on
tekijän tieto sekä taito. Ammatillista koulutusta voidaan kehittää huomioimalla sekä
akateemisen että ammatillisen perinteen puolisivistykselliset lähtökohdat. Molemminpuolinen rikastuttaminen ja jopa niiden ylittyminen takaa molempien säilymisen. (Volanen 1997, 116, 117.) Ammattikorkeakoulun haasteena on luoda tästä vallitsevasta
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tilanteesta oma sivistyksellinen näkökulmansa koulutuksen lähtökohdaksi. Jos se onnistuu siinä, silloin voidaan todeta ammattikorkeakoulujen löytäneen arvokeskustelussa
oman keskeisen osan koulutus- ja toimintafilosofista perustaa. Toiskallio (1995) on
pohtinut akatemismin ja operationalismin sisältymisestä korkeakoulutuksen toimintakulttuuriin kuviossa 3.

TIEDE
Akatemismi:
Objektiivisuus
Totuus

Tieteenala

AJATTELU--------~----------TOThfiNTA

Operationalismi
Pätevyys
Yrittäjyys
Siirrettävyys

AMMATTI
KUVIO 3

Akatemismi ja operationalismi korkeakoulutuksen viitekehyksenä (Toiskallio 1995,
13)

Koulutuksen keskeisenä kysymyksenä on, millaiseen ihmisyyteen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan kasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella pyritään ja kuinka niihin pyritään.
Kuviossa esitetyssä viitekehyksessä akatemismi keskittyy ajattelemiseen eli tietopainotteisuuteen. Operationalismi painottaa suorituskeskeistä toimintaa, jossa tekninen
järjenkäyttö korostuu. (Ks. Toiskallio 1995, 12-13.) Edellä on analysoitu keskeisiä yhteiskunnassamme tapahtuneita muutoksia. Analyysissä käytiin läpi myös koulutuspoliittiset muutokset. Koulutuksen tuottama akatemistinen tai operationalistinen pätevyys
yksistään on monessa suhteessa riittämätön. Voimakkaasti tiedollista puolta korostava
kasvatus ja tiedon siirrettävyys ei ole enää riittävä perusta korkeakoulutukselle. Keskeistä ei ole tieto itsensä vuoksi, vaan tietoa tarvitaan välineeksi eri asioiden hallitsemiseksi ja ymmärtämiseksi. Tietoa tarvitaan myös siihen, että ihminen kykenee tekemään
erilaisia valintoja ja ymmärtämään valintojen seuraukset omassa elämässään. Baumanin
(1998, 11) mukaan tarvitaan kasvatusta ja koulutusta, joka kannustaa ihmisiä tekemään
vastuullisia valintoja. Tämä on suurin palvelus, jonka koulutus voi tehdä moraalin asialle. Koulutuksen tehtävänä on sellaisen oppimiskyvyn edistäminen, jonka avulla oppija
kykenee asioiden syvälliseen ymmärtämiseen ja pystyy sijoittamaan opittuja asioita
laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Korkeakoulutuksen tulisi pyrkiä ensisijaisesti
tukemaan opiskelijoiden laaja-alaista persoonallis-yhteiskunnallista kasvu- ja kehitysprosessia. (Ks. Barnett 1994, 189-192; ks myös Barnett 1992,12; Barnett 1993, 33-46.)
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Elämismaailma liittyy ihmisen kokonaisvaltaiseen maailman kokemiseen, jossa yhdistyy tieto, taito sekä ympäröivä maailma yhdeksi kokonaisuudeksi. Elämismaailmassa ei
painoteta tietoa itsensä vuoksi eikä suorituskeskeistä, tuloksiin suuntautuvaa toimintaa,
vaan siinä korostuu toiminta, joka lähtee syvällisestä ja laaja-alaisesta asioiden ymmärtämisestä ja tämän ymmärryksen liittämisestä ympäröivään yhteiskuntaan. Elämismaailmasta lähtevä koulutuksen suunnittelu turvaa opiskelijoille monia selviytymisen strategioita toimia muuttuneissa tilanteissa. Elämismaailma, ihmisen juuret, elämänkokemus ja arki taIjoaa rikkaan alustan oppimiselle. Ymmärtämiseen johtava kokemus on
elävä oppikiIjajokaiselle oppijalle. (Ks. Antikainen 1997, 166,170.)
Koulutus ja opetus ovat viime kädessä yhteiskunnallista ja kulttuurista toimintaa
joidenkin arvojen edistämiseksi. Toiskallion (1995) mukaan toiminta on luonteeltaan
aina eettis-poliittista. Eettis-poliittiseen toimintaan liittyvät kysymykset elämismaailmasta ja ihmisen toimintakykyisyydestä. Elämismaailma liittyy ihmisen arkielämään.
Eettis-poliittiseen toimintaan liittyvää teoriaa voidaan kutsua prakseologiaksi. Toiskallio nimittää tästä kaikesta syntyvää teoreettista viitekehystä post-teknokraatti seksi.
Postteknokraattisella tarkoitetaan teknokraattisuuden jälkeen tulevaa yksilön toimintaa
korostavaa mallia. Mallia kuvataan kuviossa 4.
ELÄMISrILMA (juuret läsnäolo ja toiseus)

~

mMINEN TOIMIJANA, OMAN TOIMINTANSA
SUBJEKTINA (elämänhal.linta, vahventaminen)

TYÖELÄMÄ - - Käytännöllinen - - - ELÄMÄNPROSESSI

viisaus:

+
+

pyrkimys hyvään

prakseologia

-teoria
{

-lytäntö

I

mMINEN OMAN OPPIMISENSA SUBJEKTI

KUVIO 4

Post-teknokraattisen koulutuksen teoreettinen kehys (mukaellen Toiskallio 1990)

Prakseologia kietoo toisiinsa teorian ja käytännön välisen suhteen jatkuvaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutussuhdetta ohjaa käytännöllinen viisaus. Käytännölliseen viisauteen sisältyy ajatus pyrkimyksestä edistää ihmisen toimintakykyisyyttä ja omaa elämänhallintaansa. Ihmisen toimintakykyisyyden ylläpitämisessä ja sen vahventamisessa
tärkeää on, että ihmistä ei saa repiä irralleen juuristaan. Juuret liittyvät ihmisen elämis-
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maailmaan. Toimintakykyisyydessä on tärkeää kehittää yksilön autonomiaa osallistumista ja vastuullisuutta. Toimijuuteen liittyy tietous sekä toisin toimimisen mahdollisuuden oivaltaminen. Toiseudella tarkoitetaan toiseuden eli vaihtoehtojen näkemistä ja
sellaisen toiseuden olemassaolon aavistamista, tietoisuutta siitä, että toiseus on olemas-

sao

Käytännölliseen viisauteen sisältyy ajatus, että praktinen tieto kohdistuu toimimiseen hyvin. Käytännölliseen viisauteen liittyy muuttuvaan ja tehtävissä olevaan kohdistuva harkinta. Tavoitteena on hyvään toimintaan pyrkimys. Käytännölliseen viisauteen liittyy tietoisuus, että teoria ja käytäntö on muuttuvaa. Sekä käytäntö että teoria
eivät ole toistensa edellytyksiä vaan kumpikin muovaa ja uudistaa jatkuvasti toisiaan.
Käytännöllisyys on kiinteästi yhteydessä yhteiskuntaan, kulttuurin ja moraaliin eli
praktiseen elämään, joka tapahtuu elämismaailmassa. Toiskallion (1995) mukaan myös
ammattikorkeakoulujen toiminta voisi perustua käytännölliseen viisauteen perustuvaan
teoreettiseen viitekehykseen. Käytännöllinen viisaus pyrkii ensisijaisesti uuden ajattelun
luomiseen kuin olemassa olevien käsitysten tehokkaaseen siirtämiseen.

4.2.2

Kasvatuksen teoriat modernissa ja postmodernissa aikakaudessa

Ajattelun historia esittää kaksi tapaa tehdä filosofiaa, kaksi kritiikin perinnettä, kaksi
erilaista kysymysten esittämisen ja vastausten etsimisen mahdollisuutta. Ensinnäkin
filosofia näyttäytyy totuuden analytiikkana, josta keriytyy auki koko tuntemamme
epistemologisen tutkimuksen perinne. Toden tiedon mahdollisuuksia ja ehtoja kysyvän
filosofian lisäksi on olemassa myös toisentyyppinen kysymisen tapa, joka kohdistuu
siihen hetkeen, jossa kysymys esitetään. Tämä filosofian tapa kysyy oman aikamme
merkitystä, nykyisyyden tutkimusta nykyisyytenä ja filosofisena tapahtumana. Kaipaamme kritiikkiä, joka kohdistuu omaan ajankohtaamme ja sen mahdollistamien kokemusten aluetta koskeviin kysymyksiin. (Suoranta 1997, 135-145; ks. myös Turner
1990.) Koulutukseen kohdistuva kritiikki suuntautuu asioiden ja ilmiöiden yksinkertaistamista, yksinkertaista selitystä ja selittämistä vastaan. Kritiikin tarkoituksena on
nähdä asiat kompleksisina ja moni muotoisina. Postmoderni ajattelu koulutuksen kentässä on vaihtoehtoinen, tuore ja radikaali tapa analysoida asioita kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. (Ks. Usher & Edwards 1994, 1-5.)
Yhtenä keskeisenä kohteena, jos ajattelemme omaa aikakautemme merkitystä, on
kriittisesti pohtia, millä tavalla moderni ja postmoderni ulottuvuus näkyy ja vaikuttaa
koulutuksessa ja oppijoissa. Suoranta (1998a) on pohtinut aikuisoppijan merkitysten
muuttumista aikuiskasvatuksen moderneissa ja postmoderneissa teorioissa. Suorannan
tarkastelun voi laajentaa koskemaan yleisesti koko kasvatusta koskevaksi ja sen merkityksen muuttumiseen. Miten oppijan merkitys on muuttunut siirryttäessä modernista
aikakaudesta postmoderniin aikakauteen? Miten muutos näkyy kasvatuksen teoriassa ja
käytännössä? Moderni ja postmoderni ulottuvuus tarkoittaa ensinnäkin yhteiskunnallista
tilannetta ja aikakautta, jossa koulutus tapahtuu. Sopeuttava ja kriittinen ulottuvuus tarkoittaa teoreettista orientoitumista, mitä kasvatuksella pyritään ja halutaan saada aikaan.
Kuviossa 5 kuvataan, miten edellä mainitut eri ulottuvuudet yhdistyvät toisiinsa.
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KASVATUKSEN TEORIAT

Yhteiskwmallinen tilanne
Moderni

Postmoderni

Sopeuttava

OSAAJA

KULUTIAJA

Kriittinen

OSALLISTUJA

TOIMIJA

KWI05

Oppijan merkitykset kasvatuksen modemeissa ja postmodemeissa teorioissa (mukaellen Suoranta 1998a)

Usher, Bryant ja Johnston (1997, 106-117) ovat yhdistäneet oppimisen postmoderniin
aikaan. He ovat jaotelleet kokemuksellisen oppimisen neljään osaan ja kuvaavat, miten
näitä oppimisen tyylejä sovelletaan eri käytäntöihin postmodernissa. Heidän jaottelustaan löytyy elämäntyyliä kultivoiva käytäntö, ammatillisuutta korostava käytäntö, tunnustuksellisuuteen perustuva käytäntö sekä kriittinen käytäntö. Elämäntyyliä kultivoivoivassa käytännössä oppijat ovat kulttuurin kuluttajia. Kulttuuriteollisuus, mainokset ja media kasvattavat kuluttajia. Kokemuksia etsitään tuottamaan mielihyvää ja nautintoa. Kokemusta ei etsitä tarpeellisuutensa tai hyödyllisyytensä vuoksi, vaan kokemuksen arvo perustuu sen tuomaan mielihyvään. Kokemuksia voidaan ostaa, ne ovat
kulutustavarc~ita markkinoilla siinä missä muutkin tavarat. Oppimisesta saadut kokemukset ovat myös kuluttamista. Koulutusta käytetään tuottamaan mielihyvää, se on
kuluttamista itsessään muun kuluttamisen ohella. (Ks. Usher ym. 1997, 106-117.)
Ammatillisuutta korostavassa käytännössä oppijat käyttävät kokemuksia välineenä pätevyytensä parantamiseen. Tiedon ja taitojen merkitys perustuu siihen, että niiden
avulla parannetaan ja vahvistetaan omaa pätevyyttä. Kokemuksien ja oppimisen avulla
pyritään sopeutumaan ympäristöön. Oppiminen on sidottu rationaaliseen, tietoiseen ja
kontrolloituun toimintaan, jossa osaaminen perustuu tietojen ja taitojen käyttämiseen.
Tunnustuksellisuuteen perustuvassa käytännössä oppijat ovat sitoutuneita aitoon itsensä
kehittämiseen ja totuuden löytämiseen. He suuntautuvat aktiivisesti ympäristöön ja
haluavat muuttaa sitä paremmaksi. He toimivat sisäisten tarpeitten ohjaamina pyrkimyksenään löytää totuus sen itsensä vuoksi. Kokemukset ja oppiminen on sidottu syvimmän tietoisuuden ja totuuden löytämiseen. Tietojen ja taitojen merkitys perustuu
totuuden löytämiseen. Kriittisessä käytännössä oppijat pyrkivät toiminnassaan muuttamaan kokonaan käytäntöä. He eivät sopeudu olemassa olevaan tilanteeseen, vaan toimivat voimakkaasti ja aktiivisesti pyrkien muuttamaan ympäristöä. Kokemus ja oppiminen
liittyy tietoiseen toimintaan, jossa tietoa käytetään toimintaan. Kokemus ei johda tietoisuuteen, vaan kokemus sisältää jo tietoisuuden ja valmiuden toimia. (Ks. Usher
ym.1997,106-117.)
Edellä esitettyä Usherin, Bryantin ja Johnstonen mallia voidaan käyttää pohjana
tarkasteltaessa modernin ja postmodernin vaikutusta koulutukseen ja oppimiseen. Modernin kasvatuksen teoriassa sopeuttavassa suuntauksessa koulutuksella on kaksoismerkitys. Koulutukseen liittyy valikoiva tehtävä, vaikka koulutuspolitiikassa on modernilla
aikakaudella korostettu tasa-arvon ideologiaa. Tasa-arvon ideologiaa ei ole kuitenkaan
pystytty täysin toteuttamaan. Toisaalta modernilla aikakaudella on korostettu elinikäisen
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kasvatuksen mahdollisuuksien luomista. Pyrkimyksenä on ollut antaa mahdollisuuksia
myöhemmin täydentää koulutusta, jolla voisi paremmin kilpailla yhteiskunnallisesta
paikasta, jos aikaisempi koulutus ei ole ollut riittävä. Modernin ajan sopeuttavassa
suuntauksessa on korostettu osaamista ja pätevyyksien kartuttamista. Opiskelijan merkitys osaajana ja osaamisen lisääminen praktiseen tiedonintressiin on painottunut. Työelämän palvelukseen on haluttu tuottaa taloudellis-rationaalisia toimijoita. (Ks. Usher
ym. 1997, 110-113; Suoranta 1998a, 22-31.) Modernin aikakauden kasvatuksen kriittisessä suuntauksessa korostetaan vielä yhdenvertaisuusajattelua. Mukaan on tullut kuitenkin kriittinen näkökulma. Kriittisen kasvatuksen yksi tunnettuja edustajia on Jack
Mezirow, joka on kehittänyt transforrnatiivisen pedagogiikan teoriaa. Opiskelijan merkitys osallistujana korostuu. Kriittisyyden lisäämisellä kasvatukseen on haluttu parantaa
ihmisten osallistumismahdollisuuksia toimia aktiivisesti yhdessä olosuhteiden muuttamiseksi. Kriittisyyteen on liittynyt kyseenalaistaminen. Kyseenalaistamiseen liittyy aktiivinen toiminta, jossa olemassa olevaan tilanteeseen ei tyydytä, vaan pyritään etsimään
vaihtoehtoisia ja parempia tapoja toimia eri tilanteissa. Kriittisessä suuntauksessa elämismaailma koetaan tärkeäksi. Ihmisen sivistärninen ja pyrkimys hyvään korostuvat.
Tiedon avulla pyritään saavuttamaan totuus. Totuuden tavoittelu ohjaa toimimaan hyvän puolesta. (Ks. Usher ym. 1997, 113-115; Suoranta 1998a, 22-31; ks. myös Barnett
1994; Mezirow 1995; Toiskallio 1995. )
Postmodernin kasvatuksen modernissa suuntauksessa postmodernisuuteen liittyy
tietynlainen pinnallisuus. Postmodernia markkinoidaan valmistautumisena ennakoimattomuuteen ja joustavuuteen ja näistä tehdään uudenlainen kvalifikaatiovaatimus
työmarkkinoille. Oppijan merkitys kuluttajana korostuu. Koulutus nähdään kuluttamisena teknisessä mielessä. Koulutus voi lisätä pätevyyttä, mutta sisällöllisesti koulutuksen anti koetaan ohuena. Koulutus ei tuo varsinaisesti uutta oppijan pääomåan. Koulutus
koetaan kuluttamisena muun kulutuksen ohella. Koulutus kytkeytyy entistä vahvemmin
vapaa-aikaan ja kulutukseen. Koulutuksen tuottamaan mieli hyvään yhdistyy leikki,
mieliteot ja viihde, oppiminen itsessään ei ole päätarkoitus. Oppimisen käsite muuttuu
korostamaan kulutusta, ei sen tavoitteellisuutta, hyödyllisyyttä lisätä jotakin arvokasta
ihmisen kasvuun ja kehittymiseen. Oppijoita kuvataan mielihyvän ja sensaatioiden
(elämysten) keräilijöiksi. (Ks. Usher ym. 1997, 107-110; Suoranta 1998a, 22-31;ks
myös Bauman 1995, 115; Edwards & Usher 1997.)
Postmodernin aikakauden kriittiseen suuntaukseen liittyvässä kasvatustoiminnassa
postmodernisuuden anti on syvällisintä ja aitoon sivistykseen pyrkimistä, palautumista
kasvatuksen perustehtäviin. Oppija nähdään toimijana, jossa lähtökohtana on ihmisen
elämismaailma. Toiminta lähtee ihmisen arkipäivästä ja omasta lähi ympäristöstä, mahdollisimman läheltä ihmisen elämismaailmaa. Ihmisen elämänhallinnan vahventaminen
on tärkeää, koska yksilöitä vaaditaan kykyä elää jatkuvassa epävarmuudessa. Ihmiseltä
edellytetään sosiaalista kykyä kollektiiviseen vastuunottoon ja huolenpitoon yhteisistä
asioista. Toiminnassa korostuu jälleen pyrkimys hyvään, ei yksilön oman edun tavoittelemiseen, vaan pyrkimys tavoitella yhteistä hyvää. (Ks. Usher ym. 1997, 115-117;
Suoranta 1998a, 22-31.)
Kasvatuksen teorioiden erittelystä voidaan nostaa esiin seuraavia ajatuksia. Pyritäänkö tulevaisuuden kasvatuksessa tukemaan osaamista vai kuluttamista? Osaamisen ja
kuluttamisen korostaminen koulutuksessa nähdään pyrkimyksenä toteuttaa sopeuttavaa
suuntausta, koska niistä puuttuu kriittisyyden näkökulma, jolla vallitsevaa käytäntöä
pyritään muuttamaan. Kriittisyyden korostaminen koulutuksessa tuottaa kriittisesti
ajattelevia ja aktiivisesti suuntautuneita osallistujia ja toimijoita, jotka eivät tyydy olemassa olevan ylläpitämiseen, vaan pyrkivät aikaansaamaan todellista muutosta ympä-
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ristössään. Koulutusta suunnittelevien ja siitä päättävien on pystyttävä etsimään ympäristöstämme ajan signaaleja ja osattava tulkita niitä oikein. Mikä olisi oikea teoreettinen
orientoitumistapa koulutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja tulevaisuutta ajatellen? Sopeuttava suuntaus pyrkii muutokseen ylläpitämällä vanhoja rakenteita, kriittinen suuntaus pyrkii purkamaan rakenteita ja luomaan uudenlaisen todellisuuden toiminnan lähtökohdaksi. Bauman (1998, 11) puhuu kolmannen asteen oppimisesta. Kolmannen asteen oppimisessa keskeistä on oppia, miten säännönmukaisuuksia rikotaan, miten vapaudutaan tavoista ja estetään ajautuminen tottumusten Oljaksi, miten pirstaleiset kokemukset järjestetään uudelleen vielä tuntemattomaksi kuvioksi ja samalla pidetään kaikkia mahdollisia kuvioita hyväksyttävinä siihen asti, kunnes on aika toimia. Oppimisen
päätarkoituksena on luoda valmiuksia selviytyä erilaisista, ennakoimattomista tilanteista, joista Bauman käyttää nimitystä elämänvälineistö. Kasvatuksessa pyritään emansipatoriseen tapaan toimia ympäristössä.
Kysymys kasvatuksen teoreettisesta orientoitumisesta ammattikorkeakoulujen
kohdalla on ajankohtainen. Ajankohtainen siksi, että niille on asetettu haasteeksi uudenlaisen koulutustehtävän luominen ja kehittäminen. Koulutustehtävää mietittäessä on
keskeistä pohtia, miten ammattikorkeakoulut voisivat palvella työelämää niin, että ammatillisuuteen, asiantuntijuuteen ja osaamiseen, jotka ammattikorkeakouluissa korostetusti nousevat esille, liittyy sivistyksellinen puoli. Asiantuntijuus ei saa ylittää sivistyksellisyyttä, koska vaarana on kouluttaa tehokkaita modernin ajan osaajia. Asiantuntijuuden ja sivistyksellisyyden yhdistäminen ja niiden vuorovaikutuksellinen suhde voisi olla
tulevaisuuden työelämään suuntautumista. Uudenlaisen luomiseen ja uudenlaisen osaamisen kehittämiseen pyrittäessä koulutukselta vaaditaan emansipatorista suuntautumista. Jos taas uudenlaisen koulutusjärjestelmän toiminta perustuu sopeuttavaan suuntaukseen, voidaan, silloin kysyä koulutusjärjestelmän antia koulutukseen. Mitä uutta koulutus silloin pystyy tuomaan korkeakoulutukseen? Seuraavaan kuvioon (kuvio 6) on yhdistetty keskeiset ajatukset, jotka nousevat esille pohdittaessa ammattikorkeakoulun
koulutuksen kasvatuksellista teoriaperustaa modernissa ja postmodernissa tilassa.
_ Moderni
Sopeuttava suuntaus
Asiantuntija
Osaaja
Operationalismi
Akatemismi

KUVIO 6

Postmoderni
Emansipatorinen suuntaus
Kriittinen asiantuntija
Osallistuva toimija
Sivistyksellisyys
Käytännöllinen viisaus

Ammattikorkeakoulun koulutuksen kasvatuksellinen teoriaperusta

Asiantuntijuuteen tulisi liittää mukaan uusi ulottuvuus, kriittisyys. Kriittisyyden avulla
tietoisuuden ja samalla osaamisen tasoa syvennetään näkemään asiat erilaisista vaihtoehdoista käsin. Se on kykyä punnita erilaisia vaihtoehtoja ja tehdä valintoja, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun kunkin asian suhteen. Osaajaan ja osallistuvan
toimijan välinen ero on se, että osaaja kykenee kulloisessakin tilanteessa ratkaisemaan
ongelmia tehokkaasti ja rationaalisesti. Osallistuva toimija ei tyydy ongelmanratkaisuun, vaan hän pyrkii ongelmatilanteessa selvittämään syyn, mikä johti tilanteeseen ja
pyrkii muuttamaan toimintaa ja käytäntöä niin, että ongelmista vältytään vastaavassa
tilanteessa. Pyrkimyksenä on toiminnan edelleen kehittäminen. Korkeakoulutuksen pe-
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rustaksi ei enää muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa riitä puhtaasti akatemistinen, tiedon itsensä awlla pätevyyden turvaaminen eikä operationalismi, suoritetavoitteinen tapa toimia, vaan niitä pitää täydentää. Operationalismi vaatii sivistyksellisen
ulottuwuden lisäämistä koulutukseen. Akateemisuuden uutena ulottuwutena on käytännöllinen viisaus, tiedon käyttämistä ympäristöön. Molempien ulottuwuksien lisäämisellä pyritään syvällisempään ymmärtämiseen tietojen soveltamisesta laajempiin yhteyksiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.

4.3

Opetussuunnitelman merkitys ammattikorkeakoulujen toiminnassa

4.3.1

Opetussuunnitelmakeskustelu ammattikorkeakoulu-uudistuksessa

Toimintafilosofian ja arvoperustan löytäminen ja selkiinnyttäminen luo hyvin mielenkiintoisen yhteyden opetussuunnitelma-ajatteluun. Jos ajatellaan ammattikorkeakouluille asetettuja haasteita, nimenomaan sen toiminnan perusteita, pitäisi opetuksen suunnittelun pohjaksi käydä syvällistä, filosofista arvokeskustelua myös opetussuunnitelmista uudenlaisen toiminnan perustaksi, koska koulutusjärjestelmä on uusi ja sen elinehtona on nimenomaan uuden luominen. Kokonaisvaltainen opetussuunnitelman uudistustyö lähtee opetussuunnitelmateoriasta. Väärälän (1995a, 130) mukaan opetussuunnitelmauudistus on tärkeä periaatteellinen, koulutuksen sisältöä muokkaava prosessi. Uudistuksen perusteet nivoutuvat hyvin vahvasti rakenteellisiin päätöksiin, koska
muiden tahojen ratkaisujen täytyy kulkea samassa linjassa opetussuunnitelmien uudistusten yhteydessä. (Ks. myös Seppänen 1994, 191-192.) Koulutusjärjestelmän muuttumisen yhteydessä on tarkasteltava, miten muutos vaikuttaa oppilaitoksen arkipäivän
toimintaan. Yhtenä oppilaitosten arkipäivän toimintaa ohjaavana tekijänä ovat opetussuunnitelmat. Koulujen toiminnallista muutosta voidaan tarkastella siten myös opetussuunnitelmien kautta.
Elämme nykyään jälkimodernissa yhteiskunnassa, jossa vallitsee purkautuvien rakenteiden logiikka. On päästy irti keskitetystä ohjauksesta ja annettu valtaa paikallistasoiselle suunnittelulle, jota toteutetaan oppilaitoksissa. (Turkulainen 1995, 243.)
Koulutusohjelmien opetussuunnitelmien luonne on muuttunut hallinnollisesta asiakirjasta ja norrnatiivisesta ohjauksesta koulun tasolla tehtäviin opetussuunnitelmiin ja vapauttavaan ilmapiiriin. Keskushallinnon taholta kehitelty ja valvottu opetussuunnitelma
on muuttunut oppilaitoskohtaiseksi tai ammattikorkeakouluyksikköön liittyneiden useampien oppilaitosten yhteisesti kehiteltäväksi opetussuunnitelmaksi. Lasosen (1992,3839) mukaan suunnittelun vastuu on siirtynyt enemmän opettajille. Tässä prosessissa
opettajien ajattelun merkitys korostuu. Antamalla jäsennyksen ja muodon omille opettamis- ja oppimiskokemuksille opettajat työstävät uusia tapoja tulevaisuudessa toimimiselleen. Opetussuunnitelmien kehittämisessä vaaditaan reflektoivaa suunnittelua.
Muutosvauhti koulutusjärjestelmien luomisessa ja uudelleenarvioinnissa on ollut
nopeaa. Valitettavan usein opetussuunnitelmia luotaessa pidättäydytään perinteisissä
malleissa, kehitetään liian tarkkoja ja yksityiskohtaisia tavoitteenasetteluja ja keskitytään liian yksityiskohtaisiin sisältöalueisiin. Suunnittelun lähtökohtana on jo valmiina
pyrkimys suljettuun ratkaisuun. Suunnittelussa näkyy epävarmuus ja valtava ristiriita:
pitäisi luoda uutta, mutta ei uskalleta irrottautua vanhasta. Willis (1988,315-334) puhuu
opetussuunnitelmien evaluoinnissa teknisestä lähestymistavasta ja ihmisen ongelmat ja
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mahdollisuudet huomioon ottavasta humanistisesta lähestymistavasta. Tekninen malli
opetussuunnitelmien laadinnassa on ollut vallalla jo pitkään. Opetussuunnitelmaajattelussa tarvitaan uutta ideologiaa, joka paremmin ottaisi huomioon ihmisen sisäisen
maailman kehittymisen lähtien näkemyksestä, että ihminen on vapaa, autonominen
luomaan omia merkitys suhteitaan ja rakentamaan omaa maailmaansa. Tekninen malli,
joka perustuu ns. perinteiseen malliin rakentaa opetussuunnitelmaa, on rajoittava ja liian
valmis. Humanistinen lähestymistapa opetussuunnitelma-ajattelussa on uusia mahdollisuuksia avaava malli rakentaa tulevaisuuden opetussuunnitelmaa, koska se antaa tilaa
valinnan mahdollisuuksille ja vapaudelle. Turkulaisen (1993, 6-7) mukaan tulevaisuudessa opetussuunnitelma-ajattelussa pitäisi siirtyä prosessissa kehittyvään opetussuunnitelma-ajatteluun. Tällainen ajattelu painottaa tavoitteiden avoimuutta ja muunnettavuutta. Opetussuunnitelmalliset rakenteet pidetään avoimina ja oppilaitoksen ulkoiseen
ympäristöön ja työelämään nähden joustavina. Ammattikorkeakouluissa olisi tuettava
spontaaneja, itseohjautuvia suunnitteluprosesseja oppilaitostasolle.
Miettisen (1990, 148) mukaan annetusta kontekstista ulos murtautumisen tai sen
uudelleenmäärittelyn täytyy perustua toimintajäIjestelmän todellisten kehitysmahdollisuuksien ja ristiriitojen tutkimiseen ja tiedostamiseen ja niiden ratkaisemiseen käytännössä. Muuten se jää hyvää tarkoittavaksi, mutta kestämättömäksi abstraktioksi. Koulun
kriisin ydin ja keskeinen piirre on koulun sisäinen inertia, traditiossa pitäytyvä konservatiivisuus nopean yhteiskunnallisen muutoksen oloissa. (Ks. myös Vuorinen & Välijärvi 1994, 25 .) Suomalaisessa mallissa ammattikorkeakoulujärjestelmä perustuu ammatillisen opistoasteen kehittämiseen korkeakoululaitokseksi. Ammattikorkeakoulujen
kehittäminen perustuu siihen, että ammattikorkeakouluissa pystyttäisiin välttämään
koulun sisäinen inertia, murtautumaan ulos opistotasoisen koulutuksen tuomasta traditiosta. Tämä vaatii koko ammattikorkeakoulujäIjestelmältä ja sen henkilökunnalta valmiutta reflektiiviseen ajatteluun ja suunnitteluun myös opetussuunnitelmatyössä. Reflektiivinen ajattelu ja suunnittelu opetussuunnitelmatyössä vaatii enemmän kuin metodisia
tai sisällöllisiä muutoksia. Opetussuunnitelmatasolla se vaatii kokonaistarkastelun ja
rakenteellisen uudistuksen. Rakenteelliseen uudistukseen liittyy syvällinen analyysi
koko opetussuunnitelmasta. Syvällisen analyysin lähtökohtana voidaan pitää opetussuunnitelmateoriaa.
Uudistusprosessi vaatii ammattikorkeakoulun opettajilta uudenlaista opetussuunnitelma-ajattelua, kokonaan uudenlaista lähestymistapaa opetussuunnitelmakysymyksissä, joissa lähtökohtana on tiedostaa opetussuunnitelman taustatekijöiden ohjaava vaikutus toimintaan. Onko opettajilla riittävästi halua ja kykyä punnita opetussuunnitelman
taustalla syvästi vaikuttavia arvoja, ontologisia ja epistemologisia ongelmia? Kykenevätkö he riittävän avarasti arvioimaan elämässä selviytymisen asettamia vaatimuksia
kouluopetukselle, ymmärtämään oppilaan monipuolisen kasvun ehtoja? (Ks. Atjonen
1993,87;103.)
4.3.2

Opetussuunnitelmateoriasta lähtevä opetussuunnitelmauudistus

Malisen (1987, 9) mukaan suunnittelun on lähdettävä laajasta näkökulmasta. Suunnittelun alkuvaiheessa edellytetään aina paneutumista suunnittelun ehtojen filosofiseen ja
sosiologiseen tarkasteluun. Suunnitelma laaditaan aina jotakin varten, joten siihen sisältyy myös oletuksia arvoista. Opetussuunnitelmaa voidaan tosin teknisesti kuvata järjestelmänä sitomatta sen tavoitteenasettelua, mutta suunnitelmaan liittyvä arvojäIjestelmä on aina taustalla.
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Yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tarkastella opetussuunnitelmia yhteiskunnalliselta tasolta (ks.kuvio 7). Ekolan (1994, 92) mukaan opetussuunnitelmassa tulee näkyä
käsitys yhteiskunnan olemuksesta ja sen tulevasta kehityksestä sekä vallitsevasta koulutuspolitiikasta. Tämä näkyy koulutuksen rakenteena ja muina reunaehtoina sekä tavoitteina ja sisältöinä. Opetussuunnitelmista tulee näkyä myös se, mihin opetuksessa
pyritään ja miten paljon se suo opiskelijan yksilöllisyydelle mahdollisuuksia. Opetussuunnitelmatarkastelussa korostuu yhteiskunnallisen ulottuvuuden lisäksi yksilön asema. Ekolan (1994, 92) mukaan opetussuusuunnitelmasta tulee näkyä se tieto, jolle perustuu näkemys ihmisestä toimijana ja oppijana sekä se, mitkä ovat hänen mahdollisuutensa kehittyä ja oppia yksilönä. Opetussuunnitelmasta heijastuu aina tietynalainen
ihmiskäsitys. Ihmiskäsitys on yksi kasvatuksen keskeisimmistä ontologisista kysymyksistä. Ontologiselta kannalta ihmiskäsitys on laaja filosofinen näkemys ihmisestä, siitä,
millainen ihminen on perusominaisuuksiltaan ja mikä ihmisessä on olennaista. Ihmiskäsityksen avulla pyritään selvittämään, mistä ihmisyydessä on kysymys. (Hirsjärvi
1984,74.)
Opetussuunnitelman aikakäsitys on sidottu reaaliaikaan ja tulevaisuuteen. OpetussuunnitelmalIa on kaksoisluonne: se on toisaalta ideologinen skenaario koulutuksella
tuotetusta tulevaisuudesta, toisaalta yhteiskunnallisen todellisuuden heijastuma. Opetussuunnitelmissa on pyrittävä yhdistämään samanaikaisesti konkreettinen ja ideaalinen.
Ihmiskäsitykseen sisältyy siten myös aikahorisontti, koska kasvatuksessa pyritään toteuttamaan jotakin arvokasta, jota kasvatettavalla ei ole vielä kuin ehkä potentiaalisena:
tämä arvokas toteutuu vasta tulevaisuudessa. Kasvatuksen hyvä määrittyy aina kasvattajan ontologisissa sitoumuksissa, joissa hän ottaa kantaa myös yhteiskuntansa kansalaisideaaliin ja yksilöllisyyden arvoon. (Värri 1994, 13-14; ks. myös Suortti 1981, 3-4;
Rinne 1987, 95, 102; Suortti 1987,40,43.)
Koulujen opetussuunnitelmien yhteydessä puhutaan piilo-opetussuunnitelmista virallisten opetussuunnitelmien rinnalla. Koulun institutionaaliseen perusluonteeseen,
koulun traditioihin, muotoihin ja käytäntöihin liittyy ritualisoituneita kasvatus- ja sosialisaatiotendenssejä, jotka ovat ristiriidassa virallisen opetussuunnitelman kanssa. Opetussuunnitelmassa voi esiintyä myös opetussuunnitelmarunoutta, joka on keino tyydyttää nousseita yhteiskunnallisia muutosvaateita, jotka kirjoitetaan opetussuunnitelmaan,
mutta käytännössä niitä ei toteuteta. Opetussuunnitelmat edustavat siten aina myös yhteiskunnan sosiaalisen eliitin ideologista tai hegemonista näkemystä tahdotusta tulevaisuudesta. (Ks. Rinne 1987, 103, 107; ks. myös Atjonen 1993, 20.) Opetussuunnitelman
kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi nostaa esiin koulun piilo-opetussuunnitelma,
koska avoimesti keskustelemalla ja piilo-opetussuunnitelma näkyväksi tekemällä se
menettäisi toimintaa ohjaavan merkityksen. Tietoiseksi tulemalla ja kriittisesti arvioimalla päästäisiin kohti avoimempaa opetuksen suunnittelua. Ristiriidan olemassaolo ja
säilyvyys on vaarana ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmia kehitettäessä. Opistoasteen tradition säilyminen ja sen siirtyminen ammattikorkeakoulun päivittäiseen toimintaan voi aiheuttaa sen, että itse toimintaan uudistukset eivät yllä. Ristiriita kirjoitetun, virallisen opetussuunnitelman ja käytännössä toteutettavan opetussuunnitelman
välillä on ongelma, joka pitäisi kyetä kouluissa ratkaisemaan.
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KUVIO 7

Opetussuunnitelmateorian taustatekijät (Raudaskoski 1998, 7)

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman laadinta kiinnostaa useita tahoja, jolloin
se samalla myös altistuu eri intressiryhmien vaikutuksille. Koulun opetussuunnitelmien
laadintaan osallistuvat opettajat, työ- ja elinkeinoelämän edustajat ja opiskelijat. Työmarkkinajärjestöt ja eri alojen tutkimusta edustavat henkilöt ja koulutustoimikunnat
esittävät kantansa jo valtakunnallisten perusteiden valmistelussa. (Tolppi 1995, 6)
Opetussuunnitelmien takana vaikuttaa aina tietynlainen arvojärjestelmä. Opetuksen linjauksessa joudutaan tekemään arvovalintaa, kenen arvoja toteutetaan. Arvot joudutaan
priorisoimaan eri intressiryhmiin nähden.
Opetussuunnitelma vaatii tekijöiltään kykyä laaja-alaisten kehityssuuntien näkemiseen, koulun arvojen ja sivistyksen luonteen, ideaali en pohdintaan. Arvot synnyttävät
visioita ja ilman niitä koulu pysähtyy helposti paikalleen tai reagoi yliherkästi satunnaisiin ideoihin. (Atjonen 1993, 87, 130.) Yllä olevaan kuvioon (kuvio 7) on koottuna
opetussuunnitelman taustatekijät, joista käsin opetuksen uudistustyön olisi lähdettävä.
4.3.3

Postmoderni opetussuunnitelma-ajattelu

Muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa tarvitaan uudenlaista opetussuunnitelmaajattelua. Opetussuunnitelmissa ratkaisuissa olisi rohkeasti lähdettävä etsimään ja soveltamaan uusia suunnittelumalleja yhtenä keinona koulutuksen kehittämiseksi. Opetuksen suunnittelussa keskeisiä ovat reflektiivinen ja kriittinen ajattelu. Reflektiivisyyden käsitteeseen liittyy yksilötasolla olettamus jatkuvasta inhimillisestä kasvusta. Organisaatiotasolla tarkasteltuna reflektio voi toimia koulutuksen uudistajana. Kriittinen
ajattelu perustuu kyseenalaistamiseen. Kyseenalaistamisen yhtenä päämääränä on nähdä
asiat uudesta perspektiivistä, johon voidaan liittää mukaan myös luova ajattelu. Kriittinen reflektio pyrkii pureutumaan syvälliseen ajattelutapojen ja organisaatiokulttuurin
muuttamiseen nostamalla esiin merkitysrakenteet, joille vanhat näkemykset perustuvat.
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Kriittisen tieteen yleisenä tehtävänä on lisätä ihmisten tietoisuutta ja paljastaa jokapäiväisen ymmärryksen kätkemät merkitykset. (Scheffier 1974; Juuti & Lindström 1995;
Mezirow 1995; Ruohotie 1997.)
Opetuksen suunnittelun yhteydessä voidaan puhua myös uudesta opetussuunnitelma-ajattelusta postmodernissa aikakaudessa. Postmoderni ajattelu on tullut mukaan
tieteelliseen keskusteluun. Postmoderni ajattelu näkyy myös kasvatuksen filosofiassa.
Postmodernilla ajattelulla arvioidaan ja luodaan uutta näkemystä koulutuksen, kulttuurin ja vallan välisiin suhteisiin. Postmodernin ajattelun ei tarvitse välttämättä asettautua
modernismia vastaa, vaan se voidaan nähdä pyrkimyksenä parantaa ja elvyttää modernismin parhaita ja arvokkaita aineksia. Siten postmoderni ajattelu voi tarjota nimenomaan teoreettisia välineitä uuden luomiseen ja uusien näkemysten liittämistä myös
opetussuunnitelmakeskusteluun. (Ks. Giroux 1991; Shapiro 1991; 00111993. )
Miller ja Seller (1985, 3-15, 293) ovat opetussuunnitelma-analyysissään tarkastelleet opetussuunnitelmia ja luoneet teoreettisen mallin siitä, miten opetussuunnitelmaajattelu yhdistyy opettajan omaan maailmankuvaan. Opetussuunnitelmaa kehitettäessä
on tarkasteltava myös filosofisten, psykologisten ja sosiaalisten oletusten välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutuksia yksilön toimintaan. He ovat nostaneet esille kolme orientointitapaa, joita he nimittävät metaorientaatioiksi. Metaorientaatiot ovat osa opettajan
maailmankuvaa, joiden avulla opettaja työtään tekee. Nämä metaorientaatiot ovat
transmissio, transaktio ja transformaatio. Transmissiolla he tarkoittavat tiedon siirtämistä opettajalta oppilaalle. Opetussuunnitelmassa on tarkasti määrättyjä tavoitteita,
jotka ohjaavat yksityiskohtaisesti opettajan työtä. Transaktiolla tarkoitetaan oppimista,
joka perustuu opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Oppimisessa
pyritään ongelmanratkaisuun, jossa yksilön rooli nähdään aktiivisena ja älyllisenä toimijana. Opetussuunnitelmien rakentamisessa painotetaan kognitiivista prosessia, jossa
korostetaan ongelmanratkaisukykyä. Transformaatiolla tarkoitetaan orientaatiota, jossa
korostetaan yksilön persoonallista ja sosiaalista muutosta. Opetussuunnitelmassa korostuu kokonaisvaltainen näkemys eri oppiaineiden välillä sekä oppijan sisäisen minän
ja ulkoisen todellisuuden yhdistäminen. Opetussuunnitelmia kehitettäessä opetussuunnitelmien laatijoiden ja opettajien yhteistyön tulee perustua holistiseen näkemykseen,
jossa opetussuunnitelmia rakennettaessa ei korosteta pelkästään tiedollista puolta, vaan
dialogissa nousee esille myös emotionaalinen, esteettinen ja moraalinen puoli.
Postrnodernissa ajattelussa korostetaan transformatiivisen muutoksen merkitystä.
Postmoderni opetussuunnitelma-ajattelu korostaa tavoitteiden avoimuutta ja muunnettavuutta. Opetussuunnitelmat rakentuvat dissipatiivisille, epävakaisille rakenteille, jotka
voivat johtaa transformatiiviseen muutokseen. Rakenteet on pidettävä epävakaina ja
avoimina, jotta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Valmiiksi etukäteen suunniteltu opetussuunnitelma on joustamaton muutoksiin nähden. (Ks. Doll 1989, 245.) Turkulaisen
(1993,22) mukaan rakenteiden avoimuus antaa mahdollisuuden yhdistellä ja kombinoida aiemmin yhteensovittamattomia asioita ja muodostaa niistä kollaasinomaisia ratkaisuja, koska ei ole olemassa vain yhtä tapaa tehdä asioita oikein. Opetussuunnitelmallisissa ratkaisuissa tämä merkitsee sitä, että erilaisiin opetuskokonaisuuksellisiin paradigmoihin sisältyviä traditionaalisia tieto-osioita yhdistetään eri koulutusalojen osaalueiden elementtejä uudeksi kokonaisuudeksi. Tämä voi johtaa uuden paradigman
syntymiseen. Tässä yhdistelyssä korostuu luovuuden ja kekseliäisyyden käyttö. (Turkulainen 1993, 10.) Elämästä on tullut luova prosessi, jossa kirjoitamme tarinamme
käsikirjoitusta koko ajan uudelleen. Luomme uutta sisältöä siihen kulttuurin saarekkeeseen, jonka osia olemme. Tämä kulttuurin saareke elää rinnakkain useiden muiden saarekkeiden rinnalla. Uusien ja rinnakkaisten saarekkeiden vuorovaikutus ja yhdistäminen
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voi johtaa uuden, yllättävän kokonaisuuden muodostumiseen. (Ks. Helakorpi ym 1996,
36-38; Juuti 1997, 10.)
Moderni länsimainen opetussuunnitelma on sulkenut ulkopuolelle vaihtoehtoiset
näkemisen tavat. Postmodernin opetussuunnitelmakritiikin vaatimuksena on radikaali
instituutioiden ja ajattelun muutos. Se esittää vaatimuksen ajatella syvästi uudelleen,
mitä opimme, kuinka opetetaan ja ylipäätänSä miksi opetamme. Moderni kasvatusfilosofia olettaa, että koulutuksen keskeinen päämäärä on löytää ja välittää tietoa, joka vastaa todellisuutta. Koulutusinstituution perustana on tietoteoria, epistemologia, joka legitimoi itsensä. Dewey (1951) korosti reflektiivisen ajattelun merkitystä kasvatuksessa ja
koulun kehittämistehtävässä. Deweyn progressiivinen kasvatusajattelu perustuu siihen,
että koko kasvatusajattelua on lähestyttävä uudesta, filosofisesta perustasta, jotta sen
avulla voidaan muuttaa myös käytäntöä. (Ks. myös Aronowitz & Giroux 1985.) Postmodernista näkökulmasta epistemologiaa on muutettava, koska se on koulunuudistuksen tiellä ja koska se itse on murtunut. Totuus, objektiivisuus ja tieto ovat vallan välineitä, jotka on suunnattu kaikkia niitä vastaan, jotka saattavat kyseenalaistaa vallitsevan
paradigman. Postmodernismin mukaan tulisi luopua puhumasta totuudesta ja lakata
käsittämästä tutkimus todellisuuden löytämiseksi tai paljastamiseksi. Ei ole mitään yhtenäistä tapaa, jolla maailma on löydettävissä ja tiedettävissä. (Toiskallio 1992, 17.)
Postmodernissa ajattelussa suunnittelu tapahtuu prosessimaisesti. Tällöin todellisuutta ei rakenneta täysin valmiiksi, vaan prosessi jätetään elämään. Koko ajan kehittyvissä opetussuunnitelmissa keskeisinä tekijöinä pidetään kaaosta, turbulenssia ja spontaaniutta. Transformatiivinen muutos voi tapahtua juuri näissä tekijöissä. Uusi järjestys
ja uusi näkemys syntyy epäjärjestyksestä ja kaaoksesta. (Doll 1989, 245.) Kaaos on
postmoderni tapa nähdä järjestys toisesta näkökulmasta. Kaoottiseen järjestykseen
kuuluu ennus,tamattomuus, epälineaarisuus ja monimutkaisuus. Järjestys ja kaaos näyttäytyvät postmodernin näkökulmasta uudella tavalla. Kaaos on muutosta ja uutta järjestystä luova voima. Tämä edellyttää uutta ajattelutapaa eli sattuman hyväksymistä,
ennustamattoman arvostamista. (Sahlberg 1997, 65-66.) Kaaos on dynaaminen tilanne
ja vaatii toimintaa. Kaaos pakottaa etsimään ja löytämään uudenlaisia vaihtoehtoja selviytyä tilanteesta. Kaoottisessa tilanteessa saattaa yllättäen löytyä uusia ratkaisuja
spontaanisti, ilman tarkkaan ennalta suunniteltua tapaa toimia. Tämä vaatii herkkää reagoimista muuttuviin tilanteisiin ja rohkeutta tehdä uudenlaisia ratkaisuja tilanteen mukaan. Opetussuunnitelman laadinnassa kysytään juuri herkkyyttä, avoimuutta ja rohkeutta reagoida erilaisiin signaaleihin, joita ympäristö lähettää. Liike on kehityksessä tärkeää.
Doll korostaa postmodernissa opetussuunnitelmamallissa monimutkaisuuden
merkitystä. Monimutkaisessa tilanteessa tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi ajatteluumme uusia välineitä. Ennen kaikkea tilanne vaatii spontaania reagointia, koska eteen
tulevat tilanteet voivat jatkuvan muutoksen ja monimutkaisuuden aikana olla yllättäviä,
äkkinäisiä. Tällaisissa tilanteissa joudumme käyttämään emergenttiä tietoa; tietoa, jota
ei vielä ole, mutta joka on tulossa. Avoimessa tilanteessa sallitaan myös virheet. Virheistä oppiminen on tarpeellista, jopa suotavaa prosessimaisessa kehityksen kulussa.
Muutoksen aikakaudella eläminen on elämistä ennustamattomassa ja epävarmassa tilanteessa. Opetussuunnitelman laadintaan liittyy epävarmuus. Opetus suunnitelman rakenne ei voi olla nopeasti muuttuvan tiedon maailmassa lineaarinen ja tavoitteita tarkasti noudattava, ennalta määrätty. Opetussuunnitelma on rakennettava prosessinomaisesti, jolloin avoimuus korostuu ja muutokset pystytään soveltamaan joustavasti. Dissipatiiviset rakenteet mahdollistavat transformatiivisen muutoksen. (Ks. Doll 1989, 246251.)
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Tieteiden kehittyminen nykyisiin muotoihin ja mittoihin johtuu todellisuuden monimutkaisten ilmiöiden yksinkertaistamisesta. Tähän liittyy käsitys siitä, että todellisuus
on yksinkertainen ja aikareversiibelien lakien määräämää. Muutoksen pitäminen yksinkertaisena, determistisenä ja lineaarisessa mielessä kausaalisena osoittautuu tulevaisuudessa yhä ongelmallisemmaksi. (Ks. Sahlberg 1997, 42, 45.) Muutos ei ole enää tasaisesti etenevää, kumulatiivisesti liSääntyvää kehitystä. Muutos tapahtuu jatkuvassa liikkeessä. Suunnittelussa on ollut pakko luopua lineaarisesta aikakäsityksestä ja suunnittelunäkemyksestä rekursiivisen ja syklisen hyväksi. Rekursiivisuus merkitsee jatkuvan
suunnittelun ideaa, palaamista jatkuvasti lähtökohtiin, juuri!'1, mutta myös samalla aina
etenemistä korkeammalle tasolle. (Turkulainen 1993, 25.)
Postmodernissa opetussuunnitelmassa erilaisia turbulenssi- ja muutostekijöitä pidetään tärkeinä. Ristiriidat ja vastakkainasettelut koetaan tärkeiksi kehittämisen kannalta. (Doll 1989,245,249.) Moderni ajattelu pitää rationaalisuutta yhteisymmärryksenä, joka rakentuu varmojen perusteiden varaan. Postimodernismille on olennaista ajatella, ettei diskurssin takana ole mitään varmoja perusteita tai syvempiä merkityksiä.
Rationaalisuus on tällöin avoimuutta erilaisille diskursseille. (Ks. myös Toiskallio
1992.)
Perinteisellä teorialla on pyrkimys yhtenäiseen ja totaalisoivaan totuuteen. Kriittisen teorian, dualismin periaatteeseen nojautuvana, synteesejä ja kaikkinaista sovitusta
epäilevänä tulisi välttää tämä kohtalo. Yhteiskunnassa tieto merkitsee kysymisen tavan
ja samalla yhteiskunnalle mahdollisen vastaamisen tavan valitsemista. Tiedon kriittisenä
tehtävänä on päätös olla pitämättä yhteiskuntaa integroituna kokonaisuutena. Päinvastoin oletetaan, että siinä jatkuvasti vaikuttaa vastakkaisuuden ja vastaan panemisen periaate. Paralogiassa yhteisymmärrys on horisontti, jota ei koskaan saavuteta. Aina tulee
joku, joka sotkee vakiintuneen järjen järjestyksen. On olettava voima, joka suistaa sijoiltaan olemassa olevat selittämisen kapasiteetit, joka luo uudet normit tai uudet ehdotukset uusien tieteellisten kielipelien säännöiksi ja jotka rajaavat tutkimukselle uuden
kentän. (Lyotard 1985, 26-27, 96.)
Edellä on tarkasteltu postmodernin opetussuunnitelma-ajattelun keskeisiä piirteitä.
Tutkimuksen teoria-osan alkupuolella on luotu laaja-alainen katsaus yhteiskunnalliseen
tilanteeseen ja sen muuttumiseen. Alkupuolella todettiin, että muutos vaatii uudenlaista
suunnittelun mallia koulujen käytäntöihin. Uudenlainen suunnittelun malli nykyisessä ja
tulevassa tilanteessa voisi olla kriittisempi, refleksiivisempi tai jopa vielä puhtaammin
postmoderninen malli (ks. liite 1). Ammattikorkeakoulujen olisi rohkeasti lähdettävä
hyödyntämään uudenlaista tapaa suunnitella opetustaan. Monessa yhteydessä on todettu, etteivät vanhat rakenteet kovin pitkälle kanna. Ammattikorkeakouluissa opetuksen
suunnittelu on vapaampaa kuin muissa koulutusjäIjestelmissä, koska niillä ei ole yhtenäistä valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Muissa kouluissa koulutusta sitovat valtakunnalliset opetussuunnitelmat ja niiden filosofiset perusteet ovat yhdenmukaisia. Monialaisessa ammattikorkeakoulussa olisi erinomaiset mahdollisuudet rakenteiden transformatiiviseen muutokseen. Monialaisessa ammattikorkeakoulussa voidaan transformatiivisen muutoksen avulla luoda uudenlaista paradigmaa ja sitä kautta myös uudenlaista
epistemologista tietoa. Esimerkkinä mainittakoon monialaiset koulutusohjelmat, joissa
eri aloja yhdistetään uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Kun ammattikorkeakouluissa pystytään tähän, voidaan silloin todeta sen kulkeutuvan kehityksessään kohti emansipatorista suuntausta. Tätä kautta ammattikorkeakoulu voi löytää oman vahvuutensa, oman
profiilinsa, oman paikkansa suomalaisessa korkeakoulutuksessa.

5

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1

Tutkimusprosessin kuvaus

Tutkimuksen keskeisenä aiheena ja mielenkiinnon kohteena on tarkastella ammattikorkeakoulun toiminnallisia perusteita. Ammattikorkeakoulujen toiminnan filosofisen perustan tarkastelu johdattaa keskusteluun arvomaailmasta ja siihen, millainen arvo maailma koulun toimintaa ohjaa. Tutkimus alkoi tutkijan mielessä heränneellä kysymyksellä, onko tämäntyyppistä keskustelua käytyammattikorkeakoulujen perustamisvaiheessa. Erilaisuus on nähtyammattikorkeakoulun vahvuutena. Ammattikorkeakoulun
toiminnan filo~ofinen tarkastelu pyrkii kysymään, mihin ammattikorkeakoulun vahvuus
perustuu, onko se aidosti erilainen vaihtoehto koulutusjärjestelmässämme. Tutkimuksen
kannalta olennaista on kysyä, mikä ammattikorkeakoulu on, miksi ammattikorkeakoulu
syntyi ja miten sitä aiotaan tulevaisuudessa kehittää.
Koulutukseen liittyy kiinteästi kasvatuksen käsite. Kasvatuksen alueella peruskysymyksenä aina nousee esille kysymys ihmisen olemuksesta ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista. Kasvatuksen ja koulutuksen alueilla liikuttaessa on otettava huomioon
myös kysymys tiedon mahdollisuuksista ja arvoista. Koulutus suuntautuu aina tulevaisuuteen. Millaisilla ominaisuuksilla ihminen olisi varustettava, jotta hän selviäisi tulevista tehtävistä työntekijänä, kansalaisena ja perheenjäsenenä niin, että hänelle luotaisiin
valmiudet jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen? Kysymyksessä palataan kasvatuksen
päämääriin ja tavoitteisiin. Nykyisyys peilaa tulevaisuutta. Nykyisyydestä on osattava
lukea tulevaisuussignaaleja. Murrosaikana ja muutoksen paineessa joudumme miettimään tulevaisuuden ratkaisuja ja vaihtoehtoja nykyhetkessä, vaikka päämääränä on tulevaisuus.
Tutkimuksen aihe ja tutkimusongelmat syntyivät tutkijan omakohtaisesta kokemuksesta. Tutkija toimii itse ammattikorkeakoulussa opettajana ja on seurannut oman
alueen ammatti korkeakoulun syntyprosessia läheltä. Kun ammattikorkeakoulujärjestelmää alettiin luoda omalle alueelle, tutkijalle heräsivät edellä esitetyt kysymykset uuteen
koulutusjärjestelmään siirryttäessä. Muutosprosessi opistoasteelta korkeakouluiksi tapahtui nopeasti. Muutoksen nopeus herätti epäilyksen, jäikö jotakin olennaista huomaamatta. Tutkijaa jäi askarruttamaan kysymys, mikä ammattikorkeakoulu on ja mihin
sen toiminta perustuu. Tutkija jäi kaipaamaan arvokeskustelua. Tutkija halusi nostaa
esille tärkeitä teemoja koulutuksen alueelta, joista olisi hyvä ja tarkoituksenmukaista
käydä keskustelua siirryttäessä uuteen koulutusjärjestelmään. Tästä syntyi tutkimuksen
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aihe" Ammattikorkeakoulun toimintafilosofiset perusteet".
Ammattikorkeakoulun perustaminen lähti kokeilutoiminnasta. Kokeilutoimintaa
ohjasivat väljät yleistavoitteet sekä kokeilutoimintaa varten laadittu suppeahko kokeilulainsäädäntö (Laki 391/1991; Asetus 392/1991). Myöhemmin ammattikorkeakoulujen
vakinai stami sen perusteeksi laadittiin laki ammattikorkeakouluopinnoista (Laki
255/1995; Asetus 256/1995). Lain valmistelua varten hallitus laati esityksen eduskunnalle laiksi ammattikorkeakouluopinnoista (Hallituksen esitys 319/1994). Keskushallinto on hyvin vähän ollut vaikuttamassa ammattikorkeakoulujen koostumuksen syntymiseen. Ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittäminen ja profiloituminen on tapahtunut pääasiassa ammattikorkeakouluun kuuluvissa oppilaitoksissa. Ammattikorkeakoulujen toimintaa ovat ensisijassa sitoneet ja ohjanneet edellä mainitut nonnatiiviset säädökset. Ammattikorkeakoululainsäädäntö määrittelee yksityiskohtaisesti, millä perusteella ja miten ammattikorkeakoulut voivat saada vakinaisen toimiluvan. Vakituisen
toimiluvan myöntää valtioneuvosto toimilupahakemuksen perusteella. Ammattikorkeakoulun on esitettävä toimilupahakemuksessa toiminnastaan tietyt näytöt, joiden perusteella sille myönnetään toimilupa.
Tutkija päätyi valitsemaan tutkimuksen aineistoksi ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset, joilla ne ovat saaneet vakinaisen toimiluvan. Tutkimuksen aihe ja
päätarkoitus ohjasi aineiston valintaa. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset
edustavat virallista ja julkisesti hyväksyttyä näkemystä ammattikorkeakoulujen toiminnasta ja toiminnan perusteista. Tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu kahdeksasta
ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta. Tutkimukseen haluttiin saada edustava
ja riittävä näyte suomalaisesta monialaisesta ammattikorkeakoulusta. Aineiston valinnan kriteerit ja kohdejoukon kuvaus on esitetty luvuissa 1.1 ja 1.2. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, laadullinen tutkimus. Se perustuu laadullisen aineiston käyttöön. Laadullisella aineistolla tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on ilmiasultaan tekstiä. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan laatu. (Ks. Uusitalo 1995, 79; Eskola &
Suoranta 1996, 11, 13;) Tutkimus perustuu valmiiseen aineistoon, dokumentteihin (toimilupahakemukset). Tutkimus on luonteeltaan osaksi evaluaatio- eli arviointitutkimusta.
Evaluaatiotutkimus pyrkii arvioimaan aikaisempien päätösten, toimenpiteiden tuloksia,
tehokkuutta tai tuloksellisuutta (Uusitalo 1995, 68). Ammattikorkeakoulujen koulutuksellista tehtävää analysoitaessa ja tulkitessa, arvioiva ote on voimakkain. Tutkimuksen
aineiston analysointimenetelmäksi valittiin tässä tutkimuksessa sisällön analyysi. Eskolan (1975, 104) mukaan yksityisiin dokumentteihin, kuten puheisiin, kirjeisiin, päiväkirjoihin, muistelmiin ja sopimuksiin, kohdistuvaa tutkimustyötä nimitetään sisällön
erittelyksi. Sisällön analyysi on toiminut välineenä aineiston luokittelussa. Sisältöluokat
on pyritty muodostamaan tutkimuksen kannalta mielekkäiksi teemoiksi, joihin aineisto
on voitu sijoittaa. Luokituksen jälkeen aineistoa on voitu tulkita. Tekstin tulkinnassa on
käytetty henneneuttista lähestymistapaa. Henneneuttisen kehän tarkoituksena on ymmärtää maailmaa ja todellisuutta syvällisemmin, nähdä asiat kokonaisuutena. Hermeneuttisessa kehässä osaset liittyvät kehämäisesti toisiinsa. Kuschin (1986, 91-92)
mukaan kehä on tulkitsemisessa väistämätön ja se on käytävä läpi tietoisesti. Kehän on
esiinnyttävä myös inhimillisen olemassaolon hermeneutiikassa. Jos pitää tulkita olevaa,
on lähdettävä liikkeelle siitä, että tiedetään jo jotakin olemisesta ja sen merkityksestä,
jotta voidaan määritellä se oleva, jonka merkitystä tulkitaan. Tulkinnassa joudutaan
käymään koko kehän eri tasot läpi ja kaivamaan perusta esiin, ennen kuin voidaan saavuttaa olemisen ideaali. Hermeneuttisessa tulkinnassa pyritään näkemään ilmiöstä sy-
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vempiä merkityksiä.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on ohjannut osaltaan koko tutkimusprosessia.
Tutkimuksen teorian pääalueet jakaantuvat kolmeen osaan: yhteiskuntafilosofiseen,
koulutuspolitiikan filosofiseen ja kasvatusfilosofiseen näkökuimaan. Aineiston pääsisältöluokkien valinta ja määrittely on tapahtunut edellä mainittujen teoreettisten näkökulmien mukaan. (Vrt. Alasuutari 1994, 67-79.) Alaluokat on muodostettu aineistolähtöisesti. Teoreettista viitekehystä on käsitelty tarkemmin luvussa 1.3. Filosofia voi toimia metodina, jolla pyritään problematisoimaan, eksplikoimaan ja argumentoimaan
näkemyksiä. Filosofinen tutkimus etenee siten, että ensin asetetaan jokin itsestään selvänä pidetty käsitys kyseenalaiseksi (problematisointi), sen jälkeen tätä näkemystä eritellään, se muotoillaan selkeästi ja sille asetetaan vaihtoehdot (eksplikointi) ja lopuksi
arvioidaan syntyneen näkemyksen pätevyyttä ja sen perusteluja (argumentaatio). (Niiniluoto 1980, 22; Haaparanta & Niiniluoto 1986, 93.) Tämän tutkimuksen luonne vaatii
tulkinnallisen otteen käyttämistä. Tulkinnallisessa tutkimusotteessa tutkijan subjektiivisuus tulee aina esille eikä tutkija ole koskaan täysin riippumaton omista subjektiivisista
näkemyksistään. Filosofinen tarkastelunäkökulma vaatii tutkijan oman ajattelun ja persoonallisuuden käyttämistä. Persoonallisten kykyjen käyttäminen ja antautuminen välineeksi voidaan nähdä kuitenkin rikkautena tieteelliselle tutkimukselle. Tutkimus ei
merkitse käsitysten korvaamista tiedoilla, vaan yhdenlaisten käsitysten asettumista toisenlaisten tilalle. Tämän vuoksi kaikki tutkimus on tulkintaa. Sillä ei ole kestävää perustaa tai absoluuttista mittapuuta. Tulkinta on aina ehdollinen, vajavainen ja yksipuolinen käsitys ilmiöstä. (palonen 1988, 15.)
Tieteellisen tutkimuksen tulokset eivät ole lopullisia totuuksia, mutta niitä on
mahdollisuus lähestyä. Tieteellisen tiedon edistyminen on juuri siinä, että on päästy
lähemmäksi tqtuutta. Mahdollisimman vapaa ja kriittinen keskustelu tutkimuksesta ja
sen tuloksesta on keino, jolla objektiivisuutta ja totuudellisuutta voidaan tavoitella. (Uusitalo 1995,27.) Tulkinta voidaan nähdä sellaisena tutkimuksena, joka vapauttaa lukijan
tiedon illuusioista. Se avaa mahdollisuuden käsitysten moninaisuudelle ja kiistoille sekä
haastaa lukijan mukaan polemiikkiin. Tulkinnallinen vapaus edellyttää kuitenkin eräitä
filosofisia sitoumuksia. Se vaatii luopumista asenteesta, jonka mukaan asiat esitetään
niin, että ne todella ovat jotenkin. Tulkinnallisessa tutkimusotteessa riittää kanta, jossa
tyydytään esittämään erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä asioista. (Ks. Palonen 1988, 16.)

5.2

Sisällön analyysi ja aineiston luokittelu

Berelsonin (1952, 18) perinteisen määritelmän mukaan sisällön analyysin tarkoituksena
on kommunikaation ilmisisällön objektiivinen, systemaattinen ja määrällinen kuvailu.
Berelsonin mukaan dokumenttien sisältöä kuvataan ilmiönä sinänsä. Määrällinen kuvailu pyrkii objektiiviseen ja täsmälliseen kerrontaan aineiston sisällöstä. Berelsonin
määritelmä sisällön analyysistä on rajattu ja suppea. Pietilä (1973, 53) käsittää sisällön
erittelyn joukoksi menettelytapoja, joiden avulla dokumenttien sisällöstä tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen tehdään havaintoja ja kerätään tietoja. Pietilän mukaan myös sanallisesti kuvailevat tulkinnat voivat toimia sisältöä erittelevinä. Hirsjärven (1992, 170)
mukaan sisällön analyysi on tieteellisiä sääntöjä noudattavaa, erilaisia dokumenttiaineistoja hyödyntävää tietojen kokoamista ja analysointia. Sisällön analyysilla voidaan
pyrkiä pelkästään kuvaamaan dokumenttien sisältöä, tai sen avulla voidaan etsiä yhteyksiä sisältöjen ja dokumenttien ulkopuolella olevien ilmiöiden välille. Dokumentin
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sanomasta voidaan tarkastella erikseen asiasisältöä ja välinettä, jolla sanoma välittyy.
Nykyisin sisällön analyysi on laajentunut määrällisen kuvailun lisäksi laadulliseen, sanallisesti kuvailevaan sekä kuvailutarkoituksesta selittävään tarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa sisällön analyysi ymmärretään laajemmasta näkemyksestä, jota Hirsjärven
määritelmä edustaa. Sisällön analyysi muodostaa tässä tutkimuksessa menetelmän, jossa
toimilupahakemuksista saadut kuvaukset voidaan sijoittaa tutkimuksen ja tutkimusongelmien kannalta mielekkäisiin sisältöluokkiin. Tulkinnallisessa tutkimusotteessa tämä
on ollut tulkinnan esivaihe, itse pohdinta jatkuu pyrkimyksenä ilmiöiden syvällisemmän
merkityksen ymmärtämiseen hermeneuttisen dialogin avulla.
Sisällön analyysin tärkeä vaihe on sisältöluokkien valinta ja määrittely. Sisältöluokat pyritään kokoamaan niin, että niiden avulla aineisto voidaan luokitella. Sisältöluokkien määrittely perustuu tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimusongelmiin eli niihin kysymyksiin, joihin halutaan saada vastaus. Tässä tutkimuksessa aineistoa on lähestytty sekä teorialähtöisesti että aineistolähtöisesti. Kvalitatiivista aineistoa tulee lähestyä avoimesti, sillä aineiston sisältö myös ohjaa esiin nostettavia asioita. Kvalitatiivinen analyysi syntyy prosessissa, siihen sisältyy jatkuvaa liikettä ja aineisto elää koko tutkimusprosessin ajan. Aineistoon tutustuminen ja moninkertainen
läpikäyminen auttaa tutkijaa erottamaan olennaisen epäolennaisesta. Seuraavassa paneudutaan tarkemmin tutkimuksen luokitusrungon laatimisen lähtökohtiin ja esitetään
luokitusrunko.
Tutkimuksen pääalueet ovat ohjanneet luokitusrungon syntymistä. Tutkimuksen
pääalueet ovat ensinnäkin yhteiskuntafilosofinen näkökulma, jonka tarkoituksena on
pohtia koulutuksen merkitystä laaja-alaisesti sekä paneutua kysymykseen, miksi ammattikorkeakoulut perustettiin. Mitkä yhteiskunnan muutoksesta nousseet tekijät vaativat ammattikorkeakoulun perustamista? Koulutuspolitiikan filosofisen näkökulman
keskeisenä asiana on pohtia ammattikorkeakoulun koulutuksellista tehtävää. Miten ammattikorkeakoulut koulutuksellista tehtäväänsä suorittavat ja millä keinoin ne pystyvät
vastaamaan muuttuneisiin tilanteisiin? Kasvatusfilosofisessa näkökulmassa tarkastelu
keskittyy pedagogisiin kysymyksiin. Olennaista on tarkastella oppimisprosessin muuttumista ja kehittymistä opistoasteen tasolta korkeakoulutasoiseksi.
Tutkimukseen valituissa toimilupahakemuksissa esiintyy kaikkiaan 15 asialuokkaa, jotka jakaantuvat 137 pienempään aiheluokkaan. Jokainen yksittäinen aiheluokka
(137) muodostaa tässä tutkimuksessa havaintoyksikön. (Ks. liite 2.) Ensimmäisenä vaiheena oli tutusta kuhunkin toimilupahakemuksen sisältöön huolellisesti pyrkien löytämään tekstin sisällöstä tutkimusaiheen ja tutkimusongelmien kannalta olennaisia asioita.
Toimilupahakemukset olivat koostumukseltaan ja rakenteeltaan hieman erilaisia. Toisista toimilupahakemuksista voitiin löytää kaikki 137 aiheluokkaa ja asiat olivat esitetty
yksityiskohtaisesti. Toisissa toimilupahakemuksissa kaikkia aiheluokkia ei esiintynyt,
vaan sisältö oli yhdistetty ja esitetty tiivistetysti isompien aihe luokkien alle. Kaikista
toimilupahakemuksista voitiin kuitenkin löytää tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja
siten kaikki kahdeksan toimilupaa voitiin ottaa mukaan tutkimukseen.
Toimilupahakemuksien aiheluokkia ei voitu käyttää sellaisenaan, vaan ne hajotettiin muodostamalla teemojen kautta uudet tutkimuksen tarkoitusta palvelevat sisältöluokat. Sisältöluokkiin sijoitettiin kaikkiaan 93 havaintoyksikköä. Kaikkia havaintoyksikköjä ei nähty tarkoituksenmukaisena ottaa mukaan tutkimukseen. Tutkimuksen kirjoittamisprosessin eri vaiheissa on jouduttu palaamaan sisältöluokkiin ja niiden toimivuuden arvioimiseen. Kun uutta teemaa on lähdetty kirjoittamaan, on tehty vielä perusteellinen arviointi kustakin sisältöluokasta ja niistä havaintoyksiköistä, jotka sisältöluokkiin
on sijoitettu. Luokitusrunko muodostui seuraavanlaiseksi (ks. taulukko 2). Sisältöluok-
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kien kohdalle on sijoitettu liitteessä 2 esitetyt havaintoyksiköt. Luokitusrunko on esitetty kaavion muodossa liitteessä 3.
Aineistosta laadittiin taustatiedoksi oma sisältöluokka (0.1-0.7, 0.9, 0.10), jota on
käytetty sekundaarisesti. Varsinaista tulkintaa niistä ei ole tehty. Taustatietoja on käytetty lähinnä johdanto-osassa näytteeseen otettujen ammattikorkeakoulujen kuvaamiseksi. Sisältö luokat käytiin läpi useampaan kertaan. Lopulta päädyttiin edellä esiteltyyn
luokitusrunkoon ja sisältöluokkiin. Kaikista kahdeksasta toimilupahakemuksesta ensin
koottiin määriteltyjen aiheluokkien tekstit edellä esitettyihin sisältöluokkiin. Sen jälkeen
tutkija laati niistä vielä tiivistelmät, joiden perusteella tulkinta tehtiin.
TAULUKKO 2

Tutkimuksen aineiston luokitusrunko

SISALTOLUOKAT

HAVAINTOYKSIKKO

1
1.1

0.11

YlITEISKUNTAFILOSOFINEN NÄKÖKULMA
Ontologiset kysymykset - perusteiden etsintä
ammattikorkeakoulujäIjestelmälle
1.l.1 Ammattikorkeakoulun perusfilosofia
l.1.2 Ammattikorkeakoulun perusarvot

2
KOULUTUSPOLIITTINEN NÄKÖKULMA
2.1
Organisaatiomalli
2.l.1 Verkostoituminen ympäristöön

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Ammattikdrkeakoulun koulutustehtävä
Alueellinen koulutustehtävä
Kansainvälinen koulutustehtävä
Koulutusohjelmat
Koulutusol\ielman perustamistarve, tavoite
Koulutuksen metataidot

2.3.3 Koulutuksen ydinosaaminen
2.3.4 Koulutuksen vaikuttavuus työllistymisen kannalta
3
KASVATUSFILOSOFINEN NÄKÖKULMA
3.1
Ammattikorkeakoulujen oppimisympäristö
3.l.1 Pedagogisetldidaktiset ratkaisut
3.1.2 Arviointi
3.1.3 Työympäristö osana oppimisympäristöä

1.1, l.2, 1.3, l.4, l.5, 1.5.2
1.1, l.2, 1.3

7.1, 7.2, 7.2.1, 8.1, 8.1.1-8.l.7, 8.2,
8.2.1, 8.2.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1,
9.2.2, 10.1, 10.1.1, 1O.l.3, 10.2, 10.3,
10.3.1
0.5, 11.1,11.1.1-11.1.3
10.1.3,10.2, 10.3, 10.3.1
2.1, 2.1.1, 2.1.2
3.1,3.1.1-3.1.3,2.2,2.3,2.3.1,
13.1.1,4.3,4.3.1-4.3.3
4.1, 4.1.1, 4.l.2
2.2.3,2.2.4

2.4,2.4.1,2.4.2,6.3,6.3.1-6.3.4,
13.1, 13.1.2-13.l.4, 13.2, 13.2.1
12.1,12.1.1-12.1.3,12.2,12.2.1,
12.2.2
14.1, 14.1.1-14.l.4, 14.2, 14.2.1

81

5.3

Teksti tutkimuskohteena ja tekstin ymmärtäminen tulkinnan
kautta

5.3.1

Diskursiivisen toiminnan kautta tekstiin

Hermeneuttisen lähestymistavan mukaan tutkijalla on esioletuksia tutkimuksen kohteesta. Seuraavassa tarkastellaan Faircloughin (1992) esittämää mallia diskurssianalyysista, jossa hän käsittelee diskurssin merkitystä tekstin syntymiseen. Diskurssi luo siten
myös lähtökohdat tekstin tulkinnalle. Tekstin ollessa tutkimuskohteena olennaisinta on
tekstin mahdollisuus luetuksi tulemiseen. Teksti (lat. texteum, kudos, kangas) muodostaa tietyn moniaineksisen kokonaisuuden, jollaisena se erottuu sekä irrallisista ilmaisuista että fragmenteista. (Ks. Palonen 1988, 21.) Tekstin tulkinnan kannalta mielenkiintoinen lähestymistapa tekstiin on juuri sen tarjoama moniaineksinen kokonaisuus,
jota lähdetään purkamaan pienempiin osiin ja kokomaan niistä uutta merkityksellistä
todellisuutta.
Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat toimilupahakemukset, joiden laatimiseen ovat osallistuneet useat henkilöt. Teksti ei ole yhden ihmisen tuottamaa, vaan se on
vaatinut eri henkilöiden välistä yhteistä näkemystä tietyistä asioista. Yhteiseen näkemykseen pääseminen edellyttää diskurssia, yhteistä keskustelua asioista. Diskurssissa
syntyy uudenlainen ymmärrys, joka perustuu yleisen merkityksen kehittymiseen. Aaltolan (1992,29) mukaan diskurssi on ihmisten toiminnan ja esittämisen muoto, jolla he
määrittävät suhdettaan maailmaan ja erityisesti toisiinsa. Ihmiset eivät kuvaa kielellä
maailmaa sellaisena kuin se on, vaan he jäsentävät sitä ja antavat sille merkityksiä. Kieli
ei heijasta maailmaa valmiiksi annettuna todellisuutena, vaan ihmisten åntamina merkityksinä. Merkityssuhteiden ymmärtäminen mahdollistuu harjaantumalla kielen käyttöön inhimillisen toiminnan kautta. Näitä merkityksiä ihminen voi oppia ja omaksua
vain suhteessa toisiin ihmisiin. (Ks. Aaltola 1992.)
F aircloughin (1992, 62-71) mukaan sosiaaliset rakenteet eli sosiaalinen käytäntö
muodostaa perustan diskurssille ja ohjaa diskursiivista toimintaa. Diskurssi luo toimintamallin ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Sen tarkoituksena on myös jonkin asian
tai tilan kuvaaminen tai ilmaiseminen. Ihmisten ja ihmisryhmien väliset vuorovaikutussuhteet, jotka perustuvat tiettyihin sosiaalisiin rakenteisiin yhteisössä, vaikuttavat toteutuvan diskurssin laatuun. Samalla toteutuva diskurssi muokkaa ihmisillä jo olemassa
olevia identiteettejä ja asemia yhteisön jäseninä. Diskurssilla ja syntyvän diskurssin
laadulla voi siten olla myös muutosta tarkoittava ja aikaansaava voima. Sosiaalisen
käytännön ja siitä syntyvän diskurssin suhde on dialektinen. Suhteeseen sisältyy aina
tiettyjä ristiriitaisuuksia ja vastakohtia. Diskurssin luonne on moniulotteinen, koska sen
syntyminen on edellyttänyt jo monia läpikäytyjä prosesseja. Fairclough erottaa diskurssista kolme ulottuvuutta, jotka tulee huomioida tekstiä tulkitessa (ks. kuvio 8). Teksti on
jonkin asian tai tilan kuvaamista. Tuotettu teksti perustuu aina laajempaan viitekehykseen eli sosiaaliseen käytäntöön (sosiaaliset rakenteet). Näiden väliin sijoittuu diskursiivinen käytäntö (=tuotos, jakaminen, käyttö). Diskursiivinen käytäntö kytkee tekstin
myös laajempaan viitekehykseen. Tekstiä tulkittaessa siitä voidaan löytää merkityksiä,
jotka liittyvät sosiaaliseen käytäntöön. Merkitykset välittyvät diskursiivisen toiminnan
kautta. (Fairclough 1992, 71-73 .)
Jokaisella tekstillä on oma laatunsa, luokkansa ja alalajinsa eli genrensä. Genre
kokoaa diskurssista tiettyjä ominaisuuksia, joiden avulla tekstejä voidaan luokitella.
Tekstin ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä, että genret eroavat toisistaan tiettyjen
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ehtojen vallitessa. Tekstuaaliset genret noudattavat vakiintuneita tapoja. Ne toimivat
sekä lukijan odotuksen horisontteina että kirjoittajan kirjoitusta ohjaavina malleina.
Tekstin laatija ennakoi olettamansa lukijan odotuksia ja tarpeita, jotka hän tekstiä muotoillessaan ottaa huomioon. Vaikka tekstin kirjoittaja ei hyväksyisikään vallitsevia rakenteita, jotka tekstejä luokittelevat, hän on riippuvainen niistä. Vastaavasti lukija ennakoi tulevaa tekstiä odotustensa mukaisesti. Tekstin laatijalla ja lukijalla on siten olemassa olevat omat genrensä, jotka tekstiä käsiteltäessä eli tulkinnassa kohtaavat. Genret
keskustelevat sen yhteisön sisäisillä ehdoilla, missä ne toimivat vakiintuneina järjestelminä. Niihin sisältyy, muiden vakiintuneiden organisaatioiden tavoin, ympäröivän yhteiskunnan piirteitä ja yksityiskohtia. Vakiintuneet järjestelmät luovat ideologisen viitekehyksen keskustelulle. (T odorov 1990, 17-20; F airclough 1992, 126.)
tulkinta

S
ISKURSSIIVINEN KÄYTÄNTö (tuotos,
j

. en, käyttö)

TEKSTI

kuvaus

-,
KUVIO 8

Diskurssin kolmiosainen rakenne (ks.Fairclough 1992, 73)

Arnmattikorkeakoulujen toimilupahakemuksilla on oma genrensä. Normatiiviset ohjeet
asettavat toimilupahakemuksille tietyt kehykset. Toimilupahakemusten laatimiseen ja
tietynlaisen tekstin tuottamiseen ovat välillisesti vaikuttaneet monet sidosryhmät, joiden
tahto ja mielipide on ollut taustalla toimilupia laadittaessa (opettajat, opiskelijat, elinkeino- ja työelämä jne.). Toimilupahakemusten teksti on siten moniaineksinen kokonaisuus, jonka syntyminen on käynyt jo läpi monivaiheisen prosessin (diskurssista tekstiin). Toimilupahakemukset ovat syntyneet diskursiivisen toiminnan kautta. Sen sisältö
on tiivistynyt useista lähteistä muodostuneiden kompromissien kautta. Tästä johtuen se
on avoin erilaisille tulkinnoille. Nämä ennakko-oletukset toimivat siten tulkinnan lähtökohtana. (Ks. Fairclough 1992, 75.)
Fenomenologisen tarkastelun näkökulmasta keskeinen ajatus on tietoisuuden intentionaalisuus. Tietoisuuden rakenteeseen kuuluu merkitysulottuvuuksia. Tietoisuuden
keskeinen luonne näkyy siinä, että se merkitsee jotakin, viittaa ja on suuntautunut. Tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin. Fenomenologiassa korostuvat ne käsitteelliset rakenteet, joiden avulla tietoisuus jäsentää kokemusta ja joiden avulla kokemus rakentuu
yhtenäiseksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. Merkitykset ja arvot eivät ole todellisuudessa annettuina, vaan ne on yksityisen ihmisen synnytettävä, rakennettava ja määriteltävä. Merkitykset ja arvot tulee ihmisen itse kiinnittää maailmaan. Merkitykset syntyvät
aina tulkinnan kautta. Tulkinta auttaa ymmärtämään omaa tietoisuuttaan ja sen rakentumista. Tulkinnassa ihminen on siten jatkuvassa luomistilanteessa. Tulkinnallisessa
tutkimusotteessa tutkija on myös jatkuvassa luomistilanteessa, joka subjektina tulkitsee,
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asettaa merkitykset ja arvot sekä kantaa tekemisistään täyden vastuun. (Ks. Saarinen
1987,39, 11-144.)
5.3.2

Tutkija tulkitsijana

Kusch (1989) on esittänyt tekstin tulkinnan mallin, jossa kuvataan tutkijan roolia tulkitsijana. Mallin lähtökohtana on kysymyksen käsitteeseen perustuva tekstitulkinnan käsitteellistäminen. Tulkintamalli on esitetty kuviossa 9. Tietoa, jonka perusteella tulkitsija aloittaa tulkintansa, nimitetään aktiiviseksi tiedoksi. Aktiiviseen tietoon kuuluu arkitiedon lisäksi teoreettista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijalle ei riitä aktiivinen
tieto, vaan tietoa joudutaan etsimään ulkopuolisista lähteistä. Tällaista tietoa kutsutaan
hiljaiseksi tiedoksi (oraakkeli). Tieto on luonteeltaan passiivista, mutta se muuttuu siihen kohdistuvien kysymysten kautta aktiiviseksi tiedoksi, jota käytetään tulkinnan eri
vaiheissa. Näin syntyvät uudet näkökulmat mahdollistavat uusien tulkintakysymysten
esittämisen tulkittavalIe tekstille. (Kusch 1989, 21.)
Aktiivisesta tiedosta erotetaan myös tietoisuuden piiri. Tämä tieto on se vastausten joukko, jonka aktiivitiedon perusteella heräävät kysymykset mahdollistavat. Tietoisuuden piiristä syntyvä tieto on laajempi kuin aktiivinen tieto, koska siihen sisältyvät
myös ne vastaukset, joita aktiivitiedon perusteella heränneet kysymykset vaativat. Tulkintaprosessissa syntyy aina myös virtuaalista tietoa, jonka tulkitsija saavuttaa ilman
uusien käsitteiden ja seikkojen tuomista deduktioprosessiin. Virtuaalinen tieto syntyy
äkillisistä oivalluksista, mielleyhtymistä tutkittavasta ilmiöstä. Tulkinta alkaa siitä, että
hänellä on aktiivista, joskin vielä epämääräistä tietoa tulkinnan kohteesta. Epämääräinen
esiymmärrys voidaan käsittää niiksi kysymyksiksi, joita tulkittavalIe tek~tille esitetään
ennen varsinaista tulkintaa (tutkimusongelmat). Esiymmärryksen muodostumiseen ovat
vaikuttaneet myös Faircloughin (1992) edellä esittämät välttämättömät ehdot diskurssin
muodostumiselle, jonka kautta teksti on syntynyt. Kysymykset ovat laajoja, niitä ei voi
esittää suoraan, vaan ne täytyy purkaa pieniksi kysymyksiksi (tässä tutkimuksessa sisällön analyysin avulla muodostuneet sisältöluokat). Pienten kysymysten esittäminen
tulkinnallisessa tutkimusotteessa on keskeinen vaihe, koska pienet kysymykset tehdään
tutkijan aktiivisen ja teoreettisen tiedon perusteella. Pieniin kysymyksiin etsitään vastausta tulkittavasta tekstistä ja tästä vaiheesta varsinainen tekstin tulkinta alkaa. Pieniin
kysymyksiin ei teksti anna välttämättä suoraan vastausta, vaan heränneisiin kysymyksiin etsitään lisätietoa ottamalla käyttöön hiljainen tieto. Kehä alkaa alusta, tulkintahypoteesi ja kysymys strategia voivat muuttua ja tulkintaprosessi jatkuu täydennetyllä ja
sopivammalla näkäkulmalla. Tulkintaprosessi on jatkuva, se elää ja muuttaa muotoaan
täydentäen ja varmistaen tutkijan tietoisuutta tutkittavasta ilmiöstä. Muuntuvuuden ja
täydentymisen vuoksi pitäisi hermeneuttisen kehän sijasta puhu spiraalista. (Kusch
1989,21; ks. myös Furberg 1982, 134; Niiniluoto 1983, 176.)
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan rooli tulkintaprosessissa on samanlainen.
Tutkija ei voi välttyä käymästä edellä esitettyä kehää läpi. Kehä sitoo tutkijan tulkintaprosessia antaen tulkinnalle loogisen ja systemaattisen etenemistavan. Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa kehä parantaa tutkimuksen luotettavuutta, koska tutkija ei tee johtopäätöksiä sattumanvaraisesti mielijohteesta, vaan tulkintatavalle on löydettävissä perusteet.
Tulkinnassa ero syntyy tutkijan persoonallisuudesta ja hänen kyvyistään. Siten jokainen
tulkinta ja analyyttinen lähestymistapa on aina ainutlaatuinen kokonaisuus. Tutkija toimii välineenä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivinen analyysi syntyy tutkijan
kriittisestä sekä luovasta ajattelusta. (Ks. Patton 1990, 372, 433-434.)
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KUVIO 9

5.3.3

Tutkijan rooli tulkintaprosessissa (mukaellen Kusch 1989,21)

Tulkinnan kautta tekstin ymmärtämiseen

Kreikan kielen verbiin "hermeneuein" (tulkita) liittyy kolme erilaista suuntausta ja sisällöllistä merkitystä. Tulkita-verbiin sisältyy a) jonkin asian ilmaiseminen, esittäminen
tai julistaminen b) selittäminen tai ymmärrettäväksi tekeminen c) kääntäminen kieleltä
toiselle. Ilmaiseminen tarkoituksena on antaa vaikuttava, voimakas kuvaus asiantilasta,
johon merkitysten selittäminen tai ymmärrettäväksi tekeminen ei yllä. Selittäminen ja
ymmärtäminen pyrkii selventämään merkityksiä. Selittäminen toimii välineenä ymmärtämiselle. Ymmärtäminen luo perustan tulkinnalle. Sanojen eli tekstin tehtävänä on
jonkin asian selittäminen, jonka merkitys tulkinnan awlla pyritään nostamaan esille.
Selittämisessä tulkintaprosessin diskursiivinen luonne korostuu, koska selitykset perustuvat tulkittavan tekstin kanssa käytävään keskusteluun. Kääntäminen tulkinnassa ei
tarkoita konkreettisesti vieraan kielen kääntämistä omaan kieleen, vaan se koskee tilanteita, joita lukija vieraaseen tekstiin tutustuessaan joutuu kohtaamaan. Tekstin tulkitsija
joutuu kohtaamaan itselleen vieraan maailman, jonka kanssa hänen on tultava sinuiksi,
ennen kuin hän pystyy aloittamaan tulkintansa tai yleensä löytämään merkityksiä.
Teksti käännettään tulkitsijalle itselleen ymmärrettävään muotoon. Tekstin kirjoittajan
ja lukijan maailmat yhdistyvät. (palmer 1969, 12-32; ks. myös Niiniluoto 1983, 166;
Kusch 1986, 13; Vestergaard 1991, 108-111.)
Kaikki edellä mainitut merkitykset sisältyvät tulkinnan käsitteeseen, joita ei voi
välttää tulkinnallisessa tutkimusotteessa. Tulkintaprosessiin sisältyy merkitysten ilmaisemista, selittämistä sekä ns. kääntämistä. Tulkintaprosessissa selitysten ja merkitysten
löytäminen sekä niiden ymmärrettäväksi tekeminen korostuu tässä tutkimuksessa. Selittämisessä voidaan kyseenalaistaa tekstistä esiin nousseet merkitykset, jolloin mukaan
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tulee kriittinen näkökulma. Hermeneuttinen metodi ei ole mikään tekninen apuväline,
jonka käytölle voitaisiin määritellä yksityiskohtaisia soveltamisohjeita. Kysymys on
tietyntyyppisestä tavasta orientoitua maailmaan. Peruslähtökohtana on, että tutkimuksen
kohteena oleva todellisuus on aina tietyissä merkityssuhteissa olevaa todellisuutta. Tutkimuksen kohde ei ole neutraalia materiaalia, vaan tietyssä merkitys- ja arvo suhteessa
olevaa. Hermeneuttisen lähetystavan intressinä on ymmärtää, mitä nämä merkityssuhteet ovat. (Siljander 1988, 102.) Rauhalan (1993, 104) mukaan hermeneuttisessa lähestymismallissa ideaalinen tilanne on löytää tutkittavan ilmiön lähtökohtana ollut faktisuus, siten kuin se on ensin esiymmärryksenä välittynyt tutkijalle. Sen jälkeen tutkittavasta ilmiöstä nostetaan esille se merkityssuhde, joka esiymmärryksen jälkeen kokemuksen kautta on muuntunut siihen muotoon, kuin se tutkimushetkellä on. Rauhalan
mukaan menetelmällä pyritään lähinnä ymmärtämisen rakenteen paljastamiseen, jossa
välineenä toimii tulkinta. Furberg (1982, 18) näkee hermeneutiikan merkitysopiksi, jota
sovelletaan tekstin ymmärtämiseen ja selittämiseen. Tulkinnan tarkoituksena ei ole pelkästään ymmärtäminen, vaan asioiden ymmärtäminen "vielä paremmin". Tulkinnan
tavoitteena on pyrkimys saavuttaa syvällinen ymmärtäminen. Tässä tutkimuksessa SiIjanderin määritelmä hermeneuttisesta lähestymistavasta on lähimpänä tutkijan näkemystä. Tulkinnassa korostuu tutkimuksen kohteena olevien ilmiöiden merkitys- ja arvosuhteiden kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen.
Hermeneuttisen menetelmän luonteeseen kuuluu, ettei tiedonmuodostuksella ole
absoluuttista alkua. Tutkimuksen alkuvaiheessa tutkimuskohdetta lähestytään tulkitsijan
esiymmärryksen mukaan. Tutkittavaa ilmiötä lähestytään osasta kokonaisuuteen ja kokonaisuudesta osaan, osien välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Tekstien sisältämiä
yksittäisiä osia tarkastellaan kokonaisuutta koskevan teoreettisen viitekehyksen kautta.
Kokonaisuutta vastaavasti tarkastellaan osien avulla ja niiden kautta. T\,\Ikintaprosessissa tutkijan tiedonmuodostus tutkittavasta ilmiöstä sekä tieteellinen ymmärtäminen syvenee. Tulkinnassa kuitenkin korostuu merkityssisältöjen löytäminen, niiden ymmärtäminen ja selittäminen. Tulkinnassa tulee päästä pintarakenteen kuvauksesta syvemmälle, merkitys- ja arvo suhteiden esiin nostamiseen. (Ks. Furberg 1982, 133-134; Haaparanta & Niiniluoto 1986, 63-71; Kusch 1986, 90-93; Siljander 1988, 115-117; Kusch
1989,21; Vestergraad 1991,109-110.)
Tutkimuksen lähtökohtana, josta tulkintataidot syntyvät, on yhdistää ajattelu, lukeminen ja kirjoittaminen luontevasti toisiinsa. Tulkintataidoissa korostuu ennen kaikkea tutkijan kyky liittää kriittinen, tieteellinen ja teoreettinen ajattelu sekä luova ajattelu
yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kyse on viime kädessä tutkijan analyyttisestä älykkyydestä ja analyyttisista taidoista muodostaa synteettinen kokonaisuus. (palonen 1988,
21; Patton 1990, 434.) Palosen (1988,15) mukaan tulkinnalle voidaan asettaa kaksi
johtoajatusta, "Iäpitulkinnanvaraisuus-" ja "tyhjentymättömyysteesit". Jokainen tulkinta
on kiistettävissä ja jokaiselle tulkinnalle voidaan esittää vastaväitteitä ja vaihtoehtoja.
Mikään tulkinta ei voi koskaan antaa täysin tyhjentävää käsitystä tutkittavasta ilmiöstä.
Kvalitatiivisen tutkimuksen rikkaus piilee siinä, että aineisto on rikas ja avoin tulkinnoille, mutta heikkoutena on tulkintatapojen runsas määrä.
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5.4

Tutkimuksen luotettavuudesta

Kvalitatiivisen lähestymistavan perusolettamus on, että totuus on moniulotteinen ja monikerroksinen. Eri kerrokset tatjoavat erilaisia näkökulmia todellisuudesta eikä mitään
niistä voida pitää todempana kuin muita. Perinteiset luotettavuuskäsitykset perustuvat
objektiiviseen oletukseen, jonka mukaan on vain yksi konkreettinen todellisuus, jota
tutkimuksessa tavoitellaan. K valitatiivisessa tutkimuksessa sen sijaan oletetaan, että
todellisuuksia voi olla useita ja että tutkimus tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, ei objektiivista totuutta. Se edellyttää uskoa fenomenologiseen paradigmaan, perusteellisen
arvostuksen antamista luonnolliseen tutkimukseen, kvalitatiivisiin metodeihin, induktiiviseen analyysiin ja holistiseen ajatteluun. Se perustuu avoimeen uskottavuuteen.
(Grönfors 1982, 13-14; Patton 1990,461; ks. myös Guba & Lincoln 1981, 57; Palonen
1988.)
Perinteiset luotettavuuskäsitteet eivät kaikkien tutkijoiden mielestä sovellu tutkimuksen arviointikriteeriksi. Guba ja Lincoln (1981, 104) haluaisivat korvata käsitteet
sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus käsitteillä uskottavuus (totuusarvo), siirrettävyys (yleistettävyys), varmuus (yhtäpitävyys) ja vahvistuvuus (neutraalisuus). Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että
tutkijan on tarkistettava, vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä. Siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin. Naturalistisessa paradigmassa
korostetaan kuitenkin, etteivät yleistykset ole mahdollista. Varmuutta lisätään ottamalla
huomioon tutkimukseen vaikuttavat ennakoimattomat ehdot. Vahvistavuus tarkoittaa
sitä, että tehdyt tulkinnat vahvistuvat tarkasteltaessa toisia vastaavia tutkimuksia. (Eskola & Suoranta 1996, 167-168; ks. myös Aaltonen 1989.)
Tässä tutkimuksessa on syytä puhua realistisesta luotettavuusnäkemyksestä, jossa
käytetään perinteistä validiteetin käsitettä, joka jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Reliabiliteetti kuuluu myös realistiseen luotettavuusnäkemykseen. (Ks. Eskola &
Suoranta 1996, 168.) Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan teoreettisten ja käsitteellisten
määrittelyjen yhteensopivuutta. Tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan, käsitteiden määrittelyn ja menetelmällisten ratkaisujen tulee olla johdonmukaisia ja loogisessa suhteessa toisiinsa. (Grönfors 1982, 174-175; Eskola & Suoranta 1996, 168.) Tutkimuksen teoreettista viitekehystä on käytetty hypoteettisesti tukena luotaessa empiirisestä aineistosta
luokitusrunkoa. Pääsisältö luokat ovat muodostuneet teorialähtöisesti. Tutkimusta voidaan kuvata tästä näkökulmasta hypoteettis-deduktiiviseksi, vaikka varsinaisia hypoteeseja ei ole asetettu. Yksityiskohtaiset sisältö luokat ovat kuitenkin muodostettu aineistosta käsin, mikä vaatii induktiivista otetta. Aineistosta lähtevällä tekstin tulkinnalla
on merkittävä rooli tässä tutkimuksessa. Tulkinnassa tutkijan rooli korostuu. Tulkintaprosessin tutkijan roolin kuvauksessa on käytetty tukena Faircloughin (1992) ja Kuschin
(1989) malleja. Ne kuvaavat tässä tutkimuksessa tutkijan lähtökohtia ja tutkijan sijoittumista itse tulkintaprosessiin.
Tutkimuksen ongelmat ovat laajoja. Tutkimusongelmia ei niiden luonteen vuoksi
pystytä kohdentamaan yksittäiseen sisältöluokkaan, vaan ongelmiin haetaan vastausta
koko tulkintaprosessin ajan. Tulkinta kokonaisuudessaan antaa vastaukset tutkittaviin
ongelmiin. Tutkija ei ole nähnyt tarkoituksenmukaisena spesifioida ongelmia tarkkoihin, yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Tutkimus on aiheeltaan laaja-alainen ja tutkimuskohteena se on uusi. Suomessa ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteisiin liittyvää
tutkimusta ei ole ollut saatavilla ja siksi tutkija on päätynyt tarkan spesifioinnin sijasta
laaja-alaiseen tarkastelunäkökuimaan.
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Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Tietyn tutkimushavainnon sanotaan olevan ulkoisesti validi silloin, kun se kuvaa tutkimuskohteen täsmällisesti sellaisena kuin se on.
(Grönfors 1982, 174-175; Eskola & Suoranta 1996, 169.) Validiteetin kannalta on tärkeää kertoa tutkimusprosessin kulku mahdollisimman tarkoin, minkä perusteella lukija
voi arvioida tutkimuksen toistettavuuden sekä yleistettävyyden mahdollisuutta.
Tutkimusaineisto muodostuu kahdeksasta ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksesta. Harkinnanvarainen näyte edustaa valtakunnallisesti tyypillistä suomalaista
arnrnatlikorkeakoulua, koska tutkimukseen mukaan otetut ammattikorkeakoulut on valittu eri puolelta Suomea. Yhtenä kriteerinä tutkimukseen valituille ammattikorkeakouluille oli niiden monialaisuus, koska tyypillinen suomalainen ammattikorkeakoulu on
monialainen koostumukseltaan. Tutkimusajankohtana (kevät 1999) Suomessa toimi 22
monialaista ammattikorkeakoulua, jotka olivat saaneet vakinaisen toimiluvan. Näyte
edustaa runsasta kolmasosaa koko kohdejoukosta. Tutkija piti näytettä riittävänä. Toimilupahakemuksia ovat sitoneet ennalta norrnatiiviset ohjeet ja niiden sisältö on yhdenmukainen tiettyjen kriteerien osalta. Määrällisellä lisäyksellä tutkimuksen tulosten
kannalta ei olisi ollut merkitystä.
Tutkimuksen empiirinen aineisto on muodostunut valmiista dokumenttiaineistosta, toimilupahakemuksista. Aineiston validius on helpommin tarkistettavissa, kuin jos
aineisto olisi tuotettu tutkijan toimesta. Toimilupahakemukset edustavat julkista, virallisesti hyväksyttyä näkemystä ammattikorkeakoulun toiminnasta ja toiminnan perusteista.
Tutkimuksen aineisto on rajattu toimilupahakemuksiin. Suomalaista ammattikorkeakouluihin suuntautuvaa tutkimusta on vähän saatavilla, koska koulutusjärjestelmä on
uusi. Ammattikorkeakouluihin suuntautuva tutkimus on tärkeää niiden kehittämisen
kannalta, ja siten uusille tuntemattomille aluille on uskaltauduttava lähteä. Tutkija päätyi tiukkaan aineiston rajaukseen siksi, että tutkimuskohde on uusi ja Ylelä tuntematon
alue. Tutkija näki tutkimuksen aiheen kannalta tarkoituksenmukaisena perehtyä aineistoon mahdollisimman syvällisesti ja perusteellisesti. Myös menetelmällisesti järkevänä
ratkaisuna tutkija näki tutkimuksen aiheen sekä tutkimusongelmien kannalta päätyä
sisällön analyysiin sekä tulkinnallisessa otteessa herrneneuttiseen lähestymistapaan.
Tulkinnassa korostuu ilmiöiden merkitysten ja merkityssuhteiden esiin nostaminen sekä
perusteiden löytäminen tutkimuksen kannalta keskeisille asioille. Naturalistisessa tutkimusasetelmassa tavoitellaan tiheitä kuvauksia tutkittavasta todellisuudesta (Guba &
Lincoln 1981, 58). Niiden perusteella pyritään tunnistamaan sama ilmiö useissa eri yhteyksissä. nmiön yksityiskohtainen kuvaaminen ja syvällinen ymmärtäminen korostuu
tässä tutkimuksessa.
Laajan monitieteellisen teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on ollut auttaa
tutkijaa empiirisen aineiston tulkinnassa ja sen ymmärtämisessä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on perehdytty laajasti myös arnrnattikorkeakouluja koskevaan
kirjallisuuteen. Rajoitukset aineiston valitsemisessa sekä menetelmällisissä ratkaisuissa
ovat olleet tutkijan mielestä tarkoituksenmukaisia. Pyrkimyksenä on ollut tuottaa laajasta ja monikerroksista uudesta tutkimusaiheesta, ammattikorkeakoulujen toiminnan
filosofisista perusteista, uusia ulottuvuuksia avaava merkityksellinen, johdonmukainen,
yhtenäinen ja hallittu synteesi.
Validiteettiin liittyy reliabiliteetin osoittaminen. Tutkimus ei voi olla validi ilman
reliabiliteettia. Kerätyllä aineistolla on reliabiliteettia silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia. Reliabiliteetin tarkistamiseksi voidaan tehdä kolmenlaisia toimia: indikaattorien vaihtoa, useampia havaintokertoja sekä useamman havainnoitsijan käyttöä. (Grönfors 1982, 175; Eskola & Suoranta 1996, 168-169.) Pattonin (1990,464) mukaan tutki-
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muksen luotettavuutta voidaan lisätä vielä monien näkökulmien ja teorioiden käyttämisellä todentamaan aineistoa. Tutkimuskohde on tutkijalle läheinen. Tutkija toimii itse
opettajana ammattikorkeakoulussa ja ammattikorkeakoulua tutkimuskenttänä voidaan
lähestyä tutkijan omakohtaisen kokemuksen avulla. Tutkija on voinut läheltä seurata
ammattikorkeakoulujen toimintaa, miten eri asioita käytännössä toteutetaan. Samalla
hän on voinut seurata ja osallistua kollegojen, opiskelijoiden ja eri tahojen väliseen julkiseen keskusteluun, jota ammattikorkeakoulujen tiimoilta käydään. Tuloksia voidaan
vahvistaa siten omakohtaisen reflektoinnin kautta. Toisaalta tulosten vahvistavuutta
saattaa heikentää se, että tutkija on ollut työssään läheisesti tekemisissä tutkittavan ilmiön kanssa (ks. Ruohotie 1992, 139; Rauhala 1994, 170). Tutkija on kokenut kuitenkin
omakohtaiset kokemukset, jotka seurannan, opetustyön ja keskustelujen kautta ovat
välittyneet tutkijalle, rikkautena ja tutkimuksentekoa helpottaviksi tekijöiksi. Ammattikorkeakoulun synnyn, toiminnan kehittymisen ja ammattikorkeakoulun vakinaistumisen
ja näiden prosessien seuraaminen läheltä on helpottanut ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteiden tutkimusta. Siten ammattikorkeakoulu tutkimuskohteena ei ole vieras ja
tuntematon kenttä tutkijalle.
Tutkimuksen reliabiliteettia parantaakseen tutkija on käyttänyt tulkinnassaan apuna monitieteellistä, monista teorioista koostuvaa teoreettista viitekehystä. Tutkimuksen
aineiston sisällön analyysin avulla luotuun luokitusrunkoon ja sen toimivuuteen on jouduttu palamaan useaan kertaan tulkinnallisessa vaiheessa. Moninkertainen aineistoon
tutustuminen ja sen toimivuuden arviointi on antanut tutkijalle varmuutta tutkimusprosessin eri etenemisvaiheissa. Tutkija on käyttänyt myös rinnakkaisluokittelijaa varmistaakseen luokitusrungon reliabiliteettia. Rinnakkaisluokittelija tutustui tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkija esitteli rinnakkaisluokittelijalle luokitusrungon sisältöluokkineen. Rinnakkais-luokittelija tutustui myös sisällöllisesti kahteen toimilupahakemukseen. Näiden ohjeistusten avulla rinnakkaisluokittelija luokitteli itsenäisesti tutkimuksen aineiston havaintoyksiköt annettuihin sisältöluokkiin. Tutkimuksen kokonaisreliabiliteettiarvoksi saatiin sisältöluokkien osalta 96, 8 %. Suoritettua luokitusta voidaan pitää saadun prosenttiarvon mukaan erittäin luotettavana. Eräitten havaintoyksikköjen osalta rinnakkaisluokittelijan näkemys poikkesi tutkijan näkemyksestä. Poikkeamia syntyi lähinnä siitä, että rinnakkaisluokittelija olisi halunnut tiheämpiä kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. Rinnakkaisluokittelijan näkemys luokittelutavasta on esitetty
liitteessä 4. Näillä eri toimenpiteillä tutkija on pyrkinyt eliminoimaan sattumanvaraisuutta tutkimuksestaan ja varmistamaan sen yhteneväisyyttä ja johdonmukaisuutta.
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, ja viime kädessä tutkimuksen luotettavuus perustuu fenomenologisen paradigman lähtökohtien hyväksymiseen. Tutkimuksen
yhtenä perimmäisenä tarkoituksena on ollut arvo keskustelun herättäminen ja sen tärkeyden esiin nostaminen, kun on kysymys uudesta koulutusjärjestelmästä. Tutkimuksen
lopullisen totuudellisuuden löytäminen ei välttämättä ole tutkimuksen ainoa ehdoton
tavoite eikä se ole koskaan saavutettavissakaan. Tutkimuksen tavoitteena on myös aina
osallistua keskusteluun tieteellisen argumentoinnin avulla. Sen tarkoituksena on pitää
ihmistä, kasvatusta ja yhteiskuntaa koskeva ajattelu ja keskustelu jatkuvasti liikkeessä
tuomalla niihin uusia ulottuvuuksia ja uutta näkökulmaa.
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YHTEISKUNTAFILOSOFISEN NÄKÖKULMAN
TOTEUTUMINEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINNASSA

6.1

Ontologiset kysymykset - perustelut ammattikorkeakoulujärjestelmälle

6.1.1

Toimilupahakemusten lainsäädännöllinen tausta

Laki ammattikorkeakouluopinnoista ja laki ammattikorkeakouluista aimetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annettiin maaliskuussa 1995 (Laki 255/1995;
Laki 25811995.) Lainsäädännöllä vakinaistettiin ammattikorkeakoulujärjestelmä syksystä 1996 alkaen, jolloin ensimmäiset yhdeksän ammattikorkeakoulua saivat vakinaisen toimiluvan. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ammatillisia korkeakouluopintoja, aikuiskoulutuksena suoritettavia
ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta. Arnmattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tarkoituksena on lain mukaan työelämän ja sen asettamien
vaatimusten pohjalta antaa tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisissa
asiantuntijatehtävissä toimimiseen. (Laki 255/1995 .)
Arnmattikorkeakoulua perustettaessa laissa esitetään arviointikriteerit, joiden mukaan ammattikorkeakouluille myönnetään toimilupa. Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan myöntämisen ehtona on, että ammattikorkeakoulu on
koulutustarpeen vaatima. Valtion ammattikorkeakoulu voidaan perustaa erityisestä valtakunnalliseen koulutustarpeeseen liittyvistä syystä. (Laki 25511995.)
Laissa esitetään arviointiperusteet, joilla ammattikorkeakoulun toimilupa myönnetään. Arviointiperusteet ovat:
- toiminta-ajatus
- suunniteltujen koulutusohjelmien ajanmukaisuus ja tarpeellisuus
- koulutusalojen yhdistelmien toimivuus
- toiminnan vahvuusalue
- riittävä koko suhteessa koulutustehtävään
- opettajiston koulutustaso
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- kirjasto- ja informaatiopalvelut
- suhteet työelämään
- yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten
kanssa
- kansainvälinen yhteistyö
- alueellinen koulutus- ja palvelutehtävä
- arvioinnin järjestäminen. (Laki 255/1995.)
Toimilupaa haettaessa ammattikorkeakoulun on lisäksi selvitettävä:
- ylläpitäjän nimi ja kotipaikka
- ammattikorkeakoulun nimi
- ammattikorkeakoulun tarpeellisuus
- ammattikorkeakoulun perustana olevat oppilaitokset
- ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 26§:ssä tarkoitettua sopimuskoulutusta ja -oppilaitosta koskevat tiedot
- koulutustehtävä
- hallinnon järjestäminen
- opetus- ja muut tilat
- arvio perustamis- ja käyttökustannuksista sekä rahoitussuunnitelma
- ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamisaika. (Asetus 256/1995.)
Ammattikorkeakoulujen toimiluvat on laadittu laissa ja asetuksessa annettujen arviointiperusteiden mukaan. Toimilupahakemuksiin on otettu lisäksi mukaan kaksi teemaa,
joita ei ole mainittu laissa eikä asetuksessa. Nämä kaksi teemaa ovat oppimisympäristö
ja työympäristö. Teemat on otettu toimilupahakemuksiin, koska opetusministeriö kiinnittää huomiota myös näihin kohtiin arvioidessaan toimilupahakemuksia. Ammattikorkeakoulujen toi'milupahakemuksia on arvioitu vuodesta 1995 alkaen, ensin opetusministeriön tehtävään asettamassa ammattikorkeakoulujen arviointityöryhmässä ja vuodesta 1996 alkaen Korkeakoulujen arviointineuvostossa. Arviointineuvostoon asetettiin
myös toimilupajaosto, joka valmistelee arviot ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista. Vuodesta 1997 alkaen arviointineuvosto on tehnyt myös ammattikorkeakoulujen toimiluvan muuttamista koskevat arviot silloin, kun mukaan on haettu uusia oppilaitoksia. Arviointihankkeita on tehty kaikkiaan neljä. Arviointineuvoston ja jaoston
toimikausi päättyy vuoden 1999 lopussa. (Ks. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1999.)
Korkeakoulujen arviointineuvoston ja sen toimilupajaoston arviointiperusteina
ammattikorkeakoulun toimilupaa harkittaessa ovat olleet erityisesti seuraavat asiat:
- toiminta-ajatus
- suunniteltujen koulutusohjelmien ajanmukaisuus ja tarpeellisuus
- koulutusalojen yhdistelmien toimivuus
- toiminnan vahvuusalue
- riittävä koko suhteessa koulutustehtävään
- opettajien koulutustaso
- kirjasto- ja informaatiopalvelut
- suhteet työelämään
- yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten
kanssa
- kansainvälinen yhteistyö
- alueellinen koulutus- ja palvelutehtävä
- arvioinnin järjestäminen.
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Opetusministeriön ammattikorkeakoululupaa hakeville antamien ohjeiden mukaan arviointiperusteita ovat lisäksi :
- oppimisympäristö
- työympäristö.
Toimilupajaosto on arvioinnissaan painottanut erityisesti kohtia, jotka koskevat toiminta-ajatusta, opettajien koulutustasoa, suhteita työelämään, alueellista koulutus- ja palvelutehtävää sekä oppimisympäristöä. (Korkeakoulujen arviointi neuvoston julkaisuja
1999.) Arviointineuvoston työ on kohta päättymässä ja suurin osa ammattikorkeakoulujen toimilupia koskevasta arviointityöstä on tehty. Viimeisimmissä arviointiraporteissa arviointineuvosto toteaa ammattikorkeakoulujen tilanteesta seuraavaa. Itse hakemuksista arviointineuvosto toteaa, että vuosien myötä toimilupahakemukset ovat kehittyneet
sisällöltään ja retoriikaltaan. Vaikeaa on ollut arvioida opettajien koulutustasoa, työelämäsuhteita, kansainvälistä toimintaa ja alueellista koulutus- ja palvelutehtävää, koska
niiden tulokset ja kehittämistyö näkyvät viiveellä. Ammattikorkeakoulun toimilupaa
hakevien ammattikorkeakoulujen väliset laatuerot ovat kaventuneet. Erot eri ammattikorkeakoulujen ja hakemusten välillä ovat hyvin pienet. Erityisenä ongelmana toimilupajaosto arvioidessaan toimilupahakemuksia on kokenut sen, että ammattikorkeakouluun kuuluvien oppilaitosten välillä on ollut suurta epätasaisuutta. Ammattikorkeakoulun ydin on ollut hyvin kehittynyt, mutta sen ja pienten, toisistaan maantieteellisesti
kaukana olevien yksiköiden välisistä eroista johtuen ammattikorkeakoulun on ollut vaikea osoittautua laadullisesti valmiiksi ammattikorkeakouluksi. Laadullisesti uskottavan
ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää, että erillään toimivat pienet yksiköt tulisi
yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi. Ammattikorkeakouluilta on odotettu selkeitä
näyttöjä laadun nostamisesta korkeakoulutasolle. (Ks. Korkeakouluje{l arviointineuvostonjulkaisuja 1998; Korkeakoulujen arviointineuvostonjulkaisuja 1999.)
Viimeisimmässä arviointiraportissa ammattikorkeakouluille esitetään kysymys
niiden toimintaperiaatteesta. Toimilupaa hakevat ammattikorkeakoulut ovat korostaneet
toiminnassaan verkostoperiaatetta. Nykyaikainen tiedonvälitys opetus- ja oppimisprosessissa on otettu hyvin huomioon. Ovatko tulevaisuuden korkeakoulut virtuaalikorkeakouluja? Ammattikorkeakoulujen tulee osoittaa laadukkuutensa, vahvuutensa ja toimivuutensa muilla kriteereillä kuin pelkästään uuden teknologian mahdollisuuksien käyttöönotolla, minkä avulla yhteydenpitoa ja toimintaa eri ammattikorkeakoulujen yksiköiden välillä suoritetaan. Ammattikorkeakoulun hajanaisuus on ollut yksi suurimpia huolenaiheita vakinaista ammattikorkeakoulua perustettaessa. (Ks. Korkeakoulujen arviointineuvostonjulkaisuja 1999.)

6.1.2

Toimilupahakemuksista nousseet perustelut ammattikorkeakoululle

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen taustalla eräinä keskeisinä perusteluina olivat koulutusjärjestelmän ongelmat: pidentyneet koulutusajat, opintojen keskeyttämisen lisääntyminen, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen etääntyminen toisistaan, ylioppilassuma ja koulutuksen yleinen jäykkyys vastata muuttuviin tieto- ja taitovaatimuksiin.
Pahimpana epäkohtana nousi esiin ammatillisen koulutusjärjestelmän heikko kansainvälinen rinnastettavuus. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen järjestelmätason muutoksen
tavoitteena oli koko koulutusjärjestelmän toiminnan rationalisointi yksinkertaistamalla
ja joustavoittamalla koulutus- ja tutkintorakenteita ja koulutusväyliä niin, että koulutusjärjestelmän tehokkuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus paranisivat. Ammattikorkea-
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koulu-uudistuksen tavoitteena oli ensinnäkin koko koulutusjärjestelmää koskevien häiriötekijöiden ja epäkohtien poistaminen, koulutuksellisen tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden parantaminen sekä koulutuksen laadullisen tason kohottaminen.
(Ks. Hallituksen esitys 319/1994; Salminen 1997.)
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen taustalle nousi myös tarve vastata uuden toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin, joita lähinnä työelämä ja yhteiskunta asettivat. Työelämän muutoksista nousivat erityisesti esille ammattirakenteen ja työtehtävien
muutokset, uuden teknologian käyttöönotto, työn organisatoriset muutokset, ympäristöongelmat ja niiden vaikutus ammattitaitovaatimuksiin sekä työelämän kansainvälistyminen. Ammattikorkeakoulun lähtökohdat liittyivät korostuneesti koulutusjärjestelmän
toimivuusongelmiin. Kuitenkin periaatteellisemmat perustelut ammattikorkeakoululle
on alusta lähtien haettu työelämän tarpeista ja kehitysnäkymistä. Ammatillisen koulutuksen rakenteellisen kehittämistyön motivointi ja ratkaisut nojaavat hyvin usein myös
työ- ja tuotanto elämää koskeviin analyyseihin, ennakointeihin ja tavoitteisiin. Voidaan
todeta, että viime kädessä työelämän tarpeet ja kehitys määrittävät myös koulutuksen
rakenteellista kehittämistä. Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamiseen on ollut
vaikuttamassa siten myös työelämästä nousseet tarpeet ja vaatimukset. (Ks. Mäkinen
1997,97-104.)
Laajempia ammatilliselle koulutukselle asetettuja yleisiä kehittämishaasteita, jotka taustalla näkyvät, ovat tuotanto- ja työelämän rakenteiden muutos, kansainvälisen,
erityisesti eurooppalaisen vuorovaikutuksen vahvistuminen, julkisen talouden ongelmat,
yhteiskuntapolitiikan uudet ideologiset virtaukset sekä tehokkuus- ja tuloksellisuusvaatimusten lisääntyminen. (Nikkanen, P & Mäkinen, R, 1997.) Tutkimuksen teoriaosassa
on käsitelty edellä mainittujen laajempien kehittämishaasteiden vaikutusta koulutukseen
(ks. luku 2).
Toimilup'ahakemuksista ensisijaiseksi perusteluksi ammattikorkeakoulun perustamiselle nousee, että niiden on tuotettava työelämän tarpeisiin uudenlaisilla kvalifikaatioilla varustettua työvoimaa. Työelämän ja ammattien muutos vaatii, että kapeaalaisesta, teknistä osaamista painottavasta ammattipätevyydestä siirryttäisiin itsenäiseen, laaja-alaiseen ja innovatiiviseen asiantuntijatyöhön. Työelämä tarvitsee ammattikorkeakouluissa olevien eri alojen korkeatasoisia, erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia osaajia. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa innovatiivista koulutusta,
jossa tuetaan opiskelijan yrittäjyysvalmiuksia. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista nousee korostuneesti esille kytkentä elinkeino- ja työelämään. Ammattikorkeakoulujen tarpeellisuudelle esittämien perustelujen lähtökohtana on tuottaa alueen
työelämälIe sen tarvitsemaa työvoimaa. Erityisenä tehtävänä on kouluttaa työelämän
tarpeisiin asiantuntijoita. Asiantuntijuuteen liittyviä ominaisuuksia ovat laaja-alainen
ammattitaito, innovatiivisuus ja yrittäjyysvalmiudet. Tärkeänä taitovaatimuksena ammattikorkeakoulut pitävät korkeantasoista osaamista.
Ammattikorkeakoulut näkevät keskeiseksi perustehtäväkseen alueensa elinkeinoelämän kehittämisen. Elinkeinoelämän kehittämistehtävinä mainitaan elinkeinoelämän monipuolistaminen, kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen, elinkeinoelämän
uudistaminen, uusien työpaikkojen luominen, yritystoiminnan laajentaminen ja taloudellisen kilpailukyvyn ylläpitäminen. Perustehtävässä korostuu yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen. Kahdessa tutkimuksessa mukana olleessa ammattikorkeakoulussa korostetaan taide- ja kulttuurielämän kehittämistä ja yhdessä ammattikorkeakoulun tehtäväksi nähdään myös yhteiskunnan kehittäminen. Näissä ammattikorkeakouluissa on mukana kulttuurialan koulutusohjelma. Ammattikorkeakoulut täyttävät
koulutuksellisen tyhjiön niillä alueilla, joissa ei ole yliopistoja eikä muita korkeakoulu-
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ja. Muilla alueilla ammattikorkeakoulut täydentävät korkeakoulutaIjontaa.
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista nousevat perustelut ovat selvästi
sidoksissa ammattikorkeakouluista annettuun lakiin (ks. Laki 255/1995). Laissa ammattikorkeakoulujen tarkoitukseksi todetaan, että niiden on järjestettävä korkeakoulutusta, jonka avulla työelämää voidaan kehittää. Kehittämistyössä tarvitaan tiedollisia ja
taidollisia valmiuksia ammatillisissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Määritellessään omia perustehtäviä ja perusteluja ammattikorkeakoulun perustamiseksi, ammattikorkeakoulut eivät ole esittäneet muita perusteluja, kuin mitä laissa on annettu ohjeistukseksi. Ammattikorkeakoulut ovat määritelleet itse kapea-alaisesti ja lyhyesti elinkeinoelämään ja työelämään liittyvät kehittämistehtävät sekä asiantuntijuuden. Toimilupahakemuksista nousseet perustelut ammattikorkeakoulun tarpeellisuudelle on koottu
taulukko on 3.
Arviointineuvoston toimilupajaosto arvioidessaan ammattikorkeakoulujen toimilupia on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että ammattikorkeakoulu pystyy selkeästi
ja uskottavasti osoittamaan alueellisen ja/tai valtakunnallisen työelämätarpeesta lähtevän ammattikorkeakoulutarpeen. (Ks. Korkeakoulujen arviointi neuvoston julkaisuja
1999, 12.) Y1emmältä taholta annetuilla ohjeistuksilla on ollut voimakas ohjaava vaikutus siihen, mitä perusteluja ammattikorkeakoulut esittävät ammattikorkeakoulujen
tarpeellisuudelle.
TAULUKKO 3

Perustelut ammattikorkeakoulun tarpeellisuudelle

Perustehtävä
Elinkeino- ja työelämän
kehittäminen
-toimia kehittäjänä

2 Ammatillinen asiantun-

tijuus
-kouluttaa osaaja

Keinot

Tavoite

Monipuolistaminen
Kansainvälisyys
Kilpailukyky
Uusien työpaikkojen
luominen
Yritystoirninnan
Laajentaminen
Uudistaminen

Osaamis- ja kehittämiskeskus

Laaja-alaisuus
Innovatiivisuus
Yrittäjyys

Korkeatasoinen osaaminen

Ammattikorkeakoulut korostavat osaamista. Organisaation kehittämisteorioissa osaaminen nähdään välineeksi, jolla saadaan aikaan muutoksia. Osaamista tuotetaan koulutuksen avulla. Koulutus voi toimia aktiivisena muutosten muokkaajana. (Ruohotie 1996,
13-15.) Varmolan (1995, 257) mukaan korkeatasoinen ammatillinen osaaminen on
riittävä ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaan kuuluva käsite, johon tulisi yhdistyä
opetuksen perustuminen tieteellisen tutkimuksen tuloksiin sekä opetuksen suuntaaminen
kohti työelämän vaativia asiantuntijatehtäviä. Ammattikorkeakoulut ovat toimilupahakemuksissa esitettyjen perustelujen mukaan omaksuneet itsellensä aktiivisen roolin, ne
haluavat saada aikaan muutosta ja kehitystä. Ammattikorkeakoulut näkevät itsensä organisaationa, joka toimii osaamis- ja kehittämiskeskuksena.
Perusteluissa ei mainita kuitenkaan sitä, miksi juuri ammattikorkeakoulujärjestelmä voi toimia kehittäjänä ja osaamisen tuottajana. Ammattikorkeakoulut perusteluja
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esittäessään eivät ole syvemmin pysähtyneet pohtimaan opistoasteen muuttumista korkeakouluiksi, mitä ammatillinen korkeakoulutus perustaltaan ja olemukseltaan on. Miksi korkeakoulutus pystyy opistoasteen koulutusta paremmin toimimaan kehittäjänä,
tuottamaan osaamista ja kouluttamaan korkeantasoisia osaajia ammatilliseen asiantuntijatehtäviin? Perusteluja esittäessään ammattikorkeakoulut eivät ole nostaneet esille
koulutusjärjestelmän rakenteellista eikä sisällöllistä muutosta ja niiden vaikutusta koulutuksen muuttumiseen. Ammattikorkeakoulut ovat perusteluissaan esittäneet niitä tehtäviä, joita ne katsovat ammattikorkeakouluille kuuluvan. Peruskysymystä, miksi ammatillista korkeakoulua tarvitaan, ne eivät ole perusteluissaan nostaneet esille.
"Elinkeinorakenteen kehittyminen voidaan taata sillti, ettti alueella luodaan sellaista ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, joka pittiti yllti riitttivtiti taloudellista kilpailukykyti ... amk muodostaa osaamiskeskittymtin, jossa oppilaitosten ja elinkeinoeltimtin keskintiinen vuorovaikutus
tuottaa selvt1sti osoitettavissa olevaa hylJtytl ja mahdollistaa tutkintojen kansainvtilisen vertailtavuuden. T2"
"Ammattikorkeakoulun keskeinen tehtttvti on koulutuksen, tutkimuksen ja palvelutoiminnan
avulla vahvistaa alueen perusteollisuuden kansainvtilistti kilpailukykyti. ammattikorkeakoulun suurena haasteena on tuottaa tylJmarkkinoilla uudenlaisilla kvalifikaatioilIa varustettua
tylJvoimaa ja luoda uusia tylJpaikkoja sekti monipuolistaa alueen elinkeino- ja palvelurakennetta.Tl"
..... kapea-alaisesta, teknisttl osaamista painottavasta ammattiptitevyydestti tulee siirtytl itsentiiseen, laaja-alaiseen ja innovatiiviseen asiantuntijatyöhlJn ... ammattikorkeakoulusta on
mahdollista kehitttiti ja siitti halutaan kehitUiti tietytllti osaamisensa avainalueilla kansainvälisesti tunnettu huippuyksikklJ, joka tukee innovaatioilIaan tylJ- ja elinkeinoeltJmtin nykyisten
menestyjien toimintaa, luo uutta yritttijyyttti ja listiti pk-yritysten kansainvtilistymistti ... T4"
"Ammattikorkeakoulu toimii siten alueen pk-yritysten tutkimuksen, kehitttimisen, suunnittelun
ja osaamisen keskuksena ... tylJllistyvyyden paras tae on yritttljyys ... ammattikorkeakoulu tukee
alueensa vtiestlJn yritttijyysvalmiuksiaja mylJs yksiliin kykyti se/viytytl muuttuvissa olosuhteissa.T3"

Ammattikorkeakoulujen perustaminen osui ajankohtaan, jolloin maassamme elettiin
lama-aikaa. Ammattikorkeakoulun perustamisajankohtana 1990- luvun alkupuolella oli
paineita leikata menoja opetustoimessa. Taloudelliset pakotteet ja pedagogiset kehittämistavoitteet sopivat ajankohdallisesti hyvin yhteen. Taloudellisia ja pedagogisia tavoitteita olivat esimerkiksi oppilaitosten yhteistoiminta, tilojen ja muiden resurssien
keskinäinen käyttö, opiskelijoiden itsenäisen ja omatoimisen opiskelun lisääminen.
Muut rationalisointitoimenpiteet, jotka tulivat taloudellisen pakon sanelemina, sopivat
yhteen ammattikorkeakoulukokeilujen tavoitteiden kanssa, esimerkiksi hajanaisen oppilaitosverkoston rakentaminen suuremmiksi, monista yksiköistä muodostetuksi monialaiseksi ammattikorkeakouluverkostoksi. Taloudelliset pakotteet ja pedagogiset kehittämistavoitteet kulkivat rinnakkain ammattikorkeakoulujärjestelmää luotaessa. (Ks.
Salminen 1997, 312-325.) Ammattikorkeakoulujen perustehtävässä nousee voimakkaasti esille elinkeino- ja työelämän kehittämien, yritystoimintaan liittyvä kehitystyö.
Tuotanto- ja työelämän taloudellisten arvojen ja hyötyjen näkökulma korostuu pedagogisen näkökulman rinnalla. Nähtiinkö elinkeino- ja työelämän taholta ammattikorkeakoulut lamavuosien aikana yritystoiminnan, tuotanto- ja talouselämän yhtenä elvyttäjä"?
na.
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6.2

Ammattikorkeakoulun perusfilosofia

Arnmattikorkeakoulujen perusfilosofiaa tarkastellaan seuraavassa toimilupahakemuksissa esitettyjen toiminta-ajatuksen, visioiden, missioiden, ja strategisen toimintamallin
avulla. Arnmattikorkeakoulujen on pitänyt luoda muutoksen haltuunotossa strateginen
kehittämismalli. Strategisella suunnittelulla tarkoitetaan toimintamallia, joka ohjaa tietoisesti päätetyn toiminnan suuntaa. Strategian luomiseen sisältyy visio ja missio. Visio
kertoo organisaation tarkoituksen, toiminnan päämäärän ja määrittää organisaation tulevaisuuskuvan. Missio määrittää tehtäväalueet, joilla toimitaan (ks. luku 3.2).
Jarnila (1998) on tutkimuksessaan määritellyt oppilaitoksen strategian ymmärrettynä etukäteen suunniteltuna ja oppilaitoksissa valittuna toiminnan suuntana, jolle vastakohtana on sattumanvarainen ja pelkästään oppilaitoksen ulkopuolisiin päätöksiin
sopeutuva toiminta (Jarnila 1998, 119). Jarnilan tutkimuksessa pyrittiin selvittämään,
liittyykö oppilaitosten menestys strategiseen ajatteluun. Tulosten mukaan strateginen
johtaminen koettiin tärkeänä oppilaitosten menestystä kuvaavana tekijänä. Kohdejoukoksi oli valittu ammatillisten oppilaitosten rehtoreita. Strategiseen johtamistapaan sisällytettiin mm. selkeä toiminta-ajatus, missio ja profiili. Jarnila tuli tutkimuksessaan
siihen tulokseen, että menestyäkseen oppilaitosten on kiinnitettävä huomiota siihen,
onko oppilaitos kykenevä strategisiin valintoihin ja onko se innovatiivinen. Onnistunut
strateginen suunnittelu nähdään tärkeänä oppilaitosten menestystä kuvaavana tekijänä.
Arnmattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa strateginen suunnittelu, visioihin
ja missioihin perustuvan toiminta-ajatuksen luominen on ollut keskeinen vaihe opistoasteen oppilaitosten muuttamiseksi ammattikorkeakouluiksi. Arnmattikorkeakoulut ovat
määritelleet toimilupahakemuksissaan vision ammattikorkeakoulun pääideaksi, näkemykseksi tulevaisuudesta. Missio on määritelty tehtäväksi, jota ammattikorkeakoulu
toteuttaa, ammattikorkeakoulun perimmäiseksi ajatukseksi, ns. suureksi tehtäväksi.
Strategiaan sisältyy toimintamalli siitä, miten se käytännössä näitä edellä mainittuja
tehtäviä toteuttaa. Arnmattikorkeakoulujen toiminta-ajatusta ohjaavat tekijät esitetään
kuviossa 10.
Strateginen toimintamalli

Visio -Pää+kOitus
Missio -suuri tehtävä, perimmäinen
•
ajatus
Toiminta-ajatus kiteytyneenä

KUVIO 10

Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus
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Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatus on ollut erityisenä arvioinnin kohteena, kun
ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämistä on harkittu. Korkeakoulujen arviointineuvoston toimilupajaosto on arvioinnissaan kiinnittänyt huomiota siihen, että arnmattikorkeakoululla on johdonmukainen toiminta-ajatus ja strategia, johon ylläpitäjä ja koko
henkilöstö ovat sitoutuneita ja joka kulkee läpi koko hakemuksen. (Korkeakoulujen
arviointineuvoston julkaisuja 1999.) Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksen tulisi
sille asetettujen odotusten mukaan kulkea johdonmukaisesti läpi koko organisaation
tehtävän, koulutuksen ja opetuksen tasot mukaan lukien. Toiminta-ajatus on koko oppilaitoksen kannalta toiminnan ydinasia, punainen lanka. Ammattikorkeakoulun kehittämiselle on lähtökohtana ollut, että se pystyisi olemaan vaihtoehtoinen koulutusmuoto.
Sen tulisi kyetä toteuttamaan sellaisia arvoja, tarpeita ja ongelmia, joita se pystyy hoitamaan paremmin kuin jokin muu koulutusmuoto tai koulutusjärjestelmä. (Seppänen
1994, 184.)
Oppilaitos pyrkii suorittamaan tehtäväänsä koulutuksen ja opetuksen avulla.
Koulutus voidaan nähdä välineenä tehtävän suorittamisessa. Koulutusta toteutetaan
opetuksellisin keinoin. Miten hyvin oppilaitos tehtäväänsä suorittaa, riippuu monista
asioista. Avainkysymyksenä nousee esille, miten oppilaitos tulkitsee tehtäväänsä. Toiseksi on ratkaisevaa, millaisella opetuksella oppilaitos pyrkii tehtäväänsä suorittamaan.
Jälkimmäisessä kysymyksessä keskeiseksi tekijäksi nousee opetuksen laadullisuus.
(Seppänen 1994, 183-192.) Oppilaitoksen tehtävää määriteltäessä eri intressitahojen
vaikutus nousee esille (ks. kuvio 11).
Oppijan odotukset

Normatiivisesti määritelty
tehtävä (lainsäädäntö ym. määräykset)

~,....----------/
Koulutus
-opetus

Oppilaitoksen tulkinta
tehtävästään (toimintaajatus: visio, missio,
strateginen toimintamalli)
KUVIO 11

JgyhmiO. tuIki~

tehtävästä

Opettajan näkemys tehtävästään

Oppilaitoksen tehtävään vaikuttavat tahot (mukaellen Seppänen
1994, 190)

Normatiivisesti määritelty tehtävä annetaan oppilaitokselle lakien, asetusten, johto- ja
ohjesääntöjen puitteissa. (Ks. Seppänen 1994, 189-190.) Ammattikorkeakoulua ja sen
tehtävää ovat määrittäneet lait ja asetukset korkeakouluista. Niiden pääsisältönä on ollut
ammattikorkeakouluille annettu tehtävä, jonka mukaan sen on annettava koulutusta,
joka on työelämän tarpeista lähtevää.
Oppilaitoksen tulkintaan tehtävästään vaikuttavat oppilaitosta koskevat tosiasiat,
kulttuuri ja erilaiset perinteet (Seppänen 1994, 190). Ammattikorkeakoulu antaa oman
tulkintansa tehtävästään toimilupahakemuksessa esitetyn ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksen kautta. Toiminta-ajatukseen sisältyy strateginen toimintamalli, visio ja mis-
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sio. Tämän tutkimuksen kannalta oppilaitoksen oma tulkinta tehtävästään on erittäin
keskeinen kohta, jota käsitellään luvuissa 6.2.1. - 6.2.4.
Sidosryhmät tulkitsevat myös omalla tavallaan oppilaitoksen tehtävää. Sidosryhmillä tarkoitetaan tahoa, joka on asettanut panoksia oppilaitoksen käyttöön ja on sitä
kautta oikeutettu kohdistamaan oppilaitokseen tiettyjä odotuksia. Sidosryhmiä voivat
olla omistajat, viranomaiset, tiede- ja eri tieteenalat ja elinkeinoelämä. (Seppänen 1994,
190.) Ammattikorkeakoulun strategiseen suunnitteluun ovat osallistuneet monet ulkopuoliset tahot. Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat olleet elinkeino- ja työelämän edustajat,
oppilaitoksen ylläpitäjät, julkishallinto ja maakunnalliset liitot. Sidosryhmistä keskeisin
ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta on ollut työelämän edustajat. Työelämän
edustajat ovat taloudellisesti tukeneet ammattikorkeakoulujen toimintaa. Ammattikorkeakoulut myyvät myös maksullista täydennyskoulutusta ja muuta palvelutoimintaa
työelämälle. Ulkopuolisten sidosryhmien intressit ja koulutusta kohtaan suuntautuvat
odotukset ovat moninaisia eivätkä yksiselitteisiä. Sidosryhmien vaatimukset voivat kaventaa ammattikorkeakoulujen vapaan toiminnan aluetta alueella, joka liittyy ammattikorkeakoulun toimintafilosofiaan ja arvomaailmaan.
Opettajan työtä ja käsitystä ohjaa opettajan oma maailmankuva ja arvomaailma.
Näiden avulla opettaja tulkitsee ja muodostaa käsityksen oppilaitoksen tehtävästä. (Ks.
Seppänen 1994, 190.) Ammattikorkeakoulujen opettajat ovat joutuneet kohtaamaan
muutosprosessin omassa työssään. Laakkosen (1999) tutkimuksessa on tutkittu opettajan työn muutosta ammattikorkeakoulureformissa. Ammattikorkeakoulureformissa
muutokset koskettavat sekä opettajia, opiskelijoita että oppilaitoksen hallinto- ja tukipalveluita. Yleensä koulutusorganisaation muutosta lähdetään toteuttamaan organisaation näkyvistä osista, kuten tavoitteista, opetussuunnitelmista sekä henkilöstön määrää ja
rakennetta koskevista asioista. Syvällinen muutos edellyttää muutoksia myös henkilöstön tunteissa, asenteissa, arvoissa, normeissa, mielikuvissa ja mielipiteissä. Muutoksen
peruslähtökohtana on muutostarpeen tajuaminen ja muutoshalukkuus. (Laakkonen
1999, 181-182.)
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksia laadittaessa koulutusorganisaation
muutos on ollut alkuvaiheessa. Muutosprosessi on aikaa vievä ja monitasoinen prosessi.
Opettajat ovat joutuneet kohtaamaan työssään muutosprosessin samalla, kun he ovat
joutuneet luomaan käsitystä oppilaitoksen uudistuneesta tehtävästä. Opettajien on pitänyt orientoitua näkemään tulevaisuuteen ammattikorkeakoulun toiminta-ajatusta laadittaessa. Opettajien kohdalla voidaan kysyä, ovatko he pystyneet ja kuinka hyvin he ovat
pystyneet mieltämään uuden koulutustehtävän ja kuinka pitkälle vanhat, opistoasteella
toimintaa ohjanneet arvot ja näkemykset ovat olleet vaikuttamassa ammattikorkeakoulun strategiseen suunnitteluun.
Oppijalla on myös odotuksia koulutusta kohtaan. Oppijoiden odotukset ja tavoitteet voivat olla lyhyen ajan tai pitkän ajan tavoitteita, joita hän oppilaitokselta odottaa
saavuttavansa (Seppänen 1994, 190). Ammattikorkeakoulujen toimiluvissa esitettyjen
strategioiden laadintaan ovat osallistuneet myös opiskelijat. Opiskelijoiden näkemys
tulevasta ammatista on ollut epäselvä ja ammattikuva muotoutumaton. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen alkuvaiheessa ja koko uudistusprosessin aikana oma ala on nähty
muuttuvana, missä ei ole ollut pysyvää kvalifikaatioiden muodostelmaa eikä määritteitä
kvalifikaatiolle. Opiskelijoiden muodostaessa näkemystä omasta alasta mukana ovat
olleet vaikuttamassa ne osaamisen määreet, jotka ovat edistäneet työelämään integroitumista ja siellä mukana pysymistä. Työelämän kautta saadut vaikutteet ovat ohjanneet
opiskelijoiden näkemyksiä oppilaitoksen tehtävästä. (Ks. Eteläpelto 1997,89-90.)
Edellä on pohdittu eri tahojen intressejä, vaikutusta ja osallistumisen perusteita
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ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksen laadinnassa. Esittäessään omaa tulkintaansa
oppilaitoksen tehtävästä, ammattikorkeakoulut ovat joutuneet kartoittamaan myös käsitystään ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävästä. Ydinkysymyksenä oppilaitoksen
tehtäväntulkinnassa on; mikä on korkeakoulujen, erityisesti ammatillisen korkeakoulun
tehtävä. Yhteiskunnallisen näkemyksen mukaan korkeakoulutuksella nähdään olevan
vaikutuksia teknologian, tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä ja
muiden taloudellisten etujen saavuttamisessa. Korkeakoulutus muokkaa ja ylläpitää
arvoja, jotka määrittävät kulttuuria. Korkeakoulutuksen on nähty edistävän myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja demokratiaa yhteiskunnassa. (Johnstone
1993,3.)
Yliopistojen eli tiedekorkeakoulujen tehtäväksi nähdään tutkimuksen ja uuden
tiedon tuottaminen. Yliopistolliseen korkeakoulutukseen liittyy myös ominaispiirteenä
teoreettisuus, tieteellisyys ja akateemisuus. Ammattikorkeakoulujen lähtökohtana on
ollut työelämä ja sen kehittäminen. Ammattikorkeakouluopetuksen sidonnaisuus työelämän tarpeisiin on ongelmallinen ja moninainen. Suhde työelämään tulisi näkyä kaikissa opintovaiheissa. Haasteena ammattikorkeakouluille on asetettu työelämän ja ammattien kehittäminen. Samalla ammattikorkeakouluita edellytetään koulutuksen tason
kohottamista niin, että se täyttää korkeakoulutukselle asetetut tavoitteet. Korkeakoulutukseen sisältyy aina tietynasteinen teoreettisuus, tieteellisyys sekä tutkimustoiminta ja
uuden tiedon tuottaminen. Opetuksen kohottaminen korkeakoulutasoiseksi, suhteet työelämään ja suhteiden sisällyttäminen opetukseen sekä ammatillisuuden säilyttäminen
ovat keskeisiä kysymyksiä ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävää määriteltäessä.
(Ks. Varmola 1995, 252-263; Helakorpi 1997,376-386.)
Ammattikorkeakoulut ovat joutuneet haasteellisen tehtävän eteen laatiessaan toiminta-ajatustlU\Il. Toiminta-ajatuksen taustalle muodostuu laaja viitekehys, jota edellä
on kuvattu. Seuraavassa tarkastellaan kysymystä, miten ammattikorkeakoulut ovat liittäneet eri tahojen intressit ja näkemykset kokonaisvaltaiseen toiminta-ajatukseen niin,
että strategiseen toimintamalliin sisältyisi myös uudistunut näkemys koulutus- ja opetustehtävästä.

6.2.1

Visio eli ammattikorkeakoulujen tulevaisuudennäkemys

Tulevaisuusajattelun liittäminen koulujen toiminta-ajatukseen on keskeinen tekijä koulutuksen suunnittelussa. Kuitenkin tulevaisuutta on vaikea hahmottaa siten, kuin sitä
pitäisi: monia tekijöitä huomioon ottaen, epävarmuutta sietäen ja yllätyksiä hyväksyen
(Mannermaa 1993, 7; ks. myös Raivola 1996, 138). Tulevaisuudenkuvat on tiedostettu
ja analysoitu, henkinen muodoste, joka edellyttää sen kuvaajalta ideointia ja mielikuvia.
Tulevaisuudenkuvien virittäjinä toimivat tulevaisuussignaalit ja aikaperspektiivi. (Remes 1990, 9-10.) Tulevaisuusajatteluun tulisi sisällyttää globaalinen ja paikallinen tarkastelunäkökulma, sillä koulutuksen rooli ajallisesti ja paikallisesti on entistä vahvemmin kaksijakoinen. Korkeakoulutus on myös ideologialtaan sitoutunut kahteen maailmaan, toisaalta ylikansalliseen akateemiseen yhteisöön, toisaalta se on toiminnaltaan
sidottu siihen yhteiskuntaan, johon se maantieteellisesti ja kulttuurisesti kuuluu. (Ks.
Palonen ym. 1992,9-11.)
Tulevaisuusajattelu mielletään arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi.
Tulevaisuudenajattelussa ennakointi koetaan tärkeäksi. Ennakointi on kykyä kohdata
uusia, mahdollisesti ennennäkemättömiä tilanteita; se on uudistavan oppimisprosessin
koetinkivi. Ennakointi on kykyä nousta tulevaisuuden tasolle, nähdä ennakolta tulevat
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tapahtumat samoin kuin arvioida nykyhetken päätösten ja toimintojen seurauksia pidemmällä tähtäyksellä. Erityisen tärkeä ennakoinnin ominaisuus on kyky ottaa huomioon odottamattomat sivuvaikutukset, yllätysvaikutukset. Ennakointi on uusien vaihtoehtojen keksimistä tai luomista sinne, missä niitä ei ole aikaisemmin ollut. (Botkin, Elmandjra & Malitza 1981, 43 .) Tulevaisuudentutkimukseen liittyy optimistinen ajatus
siitä, että tulevaisuus on ihmisen aikaansaannosta. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa
siihen, mitkä tulevaisuuden monista vaihtoehdoista nousevat kehityksen suuntaajiksi.
Filosofisessa asenteenmuutoksessa tämä merkitsee sitä, että on olemassa monia mahdollisia tulevaisuuksia, joiden todennäköisyyksiä voidaan ennakoida ja muuttaa. (Hirsjärvi & Remes 1986, 3, 14.) Tulevaisuus koostuu erilaisista sekä hyvistä että huonoista
vaihtoehdoista, joiden toteuttamisesta päättävät ihmiset itse oman tietoisuutensa ja tekojensa perusteella (Mannermaa 1993, 13).
Tulevaisuudenajattelussa nousee esille, että tulevaisuutta voidaan ennakoida ja jopa vaikuttaakin sen muodostumiseen. Mitkä ovat tulevaisuuden tutkijoiden mielestä ne
keinot, joilla tulevaisuutta voidaan hahmottaa? Botkinin ym. mielestä tulevaisuuden
ajattelussa keskeistä on pyrkimys tajuta ongelma ja hahmotella ratkaisuja. Ihmisen kyky
toimia uusissa tilanteissa ja selviytyä odottamattomista tapahtumista vaatii valtavan
asiayhteyksien määrän omaksumista. Yksilöiden tulee rikastuttaa asiayhteyksien varastoa. Asiayhteyksien rikastuttamisessa tarvitsemme toisia yksilöitä ajatustenvaihtoon,
jotta ymmärryksemme asioista syvenisi. Asiayhteyksien rikastuttaminen auttaisi meitä
näkemään moninaisia syitä ja vaikutuksia, ja sitä kautta voisimme kehittää vaihtoehtoja
luovaa ajattelun taitoa. (Botkin ym. 1981,37-42.) Tulevaisuusajattelun tärkeimpiä piirteitä ovat kyky laatia näkymiä ja suunnitelmia tulevaisuuden varalle, seurata suunnitelmien toteutumista ja muovailla niitä sekä tehdä arvioita mahdollisia ongelmia koskevien
varoitusmerkkien havaitsemiseksi. Meillä tulee olla kykyä arvioida nykyhetkenä tehtävien päätösten pitkän tähtäyksen seurauksia. Meiltä vaaditaan kykyä systeemiajatteluun,
kykyä nähdä kokonaisuus samoin kuin sen osat. Meillä tulisi olla kyky havaita keskinäisiä, kompleksisia riippuvuussuhteita, arvioida niiden merkitystä. Tulevaisuudenajattelussa mielikuvien luomisella ja luovuudella on keskeinen sija puuttuvien tietojen täydentämisessä. (Hirsjärvi & Remes 1986, 15-17; ks. myös Botkin ym. 1981.)
Tulevaisuuden ajattelussa tärkeätä on nykyisyyden hahmottaminen. Se ei hahmotu
itsestään. Olisi kyettävä kyseenalaistamaan keskeiset tekijät, eräänlaiset peruskokemukset, jotka ovat osa identiteettiämme, kulttuuriamme ja jotka ovat niin itsestään selviksi
koettuja, että emme edes välttämättä tiedosta niitä. Tulevaisuusajattelun ensisijaisena
tehtävänä ei ole ennustaa todella toteutuvaa tulevaisuutta. Ennustamisen sijaan tavoitteena on hahmottaa useita erilaisia tulevaisuuden laaja-alaisia käsikirjoituksia, skenaarioita. Ne ovat sellaisia tulevaisuuteen kurkottautumisen tapoja, jotka perustuvat luovaan suhtautumiseen tulevaisuuteen. Nykyisyyttä ei kuitenkaan saa unohtaa, vaan tulevaisuutta voitaisiin hahmottaa nykyisyyden kautta käyttäen apuna kyseenalaistamista.
Tulevaisuusajattelu korostuu monien uhkien aikana, mikä pakottaa kaikki ihmiskunnan
instituutiot ja yksilöt tarkistamaan vakiintuneita ajatustapojaan. (Ks. Hirsjärvi & Remes
1986,63; Mannermaa 1993,37,45; Malaska 1994, 10-11, 17.)
Tulevaisuuteen liittyy kompleksisuusajattelu. Yhteiskuntatieteiden todellisuuskäsityksessä nousee esille holistinen ja systeeminen, ihmisyhteisöjä kokonaisuudessaan ja
suhteessa ympäristöönsä tutkiva lähestymistapa. Jatkuvan muutoksen ja murrosten keskellä olennainen taito olisi kyky poimia kiihtyvästä kasvavan tiedon tulvasta ja yhä yksityiskohtaisemmasta tiedosta olennaisuudet ja hahmottaa niistä kokonaisuuksia. (Mannermaa 1993, 45, 10-11.) Systeemiajattelu on tuotu esiin myös kasvatuksen ja opetuksen tiedonkäsityksen pariin. Koulutussuunnitteluun liittyy strateginen ajattelu, joka
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merkitsee pitkälti tulevaisuuden kokonaisuuksien ottoa ajatukselliseen hallintaan. Väljä,
avara ja joustava systeemiajattelu ja systeemidynamiikka ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia monimutkaisen tulevaisuusajattelun muotoja. Systeemiajattelun on oltava joustavaa, jäykkään kaavaan kangistumatonta, elämisen moninaisuuden huomioon ottavaa ja
jatkuvaa monipuolista prosessointia. (Lehtisalo 1994, 32.)
Systeeminen näkökulma on oppimisen ja opetuksen kannalta suotuisin, koska se
trujoaa jotain todellista opittavaa ja opetettavaa. Se antaa mahdollisuuden ihmiselle
omilla valinnoillaan ja aktiivisuudellaan vaikuttaa maailman tapahtumiin. Ihminen on
systeemin osa, johon vaikutetaan, mutta joka myös vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa.
Systeeminen näkökulma vastaa parhainten todellisuutta siksi, että ilmiöiden vuorovaikutusluonteen korostaminen trujoaa parhaat mahdollisuudet todellisuuden ymmärtämiselle ja opettamiselle. Tämän käsityksen mukaan tieto on kokemukseen perustuvaa, totuudellista, dynaamista, aktiivisuuteen perustuvaa, toiminnallista ja kokonaisvaltaista.
Opetuksessa ja oppimisessa tulisi kiinnittää huomiota faktatietojen asemasta erilaisten
järjestelmien ymmärtämiseen ja niissä toimimiseen. (Niinistö 1992, 50-51; ks. myös
Mannermaa 1993, 10-11.) Systeeminen ajattelu korostuu myös muutosajattelussa. Tätä
aikakautta on alettua kutsua systeemisen muutoksen kaudeksi. Systeemisen muutoksen
perustaksi ovat muodostumassa systeemiteoreettiset mallit, erityisesti avoimien dynaamisten systeemien idea. Systeeminen muutos esimerkiksi koulujen kehittämisessä ja
opetuksen muuttamisessa nähdään monen mikromuutoksen synteesinä. Muutosta tavoitellaan monen yksittäisen osa-alueen samanaikaisella, toisiinsa sidotulla kokonaisvaltaisella kehittämisellä. (Sahlberg 1997, 78.)
Koulutus suuntautuu aina tulevaisuuteen. Millaisilla ominaisuuksilla ihminen olisi
varustettava, jotta hän selviäisi kaikissa tulevissa tehtävissään, työntekijänä, kansalaisena ja perheenjiisenenä. Kysymys on kasvatuksen tavoitteiden pohtimisesta. On pyrittävä
ennakoimaan, minkälainen yhteiskunta on silloin, kun taitoja tarvitaan. Toiminnassamme olemme sidottuja tai rajoitettuja sen yhteiskuntatyypin ja maailman mukaan, mikä
meillä nyt on. (Hirsjärvi & Remes 1986, 20, 23.) Koulutusstrategisessa suunnittelussa
tulevaisuus on otettava huomioon sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Strategisessa
suunnittelussa on mukana aina aikaulottuvuus. Millaisia voimavaroja kansakunnalla on
valitulla aikajänteellä koulutuksen ylläpitoon ja kehittämiseen? Millaisista päämääristä
pidetään kiinni suunniteltaessa organisaatioita ja sisältöjä? (Remes 1990, 9.)
Me elämme nykyisyydessä, mutta menneet kokemukset, yksilölliset ja kollektiiviset sekä tulevaisuuden odotukset ja toiveet muodostavat ikään kuin peilin, josta tulevaisuutta voidaan katsoa. Vaikka tulevaa ei ole vielä olemassa konkreettina, havaittavana
todellisuutena, se on olemassa ajatuksissamme. (Hirsjärvi & Remes 1986, 59.) Tulevaisuusajattelu ei ole pelottava ajatus, vaan tulevaisuuteen on suuntauduttava luovan rohkeasti. Voimme yhtyä seraavaan von Wrightin ajatukseen. Kun kysytään, onko ihmisellä toivoa tulevaisuudestaan, hän vastaa: "Tehkäämme työtä sen täyttymyksen puolesta." (von Wright 1993, 171).
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa kuvataan yhteiskuntatasolla ilmenevää muutosta seuraavasti. Vain kolmessa hakemuksessa viitataan yhteiskunnalliseen muutokseen ja kahdessa määritellään tulevan yhteiskunnan olemusta. Muutos, joka
on maailmanlaajuinen ja kiihtyvä, koskee myös ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöä. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan työelämän ja yritysmaailman muuttumista.
Muutokseen sisältyy ennakoimattomia tekijöitä. Ammattikorkeakoulun rooliin katsotaan kuuluvan reagoiminen muutoksiin ja toimiminen aktiivisena tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä. Tulevaan yhteiskuntaan viitataan käyttäen nimitystä tietoyhteiskunta
ja muutosta kuvataan voimistuvana informaatioteollisuuden kasvuna.
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Tutkimuksen alkupuolella (ks. luku 2) on pohdittu yhteiskunnan muutosta ja sen
vaikutusta koulutukseen. Koulutuksen muotoutumista tulisi tarkastella osana yhteiskunnan muutosta, ei erillisenä koulutuspoliittisena saarekkeena. Ammattikorkeakoulut eivät
ole toimilupahakemuksissaan pohtineet tulevaa yhteiskunnallista tilaa ja luoneet käsitystä siitä, millaisena he näkevät tulevan yhteiskunnan. Kuvaus yhteiskunnallisen tilan
muutoksesta esitetään lyhyesti maininnalla, viittauksenomaisesti. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tuodaan esille se, että koulutusta koskevissa kysymyksissä on
pohdittava syvällisesti yhteiskunnan muutosta. Ei riitä toteamus muutoksesta tai murroksesta. Syvälliseen yhteiskunnalliseen analyysiin koulutuksen kohdalla liittyy kysymys kasvatuksesta. Kun yhteiskunta muuttuu, joudutaan muutoksen yhteydessä miettimään myös sitä, mikä merkitys muutoksella on koulujen kasvatus- ja opetustehtävään.
Yhteiskunnallisten toimintojen muuttuessa toimintatavat ja ajattelutavat muuttuvat.
Muuttuneet toiminta- ja ajattelutavat tulisi pystyä liittämään koulutukseen, kasvatukseen
ja opetukseen, koko koulun toimintafilosofiaan. Laajan, syvällisen analyysin avulla voidaan luoda kestävämpää ja perustellumpaa pohjaa koulujen toiminnalle, koska siihen
siSältyy etukäteen pohdittua, analysoitua tietoa eri asioista ja niiden vaikutuksista. Pohdinnan ja analyysin kautta näkemykset tarkentuvat, selkiintyvät ja varmentuvat.
Ammattikorkeakoulut esittävät visiossaan lähinnä keinoja, joilla he pyrkivät vastamaan muutokseen. Yhtenä keinona, joka esiintyy lähes kaikissa toimiIupahakemuksissa, mainitaan verkostoituminen ympäristöön. Verkostot rakennetaan elinkeinoelämän,
työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden välille. Verkostoituminen voi tapahtua
myös yli rajojen, kansainvälisiä verkkoja rakentamalla. Verkostoitumisajatteluun liitetään oppiminen. Verkostoitumiseen liittyvä yhteistyö nähdään eri tahojen oppimistilanteena. Verkostoitumisella haetaan oppimisen lisäksi myös muita etuja. Verkostoitumisen ideana on ollut paremmat lähtökohdat elinkeino- ja työelämän kehittämiseen ja sitä
kautta yrittäjyyden tukemiseen. Pyrkimyksenä on oman alueen ja oman toiminnan uudistaminen ja kehittäminen.
"Ammattikorkeakoulun visiona on yhteispohjoismainen, monikielinen, kansainvalinen ammattikorkeakoulu, joka tuottaa edustamillaan aloilla huipputason osaamista, vahvistaa alueellista kilpailukykya ... ammattikorkeakoulun erityisena tehUivänä on alueen ja oman toiminnan jatkuva uudistaminen ja kehittaminen toimivissa verkoissa. Tl"
"Ammattikorkeakoulu toimii elinkeino- ja työeläman, opiskelijoiden. opettajien ja yhteistyiJkumppaneiden kohtaamispaikkana, jossa he yhdessä oppien lisa(iVCIt asiantuntijuuttaan ja kilpailukykytitJn. T4"
"Ammattikorkeakoulu tuottaa maakunnan ja muun Suomen muuttuvan yritysmaailman ja
muun tyiJeltimtin tarpeisiin laaja-alaista, korkeatasoista ja kansainvalisesti kilpailukykyistä
ammatillista korkeakoulutusta, jatko- ja Uiydennyskoulutusta seka toimintojaan etta tyiJeläman kehittämistä edist(iv(J(J tutkimusta ja kehitUimistyiJt(J. T5"
"Ammattikorkeakoulun kilpailuetu on laadukas palvelu- ja kehittamistoiminta, jossa pedagogiikka rakentuu oppimisen ja elinkeinoelämän kehittämisen yhdistämiseen, yrittäjyyden tukemiseen, tehokkaaseen verkostoitumiseen ja monitieteelliseen yhteistyfJhiJn. T3"
"Muutokseen sistiltyy entista enemmän ennakoimattomia tekijfJita. Yhteiskunta. organisaatiot
ja yksilm eivat entia tule toimeen totutun ajattelutavan ja toiminnan avulla. Selviytyminen ja
menestys perustuvat kehaprosesseihin ja laatuajatteluun. T6 "

Verkostoituminen on noussut esille myös koulutuksessa ja nostanut uudella tavalla esiin
kysymykset ryhmistä, tiimeistä ja yhdessä tekemisestä. Verkostot koostuvat autonomisista toimijoista, yksilöistä tai organisaatioista. Verkoston käyttövoimana on vaihto,
joka useammin on monenvälistä kuin kahdenkeskistä. Yhteistyö verkostoissa mahdollistaa eri tahojen annin ja saannin. Verkostot ovat rakenteellisesti organisaatioita heikompia ja löyhäsidoksisempia. Verkostoitumiseen perustuvan toimintamallin lähtökohdaksi on esitetty organisaatioiden voimavarojen riittämättömyys. Verkostoista on tullut
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keino säilyttää ja jakaa taloudellisia, tiedollisia tai poliittisia resursseja eli vahvistaa
infrastruktuuria ja infostruktuuria. (Lehtinen & Palonen 1997, 103-119.)
Verkostoissa toimimiseen liittyy monia kysymyksiä ja yhteistyön onnistuminen ei
ole aivan selvää. Verkostoituneeseen toimintamalliin siirtyminen voi hävittää perinteisiä
organisaatiomuotoja. Syvällisiä muutoksia voi aiheutua myös käsiteltävän ja välitettävän tiedon luonteessa sekä toimijoiden suhteessa tietoon. Koulutuksessa ongelmaksi
muodostuu tiedon sitominen kontekstiin. Informaation lisääntyessä omaan tietoympäristöön sidotun tietomäärän osuus voi jäädä pieneksi. Toisaalta tiedon ollessa sidottuna
kontekstiin ulkopuolisesta asiantuntijuudesta voi olla vain osittain hyötyä. Jos ajatellaan
esimerkiksi koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita, yhteistyöhön voi liittyä myös
ongelmia. Koulutuksen tehtäväksi nähdään yleisen, dekontekstuaalisen tiedon ja teoreettisen tiedon välittäminen. Työelämän tuottama tieto on enemmän situationaalista.
(Ks. Lehtinen & Palonen 1997, 103-119.)
Tiedon yhteensovittaminen voi näistä lähtökohdista aiheuttaa ongelmia. Jos vielä
pohditaan syvällisemmin eri osapuolten välistä tiedon vaihtoa, tiedon siirtämiseen liittyy myös muita ongelmia. Verkostoitumisen toimintamalli perustuu erilaisissa konteksteissa työskentelevien toimijoiden tiedon siirtämiseen. Transfer on todettu situationaaliseksi ja kontekstiin sitoutuneeksi. Jos konteksti muuttuu, transfer vähenee. Spesifissä
kontekstissa tuotetun tiedon siirtäminen vaikeutuu ja tiedon käyttö verkoston yhteisissä
ongelmien ratkaisussa kyseenalaistuu. Toimijat kohtaavat työssään erilaisia, rinnakkaisia toimintakonteksteja. Tämä vaatii tiimi- ja verkkopohjaisessa toimintamallissa toimijoilta rajanylitystä, toimimista monikontekstuaalisissa ympäristössä. Rajanylitys ja
siirtyminen kontekstista toiseen, edellyttää toimijoilta uusien välittävien käsitteiden
muodostumista. Jos tieto ja käsitteet ovat kontekstiinsa sidottuja, rajanylittäminen, eri
kontekstiin sisältyvien käsitteiden omaksuminen ja vaihtaminen saattaa kohdata esteitä.
Esteitä voi syntyä ryhmäajattelun johdettua ahdasmielisyyteen. Ryhmäajattelu voi johtaa myös fragmentoitumiseen, eri alojen edustajien on vaikea kohdata käsitteellisesti
toisiaan. (Ks. Engeström, Engeström & Kärkkäinen 1995, 14-27; Lehtinen & Palonen
1997, 103-119.)
Verkoistoituneesta toimintamallista voi olla sekä etuja että haittoja. Koulutusta
suunniteltaessa ongelmaksi tulee, mitä tietoa ja kenen tietoa voidaan käyttää. Tiedon
sitoutuminen kontekstiin tulee tiedostaa. Ammattikorkeakoulujen keskeisiä periaatteita
on luoda suhteita työelämään ja käyttää työelämästä saatua tietoa koulutuksen suunnittelussa. Työelämän tieto on usein situationaalista ja silloin tiedon käyttö on rajallista.
Koulutusta antavan organisaation tulee olla kuitenkin autonominen tiedon tuottamisen
suhteen. Ammattikorkeakouluilla tulee olla oma näkemys korkeakoulutuksen tehtävästä. Sen tulee luoda koulutuksen perustaksi oma koulutusfilosofinen toimintamalli, johon
sen antama opetus perustuu. Sidonnaisuus työelämään ei saa kaventaa koulutuksen antamaa teoreettista opetusta eikä se saa olla teoriavastaista, koska kyse on korkeakoulutuksesta. Verkoistoituneessa toimintamallissa saatua tietoa kohtaan tulee olla kriittinen.
Kriittisyyteen sisältyy tietoisuus tiedosta ja sen siirtämiseen liittyvästä kontekstisidonnaisuudesta. Korkeakoulutus perustuu tiettyyn arvomaailmaan ja näistä arvoista tulee
olla tietoinen, koska viime kädessä toiminnan tulee lähteä arvoista ja toiminta palautuu
arvoihin.
Ammattikorkeakoulut kuvaavat visiossa tulevaisuuden oppilaitoksena itseään seuraavasti: laaja-alainen, korkeatasoinen, kansainvälisesti menestyvä, huipputason osaamista tuottava, monialainen, laadukas, elinkeinoelämän tarpeita palveleva, oppiva organisaatio.
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6.2.2

Missio eli ammattikorkeakoulujen suuri tehtävä

Arnmattikorkeakoulut tuovat toimilupahakemuksissa esitetyssä missiossaan esille ammattikorkeakoulun päätehtävän. Missiossa esitetty koulutuksellinen tehtävä voidaan
jakaa kahteen osaan, sisäiseen ja ulospäin suuntautuvaan tehtävään. Sisäisessä tehtävässä korostuu koulutuksen ja opetuksen eli oppilaitoksen oman toiminnan kehittäminen.
Kehittämisen tarpeet nousevat oppilaitoksen omista tarpeista käsin. Ulospäin suuntautuvassa tehtävässä korostuu työelämän tarpeita palveleva näkökulma. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu ammattikorkeakoulujen missiossa esiinnousseet tehtävänmäärittelyt sen mukaan, ovatko ne nousseet oppilaitoksen sisäisistä vai ulkopuolisista
tarpeista.
TAULUKKO 4

Ammattikorkeakoulun missio

Ammattikorkeakoulun missio
-koulutukseen ja opetukseen sidottu
kehittämistehtävä (sisäinen tehtävä)

Ammattikorkeakoulun missio
-työelämän tarpeita palveleva koulutus
(ulospäin suuntautuva tehtävä)

-alakohtaisen toiminnan ylittäminen,
eri koulutusaloja yhdistämällä

-ajantasaisen koulutuksen taIjoaminen
työelämälIe

-ammatillisen asiantuntijaosaamisen
sekä kilpailukyvyn parantaminen

-kehittämis- ja palvelutoiminnan taJjoaminen työ elämälle

-opiskelijan elämisen ehtojen parantaminen koulutuksen avulla (hyvinvoinnin edistäminen)

-väestön työllisyyden ja tuottavuuden
parantaminen (hyvinvoinnin edistäminen)
•

-ammattikvalifikaatioiden uudistaminen

-elinkeinoelämän ja maakunnan kehittäminen, elinkeinoja luovaja työelämää
uudistava, yrittäjyyden luominen ja tukeminen

-ammattipedagogiikan kehittäminen

-alueen muun elämän parantaminen

-alueen väestön koulutus- ja osaamistason
kohottaminen-. menestyminen muuttuvassa ympäristössä

-alueen osaamistason kohottaminen

-valmius elinikäiseen oppimiseen

-valtakunnallinen ja kansain välinen
vaikuttaminen

Arnmattikorkeakoulut ovat tehtävänmäärittelyssä sitoutuneet työelämän tarpeiden tyydyttämiseen. Normatiiviselta taholta annettu tehtävänmääritys työelämän tarpeista lähtevän koulutuksen järjestämisestä on voimakkaasti ohjaava tekijä taustalla ammattikorkeakoulujen missiota tarkasteltaessa. Ulkopuolisista sidosryhmistä elinkeino- ja työelämän taholta nousseet tarpeet ovat olleet myös ohjaavia tekijöitä oppilaitoksen tehtävän
määrittelyssä. Liiallinen tukeutuminen työelämän edustajiin ja työelämästä saatuun tietoon voi kaventaa näkemystä koulutuksen tehtävästä. Rinne ja Salmi (1998, 148-149)
arvioivat kriittisesti oppimisen laajakantoista siirtämistä työmarkkinoille ja työpaikoille.
Vaarana on liiallinen "omaan" yritykseen liittyvien spesifien, kapea-alaisten tietotaitojen korostuminen opettamisessa.
Arnmattikorkeakoulun päätehtävää mietittäessä vuorovaikutus yliopistojen ja
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muiden korkeakoulujen välillä on tärkeää koulutuksellista tehtävää määriteltäessä. Tiedeyliopistoihin ja korkeakouluihin suuntautuva vuorovaikutus voisi tukea ammattikorkeakouluja luomaan näkemystä siitä, mitä on korkeammantasoinen koulutus ja opetus.
Yliopistoilla on jo pitkät perinteet ja kokemus korkeakoulun olemuksesta, ja niiltä saatavaa tietoa voisi hyödyntää koulutuksellista perustehtävää mietittäessä. Korkeakoulutukseen sisältyy aina myös tietynasteinen teoreettisuus ja tieteellisyys, uuden tiedon
tuottaminen sekä yleissivistyksellinen tehtävä. Ne voidaan liittää myös ammatilliseen
korkeakoulutukseen. Tällä ei tarkoiteta yliopistomaisen mallin kopiointia tai jäljittelyä,
mutta näkemyksen ja viitekehyksen luomisessa ja sen laajentamisessa vuorovaikutus on
tärkeää. Visiot ja missiot voidaan nähdä koulutuksellisiksi viitekehyksiksi ammattikorkeakoulujen toiminnalle.
Edellä on pohdittu (ks. luvut 6.2, 6.2.1) eri tahoilt/:l saadun tiedon käyttämiseen
liittyviä ongelmia ja rajoituksia. Tarkastelussa korostuu oppilaitoksen oman näkemyksen merkitys ja tarpeellisuus koulutuksen tehtävää laadittaessa. Ammattikorkeakoulujen oma näkemys tehtävästään, joka suuntautuu koulutusorganisaation sisäiseen toimintaan, tiivistyy siihen, että ammattikorkeakoulut kohottavat koulutustasoa. Jos koulutustaso muuttuu opistoasteesta korkeakoulutasoiseksi, on selvää, että koulutustaso ja
sitä kautta osaamisen taso myös nousee. Ammattikorkeakoulut tulkitsevat tehtäväänsä
myös siten, että alueen elinkeinoelämää ja työelämää on kehitettävä ja sitä kautta alueen
osaamistasoa on kehitettävä. Ammattikorkeakouluille on annettu jo lainsäädännössä,
normatiivisten ohjeiden kautta nämä tehtävät. Esittäessään toimilupahakemuksissa päätehtävää ammattikorkeakoulut korostavat jo tiedossa olevia ja annettuja tehtäviä. Ne
ovat olleet hyvin sidonnaisia ylhäältäpäin annettuun ohjeistukseen.
Jos koulutuksessa pyritään transformatiiviseen, syvälliseen muutoksen, se edellyttää muutosta sekä rakenteissa että sisällöllisissä toiminnoissa. Muutos edellyttää
myös hyvin syvälle menevän tiedon käyttöä, jotta muutoksen edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä (ks. luku 4). Neljässä ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksessa
esitettiin keinoja, joilla tehtävää aiotaan suorittaa. Keinojen esittäminen kuvaa oppilaitoksien omaa tulkintaa koulutuksellisesta tehtävästä. Koulutusalojen yhdistäminen,
ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen, ammattikvalifikaatioiden uudistaminen
ja elinikäinen oppiminen kuvaavat niitä toimenpiteitä, joilla muuttunutta tehtävää pyritään toteuttamaan. Keinojen esittäminen kuvaa muutoksen tiedostamista ja syvällisempää näkemystä siitä, miten muutokseen voidaan vastata. Muutoshakuisuudessa ilmenee
eron tekeminen opistoasteen koulutuksesta. Siinä kuvastuu koulujen oma näkemys siitä
mitä ammatillinen korkeakoulutus voisi olla, ja millä keinoilla ammatillista korkeammanasteista opetusta voidaan ammattikorkeakoulujen toiminnassa toteuttaa.
Oppilaitoksen ulkopuolelle suuntautuvassa tehtävässä työelämän tarpeisiin vastaamisen lisäksi kahdessa toimilupahakemuksessa viitataan kulttuurielämän sekä alueen
muun elämän kehittyminen ammattikorkeakoulujen myötä. Koulun tulisi luoda suunnittelun lähtökohdaksi pedagoginen maailma, joka perustuu samanlaiseen avoimuuteen,
muutoksiin, turbulensseihin ja kaaokseen kuin oikea maailma. Monimutkaisessa maailmassa eläminen vaatii taitoja, jotka opitaan kompleksisessa ympäristössä. Kouluorganisaatiolta edellytetään pyrkimystä laajentaa toimintansa monikontekstuaaliseen ympäristöön. Tulevaisuudessa ihmiseltä edellytetään kykyä toimia monikontekstuaalisessa ja
kompleksisessa ympäristÖSSä. Työelämäsuhteiden lisäksi ammattikorkeakoulujen tulisi
laajentaa toimintaansa myös alueensa muuhun toimintaan. Kasvavaan oppimisen tarpeeseen ei voida vastata pelkästään lisäämällä koulutusta, vaan parantamalla oppimisen
edellytyksiä ihmisten kaikissa elämänympäristöissä. Koulutuksen tehtäväksi nousevat
yhä enemmän työkvalifikaatioiden rinnalle lisäksi selviytymiskvalifikaatiot. (Ks. Rinne
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& Salmi 1998, 149, 179; Juuti 1997.) Selviytymisstrategia edellyttää laajan viitekehyksen ja monipuolisen toimintaympäristön luomista koulutusorganisaation ympärille.
Koulutusorganisaation sisällä laaja-alaisuus merkitsee ihmisen elämismaailman sisällyttämistä opetukseen.

6.2.3

Ammattikorkeakoulun perimmäinen tarkoitus toiminta-ajatuksessa

Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksessa kiteytyy näkemys koulutuksellisesta tehtävästä. Toiminnan perimmäisenä ajatuksena on kouluttaa opiskelijoista asiantuntijoita
työelämää varten sekä osaamisen tuottaminen. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 5) on
koottu, miten ammattikorkeakoulut määrittelevät asiantuntijuuden ja osaamisen.
TAULUKKO 5

Toiminta-ajatuksen kiteytyminen

Asiantuntijuus

Osaaminen

-ammatillinen asiantuntijuus,
yrittäjyys

-osaaminen kytkeytyneenä elinkeinoelämän kehittämiseen

-asaaja, joka pystyy työllistämään
itsensä yrittäjänä ja toimimaan toisen palveluksessa

-kilpailukykyinen osaaminen

-elinkeinoelämän tarpeita palveleva
alueellista hyvinvointia lisäävä asiantuntijuus

-elinkeinoelämän tarpeita palveleva
a1~eellista hyvinvointia lisäävä osaammen

,.

-luova, oma-a1oitteinen asiantuntija
-laaja-alainen asiantuntija, kyky
vastata nopeasti muuttuviin haasteisiin

Asiantuntijuus ja sen määrittely on hyvin ajankohtainen aihe ammattikorkeakouluissa,
koska sille on asetettu tavoitteeksi uudenlaisen asiantuntijuuden ja ammattitaidon luominen. Asiantuntijuus ja kysymys ammattitaidosta tulisi asettaa ammattikorkeakoulun
kehittämisen lähtökohdaksi, koska se edustaa koulutuksen keskeistä tulostavoitetta.
Ammattikorkeakouluilta odotetaan erityisen perusteltua ja tietoista suhtautumista siihen,
millaisia pätevyyksiä koulutuksella tuotetaan ja miten nämä pätevyydet vastaavat tulevaisuuden yhteiskunnasta ja työelämästä nouseviin haasteisiin. Ammattikorkeakouluille
haaste työelämän ja ammattien kehittämisestä merkitsee sitä, että niillä tulisi olla tietoinen tulevaisuusperspektiivi työelämän kehittämistehtävässä koulutusta ohjaamassa.
Ammattikorkeakoulut kouluttavat asiantuntijoita, joiden koulutuksesta ja pätevyydestä
riippuu, miten he pystyvät omaa alaansa kehittämään ja säilyttämään kilpailukykyisyytensä kansainvälistyvässä maailmassa. (Ks. Eteläpelto 1994, 19.)
Oppimisen ohjauksen ja sen arvioinnin lähtökohdaksi koulutuksessa tulisi ensinnäkin syventää käsitystä siitä, millaisia ovat asiantuntijuuden kehittymiseen johtavat
kasvuprosessit, jotka näkyvät kehityksellisinä vaiheina työtoiminnassa, tehtävien suorittamisessa ja ongelmien ratkaisussa siirryttäessä aloittelijasta asiantuntijaksi (ks. Eteläpelto 1994, 19). Asiantuntijaksi kasvetaan oppimalla vähitellen yhdistämään toisiinsa
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optimaalisesti ymmärrys ympäristön monimutkaisuudesta ja ihmisen osaamisen laadusta hallita tätä monimutkaisuutta. Optimaalisella yhdistämisellä tarkoitetaan kykyä
toistuvasti havaita uutta, analysoida, tulkita ja taIjota tuloksellisia toimintavaihtoehtoja
erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaamiseen liittyy myös aina arvovalintoja. Valitut
toimintatavat ja ratkaisut kytkeytyvät eettisiin perusteisiin. (Ks. Kirjonen 1997, 13; ks.
myös Raivola 1996, 134-135.)
Omakohtainen ajattelu ja tieto yhdistyvät eettiseen kasvuun, josta käsin asiantuntijuutta voidaan lähteä luomaan. Asiantuntijaksi kasvamiseen sisältyy monenlaisia kehitysvaiheita. Asiantuntijuuden lähtökohdat perustuvat siten myös kasvatuksellisiin näkökulmiin. Asiantuntijuutta tarkastellaan usein yksilöön liittyvinä ominaisuuksina. Asiantuntijuus liittyy myös muihin kuin vain henkilökohtaisiin kykyihin ja taitoihin. Asiantuntijuudessa korostuvat entistä selvemmin sekä toimivaan subjektiin että sosiaalisiin
kontekstiin kytkeytyvät tekijät. Eteläpellon {l997, 86} mukaan asiantuntijuuden tiedollista osaamista korostavien määritysten rinnalle ovat nousemassa asiantuntijatoiminnan
persoonalliset ja sosiaaliset määreet. Asiantuntijuuteen liittyy yhä vahvemmin näkemys
kyvystä toimia erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaamisen tarkasteluun voidaan liittää vielä laajempi tarkastelukuima.
Osaaminen voidaan nähdä yhteiskunnallisena kysymyksenä, millaista yhteiskuntaa tavoittelemme ja millaiseen osaamiskulttuuriin pyrimme. Kysymys kytkeytyy tulevaisuusperspektiiviin, millaisena näemme tulevaisuuden yhteiskunnan ja työelämän. Näiden tulevaisuudennäkemysten kautta määrittyy, millaista osaamista arvostamme.
Työelämässä vaadittava asiantuntijuus poikkeaa monessa mielessä huippueksperttiydestä tai hyvästä koulusuorituksesta. Avoimissa ja luovissa tehtävissä, kuten
suunnittelussa, johtamisessa, inhimillisten resurssien kehittämisessä ja kouluttamisessa,
jotka edustavat tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta, suorituksille
asetettuja laatUvaatimuksia on vaikea arvioida. (Ks. Eteläpelto 1997, 93-94.) Asiantuntijatieto on ajankohtaisissa tutkimuksissa ymmärretty tietämykseksi, jossa integroituu
käsitteellinen tieto, sekä henkilöiden omakohtaiseen kokemukseen perustuva kokemustieto, arvotieto, uskomukset, erilainen näkemystieto sekä asiantuntijasubjektin laajaalainen viisaus (Eteläpelto 1997, 97). Tietämykseen sisältyy enemmän kuin pelkkä tiedollinen, käsitteellinen osaaminen. Teoreettisen osaamisen osuutta ei kuitenkaan tule
väheksyä, vaan sillä katsotaan olevan edelleen keskeinen sija asiantuntijatyössä. (Ks.
Pirttilä 1997, 74.) Tulevaisuudessa työ muuttuu abstraktisemmaksi ja vaatii enemmän
abstraktien käsitteiden hallintaa, missä teoreettinen tietäminen voi toimia apuna työn
hallitsemisessa.
Tietämiseen liitetään tieto, joka syntyy vuorovaikutuksessa yksilöiden ja asioiden
kanssa. Tieto on yksilöiden ja sosiaalisten situaatioiden suhdetta. (Lehtinen & Palonen
1997, 109.) Tietämyksessä korostuu myös kokemustieto, jota voidaan nimittää praktiseksi tiedoksi. Praktiseen tietoon sisältyy ns. hiljaista tietoa, jota on vaikea määritellä.
Hiljainen tieto on syntynyt kokemuksen ja toimimisen kautta käyttäjälleen. Hiljainen
tieto on vaikeasti paikallistettavissa, koska siihen voidaan sisällyttää tieto, joka syntyy
ihmisen koko elämismaailmasta. Tiedon syntyminen ei ole silloin sidoksissa pelkästään
koulumaailmaan tai työelämään ja niistä saatuihin kokemuksiin.
Monimutkaistuminen vaatii asiantuntijat yöltä ratkaisuja, jotka eivät sijoitu perinteisen, tieteenalakohtaisesti rakennetun asiantuntemuksen reviirille. Yhä useampi tieto
ja toimintaa tiedostava ratkaisu syntyy perinteisten reviirien rajamaille. Tarvitaan horisontaalista tarkastelua, missä vaaditaan kapeiden toimintakenttien yli ulottuvia taitoja.
Asiantuntijuuteen sisältyy rajojen ylittäminen ja ammatillisten reviiri en purkamisen
näkökulma. Kyse on moniammatillisesta osaamisesta. Asiantuntemukseen sisältyy ra-
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janylityksiä ja monikontekstuaalisessa toimintaympäristössä toimiminen. (Ks. Engeström ym. 1995 14-27; Launis 1997, 123-133.) Rajanylityksessä joudutaan kohtaamaan
erilaisuutta. Tulee kuitenkin muistaa, että tiimityö, verkostoituminen ei välttämättä johda moniammatillisuuteen ja rajojen ylittämiseen. Rajojen ylittäminen edellyttää uudenlaista, yhteisten käsitteenmuodostusprosessien syntymistä. (Launis 1997, 132.)
Koulutukselle asetetaan haasteita asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden tuottamisessa. Pitäisi luoda koulutusta, joka sisältää monikontekstuaalista tietoa jäsentyneessä
muodossa. Koulutukselta vaaditaan yleisen tiedollisen kapasiteetin, älyllisen liikkuvuuden ja voiman, asioiden syvällisen ymmärryksen kykyä ja hallintaa sekä kykyä sijoittaa
opittuja asioita laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. (Ks. Kirjonen 1997, 46; Lehtinen & Palonen 1997, 119.) Eteläpelto (1997) asettaa koulutuksen lähtökohdaksi persoonalliset ja sosiaaliset määreet sekä oppijan omakohtaisen kokemuksen. Asiantuntijakoulutuksen perspektiivistä asiantuntijuus ja asiantuntijaksi oppiminen edellyttävät ensisijaisesti oppivaan ja kehittyvään subjektiin sidottuja persoonallisia ja sosiaalisia määritteitä, joiden konstruointi edellyttää oppijan omakohtaista kokemusta todellisissa toimintaympäristöissä. (Eteläpelto 1997, 100.)
Edellä on koottu ajankohtaista ja keskeistä tietoa siitä, mitä asiantuntijoiksi kouluttaminen vaatii koulutusorganisaatioilta. Asiantuntijuus on hyvin monitasoinen, moniulotteinen ja vaikeasti lähestyttävä ilmiö. Koulutusorganisaation tehtäväksi usein jää
itse määritellä, mitä asiantuntijuus on ja miten asiantuntijoita koulutetaan. Ammattikorkeakoulut määrittelevät, että asiantuntijuuteen sisältyvät yrittäjyys, luovuus, omaaloitteisuus ja laaja-alaisuus. Kaikissa toimilupahakemuksissa ei asiantuntijuutta ole
määritelty, vaan puhutaan yleisesti ammatillisesta asiantuntijuudesta. Asiantuntijuuden
yhteydessä puhutaan myös osaamisesta. Ammattikorkeakoulut liittävät osaamiseen kyvyn kehittää elinkeino- ja työelämää (ks. taulukko 5).
Ammattikorkeakoulujen asiantuntijuuden määrittelyssä asiantuntijilUs on sidottu
persoonallisiin ominaisuuksiin sisällyttämällä siihen luovuus ja oma-aloitteisuus. Asiantuntijuuteen on liitetty myös laaja-alaisuus. Laaja-alaisuutta ei ole tarkemmin määritelty. Eteläpellon (1994) mukaan laaja-alaisuudella voidaan tarkoittaa koulutuksen sivistyksellistä tehtävää, monialaista osaamista tai yleisiä avainkvalifikaatioita. Ammattikorkeakoulut ovat liittäneet asiantuntijuuteen myös yrittäjyyden. Yrittäjyydessä korostuu työllistyminen. Tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet, joilla hän pystyy työllistämään itsensä yrittäjänä. Yrittäjyys yhdistettynä työllistymiseen korostaa taloudellista hyötynäkökulmaa ja taloudellisia arvoja. Toimilupahakemuksissa yrittäjyyttä ei ole
määritelty tarkemmin. Eteläpellon mukaan (1994) asiantuntijuuteen perustuvaan yrittäjyyteen sisältyy oman alan yhteiskunnallis-taloudellisen toimintamekanismien ymmärtäminen. Yrittäjyys on yksi osa-alue laajempaa yhteiskunnallis-taloudellista viitekehystä. Yrittäjyys voidaan määritellä myös taidoksi kehittää omaa alaa. Oman alan kehittämiseen liittyy tuntemus ja tietämys oman alan laajemmasta yhteiskunnallistaloudellisesta viitekehyksestä. Yrittäjyys voidaan ymmärtää myös sisäiseksi yrittäjyydeksi, jolloin siihen sisältyy ihmisen persoonallinen kasvu ja kehitys.
"Ammattikorkeakoulu tuottaa, kehitttiti ja markkinoi korkealaatuista ja monipuolista perus-,
jatko- ja tttydennyskoulutusta elinkeino-, tylJ- ja kulttuurielämtin tarpeisiin. Poikkialaisen
koulutuksen ansiosta opiskelijoista kehittyy laaja-alaisia ammattilaisia, joilla on valmius
vastata yhteiskunnan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin. 17 "
"Ammattikorkeakoulu jtirjesttiti oppimisyhteislJsstitin yksillJ/lisiti oppimistilaisuuksia korkeakoulututkinnon suorittamiseksi sekti tuottaa yhteistyössä elinkeinoeltimän kanssa elinkeinoeltimän tarpeita palvelevaa alueellista hyvinvointia lisäävtiä osaamista ja asiantuntijuutta.

T2"

"Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksena on kouluttaa ... alueen olosuhteet ja mahdollisuu-
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det tuntevia osaajia, jotka IcykenevtJt kansainvtJlistyvtJssd maailmassa ja Euroopan Unionin
alueella työllistamtJttn itsensä sektJ ammatinharjoittajanaja yrittäjttntJ että toimimaan loisen
palveluksessa. Tl"
"Ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti, asiakasltJht(Jisesti ja tuloksellisesti alueellisessa kehittämistyösstJ tuottamalla itse ja yhteistyösstJ yritysmaailman ja muun tyiJeltimttn sekä keskeisten yhteistyiJkumppanien kanssa kansainvtilisesti kilpailulcylcyistd osaamista, ammatillista
asiantuntijuutta ja yritttijyyttti. T 5"
"Ammattikorkeakoulu tukee luovien ja oma-aloitteislen asiantuntijoiden ammatillista kasvua
sekä edisttJtJ ... alueen elinkeino- ja tyiJelämtJn osaamista ja ammattien uudistumista nimeamilltitin toimialoilla. T4 ".

Asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen on kytketty elinkeino- ja työelämän kehittämiseen.
Ammattikorkeakouluissa korostuu ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen ja sen
suhde työelämään tulee tärkeäksi. Osaamisen määrittely elinkeino- ja työelämän kautta
heijastaa tiukkaa sidonnaisuutta elinkeino- ja työelämään. Kun on kysymys koulutusorganisaatiosta, osaamisen määrittely tulisi nähdä myös laajemmasta viitekehyksestä kuin
työelämän kannalta. Asiantuntijuutta voidaan tarkastella moniulotteisesti yksilöllisestä,
yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Asiantuntijuuteen ja osaamiseen
sisältyy tietämystä monelta elämän ulottuvuudelta. Vaikka ammattikorkeakouluille on
annettu selvästi tehtäväksi työelämän kehittäminen, koulutuksen tulisi sisältää myös
muut elämisen ulottuvuudet. Työ on yksi osa ihmisen elämää. Monimutkaistuvassa
maailmassa tarvitaan monenlaisia taitoja ja tietoja, joista uudenlainen selviytymisstrategia muodostuu. Liiallinen työelämään kouluttaminen sitoo ja kaventaa koulutuksellista
tehtävää. Koulutusorganisaatioilla on myös kasvattava tehtävä, ihmisen kokonaispersoonallisuuden huomioiminen tulee sisällyttää kaikkiin koulumuotoihin, myös ammatilliseen korkeakoulutukseen.
Asiantuntijuuteen liitetään yhä selvemmin persoonalliset ja sosiaaliset määreet.
Ammatillisten, kvalifikaatioiden rinnalle ovat nousemassa selviytymiskvalifikaatiot.
Asiantuntijuuden lähtökohdaksi tulisi ottaa kasvatuksellinen näkökulma ammattitaidon
lisäksi. Asiantuntijuuteen sisältyy pitkäaikainen kasvuprosessi, jota ei saavuteta pelkillä
ammatillisilla taidoilla ja kyvyillä. Asiantuntijuutta tulee voida lähestyä korostaen sivistyksellisten ja yleisten taitojen ja tietojen merkitystä erilaisten tilanteiden hallitsemiseksi ja niissä toimimiseksi. Asiantuntijuus kytketään silloin eettisiin, kasvatusfilosofisiin lähtökohtiin. Kasvatuksessa olennaista on omakohtaisen ajattelun herättäminen,
ajattelukyvyn kasvamaan saattaminen. Ihmisen tulisi oppia havainnoimaan maailmaa
ympärillään lähestyen ilmiöitä eri suunnilta. Kasvatuksen tehtävänä tulisi auttaa ihmistä
asettamaan elämälleen päämääriä ja ottamaan itselleen tehtäviä. Opetussuunnitelmallisissa ratkaisuissa arvomuutoksia tulisi soveltaa siten, että painotetaan elämänlaatua.
(Hirsjärvi 1987, 73.)
Elämänlaatuun kuuluu yhtenä osana elämän mielekkyyden kokeminen. Pelkkä
materiaalinen hyvinvointi ei riitä luomaan tyydyttävää elämää silloin, kun elämässä on
mielekkyyden puute ja tarkoituksettomuus. Tällainen kasvu ja kasvatus on mahdollista
vain, jos ihminen löytää jälleen tarkoitusta ja arvoja elämäänsä vapaana ja luovuutta
kohti kehittyvänä ihmisenä. Olennaista tulevaisuuden kasvatuksessa ei olisi arvojen
antaminen, vaan arvoihin kasvattaminen. Kasvattajan tulee luottaa siihen, että tasapainoisesti kasvanut ihminen löytää itse arvoja ja tarkoitusta elämäänsä. (Ks. Skinnari
1994, 100-101.)
Ihmisen kasvu on nykyään kollektiivista, symbolista identiteetin muodostustyötä.
Ihmisen eksistentialistiselta näyttävä vapaus on uhkana markkinoilla olevien identiteetin
muodostusvaihtoehtojen edessä. Joukkoviestimet ja koulutus- ja työmarkkinat toisaalta
näyttävät ihmisille kriteerit, joilla he voivat todeta identiteetin muodostuksen onnistu-
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misen, tai toisaalta tarjoavat mahdollisuuksia näiden kriteerien täyttämiseen. Elämässä
ei ole muuta kuin huoli minän katoamisesta ja vieraudesta. Itseys löytyy toisista, joita
ihminen etsii naamioin ja roolein, jolloin toiset ovat vain oman itsensä peilejä. (Ks.
Heikkinen 1994b, 28, 39.) Reifikaatio on käsite, joka viittaa vieraantumiseen. Esimerkiksi yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät koetaan pakonomaisiksi, luonnonlainomaisiksi, omaa käyttäytymistä sääteleviksi tekijöiksi, joita ei voi välttää. Vieraantuminen on
epätyydyttävä yksilöllinen tila, josta voi vapautua tiedostamalla omat mahdollisuutensa
ja ne voimat, joiden johdosta toimimme tietyllä tavalla. Tiedostamisen ja kriittisen tiedostamisen avulla voimme yrittää voittaa käyttäytymistämme säätelevät tekijät. (Niinistö 1994, 78.)
Postmodernia kriittistä pedagogiikkaa luonnehtii käsite vahventaminen (empowerment), mikä merkitsee sosiaalista emansipaatiota. Siinä pyritään muuttamaan käytäntöä niin, ettei postmoderni ajattelu jäisi pelkäksi radikaaliseksi toivoksi, vaan se
muuttuisi toiminnan kautta todelliseksi. (Ks. Shapiro 1991, 121.) Mahdollisuuksien kieli
tarkoittaa sellaisia analyysin muotoja, jotka menevät kritiikkiä edemmäs, vaativampaan
tehtävään, jossa luodaan perustaa käytäntöä muuttavalle toiminnalle. Vahventamisen
käsitteen esiin nostaminen postmodernissa voi johtaa sellaiseen pedagogiikan kehittämiseen, jossa vahventamisella pyritään vieraantumisen tai voimattomuuden voittamiseen. Sillä pyritään voittamaan moderniin elämään liittyviä asioita, kuten eriytymistä,
monimutkaistumista, teknistymistä ja asiantuntijavaltaistumista. (Toiskallio 1992, 13.)
Ihmisen erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa koulutus ja oppiminen voivat auttaa yksilöitä selviytymään eli yksilön toimintakyvyn vahventamisella (empovering) on huomattava merkitys (ks. Antikainen 1997, 168; ks. myös Suoranta 1998b). Postmodemismissa vahventaminen voidaan liittää myös yhteisölliseen tiedostamiseen. Vahventaminen voidaan nähdä yhteisöllisenä uudelleenvahventamisena, jossa avoi~esti ja kriittisesti voitaisiin arvioida eroja ja heterogeenisuutta. Vahventaminen voisi toimia kollektiivisen itsetiedostuksen ja yhteisöllisen toiminnan perustana. (peters & Marshall 1991,
133 .) Vahventamiseen liittyy usko ihmisestä toimivana subjektina, joka voi ja pystyy
vaikuttamaan asioihin, voittamaan erillisyyden ja vieraantumisen tunteen.
Vastuun kokemus ja eläminen ei ole vain kognitiivista, vaan siihen liittyy ajattelun ja tunteen yhdistymistä. Kasvuun liittyy myös tunne-elämän kasvaminen. Monissa
tilanteissa ja toimintaympäristöissämme joudumme kohtaamaan erilaisuutta. Erilaisuuden kohtaaminen ja kyky käsitellä erilaisuutta perustuu kokemusten kautta kasvaneeseen tunne-elämän rikkauteen. Ihmistyminen ja ihmisenä eläminen on kokonaisvaltaista
läheisyyteen tai lähimmäisyyteen kasvamista muiden ihmisten ja maailman olioiden
kanssa, vierauden ja toisista riippuvuuden hyväksymistä itseyden välttämättömäksi rinnakkaisilmiöksi, mutta myös huolta omasta autonomiasta, omasta itseydestä. Herkkyyteen harjaantumisessa esteettisellä kasvatuksella on ratkaiseva merkitys. Inhimillinen
kasvu edellyttää emotionaalista ja aistimellista herkkyyttä. (Ks. Heikkinen 1994b, 39;
vrt. Aaltola 1992, 96-99; Aaltola 1994, 5-6.) Erilaisuuden kohtaaminen ja yhteisten
merkitysten luominen edellyttää käytännön toimijoilta valmiutta oman ajattelu- ja toimintatavan perusteiden pohdintaa ja toisaalta pyrkimystä ja herkkyyttä erilaisen ajattelutavan ymmärtämiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Tällaiset valmiudet voivat kehittyä kokemuksellisesti todellisissa käytännön tilanteissa. Tilannetieto ja menetelmätieto kasvatuksen ehtoina edellyttävät herkkyyttä ymmärtää toisen yksilön tulkintoja
sekä pyrkimystä ottaa huomioon erilaiset merkitykset. Jokainen yksilö on viime kädessä
oman ainutkertaisen kasvuprosessinsa vastuullinen rakentaja. (Ks. Törmä 1997, 216.)
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6.2.4

Ammattikorkeakoulun strateginen malli ja tulevaisuudenperspektiivi

Ammattikorkeakoulut esittävät strategisiassaan valitut toimintamallit, jotka kytkeytyvät
ammattikorkeakoulun toiminta- ja kehittämisohjelmaan. Strategisen toimintamallin
kautta luodaan näkymiä siitä, mitkä ovat tulevaisuudessa ammattikorkeakoulujen toiminnan keskeisiä kehittämiskohteita. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista
nousevat esille seuraavat toimintaa ohjaavat tekijät: laatujärjestelmän kehittäminen,
arviointi sekä henkilöstön kehittäminen.
Ammattikorkeakoulut perustavat toimintansa kehittämisen laatujärjestelmään, jatkuvaan toimintansa arviointiin sekä osaavaan henkilökuntaan. Ammattikorkeakoulut
ovat joutuneet kehittämään toiminnalleen omat arviointijärjestelmänsä. Kokeiluvaiheessa on jo edellytetty ammattikorkeakouluilta koulutuksen arviointijärjestelmän olemassaoloa. Ammattikorkeakoulut ovat arvioineet koulutuksen laatua itsearviointina sekä
käyttäen apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Ammattikorkeakoulujen olemassaolo ja sen
kehittyminen on riippuvainen arvioinnin muodoista. Ammattikorkeakoulujen arviointi
koskee yleensä opetusta, oppimista, koulutusohjelmia, yhteyksiä työelämään, työhönsijoittumista, henkilöstöä, tukipalveluja ja hallintoa. (Ks. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1997.)
Arviointi nähdään yhdeksi keskeiseksi keinoksi nostaa opetuksen ja oppimisen tasoa. Koko korkeakoulutusjärjestelmässä on alettu kiinnittää huomiota koulutuksen laatuun. Korkeakoulujen toimintaympäristö muuttuu nopeasti kaikkialla maailmassa. Uudessa tilanteessa kilpailu pakottaa korkeakouluja kustannussäästöihin samalla, kun niiltä
vaaditaan laadun säilyttämistä ja tuotosten lisäämistä. Laatujärjestelmiin ja niiden kehittämiseen ja toimivuuteen kiinnitetään entistä vakavammin huomiota. Arvioinnin tulee laajentua koskemaan myös sitä, miten arviointijärjestelmä soveltuu kontekstiinsa.
Soveltuvuus ympäristöön ja toimivuus ydinasioita mitattaessa ovat siten tärkeitä arviointiin liittyviä asioita. Laatujärjestelmien perimmäisenä ajatuksena on arkisen työn
näkyväksi tekemistä. Sen tulee olla näkyvää, käytännöllistä, konkreettista, päivittäistä,
luontevaa ja jatkuvaa arviointia. (Ks. Dill 1998, 7-21; Laurila 1998, 55-68; Squires
1998,21-30.)
Toimilupahakemuksissa ammattikorkeakoulut näkevät laatujärjestelmän ja arvioinnin tärkeinä keinoina ammattikorkeakoulujen kehittymiselle tulevaisuudessa. Kaikissa toimilupahakemuksissa viitataan kehittämistyössä laatuun ja arviointiin. Koska ammattikorkeakoulujen on ollut pakko jo kokeiluvaiheessa toimiluvan saamiseksi luoda
arviointijärjestelmä, ne ovat siksi jo alusta lähtien joutuneet panostamaan arviointiin ja
sen kehittämiseen. Laatu ja arviointi voidaan ymmärtää hyvin eri tavalla. Siihen voi
liittyä suppeampi tai laajempi käyttötarkoitus. Käsitys, mitä laatu on ja mihin asioihin
arviointi liittyy, vaihteli ammattikorkeakoulujen välillä. Laatujärjestelmät liitetään
yleensä opetukseen ja opetuksen kehittämiseen. Jossakin toimilupahakemuksessa viitataan laatujärjestelmän luomisella koko organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Yhdessä
toimilupahakemuksessa laatuajattelu on liitetty johtamiseen. Yhdessä toimilupahakemuksessa laatujärjestelmässä korostetaan seurantatehtävää. Laatua mitataan ammattikorkeakouluissa lähinnä asiakastarveanalyysien pohjalta. Arvioinnin kokonaisohjelmaa
tarkastellaan perusteellisemmin luvussa 8.3 .2.
Ammattikorkeakoulut korostavat toimilupahakemuksissa kehittämistyön perustuvan osaavaan henkilökuntaan. Ammattikorkeakoulujen kehittäminen voidaan ymmärtää
kaikkien osapuolten opiskelu- ja oppimisprosessina. Opettajien on ollut pakko ryhtyä
miettimään omaa osaamistaan. Yhtenä keskeisenä haasteena ammattikorkeakouluille on
ollut opetushenkilökunnan koulutustason ja ammatillisen osaamisen tason kehittäminen.
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Monia jatkokoulutus- ja täydennyskoulutusprojekteja on käynnistetty ammattikorkeakoulun opettajille eri puolilla maata. Yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö liittyy usein
juuri opettajien jatko- ja täydennyskoulutushankkeisiin. Laakkosen (1999) tutkimuksen
mukaan opettajan työ ammattikorkeakoulussa on muuttunut vaativammaksi, mutta vaatiwus koettaan haasteellisena ja antoisana. Mahdollisuudet tekemiseen ovat ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä kasvaneet.
Teoreettisesti hallittu opetustyö sisältää ammattikoulutuksen tieteellistämisen
haasteen (Helakorpi 1997, 381). Ammattikorkeakouluopettajilta vaaditaan tulevaisuudessa enemmän tutkimustyötä. Tutkimusta ja sitä kautta saatavaa tietoa tarvitaan ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämisessä. Eri ammattien kehittämiseksi tarvitaan
syventävää tietoa ammatillisuudesta, ammattitaidosta, asiantuntijuudesta, osaamisesta ja
ammatti sivistyksestä. Näihin yhdistyy ammattikorkeakoulujen osalta haaste monialaisuudesta ja monitieteellisyydestä. Rajojen ylittämiseen ja ammattikoodien purkamiseen
ei ole vielä saatavissa riittävästi tietoa, vaan tietoa täytyy osata itse luoda tutkimuksen
kautta. Opettajien osaamiselta vaaditaan paljon. Ei riitä se, että organisaatiota ja metodeja kehitetään, vaan ammattikorkeakoulussa voidaan joutua muuttamaan myös tiedon
syvärakenteita eli epistemologisia perusteita.
Ammattikorkeakoulut nostavat esille tulevaisuuden kehitysnäkymistä monialaisuuden ja uusien koulutusohjelmien kehittämisen. Eräässä toimilupahakemuksessa todetaan, että monialaisuudesta ei ole saatu vielä tarpeeksi kokemusta. Edellä (ks. luku
3.2.4) on pohdittu, mitä mahdollisuuksia monialaisuuteen kytkeytyy, jos halutaan saawttaa syvälle menevää transformatiivista muutosta. Se vaatii rohkeaa uskallusta lähteä
tuntemattomalle alueelle. Mutta jos opistoasteen traditiosta halutaan irrottautua, niin
tämä askel täytyy voida ottaa.

6.3

Ammattikorkeakoulujen perusarvot

Ammattikorkeakoulut nostavat toiminta-ajatustaan esittäessään eräät asiat keskeisiksi
tavoiteltaviksi asioiksi. Nämä nousevat visiossa, missiossa ja strategisessa toimintamallissa monessa kohdin esille. Esiinnousseiden tavoiteltavien asioiden voidaan katsoa
liittyvän ammattikorkeakoulujen arvoihin ja arvomaailmaan, jotka ohjaavat ammattikorkeakoulujen toimintaa. Arvot voidaan jaotella yleisiksi toimintaa ohjaaviksi arvoiksi
ja toisaalta arvoihin, jotka liittyvät oppimiseen (ks. taulukko 6).
On asioita, jotka ovat arvokkaita sinänsä. Emme tavoittele niiden awlla enää mitään muita asioita tai asiantiloja. Näillä asioilla tai ilmiöillä on itseisarvo. Asioilla tai
ilmiöillä on välinearvoa silloin, kun niiden awlla tavoitellaan jotakin muita, arvokkaampina pidettyjä asiantiloja. (Turunen 1999, 31-34; ks. Hirsjärvi 1985, 79-80.) Koulutuksessa usein arvoina esitetään asioita, jotka toimivat keinoina jonkin päämäärän tai
tilan saawttamiseksi. Ensisijaisesti ne voidaan nähdä välinearvoina, joilla tavoitellaan
tietoja, taitoja ja sosiaalisia valmiuksia, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, yksilöä työelämässäja elämässä yleensä. (Ks. Tolppi 1995, 30.)
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa esille nousseet, yleistä toimintaa
ohjaavat arvot, korostavat tehokkuutta ja tuottawutta. Kilpailukykyisyys, laatu ja työllistyminen kuvaavat pyrkimystä toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Ne ovat välinearvoja,
keinoja, joiden awlla pyritään saavuttamaan jotakin. Se jokin, johon ne viime kädessä
pyrkivät ja johon niiden toiminta ja tavoitteet perustuvat, on juuri tehokkuuden ja tuottawuden hyödyn maksimointi. Toimintatavat ohjautuvat samoista arvolähtökohdista
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kuin miten elinkeino- ja tuotantoelämässä toimitaan. Kärjistäen voisi todeta, mitä merkitystä koulutuksella itsellään on ja mitä aineksia se antaa ihmisen elämään, joka sellaisenaan on arvo sinänsä. tutkimuksessa on viitattu aikaisemmin monesti ammattikorkeakoulujen tiiviiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja pohdittu sen merkitystä koulutuksellista tehtävää määriteltäessä. Aikaisemmin on todettu, että liiallinen sitoutuminen
työelämän tarpeista lähtevään koulutukseen voi kaventaa koulutuksellisen tehtävän näkökulmaa.
TAULUKKO 6

Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksessa esitetyt arvot

Yleiset toimintaa ohjaavat arvot

Oppimiseen liittyvät arvot

-laatuajattelu
-kilpailukykyinen
-kansainvälisesti arvostettu
-työllistävä
-korkea, kehittynyt teknologia
tuotantotekniikka
-asiakaslähtöinen
-kestävä kehitys

-laaja-alaisuus
-monialainen, monitieteellinen
-korkeatasoinen
-hupputasoinen osaaminen
-oppiva organisaatio
-jatkuva koulutus
-valinnaisuus, joustavuus
-yksilöllinen kasvu

Arnmattikorkeakouluille tärkeää on tehdä yhteistyötä elinkeino- ja työelämän kanssa,
mutta sen arvomaailma ei voi kokonaan määräytyä työelämän ehdoilla. Koululla tulee
olla myös oma,arvomaailma, perustarkoitus, josta se pitää kiinni ja johon sen toiminta
perustuu. Ammatillisen koulutuksen koulutustarpeet ovat laajoja. Koulutustavoitteet
syntyvät aina keskustelun kautta, koska ammatillisten koulutustavoitteiden asettamisessa ovat edustettuina eri intressitahot. Jatkuva tieteellis-tekninen kehitys luo uusia, erilaisia paineita ammatilliselle koulutukselle. (Ks. Turunen 1999, 37.) Allardt (1997, 64)
toteaa oppimisen perusteista seuraavaa: "On vaikeata välttää vaikutelmaa, että Suomessa oppiminen on nykyään hyvin voimakkaasti valjastettu tuotantoelämän, taloudellisten
arvojen ja tuotekehityksen palvelukseen. Tähdennetään voimakkaasti koulutusta ns.
panostekijänä ja suomalaisen yhteiskunnan erinomaisuutta tietoyhteiskuntana. Tulevaisuusselonteossa pistää silmään myös se, ettei varsinaisesti missään puhuta sivistyksestä
itseisarvona. " Arnmattikorkeakouluilla on vaarana liian pian sitouttaa itsensä tuotantoelämän ja taloudellisten, ns. kovien arvojen maailmaan. Ammattikorkeakoulujen tulisi
pohtia omaa arvomaailmaa, omaa toimintafilosofiaansa, johon sen toiminta perustuu.
Oppimiseen liittyvät arvot kuvastavat toiminnan päämääriä, mihin oppimisessa
pyritään (laaja-alaisuus, monitieteellisyys). Oppimisessa korostuu yksilöllisen kaswn
ideaali, jota voidaan tukea valinnaisuudella ja joustawudella. Monitieteellisyys ja monialaisuus viittaavat tietokäsitykseen. Monissa toimilupahakemuksissa oppimiseen liittyvät arvot tulevat esiin hajanaisina mainintoina. Ne ilmaistaan yksittäisenä lauseena tai
toteamuksena, jotka hyvin vähän kuvaavat oppimisen perusteita (ihmiskäsitystä, tietokäsitystä). Oppimisen tavoitteiksi asetetaan esimerkiksi huipputason osaaminen tai korkeatasoinen osaaminen ilman, että niitä sidottaisiin laajempaan viitekehykseen eli mihin
huipputason osaaminen tai korkeatasoinen oppiminen perustuu ja millä se saawtetaan.
" Ammattikorkeakoulun tehtCivänä on lisätä ammattilista asiantuntijaosaamista ja kilpailukyryn parantamista ... toiminnassa korostetaan seuraavia arvoja: ammatissa kasvaminen, innostava tylJ, erinomaisuus toiminnassaja asiakaslähUJisyys. TB"
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"Ammattikorkeakoulu rakentaa tulevaisuutensa kesttivtJn kehityksen, korkean teknologian,
palvelu-ja kulttuurialojen monipuolisen osaamisen ja laadun perustalle.17"
"Ammattikorkeakoulu on monialainen, ydinvision ohjaama oppiva organisaatio. Ammattikorkeakoulun tehttivänä on edistää... väesttJn perushyvinvointia, tytJllisyyttä ja tuottavuutta ... Opintoihin sisältyvä runsas valinnaisuus, monialaisuus ja joustavuus mahdollistaa opiskelijan yksiltJllisen kasvun. T2"
"Toiminnan lähttJkohtana on kesttivä kehitys ja eettisesti hyvtiksytyt arvot. T 3"
"Ammattikorkeakoulu tuottaa ... laaja-alaista, korkeatasoista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä ammatillista korkeakoulutusta ... T5"

Kouluilla ja oppilaitoksiIIa on aina ihanteita, joihin pyritään. Ideaalitilanteen saavuttamiseksi on myös mietittävä keinoja, joilla päästäisiin mahdollisimman lähelle ideaalitilaa. Arvot luovat näkemystä siitä, mitä kannattaa haluta ja missä järjestyksessä. Ensin
on asetettava arvot ja sitten toimittava. Jos ajatellaan ammattikorkeakoulua ammatillisen korkeakoulutuksen edelläkävijänä, on erityisen tärkeää hahmottaa arvomaailman
järjestys. On tiedostettava myös, kenen ehdoilla arvomaailmaa luodaan. Erityisen tärkeänä lähtökohtana ja haasteena ammattikorkeakoululle on tiedostaa, mitä ammatillinen
korkeakoulutus on ja mitä sen tulisi olla ja miten siihen päästäisiin. Ammattikorkeakoulun profiloitumisessa ja sen toiminnan kannalta näihin kysymyksiin vastaaminen on
keskeistä. Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus vaatii vielä perustavanlaatuista ja syvällistä pohdintaa asioista, jotka heijastuvat koulutuksellista tehtävää tarkasteltaessa
yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta.

6.4

Yhteenveto yhteiskuntafilosofisen näkökulman toteutumisesta
,
ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksessa

Ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallinen näkökulman, yhteiskunnallisen laaja-alaisen
analyysin toteutuminen toiminta-ajatuksessa on jäänyt vähäiseksi. Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet luomaan visioita, missioita ja strategista toimintamallia elinkeino- ja
työelämälähtöisesti, mikä tehtävä niille lainsäädännössä on annettu. Ammatillisen koekeakoulutuksen määrittely ja sen sisällöllinen hahmottaminen on vielä vakinaistamislupaa haettaessa epämääräinen. Koulutukselliset trendit ja ajankohtaiset haasteet on tiedostettu, mutta niiden määrittely ammatillisen korkeakoulutuksen kautta on vielä hajanainen ja keskeneräinen. Touraine (1995, 5) pitää jälkimodernin yhteiskunnan todellisena uhkana systeemin ja ihmisten, taloudellis-teknisen ja subjektiviteetin maailman
erottumista toisistaan. Yhteiskunta alkaa muistuttaa liikeyritystä, joka taistelee paikastaan kansainvälisillä markkinoilla ja josta on poistettu sosiaaliset määritteet. Samoin
elinkeinoelämästä tehokkuuden ja taloudellisen voiton maksimointiperiaate on otettu
osaksi koulujen käytäntöä ohjaavaksi tekijäksi. Edellä on esitetty ammattikorkeakoulujen arvoja, joiden taustalta heijastuu sama tehokkuus ja taloudellisen arvomaailman
omaksuminen koulutuksen perustaksi ja joissa sosiaaliset määreet ja subjektiivisuuden
korostaminen jäävät toissijaisiksi.
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa korostetaan osaavien asiantuntijoiden kouluttamista. Samalla osaaminen korostuu. Tutkimuksen alkuosassa luvussa
4.2. on pohdittu koulutuksen merkitystä modernissa ja postmodernissa ajassa. Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksessa pidättäydytään modernin ajan osaajien kouluttamisessa. Modernin ajan sopeuttavassa suuntauksessa korostetaan osaamista ja opiskelijan
merkitys osaajana painottuu. Työelämään halutaan sopeuttavassa suuntauksessa kou-
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luttaa taloudellis-rationaalisia toimijoita. Arnmattikorkeakouluilla on kuitenkin selvää
pyrkimystä liikkua kohti modernin ajan kriittistä suuntausta. Arnmattikorkeakoulut korostavat opiskelijan osallistumista ja merkitystä aktiivisina työelämän kehittäjinä. Opiskelijoille toivotaan koulutuksen myötä kehittyvän kykyjä muuttaa valitsevia olosuhteita
ja etsiä parempia ja vaihtoehtoisempia tapoja toimia eri tilanteissa. Kriittinen asiantuntijuus ja toimijuus, jossa lähtökohtana on ihmisen elämismaailma ja elämänhallinnan
vahventaminen, ei kuitenkaan ole tavoitteena, vaan korostetaan osaavaa asiantuntijaa
Asiantuntijuuteen voidaan suhtautua monella tavoin, myös kriittisesti. Bauman
(1996) suhtautuu kriittisesti asiantuntijavaltaisuuteen. Asiantuntijavaltaisuus toimii yhtenä yhteiskunnan alistusmekanismina ja vaarana on liiallinen riippuwus asiantuntijoista. Giddens (1995) väittää, että epävarmuuden kanssa voidaan tulla toimeen vain
hyödyntämällä asiantuntijajärjestelmiä. Ne voivat toimia välineinä turvallisuuden saawttamisessa. Beck (1995) näkee asiantuntijajärjestelmät turvallisuuden saawttamisen
esteiksi. Lashin (1995) mukaan tämän päivän yhteiskunnallinen elämä liittyy enemmän
riskiin kuin epävarmuuteen. Siirtymisessä uuteen kysymys on aina riskin ottamisesta.
Riskin ottamiseen liittyy toimiminen todennäköisyyksien perusteella. Vaikka asiantuntijuuteen liittyy varmuus, on kuitenkin toimittava riskejä ottamalla ja siten myös todennäköisyyden perusteella.
Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen kehittämissuunnitelmassa on korkeakouluopetuksen tavoitteeksi asetettu 60-65 prosentin osuus ikäluokasta. Kirjanen (1997,
38) kysyy, onko tarkoituksenmukaista, että kaikki korkean asteen koulutus tuottaisi asiantuntijoita. Kysymyssarjaa voidaan jatkaa pohtimalla, tarvitaanko joka ammattialalla
asiantuntijoita, millaisia asiantuntijoita eri ammattialoilla tarvitaan, kuinka paljon asiantuntijoita tarvitaan ja täyttävätkö kaikki opiskelijat asiantuntijuuden kriteerit. Asiantuntijuuteen kl!luluttaminen ei itsessään ole riittävä perustelu ammatilliselle korkeakoulutukselle.
Modernin ajan piirteitä koulun kehittämisessä ja muutoksen yhteydessä ovat a)
systeemin suljettu luonne b) systeemin yksinkertaisuus c) kasautuva, kumulatiivinen
luonne. Suljettu systeemi pyrkii suojelemaan itseään ulkoisilta muutoksilta ja virtauksilta. Systeemin yksikertaisuudella tarkoitetaan sitä, että muutosta pidetään yksinkertaisena, determistisenä ja lineaarisessa mielessä kausaalisena. Muutos vaatii substanssin ja
kontekstiin uudenalaisen ulottuwuden eli sisällön uudelleen määrittelyn ja uudenlaisen
suhteen luomista koulua ympäröiviin tekijöihin. Jatkuva kaswn ja lisääntyvän, kumulatiivisen kehityksen ajattelu liittyy modernin ajan kouluun. Modernin ajan koulutuksen
suunnittelua, opetuskäytäntöjä ja uudistuksia on ohjannut usko siihen, että rationaaliset
arvot ja tiede ovat avaimia ihmiskunnan onnelle ja edistykselle. Kehittyminen ja edistys,
jotka perustuvat jatkuvaan tiedon lisäämiseen ja totuuden tavoitteluun, voivat parantaa
ihmisten elämää. Nyt joudutaan miettimään uusia vaihtoehtoja, koska kehittämistä on
jatkettava yhä pienenevillä resursseilla. (Sahlberg 1997, 40-45; Coulby & Jones 1996,
172.)
Oletus maailmasta suljettuna järjestelmänä tulisi korvata avoimen järjestelmän
ajatuksella. Rakenteiden yksikertaisuus tulisi korvata näkemyksellä monimutkaisuudesta. Oletus muutoksesta kasautumisena tulisi korvata transformatiivisen muutoksen
idealla. (Doll 1989.) Arnmattikorkeakoululla on selvästi pyrkimystä pois suljetuista järjestelmistä kohti avoimen toiminnan pedagogiikkaa. Ammattikorkeakoulut ovat reagoineet muutoshaasteisiin. Muutosta ammattikorkeakoulujen keskuudessa ei ole pidetty
yksinkertaisena, vaan haastavana ja kehittävänä. Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet
luomaan yhteyksiä ympäristöönsä ja laajentaneet toimintansa aluetta. Arnmattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa esitetyissä toiminta-ajatuksissa kuitenkin perustel-
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lummat ja syvällisemmät näkemykset, jotka antaisivat vahwutta koulutukselliseen tehtävään, jäävät puuttumaan. Tämä näkyy ammatillisen korkeakoulutuksen hahmottomuutena ja määrittelemättömyytenä. Substanssin uudenlainen ulottuwus ja koulutuksen
uudenlainen sisällöllinen määrittely ovat vielä epämääräisiä toimilupaa haettaessa.

7

KOULUTUSPOLIITTISEN NÄKÖKULMAN
TOTEUTUMINEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN
TOIMINNASSA

7.1

Koulutuspolitiikan käsitteestä ja tehtävästä

Koulutuksen tehtävään laajasti tarkasteltuna sisällytetään koko väestön tai ainakin sen
valtaosan valmiuksien tuottaminen tai kehittäminen kokonaisvaltaisiin yhteiskunnallisiin päämääriin etenemiseksi tai tavoitteisiin pääsemiseksi. Yhteiskuntakeskeisyys, välineellisyys ja '(ahva suuntautuneisuus tavoitteeseen aiheuttavat sen, että koulutuspolitiikka ei vain käsitteenä vaan myös toimintana pyrkii hyötytavoitteiseen toimintaan.
VälineeIliset arvot korostuvat ja kasvatuksen itseisarvo, sivistyksen idea unohtuu. Koulutukseen suuntautuva politiikka korostaa koulutuksen omapohjaista asemaa ja itsenäisiä, muista riippumattomia tavoitteita. Toiminnassa korostuvat humanistiset arvot eli
kasvatuksen ja sivistyksellisyyden periaatteet. Koulutuksella pyritään saavuttamaan
yhteiskuntapoliittisia tavoitteita. Koulutuspolitiikka on integroitunut yhä vahvemmin
muuhun yhteiskuntapolitiikkaan. Koulutuspoliittinen suuntaus siirtyy tulevaisuudessa
yhä enemmän koulutusta välineenä korostavaan linjaan. (Lehtisalo & Raivola 1992;
Lampinen 1998.)
Koulutuksen funktioina on perinteisesti nähty taloudelliset tehtävät, valikointi- eli
selektiotehtävät, kulttuurin siirtämistehtävät sekä tasa-arvon toteuttaminen. Tulevaisuudessa perinteisen modernin ajan koulutukselle annetut tehtävät muuttuvat ja ne saavat
uudenlaisen merkityksen. Yleisenä koulutuspoliittisena ideologiana usko koulutuksen
taloudelliseen tuottavuuteen on säilynyt ja tulee säilymään tulevaisuudessa. Koulutus
nähdään tuottavana, vaikuttavana tekijänä yksilöllisen ja organisaatioiden kilpailukyvyn
edistäjänä. Osaamisen merkitys yhtenä vahvana kilpailutekijänä korostuu yhä enemmän
tulevaisuudessa. Keskeiseltä kehityssuunnalta näyttäsi myös se, että koulutuksen tehtävänä olisi antaa ennen kaikkea selviytymisen valmiuksia, ns. selviytymiskvalifikaatioita. (Ks. Antikainen 1986; Lehtisalo & Raivola 1992; Lampinen 1998; Rinne & Salmi
1998.)
Koulutuspoliittinen ajattelu ja sen luonne on 1980-luvun lopulle tultaessa muuttunut samalla kun yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut. Lampinen (1998) puhuu tuloskeskeisestä koulutuspolitiikasta. Valtio on siirtynyt sivuun koulutuksen suorasta ohjaamisesta ja vastuu on siirtynyt koulutuksesta vastaaville lähitoimintaympäristöille. Tu-
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lostavoitteinen toiminta on uuden koulutuspoliittisen ajattelun lähtökohtana. Tuloskeskeisessä koulutuspolitiikassa koulutuksen palvelukyky ja laadullinen taso korostuu.
Talouspolitiikka on tullut entistä vahvemmin mukaan koulutuspoliittiseen ajatteluun ja
tehokkuuden ja säästäväisyyden vaatimukset ohjaavat toimintatapojen kehittämistä.
Muutospaineessa selviytyminen edellyttää koulutusajattelun arvioimista uudelleen. Toiminnan on oltava tuottavaa ja vaikuttavaa. Kilpailu niukkenevista resursseista
on pakottanut koulumaailman toimimaan tuloksellisesti. Tulokselliseen toimintaan
kuuluu, että toiminta on samaan aikaan vaikuttavaa, tuottavaa ja lisäksi toiminnan on
oltava taloudellista. (Helakorpi ym. 1996, 185.) Kilpailu niukkenevista resursseita lisää
painetta osoittaa, että koulutus on kannattava investointi eikä kustannus. Mittava tuloksellisuus on koulutuksen legimitaation edellytys. Tulosajattelun mukaan koulutus nähdään keinona. Koulutus toimii välineenä joidenkin asioiden saavuttamiseksi. Sen oikeutus perustuu tulevaisuudessa yhä selvemmin siihen, onko koulutus mahdollinen,
järkevä ja kilpailukykyinen vaihtoehto joidenkin asioiden saavuttamiseksi. Toiminnan
tuloksellisuus korostuu tällaisessa tilanteessa. Tuloksellisesta toiminnasta palkitaan. Jos
toiminta ei ole tuloksellista, onko toimintaa silloin järkevää jatkaa? (Ks. Seppänen
1994, 184.)
Tuloksellisuusajatteluun on sisällytetty mukaan markkinatalouden tavoitteita ja
toimintatapoja. Koulutuksen on oltava laadukasta ja kilpailukykyistä. Laatuajattelu ja
kilpailukyvyn säilyttäminen on elinehto yritysmaailmassa. Samoja periaatteita korostetaan myös koulumaailmassa. Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksessa esitettyinä
arvoina korostuu laadullisuus, kilpailukyky, korkean teknologian kehittämien. Nämä
arvot liittyvät voimakkaasti tuloskeskeiseen toimintaan. Erityisesti laatuajattelu on
otettu ammattikorkeakouluissa käyttöön. Laatuajattelun lähtökohdat ovat peräisin yritysmaailmasta. Pehu-Voiman (1999) mukaan laatutyö laajassa merkityksessä on auttanut ammattikorkeakouluja muutosten läpiviemisessä, jotta siirtyminen monialaisiin,
yhtenäisinä toimiviin korkeakouluihin on ollut mahdollista. Oppilaitosten omien arviointi- ja kehittämisjärjestelmien luominen, joka olennaisina tekijöinä kuuluvat laatutyöhön, on auttanut oppilaitoksia ottamaan tulosvastuun itselleen. Ammattikorkeakoulujärjestelmän luomisen yhteydessä yhtenä tavoitteena on ollut ammatillisen koulutuksen
hajauttaminen sekä vastuun siirtäminen omasta toiminnasta itselle. Laatutyöllä on nähty
olevan ammattikorkeakoulujen toiminnassa monia tehtäviä, ei pelkästään koulutuksen
laadullisen tason kohottaminen.

7.1.1

Tuloksellisuuskäsitteestä ja sen soveltamisesta ammattikorkeakoulujen
toiminnan arviointiin

Tuloksellisuus käsitteenä on ymmärretty eri tavoin. Laajimmillaan sillä viitataan kaikkeen myönteiseen. Suppeimmillaan käsitteellä on viitattu tavoitteiden saavuttamisen
asteeseen. Tuloksellisuus käsitteenä on jokseenkin selkiintymätön. (Lumijärvi 1988, 42;
Jarnila 1998, 89.) Jakku-Sihvosen mukaan (1993) koulutus on tuloksellista silloin, kun
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla koulutusjärjestelmän kullekin organisaatiomuodolle, oppilaitokselle ja yksilön toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tuloksellisuutta mitataan toiminnan tavoitteellisuudella ja sillä, miten hyvin tavoitteet saavutetaan. Tuloksellisuuden arviointi on päämäärätietoista, suunniteltua toimintaa.
Koulutusjärjestelmän tehtävämäärittelyt ja tavoitteiden sisällöt ensisijaisesti määritellään normatiivisesti, koulutusta koskevan lainsäädännön kautta. Toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja toiminnan arviointi jäävät kunkin oppilaitoksen tehtäväksi.
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Koulutuspoliittisessa linjauksessa tämä merkitsee koulutuksen ohjaamisen siirtymisestä
arviointikeskeiseen kehittämiseen. Oppilaitoksille itselle jää siten vastuu oman paikkansa ja oman profiiliinsa löytämisestä. Ammattikorkeakoulut ja koko ammattikorkeakoulujärjestelmä ovat alusta alkaen joutuneet soveltamaan uutta koulutuspoliittista linjaa
omaan toimintaansa. Tuloskeskeisen koulutuspolitiikan voimistuminen osui samaan
aikaan kun ammattikorkeakoulujärjestelmän perustaminen aloitettiin maassamme.
TAULUKKO 7

Tuloksellisuuden arvioinnin nelikenttä (Lumijärvi 1988,43-44)

SISÄINEN TEHOKKUUS
TUOTIAVUUS,
TALOUDELLISUUS

LAATU

Miten säästeliäästi ja taloudellisesti voimavaroja käytetään aikaansaatuihin suoritteisiin?

Miten hyviä laadultaan
suoritteet (palvelut )ovat?

SISÄINEN SOSIAALINEN
TOIMIVUUS

VAIKUTIAVUUS JA
YHTEISKUNNALLINEN
TOIMIVUUS

Miten hyvin organisaatio
ottaa huomioon henkilöstön
työelämän laatuun kohdistamat
tarpeet ja odotukset?
.,

Millaiset vaikutukset
tuotetuilla palveluilla on
(hyödyt ja vaikutukset)?

Ammattikorkeakoulut on nähty vaihtoehtoisena keinona ammatillisen korkeamman asteisen koulutuksen järjestämiseen. Niiden nähtiin olevan parempi tai erilaisempi vaihtoehto opistoasteen koulutukseen verrattuna ja parempi tai erilaisempi vaihtoehto akateemisille korkeakoulutukselle. Kun ammattikorkeakouluihin sovelletaan tulosajattelua,
niiltä odotetaan uusia, parempia tuloksia muihin koulutusinstituutioihin verrattaessa.
Tuloskeskeisessä koulutuspoliittisessa linjassa paremman aseman saavat innovatiiviset
ja suorituskykyiset oppilaitokset. Ammattikorkeakouluihin kohdistetaan monenlaisia
odotuksia niiden tuloksellisuuden suhteen. Lumijärvi (1988) on tarkastellut tuloksellisuuden arviointia julkisen hallinnon puolella (ks. taulukko 7). Mallia voidaan soveltaa
arvioitaessa myös koulujen tuloksellisuutta. Se antaa viitekehyksen arvioitaessa koulutuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tuloksellisuuden
arvioinnissa on tärkeää tietää, mihin tuloksellisuudessa pitää kiinnittää huomiota. Tässä
tutkimuksessa malli (ks. taulukko 8) antaa viitekehyksen arvioitaessa ammattikorkeakoulujen muuttuneista toimintatavoista aikaansaatuja tuloksia. Saatujen tulosten avulla
voidaan arvioida ammattikorkeakoulujen toiminnassa ilmenevää muuttunutta suhdetta
opistoasteen koulutukseen.
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7.1.2

Tuloskeskeisen koulutuspolitiikan ideologinen malli sekä tuloksellisuuden arviointimalli ammattikorkeakoulujen toiminnassa

Yhteiskunnan muuttuessa tai siirtyessä modernista ajasta jälkimoderniin, koulutuksen
ohjauksen lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Koulutukselle asetetut perinteiset tehtävät
muuttuvat tuloskeskeiseksi. Valtion rooli koulutuksen ohjaajana vähenee ja markkinavoimat ja työelämä ohjaavat yhä etenevässä määrin koulutusta. Tähän liittyy korostuneesti taloudellinen näkökulma, koska koulutuksen rahoittajina voivat olla myös muut
tahot kuin valtio. Valtio luo puitteet koulutukselle, mutta samalla antaa väljät raamit
toteuttaa koulutusta. Sidonnaisuus ulkopuolisiin tahoihin kasvaa ja ne saavat enemmän
ohjausvaltaa koulutuksen muotoutumiseen. Cowen (1996, 158-162) on kuvannut modernin ajan ja jälkimodernin ajan koulutuksellisia lähtökohtia ja koulutuksen rakenteissa
ja sisällöissä tapahtuvaa muutosta siirryttäessä modernista ajasta jälkimoderniin, postmoderniin aikaan (ks. kuvio 12). Cowenin malli antaa teoreettisen viitekehyksen tarkasteltaessa koulutuspolitiikan ideologian muuttumista siirryttäessä modernista postmoderniin aikaan. Koulutuspolitiikan ideologian muuttumisella on ratkaiseva merkitys
koulutuksellisen tehtävän rakentumisessa sekä arvomaailmassa, jossa koulutuksellista
tehtävää suoritetaan.
Modernin ajan voimakkain lähtökohta, koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoisuus,
kääntyy myöhäismodernissa kansainväliseksi taloudelliseksi kilpailukyvyksi. Modernin
ajan koulutuksessa korostui vahva ideologinen yhdysside kansalaisuuteen kasvattamisessa ja tasa-arvoisuuden toteuttamisessa. Jälkimodernin ajan koulutuksessa vahva
ideologinen yhdysside muuttuu kansainväliseksi kilpailukyvyksi ja koulutuksen tehtäväksi tuottaa tähän kansainväliseen kilpailuun tietoa ja osaamista. Modernin ajan koulutuksessa oli myös olemassa taloudellinen motiivi (valikointi ja ammattiin kouluttaminen), mutta koulutusta ohjattiin poliittisin ja yhteiskunnalIisin motiivein. Yhteiskunnallinen sopimus ja poliittiset lupaukset hylätään ja ensisijaiseksi koulutusta ohjaavaksi
lähtökohdaksi tulee kansainvälinen talous.(Cowen 1996, 162.)

MODERNISTA

-------...

JÄLKlMODERNIIN

Poliittis-hallinnollisesti
ohjautuva malli (lähtökohtana
sosiaaliset kulttuuriset kerrostumat)

Markkina-työelämälähtöisesti
ohjautuva malli (lähtökohtana
taloudelliset arvot)

Taloudelliset motiivit
(taloudellinen kasvu)

Koulutuspanostuksesta maksimaalinen voitto (kilpailu uuden
tiedon tuottamisesta)

Kansalaisuuteen, kulttuuriseen identiteettiin kasvattaminen (sosialisaatio)

Koulutus välineenä kansainvälisessä kilpailussa (koulutuksen taloudellinen hyöty)

Koulutuksellisen tasa-arvon
mahdollistuminen

Kansainvälinen kilpailukyky
tehokkuus (toiminnan sisäinen ja
ulkoinen tehokkuus)

KUVIO 12

Koulutusta ohjaavat lähtökohdat modernissa ja postmodernissa

ajassa (Cowen 1996)

Koulutuspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi on tullut tuloskeskeisyys. Tuloskeskeisyyden korostumiseen vaikuttaa koulutuspolitiikan ideologisen lähtökohdan muuttuminen

120
(vrt. Cowenin malli). Seuraavassa ammattikorkeakoulujen toiminnan tuloksellisuutta
arvioidaan taulukossa 8 esitetyn arviointimallin mukaan. Yleistä tehokkuutta voidaan
tarkastella organisaation muuttuneella rakenteella, laatua koulutusohjelmien sisällöllisissä ratkaisuissa tapahtuneiden muutosten avulla, koulutuksen vaikuttavuutta työllistymisen, alueellisen ja kansainvälisen tehtävän kautta sekä sisäistä sosiaalista toimivuutta oppimisympäristössä ja työympäristössä tapahtuneiden muutosten avulla.
TAULUKKO 8

Tuloksellisuuden arviointimalli ammattikorkeakoulujen toiminnassa

TEHOKKUUS, TALOUDELLISUUS, TUOTIAVUUS

LAATU

Organisaatiomalli :

Koulutusohjelmat:
Koulutusohjelmien tavoite
Koulutuksen metataidot
Koulutuksenldinosaaminen

Verkostomalli

+

Tulokset toimintaan

Tulokset koulutuksen laadullisuuteen

SISÄINEN SOSIAALINEN
TOIMIVUUS

VAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS

Työympäristö:
Työympäristön kehittyminen
Opettajien, henkilöstön koulutus

Koulutusohjelmat:
Alueellinen koulutustehtävä
Kansainvälinen koulutustehtävä
Työllistymir;n

Tulokset j a vaikutukset työympäristöön

Tulokset koulutuksen vaikuttavuuteen

+

7.2

Organisaatiomallina verkostoituminen

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa ja niiden esittämissä visioissa korostuu
verkostoituminen ympäristöön. Verkostoitumista ympäristöön pidetään yhtenä keinona,
jolla ammattikorkeakoulut pyrkivät vastaamaan muutokseen ja niiden tuomiin uusiin
haasteisiin. Verkostot rakennetaan työelämän sekä muiden yhteistyökumppaneiden välille. Toimilupahakemuksissa muina yhteistyökumppaneina mainitaan yliopistot, muut
oppilaitokset ja kirjastot. Kansainväliset yhteydet ja niistä syntyneet yhteistyömuodot
koetaan ammattikorkeakoulun toiminnassa erittäin tärkeinä. Seuraavassa arvioidaan
ammattikorkeakoulujen verkostojen rakennetta ja niitä tuloksia, joita verkostoitumisella
on saatu aikaan toiminnassa.
Verkostoituminen liittyy organisaation rakenteen sekä organisaation kulttuurin
muutokseen. Luvussa 4.1. on tarkasteltu organisaation kehittymisprosessia ja siihen
liittyvää kulttuurista muutosta. Verkostoitumisajatteluun sisältyy kulttuurinen muutos,
koska oppimisympäristö nähdään sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti erilaisena.
Verkostoitumismalli suosii avointa oppimisympäristöä ja oppiminen liittyy kontekstu-
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aaliseen toimintaympäristöön. Tämä edellyttää koulutusorganisaatioita rakenteellista
muutosta sekä muutoksia pedagogisiin toimintatapoihin.
Verkostojen kehittyminen avoimeksi oppimisympäristöiksi edellyttää oppilaitokselta eri tahojen välille rakennettuja yhteistyösuhteita. Oppimisen kannalta on tärkeää,
että yhteistyön seurauksena oppiminen on mielekästä, oppimista eteenpäin vievää
(Kauppi 1994, 250-256). Oppivat organisaatiot ovat satsaus inhimillisten voimavarojen
kehittämiseen. Verkostojen rakentamisessa tavoitteena on, että kontekstuaaliset ja innovatiiviset oppimisprosessit täydellistyisivät ulkopuolisten ja uusien ärsykkeiden sekä
sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Eri tahojen välisiin vuorovaikutussuhteisiin liittyvän yhteistyön toivotaan synnyttävän uutta ajattelua. Uuden ajattelun kautta syntyisi
uutta innovaatiotoimintaa, joka parantaisi koko klusterin, yhteenliittymän toimintamahdollisuuksia. Erilaisissa oppimisympäristöissä on mahdollista oppia tietoa. Tieto, taito ja
osaaminen rakennetaan aina kulttuurisesti ja sosiaalisesti, siksi sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin rikkaus on avaintekijöitä tietojen ja taitojen kehittämiselle, hyödyntämiselleja siirtämiselle. (Billet 1992, 147-148; Andersson 1994, 232-234.)
Oppiminen verkostoissa vaatii opiskelijoilta uusia valmiuksia, samoin myös
opettajalta. Opiskelijalta vaaditaan tietoisempaa näkemystä omasta opiskelustaan ja sen
ohjaamisesta, jotta oppiminen olisi mielekästä ja hyödyllistä. Opiskelijan pitää pystyä
saamaan kokonaisnäkemys oppimisestaan toimiessaan erilaisissa verkostoissa. Mäkelä
(1994b, 228-231) puhuu verkosto sivistyksestä, johon sisältyy perinteisten luku- ja kirjoitus- ja laskutaitojen ohella kulttuurintuntemus, systeemiajattelu, tulevaisuusajattelu,
ekologinen osaaminen, kommunikaatiotaitoja kirjallisesta ilmaisusta kuvalliseen, tietotaidot, kyky tiedon hallintaan sekä kyky jatkuvaan oppimiseen.
,.

7.2.1

Työelämäsuhteiden rakentuminen verkostoissa

Työelämäsuhteiden rakentumista voidaan tarkastella suunnittelutasolla, toimintatasolla
sekä taloudellisella tasolla. Työelämän edustajat on kytketty ammattikorkeakoulujen
toimintaan kaikilla edellä mainituilla tasoilla. Yksi yhteistyömuoto ja yhteistyömuodon
lähtökohtana on se, että työelämän edustajat ovat mukana ammattikorkeakoulujen hallinnossa. He ovat osallistuneet kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa ammattikorkeakouluissa strategiseen suunnitteluun sekä koulutusohjelmien kehittämiseen. Lisäksi työelämän edustajia on käytetty asiantuntijoina opetussuunnitelmatyöskentelyssä. Strateginen suunnittelu, koulutusohjelmien kehittäminen sekä opetussuunnitelmatyö ovat ammattikorkeakoulujen toiminnassa niitä keskeisiä alueita, jotka luovat viitekehyksen
koulutuksen suunnittelulle. Työelämän edustajat toimivat lähinnä asiantuntijoina, mutta
joissakin ammattikorkeakouluissa he käyttävät päätösvaltaa keskeisissä suunnittelu- ja
kehittämistehtävissä.
Toiminnallisella tasolla työelämän edustajat osallistuvat ammattikorkeakouluj en
opetukseen, harjoitteluun sekä opinnäytetöihin. Opetustyöhön he osallistuvat vaihtelevasti. Opetustyöhön osallistuminen riippuu koulutusalasta. Joillakin aloilla työelämän
edustajia käytetään runsaammin kuin toisilla. Keskimääräisesti työelämän edustajat
hoitavat opetuksesta viidestä prosentista kolmeenkymmeneen prosenttiin eri ammattikorkeakouluissa. Opetustyöhön osallistuminen ei kuitenkaan ole keskeisin toimintamuoto, vaan enemmän heitä käytetään harjoittelun ja opinnäytetöiden sekä projektien
ohjaajina.
Työelämä tarjoaa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja tukee opiskelijoiden työssä
oppimista aidossa työympäristössä. Harjoittelupaikat perustuvat oppilaitosten ja työ-

122

elämän välillä tehtyihin pitkäaikaissopimuksiin. Harjoittelumuotoina ovat entistä
enemmän erilaiset kehittämishankkeet ja projektit, joihin opiskelijat sitoutuvat. Työelämällä sekä ammattikorkeakouluilla on yhteisiä palvelukeskuksia, joissa opiskelijat
voivat suorittaa harjoittelujaksonsa. Yritykset käyttävät opiskelijoita myös kansainvälisyystyöhön, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia.
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat toimivat yhteistyölinkkinä kansainvälisten kontaktien luomisessa yritysmaailmaan. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tarkoituksena
on yhä etenevässä määrin palvella työelämän tarpeita. Pyrkimyksenä on tehdä opinnäytetyöt tulevaisuudessa kokonaan työelämälIe. Opinnäytetyöt ovat tilaustöitä ja osa niistä
tehdään maksullisena. Suurin osa opinnäytetöistä, lähes sata prosenttia tekniikan sekä
kaupan ja hallinnon alan opinnäytetöistä, tehdään työelämälIe ja ulkopuolisille tilaustöinä.
Työelämä tukee ammattikorkeakoulujen toimintaa myös taloudellisesti. Taloudellinen tuki voi olla suoraa tai välillistä. Se voi rahallisesti tukea suoraan ammattikorkeakoulujen toimintaa. Työelämä voi tukea toimintaa myös perustamalla lahja- ja stipendirahastoja. Työnantajat rahoittavat opinnäytetöiden tekemistä. Välillisesti taloudellisen
toiminnan tuki näkyy laitehankinnoissa, koneiden ja laitteiden vuokrauksessa sekä yhteisten tilojen käyttönä sekä oppimateriaalin vaihtona. Ammattikorkeakoulut järjestävät
täydennyskoulutusta sekä myyvät erilaista palvelutoimintaa elinkeino- ja työelämän
tarpeisiin. Täydennyskoulutuksen ja palvelutoiminnan taloudellinen arvo ja tuki on
huomattava ammattikorkeakoulujen toiminnassa.
Ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisestä yhteistyöstä on syntynyt monia
tuloksia. Ammattikorkeakoulujärjestelmän syntymisen myötä on lähdetty aktiivisesti
luomaan yhteistyösuhteita työelämän suuntaan, mikä on ollut niiden yhtenä tarkoituksena ja tehtävänä. Yhteistyömuotoina on syntynyt eri aloille suuntautuneita kehittärrus- ja
palvelukeskuksia, joiden tarkoituksena on osaamisen kehittäminen. Ammattikorkeakoulut ovat perustaneet myös omia palvelutoimintaan liittyviä keskuksia, joiden tarkoituksena on antaa asiantuntija-apua elinkeino- ja työelämälIe sekä yrityksille. Kehittämishankkeiden ja projektien kautta tarkoituksena on tuottaa uutta osaamista ja syventää
aikaisempaa osaamisen tasoa, millä on käyttö arvoa sekä työelämässä että ammattikorkeakouluissa niiden toiminnan kehittämiseksi. Työelämän ja ammattikorkeakoulujen
välille yhteistyöstä on syntynyt moniulotteinen vaihto- ja hyötysuhde (ks. kuvio 13).
Vaihto- ja hyötysuhteen periaatteena on molempia osapuolia hyödyttävä toiminta. Tulosajattelun mukaan yhteistyön on oltava kannattavaa. Uusi osaaminen näkyy esimerkiksi tuotekehittelyssä, kansainvälistymisessä sekä uuden yritystoiminnan syntymisenä.
TyöelämälIe sekä ammattikorkeakouluille verkostoituminen on ollut tuloksellista.
Työelämälle se on merkinnyt osaamisen kehittymistä, mikä on edesauttanut yritys- ja
palvelutoiminnan kehittymistä ja lisännyt kannattavuutta. Osaamisen lähtökohtana on
ollut ammattikorkeakouluilta saadut koulutuspalvelut, asiantuntijapalvelut sekä opiskelijoiden kautta tulleet tiedot ja taidot. Ammattikorkeakouluille suhteet työelämään ovat
hyödyntäneet oppimistapahtumaa. Oppimisympäristö on laajentunut, omaa osaamista
on voitu toteuttaa aidossa työympäristösSä. Oppimistapahtumaan on tullut uusia virikkeitä; oppimisen metodit ovat monipuolistuneet (projektit yöt, kehittämishankkeet).
Ammattitaidon vahventuminen on ollut yhteistyön keskeinen tulos. Arnmatillisuus on
laajentunut, monipuolistunut ja uutta osaamista on tullut mukaan. Ammattikorkeakoulut
ovat myös aktivoituneet perustamaan omaa yritys- ja palvelutoimintaa.
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VAIHTOSUHDE

TYÖELÄMÄ
Autenttinen oppimisympäristö

AMMAITIKORKEAKOULU
Yritys- ja palvelutoiminnan
kehittäjä

.

taloudellinen toiminta
~

-koulutus, asiantuntijapalveluiden
sekä osaamisen myyminen

-rahoitus, taloudellinen tuki,
palveluiden ostaminen

mlu toiminta
-työvoiman saaminen
(hmjoittelijat)

+

-työssä oppimisen mahdollisuus
opiskelijalle (hmjoittelu), oppimisympäristön laajenTinen

-osaamisen kehittäminen
(projektit, hankkeet, tutkimus,
opinnäytetyöt ym.)

-osaamisen kehittäminen
(projektit, hankkeet, tutkimus,
opinnäytetyöt ym.)

-yritys- ja Palv!utoiminnan
kehittäminen, elpyminen
uusi yritystoiu;ta

•
.
-ammatI'11'lsen osaamisen
vahventaminen, sen liittäminen tieto- ja taitoperustaan

-taloudellinen kannattavuus,
uudet työpaikat

-työllistyminen, oman yrityk-

+

7

,.

asiantuntijuus
(työelämän jatkuva kehittäminen)
KUVIO 13

Ammattikorkeakoulujenja työelämän yhteistyösuhteiden tulokset

Toimilupahakemuksissa esitetään myös tulevaisuudennäkymiä työelämäsuhteiden kehittämiseksi. TulevaisuusperspektiivisSä ei esitetä mitään radikaaleja muutosnäkymiä.
Kaikissa toimilupahakemuksissa erilaiset projektit ja kehittämishankkeet ovat toimintamuotoja, joihin ammattikorkeakoulut haluavat yhä enemmän sitoutua. Erilaisten palvelu- ja kehittämiskeskusten perustaminen (työelämää palvelevia) koetaan tärkeänä.
Opettajien työelämään tutustumisjaksot ja opiskelijoiden ja opettajien sitoutuminen erilaisiin työelämän projekteihin koetaan tärkeiksi työelämäsuhteita ylläpitäviksi tekijöiksi. Täydennyskoulutuksen järjestäminen ja sen kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi on myös yksi tulevaisuudessa kehitettävä toimintamuoto.
Toimilupahakemuksista käy selville, että aktiivisuus työelämän suhteen on lisääntynyt ja aktiivisesta yhteistyöstä voidaan esittää monia toiminnallisia tuloksia.
Opistoasteella oli myös vahva sidonnaisuus ammatiIlisuuteen sekä toimivat työelämäsuhteet. Arnmattikorkeakouluilla on ollut opistoasteelta periytyneet valmiudet ja kyvyt kehittää työelämäsuhteita, koska ammattikorkeakoulujen perustana on olemassa
oleva opistoasteen rakenne. Edellä esitetyt toiminnalliset tulokset ovat perustuneet pitkälti aktiivisuuden ja tehokkuuden lisääntymiseen ja käyttöönottoon. Ammattikorkea-
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koulujen toimintaa ohjaa vahvasti tulosajatteluun perustuva toiminta-ajattelu. Jos opistoasteen toimintaa olisi samalla tavalla tehostettu ja aktivoitu ja jos toimintaan olisi liitetty sama tulosajattelu, työelämäsuhteisiin nähden olisi saatu vastaavanlaisia tuloksia.
Organisaatiorakenteita ja toimintatapoja muuttamalla olisivat tulokset voineet olla vastaavanlaisia, kuin mitä ammattikorkeakoulujärjestelmällä on saatu aikaan. Perusteluja
sille, missä suhteessa ammattikorkeakoulujärjestelmällä on nähty olevan paremmat
valmiudet kehittää elinkeino- ja työelämää, ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista on vaikea löytää.
Työelämän muutosvaatimukset, muutosten nopeus ja ennakoimattomuus olivat
signaaleja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. Ammatillisen koulutuksen tason
kohottamisella ja sen tieteellistymisellä on katsottu voitavan paremmin hallita muutoksia. Ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohtana oli ammatillisuuden tieteellistäminen, teoreettisen tiedon liittäminen vahvemmin osaamiseen. Työelämäsuhteiden
aktivointi on vahvistanut ammatillista osaamista. Ammattikorkeakoulut korostavat toiminnassaan ammatillisuutta ja sen kehittämistä. Koulutuksen tieteellisyys ja teoreettisuus koetaan uhkana, joka voi viedä jalansijaa ammatillisuudelta. Kysymys on kuitenkin korkeakoulutuksesta ja korkeakoulutukseen liittyy aina tietyntasoinen teoreettisuus
ja tieteellisyys, jotta muuttuminen korkeakouluksi olisi mahdollista. Ammatilliseen tieteellistämiseen kuuluvat tietämyksen dokumentaatio, systematisointi, kriittinen arviointi
ja edelleen kehittäminen sekä uuden tiedon, tietämisen syntyminen (ks. Nuutinen 1994,
59).
Tieteellistymisen pitäisi näkyä myös ammattikorkeakoulujen toiminnassa ja toimintatavoissa. Tieteellisen ammatillisuuden kehittyminen ja sen liittäminen toimintaan
ja näkyväksi tekeminen on ensiarvoisen tärkeää korkeakouluksi kehittymisessä. Tieteellisen ammatillisen osaamisen ja perusteiden kehittäminen tällaiselle osaamiselle on
askel kohti syVällisempää muutosta opistoasteelta korkeakouluun. Toiminnalliset tulokset, joita ammattikorkeakouluilla on työelämäsuhteisiin nähden esittää, eli muutokset
toimintatavoissa ja käyttäytymisessä ovat ensi askeleen muutosta. (Ks. Levy & Merry
1986.)
"Suomi tarvitsee ammattikorkeakouluja. Mutta niiden perustamisen yhteydessä on huolehdittava, että koulutuksen ja työelämän suhteita lisätään, uudistetaan ja monipuolistetaan radikaalisti. Ty(Jssä- ja työstäoppiminen on yksi ammattikorkeakoulun keskeisimmistä toimintaperiaatteista. TyiJelämtisuhteet ovat kantava voima ammattikorkeakoulun koko toteutusprosessissa. Ammattikorkeakoulu on merkittävä piristysruiske ... elinkeinoelämtille. T6"
"Ammattikorkeakoulun työeltimtiyhteislyö perustuu vahvaan alakohtaiseen traditioon. Kokeilun aikana yhteistyiJ on entisestätin lisääntynyt. Yhteiset projektit ja harjoittelu toteutuvat aidossa toimintaympäristiJssä. T8"
"Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu oppimisprosessin ja tyiJelämäsuhteiden yhdistämiseen. Sitä on entisestätin syvennetty. Toimintamuotoja ovat kehittämishankkeet, tuotannon-ja
tuotekehityshankkeet, työharjoitteluja opinntiytetylJl, opiskelijoiden yritys- ja palvelutoiminta,
maksullinen palvelutoiminta ja yrityksille tarjottava täsmtikoulutus. T3"
"TyiJeltimtisuhteen kehittäminen ltihtee siitti, ettti ammattikorkeakoulupedagogiikka ja koko
sen toiminta pohjaavat uusien oppimisymptiristöjen luomiseen. Ttillaisia ovat mm. erilaiset
elinkeinorakenteen monipuolistamiseen, yritysten markkinointiin ja kansainvtilistymiseen,
lyöyhteisöjen kehitttimiseen sekti erilaisiin tuotekehittelyihin ttihttiävät hankkeet. T5"
"Ammattikorkeakoulun työeltimtisuhteet perustuvat projekteihin, tylJharjoitteluun, yritys- ja
palveluhautomo-, tylJpaja- ja kummiyritystoimintaan, yksiklJiden tarjoamaan koulutukseen sekti palvelutoimintaan yrityksille. TylJelämtiprojekteissa on synnytetty uutta ammattikorkeakoulun pedagogiikkaaja tutkimusta profiloiva toimintatapa, jossa opetusta, tutkimusta ja tytJeltimtiti on yhdistetty ja siten kehitetty tylJ- ja elinkeinoeltimtin ja toisaalta ammattikorkeakoulun osaamis- ja tietoperustan kehitystä. TJ "
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"Ammattikorkeakoulu on luonut alueen työeltimtitin toimivat ja vuoravaikutteiset yhteistyösuhteet ktiynnistyneiden projektien avulla ... kokeilun aikana on ptitisty yhdessti tekemiseen ... Ammattikorkeakoulun osaamiskeskittymti tukee maakunnallisia kehWtimistarpeita sektJ ... seudun osaamiskeskittymtJti, ammattikorkeakoulun toiminta perustuu korkeimpaan ammatilliseen osaamiseen, jonka ltihttJkohtana on koulutusalojen tytJn tuntemus ja kehitttiminen,
opetustarjonnan monipuolisuus, amk:n voimavaroja suuntaamiseen siten, ettti amk:n osaaminen tunnetaan tyiJeltimtin edustajien joukossa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvtilisesti.

1'2"

Ammattikorkeakoulujen ja työelämän väliset yhteistyömuodot perustuvat pitkälti toiminnalliseen tasoon. Erilaiset projektit ja hankkeet ovat tuottaneet uutta tietoa. Toimilupahakemuksissa ei esitetä osaamisen määrittelyn perusteita, miten uusi tieto voidaan
liittää ammatillisuuteen, miten sillä voidaan vahvistaa ammatillisuuden tieteellistämistä
niin, että siitä syntyisi teoreettinen viitekehys, josta koko ammatillisuuden käsite ohjautuisi uudella tavalla. On kysymys myös opiskelijoiden maailmakuvan rakentumisesta
uudella tavalla, niin että heidän tavoitteenaan olisi uus~ tieteellinen, korkeammantasoinen ammatillinen ja sivistyksellinen osaaminen. Miten ammattikorkeakouluissa voitaisiin tukea opiskelijoiden tietämyksen ja kasvun, kokonaispersoonallisuuden kehittymistä? Sivistyksellisyyden korostaminen ja sen liittäminen ammatilliseen osaamiseen
sekä myös muuhun osaamiseen on askel kohti kokonaispersoonallisuuden kasvua (ks.
Manninen 1977,16; Suortti 1987, 42-45; Hakala 1992; Rauste-von Wright & von
Wright 1994, 94). Edellä mainitut kysymykset johdattelevat ottamaan askeleen kohti
syvällisempää muutosta, kohti toisen asteen muutosta, paradigmallista muutosta. Kyseessä on arvomaailman muutoksesta lähtevä kokonaisvaltaisen toiminnan uudistuminen (ks. kuvio 14). Myös tällaisen muutoksen näkyväksi tekeminen pitää pystyä osoittamaan ammattikorkeakoulujen toiminnassa, jotta todellinen muutos korkeakouluiksi
olisi totta.
•
Toimilupahakemuksissa ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisissä suhteissa
korostuvat toiminnallisen tason muutokset. Jos työelämästä saatuja tietoja ja taitoja ei
pystytä kehittämään edelleen, ammatillisuuteen ei saada varsinaisesti uudistusta syvällisemmällä tasolla. Vahva sidonnaisuus käytännön ammattilaisten kouluttamiseen ei
nosta ammatillisen koulutuksen tasoa korkeakoulutasoiseksi. Opistoaste koulutti käytännön ammattilaisia. Kuvion 14 yläosa rakentaa viitekehystä ammatilliselle korkeakoulutukselle. Tämän osan näkyväksi tekeminen on haasteena ja kehitystehtävänä tulevaisuudessa ammattikorkeakouluille. Jos ammattikorkeakoulujen arvomaailma ohjautuu
liiaksi työelämäsuhteista ja ammatillisuuden rakentaminen jää pitkälti työelämästä tulevien tarpeiden varaan (esimerkiksi täsmäkoulutus), ammattikorkeakoulujen kehittyminen korkeakouluksi estyy. Ammattikorkeakouluilla tulee itsellään olla elinkeino- ja työelämästä saadun tiedon "jatkojalostamistaidot": mallit ja viitekehykset tietojen ja taitojen liittämiseksi osaamiseen, uudenlaisen asiantuntijuuden kehittämiseen ja sitä kautta
korkeanasteisen ammatillisen koulutuksen kehittymiseen.
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Arvomaailman muutos: ammatillisen opistoasteen
mieltäminen ammatilliseksi korkeakouluksi

--+

Teoria, teoreettinen viitekehys, tieteellisyys, tutkimus:
-ammatillisuuden ja sivistyksellisyyden yhdistyminen
koulutuksessa, ammatillisuuden uusi käsite; asiantuntijuus
-tieteellisen ammatillisuuden kehittäminen, osaamisen perustuminen
...
uuteen tietämykseen, tiedon paradigmallinen muutos
-opiskelijoiden maailmankuvan uudelleen rakentuminen
-koulutuksen kehittäminen, uuden tiedon soveltaminen

+
+

-käytännön toiminta työelämässä (projektit, hankkeet ... tutkimus)

-uuden tietämyksen syntyminen (tiedot, taidot), teoria ... uusi tieto sekä
työelämälle että ammattikorkeakouluille
nykyinen
toiminta
Arvomaailma toiminnan uudistuminen:
Paradigmallinen muutos

•

KUVIO 14

7.2.2

Paradigmallinen muutos: opistoasteesta ammatilliseksi korkeakouluksi

Verkostoituminen yliopistoihin sekä muihin oppilaitoksiin

Ammattikorkeakouluilla on monenlaisia yhteistyömuotoja yliopistojen, korkeakoulujen,
muiden ammattikorkeakoulujen sekä myös toisen asteen oppilaitosten kanssa. Yhteistyö
on tiiviimpää oman alueen tai lähiympäristön yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.
Yksi tärkeä yhteistyömuoto yliopistoihin nähden kaikilla ammattikorkeakouluilla on
ollut ja tulee olemaan opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen (esimerkiksi ylempi
korkeakoulututkinto, PD-koulutus) sekä tieteellisten jatko-opintojen järjestäminen.
Muita yhteistyömuotoja ovat opettaja- ja opiskelijavaihdot ja avoimen korkeakouluopetuksen sekä muun yliopistollisen opetuksen sisällyttäminen osaksi ammattikorkeakouluopintoja ja -tutkintoja. Tavoitteena on ollut oman opetuksen täydentäminen, laajentaminen ja monipuolistaminen. Yhteistyö on ollut myös taloudellinen kysymys. Resursseja on voitu säästää ja suunnata toisin käyttämällä olemassa olevia voimavaroja
hyväksi. Opettajavaihdot sekä yhteisten tilojen ja laitteiden käyttäminen on ollut eräs
keskeinen muoto resurssien säästämiseksi. Muiden ammattikorkeakoulujen opetusta on
voitu hyödyntää oman opetuksen täydentäjänä. Toisen asteen oppilaitoksiin suuntautuva
yhteistyö on ollut vähäisempää, toimilupahakemuksissa se ei niinkään korostu. Toisen
asteen koulutuksen ja kehittämistyön tulisi rakentua tiiviiseen yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikoulutuksen arvostamisen ja vetovoimaisuuden lähtökohtien parantaminen voisi alkaa laadukkaan toisen asteen koulutuksen kehittämisestä,
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jolla luotaisiin ammattitaitoa ja ammatillisuutta syventävä, luonteva jatkokoulutusväylä
ammattikorkeakouluihin. Ammattikorkeakoulut voisivat tukea toisen asteen ammattikasvatuksen ja -opetuksen sisällöllistä ja pedagogista kehittämistyötä. Ammattikorkeakoulut eivät omassa kehittämistyössään saa unohtaa toiseen asteen merkitystä irrottautumalla liiaksi omaksi organisaatioksi. Ammattikorkeakoulun juuret lähtevät viime kädessä ammatillisesta peruskoulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen arvostus ja vetovoimaisuus lähtee vahvasta ja laadukkaasta peruskoulutuksesta, ja sen arvostaminen
näkyy myös korkeamman asteisen ammatillisen koulutuksen arvostamisena. Oppilaitosten ylläpitäjien tulisi myös kiinnittää huomiota nimenomaan toisen asteen kehittämistyön lähtökohtien vahvistamiseen. Jarnilan (1998) mukaan vaarana voi olla, että
muun ammatillinen koulutuksen kehittämistyö voi unohtua, kun kunnat, kuntayhtymät
ja muut ylläpitäjät "ylikuumentuneessa innostuksessaan" suuntaavat kiinnostuksensa
pelkästään ammattikorkeakouluihin.
Erilaiset yhteiset projektit ja kehittämishankkeet ovat olleet suosittuja yhteistyömuotoja. Yliopistojen tutkimustoimintaa ja niiden kokemusta on käytetty ammattikorkeakouluissa oman tutkimustoiminnan kehittämisessä. Yliopistojen kanssa on kehitetty
myös jonkin verran oppimateriaalia ja yliopistot ovat olleet mukana ammattikorkeakoulutuksen sisällöllisessä kehittämistyössä. Joissakin ammattikorkeakouluissa on
suunniteltu yliopistojen kanssa yhteisiä koulutusohjelmia. Yhteistyön tuloksena etäopetusteknologiaa kehitetään sähköisen verkoston awlla.
Tulevaisuudessa yhteistyötä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten
kanssa halutaan edelleen kehittää ja suhteita ylläpitää edellä mainittujen yhteistyömuotojen kautta. Tulevassa toiminnassa korostetaan yhteisten projektien, kehittämishankkeiden ja tutkimustoiminnan lisäämistä, yhdessä tekeminen koetaan tärkeänä toimintamuotona. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tavoitteena' on osaamisen
kehittäminen (lähinnä tutkimustoiminnan awlla). Jonkin verran yhteistyöitä on haettu
apua ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittämiseen, joka liittyy opetussuunnitelmatyöskentelyyn sekä koulutuksen sisällölliseen suunnitteluun.
Verkostoitumalla yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa on haettu täydennystä omaan toimintaan, omien opintojen laaja-alaistumiseen ja monipuolistamiseen.
Tiedon vaihto on rikastuttanut molempia osapuolia. Kun ammattikorkeakoulut tulevaisuudessa kehittyvät korkeakouluiksi, on mahdollista ja toivottavaa, että ne itse tuottavat
tieteellistä tietoa tutkimuksen kautta opetuksensa perustaksi. Nuutisen (1994, 61) mukaan ammattien tieteellistämiseen tulee liittyä valmiudet perehtyä ammattialaan tieteellisiä menetelmiä käyttäen ja tuottaa ammattialaa koskevaa uutta tietoa. Ammattikorkeakouluille tämä merkitsee autonomista ja itseriittoista tutkimuksen tekemistä hyödyntämään omaa opetustaan ja toimintaansa. Esimerkiksi moniammatillisuus ja monialaisuus
taJjoaa uuden tutkimuskohteen, jonka päämääränä voisi olla tuottaa uutta tietoa, uutta
teoriaa moniammatillisuuden perustaksi. Syntynyttä uutta ammatti-identiteettiä voitaisiin siten vahvistaa siihen liittyvälIä uudella tiedolla. Ammattikorkeakouluilla itsellään
tulisi olla tarvittavat valmiudet, keinot ja asiantuntijuus kehittää ammatillisuuden perustaksi aivan uudenlaista osaamista ja tietämystä, jonka lähtökohtana olisi paradigmallinen muutos.
Yliopistot ovat pitäneet tiukasti kiinni tieteellisestä tutkimustyöstä. Yliopistot eivät halua laajentaa ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaa. Yliopistojen taholta tieteellisen tutkimuksen suuntaviivat ja taso sekä sen kohdentuminen työelämää ja lähiympäristöä palvelevaksi haluttaisiin säilyttää nykyisellään. Ammattikorkeakoulujen
tutkimus voi kohdentua sen erikoisosaamisalueelle, oman alueen elinkeino- ja työelämää palvelevaksi. Jos tutkimuksella voidaan tuottaa sellaista tietoa, joka palvelee myös
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laajempaa tahoa, sen käyttöä ei tulisi rajoittaa. Ammattikorkeakoulun tutkimus voi olla
myös korkeantasoista tutkimusta. Ammattikorkeakoulujen kehittymisen kannalta sellaisen uuden tiedon tuottaminen, joka palvelisi nimenomaan ammattikorkeakoulujen
omaan toiminnan kehittymistä ja ammattikorkeakoulun profiloitumista, olisi tärkeää.
Edellä (ks. luku 7.2.1) on todettu, että työelämän projekteissa ja kehittämishankkeissa
mukana oleminen ei riitä, eikä se, että uudella tiedolla tyydytään toiminnallisella tasolla
toimintatapojen uudistumiseen tai muuttumiseen. Tarkoituksena on uuden tiedon tuottaminen, joka palvelisi sekä elinkeino- ja työelämän kehittymistä että ammattikorkeakoulujen oman toiminnan kehittymistä syvällisemmällä tasolla. Jos amattikorkeakouluilla on valmiudet, tietoa, taitoa ja osaamista, ei sen tutkimustoimintaa tulisi rajata.
Ammattikorkeakoulujen tavoitteena tulisi olla korkeatasoisen, tieteellisen ja teoreettisen
viitekehyksen omaavan ammatillisuuden kehittäminen, jotta muutos korkeakouluiksi
toteutuisi. Näiden yhdistäminen ei ole ristiriitaista eikä se välttämättä murtaisi ammattikorkeakoulun perustehtävää olla lähellä käytännön työelämää.
7.2.3

Verkostoituminen kirjastoihin

Ammattikorkeakoulujen myötä kirjasto- ja informaatiopalvelut ovat kehittyneet ja laajentuneet. Erilaisia tiedonhankintatapoja ja -metodeja on kehitetty vastaamaan paremmin opiskelijoiden muuttuneita tarpeita. Aikaansaatuja muutoksia ovat tiedonhakujärjestelmien luominen, kirjavalikoiman kasvu, vieraskielisen kirjallisuuden lisääminen ja
sähköisten yhteyksien käyttömahdollisuuksien antaminen opiskelijoille. Näillä toimenpiteillä ammattikorkeakoulut ovat halunneet varmistaa opiskelijoiden tiedonsaantimahdollisuuden. Kirjasto- ja tietopalveluiden heikko taso on ollut yksi suurimpia heikkouksia ammattikorkeakoulujen toiminnassa. (Ks. Korkeakoulujen arviointineuvostojen julkaisuja 1998; 1999.) Ammattikorkeakoulut ovat joutuneet panostamaan voimakkaasti
näiden palveluiden tason kohottamiseksi.
Kirjastopalvelutoimintaa on myös laajennettu ja yhteistyötä tehdään oman paikkakunnan lähikirjastojen sekä yliopistollisten kirjastojen kanssa. Toimivat tiedonhankinta- ja tiedonsaantipalvelut ovat merkittävä tekijä opiskelun kannalta opiskelun perustuessa yhä enemmän itsenäiseen työskentelyyn sekä itsenäiseen tiedonhankintaan.
Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet opetuksessaan huomioon valmiuksien antamisen
itsenäiseen työskentelyyn järjestämällä opetusta tiedonhankinnan tavoista. Kirjastopalveluiden taso vaihtelee eri ammattikorkeakoulujen välillä, koska suuremmissa kaupungeissa kirjastopalvelut ovat monipuolisemmat maakunnissa sijaitseviin ammattikorkeakouluihin verrattuna.
Kirjastopalveluiden parantaminen on liittynyt uudistuneeseen oppimisympäristöajatteluun. Kirjastot eivät ole vain kirjojen lainaamista varten, vaan niiden avulla halutaan tukea avointa oppimisympäristöajattelua, jolloin kirjastojen tehtä-väksi nähdään
opiskelijoiden oppimisen edistäminen tarjoamalla tiloja ja välineitä sekä palveluja erilaisiin oppimistilanteisiin. Kirjastojen tehtävä nähdään laajana, ne voivat toimia oppimiskeskuksena, tieto-taito- ja kulttuurikeskuksena tai mediakeskuksena. Yhtenä perusideana kirjastojen toimintoja tehostettaessa on ollut kehittää opetusteknologiaa perustamalla virtuaalikirjastoja ja elektronisia kirjastopalveluja sekä toimia oppimateriaalikeskuksena. Kirjastojen toimintaa on tehostettu myös kouluttamalla henkilökuntaa. Ammattikorkeakoulujen kirjastotoiminnan kehittämisestä vastaavat lähinnä informaatikot.
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7.2.4

Kansainväliset verkostot

Kansainvälisyys on tullut jokaisen ulottuville, kansainvälistyminen on osa ihmisen arkea. Yleinen yhteiskunnallinen kehitys on johtanut globalisoitumiseen. Kansainväliset
yhteistyöprojektit ja erilaiset taloudelliset yhteistyöliittymät lisäävät kansainvälistä kilpailua. Maahanmuuttajien ja siirtolaisten määrä kasvaa, teknologiset, poliittiset, taloudelliset ja tieteelliset verkostot lisäävät kansainvälistymistä. Kaikki tämä edellyttää kansainvälistä kanssakäymisen taitoa. (Lasonen 1997, 80-84.) Koulutuksessa kansainvälistymisen merkitys korostuu, koska opiskelijoille on annettava valmiudet selviytyä kansainvälisestä kanssakäymisestä. Ammatillisen koulutuksen puolella kansainvälisyys
korostuu herkemmin kuin yleissivistävässä koulutuksessa. Ammatillinen osaaminen on
alttiimpi yhteiskunnassa tapahtuville muutoksille, erityisesti elinkeino- ja työelämän
osalta. Kansainvälistyvät työmarkkinat, kulutustavaroiden ja palveluiden vaihto sekä
monikansallinen kaupankäynti edellyttävät kansojen välistä yhteistyötä myös työvoiman
kouluttamisessa. (Lasonen 1997, 80-84.)
Yleinen kansainvälistymisen ilmiö näkyy myös koulutuspolitiikan ideologian
muutoksena. Kansainvälinen tutkintojen rinnastettavuus, kansainvälisen kilpailukyvyn
parantuminen ja mahdollisuuksien luominen avoimeen liikkumiseen eurooppalaisilla
työmarkkinoilla edesauttoivat ammattikorkeakoulujen syntymistä. Koulutuksen taloudellinen tuottavuus ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen on tuloskeskeisen
koulutuspolitiikan ydin. Lampinen (1998, 73-74) puhuu evolutionäärisestä koulutususkosta. Koulutus nähdään yksilön ja koko yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeänä
tekijänä. Oppimisella ja osaamisella halutaan lisätä yksilöiden ja organisaatioiden kilpailukykyä. Valtiolle hyvä koulutus merkitsee parempaa kilpailukykyä ja arvostusta
kansainvälisellä tasolla. Kilpailukyvyn saavuttaminen globaalisella tasolla koetaan menestystekijänä.
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa kansainvälistyminen nousee keskeiseksi ammattikorkeakoulujen kehittämisalueeksi. KansainVälistymisen tavoitteena on
lisätä opettajien ja opiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Tavoitteena on kouluttaa alansa ammattilaisia, jotka tulevaisuudessa voisivat toimia myös kansainvälisissä työtehtävissä. Kansainvälistymisajatteluun
liittyy humanistisia arvoja. Kansainvälistyminen halutaan liittää luontevaksi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälistymisellä pyritään aikaansaamaan myös uutta ajattelu- ja toimintatapaa, jolloin asennoituminen eri kulttuureihin muuttuisi ja kulttuurien
kohtaaminen ei tuottaisi vaikeuksia. Kansainvälistymisajatteluun liittyy myös taloudelliseen hyötyyn tähtääviä tavoitteita. Kansainvälistymisellä halutaan tukea ja lisätä oman
alueen elinkeino- ja työelämän, erityisesti yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia.
Ammattikorkeakoulut toimivat elinkeino- ja työelämän apuna kansainvälisten yhteyksien luomisessa kansainvälisille markkinoille. Ammattikorkeakouluilla on olemassa olevat, toimivat verkot ulkomaisiin yrityksiin, joita työelämä haluaa hyödyntää. Ammattikorkeakoulut haluavat tuottaa kansainvälisille työmarkkinoille kilpailukykyisiä ammatillisia asiantuntijoita, joiden osaaminen kestää ja jopa ylittää kansainvälisen vertailun.
Tyypillisimmät yhteistyömuodot kansainvälisissä verkostoissa ovat opiskelija- ja
opettajavaihdot, tutkimustyö, työharjoittelu, kehittämisprojektit sekä yritysyhteistyö.
Päämääränä on oman osaamisen syventäminen ydinosaamisalueilla, erikoisosaamisen
tuottamisessa. Jonkin verran tehdään yhdessä kansainvälistä arviointityötä sekä opetussuunnitelmien kehittämistyötä. Ammattikorkeakoulut ovat vastanneet kansainvälistymishaasteisiin lisäämällä vieraskielisen opetuksen määrää. Joissakin ammattikorkeakouluissa on täysin ulkomaisiin tutkintoihin verrattavissa olevia vieraskielisiä koulutus-
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ohjelmia (esimerkiksi Bachelor-tutkinnot), jotka tähtäävät suoraan kansainvälisille työmarkkinoille. Osassa ammattikorkeakouluja yksittäiset opintojaksot ja kurssit suoritetaan vieraskielisenä. Vieraskielisen opetuksen antaminen vahvistaa lähinnä kielellisiä
valmiuksia.
"Ammattikorkeakoulun kansainvtilisyys on kieli- ja kulttuurirajat ylitUivti kokonaisvaltainen
ajattelu- ja toimintatapa, joka edisttiti koulutusyksikk(jjen kansainvtiistti yhteisty(jtti. Se on
suunnitelmallista, pitktijänteistti toimintaa, jolla tuotetaan kansainvtilisille markkinoille kilpailukykyisiti koulutuspalveluitaja ammatillista osaamista. 17"
Kansainvtilistymisen tavoitteena on opiskelijoiden ja henkil(jst(jn valmiuksien kehitttiminen
kansainväliseen ty(jh(jn. Kansainvtiliset verkot mahdollistavat asiantuntija- ja opiskelijavaihdon toteutumisen. Harjoitteluvaihdon tehostaminen yhteisty(jssä vientiteollisuuden kanssa tukee kansallista Uusteollistumisohjelmaa ja koulutushanketta pienen ja keskisuuren teollisuuden viennin edistämiseksi. T2"
"Kansainvtilisyydestä tulee yksi ammattikorkeakoulun strategisista vahvuusalueista. Kolme
vieraskielistä koulutusohjelmaa ja yksi suuntautumisvaihtoehto ovat kansainvälistymisen lippulaivoja. Vieraiden kielten opiskelu ja kulttuurien opiskelu sekä vieraalla kielellä annettava
opetus kuuluvat merkittävtinti osana kaikkiin koulutusohjelmiin. Tavoitteena on kouluttaa
alansa ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet toimia kansainvälisissti tymehtävissä ja yhteis(jissti. T4 ".
"Ptiämääränti on kehitttiti ammattikorkeakoulun toimintamuotoja siten, että kansainvtilinen
toiminta on keskeinen osa toiminnan arkea. T8"

Kansainvälistyminen on moniulotteinen oppimisprosessi. Kansainvälistymiseen liittyy
myös ihmisenä kasvamisen ulottuvuus, kyky kohdata erilaisuutta. Koulutusorganisaation kansainvälistymiskasvatuksessa tulisi korostua humanistiset arvot eikä niinkään taloudelliset arvot, jotka monesti ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiskasvatuksessa painottuvat. Opettajilla sekä opiskelijoilla tulee olla muitakin valmiuksia kuin
hyvä kielitaito: jotta olisi mahdollisuus luoda onnistunut ja mielekäs suhde kansainvälisyyteen. Kansainvälisen yhteistyön lähtökohtana on suora kontakti ihmisten välillä, joiden kulttuuri, kieli ja arvot ovat erilaisia. Kansainväliseen toimintaan sidotaan runsaasti
henkilökohtaisia ja yhteisiä resursseja, joten toiminnan täytyy olla mielekästä, tavoittee\lista ja tuloksellista. Kielellinen valmius ei yksin riitä, vaan yhteistyö perustuu tiettyyn ymmärtämisen tasoon, jotta yhteistyö mahdollistuisi. Oppilaitosten tulisi kansainvälistymistehtävässä löytää ja kehittää onnistuneelle yhteistyölle perusteita ja malleja.
Yhteistyö vaatii tiettyjä sääntöjä, joihin se perustuu. Yhteistyön on lähdettävä eri maiden kulttuurien tuntemuksesta. Kulttuuriset arvot ovat aina läsnä kansainvälisen yhteistyön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taustalla. Kansainvälistymisessä koulutukselta
vaaditaan asenteellista tietoisuutta eri kulttuureista. Asenteellisella tietoisuudella tarkoitetaan kykyä samaistua eri kulttuurista tulevan ihmisen elämäntilanteeseen. Tietoisuus eri kulttuureista luo myönteistä asennoitumista, mikä auttaa kehittämään sosiaalisia
vuorovaikutustaitoja ja helpottaa erilaisuuden kohtaamista. (Ks. Lasonen & Finch 1995,
51-55.)
7.2.5

Yhteenveto verkostoitumisesta

Verkostoihin perustuva yhteistyö koetaan ensiarvoisen tärkeäksi ammattikorkeakouluissa, jopa elinehdoksi ja menestyksen takaajaksi. Verkostoitumisen tulokset näkyvät toiminnallisella tasolla, toimintojen muutoksena tai niiden uudistumisena. Muutokset ja
uudistukset ovat olleet näkyviä tekemisen tasolla. Organisaatiomalli on muuttunut verkostoitumisen myötä (ks. kuvio 15).
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Ammattikorkeakoulujen verkostorakenne

Ammattikorkeakoulut ovat aktiivisesti lähteneet luomaan yhteyksiä ulkopuolisiin tahoihin. Tavoitteena on ollut oman toiminnan tukeminen ja kehittäminen, verkostoitumisesta on haettu tehokkuutta, taloudellisuutta ja tuottawutta omaan toimintaan. Verkostoituminen on ollut ammattikorkeakouluille keino saawttaa tavoitteet, tuki niiden
omassa muutosprosessissa. Verkostoituminen nähdään myös keinona hallita muilta tahoilta tulevia muutoksia.
Verkostoitumisesta saadut tulokset voidaan tiivistää seuraavasti. Oppimisympäristö on muuttunut rakenteellisesti avoimeksi. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on
luoda avoin oppimisympäristö. Oppimista voi tapahtua omassa oppilaitoksessa, lähiympäristössä sekä myös kansainvälisellä tasolla. Ammattikorkeakoulujen osaamiseen on
saatu uusia aineksia. Osaaminen on laajentunut, monipuolistunut ja rikastunut eri tahojen asiantuntijatietoa vaihtamalla sekä tekemällä tutkimustyötä eri tahojen kanssa. Vuorovaikutus eri tahojen välillä on edellyttänyt opetusteknologian rakentamista. Verkostoosaaminen on keskeinen osa-alue muuta osaamista. Verkostoituminen on ollut taloudellisesti kannattavaa.
Ammattikorkeakoulun organisaatiomalli on rakenteellisesti muuttunut ja sen
myötä myös toiminta on muuttunut. Verkostoituminen ei ole ulottunut syvällisempään
kulttuuriseen muutokseen. Ammattikorkeakoulujen verkostoitumisajattelusta ei löydy
yhtenäistä toimintafilosofista rakennetta, arvomaailmaa, josta käsin voitaisiin tukea
ammattikorkeakoulujen syvällisempää muutosprosessia opistoasteesta korkeakouluksi.
Muutos, joka tapahtuu toiminnan ja tekemisen tasolla ja näkyy käyttäytymisen muutoksena, on ensi asteen muutosta. Ensi asteen muutos ei kuitenkaan johda todelliseen
muutokseen, vaan muutoksen tulee lähteä kulttuuriselta tasolta, johon sisältyvät toimintaa ohjaavat ajatukset eli arvomaailma. Kulttuurisessa tasossa tapahtuva muutos
tulee tehdä näkyväksi. Ensi asteen muutos kuvaa prosessin keskeneräisyyttä. Levyn ja
Merryn (1986) mukaan muutos on ensi asteen muutosta, jos muutoksen elementit
koostuvat panoksista, tuloksista, tuotoksista. Muutoksen aste jää toiminnalliselle tasolle.
Muutoksen näkyvyysaste on yleensä korkea, mutta se ei välttämättä edellytä muutosta
kulttuurissa, organisaation tehtävässä, päämäärässä eikä paradigmassa.
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7.3

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävä

7.3.1

Alueellinen ja kansainvälinen tehtävä

Jälkiteollisen yhteiskunnan paikallisuus ja alueellisuus on sidoksissa luonnostaan globaaleihin kehitysilmiöihin. Kansalliset ilmiöt asettuvat myös uusiin suhteisiin. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa tilalliset ja ajalliset suhteet organisoituvat eri tavalla kuin aikaisemmin. (Ks. Giddens 1990, 17-21.) Tulevaisuudessa työ muuttuu abstraktiseksi, symbolisella tasolla tehtävään työhön. Verkostot muotoutuvat uuden symbolisen tuotannon
piirissä uudenlaisiksi vyöhykkeiksi, joilla on oma sosiaalinen rakenteensa, mutta jotka
samalla ja samanaikaisesti ovat hyvin sidoksissa kansainvälisiin yhteyksiin. (Reich
1992, 171-184.) Jälkimodernissa maailmassa yhteiskunta elää vahvoissa ristipaineissa.
Yhtäältä esiintyy vaatimus paikallisuuden korostamisesta, toisaalta realiteettina on liittoutuminen eri asiantuntijoiden kanssa, yhteyksien solmiminen laajalti kansainvälisiin
verkostoihin. Koulutuksen järjestämisen kannalta keskeinen kysymys on, mihin rakenteisiin koulutus kiinnittyy. Onko kiinnitysaste paikallisyhteisö ja sen tarpeet, kansallisvaltio vai vielä laajemmin kansainvälinen yhteisö? (Ks. Rinne & Salmi 1998, 133 .)
Paradoksaalinen tilanne, paikallisuuden, lähiverkostojen korostuminen ja kansainvälistymisen ristiriita, kulkee kautta linjan yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä yksilön
elämäntilanteessa. Keskeisiksi ovat tulleet kansainvälistyminen, kansainvälinen kilpailu
ja yhdentyminen. Yksilöiden tulee kohdata monia erilaisia yhtä aikaa globaaleja ja henkilökohtaisia riskejä. Yksilön tulee pärjätä omassa elämäntilanteessa sekä menestyä
kansainvälisessä kilpailussa. Myös koulutuksessa ja koulutuksen järjestämisessä sama
ristiriita esiintxy. (Ks. Giddens 1990, 176-178.)
Ammattikorkeakoulut ovat koulutustehtävässään joutuneet kohtaamaan edellä
mainitun paradoksaalisen tilanteen. Niiden koulutustehtävässä korostuvat samanaikaisesti sekä alueelliset että kansainväliset haasteet. Ammattikorkeakoulujen lähtökohtana
on ollut ensisijaisesti alueellisiin elinkeino- ja työelämän tarpeisiin vastaaminen, mutta
samalla niiden tulee olla kansainvälistymistä edistäviä , kansainvälisesti kilpailukykyisiä oppilaitoksia. Edellä (ks. luku 7.2.4) verkostoitumisen yhteydessä on tarkasteltu,
miten ammattikorkeakoulut ovat luoneet toimivat verkostot lähiympäristöönsä ja miten
ne samalla ovat ottaneet kansainvälistymisen keskeiseksi kehittämishaasteekseen. Ammattikorkeakoulut ovat alusta alkaen toteuttaneet kaksijakoista roolia toiminnassaan.
Ammattikorkeakoulut toimivat elinkeino- ja työelämän yhteistyöverkkona niiden kansainvälistymisessä. Monet kansainväliset yhteistyöhankkeet ovat lähtöisin ammattikorkeakouluista. Niillä on ollut aktiivinen rooli kansainvälistymiskysymyksissä.
Ammattikorkeakoulut ovat huomioineet alueellisen ja paikallisen elinkeinostrategian toiminnassaan. Ammattikorkeakoulun edustajat ovat mukana monissa alueensa
suurissa ja tärkeissä kehittämisohjelmissa ja -hankkeissa. Ammattikorkeakoulut ovat
perehtyneet seutukuntaliittojen ja maakuntaliittojen kehittärnisohjelmiin, kuntasuunnitelmiin ja ennen kaikkea alueensa elinkeinostrategiaan. Ne seuraavat myös alueensa
työllisyystilannetta. Kaikki nämä ovat olleet lähtökohtana ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien perustamiselle. Näiden kautta ammattikorkeakoulut ovat luoneet vision
alueellisista koulutustarpeista. Ammatti-korkeakoulut seuraavat alueensa työelämän
kehitystä ja etsivät aktiivisesti toiminta-aloja, jotka ovat kasvavia ja kehityskelpoisia ja
jotka ovat taloudellisesta näkökulmasta kannattavia. Niillä on tarkoituksena uuden
yrittäjyyden luominen kehittyvien klustereiden ympärille. Tarkoituksena on myös
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osaamisen kartuttaminen uusilta alueilta. Ammattikorkeakouluilla on tulevaisuutta ennakoiva ja aktiivinen rooli alueensa kehittämistehtävässä.
Ammattikorkeakoulujen alueelliseen koulutustehtävään liittyy vahva yrittäjyyden
korostaminen. Alueellista koulutustehtävää ja koulutusohjelmien perustamista ohjaa
voimakkaasti taloudellinen näkökulma, koska ammattikorkeakoulut näkevät itsensä
alueensa yritysmaailman elvyttäjänä ja kehittäjänä. Vaikuttavuutta haetaan yrittäjyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista kehittää omaa lähiympäristöä. Tuloskeskeinen
koulutuspolitiikka ajaa taloudellisen näkökulman ja hyödyn maksimointia. Cowenin
(1996) mukaan markkina-työelämälähtöisesti ohjautuvasta koulutuspanoksesta on saatava maksimaalinen voitto. Koulutusta käytetään välineenä edistämään koulutuksen
ulkopuolisia tavoitteita, kuten esimerkiksi edistämään yrittäjyyttä (ks. myös Lampinen
1998, 13). Seuraavilla toimilupahakemuksista otetuilla otteilla kuvataan ammattikorkeakoulujen suhdetta oman alueensa kehittämiseen:
"Ammattikorkeakoulun toimialat ja koulutusohjelmat on ensisijaisesti valittu palvelemaan
alueen kehittyviä klustereita: T8"
"Sovitun strategian yleistavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen asemaa osaamisen,
palveluiden ja tuotannon keskuksena ... tärkeä haaste on ollut uusteoIlistaminen eli koulutuksen suuntaaminen kasvuhakuisille aloille ... TI "
"Maakunnan tärkeimmät teollisuuden alat, yritykset ja muu tyiJelämti ovat merkittävästi riippuvaisia ammattikorkeakoulun osaamisesta, palveluista, tuotekehittelystä, kumppanuudestaja
ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisestä. T5"
" ... alueen tärkeitti strategioita ovat koulutustason nostaminen, tuotekehitys, yrittäjyys ja sen
lisääminen, kulttuurin kehittäminen sekti kansainvälistyminen. Kun ntiitti verrataan ammattikorkeakoulun strategioihin, on yhdensuuntaisuus kiistaton ... ammattikorkeakoulun koulutusja palvelutehtävän ptititavoitteena on lisätä alueen tyiJllisyytttija yrittäjyyttä, nostaa koulutusja osaamistasoa sekä saada maakunnan tulotaso ja tuottavuus nousuun. T6"
"Ammattikorkeakoululle on vahva ympäristöstä tuleva tilaus: elinkeinoelämä, väestön koulutusrakenne ja korkea-asteen koulutustyhjiö sekä tyiJllistyvyysedellytykset osoittavat ammattikorkeakoulun tarpeellisuuden ... Ammattikorkeakoulu palvelee erityisesti verkostoituvia ja
kansainvälistyviä pk-yrityksiä. Ammattikorkeakoulun palvelu- ja kehittämistoiminta tukee jo
toimivia pk-yrityksiä ja synnyttää uusia yrityksiä. T3"
"Ammattikorkeakoulu kehittäti uutta yrittäjyyttä koulutuksen avulla ja panostaa menestymisen esteiden poistamista tukemalla yritysten kansainvtilistymistä, markkinoinnin tehostamista
ja kehittämällä uudenlaisia tietoltaito-kombinaatioita. T4"

Yrittäjyys on ollut vahva, ohjaava ajatus ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia perustettaessa. Ammattikorkeakoulut ovat toimilupahakemuksissa nostaneet esille myös
muita keskeisiä tekijöitä, jotka ne näkevät tärkeiksi alueensa kehittämisessä. Näitä ovat
tuotekehitys sekä korkea teknologinen osaaminen. Kun alueelliset tarpeet ovat olleet
koulutusohjelmien perustamisen lähtökohtana, niin ammattikorkeakoulujen koulutuksen
perustamisen ideologiana, ohjaavina ajatuksina ovat yrittäjyys, tuotekehitys ja korkea
teknologinen osaaminen. Alueellisen koulutustehtävän tarpeisiin ammattikorkeakoulut
vastaavat korostamalla yrittäjyyttä, tuotekehitystä sekä korkean teknologian osaamista.
Ammattikorkeakoulujen koulutuksellisen tehtävän lähtökohtana on toimia ensisijaisesti
alueensa talouselämän kehittäjänä.
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on kehittää korkeantasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Ammattikorkeakoulut ovat toimilupahakemuksissaan liittäneet
ammatilliseen osaamiseen, ammatillisuuden käsitteeseen vahvasti yrittäjyyden, tuotekehityksen sekä korkean teknologisen osaamisen. Tulevaisuuden työelämää ennakoitaessa
nämä taidot korostuvat. Mutta ovatko ne riittäviä? Koulutuksessa tulee korostaa opiskelijan kokonaisvaltaisen persoonallisuuden kehittymistä ja kasvua. Ohjaavien ajatusten ja
opetussuunnitelmien sisällöllisten ratkaisujen kautta tuetaan opiskelijoiden maailmankuvan rakentamista. Taloudellisen näkökulman voimakas korostaminen, yrittäjyys
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koulutusta läpäisevänä teemana, heijastaa kovien arvojen varassa toimimista. Ovatko ne
perustavia, olennaisia lähtökohtia valmistauduttaessa tulevaisuuden työelämään?
Ammattikorkeakoulut elävät jatkuvaa muutosprosessia opistoasteen oppilaitoksesta korkeakouluksi. Tarkasteltaessa toimintakulttuurin muutosta alueellisen koulutustehtävän kautta. Herää kysymys onko ammattikorkeakoulu parempi ja tehokkaampi
koulutusjärjestelmä toteuttamaan yrittäjyyttä, tuotekehitystä ja teknologista osaamista
kuin opistoaste. Kohottavatko nämä taidot ja millä tavalla kohottavat koulutustasoa korkeatasoiseksi ammatilliseksi osaamiseksi? Ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohtana ja tehtävänä on ollut sitoutuminen oman alueensa elinkeino- ja työelämän kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien perustana on ollut sama lähtökohta. Työelämäsidonnaisuus ja taloudellisen näkökulman voimakas korostaminen
saattaa kapea-alaistaa koulutuksen sisällöllistä kehittämistyötä. Heijastuuko taloudellisen näkökulman vaikutus koulutuksen sisältöön, rakenteisiin, erityisesti pedagogiseen
ajatteluun?
Pedagogiikan kehitys on olennaisen tärkeä koulutusrakenteen muuttuessa ja uutta
toimintakulttuuria rakennettaessa. Se ei saa jäädä toissijaiseen asemaan. Pedagogisella
osaamisella rakennetaan korkeantasoista osaamista ja oppimista, tuetaan opiskelijan
kasvua ei pelkästään ammattitaitoisena ihmisenä, vaan tuntevana, ajattelevana ja toimivana ihmisenä. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa osaamisen välineelIisyys korostuu. Sen tulee olla näkyvää ja konkreettista (esimerkiksi tuotekehitys). Osaamisen käsitteen rajaus vain teknisen, kovan rationaliteetin kontekstiin voi olla kohtalokasta. Arvot nousevat murros- ja muutosvaiheessa esille joutuessamme tekemään kaikilla tasoilla tärkeitä suuntavalintoja, eettisiä valintoja. Osaamiseen liittyy myös sivistyksellisyys ja elämän muiden tärkeiden arvojen sisällyttäminen siihen. Osaaminen on
siten laaja, monenlaisia elämänarvoja ylläpitävä käsite. (Ks. Väärälä 1995b, 78.)
Ammattikorkeakoulujen kansainvälistä tehtävää on tarkasteltu verkostoitumisen
yhteydessä. Globaaliin yhteistyöhön ja eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyy osaaminen
laajassa merkityksessä. Kansainvälisessä yhteistyössä ei riitä pelkkä tekninen osaaminen tai kielitaito, joita usein korostetaan yhteistyössä tärkeinä valmiuksina. Ne ovat välineellisiä taitoja osaamisen, asiantuntijatiedon välittymisessä. Koulutusyhteistyön kansainvälistyminen tarkoittaa asenteellista tietoisuutta monikulttuurisuudesta ja maailmanlaajuisen näkökulman siSällyttämisestä koulutukseen, opetukseen ja tutkimukseen.
(Lasonen & Finch 1995.) Kansainvälistyminen tulee rakentaa koulutuksessa kokonaisvaltaisena ajatuksena opetussuunnitelmien sisään niin, että asenteellinen muutos opiskelijoissa saadaan aikaan.
Ammattikorkeakoulut ovat omaksuneet aktiivisen roolin alueensa elinkeino- ja
työelämän kehittämisessä. Aktiivisuus korostuu haluna vaikuttaa muutoksiin ja niiden
suuntaan, ei pelkästään muutoksiin vastaamisena. Tulevaisuudessa elinkeinoelämän ja
työelämän kehittämisessä ammattikorkeakouluilla keinona on jatko- ja täydennyskoulutuksen, erikoistumisopintojen, muuntokoulutuksen, räätälöidyn ja täsmäkoulutuksen
tatjoaminen työelämälIe. Ammattikorkeakoulut tatjoavat työ elämälle myös tutkimus-,
kehittämis- ja palvelutoimintaa. Ammattikorkeakoulut pitävät koulutusohjelmat rakenteeltaan joustavina, jotta ne pystyvät reagoimaan nopeasti työelämän tarpeisiin.
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7.4

Koulutusohjelmat

7.4.1

Koulutusohjelman perustamistarve, tavoite

Edellä (ks. luku 7.3.1) on tarkasteltu ammattikorkeakoulujen alueellista koulutustehtävää, johon ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat ensisijaisesti perustuvat (ks. kuvio
16). Koulutusohjelmien perustamista ovat ohjanneet alueelliset ja paikalliset elinkeinostrategiat, erilaiset kehittämisohjelmat, työelämän kehitystä ja tulevaa ammattirakennetta seuraavat tutkimukset ja selvitykset. Ammattikorkeakoulut ovat itse tehneet asiakastarveselvityksiä, koulutustarveselvityksiä ja kansainvälistymiseen liittyviä selvityksiä sekä myös arvioineet itse koulutusohjelmiensa toimivuutta.
LÄHTÖKOHTANA ALUEELLISETTARPEET
-elinkeinostrategiat
-kehittämisohjelmat
-tutkimukset, selvitykset, analyysit
yms.

KUVIO 16

7.4.2

Yrittäjyys

/

....

~

Tuotekehitys

Korkea teknologinen
osaaminen

Osaaminen
omantueen
elinkeino- ja
työelämän
kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien perustamisen lähtökohdat

Metataidot koulutusohjelmissa - muuttuviin tarpeisiin vastaaminen

Muutos voi olla yllättävä, jolloin se ei ole jatkoa aikaisemmin tapahtuneelle. Tällaisessa
muutostilanteessa tarvitaan uudenlaista toiminnan logiikkaa, jota ei voi etukäteen suunnitella. Muutos voi olla myös jatkoa aikaisemmin tapahtuneelle. Tilanteen muutos on
tiedossa ja ennakoitavissa, joten sitä pystytään hallitsemaan ennakoivilla toimenpiteillä.
Muutosta ja sen tuomaa epävarmuutta kutsutaan turbulenssiksi. Se on tila, jossa muutoksen nopeus ylittää kykymme ymmärtää muutosta analyyttisesti. Turbulenssin hallinta
edellyttää uudenlaista suhtautumista asioihin sekä yksilöitä että organisaatioita, jossa
yksilö toimii. Menestyvä yksilö tai organisaatio pystyy sietämään epätietoisuutta, epävarmuutta ja joustamaan tarvittaessa. Menestyksen takana on toimintakykyisyyden säilyttäminenja tilanteiden hallinta. (Ruohotie 1996, 13-14.)
Ammattikorkeakouluille muutos ammatillisesta opisto asteesta ammatilliseksi korkeakouluiksi ei ole tullut yllätyksenä, vaan muutos on ollut tiedossa, sitä on pystytty
ennakoimaan. Muutosprosessiin on sisältynyt kokeiluvaihe, jonka onnistumisen kautta
ammattikorkeakoulut ovat saaneet vakituisen toimiluvan. Kokeiluvaiheen onnistumisen
arviointi sekä siitä saatuja kokemuksia on voitu hyödyntää muutosprosessin läpiviemisessä. Muutos on ollut hallittua muutosta.
Organisaation metataitojen tehtävänä on hallita muutosta. Organisaation tietopohjat ja ydintaidot muuttuvat jatkuvasti ja metataitojen tehtävänä on näiden muutos-
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prosessien hallitseminen. Metataidot ovat taitoja, joiden päätehtävänä on ydintaitojen,
ydinosaamisen kehittäminen. Metataidot ilmentävät organisaation toimintakäytäntöjä ja
toimintakykyä. Metataidot selittävät, miten organisaatio toimii ja miten se hyödyntää
omaa kykypotentiaalia. Metataidot ovat muuttuvia, dynaamisia. Ne liittyvät enemmän
toimintakäytäntöihin kuin tietoon. Metataidot ovat sidoksissa organisaation kulttuuriin
ja rakenteeseen. Metataitoja ovat muun muassa 1) oppiminen; jalostuneet taidot muokataan ydintaidoksi ja erilaisista toiminnoista saadut kokemukset kootaan yhteen tulevaisuuden käyttöä varten 2) innovatiivisuus; ydintaitojen käyttäminen luovasti, taitojen
soveltaminen uusiin tilanteisiin 3) taitojen yhdistely; jalostettuja taitoja yhdistetään
ydintaidoksi, joiden avulla organisaatio oppii 4) juurtuminen; organisaation on kyettävä
pitämään ja säilyttämään taidot organisaation sisällä ja sisäisessä toiminnassa. (Ruohotie 1996, 29.)
Ammattikorkeakoulujen koulutukseen sisältyvien metataitojen tehtävänä, muutoksen hallinnan lisäksi, on organisaation menestymisen ja kilpailukyvyn edistäminen
sekä sellaisen osaamisen tuottaminen (ydinosaamista), jota muilla ei ole. Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia perustettaessa metataitojen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ammattikorkeakouluilla on monessa mielessä näytön paikka. Niiden pitää
pystyä näyttämään, minkälaisella toiminnalla ne hallitsevat muutosprosessia opistoasteesta korkeakouluiksi, minkälaisilla taidoilla ja kyvyillä ne uskovat hallitsevansa ja
ennakoivansa ulkoapäin tulevia haasteita, miten ne ennakoivat ammatillista kehittymistä, miten ja millä ne rakentavat erikoisosaamista, ns. ydinosaamista. Tärkeimpänä kysymyksenä nousee esiin, millä keinoin ne pystyvät tuottamaan korkeantasoista ammatillista osaamista ammatillisesta korkeakoulutuksesta. Metataidot luovat viitekehyksen
ammattikorkeakoulujen koulutukselle. Metataitojen tunnistaminen auttaa näkemään,
mitkä ovat avaintekijöitä ammattikorkeakuluille koulutuksen muuttuessa korkeakoulutukseksi. Ammattikorkeakoulujen koulutuksen metataidoiksi toimilupahakemuksista
nousevat monialaisuus, innovatiivisuus sekä omaleimaisuuden kehittäminen.
Monialaisuus

Monialaisuus on nähty yhdeksi menestystekijäksi ja vahvuudeksi ammattikorkeakoulujen toiminnassa. Sillä on katsottu voitavan tuottaa ammatillisuuteen ja sen kehittämiseen
sellaista erikoisosaamista, jolla on käyttöarvoa tulevaisuudessa. Seuraavassa tarkastellaan, minkälaisia tavoitteita ammattikorkeakoulut ovat monialaisuudelle asettaneet ja
miten ne ovat pystyneet sitä hyödyntämään toiminnassaan. Kuviosta 17 käy selville,
millä tavalla monialaisuus käytännössä toteutetaan ja millä tavalla monialaisuutta hyödynnetään ammattikorkeakoulujen toiminnassa.
"Koulutusalojen viilinen yhteistoiminta on noussut eriiiiksi ammattikorkeakoulun vahvuudeksi. Se on tulevaisuutta ennakoivaa erikoisosaamista. jolla on kansainviilistii vetovoimaa.
Opettajia. tiloja ja viilineitii hyödynnetiiän yhteisesti ammattikorkeakoulun sisiillii. T3"
"Ammattikorkeakoulun vahvuutena on monialaisuus ... opiskelijan valintamahdollisuudet ovat
lisiiiintyneet ja monipuolistuneet. alojen viilinen vuorovaikutus listiti henkilöstön keskinäisiti
vuorovaikutuksellista oppimista. taloudellinen tietoisuus on lisäiintynyt ... 1'8"
" ... opiskelijan valinnat tukevat henkilökohtaista ammattiin valmistumista ja persoonallista
kasvua ... opettajien liikkuvuus yli alojen on monipuolistanut opintoja ja yhteistyö on laajentanut sekä opettajien ettti opiskelijoiden niikemyksiti ... yhteistyöllii on vaikutusta henkilöstön
motivaation kasvuun ja tietotaidon kehittymiseen. opetuksen laadun paranemiseen. yhteisten
palveluiden ja opetusteknologian rationtiin sekii yleiseen kustannustehokkuuteen. T4"
"Synergiaa haetaan kolmelta alueelta: talous, pedagogiikka ja ammattitaito ... tavoitteena on
ollut ammatillisen niikökulman laajentaminenja opiskelumotivaation tukeminen. TJ"
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"Ammattikorkeakoulun viiden koulUtllsalan synergiamahdollisuudet tarjoavat parhaan perustan uusien innovaatioiden tuottamiselle. 17"
''Monialaisuus ja suuri koko ovat ammattikorkeakoulun voima. T6"

Eri alojen yhdistäminen
uudeksi, uutta ammattitaitoa tuottavaksi kokonaisuudeksi (kombinaatiomalli)

MONIALAISET KOULUTUSOHJELMAT
MONIALAISUUDEN RAKENTUMINEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

•
IOIII:I--tr~

•

Suuntautumisvaihtoehdon valitseminen kokonaan eri alalta
(osittainen oman alan
uudelleen rakentaminen)
Muiden opintojen,
opintojaksojen valitseminen eri alalta (opintojen täydentäminen eri
alan opinnoilla)

Yhteiset opettajat

,.
Yhteiset perusopinnot

Vapaasti valittavat opinnot
yhteiseltä opintotarjottimelta

Eri alojen väliset
yhteiset projektit,
opinnäytetyöt

KUVIO 17

Opetuksen suunnittelu yhdessä,
yhteinen julkaisusaIja , muut
yhteiStyöryhmät

Monialaisuuden muodostumisprosessi ammattikorkeakouluissa

Tavoitteet, joita synergiasta on lähdetty etsimään, ovat korkeat. Monialaisuuden tavoitteena on ollut etsiä tukea synergiasta ensinnäkin oman toiminnan kehittämiseen; ammatillisuuden sekä pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen. Toiseksi mukana on ollut myös
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taloudellinen näkökulma: yhteistyön tulee olla kannattavaa ja taloudellisia resursseja
säästävää. Yhteistyö perustuu ajatukseen yhdessä toimimisesta ja yhdessä tekemisestä.
Yhdessä tekemisen tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääntyminen opettajien välillä,
näkemysten laajentaminen, arvomaailman yhdentyminen ja yhteisiin päämääriin ponnisteleminen. Yhteistyö nähdään opettajien oppimisprosessina. Yhteistyön tarkoituksena on myös toiminnan tehostaminen. Yhteistyöstä toivotaan koituvan hyötyä osaamisen
kehittämiseen, siten että yhdistetään osaamista luovasti ja etsitään innovatiivisia ratkaisuja kehittämistyölle. Osaamisen kehittämistyön tavoitteena on luoda yhdessä uutta
ammatillisuutta, uusia osaamisprofiileja sekä uusia toimenkuvia. Näiden toteuttamiseksi
tarvitaan pedagogisten ratkaisujen keksimistä, erityisesti opetusmenetelmien kehittämistä.
Koko prosessin tavoitteena on tuottaa laadukasta koulutusta. Yhdessä toimiminen
säästää resursseja, koska käytössä ovat yhteiset tilat, välineet ja opettajat. Toiminta on
siten tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa. Käytännössä ratkaisut ovat kuitenkin maltillisia. Eri alojen välisessä yhteistyössä on haluttu ensisijaisesti täydentää oman alan
pääopintoja eri alojen tarjoamilla opinnoilla. Toki uusia radikaalimpia ratkaisumalleja
on myös toteutettu yhdistelemällä eri aloja tuottamaan täysin uusia ammatillisia toimenkuvia. Täysin uusia koulutusohjelmia on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää lisää.
Ammattikorkeakoulussa halutaan tukea monialaisuutta tarjoamalla opiskelijoille vaihtoehtoisia malleja ja valinnanmahdollisuuksia rakentaa omaa ammatillisuutta.
Tuloksista, joita monialaisuudesta on saatu, ammattikorkeakoulut toteavat toimilupahakemuksissaan seuraavaa. Opiskelijoiden valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet,
monipuolistuneet ja opiskelijat voivat toteuttaa omaa ammatillista kasvupolkuaan henkilökohtaisilla valinnoillaan. Opintojen valinnaisuudella ja runsaalla, monipuolisella
tarjonnalla voidaan rakentaa ja tukea opiskelijoiden erikoisosaamista. Opettajien yhteistyön myötä näkemykset ovat laajentuneet. Eri alojen opettajat ovat yhdessä lähteneet
kehittämään keskeisiä vahvuusalueita, joissa asiantuntijatiedon vaihtaminen on tärkeää.
Monialaisuus laajentaa myös opiskelijoiden näkemyksiä ammatillisuudesta. Koko monialaisuuden toteuttaminen on oppimisprosessi sekä opettajille että opiskelijoille.
Ammattikorkeakoulut ovat tiedostaneet tavoitteissaan ja toiminnassaan monialaisuuden mahdollisuudet. Uusia, radikaalisia malleja käytetään vielä vähän. Tulevaisuudessa monialaisuuden rakentaminen täysin uudelle ammatillisuudelle, uusien ammattialojen synnyttäminen, on monen ammattikorkeakoulun visiona. Kokemukset monialaisuudesta ovat vielä uusia. Monialaisuus tarjoaa tulevaisuudessa sellaista tieto-taitoosaamista, jonka jalostaminen ydintaidoksi avaa uusia mahdollisuuksia ammatillisuudelle ja sen kehittämiselle. Teorian ja tutkimuksen liittäminen monialaisuuden perustaksi vahvistaisi ja syventäisi asiantuntijuuteen sisältyvän osaamisen käyttömahdollisuuksia, mahdollisuuksia luoda kokonaan uutta epistemologiaa. Moniammatillisuuden tieteellistäminen juurruttaisi sen vahvaksi, yleiseksi osaksi pedagogista käyttömallia, johon ammattikorkeakoulun korkeantasoinen opetus voisi erityisesti perustua.
Innovatiivisuus

Innovaation käsite voidaan suomentaa sanalla uudennos tai uutuus. Innovaation käsite
viittaa muutokseen, uutuuteen ja hyödyllisyyteen. Innovaation käsitteeseen liitetään
nykyisin prosessimaisuus, jolla viitataan jatkuvaan liikkeeseen, muutokseen ja kehitykseen. Innovaatio voidaan siten määritellä prosessiksi, jonka tavoitteena on ammattikorkeakoulujärjestelmässä uusien välineiden, käytäntöjen, ajattelumallien tai toimintatapojen kehittäminen, käyttöönottaminen tai soveltaminen. Ennakolta näihin innovaatioi-
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hin liitetään koulutuksen laatua parantava arvovaatimus. (Ks. Kolehmainen 1997, 4348.)
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa koulutuksen innovatiivisuus liittyy uusien koulutusohjelmien perustamiseen ja niiden monialaisuuteen. Koulutusohjelmissa innovatiivisuus on monialaisuutta, eri alojen yhdistämistä uudeksi kokonaisuudeksi. Eri alojen osaaminen yhdistyy uudeksi osaamiseksi. Ammattikorkeakoulut markkinoivat itseään innovatiivisina oppilaitoksina. Innovatiivisuudella halutaan luoda kuvaa
uudesta, menestyvästä oppilaitoksesta. Koulutusohjelmien innovatiivisista ratkaisuista
mainitaan seuraavaa. Erilaisia tieto-taito alueita on yhdistetty ja painotettu erilailla kuin
aikaisemmin. Esimerkiksi matemaattis-Iuonnontieteellisten aineiden ja kielellisten aineiden osuutta on lisätty joillekin ammattialoille. Taikka painotetaan jonkin tieteenalan
osuutta, esimerkiksi sosiaalipedagogiikan osuus sosiaalialan koulutusohjelmissa muodostaa uuden viitekehyksen. Muita innovatiivisia ratkaisuja ovat olleet painopistealueiden kohdentaminen tiettyyn alueeseen, esimerkiksi on keskitytty perhetyöhön, perhesuunnitteluun jne. Ratkaisumallina on ollut ensisijaisesti opintojen täydentäminen uusilla osaamisalueilla pyrkimyksenä tuottaa erikoisosaamista tietyltä kohdennetulta alueelta. Innovatiivisuus lopulta palautuu monialaisuuteen ja sen hyödynnettävyyteen.
Edellä mainittujen innovatiivisiksi esitettyjen ratkaisujen takana on pyrkimys monialaisuuteen ja sitä kautta erikoisosaamisen tuottamiseen.
Omaleimaisuus, erilaisuus vs. muut saman alan oppilaitokset
Kaikki tutkimuksessa mukana olleet ammattikorkeakoulut kuvaavat itseään kansainvälisinä, verkostoituneina, monipuolisina, laaja-alaisina, laadukkaina oppilaitoksina. Niillä
on hyvät, toimivat työelämäsuhteet, tilat ja laitteisto. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja
opetuksen taso on korkea. Mikään oppilaitos ei poikkea omaleimaisena, toisesta erottuvana oppilaitoksina edellä mainittujen asioiden suhteen. Todellinen kilpailuvaltti, kilpailutekijä, jolla ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat pystyvät erottautumaan
muista, on koulutusohjelmien rakenne ja sisältö sekä niissä tuotettava erikoisosaaminen.
Koulutusohjelma voi olla ainoa tai se voi olla vain harvoissa ammattikorkeakouluissa.
"Ammattikorkeakoulu on kehitttinyt koulutusohjelmiin uusia, työ- ja elinkeinoelämtin tarpeista nousevia painotuksia. T8 "
"Perusajatuksena on tarjota sellainen vankka perusta opinnoille, josta on mahdollista edetä
vahvaan erikoistumiseen ... uusia poikkialaisia koulutuksia on lähdetty kehittämään ennakkoluulottomasti. 17"
"Innovaatiota ja omaleimaisuustekijlJiUi koulutusohjelmassa on paljon, koska käytännlJn periaatteena on kehittätl joka ohjelmaan omaa vahvuus-ja erityisosaamisen alue. T4"
"Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmilla mylJtävaikutetaan kehittyneiden ja erikoistuneiden
tuotannontekijlJiden varannon luomiseen ja siten taloudellisen kasvun kehittymiseen. Koulutusohjelmien kehittämisesstl tavoitteena on ollut koulutuksen laaja-alaistaminen ja toisaalta
erikoistuminen. 1'2"
"Ammattikorkeakoulu vastaa haasteisiin koulutusohjelmien joustavuudella, laajalla valinnaisuudella, tavoitteellisella kansainvä/iselltl vuorovaikutuksella erikoisosaamista unohtamatta.
Menestyminen edellytttlä mylJs uusia osaamisen yhdistelmiä Entistä useamman tulee kyetä
tylJ/listämään itsensä ja hänellä tulee olla hyvtlt yrittäjyyden taidot. Tl"
" Koulutusohjelmien sisältlJjen kehitttlmisesstl ovat keskeisellä sijalla yritUljyys, koulutuksen
laaja-alaisuusja monialaisuus. n"

Muutosta voidaan tulevaisuudessa hallita koulutusohjelmien sisällöllisillä ratkaisuilla.
Keskeiseksi ja ainoaksi todelliseksi koulutuksen metataidoksi ammattikorkeakouluissa
osoittautuu monialaisuus ja sen hyödyntäminen, erityisesti erikoisosaamisen tuottami-
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nen. Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulujen innovatiivisuuden, omaleimaisuuden ja kilpailukyvyn ratkaisevin tekijä. Koulutusohjelmat nousevat menestystekijäksi
ammattikorkeakoulujen koulutuksen kehittämisessä.

7.4.3

Ydinosaaminen

Organisaation kyvykkyys, osaamisen ja valmiuksien yhdisteleminen ovat organisaation
kilpailukyvyn kannalta keskeinen näkökulma. Organisaation menestymiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle on olennaista erilaisten kyvykkyysalueiden hallinta. Näitä kyvykkyysalueita ovat muun muassa kriittinen osaaminen, uusimman tekniikan osaaminen, ydinosaaminen sekä tuki- ja apuosaaminen. Ydinosaaminen määräytyy organisaation toiminta-ajatuksen ja toimintaidean perusteella. Ydinosaaminen on enemmän kuin
perinteisten tehtävien hallintaan liittyvä taitokokonaisuus. Ydinosaamiseen ei riitä pelkästään omaisuuden tai henkisen pääoman, luovuuden, innovatiivisuuden omistaminen
sinänsä. Ne ovat tärkeitä, mutta eivät riittäviä. Osaamiseen sisältyy tietoa, myös ns.
älyllistä tietoa. Keskeistä ydinosaamisessa on osata käyttää tietoa, älyllistä tietoa kykyyn oppia sekä rakentaa uusia osaamisen yhdistelmiä, erilaisten osaamisalueiden kehittämiseen. Ydinosaamista tulee jatkuvasti uudistaa ja määritellä uudelleen. Ydinosaamiseen liittyy osaamisen luomisprosessi ja osaamisprosessi. (Ks. Ruohotie 1996, 1534.)
Ydinosaamisen käsitteeseen liitetään seuraavia merkityksiä: kollektiivinen osaaminen, monimutkainen sosiaalinen osaaminen, kyky viestiä ja siirtää osaamista sekä
vertikaalisesti että horisontaalisesti organisaation sisällä ja sidosryhmien välillä, kyky
innovatiivisesti yhdistellä olemassa olevaa osaamista ja tuottaa uutta tietämystä organisaation prosesseista tai tuotteista. Ydinosaaminen on kommunikaatiota, osallistumista ja
syvää sitoutumista työskentelyyn yli organisaation rajojen. (Ruohotie 1996, 15-34.)
Ammattikorkeakoulujen menestymiselle koulutuksen ydinosaamisen tunnistaminen, omien vahvuusalueiden tunnistaminen ja niiden kehittäminen ovat keskeisiä tekijöitä. Seuraavassa tarkastellaan, mitä ydinvahvuusalueita ammattikorkeakoulut ovat
toimilupahakemuksissa tunnistaneet ja miten ne ovat niitä hyödyntäneet. Ydinosaamiseen liittyy myös tulevaisuuden ennakointia, mihin kannattaa panostaa ja mikä tuottaa
lisää menestystekijöitä, jotta oma toiminta jatkuisi ja kehittyisi. Vahvuusalueidensa tunnistamisessa ammattikorkeakoulut ovat hyödyntäneet ulkoisten sidosryhmien asiantuntija-apua sekä erilaista tutkimustietoa, selvityksiä ja analyysejä, joista saatujen tietojen
pohjalta voidaan ennakoida oman alueen kehittymistä. Ammattikorkeakoulut ovat tehneet omia arviointeja, koulutustarveanalyysejä sekä koulutusanalyysejä, joissa on arvioitu omaa toimintaa ja sen kehittämistä.
Ammattikorkeakoulujen ydinvahvuusalueet perustuvat pitkälti samoihin niiden
toiminnan kannalta tärkeisiin asioihin, joita ne koko ajan eri asioiden yhteydessä ovat
korostaneet ja joita jo edellä on analysoitu. Ydinvahvuusalueiksi, keskeisiksi vahvuusaluiksi on nimetty kolmesta seitsemään aluetta. Keskimäärin niistä nousee selvästi
neljä vahvuus aluetta, joita kaikki tutkimuksessa mukana olevat ammattikorkeakoulut
painottavat. Tärkeimmiksi ydinvahvuusalueiksi nousevat pedagogiikka, toimivat työelämäsuhteet, kansainvälisyys sekä ammattikorkeakoulun sijainti ja sen tuomat mahdollisuudet. Muina vahvuusalueina mainitaan yrittäjyys, resurssit (tilat ja välineet), onnistunut verkostoituminen, laatutoiminta sekä kehittämis- ja palvelutoiminta (ks. kuvio
18).
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KUVIO 18

Ammattikorkeakoulujen keskeisimmät ydinvahvuusalueet

Pedagogiikka: Pedagogiikan alueelta vahvuudeksi mainitaan pedagoginen osaaminen,
jota ei tarkemmin määritellä. Muu osaaminen liitetään monialaisuuteen ja monitieteellisyyteen, joka koetaan vahvimpana osaamisalueena. Monialaisuutta on käsitelty laajemmin edellä. Koulutusohjelmien sisällölliset ratkaisut ja niiden tuottama erityisosaaminen, huippuosaaminen joillakin tietyillä ammattialueilla korostuu. Huippuosaamisen
ammattialueet ovat olleet olemassa jo opistoasteella ja niiden erityisosaamista on kehitetty edelleen. Näiden alojen osaaminen on haluttu säilyttää ja niillä aloilla osaamista on
haluttu syventää. Ammattikorkeakoulujen myötä on syntynyt myös uusia koulutusohjelmia, uusia suuntautumisvaihtoehtoja sekä niiden kautta uutta osaamista. Vieraskieliset, kansainväliset koulutusohjelmat koetaan myös vahvuutena koulutuks~ssa.
Muu osaaminen, varsinainen pedagoginen osaaminen jää määrittelemättömäksi
kokonaisuudeksi. Yksittäisiä mainintoja esiintyy, kuten henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen sekä itseohjautuvuuden ja projektityöskentelyn käytön lisääminen.
Ne mainitaan myös uusina työtapoina. Pedagogiikan alueella puhutaan korkeatasoisesta
oppimistoiminnasta ja oppimisympäristöstä. Ei kuitenkaan tarkemmin kuvailla., mitä
korkeatasoisuudella tarkoitetaan ja miten se käytännössä näkyy ja toimii. Opettajien
osaamista pidetään tärkeänä. Opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta halutaan tukea.,
työelämäkokemus ja kielitaitoisuus koetaan opettajien osaamisessa vahvuutena. Pedagogiikka., joka koetaan tärkeimmäksi ydinosaamisalueeksi, jää määrittelemättömäksi.
Siitä on vaikea hahmottaa selvää kokonaisuutta: mitä pedagoginen osaaminen on ja miten se näkyy toiminnassa ja miten se liittyy osaamisen ja koko koulutuksen kehittämiseen. Ainoa selvä osaamisalue on monialaisuus.
Työelämäsuhteet: Toimivat, hyvät työelämäsuhteet koetaan ydinosaamista vahvistavaksi tekijäksi. Työssä oppiminen ja erilaiset työelämäprojektit vahvistavat ja syventävät osaamista.
Ammattikorkeakoulun sijainti/ympäristö: Ammattikorkeakoulut mainitsevat yhdeksi vahvuustekijäksi oman sijaintinsa ja ympäristön, johon oma ammattikorkeakoulu
sijoittuu. Tämä viittaa verkostoitumismahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen.
Omasta maantieteellisestä sijoittumisesta., omasta ympäristöstä on lähdetty etsimään
etuja ja niitä on pyritty hyödyntämään ja kääntämään edut ja hyödyt toiminnan vahvuudeksi. Ympäristön tarjoamia etuja ovat esimerkiksi sijoittuminen maantieteellisesti rajaalueille, josta käsin kansainvälisten suhteiden solmiminen on helppoa. Maakunnassa
esiintyviä voimakkaita teollisuusaloja., toimialoja sekä kulttuurielämää, palvelukeskeisyyttä, suurkaupungin tuomia etuja ja hyötyjä käytetään tehokkaasti hyväksi ammatti-
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korkeakoulujen toiminnassa. Jokainen tutkimuksessa mukana ollut ammattikorkeakoulu
on osannut hyödyntää ympäristön taIjoamia etuja omassa toiminnassaan.
Kansainvälistyminen: Kansainvälistyminen mainitaan vahvuusalueena, mutta sen
enempää vahvuusalueena, ydinosaamisalueena sitä ei tässä yhteydessä kuvailla.
Ydinvahvuusalueet mainitaan laajoina kokonaisuuksina, mutta tarkan spesifin
osaamisen tunnistaminen niistä on vaikeaa. Osaamista haetaan ja sitä halutaan hyödyntää, mutta korkeatasoisen osaamisen määrittely ja sen liittäminen ammatillisuuteen ja
korkeakoulutuksen rakenteeseen jäävät kuvailemattomiksi. Mitä osaaminen on, miten se
tuottaa korkeantasoista osaamista ja korkeantasoista ammatillisuutta? Millä tavalla
osaaminen liittyy kokonaiseksi, yhtenäiseksi tieto-taito-osaamiseksi? Ennen kaikkea
miten osaaminen eroaa aikaisemmasta, opistoasteen osaamisesta niin, että opetuksen
taso on noussut ns. korkeakoulutasoiseksi? Monia kysymyksiä jää avoimeksi, mikä kuvaa ammattikorkeakoulujen kehittymis- ja muutosprosessin keskeneräisyyttä. Kun ammattikorkeakoulut ovat hakeneet toimilupaa, toiminnasta saadut kokemukset ovat vielä
tuoreita ja niihin liittyy tunnistamattomia alueita, joita ei ole pystytty määrittelemään.
Siten selvän, kirkkaan toimintafilosofisen perustan rakentuminen on vaikeaa.

7.4.4

Työllistyminen

Ammattikorkeakoulujen työllistyminen perustuu pitkälti ennakointiin, koska monet
ammattikorkeakoulut toimilupaa hakiessaan ovat olleet vähän aikaa toiminnassa ja valmistuneiden määrä on vähäinen. Työllistymisen arviointi on vielä ollut vaikeaa, lähinnä
se on ollut suuntaa antavaa. Ammattikorkeakoulut ovat toimilupahakemuksissaan esittäneet kuitenkin keinoja, joilla vastavalmistuneiden työllistymistä voidaan varmistaa.
Työllistymistä varmistetaan koulutusohjelmien jatkuvalla kehittämisellä ja pyrkimällä
laadukkaaseen koulutukseen. Opiskelun aikana solmittuja työelämä suhteita hyödynnetään opiskelijoiden työmarkkinoille sijoittumisessa. Työelämäsuhteita on syntynyt työssä oppimisjaksojen aikana: opiskelijat ovat olleet mukana erilaisissa työelämäprojekteissa sekä laatineet opinnäytetyönsä työelämän käyttöön. Yksi vahva keino ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen on yrittäjyyden painottuminen koulutuksessao
Ammattikorkeakoulut ovat perustaneet rekrytointiyksiköitä, joiden pääasiallisin
tehtävä on välittää työvoimaa vapaille työmarkkinoille. Niiden tehtävänä on myös tehdä
urasuunnitelmia opiskelijoille, laatia ns. portfolioita itsensä markkinoimiseksi. Näiden
avulla kartoitetaan opiskelijoiden kyvyt ja taidot sekä erikoisosaaminen, jotka edistävät
työllistymismahdollisuuksia. Rekrytointiyksikkö seuraa myös opiskelijoiden työllistymistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen mielestä työllistymistä
edistävät koulutusohjelmien sisällölliset ratkaisut, vahvat yrittäjävalmiudet sekä erikoisosaaminen.

7.4.5

Yhteenveto koulutusohjelmien tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja
laadusta

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien lähtökohdista, tavoitteista ja sisällöllisistä
ratkaisuista voidaan löytää ne keskeiset elementit, ns. tulosalueet, joihin koulutus perustuu (ks. kuvio 19). Kuviosta voidaan hahmottaa myös ammatillisuuden, osaamisen ja
asiantuntijuuden suuntaviivoja niiden tekijöiden mukaan, joita ammattikorkeakoulut

143

toiminnassaan ovat pitäneet tärkeinä ja korostaneet eri yhteyksissä toimilupahakemukSlssaan.
Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet rakentamaan organisaatiomallia verkostoitumaIla ympäristöönsä. Verkostoituminnen tukee ammattikorkeakoulujen ajatusta luoda
avoin oppimisympäristö koulutuksen ja oppimisen perustaksi. Verkostoituminen on
auttanut ammattikorkeakouluja niiden muutosprosessissa sekä kehittämistyössä. Tulokset näkyvät selvemmin toiminnallisella, tekemisen tasolla. Toimintakulttuuri on muuttunut avoimempaan suuntaan, mutta syvällisemmän muutoksen näkyminen ja ulottuminen koulutukselliseen tehtävään puuttuu. Osaamiseen on saatu uusia ulottuwuksia,
osaaminen on laajentunut, monipuolistunut ja rikastunut. Toimilupahakemusten awlla
ei voida kuitenkaan nähdä osaamisen perusteita, millä tavalla ammattikorkeakoulut ovat
osaamistaan rakentaneet ja miten nämä uudet ulottuwudet ovat liitetty omaan osaamiseen niin, että osaamisen taso olisi nähtävissä uudenlaisena, korkeammantasoisena
osaamisena. Toiminnallisella tasolla verkostoituminen on nähtävissä tehokkaana, taloudellisena ja tuottavana tapana toimia.
Koulutuksen laadullisuutta voidaan tässä arvioida koulutusohjelmien tavoitteiden,
metataitojen ja ydinosaamisen awlla. Ammattikorkeakoulun tavoitteena on ensisijaisesti oman alueen elinkeino- ja työelämän kehittäminen. Koulutuksen keinoiksi vastata
alueensa työelämän tarpeisiin nousevat tuotekehitys, yrittäjyys, korkea teknologinen
osaaminen sekä kansainvälistyminen. Koulutukselliset arvot suuntautuvat markkinatyöelämälähtöisesti ohjautuvasti. Siinä taloudelliset arvot ovat koulutuksen lähtökohtana. Yrittäjyys, tuotekehitys ja korkea teknologinen osaaminen pyrkivät maksimoimaan
taloudellisen hyötynäkökulman, ja näihin perustuvaan osaamiseen liittyvät vahvasti
välineeIliset, taloudellis-tekniset arvot.
Koulutuksellisina metataitoina on tarkasteltu monialaisuutta, inno'vatiivisuutta ja
omaleimaisuutta. Keskeisimmäksi näistä nousee monialaisuus. Koulutuksen peruslähtökohtana ammattikorkeakouluissa on, että koulutuksen pitää olla monialaista sekä laajaalaista, mutta opiskelijoiden on lisäksi hallittava tietty spesifi osaamisalue, josta syntyy
erityisosaamista. Näistä voidaan hahmottaa myös ammattikorkeakoulujen näkemystä
ammatillisuudesta, osaamisesta sekä asiantuntijuudesta. Laadukas koulutus muodostuu
myös näistä tekijöistä, monialaisesta, laaja-alaisesta sekä erikoisosaamista tuottavasta
koulutuksesta. Ammattikorkeakoulujen vahwusalueena ja keinoina, millä ne laadukasta
koulutusta tuottavat, ovat pedagoginen osaaminen, toimivat työelämäsuhteet, alueellinen sitoutuneisuus ja lähiympäristön t8.Jjoamien voimavarojen hyödyntäminen koulutuksessa sekä kansainvälistyminen. Koulutuksen vaikuttawutta voidaan lisätä liittämällä siihen vahvasti yrittäjyys.
Ammattikorkeakoulujen koulutukselliset uudistukset näkyvät ennen kaikkea yleisenä toiminnan aktivoitumisena. Työelämäsuhteita, suhteita lähiympäristöön ja kansainvälisiä verkostoja on lähdetty aktiivisesti luomaan ja kehittämään. Muutokseen on
reagoitu vastaamalla oppilaitosten ulkopäin tuleviin tarpeisiin ja haasteisiin, lähinnä
niihin, joita työelämä on ammattikorkeakouluille esittänyt. Koulutuksen sisällöllinen
uudistus perustuu monialaisuuteen sekä erikoisosaamisen tuottamiseen. Koulutuksellisen tehtävän perustaan, paradigmaan muutokset eivät vielä ole yltäneet, eli tulokset näkyvät ensisijaisesti toiminnallisena muutoksena, ei niinkään tehtävän, päämäärän tai
paradigman syvälIisenä muutoksena. Koulutukselliseen tehtävään liittyvän muutosprosessin perusteet ja määrittelyt jäävät hahmottamatta, silloin kun ne koskevat koulutuksen muuttumista opistoasteen koulutuksesta korkeamman tasoiseksi koulutukseksi.
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KUVIO 19

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien tulosalueet

8

8.1

KASVATUSFILOSOFISEN NÄKÖKULMAN TOTEUTUMINEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN TOIMINNASSA
Kasvatusfilosofian, kasvatuksen ja opetuksen käsitteiden määrittelyä

Edellä on käsiteltyammattikorkeakoulujen koulutuksellista tehtävää koulutuksen näkökulmasta. Koulutukseen kohdistuu aina hyötyodotuksia. Hyötyodotuks\a koulutukselle
asettaa yhteiskunta ja työelämä. Mahdollisuudet vaikuttaa koulutukselliseen tehtävään
voivat olla rajoitetummat, koska koulutuksen on noudatettava tietynlaista yhteiskunnan
sanelemaa koulutuspoliittista linjaa. Koulutus on sidoksissa yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin käsitteisiin ja teorioihin. Seuraavassa tarkastellaan ammattikorkeakoulujen kasvatuksellista tehtävää lähtien kasvatusfilosofisesta näkökulmasta. Kasvatuksellisen tehtävät, mitä ihminen on ja miten ihminen kehittyy, luovat perustan pedagogiikalle, koska pedagogiikka pohjautuu aina tietynlaiseen näkemykseen ihmisestä ja ihmisen mahdollisuuksista kasvamiseen ja kehittymiseen. Kasvatuksen ja opetuksen avulla
voidaan tarkastella arkipäivän toimintaa, miten kasvatus- ja opetustyötä oppilaitoksissa
toteutetaan. Kasvatusta ja opetusta tarkastellaan lähinnä ammattikorkeakoulujen pedagogisten mallien ja didaktisten keinojen avulla, mitä muutoksia niissä on tapahtunut
suhteessa koulutukselliseen tehtävään.
Hirsjärven (1985, 27) mukaan kasvatusfilosofia voidaan määrittää kasvatustieteen
osa-alueeksi, jonka tehtävänä on kasvatus- ja opetustapahtuman käsitteellinen, teoreettinen analyysi, kasvatustoimintaan liittyvien perusteiden ja argumenttien kriittinen analyysi ja toimintaan kytkeytyvien ongelmien hahmottaminen ja vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen näihin ongelmiin. Kasvatusfilosofiaa voidaan nimittää myös teoreettiskäsitteelliseksi lähestymistavaksi tutkia kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, ratkaista
ongelmia erilaisesta lähtökohdasta. Teoreettis-käsitteellinen tapa eroaa empiirisestä tutkimusstrategista. Teoreettis-käsitteellisellä tarkoitetaan ajatteluun perustuvaa lähestymistapaa vastakohtana empiiriselle, kokemusperäiselle lähestymistavalle. Se merkitsee
käsitteiden erittelyä ja niiden välisten merkitysyhteyksien esiin tuomista. Väitteiden
pätevyyttä arvioidaan siinä loogisilla, kielellisillä ja semanttisilla (merkitysopillisiIIa)
välineillä eikä vertaamalla niitä empiirisiin tosiasioihin. Teoreettis-käsitteellinen strate-
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gia määrittelee kasvatuksen peruskäsitteet abstraktisti, arvioi, täsmentää ja pohtii niiden
välisiä suhteita ajatuksellisilla välineillä. (puolimatka 1995, 11.)
Kasvatuksen käsitteen määrittely on ongelmallista, koko kasvatuksen käsite on
liukuva ja laaja. Kasvatuksella voidaan viitata mihin tahansa prosessiin, joka on tekemisissä kasvamisen ja hoitamisen kanssa. Kasvatuksen käsitetään liittyvän sellaisten tilojen kehittymiseen, jotka edellyttävät tietoa ja ymmärtämistä ja joita pidetään arvokkaina. Kasvatuksen käsite liittyy moniin lähikäsitteisiin, kuten opetukseen, koulutukseen,
harjoittamiseen ja sosiaalistamiseen, sellaisella tavalla, ettei sitä voida kokonaan erottaa
niistä. Kasvatus on myös monipuolisesti sidoksissa arvo- ja normikäsitteisiin, niille on
vaikea löytää yleispätevää määritelmää. (puolimatka 1995, 78; ks. myös Turunen 1999,
79-104.)
Mihin opetuksella pyritään? Opetuksella pyritään edistämään oppijan oppimista
kaikin tavoin. Puolimatka (1995) on tarkastellut oppimisen määritelmiä ja koonnut
niistä seuraavaa. Oppiminen on hyvin monimutkainen prosessi, joka perustuu ulkomaailmasta saataviin vaikutteisiin, oivalluksiin, rationaaliseen päättelyyn, argumentaatioon,
säännönmukaisesti etenevään tutkimukseen, monimutkaisiin tulkinnallisiin suhteisiin
sekä käytännölliseen kokemukseen ja sen pohjalta toteutettavaan tiedolliseen uudelleen
suuntautumiseen. Kaiken tämän mukaan oppimisen tavoitteena on tietämään tuleminen,
laajassa merkityksessä. (Ks. Puolimatka 1995, 132-133.)

8.2

Kasvatuksen lähtökohdat ja kasvatuksen tavoite

Seuraavassa tarlcastellaan kasvatuksen ideaalitilannetta kasvatuksen päämäärästä. Miksi
me kasvatamme ja mitkä ovat kasvatuksen tavoitteet? Yleisin vastaus kysymyksiin on
kasvatuksen näkeminen sosialisaatiotapahtumana. Kasvatuksen tavoitteena on vallitsevaan yhteiskuntaan sosiaalistaminen. Yhteiskunta vaikuttaa jokaiseen ihmiseen. Kukaan
ei elä tyhjiössä. Koko ihminen tämän määritelmän mukaan redusoidaan pelkäksi yhteiskunnan tuotteeksi, johon on luotava sellaisia arvoja, että hän selviäisi yhteiskunnan
asettamista normeista. Myös arvot redusoidaan siten yhteiskuntaan. (Skinnari 1994, 91.)
Monesti yhteiskunta tukee sopeutumista, alistumista ja olevan säilyttämistä. Koulutuksen tehtävänä on tällöin valmiin tiedon avulla ohjata opiskelijat omaksumaan kritiikitön
perusnäkemys, jolloin omat ilman ohjausta hankitut kokemukset voivat näyttäytyä järjestelmälle jopa vaarallisena. Pyrkimyksenä on objektivoida maailma, jolloin kaikki
tapahtumat, myös inhimilliset näyttäytyisivät luonnollisina ja samalla väistämättöminä
sekä muuttumattomina. (Niinistö 1994, 78.)
Tiedon ja tosiasioiden erottelun muoto heijastuu arkikäytännössä koko yhteiskunnassa, mitä myös opetussuunnitelma heijastaa. Yksi merkittävimmistä arkitodellisuuden
ohjaimista on tosiasioiden sitominen ja käsittäminen lähinnä laskennallisen toiminnan
tuloksena, joka on tiukasti objektiivisuuteen sidottua. Ulkopuolelle jäävät ne ilmiöt,
jotka koskevat arvostamista, inhimillisyyttä, vieraantumista, elämää, tahtoa jne. (Suortti
1981, 17; ks. myös Sihvonen 1996, 39.) Tiedollinen todellisuuden tiedostaminen ei eksistentialistisen ihmiskuvan mukaan ole primaarista tai perustavinta. Tieto on vain yksi
tapa hahmottaa todellisuutta, vain yksi tapa tiedostaa. Ihminen tiedostaa myös tunnetilojensa kautta. Ihminen on ajatteleva, havainnoiva ja tunteva olento ja näitä kaikkia
puolia tulee kasvavissa saattaa kasvamaan. Kasvamaan saattamiseen liittyvät myös
tahto ja toimintakyky. Tunteita liittyy kaikkeen ajatteluun ja tietoon. Toisaalta rikas
tunne-elämä edellyttää rikasta tiedollista elämää. Arvostukset ja arvot rakentuvat tie-
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doista ja niihin liittyvistä tunteista. Tiedollisen elämän rikkaus on myös rikkaan tunneelämän edellytys. (Saarinen 1987,131; Voutilainen 1992,57-58.)
Aikamme kasvatuksessa on luotettu tietoon. Koulutus on eri asteilla pyrkinyt
olemaan yhä tietopainotteisempaa. Aikamme ihmisen tulisi löytää tarkoitusta ja arvoja
elämäänsä vapaudesta. Tämä vaatii kasvatukselta uudelleen suuntautumista. Kasvatuksen tavoitteeksi tulisi asettaa arvotäyteinen vapaus. Yksipuolinen tiedollinen koulutus ei
enää riitä eikä koulutuksen sisältöjen kehittäminen ole riittävää. Itse kasvatusajattelun
perusteissa, ihmiskäsityksessä olisi tapahduttava kehitystä. Erityisen tärkeää olisi tieteellisen ajattelun kehittyminen moniulotteisemmaksi. (Skinnari 1994,95-96.)
Tiedot todellisuuden ilmiöistä lisääntyvät ja syvenevät teorioihin perehtymällä.
Tarkastelemalla erilaisia näkemyksiä kriittisesti ja arvioimalla oma persoonallinen
maailmankuva kehittyy. Tieteellinen tieto tulisi sulattaa osaksi persoonallista näkemystä. Persoonallinen näkemys syntyy siten, että tieteellinen tieto yhdistetään omaan kokemukseen, joka on syntynyt käytännössä. Maailma voi tuntua liian valmiilta, annetulta,
jos opiskelijan tehtävänä on vain omaksua tiedot ja sopeutua todellisuuteen. Välitetyssä
tiedossa voi olla myös vaaroja, ellei siihen suhtauduta kriittisesti. Kritiikitön ihminen
vahvistaa niitä rakenteita, jotka mahdollistavat alistamisen ja ehkäisevät kehityksen.
(Niinistö 1994,80-81.)
Eksistentialismissa tietoisuus on tietoisuutta jostakin. Inhimillinen tietoisuus on
sidottu rakenteessaan itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen. Sisäistä elämää, yksityisen
inhimillisen tietoisuuden suljetuinta subjektiivisuutta ei voida tarkastella ulkopuolisesta
todellisuudesta irti abstrahoituna. Jos se leikataan irti ulkopuolisesta maailmasta, tuhotaan sen luonne subjektiivisena luonteena. Tietoisuus on radikaalisti vapaa. Se on vapaa
määrittelemään kaikki todellisuutta koskevat arvot ja merkityssisällöt. Todellisuus konstituoidaan tältä osin. (Saarinen 1987, 125.)
,
Koulutuksessa tämä merkitsee sitä, että koulutuksen vaikuttawus käy ongelmalliseksi, jos näistä sidoksista ei valiteta. Jokainen abstraktioyritys koulutuksessa on vääristävä, koska opiskelijaa ei voida tarkastella yleisellä tasolla. Jokainen on yksilö ja sellaisenaan huomioitava. Ei voi olla mitään yleispätevää didaktiikkaa, ei myöskään kaiken selittäviä oppisuuntia. Ihmisen tilannetta on tarkasteltava situaatiossaan, siitä näkökulmasta, miten ihminen konstituoi oman itsensä olemisen. (Niinistö 1994, 72.)
Lähtiessään yleisestä ja yhteisöllisestä ja opettaessaan yhteiselämälle tärkeitä
normeja kasvatus on aina myös samanlaistamista, lähtökohtaisesti erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamista jonkin yhteisöllisen ideaalin mukaisesti. Kasw ymmärretään silloin sosialisaatiolla aikaansaaduksi kaswksi. Yhteiskunta ja sen tietyn yhteiskuntakäsityksen soveltaminen olisi ensisijaista kasvatettavan yksilön omiin tarpeisiin ja
pyrkimyksiin nähden. Kasvatuksen perustehtävänä olisi kasvatettavan yhteiskunnallistaminen ja tietynlainen yhteiskuntakäsitys olisi kasvatuksen arvolähtökohta, jota siihen
sisältyvä ihmiskäsitys myötäilisi. Yhteisöllisyys ihmisen määreeksi on olennainen osa,
mutta vielä riittämätön. Ihmisen yksilöityminen on ehtona hänen itsenäisille ratkaisuilleen ja tiedostetulle vastuulleen. Samastettuamme yhteisömoraalin ja yksilön etiikan
eläisimme suljetussa maailmassa, jossa vapaudella ei olisi merkitystä. (Ks. Värri 1994,
16.) Autonomia ja itseohjautuwus päämääränä eivät näin ollen merkitse egoismia tai
eristäytymistä, vaan halua ja taitoa suhteuttaa omat intressit ja pyrkimykset yhteiseen
hyvään sekä vastuullisuutta omien valintojen perusteista ja seurauksista. Oikeiden valintojen tekeminen edellyttää myös tietoa ja ymmärrystä erilaisista toimintavaihtoehdoista moraalisina ratkaisuna. Kasvatuksellinen elämänmuoto tulisi nähdä mahdollisuutena oppia tuntemaan ja ymmärtämään toista ihmistä ja kulttuuria, hyväksymään
erilaisuuttaja vastaamaan toiselle omasta toiminnasta. (Törmä 1997, 219.)
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Mikäli ihmisessä on jotakin henkistä vapauden aluetta, sitä kohti tulisi voida kasvaa. Kasvu kohti vapautta tulee nähdä henkisen ihmiskäsityksen näkökulmasta olennaiseksi kasvatuksen tavoitteeksi. Kasvatuksen tavoitteet olisi nähtävä laajemmin: ihmisen
tehtävänä olisi kasvaa sekä kohti vapautta että jäsentyä ympäröivään maailmaan. Inhimillisen kasvun tavoitteena on ihmisen jäsentyminen yhteiskuntaan itsenäisenä, vapaana
ihmisenä. (Skinnari 1994, 93.)
Onko ihminen vapaa valitsemaan? Ihminen on osittain vapaa valitsemaan. Valinnoissa ihmistä auttaa oman tulkinnan ja analysoinnin tekeminen ja niiden ymmärtäminen. Arvioimalla omaa näkemystä ja vertaamalla sitä muihin näkemyksiin pystyy näkemään erilaisten valintavaihtoehtojen olemassaolon. Mutta se edellyttää kriittistä ymmärtämistä. (Ks. Niinistö 1994, 78.) Skeptisyys ja kritiikki ovat teoreettisen hyveen eräs
tunnusmerkki. Hyvään teoreettiseen elämään ja siten myös sivistyksen piiriin kuuluu
osata arvioida kaikkea evidenssiä, väitteitä ja hypoteeseja suhteessa oikeaan taustaan ja
menetelmiin. Kritiikkiä tarvitaan, mutta oikeassa ja kohtuullisessa mitassa. (Airaksinen
1995, 238; ks. myös Ojanen 1997, 7-8.) Kriittisyyteen ja yleensäkin tietoisuuden kasvuun liittyy valinnanvapaus - on mahdollista tehdä toisia, erilaisia ja mahdollisesti parempia valintoja. Tietoisuuden kasvu ei välttämättä johda käyttäytymisen muuttumiseen; se antaa siihen mahdollisuuden (Niinistö 1995, 246).
Ymmärtäminen on ihmisen perusominaisuus. Ymmärtäminen on välittymistä,
kohtaamista, joka vaatii liikettä. Ymmärtämisessä on kyse prosessista, joka sulauttaa
yhteen horisontteja. Ymmärtämisessä ei ole kyse oman näkökulman hylkäämisestä ja
eläytymisestä katsomaan maailmaa vieraan näkökulmasta. Pikemminkin kyse on kohoamisesta korkeampaan yleisyyteen, uuteen rikkaampaan horisonttiin, joka syntyy
alkuperäisten horisonttien kumoutumisen ja yhteensulautumisen myötä. Kohdatessamme vieraan horisontin tuloksena on uutta luova tapahtuma, horisonttien yhteensulautuminen. (Kannisto 1987, 173.) Ymmärtäminen on oman vapauden laajentamista luovalla
tavalla. Ymmärtäminen voidaan liittää myös vapauteen tehdä valintoja omassa elämässä. Syvimmällä tasolla ymmärtäminen tarkoittaa jonkin osaamista, olemisen osaamista;
kykyä valita oma elämänprojekti, kykyä laajentaa omaa vapautta myös elämänprojektin
valitsemista koskettavaksi. Ihmisellä on aina jo projekti, käsitys siitä, mitä hänellä on
mahdollisuus toteuttaa ja mitä ei. Projekti on kuitenkin rajallinen, josta hän ei aluksi ole
tietoinen. Vapauden ja ei-vapauden dialektiikka on siinä, ettemme voi ensin kokeilla,
mihin me joudumme. Vaikka voisimme valita mahdollisuuksia vapaasti, niin niitä ei ole
kuitenkaan rajaton määrä. Emme huomaa sitä, että valitessamme jotakin valinta voi
siirtää meidät toiseen projektiin, joka taas voi sulkea meiltä joitakin mahdollisuuksia
pois. Vapaus, johon perustavanlaatuinen ymmärtäminen voi johtaa, on projektin valitsemista koskeva vapaus. Ihminen tulee tietoiseksi siitä, että on olemassa valinnanvapaus. Huomaamme, että meillä onkin enemmän mahdollisuuksia valita ja meidän eteemme avautuu erilaisia mahdollisuuksia. Jos nyt hyväksyn tietyn projektin, sidon itseni sen
suhteen, mistä elämänprojektien mahdollisuuksista voin elämäni myöhemmässä vaiheessa valita. Tietoisuus projektien olemassaolosta ja niiden merkityksestä valinnanvapaudelle laajentaa kuitenkin omaa perspektiiviamme valintojen suhteen. (Ks. Kusch
1986, 81-83.)
Valtaongelma on kärjistynein äärimmäisessä sopeuttavassa sosialisaatiossa, jossa
kasvattaja pyrkii siirtämään tietonsa ja arvostuksensa mahdollisimman puhtaina kasvatettavalleen. Valveutunut, kasvatettavan itsenäistymistä arvostava ja auttava kasvattaja
ymmärtää valtansa luonnollisen alkuperän ja pyrkii kasvatusprosessin aikana vallastaan
tietoisesti eroon. Eettisen kasvatuksen asenne edellyttää, että kasvattaja ei voi olla valmiiden merkitysten antaja, vaan kasvatusdialogin osapuoli, joka myös kuuntelee toista
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ja on valmis itse oppimaan ja muuttamaan omia käsityksiään. (Törmä 1994, 47; Värri
1994, 18-19.) Ihmiset vuorovaikutustilanteessa vaikuttavat aina kahteen suuntaan. Ihmiseen voidaan vaikuttaa, mutta hän myös itse vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen yhteydessä tarkasteltuna vaikuttamista kontrolloiva ja manipulatiivinen opettaminen
ei ole tuloksellista eikä mahdollistakaan, koska oppija on kuitenkin aina vapaa osittain
tekemään johtopäätöksiään ja valintojaan omasta oppimisestaan ja tulevaisuudestaan.
Opettajan ja oppijan suhde on dialogi, joka mahdollistaa molemminpuolisen heijastumisen ja joka tässä suhteessa pitäisi olla olennaista. (Ks. Niinistö 1994, 74-75.) Dollin
(1989, 248) mukaan opettajan ja oppijan välille tarvitaan uusi, radikaali vuorovaikutussuhde. Uusi, reflektiivinen vuorovaikutussuhde perustuu transformaatioon, josta postmoderni opetussuunnitelma voi syntyä. Tällainen vuorovaikutussuhde ei perustu opettajan auktoriteetin hyväksymiseen, vaan siihen sisältyy epäily tätä auktoriteettia kohtaan. Opettaja auttaa oppijaa ymmärtämään omaa kokemustaan ja asettaa oman näkemyksensä vastatusten opiskelijan näkemystä vastaan. Reflektoinnissa pyritään käymään
molempien näkemys läpi ja tätä kautta ymmärtämään toinen toistaan. (Ks. myös Sehön
1983,296.)
Itsenäistymiseen tähtäävässä kasvatuksessa kasvattajan on ymmärrettävä ideaalinsa valvottavuus. Se, että hänellä ei ole oikeutta määrittää lopullista hyvää ja oikeaa kasvatettavan puolesta., vaan hänen on etsittävä tasapainoa ohjaavan kasvatuksen ja vapauden sallimisen välillä päämääränä kasvatettavan henkinen vastuu ja riippumattomuus.
(Värri 1994, 19.) Ihmisen kullakin elämänvaiheella ja jokaisella yksilöllä on omat rajansa ja ehtonsa., jotka hänen on opittava tuntemaan. Kukaan toinen ei voi korvata sitä, että
ihminen pyrkii itse arvioimaan omaa elämäntilannettaan, omia kykyjään ja sen pohjalta
kehittämään niitä ja kasvattamaan niitä. Tämä on vapauden asia. (Wilenius 1982, 49.)
Meidän on ymmärrettävä, että toisen ihmisen itseys ja hyvä ovat meille'aina abstrakteja
ja likimääräisiä käsitteitä. Koska emme elä toisen ihmisen kehossa ja sielussa., emme
voi elää hänen tulevaisuuttaan ja hänessä mahdollisesti toteutuvia ideaaleja. (Värri
1994,20.)
Kasvatuksen tavoitteena on kriittinen ihminen. Kriittisyys on länsimaisen yhteiskunnan keskeisiä sivistysihanteita. Kasvatusfilosofiassa pidetään ihanteena kriittistä
ihmistä. Kriittisyyden käsitteen kautta tavoitetaan olennainen siitä, mitä tarkoitetaan
sivistyneellä ihmisellä, joka on eri asia kuin kouluja käynyt ihminen. Ihminen ei kehity
kriittiseksi ilman kasvatusta., koska hänellä ei syntyessään ole kriittisiä valmiuksia. Mitä
kriittiseltä ihmiseltä edellytetään ja millaisia valmiuksia heissä pitää kasvattaa? Ensinnäkin kriittisyys edellyttää perusluovuutta., joka ilmenee mielikuvituksen rohkeutena.
Toiseksi kriittinen ihminen tarvitsee hyvin kehittyneen valmiuden haluta., tuntea ja toivoa pystyäkseen itsenäiseen ajatteluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kolmanneksi, ilman tietoa ja asiantuntemusta ei kriittisyys voi olla perusteltua. On myös kiistämätöntä, että vain autonominen, itseohjautuva ihminen voi olla kriittinen. Viidenneksi
kriittisyyteen kuuluu itsetuntemus ja itsekriittisyys. Ihmisen omat arvot ja omat halut
tulee järjestää niin, että hänen persoonansa muodostaa ehyen kokonaisuuden. (puolimatka 1995, 166-167.)
Wileniuksen (1999) mukaan koko elämä voidaan nähdä ihmistymisen kouluna.
Ihmisyyteen kasvussa kysymys ei ole pelkästään kasvusta osaavaksi työelämän jäseneksi, vaan myös henkisestä kehityksestä. Henkisen kehitykseen johtavia keskeisiä ominaisuuksia ovat ajattelun hallinta., tahdon hallinta., tunteiden hallinta ja ilmaisu, myönteisyys, avoimuus ja ennakkoluulottomuus. (Wilenius 1999, 122, 138-148.) Wileniuksen
mukaan näitä ominaisuuksia., joita hän ihmisyydessä korostaa, voidaan edistää tietoisesti
kasvatuksen avulla.
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8.3

Kasvatukselliset ja opetukselliset perusteet ammattikorkeakoulujen oppimisympäristössä

Ammattikorkeakoulujen pedagogiikka rakentuu oppilaitoksissa oppivan organisaation
idealle. Edellä (ks. luku 4.1) on teoreettisella tasolla käsitelty organisaation syvärakenteiden muutosten edellytyksiä luotaessa oppivaa organisaatiota. Oppivaa organisaatiota
on käsitelty edellä myös ammattikorkeakoulujen verkostoitumisen (ks. luku 7.2) yhteydessä, pyrkimyksenä kuvata oppivan organisaation muutosta avoimiin rakenteisiin.
Tässä yhteydessä tarkastelu kohdistuu avoimen oppimisympäristön toimintamalleihin,
lähinnä pedagogisiin ja didaktisiin ratkaisuihin, joille ammattikorkeakoulujen opetustyö
perustuu. Tarkastelun näkökulmana on ammattikorkeakouluihin kuuluvien oppilaitosten
sisäisten toimintamallien rakentuminen ohjaamaan arkipäivän kasvatus- ja opetustyötä.
Oppiva organisaatio on ainutkertainen, sitä ei voida kopioida. Koko oppiva organisaatio on perustaltaan avoin, keskeneräinen. Sen rakentamiseen sisältyy siksi myös
aina riskejä ja epäonnistumisia. Oppiva organisaatio on personalisoitunut, ainutkertainen koostumus, joka syntyy organisaatiossa toimivien ihmisten oppimisen tuloksena.
Oppimisen tuloksena todellisuus luodaan itse, todellisuus tiedostetaan ja sitä pystytään
myös tarpeen vaatiessa muuttamaan. Organisaatiolla on jatkuva valmius luoda omaa
tulevaisuutta. Oppiva organisaatio on siksi olemukseltaan hyvin omaperäinen, ainutlaatuinen, oppilaitoskohtainen asia, johon voidaan liittää myös oppilaitoksen arkipäiväinen toiminta. (Ks. Senge 1990, 11.)
OppivalIe organisaatiolle Senge (1990, 5-10) asettaa viisi perustetta, joiden hallinta on ehtona oppivan organisaation luomiselle. Nämä Sengen viisi ehtoa (the fifth
discipline) ovat seuraavat.
Systeemiajattelu: Systeemiajattelu perustuu kykyyn nähdä kokonaisuudet ja niihin sisältyvien asioiden väliset suhteet. Lineaarisessa ajattelussa on selkeä alue, johon
tai jolle vastuu toiminnasta voidaan siirtää. Ajattelu on suoraviivaista ja pysyvää. Systeemiajattelussa lähdetään siitä, että kaikki ovat vastuullisia toimijoita ja jokainen vaikuttaa omalla toiminnalla kokonaisuuteen. Todellisuus koostuu toisiinsa liittyvistä ja
toisiinsa vaikuttavista osakokonaisuuksista.
Henkilökohtainen hallinta: Organisaatiossa toimivilta yksilöiltä edellytetään kykyä selkiinnyttää ja syventää jatkuvasti omaa henkilökohtaista näkemystä, suunnata
energia näkemyksenä toteuttamiseen, kehittää pitkäjännitteisyyttä ja pyrkiä näkemään
todellisuus objektiivisesti. Oman näkemyksen, vision toteuttamisessa pitää olla tarkoitus. Vision ja tarkoituksen välille syntyy luova jännite, jonka purkaminen vaatii henkilökohtaista hallintaa ja josta toimintamallimme käyttäytymiseemme syntyy.
Sisäistä toimintaa ohjaavat mallit: Sisäiset mallit ovat syvälle juurtuneita olettamuksia, yleistyksiä tai mielikuvia, jotka vaikuttavat siihen, miten näemme maailmaa ja
kuinka toimimme. Ne ovat usein tiedostamattomia, emme pysty tunnistamaan niitä
käyttäytymisessämme. Toimintaa rajoittavat sisäiset mallit pitää paljastaa, omat ajatukset tulee kyetä tuomaan julki. Omien ajatusten julkituominen ja niiden asettaminen
toisten vaikutuksille alttiiksi poistaa toiminnan rajoituksia.
Yhteisesti jaettu visio: Jokaisella organisaatiolla tulee olla yhteisesti jaettu visio,
näkemys päämäärästä, arvoista ja toiminnan tarkoituksesta. Yksilölliset näkemykset
voivat poiketa toisistaan ja silloin päämäärien saavuttaminen vaikeutuu. Yhteisesti jaettu visio syntyy reflektion, kyselytaidon kautta. Yhdessä keskusteleminen auttaa rakentamaan tulevaisuudenkuvaa.
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Tiimioppiminen: Tiimioppiminen on henkilökohtaisen hallinnan taitoalueen laajentamista. Tiimioppiminen alkaa dialogilla. Dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta
siinä, että siinä pyritään ajattelun yhtenäistämiseen. Pelkällä keskustelulla voidaan
vaihtaa ajatuksia, mutta omista ajatuksista ja mielipiteistä ei tarvitse luopua. Dialogissa
pyritään yhdistämään monia eri näkökulmia, se on yhdessä ajattelemista. Yksilölliset
olettamukset jätetään avoimeksi, toisten kommentoitaviksi. Tuloksena pitäisi syntyä
yhteisiä ajatuksia.
Siirtyminen avoimiin oppimisympäristöihin tulisi nähdä kokonaisvaltaisena koko
oppilaitoksen kehittämisprosessina, ei pelkästään yksittäisten virtausten kuten teknologian tai uuden oppimisnäkemyksen soveltamisena opetukseen. Koulutusjärjestelmän eri
tasoilla käynnissä olevan pedagogisen ja organisatorisen kehittämisen taustalla vaikuttaa laajempi uudistus, joka liittyy yhteiskunta- ja koulutuspoliittisten näkemysten
muuttumiseen. (pulkkinen 1997, 275-276.) Sengen (l994) mukaan uuden toimintakulttuurin luominen vaatii muutoksia kaikissa osatekijöissä, jotka vaikuttavat ja ohjaavat
toimintaa. Kokonaisvaltaisessa uudistuksessa muutokset tapahtuvat ohjaavissa ajatuksissa, muutokset ja uudistukset organisaation rakenteissa ja muutokset teoriassa, menetelmissäja välineissä. (Ks. Senge 1994,21-36.)
Avointa oppimisympäristöä voidaan tarkastella neljän osatekijän avulla, joita ovat
fyysinen., sosiaalinen, tekninen ja didaktinen näkökulma. Oppimisympäristö voidaan
määritellä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoitus on edistää oppimista. Avoin oppimisympäristö on joustava ajan, paikan., menetelmien., toteutustapojen ja oppimisen suhteen. Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta. Organisaatiokeskeinen näkökulma korostaa ympäristöä fyysisenä tilana
(luokkahuone, oppimiskeskus) tai koulutusohjelmana, toimintakäytäntönä (henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, oppiva organisaatio); oppijakeskeinen näkökulma tarkastelee yksilöä oppijan arkipäiväSsä, opiskelussa ja työssä; teknologianäkökulma rakentaa
oppimisympäristöt teknisten apuvälineiden varaan. Oppimisympäristön didaktinen näkökulma sisältää ne tekijät, jotka tekevät tilasta tai paikasta oppimisympäristön. Niitä
ovat henkiset määreet ja sosiaalinen ilmapiiri, jotka ovat keskeisiä tekijöitä oppimisen
edistämisessä. (Manninen & Pesonen 1997,267-274.)
Opiskeluympäristöjen kehittämisen tavoitteena on ollut etsiä uusia opiskelumuotoja sekä oppimisprosessiin liittyvien tavoitteiden yhteyksiä ja luoda uutta opiskelukulttuuria. Avoimen oppimisen ja avoimen oppimisympäristön tausta-ajatusten ja toimintakulttuurin tulee olla yhtenäisiä koko organisaation toimintakulttuuriin nähden
(Pulkkinen 1997, 275-282.) Avoimeen pedagogiseen toimintakulttuuriin sekä didaktiseen näkökuimaan sisältyy seuraavia piirteitä: selkeiden opetussuunnitelmien puuttuminen (yksilön elämäntilanteesta ja tarpeista lähtevä koulutus, konstruktiivinen tiedon
rakentaminen), prosessikeskeisyys, monimuotoiset opetusmenetelmät, oppimisympäristön verkostoituminen ympäristöön., opiskelijaa tukevien ohjauskäytäntöjen korostuminen (tutor-toiminta), oppijan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus, arviointi ja sen kehittäminen., yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys. (Ks. Helakorpi ym 1996; Pulkkinen
1997.)
Uusien., avointen oppimisympäristöjen luomisessa voidaan epäonnistua. Epäonnistuminen johtuu usein siitä, että oppimisympäristöjen kehittäminen on liian kapeaalaista. Usein didaktinen näkökulma unohdetaan tai toimintaa ohjaava näkökulma on
ollut liian yksipuolinen joko teknologiakeskeinen tai oppimispsykologinen. Oppilaitosten pedagogisen toimintakulttuurin sekä opetuksen ja oppimisen kulttuuritutkimuksen
huomioiminen ovat edellytyksiä toimivien oppimisympäristöjen kehittämiselle. (Man-
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ninen & Pesonen 1997; Pulkkinen 1997.) Edellä olevasta voidaan luoda peruselementit
avoimen oppimisympäristön luomiselle (ks. kuvio 20).

Organisaation rakenne (fyysinen näkökulma)

Pedagogiikka
Didaktiikka
Tekninen näkökuI
(tekniset välineet, opetusteknologia)

Sosiaalinen näkökU
~

(yhteisöilisyys)

Opiskelija (oppijakeskeinen näkökulma)

~

UUSI TOIMINTAMALLI JA OPISKELUKULTI1JURI

KUVIO 20

8.3.1

Avoimen oppimisympäristön peruselementit

Ammattikorkeakoulujen pedagoginen malli

Kaikki tutkimuksessa mukana olevat ammattikorkeakoulut ovat luoneet pedagogisen
strategian, jonka tarkoituksena on oppimisympäristön kehittäminen. Pyrkimyksenä on
luoda avoin ja joustava oppimisympäristö. Pedagogiset mallit ja didaktiset ratkaisut ovat
samansuuntaisia eri ammattikorkeakouluissa. Toimilupahakemuksista voidaan erottaa
kaksi lähestymistapaa rakentaa avointa oppimisympäristöä. Laajempi näkökulma korostaa toimintakulttuurin ja oppimiskulttuurin muuttamista. Toimintakulttuurin ja oppimiskulttuurin muuttaminen ulottuu myös menetelmällisiin ratkaisuihin. Suppeammassa
näkökulmassa kuvaillaan ensisijaisesti menetelmällisiä ratkaisuja opiskelun kehittämiseksi. Laajassa lähestymistavassa keskeisiä elementtejä avoimen oppimisympäristön
kehittämiseksi mainitaan 1) opettajien pedagoginen koulutus 2) koulutusohjelmien rakenne ja sisällölliset uudistukset 3) fyysisen oppimisympäristön kehittäminen 4) yksilön
persoonallisen kasvun sekä ammatillisen kasvun edistäminen. Näistä muodostuu ammattikorkeakoulujen pedagogisen mallin lähtökohdat ja perusteet.
Opettajien pedagoginen koulutus: Ammattikorkeakoulujen perustamisen yhteydessä opettajille on annettu alkuvalmiudet, lähtökohdat opetuksen kehittämiseen. Alusta
alkaen ammattikorkeakoulut ovat korostaneet opettajien pedagogisten tietojen ja taitojen merkitystä opetuksen kehittämistyössä. Opettajia on valmennettu ja rohkaistu ottamaan käyttöön uusia menetelmiä, kehittämään didaktisia ratkaisumalleja, jotka edistäisivät opiskelua. Opettajien kautta on pyritty ajamaan sisään uudistushenkisyyttä toteuttaa opetusta erilaisin, vaihtoehtoisin mallein. Opettajien osaamistason nähdään kytkeytyvän uusien innovaatioiden kehittämiseen. Tyypillisimmät tukitoimenpiteet ovat opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä opettajien työelämätietouden lisääminen ja
tukeminen. Yleisimpiä jatko- ja täydennyskoulutusmuotoja ovat ylemmän kandidaattitutkinnon suorittaminen, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä PD-koulutus.
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Ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta korostetaan yleensä ammattipedagogiikan kehittämistä. Täydennyskoulutuksen halutaan suuntautuvan opetusmenetelmien
kehittämiseen. Muita keskeisiä osa-alueita, joita opettajan täydennyskoulutuksessa painotetaan, ovat työharjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaus, projektityöskentely, kieliopinnot, opetusteknologian kehittäminen ja arviointi. Työelämätietouden lisäämiseksi opettajille järjestetään mahdollisuus irrottautua omasta opetustyöstä työelämään tutustumiseksi. Opettajia kehotetaan osallistumaan aktiivisesti työelämän kehittämishankkeisiin
ja erilaisiin projekteihin. Opettajien halutaan osallistuvan aktiivisesti myös yritystoimintaa. Erilaisen asiantuntijavaihdon toteuttaminen työelämän kanssa koetaan lisäävän
opettajien työelämätietoisuutta.
Koulutusohjelmien rakenne ja sisällölliset ratkaisut: Oppimisprosessia tuetaan
monialaisuudella, valinnaisuudella ja joustavuudella. Ajan suhteen pyritään tukemaan
joustavuutta, esimerkiksi kesäopiskelulla. Monialaisuuden ja valinnaisuuden tavoitteena
on tukea laaja-alaista ammatillisuutta, jota voidaan rakentaa myös tukemalla opiskelijan
yksilöllisiä valintoja ja ratkaisuja oman ammatillisuutensa rakentamisessa.
Fyysisen oppimisympäristön kehittäminen: Oppiminen pyritään sijoittamaan eri
konteksteihin, joista tärkeimpänä korostuu työssä oppiminen sekä kansainväliset verkostot. Autenttisten oppimistilanteiden luomista pidetään tärkeinä opiskelua ja oppimista edistävinä toimintamalleina. Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeinä myös ajanmukaisten ja toimivien tilojen ja laitteiden kehittämistä. Ne ovat luoneet toimintansa yhteyteen laboratorioita, yritysklinikoita, tuotekehitysyksiköitä sekä erilaisia palveluyksiköitä palvelemaan työelämän tarpeita sekä oman toimintansa kehittämiseksi. Informaatiojärjestelmiä on kehitetty, esimerkiksi virtuaalikirjastot ovat monen ammattikorkeakoulun visiona.
Opiskelijan persoonallisen kasvun ja ammatillisuuden tukeminen: Toimilupahakemuksista korostuu eräitä yleisiä elämänhallintataitoja, joita halutaan kiinnittää yksilön
persoonallisuuteen ja joita toivotaan opiskelulla edistettävän. Ne ovat yleisiä valmiuksia, joita tarvitaan selviytymiseen erilaisista tilanteista ja joilla tuetaan yksilön toimintakykyisyyttä. Samat valmiudet voidaan liittää yleisiksi valmiuksiksi ammatillisuuden
vahventamiseksi. Näitä valmiuksia ovat itsenäisyys, yhteistyökykyisyys, ongelmanratkaisukyky, kriittisyys, aktiivisuus (oma-a1oitteisuus), vastuullisuus, luovuus, joka ilmenee kykynä kehittää asioita eteenpäin saatujen tietojen ja taitojen pohjalta.
Toimilupahakemuksissa tulee esille myös opettajien ja opiskelijoiden muuttuneet
roolit. Opettajien rooli nähdään yhä enemmän kaikissa toimilupahakemuksissa ohjaajana ja toimijana. Opettajan työssä korostetaan työelämäsuhteiden ja muiden yhteyksien
luomista sekä valmiuksia eri asioiden kehittämiseen. Opettajaa voidaan kuvata kahdella
sanalla: hän on ennen kaikkea ohjaaja ja kehittäjä. Opiskelijoiden rooli on muuttunut
osallistuvammaksi. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oman opiskelunsa suunnitteluun,
he soveltavat, muokkaavat tietoa. Opiskelijat kehittävät ja arvioivat sekä omaa toimintaa että koko organisaation toimintaa. Opiskelijan muuttunutta roolia voidaan vastaavasti kuvata kolmella sanalla; suunnittelija, kehittäjä ja arvioija. Opettajien ja oppijoiden välisessä suhteessa korostetaan vuorovaikutuksellisuutta.
Suppeammassa näkökulmassa kuvataan menetelmällisiä keinoja opetuksen edistämiseksi. Tässä yhteydessä niitä kutsutaan didaktisiksi ratkaisumalleiksi. Toimilupahakemuksista voidaan löytää keskeiset didaktiset ratkaisut, elementit, joita ammattikorkeakoulut pitävät tärkeinä avoimen oppimisympäristön kehittämiseksi. Näitä ovat:
-itseohjautuvuus
-projektityöskentely, jossa korostetaan erityisesti työelämän kanssa yhdessä tehtävät projektit yöt ja kehittämishankkeet (opinnäytetyöt, tutkimukset, selvitykset)
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-yhteistoiminnallinen oppiminen
-aktiivinen oppiminen (tutkiva, kehittävä ote)
-monimuotomenetelmien kehittäminen
-arviointi
-osallistuvuus
-yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus
-tutortoiminta, opintojen ohjausmenetelmien kehittäminen
-opetusteknologian kehittäminen.
Ammattikorkeakoulun luomat pedagogiset ja didaktiset mallit tukevat avoimen oppimisympäristön kehittämistä. Ammattikorkeakoulut ovat tiedostaneet ja niillä on valmiudet avoimen oppimisympäristön luomiseen. Ne ovat omaksuneet tavoitteisiinsa keskeiset avoimen oppimisympäristön luomiselle vaadittavat elementit. Toimilupahakemuksissa esitetään myös tuloksia ja kokemuksia, joita ne ovat saaneet pedagogiikan ja
didaktiikan soveltamisesta opiskeluun. Ensisijaisesti ne kuvaavat didaktisia menetelmiä,
joita opiskeluun on sovellettu. Motivaatio ja innostuneisuus on lisääntynyt. Yleisesti
toimilupahakemuksissa todetaan, että pedagogista uudistustyötä jatketaan ja kehitetään,
"paluuta entiseen ei enää ole".
"Ammattikorkeakoulun pedagogisten valintojen myötä oppimisympttristö on laajentunut voimakkaasti toimipisteistä elinkeino- ja työelämättn. Oppimisympäristön kehittäminen on merkinnyt sekä fyysisten puitteiden etttt toimintamuotojen kehittttmistä. Oppimisympttristöä kehitetään tukemaan opiskelijan kasvua itsenttiseen ja ryhmtttyöskentelyyn kykenevttksi ammattilaiseksi, joka pystyy toimimaan vaivattomasti myös eri kulttuureissa. Oppimisympttristött
laajennetaan elinkeino- ja työelämtin suuntaan paitsi siirtttmällä oppimista oppilaitosten ulkopuolelle, myös listtämttlltt työelämtin mukanaoloa oppilaitosten sisdlltt. Yhteisitt kehittämishankkeitatja koulutusta listttttttn sektt työharjoittelua kehitettttin. Tuotekehitysyksiköittt, yritysklinikkatoimintaa ja asiantunitijavaihtoa kehitetdtin. Laboratorioiden kehittttminen mahdollistaa yritysten kehittämishankkeiden yhdistttmisen. T3"
"Ammattikorkeakoulukokeilussa on asteittain löydetty pedagoginen kehitttimisstrategia, jonka
mukaisesti on kehitetty avointa oppijakeskeisttt oppimisympäristöä perinteisen opettajakeskeisen toimintatavan sijalle. Ltthtökohtana ovat olleet asiantuntijaksi oppimisen prosessi, opiskelijoiden aktiivisuus ja itseohjautuvuuden korostaminen, niihin perustuva työmuotojen
muuttuminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. T4"
"Ammattikorkeakoulu on kehittttnyt kokeiluvaiheessa omaa pedagogista strategiaansa. Ltthtökohtana on ollut ns. polyteknisen mallin mukainen opetussuunnitelmatyöskenteIy, joka korostaa työelämttstä tarvittavien valmiuksien keskeisttt asemaa opetuksen sisttltöjen suunnittelussa. T2"
"Ideaalinen oppimisympäristö - voimakas panostus edelleen opettajien ja opiskelijoiden roolimuutoksen tukemiseen sektt opetus- ja oppimistaitojen kehittttmiseen. Kannustejärjestelmttn
kehittttminen. Käynnissä olevien monimuotomenetelmtikokeilujen tulosten hyödyntäminen.
Työsstt- ja työstäoppimisen listtäminen. T 6"
"Perustavoite on kansainvttlisesti vertailukelpoinen oppimisen laatu. Tämtt toteutetaan joustovilla ja yksilöIlisillä opetusjärjestelyillä, osaIlistuvilla yhteistyökttytttnteillä ja ajanmukaisella oppimis- ja opetusteknologialla. Oppimisympäristön kansainvttlistyminen parantaa voimakkaasti opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Elinikttisen oppimisen ja tietoyhteiskunnan
vaatimusten mukaisesti avoin oppimisympäristö, modernit tietoverkkoratkaisut ja virtuaalikirjasto edistävät sekä opettajien ja opiskelijoiden kehittymistä. Tl"

Ammattikorkeakoulujen oppimiskäsityksessä voidaan havaita konstruktivismin piirteitä.
Kokemuksellisuutta korostetaan oppimisen yhteydessä. Konstruktivismin keskeisenä
ideana on, että tieto ei siirry, vaan oppija "konstruoi" sen itse: hän valikoi ja tulkitsee
informaatiota, jäsentää sitä aiemman tietonsa pohjalta ja "rakentaa" kokemustensa välityksellä kuvaa siitä maailmasta, jossa hän elää ja itsestään tämän maailman osana. Oppimisprosessi on aina sidoksissa siihen tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu.
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Oppimisprosessiin liittyvät sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ja niiden välityksellä syntyneet merkitysrakenteet liittyvät kiinteästi oppimiseen. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä korostuu uuden tiedon omaksuminen aiemmin opittua käyttämällä. Oppiminen on oman toiminnan tulosta, ymmärtämisen painottaminen edistää mielekästä tiedon
konstruointia, sama asia voidaan tulkita monella tavalla. Oppiminen on aina kontekstisidonnaista, opitun transfer uusiin tilanteisiin riippuu tietojen ja taitojen organisaatiosta. Sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli oppimisessa. Tavoitteellinen
oppiminen (oppimaan oppiminen), oppimisen arviointi monin eri tavoin on mahdollista.
(Rauste-von Wright & von Wright 1994, 15, 121-139.)
Ammattikorkeakoulujen pedagogiikan perusteista nousee seuraavia piirteitä, jotka ovat yhteneväisiä konstruktivistisen oppimisnäkemyksen kanssa. Oppimisessa korostuu kokemuksellisuus, omakohtaisuus, oppiminen on oman toiminnan tulosta, vahva
kontekstisidonnaisuus, oppimaan oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutteisuus (yhteistoiminnallisuus, yhteisöllisyys), tiedon tulkinta monella eri tavoin (tutkiva ote, itsenäisyys,
kehittäminen), tiedon siirtäminen (työelämän kehittäminen opiskelun jälkeen), sekä
oppimisen arviointi eri tavoin. Avoimen oppimisyrnpäristön luomiseen konstruktiivinen
oppimisnäkemys soveltuu hyvin, koska konstruktivismi antaa vapauden oman oppimisen suhteen, jota arnrnattikorkeakouluissa halutaan tukea (vrt. Sarala & Sarala 1996).
8.3.2

Ammattikorkeakoulujen arvioinnin kokonaisohjelma osana pedagogista
kehittämistä

Ammattikorkeakoulun arviointi liittyy kiinteänä osana ammattikorkeakoulujen strategiaan ja se on todettu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi ammattikorkeakoulujen toiminnan
kehittämistyössä tulevaisuudessa (ks. luku 6.2.4) Seuraavassa arviointia tarkastellaan
siitä näkökulmasta, miten arviointitoiminta on kokonaisuudessaan ammattikorkeakouluissa järjestetty ja miten se on edistänyt ammattikorkeakouluissa erityisesti oppimisen
ja opetuksen kehittämistä. Arvioinnin kehittäminen on alkanut jo monissa ammattikorkeakouluissa kokeiluaikana ja arviointi koetaan jatkuvana kehittämiskohteena. Toimilupahakemuksista nousee esille eräitä päätavoitteita, joita arvioinnilla halutaan saavuttaa.
Arvioinnin ensisijaisena tehtävänä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Jatkuva kehittäminen suuntautuu koulutuksen ja muun toiminnan, jokapäiväisen pedagogisen toiminnan tuloksellisuuteen ja sen parantamiseen. Tuloksellisuuden lisäksi korostetaan koulutuksen laadullisuutta.
Arvioinnin kokonaisohjelma on koottuna laatukäsikirjaan. Laatukäsikirjaohjaa arvioinnin toteuttamista oppilaitosten sisällä. Laatukäsikirja sisältää sisäisen ja ulkoisen
arvioinnin arviointimenetelmät ja välineet. Laatukäsikirjan tai laatujärjestelmän luomisessa on käytetty hyväksi opiskelijapalautetta sekä ulkoisten sidosryhmien taholta tulevaa palautetta, lähinnä asiantuntija- ja asiakaspalautetta. Laatukäsikirjan laatiminen on
lähtenyt itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin pohjalta. Itsearviointi on kohdistunut
koulutusaloihin sekä koko organisaation toimintaan. Ulkoisessa arvioinnissa on käytetty
apuna tutkimuksia, joita eri tutkimuslaitokset ovat ammattikorkeakouluille tehneet.
Kansainväliset yhteistyökumppanina olevat korkeakoulut ovat myös arvioineet arnrnattikorkeakoulujen antamaa koulutusta.
Kokonaisvaltaisen arvioinnin päätavoitteena on oppimisen ja opetuksen kehittäminen ja siten pedagogisen mallin rakenteen vahvistaminen. Ammattikorkeakoulut ovat
joutuneet kehittämään myös opettamiseen ja opetukseen kohdistuvia arviointimenetelmiä tavoitteenaan toimintakäytännön uudistaminen sekä sisäisen työskentelyn tehosta-
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minen. Lyhyen tähtäimen arviointi toteutetaan käyttämällä hyväksi opiskelijoilta tulevaa palautetta. Arviointimenetelminä käytetään portfolioita, tutortoimintaa sekä arvioimalla opiskelijoiden suorituksia ja tuloksia. Arviointi voidaan suorittaa myös keskustelun avulla, palaute- ja arviointikeskusteluna. Työhön sijoittuminen ja työelämässä menestyminen on yksi ammattikorkeakouluissa käytetty arviointimenetelmä. Seurannassa
käytetään hyväksi myös työnantajilta tulevaa palautetta työhönsijoittumisen onnistumisesta. Opetuksen arvioinnissa käytetyin menetelmä on opiskelijoiden antama palaute
pidetyn opintojakson tai opintokokonaisuuden jälkeen. Palaute kootaan systemaattisesti
ja palaute käydään läpi opettajien keskuudessa. Palautteen tarkoituksena on lähinnä
opettajan oman työn kehittäminen. Opetuksesta ja oppimisesta saatu palaute liitetään
osaksi arvioinnin kokonaisohjelmaa ja sen kehittämistä.
Toimilupahakemuksissa esitetään myös keskeiset toimenpiteet, joihin on ryhdytty
arvioinnin johdosta. Laajemmasta näkökulmasta arviointi on toiminut ammattikorkeakoulujen kokonaisvaltaisen organisaatiouudistuksen ja kehittämistyön apuna. Arviointi
on vaikuttanut ensinnäkin siihen, että koulutusohjelmien sisältöjä on lähdetty uudistamaan ja uusia työtapoja (didaktiset menetelmiä) on otettu käyttöön. Opettajien koulutuksen kehittämisohjelmat ovat alkaneet arvioinnin pohjalta. Opintojen organisointi ja
ohjausjärjestelmät ovat muuttuneet arvioinnin myötä.

8.3.3

Ammattikorkeakoulun työympäristö osana avointa oppimisympäristöä

Siirtyminen oppi vaan organisaatioon ja avoimeen toimintakulttuuriin vaatii muutoksia
koko työyhteisössä. Organisaatio muodostuu yhteisöstä, jossa ihmiset toimivat. Työyhteisö toimii jäs~ntensä vuorovaikutuksen ja toiminnan kautta. Työyhteisö ja sen toimivuus on keskeinen osa organisaation rakennetta ja toimintaa. Oppivan organisaation
tärkeitä elementtejä ovat matala organisaatio, henkilöstön osallistuminen, yhteinen näkemys toiminnasta (päämäärä, tavoite, toiminta, arvot). Toiminta on avointa ja siihen
sisältyy oman toiminnan kriittinen arviointi. Oppivassa organisaatiossa otetaan rohkeasti käyttöön uusia toiminta- ja ajatusmalleja.
Työkulttuurin ja työilmapiirin kehittäminen sekä henkilöstön osallistumismahdollisuuksien lisääminen ovat keskeinen osa-alue organisaatiota kehitettäessä. Työkulttuuri
kehittyy parhaiten tavoitteellisella ja organisoiduIla yhteistyöllä. Yksilökeskeinen työ
muuttuu enemmän tiimityöksi. Yli perinteisten organisaatiorajojen tehtävään yhteistyöhön osallistuu myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä asiakkaita. Organisaation toimintamallina on verkostoituminen, joka luontevasti poistaa rajoja ja ylittää toiminnan organisaation ulkopuolelle. (Ks. Sarala & Sarala 1996, 91-92.)
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa käsitellään työyhteisön luonnetta
ja ilmapiiriä. Työyhteisön luonteessa korostetaan yhdessä tekemistä ja toimimista. Sisäisessä työskentelyssä eri koulutusalojen opettajien kanssa tehtävä yhteistyö koetaan
rikkautena ja uutta innovaatiota tuottavana. Työyhteisön ilmapiiriä kuvataan innostuneeksi ja kehityshakuiseksi. Joustavuutta ja avoimuutta myös korostetaan. Työyhteisön
työtavat ovat muutoksen myötä uudistuneet. Työilmapiiriä voidaan kuvata muutoshakuiseksi, sana muutos korostuu usein työ-ilmapiiriä luonnehdittaessa. Muutos ei kuitenkaan ole tapahtunut aivan kivuttomasti, vaan myös muutosvastarinta on tiedostettu.
Opettajien keskuudessa muutos on aiheuttanut epävarmuutta, ahdistusta ja myös uupumista. Kokonaisuudessaan muutos koetaan motivoivaksi ja palkitsevaksi vaikeuksista
huolimatta.
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Työyhteisön kehittäminen on vaikuttanut myös opettajien ja opiskelijoiden välisiin suhteisiin. Opettajien ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutussuhteessa yhdessä
tekeminen ja yhdessä kehittäminen korostuu. Opiskelijatahon aktiivinen osallistuminen
koetaan tärkeäksi kehittämistekijäksi. Toimilupahakemuksissa korostetaan ennen kaikkea kehittärnistyön vastuun siirtämistä opettajille ja opiskelijoille itselleen. Organisaatiomallin madaltamisessa, kehittämisessä oppimista tukevaksi, vastuun siirtäminen lähelle toimintaa koetaan hyväksi. Organisaatiomallia on kevennetty ja päätösvaltaa lisätty koulutusalavastaaville. Itsenäistä koulutusalakohtaista ja toimialakohtaista toimintamallia suositaan. Kehittämistyöstä vastuu jakaantuu pääasiassa kolmelle sektorille,
koulutusalavastaaville, organisaatioissa toimiville tiimeille ja opiskelijoille. Työn halutaan muuttuvan yhä enemmän projektiluonteiseksi. Verkoistoitumisella halutaan varmistaa myös ulkopuolisten tahojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kehittämistyöhön. Ammattikorkeakouluissa halutaan selvästi tukea hyvin hajautettua toimintamallia, jossa eri tahojen vaikutusmahdollisuuksia on lisätty.
Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa mainitaan myös konkreettisia
muutoksia, joita työympäristön kehittämiseksi on tehty siirryttäessä uuteen koulutusjärjestelmään. Tiedotustoiminnan parantaminen koetaan uudistuksen yhteydessä erittäin
tärkeäksi ja tiedonkulkujärjestelmää on kehitetty ja tehostettu. Yhteistoiminnallisuus on
lisääntynyt monialaisuuden toteuttamisen ja tiimityön kautta. Toiminnan vastuun siirtäminen toimialoille ja koulutusaloille on toteutunut. Opetukseen nämä muutokset ovat
vaikuttaneet lähinnä niin, että uusia opetusmenetelmiä on otettu käyttöön. Työyhteisön
kehittämistä ohjataan laatujärjestelmän ja laatukäsikirjan avulla, joka monissa ammattikorkeakouluissa ohjaa monella tavoin toimintaa.
Tulevaisuuden tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen oppilaitoksista oppivia organisaatioita, joiden toimintaa ohjaa yhteiset tavoitteet ja yhteinen näkemys. Uudistuksessa painotetaan johtamistavan muuttamista laatujohtamiseksi. Työyhteisön kehittämisessä laatujärjestelmän luominen koetaan tärkeäksi, samoin myös painotetaan
henkilöstön koulutusta ja kehittämistä uudistusten läpiviemisessä.

8.4

Yhteenveto kasvatuksen ja opetuksen perusteista ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulujen ideaalina on rakentaa oppilaitoksista oppivia organisaatioita
tulevaisuudessa. Kun on kysymys koulutusorganisaatioista, oppimisen ja opetuksen
kehittäminen on keskeisellä sijalla. Kehittämistyö vaatii organisaatioilta kulttuurista
muutosta. Ammattikorkeakoulujen oppimiskulttuuri tähtää avoimen oppimisympäristön
luomiseen. Siirtyminen avoimeen oppimisympäristoon tukee ammattikorkeakoulujen
kulttuurista muutosta. Edellä on tarkasteltu ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista nousseita elementtejä uuden oppimisympäristön luomiseksi. Kuviossa 21 on
koottu yhteen keinot ja toimenpiteet, joiden avulla ammattikorkeakoulut ovat opetuksen
kehittämistyöhön ryhtyneet.
Ammattikorkeakouluissa laatuideologia on yleisesti käytössä oleva toimintamalli
koulun kokonaisvaltaisessa kehittämistyössä. Laatuideologian soveltaminen koulutusorganisaatioissa ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksytty, vaan monien mielestä koulun
kehittämistyössä pitäisi lähteä liikkeelle syvällisemmästä ymmärtämisestä. Laatuideologian lähtökohdat ovat peräisin yritysmaailmasta, mistä epäilevä ja kriittinen asenne
laatuajattelua kohtaan saattaa johtua. Yritysmaailman mallit saattavat etäännyttää opet-
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tajat ja muun henkilöstön opetuksen ja oppimisen kannalta keskeisistä asioista. Sieltä
nousevat käsitteet voivat olla vaikea sovelluttaa suoraan opetusyhteisöön, jolloin vaarana on, että toimintatapoja yritetään muuttaa pinnallisesti vastaamaan yritysmaailman
käytänteitä. Oppilaitoksen kehittämistä tulisi suunnitella ja viedä eteenpäin sellaisen
tiedon varassa, joka nojaa koulutuksen ja opetuksen arkimaailman tapahtumiin, dynamiikkaanja todellisuuteen. (Ks. Pehu-Voima 1999, 163-169.)
Ammattikorkeakouluissa arvioinnin merkitys kehittämistyön välineenä korostuu.
Arviointi taas on hyväksytty osana toimintaa ohjaavaan laatuajatteluun. Arvioinnin tuloksena ammattikorkeakoulut ovat nostaneet tärkeiksi opetuksen kehittämisen osaaluiksi opettajien pedagogisen koulutuksen, koulutusohjelmien rakenteellisen ja sisällöIlisen uudistamisen sekä fyysisen ympäristön uudistamisen. Opiskelijan rooli uudessa
koulutusjärjestelmässä on muuttunut. Opiskelijoiden rooli on muuttunut osallistuvammaksi ja vastuuta kehittämistyöstä on siirretty opiskelijoille itselleen. Edellä mainituissa
osa-alueissa toteutuneet uudistukset vaativat uudistumista myös didaktisissa meneteImissä.

LAATUJÄRJESTELMÄ

ARVIOINTI

Opettajat

"'

/

pedagoginen koulutus

r------l'F-------,1r

Koulutusohjelmat

rakenteellinen,
sisällöllinen
uudistaminen

uudistaminen

Opetuksen kehittäminen

KUVIO 21

r~'Ir ~,~~~--------,
______

Fyysisen
ympäristll

uudistaminen

--"

.

Opiskelijat

itseohjautuvuus

ympäristll
työympäristön ilmapiirin tuki

Ammattikorkeakoulujen opetuksen kehittämisen elementit

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksissa oppimisympäristöä kehitettäessä
avoimeksi viitataan usein menetelmällisiin uudistuksiin, joita opetuksen edistämiseksi
on otettu käyttöön. Opetuksen kehittämisen osa-alueiden keskeisiksi kehittämisen välineiksi nousevat didaktiset menetelmät. Uudistusten toteuttamista ja kehittämistyötä kaiken kaikkiaan ohjaa järjestelmäkeskeinen (laatujärjestelmä) ja menete1mäkeskeinen
(didaktiset menetelmät) toimintamalli. Pedagogisen mallin luomisessa korostetaan
myös yhteyttä elinkeino- ja työelämään. Perustavanlaatuista kasvatuksellista näkökulmaa ja pohdintaa on taustalta vaikea löytää. Kasvatuksen peruskysymykset, miksi kas-
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vatamme ja mihin kasvatuksella ja opetuksella pyrimme, ovat pedagogisen uudistuksen
avainkysymyksiä. Niiden avulla voimme saavuttaa syvällisemmän tason, perustan, kasvatustyölle. Uudistukset tällä tasolla ovat ns. toisen asteen muutosta, joka koskettaa
myös arvoja ja ohjaa eettisiä valintoja kaiken hyvän edistämiseksi kasvatettavassa. (Vrt.
Suortti 1994, 16-25.)
Uudistukset, jotka näkyvät toiminnallisella tasolla, ovat ensi asteen muutosta. Ne
kuvaavat muutosta käyttäytymisessä ja toimintatavoissa. Menetelmäkeskeinen toimintamalli uudistusten yhteydessä kuvaa juuri tämäntyyppistä muutosta. Ammattikorkeakoulujen ydintehtävänä on uudenlaisen asiantuntijuuden, osaamisen ja ammatillisuuden
tuottaminen. Tämän ydintehtävän peruskysymyksiksi nousee kasvatuksen ja opetuksen
näkökulman määritteleminen ja näistä käsin pedagogisen toimintamallien luominen
ammattikorkeakoulun toiminnan perustaksi. Menetelmien ja toimintatapojen uudistaminen (laatuajattelu) ovat välineitä ja keinoja tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Olennaista olisi asiantuntijuuden ja osaamisen määrittely. Asiantuntijuuden lähtökohdaksi ja
osaamisen perustaksi ei riitä pelkkä ammatillinen asiantuntijuus eikä ammatillinen
osaaminen. Näiden tuottamiseen ja osaamisen syventämiseen olisi riittänyt myös opistoasteen koulutus. Asiantuntijuuteen liittyy myös muita määritteitä, jotka tulevaisuudessa korostuvat. Nämä määritteet löytyvät sivistyksellisyydestä osana ihmisen kokonaisvaltaista kasvua. Näistä määritteistä voidaan luoda myös uudenlaisen, korkeammantasoisen osaamiseen perusteet. Ensisijaisesti koulutusorganisaation itsensä on luotava
nämä määritteet koulutuksellisen tehtävänsä perustaksi. Kun koulutusorganisaatiota
uudistetaan, omien toimintafilosofisten perusteiden tunnistaminen ja niiden tiedostaminen ja tietoiseksi saattaminen luo vahvan perustan uudistus- ja kehittämistyölle.

9

JOHTOPÄÄTÖKSET

9.1

Ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteiden tarkastelusta
nousseet keskeiset kehittämistoimenpiteet tulevaisuudessa

Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena ovat olleet ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset, joilla ammattikorkeakoulut on vakinaistettu. Toimilupa on merkinnyt
ammattikorkeakouluille vain toiminnan alkua, mikä on käynnistänyt voimakkaan muutos- ja kehittämisprosessin. Toimilupahakemusten arvioinnissa on jouduttu kiinnittämään huomiot~ myös siihen, millä ammattikorkeakouluilla on mahdollisuus ja edellytykset kehittyä korkeammantasoiseksi oppilaitokseksi. Vakinaisen toimiluvan saaminen
ei suinkaan ole merkinnyt sitä, että ammattikorkeakoulu olisi valmis toiminnaltaan,
vaan se on ensisijaisesti merkinnyt sitä, että sen on katsottu olevan valmis kehittymään
ja kehittämään toimintojaan. Tämän tutkimuksen keskeisin tarkoitus on ollut tarkastella
ammattikorkeakoulujen toimilupahakemuksista keskeisiä ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteita, joista käsin voitaisiin muodostaa ammattikorkeakouluille toimintafilosofinen perusta. Samalla on pyritty saamaan selville ammattikorkeakoulujen perustamisvaihetta ohjannut ideologinen ajattelu, jolle ammattikorkeakoulujen toiminta on
perustunut ja joka sen toimintaa on ohjannut.
Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksessa yhteiskuntafilosofisen analyysin
liittäminen ammattikorkeakoulujen koulutuksellisen tehtävän perustaksi on jäänyt toissijaiseen asemaan. Yhteiskunnallisen analyysin merkitys korostuu siinä, että koulutukseen ja koulutustehtävän määrittelyyn eivät liity pelkästään koulutuspoliittiset tekijät,
vaan koulutuksen muuttumiseen ja sen rakenteisiin vaikuttaa yhteiskunnallinen kokonaistilanne. Yhteiskunnallis- kulttuuriseen analyysiin liittyy arviointi kasvatuksen ja sitä
ympäröivän yhteiskunnallisten toimintojen ja ajattelutapojen muutoksesta. Muutoksen
tiedostaminen yhteiskunnallisissa toiminta- ja ajattelutavoissa ja niiden huomioiminen
koulutuksen suunnittelussa luo vankkaa ja kestävämpää perustaa koulutuksen rakenteille tulevaisuudessa. Koulutusorganisaatioiden toiminnan muutoksessa olennaisinta
olisi lähteä tarkastelemaan muutosta kasvatuksen käsitteestä ja sen määrittelystä koulutuksellisen tehtävän perustaksi. Muutoksen lähtökohdat ulottuvat silloin arvomaailmaan
ja arvomaailman tiedostaminen ja selkiinnyttäminen auttaa koulutusorganisaatioita
kohtaamaan ja hallitsemaan muutoksia.
Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet luomaan visioita, missioita ja strategisia toimintamalleja ensisijaisesti elinkeino- ja työelämälähtöisesti, mikä tehtävä niille lainsää-
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dännössä on annettu. Monessa yhteydessä on tuotu esiin, että liiallinen sitoutuminen
elinkeino- ja työelämään voi kaventaa koulutuksellista tehtävää ja sen perustaa. Elinkeino- ja työelämän arvo maailma perustuu tehokkuuteen ja taloudellisen voiton maksimointiin. Ammattikorkeakoulujen arvomaailmaa tarkasteltaessa on havaittavissa toiminnan ohjaamisessa sama tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulman korostuminen.
Ammattikorkeakoulun päämääränä on osaavien asiantuntijoiden kouluttaminen. Modernin ajan koulutuksessa osaamista ja pätevyyttä korostetaan. Koulutuksen tehtäväksi
nähdään silloin taloudellis-rationaalisten osaajien tuottaminen palvelemaan ensisijaisesti
elinkeino- ja työelämän tarpeita.
Tulevaisuudessa oppija tulisi nähdä toimijana, jolloin toiminnan lähtökohdat perustuisivat ihmisen elämismaailmaan. Koulutuksessa tämä merkitsee kasvatuksen ja
opetuksen perustumista ensisijaisesti ihmisen elämismaailmaan, lähelle ihmisen arkipäivää ja lähiympäristöä. Perusideana on ihmisen elämänhallinnan vahventaminen, lisätä ihmisen kykyä hallita lisääntyvää epävarmuutta. Ennen kaikkea koulutuksessa tulisi
luoda oppijoille vahva perusta selviytyä tulevaisuuden haasteista. Ammattitaidon hallinta on osa selviytymisstrategiaa. Laaja-alaiselle sivistyksestä lähtevälle perustalle on
hyvä luoda myös muuta osaamista, myös ammatillista osaamista.
Koulutuspolitiikan luonne on muuttunut tuloskeskeiseksi siirryttäessä 1990- luwlle. Tulostavoitteinen toiminta on uuden koulutuspoliittisen ajattelun lähtökohtana.
Ammattikorkeakoulujen perustaminen osui tuloskeskeisen koulutuspolitiikan voimistumisen ajankohtaan. Ammattikorkeakouluille annettiin koulutuksellista tehtävää mietittäessä lainsäädännön kautta ohjeet ja valmiit kriteerit, joihin koulutuksen tulee perustua. Ylhäältäpäin tulleella ohjeistuksella on ollut voimakas vaikutus ammattikorkeakoulujen muodostaessa ja määritellessä koulutuksellista tehtävää. Tuloskeskeisessä ja
markkina-työelämälähtöisessä koulutuspoliittisessa linjauksessa korostuu koulutuksesta
saatavan hyödyn maksimointiperiaate. Koulutustoiminnan on oltava kansainvälisesti
kilpailukykyistä ja taloudellisesti hyötyä tuottavaa. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat hyötyodotukset korostuvat. Koulutuksen on oltava laadukasta ja kilpailukykyistä. Sen on pystyttävä tuottamaan uutta tietoa, jolle osaaminen perustuu.
Ammattikorkeakoulujen toiminta-ajatuksessa nousevat esille koulutuksen laadullisuus, kilpailukyky ja korkea teknologinen osaaminen. Koulutusohjelmien perustana on
ollut alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin vastaaminen. Koulutusohjelmien perustana oleviksi ohjaaviksi ajatuksiksi nousivat esille tuotekehitys, yrittäjyys, korkea teknologinen osaaminen ja kansainvälistyminen. Osaamisen voidaan katsoa perustuvan myös
näihin samoihin elementteihin. Koulutuksellista tehtävää ovat ohjanneet siten rationaaliset, tekniset ja taloudelliset arvot. Korkea teknologinen osaaminen ja tuotekehitys viittaavat teknisen tiedon arvostamiseen määrlteltäessä osaamisen perusteita. Osaamisessa
välineellisyys korostuu, sen pitää olla näkyvää ja tuottavaa. Ammatillisuudessa korostuu
monialaisuus, laaja-alaisuus sekä erikoisosaaminen, joista voidaan hahmotella ammattikorkeakoulujen asiantuntijuudelle luomia määrltteitä.
Koulutusohjelmien sisällöllisessä uudistamisessa monialaisuus nousee keskeiseksi
tekijäksi. Monialaisuuden toteuttaminen on vielä uusi asia ja sen toteuttamiseen on
suhtauduttu osassa ammattikorkeakouluja maltillisesti. Monialaisuutta on kehitetty syventämään ja laajentamaan ammattitaitoa. Monialaisuuden kehittäminen vaatii perustaksi tieteellisen ja tutkimukseen perustuvan orientaation, jolloin siitä voisi avautua
uutta tieteellistä tietoa ammatillisuuden perustaksi ja siten se laajentaisi myös koko
ammattikasvatuksen kenttää. Moniammatillisuudesta voisi kehittää uutta tietoa ja uutta
osaamista tieteellisestä näkökulmasta, ei vain laajentamaan ammattitaidon perustaa.
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Ammattikorkeakouluille voisi monialaisuudesta siten syntyä uusi vahva osaamisalue,
jolla se voisi vahvistaa omaa profiloitumista ja omaleimaisuutta.
Ammatillisuudessa korostetaan myös laaja-alaisuutta ja erikoisosaamista. Laajaalaisuus voisi merkitä tulevaisuuden koulutuksessa osaamisen käsitteen laajentamista.
Osaamiseen voisi liittää myös sivistyksellisyyden ja muiden elämän tärkeiden arvojen
sisällyttämistä siihen. Erikoisosaamisella tähdätään tietyn osaamisalueen hallintaan
mahdollisimman hyvin. Ammattikorkeakouluissa erikoisosaaminen muodostaa ammattitaidon perusteet. Erikoisosaamisen perustaksi ovat opistoasteen koulutuksesta jääneet
vahvat, ammatilliset osaamisalueet. Ammattikorkeakoulut näkevät yhdeksi vahvuudekseen näiden osaamisalueiden kehittämisen ja syventämisen. Opistoasteen traditio eli
tietyn ammattialan ja ammattitaidon hallitseminen on jäänyt vahvasti ammattikorkeakoulun koulutuksellisen tehtävän perustaksi. Ydinkysymykseksi ammattikorkeakouluille yhä jää, miten tuotetaan korkeatasoisia ammatillisia asiantuntijoita.
Ammattikorkeakoulut ovat koulutusohjelmia kehittäessään ja koulutuksellista
tehtävää toteuttaessaan päätyneet korostamaan vahvaa ammatillisuutta asiantuntijuuden
perustaksi. Tässä piilee myös koulutuksellinen ristiriita. Jos opistoastetta olisi lähdetty
kehittämään yhtä vahvasti tuloskeskeisellä toimintatavalla, tulokset olisivat voineet olla
samansuuntaisia kuin, miten ne nyt näkyvät ammattikorkeakoulun toiminnassa. Monessa kohden todetaan muutosten ja uudistusten näkyvän voimakkaasti toiminnallisella
tasolla. Ne heijastavat ensi asteen muutosta organisaatioiden muutosprosessissa. Toisen
asteen muutos edellyttää muutosta arvoissa ja näkyy arvomaailman muutoksena. Ammattikorkeakouluissa kysymys on muutoksesta opistoasteen koulutuksesta korkeakouluiksi. Ammattikorkeakoulujen tulisi muutosprosessissa ja kehittämistyössään kiinnittää
huomiota myös korkeakoulun tehtävän määrittelyyn. Ammatillisuudesta on olemassa jo
vahvaa tieto-taito-osaamista perustuen opistoasteen koulutukseen.
Korkeakoulutuksen liittäminen ammatillisuuteen on uusi alue, johon kehittämistyössä pitäisi tarttua. Korkeakoulutuksen määritteleminen ja koulutuksellisen tehtävän
määrittely korkeakoulun kautta on jäänyt toissijaiseen asemaan. Toimilupahakemuksista
on vaikea löytää näkyvää muutosprosessisia opistoasteen koulutuksesta korkeammantasoiseksi koulutukseksi. Ammattikorkeakoulujen toimintafilosofisen perustan kytkeytyminen vahvaan arvomaailmaan jää siten selkiintymättömäksi. Ammattikorkeakoulujen kehittämistyössä olisi ensisijaisesti lähdettävä luomaan vahvaa perustaa korkeakoulutukselle. Tämä merkitsee myös koulutuksellisen tehtävän laajentamista muistakin näkökulmista kuin ammatillisuuden korostamisesta. Kun pystytään määrittelemään, mikä
on ammatillinen korkeakoulu, lähestytään toisen asteen muutosprosessia, joka ulottuu
arvoihin ja arvomaailmaan. Todellinen muutos korkeakouluksi voi siten mahdollistua.
Ammattikorkeakoulun mieltämisessä korkeakouluksi lähestytään pedagogisia kysymyksiä. Ammattikorkeakoulut ovat lähteneet kehittämään pedagogiikkaa luomalla
avointa oppimisympäristöä muuttamalla rakenteita avoimeksi. Teknisiä välineitä eli
opetusteknologiaa on kehitetty ja toiminnassa on pyritty yhteisöllisyyteen. Organisaatiomalli on madaltunut ja vastuuta toiminnan kehittämisestä on hajautettu. Toimintakulttuurin muutoksessa korostuu järjestelmä- ja menetelmäkeskeinen kehittäminen.
Opetustyössä on monipuolisesti otettu käyttöön erilaisia didaktisia menetelmiä. Toiminta on tehostunut, monipuolistunut ja rikastunut. Kehittämistyötä ohjataan laatuajattelun avulla. Ammattikorkeakouluille olennaisinta olisi lähteä luomaan pedagogista
mallia, joka perustuu tiettyyn tieto- ja tieteellisyyskäsitykseen, oppimiskäsitykseen ja
ihmiskäsitykseen. Ammattikorkeakoulujen ydintehtävän eli uuden asiantuntijuuden kehittämisen ja uuden osaamisen tuottamisen lähtökohdat perustuvat edellä mainittuihin
tekijöihin. Laatujärjestelmä, arviointi ja didaktiset menetelmät ovat ensisijaisesti keinoja
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ja välineitä, joilla jotakin perustehtävää pyritään toteuttamaan. Ensisijaiseksi kehittämishaasteeksi pedagogisesta näkökulmasta nousee korkeatasoisen opetuksen toteuttaminen. Korkeatasoisen opetuksen toteuttaminen on kokonaisvaltainen pedagoginen uudistuskysymys, ei vain didaktiikkaan rajoittuva kysymys. Tietokäsitys, oppimiskäsitys
ja ihmiskäsitys kasvatus- ja opetustyön perustana liittyvät opetussuunnitelmien muodostamiseen ja rakentamiseen. Keskeinen ja konkreettinen kehittämistoimenpide on
uudistuneen tieto-, oppimis- ja ihmiskäsityksen liittäminen opetussuunnitelmaa ohjaavaksi ideologiseksi malliksi, jonka pohjalta käytännön opetustyötä tehdään. Keskiöön
nousevat siten opetussuunnitelmalliset kysymykset. Asiantuntijuuden ja osaamisen
määritteet rakennetaan opetussuunnitelmallisella tasolla. Miten ammattikorkeakoulut
ovat rakentaneet opetussuunnitelmallista uudistusta toiminta-ajatuksesta käsin? Opetussuunnitelmalliset kysymykset jäävät varjoon didaktisten menetelmien korostumisen
rinnalla.
Ammattikorkeakoulujen tehtäväksi jää sisäisen arvokeskustelun käyminen toiminnan perusteista. Ammattikorkeakouluille itselleen on jäänyt vastuu toiminnan kehittämisestä vakinaisen toimiluvan saamisen jälkeen. Ammattikorkeakouluilla tulisi olla
rohkeutta lähteä tarkastelemaan koulutuksellista tehtävää laajemmasta näkökulmasta.
Ammattikorkeakoulujen menestystekijäksi ja tärkeimmäksi tehtäväksi nousee koulutusohjelmien sisällöllinen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen perustamisvaiheessa
kokonaisvaltainen arvokeskustelu koulutuksen määrittelystä ja tehtävästä on jäänyt toissijaiseen asemaan. Uudistusta on lähdetty toteuttamaan toiminnallisella tasolla. Uudistusten jääminen toiminnalliselle tasolle ei tuo todellista muutosta, kun on kysymys
koulutusorganisaation muutoksesta korkeakoulutasoiseksi.
Ammattikorkeakoulut ovat tämän päivän kehittämistyössään joutuneet kohtaamaan identiteettikriisin, joka heijastaa arvokeskustelun puuttumista. Ammattikorkeakouluverkosto on saatu lähes valmiiksi ja vakiinnutetuksi. Nyt on nousemassa keskeiseksi kysymykseksi ammattikorkeakoulujen toiminnassa tässä tutkimuksessa esiin
nousseet teemat koulutuksellisen tehtävän määrittelystä. Keskustelun painopiste on,
pitäisikö ammattikorkeakoulujen koulutuksellisen tehtävää laajentaa tieteellisempään ja
tutkimuksellisempaan suuntaan. Arvokeskustelu olisi pitänyt käydä jo silloin, kun ammattikorkeakouluja on lähdetty maahamme perustamaan. Koulutuksen toimintafilosofinen perusta pohjautuu viime kädessä tiettyihin arvoihin ja vankkaan arvomaailmaan,
päämäärätietoiseen ja näkemykselliseen visiointiin koulutuksellisesta tehtävästä. Kehittämistyön on lähdettävä ensisijaisesti päämääristä käsin. Airaksinen (1995, 234) toteaa
kriittisesti, että arvot on ensin pantava järjestykseen ja sitten vasta toimittava. Kun toimitaan, käytetään sitä teknologiaa, joka on tehokkainta eli halvinta ja haitattominta.
Keinot saavat silloin ylivallan ja määräävät päämäärän.
Tämän tutkimuksen perusteelle voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun muutosprosessi on lähtenyt toiminnalliselta tasolta toimintatapoja muuttamalla. Kehittämistyötä on tehty ja kehittämistyön tulokset ovat nähtävissä. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävä ohjautuu työelämälähtöisesti ja muutokset ovat voimakkaampia ammatillisuuden kehittymisessä. Ammattikorkeakoulujen koulutuksellisen tehtävän pidättäytyessä tiukasti kiinni käytännön ammattilaiseksi kouluttamisessa ei ole riittävä perusta koulutuksen muuttumiseksi korkeakoulutasoiseksi. Korkeakoulutasoinen muutos vaatii
koulutuksellisen tehtävän tarkastelua laajemmasta näkökulmasta. Laajempi näkökulma
korostaa ihmisen sivistyksellisyyttä ammattitaidon hallinnan rinnalla. Uudistusten tulee
näkyä paradigmallisella ja epistemologisella tasolla, jotta aito rinnastettavuus yliopistollisiin korkeakoulututkintoihin olisi mahdollista, mikä on ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohtana.
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Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on luoda uutta viitekehystä ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteiden kehittämistyölle. Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on luoda ammattikorkeakoulujen kehittämistyön lähtökohdaksi ideaalista mallia
sekä tulevaisuusorientoitunutta mallia tuomalla esiin modernin ajan ja postmodernin
ajan näkökulmaa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen perustaksi. Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten sisällönanalyyttisen tarkastelutavan avulla on pystytty
kartoittamaan ammattikorkeakoulujen toimintafilosofista perustaa. Tutkimuksessa on
myös tarkasteltu ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavaa arvomaailmaa ja arvioitu,
miten ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuri on muuttunut siirryttäessä opistoasteelta
korkeakoulujärjestelmään. Toimilupahakemuksissa esitetään näkemys ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteista, toiminta-ajatuksesta, jonka käytännön työssä tulisi toteutua. Keskeisenä kysymyksenä nousee esille virallisen ja julkisen toiminta-ajatuksen
ja käytännössä toteutettavan toiminta-ajatuksen kohtaavuus ja niiden välinen mahdollinen ristiriitaisuus (ks. luku 9.2). Tähän tutkimuksessa nousseeseen kysymykseen vastaaminen edellyttää jatkotutkimusta.

9.2

Tutkimuksen pohjalta nousseet jatkotutkimusaiheet

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena on ollut ammattikorkeakoulujen julkisesti ja
virallisesti esitetty näkemys toiminnan perusteista. Tutkimusaineisto muodostuu valmiista dokumenttiaineistosta, ammattikorkea-koulujen toimilupahakemuksista. Tutkimuksessa mukana olleet ammattikorkeakoulut ovat saaneet vakinaistamisluvan vuosina
1996-1998. AInmattikorkeakoulujen vakinaistamisvaiheesta lähtenyt kehittämistyö jatkuu ja toimintaa pyritään koko ajan kehittämään. Tutkimusaineiston sijoittuminen tiettyyn ajankohtaan ei ole kuitenkaan tuonut ajallista viivettä tutkimustuloksiin, koska aihe
on tärkeä ja ajankohtainen ammattikorkeakoulujen kehittämistyön jatkumiselle. Kehittämistyössä ja arvioinnissa joudutaan aina palamaan ajassa taaksepäin ja tarkastelemaan, mitä on saatu aikaan, ennen kuin voidaan jatkaa eteenpäin. Tämän tutkimuksen
tarkoituksena on arvokeskustelun käynnistäminen ammattikorkeakoulujen toiminnasta,
minkä perusteella kehittämistyö voisi jatkua uudella ulottuvuudella täydennettynä.
Seuraavaksi olisi aiheellista saada kartoitettua kehittämistyöstä vastuuta kantavien, eli opettajien, sekä myös opiskelijoiden, näkemykset ammattikorkeakoulujen toiminnan perusteista. Opettajiin suuntautuvan tutkimuksen aiheen tulisi liittyä ensisijaisesti siihen, miten he käytännön opetustyössä ja arjen toiminnassa näkevät kehittämistyön edenneen keskeisten toimintojen kohdalla. Mielenkiintoisena tutkimuksen kohteena olisi tarkastella, miten ammattikorkeakoulun virallinen ja julkinen toiminta-ajatus on
otettu huomioon opetuksen suunnittelussa. Onko virallisen toiminta-ajatuksen ja käytännössä toteutettavan toiminta-ajatuksen välillä ristiriitaa? Keskeisenä tehtävänä olisi
pyrkiä nostamaan esille opettajien työtä ohjaava arvo maailma, minkä avulla voitaisiin
arvioida ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuriin kohdistuvan syvällisen muutoksen
toteuttamisastetta ja kehitysvaihetta.
Keskeisenä tutkimuskohteena olisi selvittää ammattikorkeakoulujen opiskelijoille
opetuksessa välittynyttä maailmankuvan rakennetta. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena olisi opiskelijoiden omien kokemusten kartoittaminen, minkälaisen arvomaailman avulla ammattikorkeakouluopiskelijat luovat maailmankuvaansa. Sen arvioimiseksi
tutkimus tulisi kohdentaa ammattikorkeakoulujen toimintaan perustuvaan kasvatus- ja
opetustyöhön. Tämän avulla pystyttäisiin arvioimaan opiskelijoiden näkemystä ammat-
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tikorkeakoulujen toiminnan perusteista sekä arvioimaan kasvatus- ja opetustyön perusteiden kehitysvaihetta ja -tasoa. Samalla voitaisiin tehdä syvällistä analyysiä opiskelijoiden kokemuksista korkeantasoisen osaamisen rakentamiseksi.

SUMMARY
Ohjeet ofresereh, theoretiealframe and researeh metod
The main goal of this study is to map out the Finnish polytechnic education within an
action framework. The research examines the actionstrategies of the polytechnic institutes and the action-steering values that are behind them. The research problems are 1)
What is the foundational idea ofthe polytechnic institutes? 2) How have the activities of
the polytechnic institutes changed when they have moved from a tertiary education
system (from being colleges) to the higher education system?
The stupy is a wide ranging evaluation in which the principles and changes of
action are examined from three perspectives. These three perspectives form the theoretical frame ofthe research to locate the polytechnics' functional basis. The first perspective is sociophilosophical from which the foundation of the polytechnic institutes is investigated. The issue is what effect has societal change had on the birth of the polytechnic institute system? The basic philosophy of the polytechnic institutes, and also their
basic values, are examined. A second perspective is that of educational policy, from
which the educational task of the polytechnic institutes is investigated. How do the polytechnic institutes take up the educational task? How and with what kind of educational
means do they meet the challenges from the society? The organisational model, educational task, structure of curricula, as well as the evaluation of the effectiveness of the
polytechnic education are under scrutiny. The third perspective is that of educational
philosophy, from which the pedagogical activities within the institutes are investigated.
Also, the pedagogical modifications caused by the move by the polytechnic institutes to
the higher education sector has been estimated. The objects of the assessment are the
learning and working environments.
The research is qualitative in nature. The research material consists of eight polytechnic institute licence applications, on the basis of which the polytechnics were granted a permanent concession. The polytechnics chosen for the research study all taught in
multiple fields, were of different size and constellations, and were situated in different
parts ofFinland. The sample group was chosen to represent a typical Finnish polytechnic institute. In the analysis of the empirical material, content analysis and interpretative
approach have been used (using the models proposed by Kusch and Fairclough).
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Central development aims arisen from the investigation into the foundational idea of the
poJytechnic institutes

The research concemed the licence applications on the basis of which the polytechnics
were granted a pennanent concession. The concession has just initiated the activities of
the polytechnics, starting a process that has resulted in vigorous change and development. The central aim of this research has been to investigate, on the basis of the polytechnics licence applications, the basic principles from which to create an action framework for the polytechnic institutes. At the same time, an investigation has been carried
out about the ideological thinking behind the founding phase of the polytechnics which
has fonned the basis and has steered the activities ofthe polytechnic institutes.
In the foundational idea of the educational task of the polytechnics, a sociophilosophical analysis has not been of primary importance. The importance of social analysis is highlighted by the fact that not only educational policy factors, but also the
whole societai situation affect education and educational policies, changes and structures. Estimates of changes in education and the surrounding societal activities and ways
of thinking are part of the sociocultural analysis. Awareness of change in social action
and thinking modes and preparedness to take those changes into consideration in educational planning fonn solid and stronger basis for the educational structures in the future. Changes in the activities of educational organisations should start from a pedagogical basis, which should also be the foundation of the educational task. The premises af
change will then reach to the values. Being aware of the values and clarifying them help
the educational organisation face and manage change.
The law about the polytechnic institutes has been the framework on the basis af
which the polytechnics have created visions, missions and strategic actiorl plans. These
derive primarily from the values of economic and working life which are effectivity and
and maximal economic gain. When the values of the polytechnics are examined, similar
action-steering perspectives can be found. The goal of the polytechnic institutes is to
educate skiUed experts. Skills and qualifications are emphasised in modernistic education. The educational aim is regarded to be to provide rational and economically oriented
masters who serve primarily the needs of economic and working life. In the future the
leamer should be seen as an actor, and the premises of action should be in the life-world
of the human being. In education this means basing the pedagogy and teaching primarily on the life-world of the leamers, close to their everyday life and surroundings. The
basic idea is to support the life management of the person, to increase his or her ability
to manage the growing insecurity. Above aU, education should create a stomg basis for
the leamers to successfully meet the chaUenges in the future. Professional skiUs are part
of the coping strategy. Wide cultural civilisation fonns a good basis for acquiring further skiUs, also professional skills.
In the 1990's, the starting point of the educational policy changed toward costeffective thinking. The founding of the polytechnic institutes coincided with the intensifying of the result oriented policies. The educational task of the polytechnics was given
in the law which stated the guidelines and criteria on which to base the education. This
hierarchical order influenced strongly the way the polytechnics were founded and what
their educational task was defined to be. Maximal gain from the education has become a
guiding principle in the cost-effective and business life oriented educational poliey.
Education has to be intemationally competitive and economically profitable.
Quality of education, competitiveness, and high technology are important for the
polytechnic institutes. At the background of the study programmes are the needs of the
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economic and working life of the area. The guiding ideas behind the study programmes
were found out to be product development, entrepreneurship, high technology skills and
intemationalisation. Teaching of skills is based on these same elements. Thus rational,
technical and economic values have steered the edcuational task. Skills are instrumentai: they have to be visible and productive. Professionality covers multiple areas, is wide
ranging, and emphasises special skills. From these the definitions of expertise created
by the polytechnics can be outlined.
In the development of their study programmes and realisation of their educational
task the polytechnics have ended up emphasising strong professionality as the basis for
expertise, which actually causes an educational contradiction. 1f the tertiary education
had been developed as strongly from a cost-effective principle, the results might have
been similar to the present polytechnic ones. Often changes and reforms realise at the
functional level. They form the first level in the organisational process of change. A
second level change requires change in values. With polytechnic institutes this means
changing from tertiary (college) education to higher education. In the process of change
and the development work the polytechnics should also pay attention to defining the
task of the higher education. There is plenty of know-how about professionality within
the tertiary level education. The core question, still unanswered, for the polytechnics is
how to produce high level professional experts.
Connecting higher education with professionality is a new area which needs to be
tackled in the development work. Defining higher education and especially the educational task throug higher education has been of secondary importance. The licence applications do not show a visible process of change from tertiary to higher education.
Thus the foundational idea of the polytechnics cannot be clearly connected to a set of
values. 1n the.development work of the polytechnic education, creating a strong basis
for higher education should be regarded as the most important task. This means that,
rather than emphasising professional skills, the educational function should be wider.
Once it is possible to define a professional hihger education system, the second level
process of change (extending to values) can be approached. A real change into a higher
education system is thus made possible.
When polytechnic institutes are regarded as higher education establishments, pedagogical questions have to be considered. In the change of functions the system and
method oriented development is emphasised. In teaching, various didactic methods have
been well utilised. Activities have become more effective and more versatile. The development work is guided by principles of quality. It would be most important for the
polytechnic insitutes to create a pedagogical model that is based on a certain concept of
knowledge and science, concept of leaming and concept of man. The premises of the
core task of the polytechnics developing new expertise, and producing new skills are
based on the above mentioned concepts. The system of quality, evaluation and didactic
methods are primarily means and tools with which a basic task is realised. From the
pedagogic point of view, the research indicates that the most important challenge of
development for the polytechnics is to realise high level teaching. This task concems a
comprehensive pedagogical reform, and not just a matter limited to didactics. The concept of knowledge, the concept of leaming, and the concept of man as a basis for pedagogical and teaching work is connected to the creation and building of the curriculum.
A central and concrete step in the development work is to transfer the renewed concepts
of knowledge, leaming and man into an ideological model guiding the curriculum and
creating the basis for practical teaching. Questions concerning the curriculum are thus
central. The definitions of expertise and skills are constructed at the level of the curri-
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culum. How have the polytechnics progressed in the renewal of the curriculum from
their basic principles? Questions concerning the curriculum have been shadowed by the
emphasis on the didactic methods.
The task is left for the polytechnics to have an internai discussion about the values
that guide their basic principles. The polytechnics should have the courage to examine
their educational task from a wider perspective. The key to success and the most irnportant task of the polytechnics turns out to be the content reform of the study programmes. In the foundation phase, a comprehensive value discussion about the content
and goals of polytechnic education has been of secondary importance. The reform has
been started at the level of action, which does not bring about a real change when the
educational organisation should be changed into a higher education one.
In the present development work, the polytechnics have had an identity crisis
which refleets a lack of value discussions. The network of polytechnics is almost
complete and permanent. Nowa central theme, arisen from the present research, is that
of defining the educational task. It is most important to discuss whether the educational
task of the polytechnic institutes should be expanded towards a more scientific and research-based direction. This value discussion should have taken place already at the
planning stage of the polytechnics system. The action framework of the education is
based on certain strong values, and on goal oriented visions about the educational task.
The development work has to start from the goals. Airaksinen (1995, 234) states critically that values have to be put in order before action can take place. When acting, the
most effective that is, cheapest and least impeding technology tends to be used, resulting in that the means take over and dictate the goal.
On the basis of this research it can be stated that the process of change in the polytechnics has started from a functional level through a change in the ways of acting.
Development work has taken place and its results can be seen. The educational task of
the polytechnic institutes is closely connected to the working life and the changes are
most visible in the development of professionalism. The fact that the educational task of
the polytechnics has been strongly geared towards practical skills does not create a sufficient basis for changing the education to the level of higher education. The change to
higher edueation requires examining the educational task from a wider perspective
which emphasises cultural civilisation along with professional skills. The reforms have
to show at a paradigmatic and an epistemologic level to make possible a genuine comparison with university degrees which comparability was a prernise when the polyteehnie education system was created.
The goal ofthe present research is to create a new framework for the development
work of the basic principles of the polytechnie institutes. By introducing modernist and
postmodern perspectives to pedagogy, teaehing and education, the aim ofthe theoretical
framework is to create an ideal and a future oriented model on the basis of which the
development work can continue.
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LIITE 1

Moderni opetussuunnitelma

Postmoderni opetussuunnitelma

Erillisyys, osat

Integraatio, synergia, holismi

Määrällistäminen

Laadullisuus

Lineaarisuus

Rekursiivisuus, syklit

Harmonia, konsonanssi

Häiriö, dissonanssi, turbulenssi

Yksialaisuus

Monialaisuus

Byrokratia

Yritys, projektit, verkostot

Riskittömyys

Riskinotto

Yksittäinen ilmiö

Kollaasi

Konstruktio

Dekonstruktio

Dikotomiat

Dikotomioiden ylittäminen

Yksittäinen organisaatio

Konserni, kong}omeraatti

Kognitiivinen oppiminen, kiljat, ulkoluku
Reduktiivisuus

Kokemuksellinen oppiminen, projektit,
,.
reflektio
Kuvailun rikkaus

Kumulatiivisuus

Transformatiivisuus

Yksinkertaisuus

Kompleksisuus

Suljettu systeemi

Avoin systeemi

Paikalleen pysähtynyt

Muuttuva, emergentti, esiinkehkeytyvä

Etukäteen suunniteltu

Spontaani, avoin ''käsikiIjoitus'',
skenaario
Antientropia

Entropia
LIITEKUVIO 1

Dollin jälkimoderni opetussuunnitelma-ajattelu (Ks. Turkulainen 1995,

246)

184
LIITE 2
TOIMILUPAHAKEMUS
LUOKITTELU ASIALUOKKIEN MUKAAN
ASIALUOKKA 0: TAUSTATIEDOT
01
02
03
04

Ylläpitäjän nimi ja kotipaikka
Ammattikorkeakoulun nimi
Ammattikorkeakoulun perustana olevat oppilaitokset
Ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 26§ :ssä tarkoitettua sopimuskoulutusta ja -oppilaitosta koskevat tiedot
05 Ammattikorkeakoulun koulutustehtävä ja sitä tukevat koulutusohjelmat koulutusaloineen
06 Ammattikorkeakoulun opetus- ja muut tilat
07 Ammattikorkeakoulun hallinnon järjestely
08 Arvio ammattikorkeakoulun perustamis- ja käyttÖ kustannuksista sekä rahoitussuunnitelma
09 Ammattikorkeakoulun aloittamisaika
0.10 Ammattikorkeakoulun perustana olevien oppilaitosten tähänastista toimintaa kuvaavat uusimmat tunnusluwt ja muut tiedot liitetaulukon mukaisesti
0.11 Perustelu,t ammattikorkeakoulun tarpeellisuudelle
ASIALUOKKA 1: AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMINTA-AJATUS
1.1

Ammattikorkeakoulun visio (näkemys tulevaisuudesta)

1.2

Ammattikorkeakoulun missio

1.3

Ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus (käytännön kiteytys edellisestä)

1.4 Ammattikorkeakoulun strategia (valitut toimintamallit)
1. 4. 1 Milloin strategiaprosessi on hyväksytty?
1.4.2 Mitkä tahot ovat osallistuneet strategian laatimiseen ja ketkä ovat organisaation
puolesta hyväksyneet?
1.4.3 Miten koko henkilöstön sitoutuminen strategian toteuttamiseen on varmistettu?
1.5

Ammattikorkeakoulun toiminta- ja kehittämisohjelma (strategian toimeenpanosuunnitelma)
1.5.1 Miten ohjelmaa toteutetaan kahden woden aikavälillä?
1.5.2 Miten ohjelmaa toteutetaan viiden woden aikavälillä?
1.5.3 Miten ohjelma pidetään ajantasalla?
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ASIALUOKKA 2: AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMIEN
AJANMUKAISUUS JA TARPEELLISUUS
2.1

Suunniteltujen koulutusohjelmien paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen sekä
kieliryhmittäinen tämän hetken ja tuleva tarve
2.2.1 Milloin ja millä menetelmillä tarve on selvitetty?
2.2.2 Miten perustelette koulutusohjelmien tarpeellisuutta?
2.2 Koulutusohjelmien ja muuttuvien ammattien sekä työolojen tarpeiden vastaavuus
2.2.1 Milloin ja millä menetelmillä vastaavuus on selvitetty?
2.2.2 Kolme konkreettista esimerkkiä vastaavuusanalyysien tuloksista?
2.2.3 Arviot vastavalmistuneiden työllistyvyydestä nyt ja tulevaisuudessa?
2.2.4 Miten ammattikorkeakoulu aikoo varmistua vastavalmistuneiden työllistymisestä?
2.3 Koulutusohjelmien sisältämät uudet innovaatiot ja ohjelmien omaleimaisuus
2.3.1 Millä tavoin koulutusohjelmat jatkuvasti ja tehokkaasti vastaavat muuttuvien
olosuhteiden vaatimuksiin?
2.4 Ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamistaso
2.4.1 Millä tavoin henkilöstön osaamistaso turvaa uudet innovaatiot ja kehittämistyön
jatkumisen?
2.4.2 Millä tavoin ympäristö ja työelämä hyödyntää ammattikorkeakoulun henkilöstön
osaamista?
ASIALUOKKA 3: KOULUTUSALOJEN YHDISTELMIEN TOIMIVUUS
3.1 Koulutusalojen välinen sisäinen synergia
3.1.1 Millaisia yhdistärnisetuja on jo saavutettu ja mitä yhdistämisetuja tavoitellaan
tulevaisuudessa opetuksessa?
3.1.2 Missä määrin ristiinopiskelua toteutetaan ja millaisiin tavoitteisiin siinä pyritään?
3.1.3 Mitä uusia koulutusohjelmia on syntynyt sisäisen vuorovaikutuksen tuloksena ja
miten niitä aiotaan tuottaa tulevaisuudessa?
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Tuleva oppilaitoskokonaisuus ja toimintapisteiden fyysinen etäisyys
Mitkä ovat ammattikorkeakouluun kuuluvien oppilaitosten väliset etäisyydet?
Missä yhteydessä opettajat liikkuvat oppilaitosten väillä ja missä opiskelijat?
Missä määrin ja miksi etäopetustaja muuta opetusteknologiaa käytetään?
Mitä rationalisointitoimenpiteitä tehdään rakennettaessa tulevaa oppilaitoskokonaisuutta?

3.3

Yhteistoimintaverkkojen toimivuus, erityisesti yksialaisten ammattikorkeakoulujen osalta
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ASIALUOKKA 4: TOIMINNAN VAHVUUSALUE
4.1 Vahvuusalueet suhteessa ammattikorkeakoulun tavoitteisiin ja toimintaan
4.1.1 Miten vahvuusalueet on tunnistettu?
4.1.2 Mitkä ovat ammattikorkeakoulun nimitetyt vahvuusalueet? Miten perustelette
niiden tarpeellisuutta?
4.1.3 Miten mainittujen vahvuusalueiden erityistarpeet on otettu huomioon toimintaja kehittämisohjelmassa ja voimavarojen jaossa?
4.1.4 Mitä ammattikorkeakoulu tekee mahdollisille heikoille toiminta-alueilleen?
4.2

Toiminnan vahvuusalueiden liittyminen paikalliseen, alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen ympäristöön
4.2.1 Mitkä mainituista vahvuusalueista liittyvät paikalliseen ja alueelliseen työ- ja
elinkeinoelämän tarpeisiin?
4.2.2 Mitkä mainituista vahvuusalueista nauttivat kiistatonta kansalista arvostusta?
4.2.3 Onko jokin mainituista vahvuusaluista kansainvälisesti arvostettu?
4.3

Ammattikorkeakoulun keskeiset kilpailutekijät verrattuna muihin saman alan yksiköihin
4.3.1 Mitkä ovat ammattikorkeakoulun tärkeimmät kilpailuedut?
4.3.2 Mitkä ovat koulutusohjelmien erot ja kilpailuedut suhteessa lähimpiin vastaaviin
koulutusohjelmiin?
4.3.3 Mitkä ovat ammattikorkeakoulun merkittävimmät kilpailuedut rekrytoitaessa
uusia opiskelijoita ja opettajia?
ASIALUOKKA 5: AMMA TTIKORKEKOULUN KOKO SUHTEESSA KOULUTUSTEHTÄVÄÄN
5.1.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Ammattikorkeakoulun nykyinen koko
Organisaation koon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
Henkilökuntakoon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
Opiskelijavolyymin mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
Opiskelijavirran mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Ammattikorkeakoulun tavoitekoko
Organisaation koon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
Henkilökuntakoon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti
Opiskelijavolyymin mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
Opiskelijavirran mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)

5.3 Ammattikorkeakoulun koon riittävyys
5.3.1 Nykyisen koon riittävyys suhteessa koulutustehtävään perusteluineen
5.3.2 Tavoitekoon riittävyys suhteessa koulutustehtäväänja oikeutus perusteluineen?
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ASIALUOKKA 6: OPETTAJIEN KOULUTUSTASO
6.1

Ammattikorkeakoulun perustana olevien oppilaitosten opettajien koulutustaso
sekä muodolliset kelpoisuudet (6.1.1. ja 6.1.2. liitetaulukon mukaisesti)

6.2

Opettajien työelämäkokemus (6.2.1. liitetaulukon mukaisesti)

6.3 Henkilöstön kehittämisohjelma
6.3.1 Millä aikataululla ja miten opettajiston kelpoisuuspuutteet korjataan?
6.3.2 Miten opettajien ammatillinen täydennyskoulutus järjestetään?
6.3.3 Miten opettajien pedagoginen koulutus järjestetään?
6.3.4 Miten opettajien työelämätuoreus taataan?

ASIALUOKKA 7: KIRJASTO- JA INFORMAATIOPALVELUT
7.1 Palveluiden nykytila
7.1.1 Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja informaatiopalveluun toiminnantason mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
7.1.2 Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja informaatiopalveluun liittyvät yhteistyösopimukset ja niihin käytetyt varat (liitetaulukon mukaisesti)
7.1.3 Miten opettajien ja opiskelijoiden pääsy tietoverkkoon on järjestetty?
7.2 Kehittämi ssuunnitelma
7.2.1 Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja informaatiopalveluiden kehittämissuunnitelma
ja painopistealueet seuraavan kolmen vuoden aikana?

ASIALUOKKA 8: SUHTEET TYÖELÄMÄÄN
8.1 Yhteistyön nykytilanne
8.1.1 Miten työelämän edustajat on kytketty ammattikorkeakoulun hallintoon ja miten
he osallistuvat toiminnan strategiseen ja koulutusohjelmien suunnitteluun?
8.1.2 Kuinka suuri ja mikä osa (%) opetuksesta hoidetaan koulutusaloittain työelämässä toimivien asiantuntijoiden voimin?
8.1 .3 Miten ja missä määrin (mk) työelämä rahoittaa ammattikorkeakoulun toimintaa?
8.1.4 Miten harjoittelupaikkojen saanti on turvattu?
8.1.5 Kuinka suuri osa opinnäytetöistä (%) tehdään ammattikorkeakoulun ulkopuolisille tahoille tilaustyönä?
8.1.6 Miten työelämäsuhteiden seuranta ja kehittäminen on toteutettu ammattikorkeakoulussa?
8. 1.7 Ammattikorkeakoulun työelämän organisaatioille myymän täydennyskoulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan arvo (mk)?
8.2 Kehittämissuunnitelma
8.2.1 Miten työelämäsuhteiden kehittäminen on kytketty ammattikorkeakoulun toiminta- ja kehittämisohjelmaan?
8.2.2 Mitkä ovat työelämäsuhteiden kehittämisen painoalueet kolmen seuraavan vuoden aikana ja millaisia tulostavoitteita näihin liittyy?
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ASIALUOKKA 9: YHTEISlYÖ YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN
SEKÄ MUIDEN OPPll...AITOSTEN KANSSA
9.1 Kotimaisen yhteistyön nykytilanne
9.1.1 Mitkä ovat kotimaiset yliopistot ja korkeakoulut ja muut kotimaiset oppilaitokset, joiden kanssa ammattikorkeakoululla on yhteistoimintasopimus? Milloin
nämä sopimukset on tehty ja mitkä ovat niiden keskeinen sisältö ja resurssivaikutus?
9.1.2 Miten ammattikorkeakoulun antama koulutus eroaa yliopistojen ja korkeakoulujen antamasta vastaavan alan koulutuksesta koulutusaloittain?
9.2 Kotimaisen yhteistyön kehittämissuunnitelma
9.2.1 Miten yliopisto- ja muiden oppilaitossuhteiden kehittäminen on kytketty ammattikorkeakoulun toiminta- ja kehittämisohjelmaan?
9.2.2 Mitkä ovat yliopisto- ja muiden oppilaitossuhteiden kehittämisen painoalueet
kolmen seuraavan vuoden aikana ja millaisia tulostavoitteita näihin liittyy?
ASIALUOKKA 10: KANSAINVÄLINEN YHTEISlYÖ
10.1 Yhteistyösopimukset ja niiden liittyminen ammattikorkeakoulun yleiseen strategi-

aan.

10.1.1 Mitkä ovat merkittävimmät kansainväliset yhteistyösopimukset 1.3.1995 ja niiden päätarkoitukset ammattikorkeakoulun strategian kannalta?
10.1.2 Milloin yhteistyösopimukset on tehty?
10.1.3 Miten kansainvälistyminen liittyy ammattikorkeakoulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan ja mitkä ovat sen tulostavoitteet?
10.2 Vastavuoroinen opiskelija- ja opettajavaihto
10.1.1 Opiskelijavaihdon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
10.1.2 Opettajavaihdon mittaimet (liitetaulukon mukaisesti)
10.3 Ammattikorkeakoulun vieraskielinen koulutustrujonta
10.3.1 Mitkä ovat vieraskielisten koulutusohjelmien nimet sekä koulutukseen osallistuvien ulkomaalaisten ja suomalaisten määrät koulutusohjelmittain?
ASIALUOKKA 11: ALUEELLINEN KOULUTUS- JA PALVELUTEHTÄVÄ
11.1 Liittyminen alueelliseen ja paikalliseen elinkeinostrategiaan ja -toimintaan
11.1.1 Millä tavoin alueellinen ja paikallinen elinkeinostrategia on otettu huomioon
ammattikorkeakoulun omassa strategiassa?
11.1.2 Miten ammattikorkeakoulu osallistuu paikallisiin ja alueellisiin kehittämisohjelmiin?
11.1.3 Miten ammattikorkeakoulu vastaa alueensa elinkeinoelämässä tapahtuviin nopeisiinkin muutoksiin?
11.2 Opiskelijoiden rekrytointialue
11.2.1 Kuinka suuri osa ammattikorkeakoulun opiskelijoista tulee sijaintikunnasta (%)?
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ASIALUOKKA 12: ARVIOINNIN JÄRJESTÄMINEN
12.1 Ammattikorkeakoulun arvioinnin kokonaisohjelma
12.1.1 Onko ammattikorkeakoululla koulutuksen tulos- ja laatutavoitteisiin liittyvä arvioinninja kehittämisen kokonaisohjelma? Milloin se on tehty? Millainenjärjestelmä on? Mitkä tahot osallistuvat?
12.1.2 Onko ammattikorkeakoulussa tai sen oppilaitoksissa tehty itsearviointi ja/tai
ulkopuolinen asiantuntija-arviointi? Milloin arvioinnit on tehty ja mikä taho suoritti ulkopuolisen arvioinnin?
12.1.3 Mihin toimenpiteisiin (konkreettisesti) on arvioinnin perusteella ryhdytty?
12.2 Oppimisen ja opetuksen arviointi
12.2.1 Miten oppimista arvioidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?
12.2.2 Miten opetusta arvioidaan ja miten arviointien tulosten hyväksikäyttö varmistetaan?

ASIALUOKKA 13: OPPIMISYMPÄRISTÖ
13.1 Ammattikorkeakoulun pedagogiset ratkaisut
13.1.1 Miten ammattikorkeakoulu on kehittänyt koulutuksen omaleimasuutta?
13 .1.2 Millaisia pedagogisia/didaktisia uudistuksia on tehty kahden viimeisen vuoden
aikana ja mitä johtopäätöksiä näistä on tehtävissä?
13 .1.3 Millainen on opettajan ja opiskelijan rooli ammattikorkeakoulun opetuksen ja
oppimisen kehittämisessä?
13 .1.4 Miten opiskelijat perehdytetään oppimisympäristöön?
13.2 Kehittämissuunnitelma
13.2.1 Mikä on ammattikorkeakoulun oppimisympäristön kehittämisen perustavoite ja
toteutussuunnitelma?

ASIALUOKKA 14: TYÖYMPÄRISTÖ
14.1 Työyhteisön luonne
14.1.1 Millainen on ammattikorkeakoulun työyhteisön ilmapiiri?
14.1.2 Millaisia työyhteisöön liittyviä uudistuksia on tehty kahden vuoden aikana ja
mitä johtopäätöksiä näistä on tehtävissä?
14.1.3 Millainen opettajan ja opiskelijan rooli ammattikorkeakoulun työyhteisön kehittämisessä?
14.1.4 Miten organisaatiota järjestetään oppimistehtävää silmälläpitäen?
14.2 Kehittämissuunnitelma
14.2.1 Mikä on ammattikorkeakoulun työympäristön kehittämisen perustavoite ja toteutussuunnitelma?
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LIITE 3
LUOKITUSRUNKO TOIMILUPAHAKEMUKSIA VARTEN (SISÄLLÖN ANALYYSI)
1

YHTEISKUNTAFILOSOFINEN NÄKÖKULMA

Tarkoituksena on etsiä vastausta kysymykseen, miksi ammattikorkeakoulut perustettiin,
koulutuksen laaja-alainen näkökulma yhteiskunnallisesti, miten ne ovat pystyneet sisäilyttämään toimintaansa yhteiskunnan muutoksen haasteet ja tarpeet, minkälaiseen
toiminta-ajatukseen ja minkälaiseen arvomaailmaan ne toimintansa perustavat, tulevaisuudenvisiot ja kehittäminen.

ONTOLOGISET KYSYMYKSET
(mitä haasteita yhteiskunnasta on noussut uudelle koulutusjäIjestelmälle, jotka
vaikuttivat amk:n perustamiseen, yhteiskunnan ja työelämän muutos,
moderni/postmoderni)

1-

Ammattikorkeakoulun perusfilosofia (toiminta-ajatus)

I

Ammattikorkeakoulun perusarvot
1 - (arvot, joihin toiminta perustuu)

~

Tulevaisuudenvisio,
kehittäminen
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2

KOULUTUSPOLIIITINEN NÄKÖKULMA

Vastaa kysymykseen mitä koulutuksellista tehtävää ja miten ammattikorkeakoulut toiminnassaan tätä tehtävää suorittavat, selvitetään ammattikorkeakoulun koulutuksellista
sisällöllistä tehtävää (koulutusohjelmat), saadaan selville koulutuksellisen tehtävän
yleinen malli, selvitetään ketkä koulutuksen suunnitteluun osallistuvat, miten ne ovat
pystyneet kehittämään ammatillista koulutusta, ammattitaitoa, miten työelämäsuhteita
on kehitetty, kansainvälisyys, jne.
OrganisaatioltUllli
Verkostoituminen ympäristöön,
(organisaation kulttuurin
työelämä, yliopistot, muut opHuom. laaja ja
muutos, avoin organisaatio- r-- pilaitokset, kllj astot, (avoimen
tärkeä, moni·
1-malli, rakenteellisesti
oppimisympäristön sisällöllinen
tasoinen luokka
tarkasteltuna)
tarkastelu luokassa kasvatusfilosofia)

I

At.nr.nanikorkeakoulun
koulutustehtävä

I

~

I

I Kansainvälinen

Koulutusohjelman
rustamistarve,
tavoite

Koulutusohjelmat
(koulutuksen tehokkuus, laatu, tuloksellisuus, vaikuttavuus, toimivuus)

t---

Alueellinen

/

V

~

""

pe-

Koulutusohjelma/
muuttuvat tarpeet
-keinot, millä vastataan
muuttuviin haas-teisiin,
koulutuksen
metataidot
Koulutuksen
ydinosaaminen

Työllistyminen

Tulevaisuudenvisio, kehittäminen

,\

Tulevaisuudenvisio,
kehittäminen
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3

KASVA TUSFlLOSOFINEN NÄKÖKULMA

Etsitään vastausta seuraaviin kysymyksiin: miten ammattikorkeakoulu on pystynyt kehittämään avoimen oppimisympäristön mallia, pedagogista toimintaa, joka näkyy oppilaitoksen sisällä esim. didaktiset mallit, arvioinnin kehittyminen oppilaitoksen sisäinen toimiwuden arviointi (työyhteisö), tulevaisuudenvisio ja kehittäminen.

Pedagoginen toiminta
Oppimisympäristön pedagoginen sisältö
(avoin oppimisympäristö pedagogisesti
tarkasteltuna)

-

Oppimisympäristö:
Pedagogiset/didaktiset ratkaisut
Arviointi

Työympäristö

~r

Tulevaisuudenvisio,
kehittäminen

,
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LllTE 4
Rinnakkaisluokittelijan tutkimuksen aineiston luokitusrunko

SISÄLTÖlUOKAT

I

1.1

YHTEISKUNTAFILOSOFINEN NÄKÖKULMA

Ontologiset kysymykset - perusteiden etsintä
ammattikorkeakoulujiiljestelmälle
1.1 .1 Ammattikorkeakoulun perusfilosofia

1.1.2 Ammattikorkeakoulun perusarvot

KOULUTUSPOLIT1TINEN NÄKÖKULMA
2
2.1
Organisaatiomalli
2.1.1 Verkostoituminen ympäristöön

2.2 Ammattikorkeakoulun koulutus tehtävä
2.2.1 Alueellinen koulutus tehtävä
2.2.2 Kansainvälinen koulutustehtävä
2.3
Koulutusohjelmat
2.3.1 Koulutusohjelman perustamistarve, tavoite
2.3.2 Koulutuksen metataidot
2.3.3 Koulutuksen ydinosaaminen
2.3.4 Koulutuksen vaikuttavuus työllistymisen kannalta

3

RINNAKKAISLUOKKITTELUAN
RAVAINTOYKSIKÖT
Lisliys (+) Poisto (-)

0.11

l.l, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.2
(+) 15.1, 1.5.3
1.l,1.2,1.3

7.1,7.2,7.2.1,8.1, 8.1.1-8.1.7, 8.2,
8.2.1,8.2.2,9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1,
9.2.2,10.1, 1O.1.1, 10.1.3, 10.2, 10.3,
10.3.1
(-) 7.1, 7.2, 7.2.1, (+) 4.2
0.5, IU, I1.U-I1.1.3
10.1.3,10.2,10.3,10.3.1
(+) 10.1
2.1, 2.1.1, 2.1.2
3.1, 3. 1.1-3. 1.3, 2.2, 2.3, 2.3.1,
13.1.1,4.3,4.3.1-4.3.3
4.1, 4.1.1, 4.1.2
2.2.3,2.2.4

KASVATUSFILOSOFINEN NÄKÖKULMA

3.1
Ammattikorkeakoulujen oppimisympäristö
3.1.1 Pedagogiset/didaktiset ratkaisut
3.1.2 Arviointi

2.4,2.4.1,2.4.2,6.3,6.3.1-6.3.4,
13.1,13.1.2-13.1.4,13.2,3.2.1
(+) 6.1
12.1,12.1.1-12.1.3,12.2, .12.2.1,12.2.2

3.1.3 Työympäristö osana oppimisympäristöä

14.1, 14.1.1-14.1.4, 14.2, 14.2.1

