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Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata henkilökohtaistamisen toteutumista ja sitä edistäviä 
käytäntöjä henkilökohtaistamisen kolmessa vaiheessa, jotka ovat tutkinnon suorittajaksi 
hakeutuminen, näyttötutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. 
Tutkimuskohteena on Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämän Johtamisen erikoisammatti-
tutkinnon (JET) kaksi kehittämisohjelmaa, joissa on kokeiltu henkilökohtaistamisen kolmi-
vaiheisuuden toimivuutta. Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuus tullaan sisällyttämään 
uuteen määräykseen henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laadinnasta.  
 
Aluksi teoreettisessa viitekehyksessä luotiin katsaus henkilöstökoulutukseen -, työssä op-
pimiseen - sekä aikuisten kokemuksellisen oppimiseen työelämän aikuiskoulutuksen kon-
tekstissa. Tämän jälkeen kuvattiin suomalaisen näyttötutkintojärjestelmän perusteita sekä 
Johtamisen erikoisammattitutkintoa sen osana. Lopuksi kuvattiin henkilökohtaistamisen 
merkitystä, edellytyksiä, toimintakulttuuria sekä kolmivaiheisuutta näyttötutkintoiminnas-
sa. Johtamisen erikoisammattitutkintoa käsiteltiin teoreettisessa viitekehyksessä läpivievänä 
teemana. 
 
Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastateltavina oli JET-kehittämisohjelmaan 
osallistuneita koulutusorganisaation edustajia, tutkinnon suorittajia sekä heidän työorgani-
saatioiden mentorina toimivia esimiehiä. Toisena tutkimusaineistona käytettiin näyttöpro-
sessin toteuttamiseen liittyvää palautekyselyä, joka tehtiin 24:lle tutkinnon suorittajalle. Ai-
neistot analysoitiin teemoittelemalla ja luokittelemalla. 
 
Tutkimuksessa voitiin todeta henkilökohtaistamisen hyvinä käytäntöinä toimiva, eri osa-
puolten välinen yhteistyö organisaatiokohtaisissa JET-koulutuksissa, tutkinnon suorittajien 
tarpeen mukainen perehdyttäminen, ohjaus ja tuen tarjoaminen sekä alkuarviointien ja – 
kartoitusten ja Hops:in merkitys tarvittavan ammattitaidon prosessointikeinona. Henkilö-
kohtaistamista edistäisi edelleen ohjeiden ja esitteiden informatiivisempi ja käytännönlähei-
sempi luonne, oppimiseen liittyvien erityistarpeiden ja tukitoimien määrittely ja käytännön 
organisointi, huomion kiinnittäminen tutkinnon suorittajien ryhmäytymiseen ja vertaistuen 
käytön mahdollistamiseen sekä työpaikkaohjaajien ja arvioijien sitouttaminen ja motivoi-
minen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että tarvittavan ammattitaidon hankkiminen vaihee-
na ja käsitteenä on kaikille osapuolille hämärä ja sitä ei ole kyetty edistämään tarpeeksi. 
Ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen edistämiseksi vaiheen merkitys tulisi 
täsmentää ja vaiheeseen liittyviä toimenpiteitä ja välineitä tulisi korostaa ja konkretisoida. 
 
Avainsanat: kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen, Johtamisen erikoisammattitutkinto, 
näyttötutkinnot, henkilöstökoulutus 
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1 JOHDANTO 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen käytäntöjen 

toteutumista Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämässä Johtamisen erikoisammattitutkin-

nossa (jatkossa JET). Tutkimuksessa kuvataan nk. julkisen sektorin ja avoimen useasta yri-

tyksestä koostuvaan JET-kehittämisohjelmaan osallistuneiden kokemuksia henkilökohtais-

tamisen toteutumisesta kolmessa vaiheessa, jotka ovat 1.) tutkinnon suorittajaksi / opiskeli-

jaksi hakeutuminen, 2.) tutkinnon suorittaminen sekä 3.) tarvittavan ammattitaidon hank-

kiminen (liite 1). Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin kuvata toteutuneita kolmivaihei-

sen henkilökohtaistamisen käytäntöjä ja toiseksi tarjota sitä edistäviä käytäntöjä JTO:n jär-

jestämässä Johtamisen erikoisammattitutkinnossa. Kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen 

toteutumista tarkastellaan koulutusorganisaation-, tutkinnon suorittajien- sekä heidän työ-

organisaatioiden mentorina toimivien esimiesten näkökulmasta. 

Opetushallituksen aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämishanke Ai-

He:en julkaisun (Rikkinen, Heikkinen, Ihanainen & Nurmi 2004, 30) mukaan henkilökoh-

taistamisella tarkoitetaan  

 
”tutkinnon suorittajan ja/tai opiskelijan ohjaus-, neuvonta- ja opetustarpeiden 
huomioon ottamista ja tarvittavien tukitoimien käyttämistä näyttötutkinnossa ja/tai 
siihen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa tutkinnon perusteita noudattaen. 
Henkilökohtaistaminen alkaa tutkinnon suorittajan ensimmäisestä yhteydenotosta 
ja päättyy tutkinnon tai sen osan valmistuttua.” 

 
Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisen moottorina ja tärkeänä taustoittajana toimii ope-

tushallituksen aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämishanke AiHe, jonka tavoit-

teena on kehittää näyttötutkintotoiminnan vaikuttavuutta henkilökohtaistamisen avulla. 

Henkilökohtaistamisen rakenteena syntynyt kolmivaiheisuus on AiHe-hankkeiden yhteisen 

kehittämistyön tulos ja tähän rakenteeseen tullaan liittämään kaikki tulevat AiHe-projektin 

pilottihankkeet. Rakenteen sisällöt osoittavat myös ne edellytykset, jotka on otettava kehit-

tämiskohteeksi jokaisessa aikuiskoulutusta järjestävässä oppilaitoksessa Suomessa. (Rikki-

nen 2005, 30.) Kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen on sisällytetty Opetushallituksessa 

uudistettuihin henkilökohtaistaisten opiskeluohjelmien laatimisen perusteisiin, josta tullaan 

antamaan määräys. Tavoitteena on saada uudistettu määräys voimaan samanaikaisesti am-

matillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain voimaantulon kanssa. Lakiesitys on parhail-



 

laan eduskuntakäsittelyssä. (Opetushallitus 2005, Opetushallituksen hankkeita lukuvuonna 

2005–06.) Tällä hetkellä henkilökohtaistamiseen liittyen on voimassa Henkilökohtaisten 

opiskeluohjelmien laadinnasta annettu määräys (47/011/2000).  

AiHe-projektin aikana on tehty lukuisia selvityksiä ja arviointeja aikuisopiskelun 

henkilökohtaistamisen edellytyksistä ja käytännöistä näyttötutkintotoiminnassa (ks. esim. 

Rikkinen ym. 2004, Spangar ym. 2005, Issakainen ym. 2004, Gunnar ym.2004, Ihanainen 

ym. 2005). Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan kehittämishankkeissa kokeillun kolmivaihei-

sen henkilökohtaistamisen käytäntöjen toimivuuteen, jota ei ole aikaisemmin tutkittu eikä 

selvitetty. Aihe on valittu tutkimuksen kohteeksi myös siitä syystä, että henkilökohtaistami-

sen käytäntöjen laadun kehittäminen edellyttää kehittämisohjelmiin osallistuvien kokemuk-

sia henkilökohtaistamisen toteutumisesta käytännössä. Näin voidaan myös vastata parem-

min tulevaan määräykseen henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laadinnasta. Tutkijan omat 

intressit aiheen tutkimiselle nousee kiinnostuksesta johtamiseen ja koulutussuunnitteluun. 

Toiseksi aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen problematiikka on ollut tutkijan elämänti-

lanteesta johtuen kiinnostava ja ajatuksia herättävä asia, kun hän on viimeiset 3,5 vuotta 

etäopiskellut kahden pienen lapsen kotiäitinä.   

Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuuden laadullisten piirteiden ja kokonaisuu-

den kuvaaminen tapaustutkimuksena, edellyttää yhtäältä kvalitatiivisten menetelmien käyt-

töönottoa. Toisaalta tutkimuksen pureutuessa henkilökohtaistamisen toteutumista koskeviin 

käsityksiin ja kokemuksiin, on syvällinen ja ilmiölähtöinen lähestymistapa perusteltu. Tut-

kimusaineistona käytetään julkisen sektorin JET-pilottiohjelmasta kerättyä valmista laadul-

lista palautekyselyaineistoa sekä kolmea kahden-kolmen hengen teemahaastattelua. Haas-

tattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, koska haastateltavien kokemusten vaihdon avulla 

oletettiin saatavan monipuolisempaa tietoa uuden toimintatavan käyttöönottamisesta ja ke-

hittämisestä. Aineistot analysoitiin sisällön analyysiin perustuen teemoittelemalla ja luokit-

telemalla. Teemoittelun ja luokittelun lähtökohtana on kolmivaiheinen henkilökohtaistami-

sen sisältö ja rakenne (liite 1). Aineistolle kuitenkin pyritään antamaan tilaa kuvaamalla sitä 

laajemmin ja nostamalla esiin aineistosta nousevia teemoja, koska kolmivaiheisen henkilö-

kohtaistamisen toteutumista ei ole tieteellisesti tutkittu aikaisemmin. Näin tutkimus tuo uut-

ta tietoa kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen toteutumisesta ja sitä edistävistä käytänteis-

tä laajemminkin.  



 

Koska Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on virallinen ammattitutkintolain 

(306/1994) mukainen työelämän näyttötutkinto, teoreettisessa viitekehyksessä on tarpeen 

käsitellä ensinnäkin Suomen työelämään - ja aikuiskoulutukseen liittyviä asioita sekä toi-

seksi suomalaisen näyttötutkintojärjestelmän perusteita. Suomalainen näyttötutkintojärjes-

telmä on luonut ammatilliseen aikuiskoulutukseen uudenlaisen osaamisen tunnustamiseen 

kiinnittyvän toimintatavan (Rikkinen 2005, 3). Kolmanneksi teoreettisessa viitekehyksessä 

kuvataan henkilökohtaistamista näyttötutkintotoiminnassa. Johtamisen erikoisammattitut-

kintoa (JET) käsitellään teoreettisessa viitekehyksessä läpivievänä teemana.  
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2 TYÖELÄMÄ JA AIKUISKOULUTUS SUOMESSA 
 
 
2.1 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö 
 
Jo pitkään on puhuttu työelämän ja koulutuksen vähäisestä yhteistyöstä Suomessa. Tämä 

liittyy työn ja koulutuksen vahvaan eriytyneisyyteen, joka perustuu funktionalistiseen mal-

liin. Mallin lähtökohtana on ajatus oppimisen organisoitumisen kannalta olennaisten kiin-

nekohtien ja impulssien tulemisesta oppijan ulkopuolelta. Perinteinen funktionalistinen lä-

hestymistapa korostaa formaalia koulutusta ja aliarvioi informaalin ja nonformaalin oppi-

miskontekstin merkityksen. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 65.) Suomalaisen oppilai-

toskeskeisen koulutusmallin on ollut vaikea tunnustaa työssä oppimisen mahdollisuuksia. 

Vasta 1990-luvulla työssä oppimisen merkitys on alettu ymmärtää ja siihen myös aikuis-

opiskelun henkilökohtaistaminenkin osaltaan pyrkii. Teorian tasolla asia ehkä ymmärre-

täänkin, mutta käytännössä yhteistyön esteitä ja ongelmia on vielä paljon.  

Toisaalta yhteistyön esteet on nähty olevan työelämässä ja toisaalta koulutusjärjes-

telmässä. Elinkeinoelämälle perinteinen koulujärjestelmäkeskeinen malli on edullinen ja 

tehokas tapa saada ammattitaitoista työvoimaa. (Rinne, Silvennoinen ja Valanta 1995, 153–

154). Vaikka Suomen työmarkkinoilla koulutusta arvostetaan ja koulutususko on vahva, 

yrityksen teoriassa ja yritystoiminnan periaatteissa ei koulutukselle anneta paljon arvoa. 

Yrityksissä koulutusinvestointeja pidetään jopa turhana kustannuseränä silloin, kun tehtävät 

voidaan oppia myös työssä. (Rinne ym.1995, 10.) Salo (2005, 39) väittää, että koulutusor-

ganisaatiot ovat valmiita työelämäyhteistyöhön, mutta ongelmaksi muodostuu juuri työ-

elämässä vallitsevat liike-elämän lainalaisuudet mukaan lukien kiire ja tiukka työtahti. 

Heikkinen (1993, 45) on kuitenkin havainnut, että yritysten työnantajat ovat alkaneet kiin-

nostua työntekijöiden ammattitaitojen tuottamisen ja – kehittämisen uudelleen arvioimises-

ta yrityksen kokonaisstrategian osana. 

Työelämän ja koulutuksen yhteistyön esteitä voidaan nähdä olevan myös koulutus-

järjestelmässä. Yhteistyön ja työelämälähtöisyyden lisäämisessä esiintyy suoranaista risti-

riitaa virallisten suunnitelmien ja tavoitteiden sekä käytännön toiminnan ja organisoinnin 

välillä. Kehittämissuunnitelmissa ja virallisissa papereissa yhteistyön lisääminen on ollut 

tavoitteena ja perusteena pitkään, mutta kentällä sitä ei ole kyetty viemään käytäntöön. 
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Työelämämuutosten aiheuttamat muutospaineet kyetään Järvisen, Kontkasen, Poikelan, 

Stachonin & Valkaman (1995) mukaan koulutusorganisaatioissa jo tunnistamaan, mutta 

usein silti vielä valitaan perinteisiä koulutusratkaisuja. Uudet organisaatio- ja oppimisnä-

kymismuutokset huomioon ottavat mallit eivät ole hahmottuneet kaikille kouluttajille. 

(Emt., 83.) Myös Suomen näyttötutkintojärjestelmän kehittämisen perusteena oli koulutus-

järjestelmän ja työelämän lähentäminen (Haltia 1995, 24). Järjestelmää kohtaan esitetty kri-

tiikki kuitenkin liittyy juuri riittävän työelämälähtöisyyden puuttumiseen (Salo 2004, 38). 

Salon (2004) mukaan kouluttajien halu ja taito kehittää näyttötutkintojärjestelmää eivät aina 

riitä. Hän näkee koulutusorganisaation tarjoamat pedagogiset, taloudelliset ja hallinnolliset 

resurssit tärkeinä näyttötutkintojärjestelmän kehittämisen edellytyksinä. (Emt., 17). 

Tynjälä & Collin (2000) näkevät monet viime vuosien koulutusuudistukset merk-

keinä koulutuksen ja työelämän suhteen laajenemisesta ja syvenemisestä. Integroitumisen 

toteutumiseksi tarvitaan kuitenkin myös pedagogista kehittämistä. (Emt., 302.) Koulutuk-

sen, oppimisen ja työn integroimisen lähestymistapojen etsinnässä on korostettu aikuiskou-

lutusorganisaatioiden merkitystä. Järvisen ym. (1995, 80) mukaan työn ja koulutuksen yh-

teen liittäminen edellyttääkin uudenlaista näkemystä oppimisesta ja oppijoista. Uudenlaisen 

näkemyksen on ehdotettu löytyvän itseohjautuvien, itseorganisoituvien tai autopoeettisten 

järjestelmien teorioiden pohjalta. Työ ja koulutus tulisi aina liittää yhteen prosessissa, jossa 

ytimenä on yksilöiden oppiminen. (Emt., 80-83.) Tynjälä & Collin (2000, 297) puolestaan 

pitävät koulutuksen ja työn yhdistämisessä tärkeänä asiantuntijuuden keskeisten kompo-

nenttien; teorian, käytännöllisten tietojen ja taitojen sekä itsesäätelytaitojen, liittämistä yh-

teen. (ks. myös Eteläpelto & Light 1999). Ongelmana usein nähdään myös koulutiedon ja 

työelämän vaatimusten välinen tiedonsiirto. Ratkaisuksi Hakkarainen, Lonka & Lipponen 

(2000, 115) ehdottavat projektioppimista, koska siinä oppiminen on lähempänä aitoja op-

pimistilanteita. Koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä työssä 

oppimista tulisi tutkia oppimisen ja asiantuntijuuden -, oppilaitosten -, työelämän organi-

saatioiden – ja koulutusjärjestelmän näkökulmista. (Tynjälä & Collin 2000, 302.) 
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2.2 Henkilöstökoulutus työelämän koulutusmuotona 

 

Erityisesti työhön integroituvat koulutusmuodot luovat suuntaa työelämän ja koulutuksen 

välisen yhteistyön laajentamiselle ja syventämiselle. Työelämän koulutusmuodot Suomessa 

on tyypillisesti jaettu oppisopimuskoulutukseen, koulutukseen elinkeinoelämän erikoisop-

pilaitoksissa, henkilöstökoulutukseen sekä yhteishankintakoulutukseen, jota on myös kut-

suttu työvoimapoliittiseksi henkilöstökoulutukseksi. Tämän tutkimuksen kohteena oleva 

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) kuuluu työelämän koulutusmuotona henkilöstö-

koulutuksen piiriin. Suuri osa JET-koulutuksista tehdään kuitenkin oppisopimuskoulutuk-

sena, jolloin niihin käytetään julkisia varoja. JET-koulutusten oppisopimuskoulutukset voi-

daan kuitenkin nähdä samanaikaisesti myös henkilöstökoulutuksena, koska JET-suorittajat 

ovat samalla lähes poikkeuksetta organisaation työ- tai virkasuhteessa. Siksi on tarpeen kä-

sitellä henkilöstökoulutusten perusteita ja toimintaa lähemmin. 

Henkilöstökoulutuksella ei ole ollut selkeää asemaa Suomen aikuiskoulutusjärjes-

telmässä. Pätevyyden antavaa tutkintoon johtavaa henkilöstökoulutusta alettiin organisoida 

vasta 1980-luvulla (Rinne ym. 1995, 32). Toisin kuin aikuiskoulutuksessa yleensä, henki-

löstökoulutus tapahtuu työaikana ja se on työnantajan kustantamaa. Henkilöstökoulutusta 

voidaan tarjota työorganisaatiossa sisäisesti tai ns. ulkoisena henkilöstökoulutuksena, jol-

loin kouluttaja tulee organisaation ulkopuolelta. Työnantajien intressit on nähty suuntautu-

van toisaalta julkiseen koulutusjärjestelmään ja toisaalta omaan koulutustoimintaan (emt., 

39). Juutin (1994) kyselytutkimus osoitti, että yritysjohtajat ovat tyytyväisimpiä sisäisen 

henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuteen. Esimiesten mielestä ulkoisen koulutuksen käytön 

suurimmat esteet ovat järjestelyihin liittyvä byrokratia ja aikapula. Työnantajien omassa 

koulutustoiminnassa henkilöstökoulutuksen tärkeimmät tavoitteet ovat toiminnan tehosta-

minen, sosiaalisen kiinteyden luominen sekä taloudellisuuden ja tuottavuuden parantami-

nen (Rinne ym. 1995, 41). Henkilöstökoulutuksen on todettu usein myös liittyvän työnteki-

jöiden muutosvastarinnan murtamiseen (emt., 96). Eri toimialojen työnantajien koulutusint-

resseissä on löydetty paljon yhteisiä piirteitä (emt., 38). 

Työnantajilla on kasvanut halu vaikuttaa henkilöstökoulutuksen määrään ja laa-

tuun. Nykymuodossaan henkilöstökoulutus käsitetään työorganisaatioissa usein henkilöstön 

kehittämisen osana. Henkilöstön kehittämistyön painopiste on organisaatioiden kehittämis- 
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ja muutoshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa (Hytönen 2002, 278). Nykyään henki-

löstön kehittämisessä painottuu inhimillisten voimavarojen päivitys, kannustus, motivointi 

ja sitoutuminen (Vaherva 2001, henkilökohtainen tiedonanto). Kuitenkin henkilöstön kehit-

tämisen organisoituessa yritysten, organisaatioiden ja erilaisten toimialojen ympärille, on 

selvää, että tärkeänä funktiona nähdään myös organisaation ja toimialan menestyksen tu-

keminen ja tuotannon kehittäminen. Voidaan kysyä tarkastellaanko työntekijän kehittymis-

tä hänen itsensä vai organisaation näkökulmasta ja onko inhimillisten voimavarojen päivi-

tyksellä tarkoitus kehittää oppijaa, organisaatiota vai molempia.  

Henkilöstökoulutuksen perusmallina toimi pitkään kouluttajakeskeinen malli, josta 

on kirjallisuudessa käytetty eri nimityksiä mm. opetusteknologinen-, systeemianalyyttinen-, 

behavioristinen- ja teknis-rationaalinen – malli (Vaherva 1999, 87). Yhteistä kaikille nimi-

tyksille on se, että malli painottaa oppimista kouluttajan antamien ärsykkeiden tuloksena, 

jolloin henkilöstökoulutus on luentopainotteista. Näin ollen oppija on passiivinen tiedon 

vastaanottaja, eikä aktiivinen tiedon konstruoija ja omaa toimintaansa ohjaava subjekti. Pe-

rinteinen teknis-rationaalinen henkilöstökoulutus on teoriassa osittain unohdettu, koska 

mallin mukainen opetus ei voi tarjota työntekijöiden oman ongelmanratkaisukyvyn -, kriit-

tisen ajattelun - ja analyyttisten taitojen kehittymistä. Se ei myöskään ota huomioon työnte-

kijöiden kokemia kehitys- ja oppimistarpeita. Vaikka suuntauksella ei nykyään ole suurta 

merkitystä henkilöstökoulutuksen ymmärtämisessä ja kehittämisessä, sillä on edelleen vah-

va asema käytännön henkilöstökoulutuksessa. 1990 – luvulla tehty tutkimus osoitti, että 

teknis-rationaalinen malli on edelleen vallitseva, ainakin yhdysvaltojen kontekstissa. (Va-

herva 2001, henkilökohtainen tiedonanto). Kustannustehokasta mallia pidetään työnantajan 

edun mukaisena (Vaherva 1999, 89–90). 

1970–luvulta lähtien noussut yhä uusia suuntauksia ja malleja, joiden taustanäke-

myksiä sopisi hyvin kuvaamaan käsite humanismi (Vaherva 1999, 90). Humanismi koros-

taa yksilön ainutlaatuista arvoa ja painottaa oppivan yksilön auttamista (Vaherva & Ekola 

1986, 29). Oppimisprosessissa painottuu ihmisten välinen vuorovaikutuksellisuus, oppijoi-

den itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio. Henkilöstön kehittämisen suuntaus korostaa 

työn ohessa oppimista, jossa oppimisen ohjaajina toimivat sisäiset kehittäjät, työtoverit ja 

esimiehet (Valkeavaara, nyk Hytönen, 1998). Hytönen (2002, 275) kysyy miten otetaan yh-

tä aikaa huomioon sekä työpaikan ja työtehtävien organisointi että oppimismahdollisuuksi-
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en tunnistaminen ja järjestäminen. Hänen mukaansa työpaikkojen kehittäminen oppimista 

tukevaksi ja tunnustavaksi yhteisöksi edellyttää henkilöstön kehittämisen ymmärtämistä 

oppimisnäkökulmasta käsin (emt., 282).  

 

 

2.2.1 Työssä oppimisen teoria ja käytännöt henkilöstökoulutuksen kon-

tekstissa 
 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on noussut keskeiseksi aikuiskoulutuksen viimeaikaises-

sa kehityksessä (Pohjonen 2001, 35). Siten työssä oppiminen on tärkeä aikuisten oppimis-

muoto myös henkilöstökoulutuksen kontekstissa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa työs-

sä oppimisen termillä ´workbased learning´ tarkoitetaan toisaalta työntekijöiden oppimista 

työpaikoilla ja toisaalta opiskelijoiden koulutukseen kuuluvaa, kestoltaan ja tavaltaan vaih-

televaa, työssä oppimista (Tynjälä & Collin 2002, 293). Suomenkielisessä kirjallisuudessa 

työssä oppimiseen liittyvän käsitteistön on sanottu olevan vakiintumatonta ja monimuotois-

ta (Raivola 2000, 275). Työssä oppimisella, erikseen kirjoitettuna, viitataan yleiseen katto-

käsitteeseen ja yhteen kirjoitettuna sitä yleensä käytetään keskiasteen työharjoittelun yhtey-

dessä. Työssä oppimisen ohessa kirjoitetaan työperusteisesta oppimisesta, työstä oppimi-

sesta, työhön oppimisesta, työpaikalla oppimisesta ja tehtäväoppimisesta. Myös oppisopi-

muskoulutuksella on joskus viitattu käsitteeseen. Uusimpana näyttötutkinnot ja näytöt tulisi 

suhteuttaa työssä oppimisen käsitteeseen ja kontekstiin. (Emt., 275). Van der Klinkin 

(2000, 177–185) määritelmä työssä oppimisesta korostaa oppimisen kontekstisidonnaisuut-

ta, oppimisprosessin tapahtumista satunnaisesti tai varsinaisen työtehtävän oheistuotteena 

sekä yhteistoiminnalisen oppimisen merkitystä. Samansuuntaisesti erilaisista teoreettisista 

lähtökohdista nousevista tutkimuksista Tynjälä & Collin (2000, 294–295) ovat hahmotta-

neet työssä oppimiselle luonteenomaisena informaalisuuden ja satunnaisuuden, kokemuk-

sellisuuden sekä yhteisöllisyyden.  

Tämän tutkimuksen kohdentuessa henkilöstökoulutuksen piiriin kuuluvaan Johta-

misen erikoisammattitutkintoon, nousee keskeiseksi työssä oppimisen informaalisuus. Siksi 

tässä yhteydessä käsitellään lähemmin Argyris & Schönin (1978) teoriaan pohjautuvaa työ-

paikkaoppimisen luonnehdintaa sekä Marsickin & Watkinsin (1992) formaali- ja informaali 
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oppimisen eri muotoja. Argyris ja Schön (1978) kuvaavat käsitteellä ”of-the-job-training” 

ulkopuolista koulutusta, jossa on selkeä pedagoginen rakenne, eksplikoidut koulutustavoit-

teet ja – suunnitelmat, kurssimateriaalit sekä toimintaohjeet. Työpaikalla tapahtuvassa ’on-

the job learning’ – oppimisessa työ, johtaminen ja työorganisaatio muodostavat oppi-

misympäristön ja oppiminen rakentuu työkäytäntöjen kautta. Työtoiminnat jaetaan imma-

nenttiin - ja kriittisesti reflektoivaan oppimiseen. Immanentissa oppimisessa työ itsessään 

käsitetään oppimisprosessina, johon kuuluu toimintojen suorittaminen ja ongelmien ratkai-

seminen. Kriittisesti reflektoivassa oppimisessa puolestaan keskeistä on suunnittelu ja in-

novoinnit (’douple-loop learning’) sekä reflektointi, päätöksenteko ja oppimaan oppiminen 

(’deutero-learning’). Olennaista oppimaan oppimisessa onkin oman toiminnan kriittinen 

reflektointi sekä työn hallitsevien periaatteiden korjaaminen.  

Marsick & Watkins (1992, 287–300) kuvaavat formaali- ja informaalisen oppimi-

sen eri muotoja erottamalla toiminnan – ja reflektion läsnäolon kautta neljä eri aspektia: 1) 

reflektion- ja toiminnan läsnäolon informaalisessa oppimisessa, 2) reflektion läsnäolon ja 

toiminnan poissaolon formaalissa oppimisessa, 3) reflektion poissaolon ja toiminnan läsnä-

olon satunnaisessa oppimisessa sekä 4) reflektion - ja toiminnan poissaolon ei – oppimises-

sa. Reflektion merkitys korostuukin kaikessa oppimisessa, mutta ennen kaikkea informaalin 

oppimisen muodossa. Monesti ajatellaan, että kokemus on paras opettaja. Syvällisen oppi-

misen tapahtumiseen pelkkä kokemus ei Marsickin ja Watkinsin mukaan (emt., 287) kui-

tenkaan sellaisenaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan kokemusten reflektointia ja asioiden kokei-

lemista käytännössä. Työpaikoilla ei kuitenkaan aina ole aikaa kokemusten reflektointiin.  

Informaalin oppimisen merkitys työssä oppimisen muotona henkilöstökoulutuk-

sessa on tärkeä monestakin syystä. Ensinnäkin Marsick ja Watkins (1992) väittävät, että 80 

% oppimisesta työpaikalla on nimenomaan informaalia oppimista. Väite herätti kansainvä-

listä kiinnostusta ja tutkimusprojekteja informaalin oppimisen luonteesta ja mahdollisuuk-

sista työssä oppimisen muotona. Monet tutkimukset ovat sittemmin osoittaneet informaalin 

oppimisen tärkeyden työssä oppimisessa ja henkilöstön kehittämisessä (Vaherva 2001, 

henkilökohtainen tiedonanto). Toiseksi informaalin oppimisen tärkeyttä osoittaa siirtovai-

kutukseen (transfer) liittyvät tutkimukset henkilöstökoulutuksessa, mikä lienee yksi suu-

rimpia keskustelua herättäneitä kysymyksiä formaali/informaali-oppimisesta. Tutkimusten 

mukaan vain 30 prosenttia formaalista henkilöstökoulutuksesta siirtyy työhön. On todettu, 



 14

että vähäinen transfer johtuu koulutuksen ja työn integroinnin vähyydestä. (Vaherva 2001, 

henkilökohtainen tiedonanto.) 

Garrickin (1998) mukaan informaalia oppimista työpaikalla tapahtuu kokemuksen, 

vuorovaikutuksen, johtajuuden, suunnitteluun osallistumisen sekä laadun arvioinnin ja 

varmistuksen kautta. Ensiksikin kokemus karttuu usein yrityksen ja erehdyksen kautta. Toi-

seksi vuorovaikutus työtovereiden kanssa sisältää lukuisia informaalin oppimisen muotoja; 

keskusteluja kollegoiden, asiantuntijoiden ja johdon kanssa, julkaisujen lukemista sekä 

muiden työn tarkkailua. Kolmantena informaalin oppimisen muotona johtajuus sisältää 

muiden opettamista, ohjaamista tai opastusta, joista on kyse esimerkiksi mentoroinnissa, 

raporttien ja julkaisujen kirjoittamisessa ja kouluttamisessa. Neljänneksi etenkin oppimista-

pahtumien tasavertaiseen suunnitteluun osallistuminen ja yhdessä ideointi on tärkeä infor-

maalin oppimisen muoto. Laadun arviointia ja varmistusta ovat puolestaan suoritusten täh-

täävä toiminta ja oppimisesta saatu palaute. Kaikki viisi osa-aluetta painottuvat työpaikalla 

työn luonteesta ja henkilön persoonallisuudesta riippuen. (Emt., 1-14). 

Keskusteltaessa työssä oppimisesta keskeiseksi nousevat kysymykset mitä työssä 

opitaan, kuinka oppiminen tapahtuu ja mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen. Näihin kysy-

myksiin on Eraut, Alderton, Gerald & Peter (1998) pyrkineet löytämään vastauksia laajassa 

tietojen ja taitojen kehittymistä koskevassa tutkimuksessaan, jossa haastateltiin 120 johto-, 

suunnittelu- ja suoritusportaan työntekijää yhdeksästä eri organisaatiosta kaupan-, teolli-

suuden- ja terveydenhuollon alalla. Tulosten mukaan työssä opitaan ymmärtämään erilaisia 

henkilöitä ja tilanteita, oppimiseen – ja vuorovaikutukseen liittyviä taitoja sekä organisaati-

oon- ja sen järjestelmiin liittyvää tietoa. Lisäksi työssä opitaan päätöksentekoa työn laatuun 

-, arviointiin - ja strategisiin päätöksiin liittyen. Tulosten mukaan oppiminen tapahtuu toi-

mimalla erilaisissa tehtävissä ja asemissa, lyhytkursseilla, organisoidun tuen avulla, työ-

ryhmässä tai oman ryhmän ulkopuolella tapahtuvana konsultointina ja yhteistyönä sekä 

työn itsensä asettamina haasteina. Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksen mu-

kaan omaan itseen -, välittömään työkontekstiin – tai laajempaan työympäristöön liittyvät 

asiat. Yksilön itseluottamus, motivaatio sekä osaaminen, kyvykkyys ja aiemmat tiedot vai-

kuttavat merkittävästi oppimiseen työpaikalla. Välittömässä työkontekstissa oppimiseen 

vaikuttavat myös johdon rooli sekä työpaikan mikrokulttuuri, joka pitää sisällään yhteis-

työn, oppimisilmapiirin ja laadun huomioimisen. 
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Van der Klink (2000) on työssä oppimisen tutkimuksessaan selvittänyt sitä, miten 

didaktiset ja pedagogiset mahdollisuudet ja työpaikan ominaisuudet sekä oppijan osaami-

nen vaikuttavat työssä oppimisen tuloksiin. Tulosten mukaan oppimiseen vaikuttaa eniten 

työpaikan ominaisuudet ja vähiten didaktiset tekijät. Siksi työpaikan ominaisuudet olisi 

huomioitava entistä paremmin työssä oppimista organisoitaessa. Työssä oppimisen onnis-

tumiseksi tarvitaan käytännön työympäristössä monia asioita. Lasosen (2001, 30) mukaan 

työssä oppimista varten järjestetty ympäristö sisältää erilaisia apuvälineitä kuten opetus-

suunnitelman perusteiden mukaiset tavoitteet, henkilökohtaisen opetussuunnitelman sekä 

itsearviointia ohjaavat toimenpiteet ja apuvälineet. Lisäksi työtehtävien tulisi olla vaihtele-

vat sekä sisältävän mahdollisuuden vuorovaikutukseen. Kolmanneksi oppilaitoksessa jär-

jestettyjen lähiopetusjaksojen tulisi olla ohjaavia, kokoavia ja syventävän työpaikoilla to-

teutettua oppimista. (Emt., 30.) 

Pohjonen (2001) on väitöskirjassaan tarkastellut työssäoppimista ammatillisen 

koulutuksen ja työelämän näkökulmasta. Tutkimuksen lopussa saatujen tulosten perusteella 

hän määrittelee työssä oppimisen muodostavan olennaisen osan oppijan henkilökohtaisesta 

opetussuunnitelmasta. Lisäksi määritelmässä liitetään ammattitaidon, osaamisen sekä meta-

taitojen suunnitelmalliseen kehittämiseen kokeneen mentorin ohjaus sekä yhteistoiminnalli-

suus. Määritelmä sisältää myös luonnehdinnan mentorin toiminnan organisoinnista, kun 

hänellä on ”kokemusta ohjaajana toimimisesta ja hän hallitsee työkokonaisuuden”. (Emt., 

6.) Henkilökohtaisen opetussuunnitelman sekä ohjauksen ja yhteistoiminnallisuuden sisäl-

lyttäminen työssä oppimiseen on tärkeää myös aikuisopiskelun henkilökohtaistamisessa, 

jossa keskeistä on HOPS:in laadinta sekä tutkinnon suorittajan sekä työ- ja koulutusorgani-

saation ohjaajien välinen yhteistoiminta. Myös tämän tutkimuksen kohteena olevaa JET-

koulutuksen henkilökohtaistamista näyttötutkintotoiminnassa on tutkittu tutkinnon suoritta-

jien sekä oppilaitoksen ja työorganisaation edustajien näkökulmasta. Yhä enemmän nyky-

ään käytetäänkin työssä oppimisen muotona kolmen tasavertaisen partnerin eli opiskelijan, 

oppilaitoksen ja työnantajan yhteistoimintaa, jolloin myös tavoitteet ja sisällöt on sovittu 

yhdessä (Tynjälä & Collin 2000, 301).  

Eteläpellon (1999, 98–99) mukaan ohjaajan tehtävänä on saada ensinnäkin oppija 

tiedostamaan omaa tekemistään ja oppimistaan ohjaavat ja rajoittavat tekijät ja toiseksi 

toimimaan kriittisesti reflektoimalla. Löytääkseen uudenlaisen näkökulman ja toimintata-
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van, tulisi oppijan olla oppimistapahtumassa aktiivinen. Ohjaajalla tulisi olla myös tukijan 

ja oheisoppijan rooli. (Emt., 98–99.) Työssä oppimisen ohjausmuotona käytetään henkilös-

tökoulutuksessa usein mentorointia, jonka on sanottu vastaavan nopeasti muuttuvan työ-

elämän tarpeisiin. Mentoroinnilla tarkoitetaan kiinteää ja kehittävää vuorovaikutussuhdetta 

mentorina toimivan ohjaajan ja ohjattavan välillä. Mentori antaa tukea, ohjausta ja palautet-

ta opiskelijan henkilökohtaisesta kehittymisestä sekä urasuunnitelmista. (Pohjonen 2001, 

118.) Russellin & Adamsin (1997) mukaan mentoroinnista hyötyvät sekä mentori, opiskeli-

ja että koko organisaatio. Mentoroinnin seurauksena opiskelijan sekä henkilökohtainen - et-

tä ura- ja palkkakehitys on nopeampaa ja itsearvostus korkeampaa. Mentoreiden tyytyväi-

syys, omanarvontunto ja motivaatio lisääntyvät mentoristatuksen johdosta. Organisaatio 

hyötyy mentoroinnista, kun työntekijöiden työteho lisääntyy ja sitoutuminen organisaation 

lujittuu. Mentoroinnilla voidaan myös kehittää johtajuutta ja huolehtia uusien työntekijöi-

den kouluttamisesta ja sosiaalistamisesta organisaaation arvoihin. (Pohjonen 2001, 118–

119, ks. myös Ruohotie 2000, 223.)  

 

 

2.2.2 Aikuinen kokemuksellisena työssäoppijana 
 

Yleinen työssä oppimisen teorianmuodostuksen lähtökohta on kokemuksellinen oppiminen 

(ks. esim. Pohjonen 2001, 92). Aikuisen oppijan perusominaisuutena korostetaan usein 

myös itseohjautuvuutta, jota perustellaan yhtäältä Knowlesin (1975) humanistisen näke-

myksen mukaisesti arvolähtökohtana ja toisaalta oppijan omakohtaisesta kokemuksesta läh-

tevänä prosessina (Kolb 1984). Eksperientialismi, jota kutsutaan yleisesti myös kokemuk-

selliseksi oppimiseksi, ottaa huomioon aikuisten oppijoiden erityispiirteet, kokemukselli-

suuden ja itseohjautuvuuden. Yksilön ulkopuolista maailmaa kuvaavat teoria ja käytäntö, 

kokemuksen kuvatessa sisäistä todellisuutta (Järvinen ym. 2002, 71). Usein kokemus on 

ymmärretty osana käytäntöä kaukana teoriasta. Kokemus on kuitenkin käytännöllisen te-

kemisen sijaan teorian ja käytännön yhteensovittamisen tulosta. Kokemustiedon ajatellaan 

olevan muistitietoa tai elämyksiä pysyvämpää, koska sen hankinnassa käytetään myös kä-

sitteellistä ymmärrystä. Kokemuksellinen luonne on myös ihmisen hankkimalla tietämyk-

sellä. Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen myötä siihen liittyy myös hiljaisen tiedon ja ns. 
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sanattoman osaamisen kasvu. (Emt., 71–72.; ks. myös Poikela 1998.)  

Kolb (1984) kuvaa oppimistoiminnan ulkoisten vaiheiden syklinä: kokemus – ref-

lektointi – käsitteellistäminen – toiminta – kokemus, sekä sisäisinä jännitteinä asteikolla: 

tiedostamaton – tiedostettu ymmärtäminen ja sisäisen – ulkoisen kokemuksen muuntami-

nen. Myös toiminnan psykologiaan perustuvassa kokemuksellisen oppimisen suuntauksessa 

oppiminen käsitetään oppijan kokemuksen ja tiedon sekä ajattelun ja toiminnan välisenä 

muunteluna (Järvinen 2000, 81). Tärkeintä oppimisprosessissa on reflektointi, joka Kolbin 

syklissä todentuu juuri oppijan ajattelun ja tekemisen välisenä muunteluna (emt., 89). Myös 

Mezirow (1991) nostaa uudistavan oppimisen teoriassaan reflektoinnin oppimisprosessin 

ytimeen. Jotta kokemus toisi uutta tietoa, taitoa ja kokemusta, tarvitaan Mezirowin (1995) 

nimittämiä ihmisen perustarpeita: mahdollisuutta ymmärtää omien kokemustensa merkitys-

tä sekä oikeutta vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Tämä edellyttää reflektioa, jo-

ka Mezirowin mukaan tarkoittaa arviota siitä, miten ja miksi havaitsemme, ajattelemme, 

tunnemme tai toimimme tietyllä tavalla. Kolbin (1984, 21) mukaan konkreettisten koke-

musten monipuolinenkaan reflektointi ei kuitenkaan riitä toiminnan uusintamiseen, vaan 

tarvitaan teoreettista tietämystä, jolloin ilmiöistä voidaan muodostaa abstrakteja käsitteitä ja 

yleistyksiä. Vasta ilmiön abstraktin käsitteellistämisen kautta erillisiä toimintoja voidaan 

soveltaa useisiin toimintoihin. Käsitteellistämisen kautta hankitaan ”teoreettinen yleistävä 

näkemys”. (Emt., 21.)   

Myös John Dewey etsi käytännöllisen elämäntoiminnan analyysin kautta koke-

muksen ja reflektion toisiinsa liittymistä. Deweyn mukaan ei-reflektiivinen kokemus ank-

kuroituu vakiintuneisiin toimintatapoihin ja se on inhimillisessä kokemuksessa hallitsevaa 

ja tyypillistä. Reflektiivinen kokemus kasvaa sen riittämättömyydestä ja ristiriitaisuudesta. 

Dewey ei pidä reflektiivisen oppimisen lähtökohtana kokemusta, vaan totuttujen toiminta-

tapojen murtumisesta johtuvaa ongelmatilanteen ratkaisemista kokeellisen toiminnan avul-

la. (Miettinen 1998, 87.) Miettinen (1998, 90–91 ja 1999, 37) on artikkeleissaan kuvannut 

Deweyn reflektiivisen ajattelun malliin kuusi etenevää vaihetta. Ne ovat 1) toiminnan häiriö 

ja epävarmuus: vakiintunut toimintatapa ei toimi, 2) vaikeuden älyllistäminen: ongelman 

määrittely, 3) tilanteen ehtojen tutkiminen ja sen ratkaisua koskevan hypoteesin muotoilu, 

4) hypoteesin testaus ja kehittely ajattelukokeiden avulla, 5) hypoteesin koettelu käytännös-

sä koettamalla toteuttaa se sekä 6) ongelman ratkaisu ja toiminnan normaalikulun palautu-
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minen.  

Oppimisen kannalta ei ole yhdentekevää millaisia kokemuksia yksilöllä on. Saat-

taa myös olla kokemuksia, joista ei opita lainkaan ja kokemuksia, joista opitaan epätarkoi-

tuksenmukaisesti (Rauste-von Wright & von Wright 1995, 142). Myöskään kokemuksen li-

sääntyminen ei sinällään vielä varmista asiantuntijaksi kehittymistä. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että ”tietyn koulutuksen ja työkokemuksen jälkeen kokemuksen laatu onkin 

merkittävämpi asiantuntijuuden kehittymistä edistävä tekijä kuin kokemuksen määrä” 

(Valkeavaara 1999, 105. ks. myös Eteläpelto 1994). Oleellista on, millä tavoin oppija ky-

kenee arvioimaan ja uudelleenarvioimaan sekä hyödyntämään ja muuntamaan kokemuksi-

aan tietämiseksi ja osaamiseksi eli asiantuntijuudeksi (emt. 105). Koulutukseen kytkeyty-

vän työssä oppimisen muotojen kehittämisessä Tynjälä & Collin (2000, 297) korostavat 

työn teoreettisen pohdiskelun ja työkokemusten reflektoinnin tärkeyttä. Asiantuntijakoulu-

tuksen aloilla onkin alettu pohtia ns. tutkivan työotteen mahdollisuuksia, jolloin asiantuntija 

reflektoi kollegoidensa kanssa omaa työtään, tehtyjen ratkaisujen perusteita sekä toimintan-

sa puitteita. Reflektiivisellä asiantuntijuudella Järvinen ym. (1995, 81) tarkoittavat jatkuvaa 

omien havaintojen, ajattelun ja toiminnan sekä ammatillisen toiminnan sisällön ja puittei-

den kriittistä reflektioa. Tällä pyritään käytännön ja sen sosiaalisen kontekstin muuttami-

seen tai kehittämiseen (emt., 81). Vaikeus onkin löytää koulutusohjelmiin tarpeeksi tilaa ja 

aikaa oppijan reflektiivisen toiminnan – sekä kokemustiedon jakamisen mahdollistamiseksi 

(Järvinen 2002, 91). Järvinen ym. (emt., 89) näkevät kokemuksellisen oppimisen soveltu-

van paremmin työelämän oppimissuunnitelmiin, konstruktivismin soveltuessa oppimisen 

käsitysperustaksi kouluinstituutioissa. 

Gerberin (1998, 170) mukaan sekä työpaikkaohjaajien että työssäoppijan tulisi 

nähdä kokemuksesta oppimisen merkitys. Työssä oppimisen onnistuminen on hänen mu-

kaansa kiinni koko vaikuttavasta ympäristöstä, organisaatio mukaan lukien. Työssä oppimi-

sen prosessissa tulisi huomioida sekä persoonan osaaminen, tunteet ja aistimukset että hä-

nen elämän kokemuksensa, jota hän jatkuvasti reflektoi aikaisempiin kokemuksiensa kaut-

ta. (Emt., 168–170.) Lasosen (2001, 36) mukaan kokemusten reflektion mahdollistaa työssä 

oppimisen ohjaukseen liittyvä palaute. Hän pitää palautetta kehittävän ja uutta rakentavan 

oppimisen edellytyksenä työyhteisössä. Työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan väli-

seen vuorovaikutukseen tulisi voida osallistua myös koko työyhteisö. (Emt., 36.) 
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3 SUOMALAINEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ JA 

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO SEN OSANA 
 

Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen ja näyttötutkintotoiminnan ymmärtämisen ja kehit-

tämisen edellytyksenä on kohteena olevan toiminnan lähtökohtien ja reunaehtojen tuntemi-

nen. Näyttötutkintojärjestelmä on otettu käyttöön jo vuonna 1994 ammattitutkintolailla 

(306/1994) ja sitä täydentävällä asetuksella (308/1994), mutta varsinaisesti sitä koskevat 

säädökset on sisällytetty lakiin (631/1998) ja asetukseen (812/1998) ammatillisesta aikuis-

koulutuksesta koulutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1999. Näyt-

tötutkinnolla tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta perus-, ammatti- 

ja erikoisammattitutkintoa (Näytönpaikka 2005). Näyttötutkinto-käsitettä käytetään yleensä 

viitatessa kaikkiin edellä mainittuihin ja lain soveltamisalaan kuuluviin tutkintoihin. Termiä 

ammattitutkinto käytetään puolestaan silloin, kun viitataan tutkintojärjestelmän keskimmäi-

seen tutkintoon. (Ks. esim. Haltia 1995, 7.) Tilastokeskuksen mukaan näyttötutkintoihin 

osallistui vuonna 2004 yhteensä 51 564 henkilöä. Koko tutkinnon suoritti viime vuonna 

28 144 henkilöä ja tutkinnon osia 13 770. (Opetushallitus 2005)  

Suomalaisen näyttötutkintojärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseen on vaikut-

tanut mm. arviot ammatillisen koulutuksen epätasaisesta laadusta sekä ammatillisen koulu-

tuksen puutteelliset työelämäyhteydet ja niiden kohtaamattomuus. Kontio (1999) on näyttö-

tutkintojärjestelmän arviointitutkimuksessaan selvittänyt näyttötutkintoihin valmistavan 

koulutuksen, alkuarvioinnin, näyttöjen, näyttöjen arvioinnin ja koko järjestelmän toimi-

vuutta. Tulosten mukaan näyttötutkintojärjestelmää tulisi vielä kehittää, koska se toteuttaa 

perinteisen ammatillisen koulutuksen mallia. Lisäksi tutkinnon läpäisyn helppoudessa tai 

vaativuudessa on samankin tutkinnon sisällä huomattavaa vaihtelua. Kontion (1999) tulos-

ten mukaisesti myös opetushallituksen vuosina 1999–2000 tehty kokonaisarviointi (2000) 

esitti kehittämisehdotuksena horjuvien ja erilaisten tutkintojen järjestämiskäytäntöjen yhte-

näistämisen. Kokonaisarvioinnissa järjestelmän heikkoutena nähtiin myös valmistavan kou-

lutuksen ja näyttötutkintojen kohtaamattomuus. 

Näyttötutkintotoimintaa pyritään kehittämään joustavaksi ja luotettavaksi työelä-

män vaatimukset huomioon ottavaksi yhteistyöksi näyttötutkintojärjestelmän toimijoita var-
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ten luodun näyttötutkintojen kehittämiskoulutuksen eli näyttötutkintomestarikoulutuksen 

avulla. Näyttötutkintomestarin on koulutuksessa osoitettava häneltä vaaditut asiantuntijuu-

den neljä osaamisaluetta, jotka ovat näyttötutkintojärjestelmän toimintaperiaatteiden nou-

dattaminen, tutkintojen järjestäminen, näyttöjen suunnittelu sekä toteuttamisessa että am-

mattitaidon arvioinnissa. (Opetushallitus 65/041/2000.) Salo (2004) on väitöskirjatutkimuk-

sessaan arvioinut näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen tarkoitetun näyttötutkintojen ke-

hittämiskoulutuksen vaikuttavuutta. Tulosten mukaan koulutuksen jälkeen opettajat hallit-

sevat näyttötutkintojärjestelmän sekä näyttöjen suunnittelun ja toteutuksen aiempaa pa-

remmin. Opettajat myös kokevat opetustyön muuttuneen työelämä- ja opiskelijalähtöisem-

mäksi sekä asiantuntijamaisemmaksi koulutusta edeltäneeseen aikaan verrattuna. (Emt., 

144–150.) Edellä esitellyn Kontion (1999) ja Salon (2000) tulosten perusteella voidaan pää-

tellä, että opettajina toimivat näyttötutkintomestarikoulutuksen käyneet opettajat ovat 

avainasemassa suomalaisen näyttötutkintojärjestelmän kehittämisessä, koska koulutus on 

tarjonnut paremmat edellytykset suunnitella ja toteuttaa näytöt sekä kehittää järjestelmää 

joustavammaksi ja opiskelijalähtöisemmäksi.  

Myös työelämä osallistuu näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen Opetushalli-

tuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettamissa kolmikantaisissa tutkintotoimi-

kunnissa. Tutkintotoimikuntien tehtävänä on vastata tutkintojen järjestämisestä, valvonnas-

ta, järjestämissopimuksista, todistuksista, arvioinnista ja laadunvarmistuksesta. Toimikun-

tiin nimetään toimikunnan tehtäviin liittyvän tarpeellisen asiantuntemuksen ja kokemuksen 

omaavia henkilöitä, jotka edustavat työelämää, työnantajia sekä työntekijöitä. (Näytönpaik-

ka 2005.)  

 

 

3.1 Näyttötutkintojen periaate ja rakenne 
 

Näyttötutkintojärjestelmän kolme pääperiaatetta ovat 1.) kolmikantayhteistyö, 2.) riippu-

mattomuus tutkintojen ammattitaidon hankkimistavasta sekä 3.) ammattitaidon osoittami-

nen näytöillä (Opetushallitus 2003, 13). Ensimmäisen periaatteen mukaan koulutuksen jär-

jestäjän tulee näyttöjen järjestämisen kaikissa suunnittelu- ja toteutusvaiheissa tehdä kump-

panuusyhteistyötä työnantaja- ja työntekijäosapuolten kanssa. Kaikkien osapuolten tulisi ol-
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la aidosti mukana näyttösuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä sekä näyttöjen toteut-

tamisessa. (Opetushallitus 2003, 19.) Näyttötutkintojärjestelmän toisena periaatteena näyt-

tötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Työelämässä, koulutuk-

sessa tai muualla hankittua osaamista voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitai-

don näytöissä (Opetushallitus 2002, 5). 

Näyttötutkintojärjestelmän luomisessa voidaan nähdä myös tasa-arvon edistämisen 

periaate, kun sen kautta tarjoutuu osaamisen tunnustamisen mahdollisuus myös niille, jotka 

eivät kykene, pääse tai halua muodolliseen koulutukseen (Haltia 2000, 339). Luodun järjes-

telmän olemassaoloa on perusteltu myös monesta muusta eri näkökulmasta. Ensinnäkin 

opitun tunnustamisen hyödyllisyyttä on korostettu siksi, että se saattaa parantaa yksilöiden 

mahdollisuuksia koulutus- ja työmarkkinoilla. Toiseksi yrityksillä lisääntyy mahdollisuudet 

henkilöstövoimavarojen hallintaan. Kolmanneksi työvoiman ammattitaitotason nostamista 

on pidetty tärkeänä myös yhteiskunnallisesti. Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa suoritusta-

van, jonka on nähty vähentävän tutkintoja suorittamattomien osuutta vanhemmissa ikä-

luokissa sekä lyhentävän koulutusaikoja, kun voidaan keskittyä vain ammattitaidon puut-

teiden täydentämiseen. (Emt., 332–334.)  

Näyttötutkinnon suorittamista perustellaan usein sekä suorittajan että yrityksen nä-

kökulmasta. Näyttötutkinnon suorittaminen mahdollistaa ammattitaidon arvioimisen, saa-

vuttamisen, kehittämisen ja tunnustamisen suorittajan elämäntilanne yksilöllisesti huomioi-

den. Myös suorittajan opiskelumotivaatio ja itseluottamus saattaa nousta, kun näyttötutkin-

non suorittaminen tarjoaa monipuoliset oppimisympäristökokemukset ja tuo esiin työssä 

kehittymisen mahdollisuudet. Näyttötutkinto saattaa myös parantaa suorittajan työmahdol-

lisuuksia ja mahdollistaa palkankorotuksen useilla aloilla. Yrityksen on näyttötutkintoihin 

panostamalla mahdollista saada henkilöstökoulutuksestaan tutkintotavoitteinen koulutus. 

Yritykset hyötyvät henkilöstön suorittaessa näyttötutkintoja esimerkiksi lisäämällä yrityk-

sen imagoa ja näkyvyyttä henkilöstön kehittäjänä. Henkilöstön ammattitaidon todentami-

nen näyttötutkinnoilla myös mahdollistaa henkilöstön monipuolisen ja laajan osaamisreser-

vin, jolloin yritys voi hyödyntää henkilöstöä eri tilanteissa ja tarpeissa. Näyttötutkinnot 

saattavat myös suoranaisesti edistää yrityksen kilpailukykyisyyttä, laadukkuutta ja arvos-

tusta markkinoilla. (Näyttötutkinnot 2005.) 

Näyttötutkintoon osallistuminen ei aseta koulutukseen osallistumiselle ennakkoeh-
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toja. Kuitenkin pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan erilaisen valmistavan koulutuksen yh-

teydessä. (Opetushallitus 2002, 5.) Kontion (2000, 341–342) tutkimuksen mukaan 90 pro-

senttia tutkinnon suorittajista osallistuikin henkilökohtaisista taidoistaan riippumatta sa-

manlaiseen valmistavaan koulutukseen, minkä vaikutusta näyttöjen läpäisemisessä pidettiin 

merkittävimpänä. Valmistavan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman Opetushal-

lituksen laatimisen tutkintojen perusteiden mukaisesti. (Opetushallitus 2002, 5.) Kontion 

(2000, 341–342) mukaan tutkinnon suorittajien ja oppilaitosten edustajien näkemykset kou-

lutuksen ja opetussuunnitelman toteutumisesta olivat keskenään ristiriitaisia. Kun oppilai-

tosten edustajat pitivät opetussuunnitelmia joustavina ja kertoivat henkilökohtaisten opiske-

luohjelmien (HOPS) olevan opiskelijoiden käytössä, tutkinnon suorittajat arvostelivat teh-

dyn opetussuunnitelman staattisuutta. Lisäksi HOPS oli tehty vain puolelle kokelaista ja 

niissäkään tapauksissa sitä ei ollut kyetty muokkaamaan opiskelijoiden tarpeita vastaavaksi. 

(Kontio 2000, 341–342.) 

Näyttötutkintotoiminnan prosessi lähtee liikkeelle yksilön osaamisen tunnistami-

sesta ja määrittelystä. Näytöllä tarkoitetaan tutkinnon osan muodostamaa ammattipätevyy-

den osa-aluetta, joka erotetaan työprosessista itsenäiseksi ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi 

(Näytönpaikka 2005). Näyttötutkinto suoritetaan antamalla näytöt ammattitaidosta, joka on 

määritelty tutkinnon perusteissa. Näyttöympäristön tulisi olla mahdollisimman aito ja todel-

linen. Näytöt suoritetaan tutkinnon osittain, jolloin voidaan arvioida ammatinhallinnan 

kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamista. (Opetushallitus 2002, 6.) 

Näyttöjen arvioinnin lähtökohtana tulisi olla jatkuvan arvioinnin periaate, jolloin 

lopputuloksen lisäksi painottuisi koko työprosessi (Kontio 2000, 343). Haltia (2000, 339) 

näkee vaarana, että näytöt muuttuvat päättökokeiksi, joita määrittää työelämän vaatimuksia 

enemmän näyttöjä edeltävä valmistava koulutus. Kontion (2000) tulosten mukaan 60 pro-

sentille opiskelijoista näyttöjä ei ollutkaan tehty koulutuksen kuluessa vaan ns. ”päättöko-

keina” koulutuksen päätteeksi. Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston ke-

räämistä, päätöksentekoa ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoi-

mintavalmiuksista, joita verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaati-

muksiin ja arviointikriteereihin. Näytöt tulisi arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeis-

ten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota arvi-

oinnin osaamisalueisiin, kuten ydintaitoihin, työn perustana olevan tiedon hallintaan sekä 
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työmenetelmien, työvälineiden, materiaalien ja koko työprosessin hallintaan. (Opetushalli-

tus 2002, 6.) Haltia (2000) on todennut näytön arvioijien kiinnittävän huomiota näytönanta-

jien suorituksen kokonaisuuden muodostumiseen. Muina arvioijien kriteereinä on ollut mm. 

realistisuus, käyttökelpoisuus ja myytävyys. Myös työelämän todellisuutta ja työelämän 

tehtäväkokonaisuuksien hallintaa on pidetty suorituksen mittana. (Emt., 338–339.) Kun 

kaikki tutkinon osat on suoritettu hyväksytysti, tutkinnon suorittajan osaaminen tunnuste-

taan, josta dokumenttina on tutkintotodistus.  

Tutkinnon järjestäjien tulee järjestää tutkinnon suorittajien määrään nähden riittä-

västi arvioijakoulutusta. Arvioijien perehdyttäminen, arviointitaidon ylläpitämisen ja kehit-

tämisen tarkoituksena on taata oikeudenmukainen ja ammattitaitoinen arviointi. Lisäksi ta-

voitteena on lisätä näyttötutkintojen tunnettavuutta ja yhteistyömahdollisuuksia työelämäs-

sä sekä kehittää näyttötutkintojärjestelmää. (Opetushallitus 2003, 22.) Lisäksi järjestämis-

sopimus edellyttää, että vähintään yksi arvioijista on saanut näyttötutkintomestarin kelpoi-

suuden (emt., 30). 

 

 

3.2 Ammattitaito näyttötutkinnon perustana 
 

Ammattitutkintojärjestelmän taustalla on kulttuurimuutos, jossa työ on alettu nähdä tärkeä-

nä aikuisten oppimispaikkana. Sen lisäksi, että ammattitutkintojärjestelmässä työelämä pai-

nottuu aikuisten oppimisympäristönä, nähdään se myös tärkeänä ammattitaidon kehittymi-

sen kontekstina. Suomeen luotu ammattitutkintojärjestelmä ja näyttötutkinnot ovat ammat-

titaidon hankkimistavasta riippumattomia. Valtakunnallisissa tutkintojen perusteissa määri-

tellään tutkintosuorituksissa vaadittava ammattitaito ja sen arviointiperusteet. Niiden tulisi 

lähteä työelämässä esiintyvistä kokonaisuuksista. Myös näyttötutkintojärjestelmän kehittä-

misen perusteena on ollut koulutusjärjestelmän ja työelämän lähentäminen (Haltia 1995, 

24). Ammattitaito voidaankin nähdä tärkeänä työelämän vaatimuksena ja näyttötutkintojen 

perustana. 

1990-luvulla näyttötutkintoja koskeva tutkimus kohdentui useimmin teoreettisiin 

käsiteanalyyseihin ammattitaidosta ja sen arvioimisesta sekä ammatillisista kvalifikaatioista 

ja kompetenssista. (esim. Mäkinen ja Taalas 1993, Jaakkola 1995, Taalas 1995, Mäkinen 
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1998, Turpeinen 1998, Haltia ja Kivinen 1995, Haltia ja Lemiläinen 1998, Haltia ja Hämä-

läinen 1999; sit. Salo 2005). Sen jälkeen näyttötutkintoja on lähestytty toimivuuden, laadun 

ja relevanssin näkökulmasta. Joskus ammattitaito-käsitettä on käytetty kompetenssi- ja kva-

lifikaatio-käsitteiden synonyymeina tai se on jätetty kokonaan määrittelemättä. Kompetens-

silla viitataan usein joko tiedostettuun tai tiedostamattomaan yksilön- tai yhteisön ominai-

suuteen, joka sisältää tieto-, taito- ja tahtokomponentit (Salo 2005, 75). Honka ym. (2000, 

51) käyttävät kompetenssia ammattitaidon terminä keskusteltaessa sekä ammatillisesta että 

muodollisesta pätevyydestä. Muodollinen pätevyys voidaan saavuttaa koulutuksella tai 

työssä oppimisella ja sen jälkeen suoritetuilla näytöillä. Ammatillinen pätevyys sitä vastoin 

saavutetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla. (Emt., 51.)  

Sandberg (2000) esittää artikkelissaan rationalistisen ja tulkinnallisen lähestymis-

tavan työssä osaamisen kompetenssiin. Rationalistisen lähestymistavan hän jakaa työnteki-

jä- ja työkeskeiseksi lähestymistavaksi. Rationaalisessa lähestymistavassa pätevyys inhi-

millisenä osaamisena kuvataan ominaisuuksien sarjana, joita työntekijät työssään hyödyn-

tävät. Työntekijöiden ominaisuudet, kuten vuorovaikutustaidot tai persoonallisuuden piir-

teet eivät riipu työtilanteesta ja niitä voidaan soveltaa erilaisiin työtoimintoihin. Kuitenkin 

kahden saman ominaisuuden omaavien työntekijöiden on todettu suorittavan työnsä eri ta-

valla. Tulkinnallinen lähestymistapa kompetenssiin muodostuu esimerkiksi selvittämällä, 

mitä merkityksiä työntekijä antaa omalle työlleen. Se miten ihmiset kokevat työnsä on 

merkityksellistä heidän tavalleen toimia siinä. (Emt., 9-25.) Attewell (1990, 423) esittää 

kompetenssin ja ammattitaidon yhteisenä piirteenä niiden kyvyn tehdä jotakin, mutta eroksi 

ammattitaitoon sisältyvän ulottuvuuden, kyvyn lisääntyä. 

Ammattitaidolla viitataan usein joko työntekijän ominaisuuksiin tai työtehtävien 

asettamiin vaatimuksiin. Näkökulma ja tieteenala vaikuttavat siihen, kumpaan huomio 

kiinnittyy. Kun kasvatustieteilijät ajattelevat ammattitaidon useimmiten olevan työntekijän 

ominaisuus, sosiologit käsittelevät sitä useimmiten työn ominaisuutena. (Vallas 1990, 381.) 

Sosiologisessa keskustelussa ammattitaitoa on käsitelty kahden suuntaisesti: yhtäällä te-

hokkaan tuotannon kannalta välttämättömänä panoksena ja toisaalla näkemyksenä, että 

ammattitaidon kautta voidaan keinotekoisesti rajata tietyt työt ammattitaitoa vaativiksi 

palkkojen, työllisyyden ja muiden etuuksien nimissä (More 1982, 109). Inhimillisen pää-

oman teoriassa ammattitaito puolestaan nähdään yksiselitteisesti työntekijän ominaisuutena. 
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Spennerin (1990, 404) osoittamalla tavalla ammattitaidon sisällöllinen kompleksisuus-

ulottuvuus tuo esiin henkistä, sosiaalista ja käsittelytehtäviin liittyvää osaamista. Ammatti-

taito voidaan nähdä myös yksilön dynaamisena ominaisuutena, joka muuttuu toisaalta toi-

mintaympäristön, työtehtävien ja työpaikan – ja toisaalta yksilön kehittymisen ja henkisen 

tilan mukaan. Tällöin ammattitaito nähdään kyvyksi yhdistää ammattiin kuuluvat tiedot ja 

taidot tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuueksi. (Räisänen 1998, 11.) 

Ammattitaitoa voidaan mitata eri strategioin. Spenner (1990, 404–407) erottaa 

ammattitaidon mittaamisessa kolme eri strategiaa, jotka ovat mittaamiseen perustumaton 

strategia sekä epäsuora- ja suora strategia. Mittaamiseen perustumattomassa strategiassa 

ammattitaidon taso määrittyy sosioekonomisen aseman mukaan, jolloin tietty ammattiryh-

mä omaa tietyn ammattitaitotason. Epäsuorassa strategiassa määrääviä tekijöitä ovat am-

matissa toimivien koulutus tai palkka. Suorassa strategiassa ammattitaitoa mitataan am-

mattitaidon sisällöllisten kriteerien ja ulottuvuuksien suhteen. Nämä kaksi ammattitaidon 

ulottuvuutta ovat sisällöllinen kompleksisuus, jolla tarkoitetaan työhön sisältyvien henkis-

ten, sosiaalisten ja käsittelytehtävien tasoa. Autonomia-kontrollilla puolestaan tarkoitetaan 

työntekijän vapautta kontrolloida työtehtävien sisältöä, tekotapaa ja nopeutta. (Emt., 404.) 

Haltia (1995, 11) kuitenkin näkee autonomian pikemminkin yhtenä tärkeänä työhön vaikut-

tavana tekijänä kuin ammattitaidon ulottuvuutena. Liitettäessä autonomian mukanaan tuo-

mat tehtävät, kuten ongelmanratkaisun - ja päätöksenteon tehtävät työn kompleksisuuteen, 

voidaan autonomia-kontrolliulottuvuus hänen mukaansa sivuuttaa. Myös Kohn (1983) mää-

rittää sisällöllisen kompleksisuuden sen mukaan, miten paljon työ vaatii itsenäistä ajattelua 

ja – ratkaisuja (Haltia 1995, 11).  

Työorganisaatioissa usein erotetaan kaksi osaamisen ulottuvuutta, jotka ovat am-

matillinen pätevyys ja vain tietyssä organisaatiossa pätevä tietämys ja taitaminen (Järvinen 

ym. 2002, 75). Ammatillisen tiedon muodostumiseen liittyy työn ja toiminnan reflektointi 

sekä metakognitiiviset tiedot ja taidot. Ammatillisen tiedon muodostukseen liittyvällä me-

takognitiivisilla tiedoilla ja taidoilla tarkoitetaan harjaantuneita tekemisen ja toiminnan stra-

tegioita, jotka ohjaavat yksilön toimintaa autonomisessa tekemisessä ja rutiinitoiminnoissa. 

Metakognitiiviset taidot syntyvät ikään kuin itsestään jatkuvan tekemisen kautta. (Emt., 76–

77.) Schönin (1983) mukaan reflektointi voi olla sekä ammatinharjoittamisen tilanteiden 

aikana tapahtuvaa havainnointia (reflection in action) että jälkeenpäin tapahtuvaa reflektii-
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vistä pohdintaa (reflection on action). Jälkeenpäin tapahtuvan reflektiivisen pohdinnan 

edellytyksenä on toiminnan aikana tapahtuva reflektointi. (Järvinen ym. 2002, 76.) Eraut 

(1994) ei kuitenkaan usko toiminnan aikana tapahtuvan reflektoinnin olevan mahdollista, 

koska reflektion vaatima ajattelu ehkäisisi toiminnan jatkumisen. Sen sijaan hän pitää no-

peita päätöksiä toiminnan aikana metakognitioiden perusteella tehtyinä.  

Osaamisen toiseen ulottuvuuteen liittyvän organisationaalisen tiedon perusta on 

toimijoiden reflektiivisessä käytännössä. Koska organisaatioiden toiminnassa on kyse tu-

loksista ja menestymisestä, liittyy organisationaalinen tieto tulevaisuuteen suuntautuvaan 

toimintaan. Tällöin korostuu uudenlaisten ratkaisujen ja toimintatapojen kehittäminen. Or-

ganisationaalinen tieto kohtaa ongelmia näkökulman muuntelun vuoksi. Ilmiötä tutkitaan 

usein joko mikro- tai makrotason näkökulmasta, yhteisöllisen organisaation toimintaa ku-

vaavan mesotason ankkuroituessa jompaan kumpaan suuntaan. Tällöin jää helposti näky-

mättömäksi aikaan, paikkaan ja tilanteeseen liittyvät tekijät. Organisationaalinen tieto voi 

ollakin joko näkyvää tai piilevää. Ammatillisen ja organisationaalisen tiedon jakoa ei kui-

tenkaan pidetä enää kovin tiukkana. Nykyinen työelämä pikemminkin pyrkii integroimaan 

ammatillisen pätevyyden ja tietyssä organisaatiossa pätevän tietämyken ja taitamisen ulot-

tuvuudet. (Järvinen ym. 2002, 78–80.) 

Yksilön valmiuksia voidaan joka tapauksessa määritellä ammattitaidoksi vain sillä 

edellytyksellä, että osaaminen liittyy johonkin työelämän prosessiin. Yksi tärkeä yksilöiden 

valmiuksien mittari on tutkinnot. Näyttötukintojen ydinkysymykseksi Haltia (2000) nostaa 

sen, osoittavatko näyttötutkinnot todellista ammatillista osaamista vai yleisempää ja laa-

jempaa pätevyyttä. Ammattitutkintolain perusteissa viitatusta ammattitaidon määritelmästä, 

tutkintojen perusteissa esiintyvistä arviointikriteereistä ja haastattelemiensa tutkintotoimi-

kuntien jäsenten, tutkintojen järjestäjien ja arvioijien antamista lausunnoista Haltia (2000) 

löytää sekä yleis- että erityiskvalifikaatioita. Ammattitutkintolain perusteissa viitattu am-

mattitaidon määritelmä korostaa sekä välittömiä työtaitoja ja työn perusteita että yhteistyö-, 

viestintä- ja ongelmanratkaisutaitoja. Kun tutkintojen perusteiden arviointikriteereissä ko-

rostetaan yleiskvalifikaatioita, kuten innovatiivista työskentelyä, yhteistyökykyisyyttä ja 

ongelmanratkaisutaitoa, edellä luetellut haastateltavat korostivat ammatillista erikoisosaa-

mista. Nekin haastateltavat, jotka puhuivat yleistaidoista, sisällyttivät yleisen pätevyyden 

ammatilliseen osaamiseen. (Emt., 336–337.) Haltia (1995) osoittaa kuitenkin kaksi syytä, 
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miksi näyttötutkintotoiminnan kannalta ammattitaito tulisi käsittää ja näytöissä koetella yk-

silön valmiutena. Ensinnäkin yksilön valmiudet nousevat esimerkiksi oppiainehallinnan si-

jaan keskeiseksi, koska näyttötutkinnossa hyödynnetään työkokemuksella hankittuja tietoja 

ja taitoja. Toiseksi näyttötutkinnon tulisi luotettavasti osoittaa työnantajalle ko. työntekijän 

kyvyt suoriutua työtehtävistä. (Emt., 11–12.)  

 

  

3.3 Johtamisen erikoisammattitutkinto suomalaisen näyttötutkintojärjes-

telmän osana 
 

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on virallinen ammattitutkintolain (306/1994) mu-

kainen työelämän näyttötutkinto. Suomalaisessa näyttötutkintojärjestelmässä JET on eri-

koisammattitutkinto, jossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa (Opetushalli-

tus 2003, 14). JET on tarkoitettu johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työ on kes-

keisesti johtamista ja vaikuttamista. Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta: 1.) or-

ganisaation toiminnan ja johtamisen suunnittelusta ja 2.) toiminnan johtamisesta. Tutkinnon 

tavoitteena on tutkinnon suorittajan johtajuuden – sekä hänen organisaation ja työyhteisön 

kehittäminen. (Opetushallitus 2002, 6.) JET-tutkintoja tai sen osia on suorittanut 14.6.2005 

mennessä yhteensä 7283 opiskelijaa ja vuoden 2005 aikana yhteensä 1460 opiskelijaa. 

(Näytönpaikka 2005, epävirallinen tilasto JET-suorituksista.)  

Vuonna 2005 JET:in järjestämisoikeus on myönnetty 26 oppilaitokselle Suomessa. 

Tutkinnon järjestäjän tulee laatia näyttötutkinnon toteutuksesta ja arvioinnista nk. näyttöjen 

järjestämissuunnitelma, jota tavallisemmin kutsutaan näyttösuunnitelmaksi. Näyttöjen jär-

jestämissuunnitelmassa selvitetään tutkinnon järjestäjän taustatiedot, näyttöjen tarjonta, - 

sisältö ja - arviointi, näyttöympäristöt sekä henkilökohtaistaminen. Esisijaisesti näyttösuun-

nitelma toimii tutkinnon järjestäjän työvälineenä, mutta se laaditaan myös järjestämissopi-

muksen liitteeksi tutkintotoimikunnalle. (Näytönpaikka 2005, Johtamisen tutkintotoimikun-

ta 8819.)  
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3.3.1 JET – yleinen näkökulma 

 
Opetushallitus määrittelee JET-tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, arvioinnin kohteet 

ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat (Opetushallitus 2002, 8-16). Ne on osoitettu 

selkeästi taulukoituna ja ovat linjassa keskenään. Ammattitaitovaatimusten edellytyksenä 

on johtamisen kokonaishallinta ja lähtökohtana johtamisen prosessien kehä (kuvio 1). Siinä 

organisaation ja oman työyhteisön toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä johtajana 

kehittyminen kytkeytyvät toisiinsa. Jotta organisaatiota ja omaa työyhteisöä voitaisiin joh-

taa, tulee ensiksi selvittää organisaation kokonaistilanne, suunnitella ja johtaa toimintaa se-

kä valita kehittämisen kohteet ja kehittämisprojektin toteuttamiseen sopivat menetelmät. 

Johtajana kehittymisen edellytyksenä puolestaan on vahvuuksien ja kehittämiskohteiden 

tunnistaminen. (Emt., 8.) 

 

Organisaatio
ja oma työyhteisö

Johtaja itse

Havainnoi ja analysoi

Suunnittele ja päätäArvioi ja opi

Toteuta ja johda

 
 
 
 
Kuvio 1. Johtamisen ympyrä. (Opetushallitus 2002, Johtamisen erikoisammattitutkinto. 
Tutkinnon perusteet.) 
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JET-tutkinnon perusteiden (Opetushallitus 2002) mukaan, jokaiselle opiskelijalle tulee laa-

tia henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen näyttösuunnitelma 

(HENSU). HOPS:iin kirjataan millaista osaamista opiskelijalla jo on ja miten hän aikoo 

hankkia puuttuvan osaamisen. Ammattitaidon hallinnan näyttöjä varten laadittavaan 

HENSU:uun opiskelija kirjaa kunkin tutkinnon osan osaamisen osoittamistavat ja aikatau-

lut. 

Näytöt annetaan todellisessa työ- ja johtamisympäristössä, jolloin opiskelija osoit-

taa hallitsevansa johtamisen taidot. Näytöt voi kuitenkin suunnata oman toimialan, organi-

saation ja tehtävän kannalta olennaiseen johtamisen osa-alueeseen. Arviointi tehdään kou-

lutustahon ja työelämän yhteistyönä. Arvioitaessa ammattitaitoa verrataan vaadittuihin 

ammattitaitovaatimuksiin tutkinnon osa kerrallaan. Arvioinnin kohteet osoittavat ammatti-

taidon keskeiset osaamisalueet, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Arviointikritee-

reissä ilmaistaan minkä tasoista osaamisen tulee olla tutkinnon suorittajan työssä. Näytöissä 

tulee myös osoittaa kyvykkyys oppia kokemuksista ja arvioida niitä sekä ajatella uusia 

mahdollisia toimintatapoja ottaen niitä käyttöön. (Emt., 8-9.)  

Ensimmäisen tutkinnon osan eli organisaation toiminnan ja johtamisen suunnitte-

lun suorittamisessa on keskeistä, että tutkinnon suorittaja osoittaa löytävänsä toiminnan ja 

johtamisen kannalta tuloksekkaat toimintatavat ja käytännöt toimien yhdessä organisaation 

erilaisten jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa. Toisen tutkinnon osan eli toiminnan joh-

tamisen suorittamisessa on keskeistä tutkinnon suorittajan oman työyhteisönsä toiminnan 

johtaminen sekä kehittämissuunnitelmien tehokas toteutus. Näyttöaineistot tutkinnon suo-

rittaja kokoaa ensinnäkin tuottamalla aitoja päivittäisiä johtamisen tilanteiden kuvauksia ja 

muita dokumentteja. Toiseksi näyttöaineistoon liitetään kehittämisprojektin toteutuksen ja 

tulosten kuvaus ja arvio kehittämisen jatkamisesta sekä työelämän arvioijien laatima ar-

vointi. Kolmanneksi tutkinnon suorittaja laatii kuvauksen henkilökohtaisesta johta-

misosaamisesta sekä siihen liittyvän kehittymisen jatkosuunnitelman. Näyttökeskusteluissa 

näyttöä vastaanottavat asiantuntijat yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa arvioivat näyttöai-

neistojen pohjalta suorittajan ammattitaitoa ja ammatillista kypsyyttä. (Opetushallitus 2002, 

12, 16.) 
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3.3.2 Johtamistaidon opiston JET-näkökulma 
 

Johtamistaidon opisto JTO:n näkemys oppimisesta perustuu konstruktivismiin ja kokemuk-

selliseen oppimiseen. JTO:lla korostetaan yhteistoiminnallisuutta, ongelmalähtöisyyttä, 

vuorovaikutusta ja interaktiivisuutta oppimisessa, kun esimerkiksi JET-tutkinto toteutetaan 

yhteissuunnitteluna opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Myös opintojen henkilökohtaista-

minen lisää opintojen mielekkyyttä ja motivointia. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa kes-

kinäisen vuorovaikutuksen analysoinnin, ongelmien ratkaisun, teorian ja käytännön yhdis-

tämisen sekä kokemusten ja osaamisen jakamisen. (Johtamistaidon opisto JTO 2005, 3.) 

Kuviossa 2. on kuvattu JET-suorituksen prosessi Johtamistaidon opisto JTO:n mu-

kaan. JET-koulutuksen perusta on näyttötutkintojen perusteiden mukaisesti mukaisesti 

työssä oppimisessa. Koulutus rakentuu näyttöprosessista ja valmistavasta koulutuksesta. 

Valmistavassa koulutuksessa, johon liittyy etäopintoja, voidaan osaamista täydentää. Tut-

kinnon suoritusprosessi lähtee lähtötason arvioinneista ja kartoituksista, joita ovat mm. joh-

tamisen ammattitaidon nykytilan arviointi, oppimistyylikartoitus, arvokartoitus ja johtamis-

käyttäytymisen arviointi. (Johtamistaidon opisto JTO 2005, 24.) Niiden lisäksi opiskelijat 

rakentavat organisaation kehittymis-/ kehittämissuunnitelman. Arviointeja ja kartoituksia 

käytetään ammattitaidon hallinnan näyttöjä varten laadittavien henkilökohtaisen näyttö-

suunnitelman (HENSU) ja henkilökohtaisen opimissuunnitelman (HOPS) laadinnan apuna. 

Suunnitelmien laadinta, näyttöaineistojen kokoaminen sekä näyttöjen arvionti tehdään Joh-

tamisen erikoisammattitutkinnon perusteiden (Opetushallitus 2002) mukaisesti. (Ks. kuvio 

2.) 

Näyttötutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua ja se kestää yleen-

sä 1,5 – 2,5 vuotta. Koulutus rakentuu lähivalmennusjaksoista, lähipäiviin liittyvistä val-

mistautumis- ja perehtymistehtävistä, kehittämisprojektin läpiviemisestä organisaatiossa 

sekä työssä oppimisesta opiskelijan omalla työpaikalla. Lähijaksojen aihepiirit noudattavat 

tutkinnon perusteiden johtamisen ammattitaitovaatimuksia ja – kohteita. Esimerkkeinä voi-

daan mainita mm. strateginen-, prosessi- ja asiakkuuden johtaminen sekä ympäristö- ja tur-

vallisuusjohtaminen. (Johtamistaidon opisto JTO 2005, 6-7.) 
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Kuvio 2. JET-suorituksen prosessi Johtamistaidon opisto JTO:n näkemyksen mukaan. 
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4 HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 
 

Henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laadinnasta on voimassa määräys (47/011/2000), joka 

koskee näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ja osittain myös oppisopimuskoulutusta. 

Sen tarkoituksena on vastata aikuisten opiskelijoiden tarpeisiin joustavasti ja sujuvasti. 

Henkilökohtaistamisen määräystä ollaan tällä hetkellä uusimassa. 

Asetus henkilökohtaistamisesta on ollut voimassa koko näyttötutkintojärjestelmän 

olemassa olon ajan. Sitä on kuitenkin jatkuvasti kehitetty. 1990-luvun lopulla opetushalli-

tuksen (Remes & Yrjölä 1998) arvioidessa ammatillisen lisäkoulutuksen pedagogiikkaa ja 

yhtenä arvioitavana kohteena henkilökohtaisia opiskeluohjelmia, osoittautui koulutuksen 

järjestäjien laiminlyönti ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (1314/1992) 

velvoitteen suhteen. Asetus edellytti kaikille aikuisopiskelijoille tehtävän henkilökohtaisen 

opiskeluohjelman, mutta vain 30 %:lle opiskelijoista ohjelma oli tehty. Tehtyjä ohjelmia ei 

tarkennettu opiskelun edetessä ja niitä on muutenkin luonnehdittu suppeiksi osaamisen al-

kukartoituksiksi, joissa oli esitelty vain opiskelijoiden lähtötaso ja koulutuksen eri osat 

(Rikkinen 2005, 10). Myös Kontion (1999) näyttötutkintojärjestelmän arviointitutkimus 

osoitti, että ns. alkuarviointi oli tehty vain kolmannekselle – ja henkilökohtainen opiskelu-

suunnitelma noin puolelle kokelaista. Lisäksi alkuarviointia ei otettu huomioon HOPSin 

laadinnassa ja HOPSia oli hyödynnetty koulutuksessa hyvin vähän (Kontio 2000, 341.)  

Opetushallituksen (1998) arviointitulos vaikutti osaltaan henkilökohtaisten opiske-

luohjelmien laatimista koskevan määräyksen (47/011/2000) antamiseen. Sen liiteosassa ku-

vataan näyttötutkinnon joustavia järjestelyjä ja tarjotaan käytännön ohjeita ohjauksen, oh-

jelman prosessimaisen etenemisen ja erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi (Henkilökohtaisten 

opiskeluohjelmien laatimisen perusteet 2000, 6-9). Määräyksen antamisen aikoihin opetus-

hallitus lisäsi täydennyskoulutusta ja seminaariohjelmia henkilökohtaisten opiskeluohjel-

mien laadintaan liittyen (Rikkinen 2005, 10). Niiden lisäksi nähtiin tarpeellisena aloittaa 

opetushallituksen aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämishanke AiHe vuosille 

2000–2006. 

Vuonna 2006 voimaan tulevassa määräyksessä näkyy opetushallituksen aikuis-

opiskelun henkilökohtaistamisen kehittämishankkeen kehittämistyön tuloksena syntynyt 

henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuus. Henkilökohtaistumisen kolme vaihetta ovat tutkin-
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toon hakeutumisvaihe, tutkinnon suorittamisvaihe sekä tarvittavan ammattitaidon hankki-

misen vaihe. (Opetushallitus 2005, henkilökohtaistaminen.) Kolmivaiheisuuden rakenteen 

sisällöt osoittavat ne edellytykset, jotka on otettava kehittämiskohteeksi jokaisessa aikuis-

koulutusta järjestävässä oppilaitoksessa Suomessa (Rikkinen 2005, 30). Tavoitteena on 

saada uusi henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laadinnasta annettu määräys voimaan sa-

manaikaisesti ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain voimaantulon kanssa. Laki-

esitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. (Opetushallitus 2005, Opetushallituksen hank-

keita lukuvuonna 2005–06.)  

 

 

4.1 Opiskelijalähtöisyys henkilökohtaistamisen taustalla 
 

Rikkinen (2005, 26–27, ks. kuvio 3.) kuvaa järjestelmäkeskeisen aikuiskoulutuksen muut-

tumista näyttötutkintojärjestelmän myötä opiskelijalähtöiseksi. 1990-luvun alkuun asti ai-

kuiskoulutuksen oppilaitosten toiminta perustui tarkkaan kansalliseen opetussuunnitelmaan, 

jossa määriteltiin opetussisällöt ja – muodot sekä oppimateriaali. Opiskelijoita pidettiin 

opetuksen kohteina ja työpaikkoja harjoittelupaikkoina, joissa opittiin ammatissa tarvitta-

vaa käytännön osaamista, usein ilman ohjausta. Opiskelijalähtöisessä mallissa kansallisesti 

määriteltyihin näyttötutkintojen perusteisiin on sisällytetty vain ammattitaitovaatimukset, 

arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Näyttötutkintojärjestel-

män myötä työvastuuta on jaettu myös kolmikannalle ja tutkintotoimikunnille. Oppilaitos 

vastaa opetuksen sisällöistä ja järjestelyistä, toimien resurssikeskuksena alueellaan. Työnsi-

sällön muutoksen edellytyksenä on uudenlaisten toimintatapojen ymmärtäminen ja käyt-

töönotto. Näyttötutkintojärjestelmä on aiheuttanut suuria muutoksia aikuisoppilaitosten 

toimintatapaan, työn organisointiin ja laadun kehittämiseen sekä yhteistyösuhteisiin toimi-

joiden välillä (kuvio 3.). 
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Kuvio 3. Työn organisointi ja laadun kehittäminen. (Rikkinen 2005, 27) 
 
 
Näyttötutkintojärjestelmän opiskelijalähtöisyyden periaate nojaa konstruktivistiseen käsi-

tykseen oppimisesta. Salon (2004) mukaan Suomen näyttötutkintojärjestelmässä konstruk-

tivistinen oppimiskäsitys näkyy monella tavoin. Ensinnäkin oppijoiden aikaisempien ko-

kemusten ja subjektiivisten tietojen merkitys havaintojen tekemisessä, tiedon valikoinnissa 

ja merkitysten muodostamisessa on mahdollistunut, kun näyttötukinnoissa osaaminen huo-

mioidaan erilaisilla ja eri tavoin rahoitetuilla työ – tai muulla kokemuksella tai opinnoilla. 

Näyttötutkinnot ovat myös mahdollistaneet aikuisväestön työkokemuksen kautta syntyneen 

ammattipätevyyden virallisen tunnustamisen. Toiseksi valmistavan koulutuksen ja näyttö-

jen opetusmenetelmät sallivat oppijoiden aikaisempien tietojen käyttämisen ja omien nä-

kemysten esittämisen. Kolmanneksi konstruktiivinen oppimisnäkemys näkyy näyttötutkin-

tojärjestelmässä aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen korostumisena, kun opiskelijoille 

laaditaan henkilökohtaiset opiskelu- ja näyttösuunnitelmat. (Emt., 28–29.) 

Henkilökohtaistamisen taustalla on ajatus opiskelijalähtöisestä toiminnasta, johon 

myös henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnalla sekä henkilökohtaistami-

sella pyritään. HOPS:in laadinnan tarkoituksena on vastata opiskelijoiden tarpeisiin jousta-
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vasti ja sujuvasti. Koskinen, Kallio, Kurhila, Harju, Germo & Leino (2000) ovat selvittä-

neet ensinnäkin yksittäisten opiskelijoiden arkipäivässä näkyvää opiskelun ulkoista yksilöl-

listymistä, jota he nimittävät omalla polulla etenemiseksi. Toiseksi tutkimuksessa selvitet-

tiin opiskelun henkilökohtaistumista, jolla he tarkoittavat opiskelun henkilökohtaisten mer-

kitysten luomista yhdessä muiden kanssa. Tutkimuksessa henkilökohtainen opiskeluohjel-

ma ymmärretään onnistuneen opiskelun toteuttamisen välineeksi, jonka tekeminen on vuo-

rovaikutukseen perustuva ongelmanratkaisuprosessi. Tulosten mukaan opiskelijalähtöiset 

HOPS-käytännöt edellyttävät kouluttajien ja opiskelijoiden yhteistä mielikuvaa HOPS:in 

merkityksestä, monipuolista vuorovaikutusta eri osapuolten välillä, oppimisprosessin ja ai-

kaperspektiivin huomioon ottamista, joustavuutta ja resursseja. Lisäksi tutkimuksessa to-

dettiin, että henkilökohtaiset opiskeluohjelmat toimivat välineinä ja ajattelumalleina opiske-

lijan oppimisen tukemisessa sekä opintojen henkilökohtaistamisessa. (Emt., 6-9, 80.) 

Aikuisopiskelun henkilökohtaistamista voidaan pitää puhtaasti opiskelijalähtöi-

syyden periaatteen mukaisena. AiHe-projektin tiimoilla onkin jo nyt huomattu, että henki-

lökohtaistamista näyttötutkintotoiminnassa ohjaa parhaiten aikuisuuden ja yksilön huomi-

oon ottaminen (Rikkinen 2005, 3). Silvennoinen (2004, 33) näkee erityisesti aikuisen oppi-

jan opiskelun organisoinnissa henkilökohtaistamisen tarpeellisena, koska aikuisten elämän-

alueina painottuvat opiskelun lisäksi perhe ja työ. Lisäksi aikuisten opiskelussa hän pitää 

tärkeänä aikuisten oppimaan oppimisvalmiuksien tukemista sekä itsearviointivalmiuksien 

kehittämistä (emt., 33).  

Toteutuessaan henkilökohtaistamisen keskeisin periaate asiakaslähtöisyys tukee 

aikuisia osallistumaan, työllistymään ja kehittymään kansalaisina. Asiakaslähtöisen toimin-

nan edellytyksenä on vuorovaikutteinen yhteistyö työpaikkojen ja sidosryhmien kanssa se-

kä avointen oppimisympäristöjen hyödyntäminen. (Opetushallitus 2005, henkilökohtaista-

minen.) Opiskelijan näkökulmasta näyttöjen henkilökohtaistamisen edellyttää ensisijaisesti 

työelämäyhteyksien luomista ja verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi ha-

keutumisvaiheen kumppanuusyhteistyön rakentaminen on tarkoittanut yhteispalavereiden 

tarjoamista jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa (Rikkinen 2005, 56). AiHe-projektin arvi-

oinnit ja kokemukset osoittavat, että laajemminkin näyttöjen ja opiskelun henkilökohtais-

taminen edellyttää oppilaitosten sekä työelämän ja sidosryhmien yhteistyön vahvistamista 

(Rikkinen 2005, 8.)  
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Opiskelijalähtöisyyteen siirtyminen ja aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen 

edellyttävät työntekijöiltä, työnantajilta ja opetusalan edustajilta kehittäjän ominaisuuksien 

lisäksi sosiaalisia tietoja ja taitoja. Aikuinen oppija tulee kohdata tasavertaisena neuvottelu-

kumppanina ja oman elämänsä asiantuntijana. Kehittäjän tulisi tukea oppijan itseohjautu-

vuutta sekä arvioida hänen ammatillista kehittymistä ja osaamista yhdessä oppijan kanssa. 

Lisäksi kehittäjällä tulee olla halua toimia oppijan ohjaajana opiskeluun liittyviä ongelmia 

ratkaisten. Hänellä tulee olla taitoja ja työvälineitä kartoittaa, tunnistaa ja tunnustaa oppijan 

ammatillinen osaaminen ja työelämätaidot. Myös oppimistyylin ja oppimisvahvuuksien- ja 

vaikeuksien tunnistamiseen tarvitaan taitoja ja välineitä. (Opetushallitus 2005, henkilökoh-

taistaminen.) Nurmen (2000, 59) mukaan henkilökohtaistamisen toteutumiseksi tutkinnon 

suorittajalle on annettava aikaa, huomiota ja kunnioitusta, mikä edellyttää suorittajan kan-

nalta tarkoituksenmukaisia näyttö- ja oppimisjärjestelyitä organisaation kaikilla tasoilla. 

 

 

4.2 Henkilökohtaistamisen tulkinnat ja merkitys eri näkökulmista 
 

Koska tässä tutkimuksessa käsitellään henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuuden toteutu-

mista koulutusorganisaation, tutkinnon suorittajan ja hänen edustamansa organisaation nä-

kökulmasta, on myös tarpeen käsitellä henkilökohtaistamiselle annettuja erilaisia tulkintoja 

ja merkityssisältöjä eri näkökulmista. Jo käsitteenä monet kokevat henkilökohtaistamisen 

epämääräisenä. Pasanen (2003, 15) toteaa henkilökohtaistamisen jo lähtökohtaisesti olevan 

jotakin syvempää ja persoonaan liittyvää verrattuna yksilöllistämiseen. Hän pitääkin tär-

keänä nähdä koulutukseen osallistuvat yksilöiden sijaan persoonina, koska koulutuksessa 

kehitetään nimenomaan henkilöiden kykyjä, taitoja, osaamista ja kehittymistä. Myöskään 

Spangar ym.(2005, 38) eivät näe henkilökohtaistamisen tarkoittavan pelkästään yksilöllis-

tämistä ja jatkuvaa uusien polkujen etsimistä. Oppimisen henkilökohtaistaminen tuo Poike-

lan (2004, 13) mieleen oppijan subjektiutta tarkoittavia käsitteitä kuten opiskelijalähtöisyys, 

osallistujakeskeisyys ja itsenäinen opiskelu. Poikelan mukaan käsitteet myös korostavat 

oppijan yhdenvertaisuutta suhteessa muihin oppijoihin, opettajaan ja ohjaajaan. Arvolatau-

tuneet käsitteet heijastavat yhtäältä yksilöllisyyden merkitystä oppimisessa ja toisaalta kou-

lutuksellista ja yhteiskunnallista demokratiaa. Oppijan subjektiuden korostamisessa piilee 
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kuitenkin myös riskinsä esimerkiksi, kun oppijan oletetaan itseohjautuvana selviytyvän 

opinnoisaan ilman ohjausta. (Poikela 2000, 13.) 

Spangar ym. (2005) ovat selvittäneet millaiset henkilökohtaistamisen tulkinnat 

ovat vallitsevia AiHe-kehittäjien joukossa. Ns. opiskelijatapaus-kyselyn kautta selvitettiin 

eri toimijoiden, ohjauksen ja erilaisten avointen oppimisympäristöjen roolia tutkintoproses-

sissa. Näiden tulosten ja muutaman opiskelijahaastattelun perusteella kuvattiin tutkintopro-

sessin tyypilliset vaiheet ja henkilökohtaistamisen eri keinot opiskelijanäkökulmasta. 

Yleensä henkilökohtaistaminen nähtiin alkavan koulutuksen valitsemisesta ja päättyvän 

tutkinnon näyttötilaisuuteen. Keskimäärin henkilökohtaistamisprosessi ymmärrettiin jakau-

tuvan kuuteen vaiheeseen. Kaikkiin vaiheisiin liittyi ohjaus ja kuvauksista voitiin päätellä 

halu kokonaisvaltaisen ohjauksen järjestämiseen. (Spangar ym. 2005, 26–32.) 

Opiskelijakuvaukset henkilökohtaistamisen keinoista sekä toimijaroolien asettumi-

sesta suhteessa toisiinsa olivat melko yhteneväiset eri aloilla. Kuvausten perusteella henki-

lökohtaistamisen keskeiseksi keinoksi nähtiin kokonaisvaltaisen ohjauksen ymmärtäminen 

henkilökohtaistamisen selkärankana. Opiskelijan kannalta merkittävämmällä tavalla ohja-

usprosessi on toteutunut työelämäkumppanuuden kautta monialaisissa oppilaitoksissa. Toi-

seksi henkilökohtaistamisen keinoksi nähtiin organisaatioiden tarvekartoituksen tekeminen 

ja heidän edustajien koulutusprosessiin sitouttaminen, jotka takaisivat perehtyneemmän oh-

jauksen. Kolmantena henkilökohtaistamisen keinona nähtiin kumppanuusyhteistyön heijas-

tuminen ja positiiviset vaikutukset opiskelijoihin. Työelämäyhteistyön kautta opiskelijan 

tarpeet ja tilanne voidaan ottaa paremmin huomioon, nimenomaan työssä oppimisen ja 

näyttöjen suorittamisen vaiheessa. Henkilökohtaistamisen keinona avoimia oppimisympä-

ristöjä ei opiskelijakuvausten perusteella hyödynnetä juurikaan ja siinä on vielä paljon ke-

hittämisen varaa. Avoimet oppimisympäristöt mielletäänkin lähinnä verkon ja atk:n käytök-

si, harrastusten, kodin ja muiden arkipäiväiseen elinpiiriin kuuluvien ympäristöjen sekä 

monipuolisen verkon hyödyntämisen jäädessä taka-alalle. (Spangar ym. 2005, 26, 36–40.) 

Tutkinnon suorittajien haastattelujen perusteella Spangar ym. (2005) ovat jäsentä-

neet AiHe-projektin hyötyjä ja haasteita opiskelijanäkökulmasta. Henkilökohtaistamisen li-

säarvo aikuisopiskelijalle todentuu opiskelun joustavuuden lisääntymisenä, ohjauksen saa-

tavuuden parantumisena sekä opiskelijoiden taustan ja oppimisedellytysten parantuneena 

huomioon ottamisena. Henkilökohtaistamisen myötä myös mahdollisuus yksilöllisiin valin-
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toihin, omaan aktiivisuuteen, motivoitumiseen sekä urakehitykseen on parantunut. Henki-

lökohtaistamisen haasteet liittyvät psyykkisen tuen – sekä työyhteisön ja esimiesten tuen 

tarpeeseen, näyttötutkinnoista tiedon saamisen – ja hakeutumisen parantamiseen sekä ohja-

uksen toteuttaminen muunakin kuin keskustelujen muodossa. (Emt., 36–39, 72.) 

Spangar ym. (2005, 41–59) tarkastelevat henkilökohtaistamista myös aikuiskoulut-

tajien ja oppilaitosten näkökulmasta. Haastattelemalla 45:ttä opettajaa ja rehtoria nousi kes-

keisesti esille aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen tuomat opettajan työn muutokset. 

Muita keskeisiä teemoja oli mm. henkilökohtaistamisen strategia, - kulttuuri, - välineet ja 

menetelmät sekä sidosryhmäyhteistyö, maakunnallinen ja oppilaitosten keskinäinen verkos-

toituminen, työelämä, henkilökohtaistamisen vaikutukset opiskelijoihin ja projektikehittä-

minen. Teemat painottuvat eri oppilaitostyypeissä hyvin eri tavoin. Raportissa kuvattuna 

sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset käyttävät opettajien yhteisöllisen kehittämisryhmän 

rakentamisen eli ns. ”maanalaisen armeijan” – strategiaa, kun monialaisten oppilaitosten 

”meta-AiHe-strategiassa” painottuu opettajien ohjaustaitojen ja henkilökohtaistamisen 

osaamisen kehittäminen ja verkostoitumisen tukeminen. Kaupan- ja hallinnon oppilaitok-

sissa strategiana toimii ”leipää ja sirkushuveja”, jolloin yksittäiset opettajat tai opettajaparit 

pyrkivät pragmaattisesti työelämälähtöisyyteen. Tutkijat kuitenkin korostavat, että henkilö-

kohtaistamisen yhden parhaan strategian sijaan tulisi erottaa yksittäisissä oppilaitoksissa 

vallitsevia monia erilaisia toimintatapoja. (Emt., 41.) 

 

 

4.2.1 Ohjaus ja eri osapuolten välinen yhteistyö henkilökohtaistamisen 

selkärankana 
 

Ohjaus voidaan määritellä ja sitä voidaan lähestyä monista eri näkökulmista. British Asso-

ciation for Counsellingin määritelmän mukaan ohjaus on ”ihmisten välisen vuorovaikutus-

suhteen osaavaa ja ammatillista hyödyntämistä”. Ohjauksen tavoitteena on määritelmän 

mukaan asiakkaan itsetuntemuksen, emotionaalisen kasvun ja persoonallisuuden voimava-

rojen tukeminen. (Gunnar ym., 2004.) Paevyn (1997, 45) mukaan ohjaajan kolme metodo-

logista tehtävää on luoda sensitiivinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ohjatta-

vaan, kehittää yhteistä ymmärrystä ohjattavan erityisvaikeuksiin sekä suunnitella ja konst-
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ruoida toiminnallisia projekteja. Onnismaa, Pasanen & Spangar (2000) korostavat ohjaajan 

tarjoamaa aikaa, huomiota ja kunnioitusta ohjattavan roolissa olevalle.  

Näyttötutkintotoiminnassa ohjaus nähdään henkilökohtaistettuna näyttöprosessia 

ylläpitävänä vuorovaikutuksellisena työskentelymuotona (Vuolle-Salonen 2005, luento-

muistio). Näyttötutkintojärjestelmässä ohjaus saa erilaisia merkityksiä sen mukaan tarkas-

tellaanko sitä ammattina, toimintajärjestelmänä ja – ympäristönä, vuorovaikutuksen tuotta-

misen tapana, auttamisen metodologiana tai prosessina. Usein nämä prosessit ovat kuiten-

kin kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi koko näyttötutkintojärjestelmän toiminta 

edellyttää ohjauksen näkemistä tärkeänä opettajan ammatin työmuotona, jossa vuorovaiku-

tus ja ohjattavan auttaminen ovat keskeisiä ohjausprosessin elementtejä. (Gunnar ym., 

2004, 16.)  

Näyttötutkintoprosessissa ohjauksen tarkoituksena on löytää tutkinnon suorittajalle 

parhaiten sopiva henkilökohtaistettu näyttötutkintopolku erilaisia oppimisympäristöjä hyö-

dyntäen (Gunnar ym. 2004, 16). Näyttötutkintoprosessin tavoitteiden saavuttamiseksi ohja-

usmuodot tulisi valita kuhunkin ohjaustilanteeseen sopivaksi (emt., 17). Myös henkilökoh-

taistaminen voidaan katsoa edellyttävän erilaisten ohjaustarpeiden ja – muotojen tunnista-

mista. Henkilökohtainen ohjaus on tasavertainen neuvottelutilanne ohjaajan ja ohjattavan 

välillä, jossa tavoitteena on löytää käsiteltävään asiaan sopivin ratkaisu. Henkilökohtaisessa 

ohjauskeskustelussa korostuu toisen kunnioitus ja empatia, sopiminen, kysyminen ja tar-

kentaminen, konkretisointi ja välittömyys, yhteenvetäminen sekä tavoitteen asettaminen ja 

ongelmanratkaisu. Henkilökohtaista ohjausta tarvitaan erityisesti erilaisten – ja ns. moni-

kuttuuristen oppijoiden ohjauksessa, kun pyritään löytämään ratkaisuja esimerkiksi oppi-

misvaikeuksiin liittyviin kysymyksiin. (Emt., 17–22.) Myös ryhmäohjauksen merkitys näh-

dään tärkeänä näyttötutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Esimerkiksi henkilökohtaisten 

oppimis- ja näyttösuunnitelmien ohjaaminen on hyvä aloittaa ryhmäohjauksessa. Vuoro-

vaikutuksessa toimiessaan oppijat myös tutustuvat toisiinsa ja saavat uusia kokemuksia ja 

näkökulmia oppimisprosessiin liittyen. (Emt., 29.) 

Myös eri osapuolten välinen yhteistyö on tärkeää näyttötutkintotoiminnassa. Kivi-

ranta (2005, 38) pitää elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyössä tärkeänä aitoa kump-

panuutta sekä yhteisesti kehitettyjä ja sovittuja toimintatapoja ja pelisääntöjä. Hänen mu-

kaansa oppija hyötyy työelämäyhteistyöstä kartuttamalla omaa tietämystään ja kokemus-
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taan. Työpaikka saa kumppanikseen ”oppimisen ja substanssiosaamisen asiantuntijan” tar-

joamalla aitoja työtehtäviä sekä kokeneiden työntekijöiden ohjausta. (Emt., 38.) Myös 

Spangarin ym. (2005, 40) tutkimuksessa eri kumppanuustoimijoiden välinen toiminta näh-

tiin tärkeänä. Hankalaksi kuitenkin koettiin eri toimijoiden roolien ja eri toimenpiteiden 

suhteuttaminen opiskelijaan. Tutkinnon suorittajan näkökulma tulisikin ottaa mukaan hen-

kilökohtaistamisen käytäntöihin myös eri toimien koordinoinnissa ja kumppanuusyhteis-

työssä. Työelämäyhteistyön kautta opiskelijan tarpeet ja tilanne voidaan ottaa paremmin 

huomioon, nimenomaan työssä oppimisen ja näyttöjen suorittamisen vaiheessa. Erityisesti 

ohjaus korostuu oppijoiden tavoitteellisen työssä oppimisen suunnittelussa, joka tehdään 

yhdessä oppijan, työpaikan ja oppilaitoksen edustajan kanssa. Opiskelijan kannalta merkit-

tävämmällä tavalla ohjausprosessi on toteutunut työelämäkumppanuuden kautta monialai-

sissa oppilaitoksissa. (Spangar ym. 2005, 40.)  

 

 

4.3 Henkilökohtaistamisen toimintakulttuurin kehittymisen edellytykset 

ja käytännöt 
 

Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edistäminen on monien tahojen yhteinen intressi. 

Henkilökohtaistaminen on noussut aikuiskoulutuksen toimijoiden, Opetushallituksen ja 

opetusministeriön yhteiseksi pyrkimykseksi. Valtakunnallisen Noste-ohjelman myötä hen-

kilökohtaistamisesta on tullut myös työvoimahallinnon ja muiden sidosryhmien sekä kou-

luttajien keskinäisten verkostojen yhteinen tavoite. (Spangar, Jokinen ja Filander 2005, 21.) 

Eri tahojen liittyminen oppilaitos- ja eri organisaatioiden tueksi henkilökohtaistamisen edis-

tämiseksi, on ensinnäkin tehnyt siitä ajankohtaisen koulutuspoliittisen kysymyksen. Aihe-

projektin kokonaisarvioinnin väliraportissa (Spangar, Filander ja Jokinen 2003) todettiinkin 

henkilökohtaistamisen merkityksen laajenneen näyttötutkintokontekstia laajemmalle. Toi-

seksi näin monien tahojen liittyminen henkilökohtaistamisen edistämiseen on mahdollista-

nut henkilökohtaistamisen toimintakulttuurin syntymisen. 

Vaikka laissa (631/1998) ja asetuksessa (812/1998) ammatillisesta aikuiskoulutuk-

sesta sekä näyttötutkinto-oppaassa (Opetushallitus 2003) esitetään näyttötutkintojen toteut-

tamisen yhteinen perusta ja periaate eri aloilla, edellytetään kuitenkin ”uudenlaisen toimin-
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takulttuurin synnyttämistä eri alojen erityispiirteet ja paikalliset oppilaitoskontekstit huo-

mioiden” (Spangar 2005, 18). Tältä pohjalta Spangar ym. (emt., 18) näkevät keskeiseksi 

haasteeksi selvittää, mitä opiskelun henkilökohtaistamisen divergenssi käytännössä tarkoit-

taa, mistä se aiheutuu ja miten sen luonne eri toimialoilla hahmottuu. AiHe-hankkeiden 

tuottamien henkilökohtaistamisen kuvausten, eri oppilaitoksissa toteutettujen haastattelujen 

sekä Opetushallituksen itsearviointi-raporttien kautta tutkijat rakentavat itseymmärryksen 

analyysiin perustuvan mallin (ks. kuvio 4). Siinä henkilökohtaistaminen nähdään kehitty-

vänä ja laajenevana sosiaalisena ilmiönä, joka syntyy toimintakulttuurin ohjauksellisten 

käytäntöjen ja toimintatapojen kautta. (Emt., 20.) 

 

 
 
Kuvio 4. Miten toimintakulttuuri kehittyy (Spangar, Jokinen ja Filander 2005, 21). 
 
 
Henkilökohtaistamisen periaatteen vakiintumisen pohjana tulee olla yhteiset arvot, ideolo-

gia ja aatetausta. Spangarin ym. (2005, 21) mukaan aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen 

ideologisen pohjan tarjoaa pyrkimys tasa-arvoiseen elin-, työ- ja opiskelumahdollisuuksien 

takaamiseen yksilöille. Aina sitä ei ole sanallistettu esimerkiksi strategioissa, mutta ilman 

ideologista pohjaa puuttuisi kehittämistyön ja toimintakulttuurin rakentamisen perusta, joka 

toimii myös opiskelijoiden ohjauksen ja kumppanuusyhteistyön perustana. AiHe-projektin 
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kautta yhteisen ideologian tulisi koskettaa kaikkia kuviossa mainittuja sidosryhmiä ja työ-

elämän toimijoita. Jos henkilökohtaistamisen ideologian mukaiset arjen käytännön muutok-

set läpäisevät koko toimijakentän, muutoksesta tulee pysyvämpi, toimenpiteistä konkreetti-

sempia ja samalla koko toimintaideologia lujittuu entisestään. Kokonaisvaltaisen ohjauksen 

kehittämisprojektin konkreettiset tulokset näkyvät näyttötutkintotoiminnan vakiintumisena, 

palvelujen ja laadun paranemisena, asiakastyytyväisyyden kasvamisena sekä koulutuksen 

avautumisena yhä useammille. (Emt., 21–22, Kuvio 4.) 

Henkilökohtaistamisen ideologian mukaiset arjen käytännöt liittyvät ohjaukselli-

siin käytäntöihin ja toimintatapoihin. Spangar ym. (2005) jäsentävät viisi henkilökohtais-

tamisen toimintakulttuurin muuttumista edellyttävää toimintamuotoa (kuvio 4.). Ensinnäkin 

toimijoiden eritasoinen vuorovaikutus sekä tiedon- ja kokemusten vaihto ovat tärkein toi-

mintakulttuurin muuttumisen ja kehittymisen muoto, jota tulee kehittää. Toiseksi toiminta-

kulttuurin muutos edellyttää uusien asenteiden ja ajatusmallien luomista ja käyttöönottoa. 

Hulkkonen (2003, 14) on huomannut käytännön työssä, että sekä tutkinnon suorittajien että 

opettajien rasitteena on vanhat oppimisprosessiin liittyvät asenteet ja ajatusmallit, jotka hi-

dastavat ja haittaavat henkilökohtaistamisen onnistumista. Koulutukseen tulevissa opiskeli-

joissa syntyy ahdistusta ja epävarmuutta, kun ei enää toimita vanha mallin mukaisesti, jossa 

”opettaja opettaa ja oppilas oppii, jos oppii”. Myös opettajien ja hallinnon on vaikea miel-

tää, että kaikki opiskelijat eivät opettele samaan aikaan ja samassa paikassa. Opettajat ko-

kevat, että uusi malli vaikeuttaa opetuksen suunnittelua ja opiskelija-arviointia. (Emt., 14.) 

Avoimien oppimis- ja näyttöympäristöjen käytön esteeksi on hankearvioinneissa mainittu 

perinteisten ajatusmallien ja vastustuksen lisäksi myös opettajien ja opiskelijoiden osaami-

sen puute. Näyttö- ja oppimisympäristöjen kehittämisen edellytyksenä pidetäänkin opettaji-

en koulutusta ja tukemista vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien va-

litsemiseksi henkilökohtaistavan ohjauksen mukaisesti (Ihanainen 2005, 88, Kuvio 4.) 

Kolmanneksi yhteiset toimintatavat sekä erilaisten yhteisten foorumien hyödyntä-

minen edesauttavat toimintakulttuurin muuttumista ja kehittymistä. Toimivat ja monipuoli-

set foorumit, välineet ja työkalut kulttuurin eri tasoilla ovat edellytyksenä myös toiminta-

kulttuurin levittämiselle ja juurruttamiselle. Myös projektimuotoinen työskentely, sisältäen 

yhteiset seminaarit, verkostotapaamiset, lehden tai verkkofoorumin, on paras tapa jalkauttaa 

ja juurruttaa uutta toimintakulttuuria. (Spangar ym. 2005, 24.) Neljänneksi asenteiden 



 43

muuttuessa uusia ajatusmalleja tulisi tietoisesti kokeilla ja hyödyntää. Viidentenä toiminta-

kulttuurin kehittymisen edellytyksenä on sama puhuttu kieli yhteneväisine käsitteineen, jota 

esimerkiksi koulutuksen ostaja, tutkinnon suorittaja ja -järjestäjä sekä työelämä voivat käyt-

tää. Parhaiten toimintakulttuuri leviää eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. (Kuvio 

4.) 

 

 

4.4 Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuus 
 

Henkilökohtaistamisen kolme vaihetta on kuvattu osin ristiriitaisesti Opetushallituksen ma-

teriaalissa. Ensimmäisestä henkilökohtaistamisen vaiheesta käytetään eri kohdissa nimitystä 

suunnittelu-, hakemis- tai hakeutumisvaihe. (ks. esim. internetsivut Opetushallitus 2005). 

Toiseksi toisesta henkilökohtaistamisen vaiheesta käytetään nimitystä tutkinnon suoritta-

mis- tai näyttöjen suunnittelu- ja toteuttamisvaihe. Tässä tutkimuksessa ensimmäisestä vai-

heesta käytetään käsitettä hakeutumisvaihe ja toisesta vaiheesta pääosin tutkinnon suoritta-

misvaihe. Tosin tulosten raportoinnissa käytetään osin tutkinnon suorittamisvaiheesta nimi-

tystä näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaihe, koska se määriteltiin haastatelun teon aikana 

näin henkilökohtaistamisen rakenteena (liite 1) ja se havainnollistaa ja selkeyttää tutkinnon 

suorittamisen suunnitteluun liittyviä asioita. Monien käsitteiden yhtäaikainen käyttö kertoo 

siitä, että lopullista käsitettä henkilökohtaistamisen vaiheille vielä haetaan. 

Henkilökohtaistamisessa keskeisimpänä toimijana pidetään tutkinnon suorittajana 

toimivaa aikuisopiskelijaa (Rikkinen 2005, 30). Henkilökohtaistamisen keskeisimmän peri-

aatteen, asiakaslähtöisyyden, toteutuminen edellyttää opiskelijaa osallistumaan oman opis-

kelunsa henkilökohtaistumiseen. Opiskelijalle on tarjolla ohjeet henkilökohtaistumisen vai-

heista (Opetushallitus 2002, henkilökohtaistumisen vaiheet), jotka pohjustavat varsinaisen 

henkilökohtaistamissuunnitelman tekoa. Ensiksi opiskelijan tulee selvittää ja kuvata am-

mattitaitonsa tutkinnon perusteisiin vertaamalla ja osoittaa hankkimansa osaaminen doku-

mentoituina näyttöinä. Toiseksi opiskelija selvittää ohjatusti oppimistarpeensa sekä määrit-

telee asiantuntijan kanssa itselle sopivan oppimistyylin, itseohjautuvuuden asteen, oppimis-

vahvuudet ja -vaikeudet. Sen jälkeen opiskelija suunnittelee henkilökohtaisen opiskeluoh-

jelman yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Toteutusvaiheessa opiskelijan tulee toimia suun-
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nitelmallisesti ja aktiivisesti antaen palautetta oppimiskokemuksista opettajille ja ohjaajille 

sekä näyttökokemuksista näytön arvioijille. Arviointi ja kehittämisvaiheessa henkilökoh-

taistuminen toteutuu parhaiten, kun opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja ammattitaitoa se-

kä näyttöjen järjestämistä. Lisäksi opiskelija osallistuu palautteiden käsittelyyn ja johtopää-

tösten tekemiseen. Näin hän rakentaa tulevaisuutta myös toisille aikuisopiskelijoille. (Ope-

tushallitus 2002, henkilökohtaistumisen vaiheet.) Rikkisen (2005, 30) mukaan opiskelijan 

edun mukaista olisi edelleen hioa henkilökohtaistamisen toimintamekanismeja näyttötut-

kintotoiminnassa. 

Henkilökohtaistamisen käytännöt sisältyvät näyttötutkintotoimintaan näyttötutkin-

non alussa tehdyn henkilökohtaistamissuunnitelman muodossa. Se kirjataan tutkinnon osit-

tain ja pidetään ajan tasalla näyttötutkinnon edetessä. Suunnitelmaan sisällytetään seuraa-

vissa alaotsikoissa käsiteltävät näyttötutkinnon kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen 

suunnitelmat, jotka ovat 1.) hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamissuunnitelma, 2.) (tut-

kinnon tai sen osan) henkilökohtainen näyttösuunnitelma sekä 3.) henkilökohtaisen puuttu-

van ammattitaidon hankintasuunnitelman (liite 1.). Henkilökohtaistamissuunnitelman alle-

kirjoittavat tutkinnon suorittaja ja koulutuksen järjestäjä sekä tarvittaessa puuttuvan ammat-

titaidon tai koko tutkinnon hankinnan rahoittaja. (Rikkinen 2005, 34.)  

 

 

 

4.4.1 Henkilökohtaistaminen tutkinnon suorittajaksi / opiskelijaksi ha-

keutumisvaiheessa 
 

Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen hakeutumisvaihe tarkoittaa Rikkisen (2005, 31) 

mukaan 

 
”kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla selvitetään hakijan aikaisemmin hankittu osaa-
minen ja muut lähtökohdat, tavoiteltu tutkinto ja koulutustarve sekä ohjauksen ja 
erityisten tukitoimien tarve.” 

 
Prosessin alkuvaiheessa tehdään hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamissuunnitelma yh-

teistyössä tutkinnon tai koulutuksen järjestäjän, opiskelijan ja tarvittaessa koulutuksen 

hankkijan edustajan kanssa. Suunnitelmaan sisällytetään 1.) hakijan lähtötilanteen selvitys, 
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2.) tutkintoon hakemisvaiheessa henkilökohtaistamista hyödyttävä yhteistyö, 3.) tutkinnon 

suorittajan saavuttaman osaamisen tunnistaminen sekä 4.) tukitoimien tarpeenmääritys (ks. 

liite 1.). 

Lähtötilanteessa selvitetään mm. hakijan toiveet ja odotukset, tutkinto- ja koulu-

tustarpeet sekä elämän tilanteen vaikutus ammattitaidon hankkimiseen ja tutkinnon suorit-

tamiseen. Suunniteltu tutkinto saattaa lähtötilanteen selvitysten perusteella osoittautua vää-

räksi tutkintona, opiskelumuotona tai -tasona. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen 

kuuluu, että tällöin hakija opastetaan hakeutumaan oikeaan koulutukseen. Henkilökohtais-

tamista hyödyttävää yhteistyötä tehdään tarvittaessa työpaikan työnantajan -, hankinnan ra-

hoittajan – ja muiden hakijalle soveltuvien oppilaitosten kanssa. Hakijan ja työpaikan kou-

lutustarpeet pyritään yhteensovittamaan jo tutkintoon hakeutumisvaiheessa. (Liite 1., Rik-

kinen 2005, 31–32.) 

Hakijan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen on koko henkilökohtais-

tamisprosessin perusta ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen ydin. Tutkinnon suorit-

tajan saavuttaman osaamisen tunnistaminen edellyttää hakijan perehdyttämistä tutkinnon 

ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Hakijan saavuttamaa osaamista ja ammat-

titaitoa pyritään tunnistamaan ja arvioimaan mm. hakijan itsearvioinnin -, osaamiskartoitus-

ten -, asiantuntijan arvion -, tarvittaessa työpaikan edustajan arvion – sekä erilaisten doku-

menttien, todistusten ja selvitysten kautta. Osaaminen on voitu hankkia esimerkiksi edelli-

sissä työpaikoissa, harrastuksissa, koulutuksessa tai muun elämänkokemuksen kautta. 

Osaamisen tunnistamisen perusteella hakija ohjataan puuttuvan ammattitaidon perusteella 

hakeutumaan joko oikeantasoisten tutkinnon osien – tai koko tutkinnon suorittamiseen. Ha-

keutumisvaiheen henkilökohtaistamissuunnitelmaan sisällytetään myös alustavat arviot oh-

jaustarpeesta ja erityisistä tukitarpeista. (Liite 1., Rikkinen 2005, 31–32.) 

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa tärkeintä on ohjausmenettelyjen toi-

mivuus.  AiHe-hankkeissa hakeutumisvaiheen ohjausympäristönä on pääasiassa edelleen 

oppilaitosympäristö ja ohjausvälineenä keskeisessä asemassa keskustelu (Nurmi 2005, 63). 

Voidaan kysyä mitkä muut ohjausympäristöt ja -välineet tukisivat paremmin hakeutumis-

vaiheen henkilökohtaistamisen toteutumista. Ohjausprosessissa ohjaajalla tulee olla taitoa 

ja työvälineitä kartoittaa, tunnistaa ja tunnustaa oppijan ammatillinen osaaminen. Sen lisäk-

si hänen tulee auttaa tutkinnon suorittajaksi suunnittelevaa tavoitteiden selkiyttämisessä ja 
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itsetuntemuksen lisäämisessä (Nurmi 2005, 63). Hakeutumisvaiheen ohjauksella pyritään 

myös tukemaan tutkinnon suorittajaa luomaan henkilökohtainen suhde ja merkitys omaan 

osaamiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen (Vuolle-Salonen 2005, luentomuistio). Ha-

keutumisvaiheessa ohjauksen kohteeksi nousee myös ns. yritystason näkökulma, jolloin 

selvitetään yrityksen sen hetkinen asema sekä tulevaisuuden näkymät. Näin pyritään enna-

koimaan yrityksen tulevaisuuden osaamisen ja toiminnan näkymiä. Lisäksi saadaan selville 

se, millaista kumppanuutta yritys toivoo ja odottaa koulutuksen järjestäjältä. (Nurmi 2005, 

luentomuistio) 

 

 

 

4.4.2 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnon suorittamisessa 
 

Henkilökohtaistamisen toisessa vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan näyttöjen henkilö-

kohtaistaminen, jolla tarkoitetaan  

 
”tutkinnon suorittajalle sopivien ja perusteltujen tutkinnon perusteita noudattavien 
näyttöjärjestelyjen suunnittelua ja käyttöä tutkinnon suorittajan tarvitsemaa ohja-
usta, neuvontaa ja tarvittavia tukitoimia käyttäen.” (Rikkinen 2005, 33). 

 
Näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa tehdään tutkinnon järjestäjän, - suorittajan ja tarvitta-

essa näytön työpaikka-arvioijan kanssa henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Suunnitelmas-

ta ilmenee 1.) perehdyttäminen näyttötutkintosuoritukseen, 2.) näytön henkilökohtaistami-

nen, 3.) neuvonta ja ohjaus näytöissä, 4.) ammattitaidon arviointi, 5.) tutkinnon etenemisen 

seuranta ja 6.) näyttöjen henkilökohtaistamisen laadun seuranta (ks. liite 1.). 

Näyttösuunnitelmasta tulee näkyä kolmikantaisesti näytöiksi hyväksytty aikai-

semmin hankittu ammattitaito. Sen jälkeen suorittaja tulee perehdyttää näytöissä osoitetta-

viin tutkinnonosiin. Näytön henkilökohtaistamisen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen kuu-

luu soveltuvien näyttöympäristöjen - ja näyttöajankohtien määrittäminen sekä näytön suun-

nittelu ja toteutus. Suorittajan henkilökohtaista neuvonnan ja ohjauksen tarvetta tulee täs-

mentää ja tarjota näyttöjen aikana ryhmäneuvonnan – ja ohjauksen lisänä. Myös tarvittavi-

en tukitoimien käyttö kuuluu neuvonnan ja ohjauksen piiriin. (Liite 1.; Rikkinen 2005, 33-

34.) 
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Ammattitaidon arviointi on keskeinen osa näyttöä. Arvioinnissa täytyy pidättäytyä 

tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja ar-

viointikriteereihin. Arvioinnin luotettavuudesta vastaa tutkinnon järjestäjä ja tutkintotoimi-

kunta. Henkilökohtaistamisen mahdollistamien erityisjärjestelyjen ei esimerkiksi saa antaa 

vaikuttaa arviointiin. Näyttösuunnitelmasta tulee näkyä arvioijien valinnan perusteet sekä 

työn – ja vastuiden määrittely. Tutkinnon suorittaja kirjaa näyttösuunnitelmaan oman arvi-

onsa ammattitaidostaan, minkä jälkeen myös arvioijat tekevät arviointiaineiston perusteella 

oman johtopäätöksensä näyttöprosessin kulusta sekä saavutetusta ammattitaidosta. (Liite 1.; 

Rikkinen 2005, 33–34.) 

Tutkinnon etenemistä tulee seurata pitämällä henkilökohtainen näyttösuunnitelma 

ajan tasalla ja varmistamalla tarvittavien muutostoimenpiteiden toteutuminen. Näyttöjen 

henkilökohtaistamisen laatua pyritään kehittämään palautteen hankkimisen - ja näyttöjen 

henkilökohtaistamisen arvioinnin kautta sekä muuttamalla tarvittavia henkilökohtaistami-

sen toimintatapoja ja menetelmiä. (Liite 1.) 

Näyttötutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisessa olennaista on kehittämis-

suunnitelmien ohjaus sekä näyttö- ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisuus. Näyttö-

jen suunnittelun ja toteutuksen ohjausmuotoina käytetään yksilö- ja ryhmäohjausta. Ohja-

uksen tavoitteena on tukea tutkinnon suorittajan itsearviointia ja ammatillista kehittymistä. 

Lisäksi ohjauksen avulla pyritään huomioon ottamaan tutkinnon suorittajan elämäntilanne 

sekä tukemaan häntä mahdollisista ongelmista selviämisessä. (Vuolle-Salonen 2005, luen-

tomuistio.) Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ns. näyttöjen henkilökohtaistumiskes-

kusteluissa oma opiskeluprosessi ja koko näyttötutkintojärjestelmä on selkiytynyt. Henki-

lökohtaisen näyttösuunnitelman laadinnassa tutkinnon suorittajat tarvitsevat ohjausta koko 

prosessin ajan. Lisäksi näyttösuunnitelman laadinnan avuksi on kehitetty kirjaamislomak-

keita ja ryhmäohjausmalleja.(Nurmi 2005, 65–66.) 
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4.4.3 Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen vaiheella tarkoitetaan 

 
”aikaisemmin hankitun osaamisen, todetut oppimisvalmiudet ja oppimistarpeet se-
kä elämän- ja työtilanteen huomioon ottavia joustavia opiskelu- ja oppimisjärjeste-
lyjä ohjauksen, neuvonnan ja opetuksen menetelmiä sekä erilaisia tukitoimia käyt-
täen.” (Rikkinen 2005, 34). 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa opiskelija, koulutuksen järjestäjä ja tar-

vittaessa koulutuksen hankkija tekevät henkilökohtaisen puuttuvan ammattitaidon hankin-

tasuunnitelman. Suunnitelmasta ilmenee 1.) perehdyttäminen oppimiseen, 2.) oppimisen 

henkilökohtaistaminen, 3.) ohjaus, 4.) oppimisen arviointi, 5.) opiskelun etenemisen seu-

ranta ja 6.) ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen (ks. lii-

te 1.). 

Rikkinen (2005, 34) korostaa, että tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henki-

lökohtaistaminen ei tarkoita opetuksen - vaan oppimisen ja oppimisjärjestelyjen henkilö-

kohtaistamista. Esimerkiksi oppimiseen perehdyttämisellä pyritään tarjoamaan tietoa ja nä-

kökulmia oppimisvalmiuksien -, oppimisvahvuuksien -, oppimisen esteiden -, tuen tarpeen 

-, oppimistavoitteiden täsmennyksen - ja opiskelun ajoituksen määrittämiseen ja täsmentä-

miseen. Oppimisen henkilökohtaistamisessa aikuisopiskelija otetaan huomioon yksilönä ja 

valitaan hänelle elämäntilanteeseen parhaiten soveltuva oppimisympäristö, opiskelumuoto 

sekä opetusmuoto ja – menetelmä. Näihin asioihin opiskelijan tulee saada henkilökohtaista 

ohjausta ryhmäohjauksen lisänä. Hänelle tehdään ohjaussuunnitelma heti prosessin alussa, 

mutta henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta tulee täsmentää myös opiskelun edetessä. Ohjaus 

kokonaisuudessaan, mukaan lukien tukitoimien käyttö ja ohjaaminen muiden asiantuntijoi-

den tukipalveluihin, tulee sisällyttää henkilökohtaisen puuttuvan ammattitaidon hankinta-

suunnitelmaan. (Liite 1.) 

Suunnitelmaan kirjataan oppimisen arvioinnin suunnittelu sekä määritellään opet-

tajien, ohjaajien ja asiantuntijoiden vastuualueet arvioinnissa. Asiantuntijat ja työssä oppi-

misen ohjaajat tulee perehdyttää oppimisen arviointiin. Arvioinninprosessi kokonaisuudes-

saan, kuten toteutus (kuka -, mitä -, milloin – ja missä arvioi) ja aikuisopiskelijan oma arvi-

ointi oppimisestaan tulee näkyä suunnitelmasta. Opiskelun etenemistä seurataan tarkista-

malla henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa, kirjaamalla tarvittavat muutokset ja varmis-
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tamalla sen toteutuminen. Lopuksi aikuisopiskelijoilta hankitaan palaute, arvioidaan opis-

kelun ja oppimisen henkilökohtaistamisen toteutuminen ja niiden kautta tehdään tarvittavat 

muutokset henkilökohtaistamisen toimintatapoihin ja menetelmiin. Myös koulutuksen jär-

jestäjien toiminnan itsearvioinnit ja henkilökohtaistamisen kehittäminen ovat osa henkilö-

kohtaistamissuunnitelman toteuttamista. (Liite 1.) 

Vuolle-Salonen (2005, luentomuistio) näkee ohjauksen tavoitteena tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisessa tutkinnon suorittajan itseluottamuksen -, itsetuntemuksen -, 

opimisen-, ammatillisen kehittymisen - sekä ammatti-identiteetin vahvistamisen tukemisen. 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa korostuukin puuttuvan 

ammattitaidon hankkimiseen liittyvä henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ohjaus, verk-

ko-ohjaus ja erilaisten näihin liittyvien lomakkeiden ja oppaiden kehittäminen. Yksilöllisiä 

valintamahdollisuuksia pyritään kehittämään luomalla puitteet yksilöllisille sisältövalin-

noille, aikatauluille sekä opiskelumuodoille ja -ympäristöille. Oppimisen suunnittelun ja 

tarkoituksenmukaisen toteuttamisen, sekä niihin liittyvien tukitarpeiden edistämiseksi on 

kehitetty moniammatillista yhteistyötä. Henkilökohtaistaminen edellyttää myös erilaisten 

oppijoiden ja oppimisvaikeuksien huomioon ottamista. (Nurmi 2005, 67–68.) 

 

 

4.5 Katsaus aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämishanke Ai-

Heen saavutuksiin 
 

ESR:n ja opetusministeriön rahoittama aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämis-

hanke AiHe pyrkii tukemaan aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen kehittämistä vuosina 

2000–2006. Sen taustana on koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 

1999–2004 antama velvoite koulutuksen kehittämisestä elinikäistä oppimista painottavaan 

suuntaan. Suunnitelma edellytti aiempien opintosuoritusten tarkoituksenmukaisen hyväksi-

lukemisen lisäksi järjestelmien kehittämistä, joissa olisi mahdollista arvioida ja tunnustaa 

osaaminen, joka on hankittu muualla kuin muodollisessa koulutuksessa.  

AiHe-projektissa toimii projektin keskivaiheessa 56 aikuiskoulutusta järjestävää 

oppilaitosta ja 11 yritystä yhdessä sidosryhmien kanssa. Aktiivisesti toimivia oppilaitosten - 

ja työpaikkojen edustajia projektissa on 989 ja projektin piiriin laskettavia opiskelijoita 
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12912. (Rikkinen 2005, 23.) Haasteena on luoda edellytyksiä henkilökohtaistamiselle, ver-

kostoitumiselle, kumppanuusyhteistyölle, avoimen näyttö- ja oppimisympäristön laajenta-

miselle sekä hyvien käytäntöjen kehittämiselle, juurruttamiselle ja levittämiselle. Kaikki 

osapuolet pyritään sitouttamaan kehittämistavoitteeseen ja oppisivat projektin aikana. 

(Emt., 3.) Yhteistyön strategia on tarkoitettu toimivan myös AiHe-projektin sisällä siten, et-

tä edellä mainitut osapuolet toimivat yhdessä projektille asetetun – ja sopimuksella sine-

töidyn tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi hankkeet on sitoutettu jakamaan osaamista mui-

den hankkeiden kanssa. (Emt., 11.)  

AiHe-projektin tarkoituksena on kokeilla verkostoituvaa, tukea antavaa ja oppivaa 

kehittämistoimintaa ja levittää kehittämistyön tuloksena syntyvät hyvät käytännöt eri toi-

mintatasoille ja vaikutuskanaviin. Tavoitteena on yhteistyössä oppilaitosten, työpaikkojen 

ja sidosryhmien kanssa kehittää henkilökohtaistamisen kautta näyttötutkintoihin valmista-

van koulutuksen ja koko näyttötutkintotoiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Projektissa läh-

dettiin etsimään erilaisia toimintatapoja, malleja ja työkaluja asiakaslähtöisen, laadultaan 

hyvän ja vaikuttavan näyttötutkintotoiminnan edistämiseksi. AiHe-projektin laadun ytime-

nä olevassa asiakaslähtöisessä ja asiakaskohtaisessa näyttötutkintotoiminnassa korostuu 

avointen oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja vuorovaikutteinen yhteistyö (Rikkinen 

2005, 26). Toimintastrategiaksi valittiin yhtäältä yhteistyön strategia, koska haluttiin mah-

dollisimman monet aikuiskouluttajat ja näyttötutkintojen järjestäjät vuorovaikutteiseen 

henkilökohtaistamisen kehittämisprojektiin mukaan. Tämän ajateltiin edistävän henkilö-

kohtaistamisen mallien, toimintatapojen ja työkalujen leviämistä laajemminkin aikuiskou-

lutuksen kentällä. Tämän tavoitteen suuntaisesti toiseksi toimintastrategiaksi valittiin juur-

ruttava ja levittävä toimintastrategia. (Emt., 9-11.) 

AiHe-projektiin on liitetty joukko tukitoimia. Kehittämisprosessiin kuuluu olen-

naisena osana jatkuva ohjaus ja neuvonta. Projektiin valittu ohjausryhmä tukee ja seuraa 

hankkeen toteuttamista sekä käsittelee toimintasuunnitelmat, opetusministeriölle toimitetta-

vat maksatus- ja muutoshakemukset sekä hankkeesta toimitettavat raportit. Niiden lisäksi 

tukimuotoja ovat mm. kehittämistoiminnan konsultointi, asiantuntijatyöryhmien toiminta-

mallit ja välineet henkilökohtaistamisen tueksi sekä koulutus ja ulkopuolinen projektin ko-

konaisarviointi. (Rikkinen 2005, 7-12.) Kehittämistoiminnan konsultointimuotoina on ollut 

hankekohtainen ja koulutuksellinen konsultointi sekä verkostokonsultaatio, joiden avulla on 
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välitetty tietoa ja taitoa kehittämisprosessista. Toisena tukimuotona on toiminut neljä asian-

tuntijatyöryhmää, joilla on määritetty omat tavoitteet ja tehtävät. Työryhmät, joita ovat oh-

jauksen välineet ja käytännöt työryhmä, työssä oppiminen ja työelämäyhteistyö – työryh-

mä, verkko-oppimisen ohjauksen työryhmä sekä koulutusohjelman työryhmä, ovat rapor-

toineet tuotoksensa hankkeiden toiminnan tukemiseksi. (Emt., 22.)  

Projektin alkuvaiheessa useimmat hankkeet laativat henkilökohtaisia opiskeluoh-

jelmia, mutta vähitellen ohjauduttiin tarkastelemaan henkilökohtaistamisen edellytyksiä ja 

jäsentämään sen kokonaisuutta. Kun henkilökohtaistamisen hahmo alkoi näkyä, huomattiin, 

että näin laajan toimintamuodon juurruttaminen ja levittäminen ei onnistu ilman toiminnan 

laajamittaista uudelleen organisointia. Näyttötoiminnan edellyttämien muutosten liittämi-

nen osaksi toimintastrategiaa ja toiminnan laadun kehittämistä nähtiin myös edellyttävän 

johdon sitoutumista ja myötävaikuttamista. Uutta toimintatapaa tulee kehittää sekä juurrut-

taa ja levittää yhtäaikaisesti, joka on vuosia kestävä tavoitteellinen urakka. Toimintastrate-

gian tulisi olla yhdessä valittu ja sen tulisi ohjata tavoitteellista toimintaa. Toimintastrategi-

an merkitys myös näyttäytyy käytännössä vasta, kun muutostoimenpiteet näyttäytyvät 

luonnollisesti uusiutuvina toimintamuotoina. (Rikkinen 2005, 27–29.) 

Tällä hetkellä Aihe:essa kehitetään henkilökohtaistamista kolmen teeman mukai-

sesti sekä työpaikoilla että oppilaitoksissa. Ensinnäkin henkilökohtaistamista kehitetään 

ammatillisen osaamisen tunnistamisessa, tulkitsemisessa ja tunnustamisessa. Toiseksi kehi-

tetään opiskelun henkilökohtaistamista ohjauksen ja oppimisen muodossa. Tärkeä kehittä-

mistyön painopiste tulevina vuosina onkin ohjauksen kiinnittäminen henkilökohtaistamis-

prosessiin (Rikkinen 2005, 30). Kolmanneksi henkilökohtaistamista kehitetään kehittyvän 

opettajuuden ja elinkeinoelämän koulutustarpeiden tunnistamisessa. (Opetushallitus 2005, 

henkilökohtaistaminen.)  

Hankkeiden itsearvioinneista on jäsentynyt näyttötutkintotoiminnan kehittämis-

kohteet, joiden kautta hankkeissa voidaan jatkaa työtä mahdollisen strategiamuutoksen ja 

laadun kehittämisen parissa. Projektin kuluessa tärkeänä tavoitteena on alettu pitää näyttö-

tutkintotoiminnan henkilökohtaistamisen toteutumista tutkintoon hakeutumisessaa, tutkin-

non suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. (Rikkinen 2005, 29.) Hen-

kilökohtaistamisen rakenne on jäsentynyt AiHe-hankkeiden vuoden 2003 itsearviointira-

porttien ja toiminnan kuvausten perusteella. Koottujen mainintojen perusteella jäsennettiin 
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henkilökohtaistamisen kokonaisuus ja konkreettiset toimintamuutokset näyttötutkinnoissa 

ja valmistavassa koulutuksessa.  

Käytännön tasolla AiHe-hankkeiden kehittämistyö on luonnollisesti hyvin eri vai-

heissa. Rikkinen (2005, 7-8) kuvaavat kuinka toisaalta joissain hankkeissa näyttötutkinto-

toiminnan toimintastrategioiden mukaisia toimenpiteitä on tehty ja niissä pyritään saamaan 

aikaan henkilökohtaistamista tukevaa toimintamuutosta. Toisaalta osa hankkeista etenee hi-

taasti ja ongelmat todentuvat oppilaitoksen näyttötutkintostrategian epäselvyytenä, työnjaon 

ja vastuiden toimimattomuutena, johdon sitoutumattomuutena sekä resurssien kohdenta-

mattomuutena. Hankkeiden raportoinnin perusteella on voitu päätellä, että henkilökohtais-

tamisen kehittäminen on edennyt parhaiten hankkeissa, joissa tukimuotoja on hyödynnetty 

eniten (emt., 20). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja ongelmat 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen käytäntöjä 

Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämässä Johtamisen erikoisammattitutkinnossa (JET). 

Tutkimuksessa kuvataan kahteen JET-kehittämisohjelmaan osallistuneiden kokemuksia 

henkilökohtaistamisen toteutumisesta kolmessa vaiheessa, jotka ovat 1.) tutkinnon suoritta-

jaksi / opiskelijaksi hakeutuminen, 2.) tutkinnon suorittaminen sekä 3.) tarvittavan ammatti-

taidon hankkiminen. Henkilökohtaistamisen kolmen vaiheen pilotoinnin kohteena ovat nk. 

julkisen sektorin toimialakohtainen - ja avoin, useasta yrityksestä koostuva, JET-

kehittämisohjelma, jotka toteutetaan vuosina 2004–2006. 

Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin kuvata kolmivaiheisen henkilökohtaista-

misen käytäntöjen toteutumista edellä mainituissa kahdessa JET-koulutuksessa. Koska 

kolmivaiheinen henkilökohtaistaminen ilmeisesti astuu voimaan aikuiskoulutukseen sisäl-

tyvän määräyksen kautta ensi vuoden 2006 alussa, on tutkimuksen toisena tavoitteena tarjo-

ta kolmivaiheista henkilökohtaistamista edistäviä käytäntöjä Johtamisen erikoisammattitut-

kinnon kontekstissa. Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuuden toteutumista tarkastellaan 

koulutusorganisaation -, tutkinnon suorittajien - ja mentorina toimivien organisaatioiden 

esimesten näkökulmasta.  

 
 
Tutkimusongelma 1. (tavoitteet / vaikuttavuus) 
 
Millaiset tavoitteet tutkinnon suorittajalla ja organisaatiolla on Johtamisen erikoisammatti-
tutkinnon suhteen?  
 
1.1 Miten Johtamisen erikoisammattitutkinto voi parhaiten palvella näitä tavoitteita? 
 
 
Tutkimusongelma 2. (hakeutumisvaihe) 
 
Minkälaiset henkilökohtaistamisen käytännöt toteutuvat tutkintoon hakeutumisvaiheessa? 
 
2.1 Mikä rooli on tutkinnon suorittajien perehdyttämisellä, neuvonnalla ja ohjauksella - se-
kä eri osapuolten välisellä yhteistyöllä hakeutumisvaiheessa? 
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2.2 Minkälaiset käytännöt edistävät henkilökohtaistamista tutkintoon hakeutumisvaiheessa? 
 
 
Tutkimusongelma 3. (tutkinnon suorittamis- /näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaihe) 
 
Minkälaiset henkilökohtaistamisen käytännöt toteutuvat näyttötutkinnon suorittamisvai-
heessa?  
 
3.1 Mikä rooli on perehdyttämisellä, neuvonnalla ja ohjauksella sekä eri osapuolten välisel-
lä yhteistyöllä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa? 
 
3.2 Minkälaiset käytännöt edistävät henkilökohtaistamista näyttöjen suunnittelu- ja toteu-

tusvaiheessa? 
 
 
Tutkimusongelma 4. (tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihe) 
 
Minkälaiset henkilökohtaistamisen käytännöt toteutuvat tarvittavan ammattitaidon hankki-
misvaiheessa? 
 
4.1 Mikä rooli on oppimiseen perehdyttämisellä, soveltuvan oppimisympäristön, -
opiskelumuodon ja – menetelmän valinnalla, ohjauksella sekä eri osapuolten välisellä yh-
teistyöllä tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa? 
 
4.2 Minkälaiset käytännöt edistävät henkilökohtaistamista tarvittavan ammattitaidon hank-

kimisvaiheessa? 
 
 
 
 
5.2 Aineiston keruu ja menetelmä 
 

Tutkimuksen pureutuessa henkilökohtaistamisen toteutumista koskeviin käsityksiin ja ko-

kemuksiin, tarvitaan syvällistä ja ilmiölähtöistä lähestymistapaa. Koska tutkimuksessa an-

netaan tilaa JET-ohjelmaan osallistuneiden käsityksille ja kokemuksille, painottuu siinä 

konstruktivistinen viitekehys. Henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuuden laadullisten piir-

teiden ja kokonaisuuden kuvaaminen tapaustutkimuksena edellyttää myös kvalitatiivisen 

tutkimusotteen käyttöönottoa. Kvalitatiivisen tutkimusotteen vahvuus on siinä, että tutkitta-

vat saavat mahdollisimman vapaasti ilmaista omia ajatuksiaan ja näkemyksiään (Atkinson 

1992, 23). 
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Kaksi Johtamistaidon opiston JET-pilottiryhmää on julkisen sektorin toimialakoh-

tainen - ja avoin JET, jotka koostuvat vuoden 2004–2006 Johtamisen erikoisammattitutkin-

non suorittajista. Julkisen sektorin JET:iin osallistui 24 tutkinnon suorittajaa neljästä saman 

toimialan organisaatiosta. Valtiovarainministeriö organisoi koulutukseen osallistumisen 

laatimalla kehyssopimuksen (rahoitus, järjestelyt jne.) koulutuksen järjestäjien kanssa, jon-

ka puitteissa eri organisaatiot sopivat koulutuksen ostamisesta. Koulutus toteutettiin organi-

saatioittain joko henkilöstö- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen haku- ja valinta-

prosessi järjestettiin tutkimukseen osallistuvassa organisaatiossa sisäisesti. Tutkinnon suo-

rittajien keskuudesta oli valittu organisaatioittain nk. yhteyshenkilö, joka teki tiivistä yh-

teistyötä koulutusorganisaation edustajien -, oman organisaation johtoryhmän -, muiden 

tutkinnon suorittajien - sekä muiden saman toimialan yhteyshenkilöiden kanssa. Nk. avoi-

meen JET:iin osallistui 10:sta eri yrityksestä 12 opiskelijaa, joista kaksi on kuitenkin kes-

keyttänyt tutkinnon suorittamisen. 

 

 

 

5.2.1 Aineistonhankkinnan toteutus 
 

Tutkimusaineistona käytetään julkisen sektorin JET-pilottiohjelmasta kerättyä valmista pa-

lautekysely-tyyppistä aineistoa sekä yhtä kolmen - ja kahta kahden hengen teemahaastatte-

lua. Palautekysely (liite 3.) tehtiin julkisen sektorin JET:in 24:lle tutkinnon suorittajalle. 

Valmista palautekysely-aineistoa käytetään teemahaastattelujen analysoinnin tukena, koska 

tällöin saadaan useamman kuin kolmen haastateltavan tutkinnon suorittajan ja kahden esi-

miehenä toimivan mentorin ääni kuuluviin. Valmis aineisto voi täten joko tukea haastatte-

luin kerättyä aineistoa tai tuoda siihen uusia näkökulmia. 

Toisena aineiston keruun menetelmänä käytetään teemahaastattelua. Ensimmäises-

sä haastattelussa haastateltavina oli koulutusorganisaation edustajina Johtamistaidon opis-

ton kolme kehittämisasiantuntijaa, joilla on ollut kouluttajan tai näyttöprosessin ohjaajan 

rooli näissä JET-kehittämisohjelmissa. Kaksi heistä toimi myös tutoreina molemmissa tut-

kimukseen osallistuvissa JET-hankkeissa. Toisessa haastattelussa haasteltavina oli julkisen 

sektorin JET-ohjelmasta tutkinnon suorittaja sekä hänen esimiehensä, joka oli toiminut joi-
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denkin tutkinnon suorittajien mentorina ja näyttöjen. Kolmannessa haastattelussa haastatel-

tavina olivat nk. avoimen JET-pilottihankkeen kaksi tutkinnon suorittajaa, joista toisella oli 

myös mentorin ja esimiehen rooli. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisella otannalla, 

mutta kuitenkin tutkimuksen teoreettisten perustusten tukiessa aineiston hankintaa (Eskola 

& Suoranta 1998, 18). Haastatteluihin valittiin edustus näyttötukinnoissa yhteistyötä teke-

vistä kolmesta ryhmästä eli tutkinnon suorittajan lisäksi haastateltiin hänen oman työor-

ganisaationsa mentorina toimivaa esimiestä sekä koulutusorganisaation edustajia. Työpaik-

kojen organisaatioedustajia valittiin molempien JET-pilottiohjelmien organisaatioista kah-

desta syystä. Ensinnäkin pilottihankkeet olivat hyvin erilaisia, koska toinen niistä koostui 

julkisen hallinnon – ja toinen yksityisen puolen Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorit-

tajista. Toiseksi päätös JET-tutkinnon suorittamisesta tapahtui julkisen sektorin JET:issä ns. 

organisaatiokohtaisesti ja avoimessa JET:issä yksilökohtaisesti. Tämä vaikuttaa koulutuk-

sen haku- ja valintamenettelyihin ja sitä kautta sen oletettiin vaikuttavan erityisesti henkilö-

kohtaistamisen hakeutumisvaiheeseen. Aineiston tieteellisyyden tärkeä kriteeri on määrän 

sijaan laatu sekä käsitteellistämisen kattavuus (emt., 18).  

 

 

 

5.2.2 Haastattelu aineistonhankintamenetelmänä 
 

Haastattelu tarjoaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esiin itseään koskevia asioita, 

mikä on tärkeää sen vuoksi, että ihminen on subjektiivinen ja merkityksiä luova. Haastatte-

lututkimuksessa pyrkimyksenä on ymmärtää merkityksiä, joita haastateltava liittää tiettyyn 

tapahtumaan tai kohteeseen ja kuinka merkitykset rakentuvat. Haastattelutilanteessa tutkija 

tekee tulkintoja haastateltavan merkityksistä ja voi siten tarkistaa tulkintojensa oikeellisuut-

ta esittämällä lisäkysymyksiä. Kielellä on haastattelussa keskeinen asema, sillä kielen avul-

la ihmiset paitsi välittävät kokemuksiaan, myös luovat tulkintoja ja antavat merkityksiä eri-

laisille tapahtumille ja kohteille. Kieli on siis osa sitä systeemiä, jossa merkityksiä luodaan. 

Haastattelussa on myös otettava huomioon haastattelutilanteen vuorovaikutuksellinen luon-

ne, sillä merkityksiä luodaan myös haastattelijan ja haastateltavan välisen kanssakäymisen 

aikana. Tähän liittyy käsitys ihmisestä aktiivisena symboleja ja merkityksiä luovana olen-
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tona sekä ajatus todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000; Kva-

le 1996, 30–31.)  

Koska tutkimuksessa haastatellaan asiantuntijatehtävissä työskenteleviä johtohen-

kilöitä, on tarpeen käsitellä asiantuntijahaastattelun perusteita ja edellytyksiä. Asiantuntija-

haastattelut (engl. ”elite interviews” tai ”key-actor interviews”) poikkeavat muista haastat-

teluista, koska usein asiantuntijoilla on tutkittavan ilmiön kannalta enemmän ja relevantim-

paa tietoa verrattuna ns. ei-asiantuntijoihin. Sen lisäksi, että he ovat oman alansa asiantunti-

joita, he saattavat tuntea talouselämää, politiikkaa tai lainsäädäntöä erityisen hyvin. Siksi 

puolistrukturoiduissakin asiantuntijahaastatteluissa kysymyksiä tulee tehdä tavallisiin haas-

tatteluihin verrattuna vähemmän. Asiantuntijahaastattelut muistuttavatkin enemmän asian-

tuntijoiden monologeja. Asiantuntijahaastattelun monolooginen luonne edellyttää pienem-

män kysymysmäärän lisäksi joustavuutta kysymystenasettelussa. Haastattelija ei voi liian 

jäykästi pitää kiinni omista etukäteen laadituista kysymyksistä. (Hurme 10.4.2002, henkilö-

kohtainen tiedonanto.) Haastattelumuodoksi valittiin teemahaastattelu ensinnäkin sen vuok-

si, että henkilökohtaistaminen oli varsin uusi ja tutkimaton aihe. Toiseksi se valittiin, koska 

se ottaa parhaiten huomioon asiantuntijahaastattelun luonteen. 

Haastattelut etenivät teemoittain ja kysymyksiä ei etukäteen muotoiltu kovin tar-

kasti. Teemahaastattelu ei ole sidottu pelkästään tutkijan näkökulmaan, vaan myös tutkitta-

vien näkökulma pääsee esille. Strukturoidumman haastattelumuodon käyttö saattaisi sitoa 

aiheen käsittelyn liiaksi tutkijan omaan näkökulmaan ja estää siten aineistoon mahdollisesti 

syntyvää rikkautta ja monipuolisuutta. Teemat varmistavat sen, että kaikki tutkimustehtävi-

en vaatimat aihealueet tulevat keskustelussa käsiteltyä. Haastattelun etuna on myös sen 

joustavuus. Kysymysten esittämisjärjestystä voidaan säädellä tilanteen mukaan ja vastauk-

sia voidaan syventää tai selventää lisäkysymyksillä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.)  

Kaikki haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Kun aiheena oli uuden toimin-

tatavan käyttöönotto ja kehittäminen, oletettiin koulutusorganisaation edustajien ryhmä-

haastattelusta saatavan kokemusten vaihdon kautta enemmän ja monipuolisempaa tietoa 

verrattuna yksilöhaastatteluihin. Myös toisesta tutkinnon suorittajien välisestä - sekä toises-

ta tutkinnon suorittajan ja esimiehen ryhmähaastatelusta oletettiin saavan enemmän tietoa, 

kun osallistujat voivat yhdessä muistella ja herättää muistikuvia. Ryhmän oletetaan myös 

olevan apuna, kun tavoitellaan uusia ideoita (Syrjälä & Numminen (1988, 104–105). Tässä 
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tutkimuksessa keskeisessä asemassa olikin henkilökohtaistamista edistävien käytäntöjen 

kehittämisideat. 

Haastatteluissa vältettiin puhumasta henkilökohtaistamisesta ja kolmivaiheisuu-

desta, koska haastateltavilla, koulutusorganisaation edustajia lukuun ottamatta, ei oletettu 

olevan ainakaan kovin paljon tietoa henkilökohtaistamisesta ja sen kolmivaiheisuudesta. 

Lisäksi ko. asioiden esiintuominen olisi saattanut vähentää haastateltavien vapaata ilmaisua 

JET:in suorittamisprosessiin liittyen. Jokainen haastattelu kesti vajaa puolitoista tuntia. 

Haastattelut pidettiin haastateltavien työpaikoilla, haastattelutilat olivat luontevia paikkoja 

toteutaa ryhmähaastattelu ja haastateltavat pystyivät keskustelemaan kasvotusten. Ilmapiiri 

kaikissa haastattelussa oli avoin, vapaa ja levollinen, mutta kuitenkin innostava. Tutkija 

huomioi, että toisen haastateltavan puhe saattoi joissain kohdin stimuloida toista haastatel-

tavaa kertomaan mielipiteensä tai antamaan uusia kehittämisehdotuksia aiheeseen liittyen. 

Erityisen onnistuneita ja toimivia olivat ns. homogeenisina haastatteluryhminä ne, joissa oli 

pelkästään koulutusorganisaation edustajia tai tutkinnon suorittajia. Haastattelussa, jossa oli 

edustettuina tutkinnon suorittaja ja mentorin roolissa toimiva esimies, keskusteltiin jonkin 

verran tutkimusongelman asettelun kannalta katsoen aiheen vierestä esimerkiksi organisaa-

tion sisäisistä asioista ja ihmisistä. Lisäksi tässä haastattelussa ryhmän normit tulivat hel-

posti esiin, mikä onkin tavanomaista, jos puhutaan ryhmänä tutuista asioista (Sulkunen 

1990, 265). Esimerkiksi, kun keskusteltiin organisaation vakiintuneesta ja kehittyneestä 

toiminnan organisoinnista, esimiehen kontrolloiva rooli tuli esiin hänen keskeyttäessä tut-

kinnon suorittajan lauseen sanomalla ”niin, et jos niinku näitä haluaa kuuluttaa…”. Kont-

rolloiva vaikutus oli kuitenkin hyvin vähäistä, eikä sen uskota vaikuttaneen tutkimustavoit-

teen saavuttamiseen tai tulosten luotettavuuteen. Kun haastateltavana oli vain 2-3 henkilöä, 

antoivat haastateltavat toisilleen tilaa käyttämällä suurin piirtein yhtä paljon puheenvuoroja.  
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5.4 Aineiston analyysi 
 

Opetushallituksen kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen rakennetta ei voida pitää varsinai-

sena tutkimuksen teoriapohjana, koska sitä ei ole rakennettu tieteellisen tutkimuksen perus-

teiden mukaisesti. Myöskään henkilökohtaistamisesta ei ole tehty tieteellistä tutkimusta ja 

siksi sen toteutumisesta ja sitä edistävistä käytänteistä tarvittiin tietoa. Näin ollen kolmivai-

heisen henkilökohtaistamisen elementtejä ei voida varmasti päätellä esiintyvän aineistossa. 

Siksi aineiston analyysissa, suoranaisen kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen rakenteen 

testaamisen sijaan, kuvataan aineistoa laajasti etsien mahdollisia esiin nousevia henkilökoh-

taistamisen elementtejä. Aineistoa ei kuitenkaan lähestytä ns. ilmiölähtöisesti ”puhtaalta 

pöydältä”, koska tutkimustavoitteen saavuttamisessa henkilökohtaistamisen rakenne on tär-

keä tutkimusta jäsentävä taustoittaja, jota on käytetty myös tutkimusongelmien - ja teema-

haastattelurungon lähtökohtana. Koska kolmivaiheisuuden rakenne ja sisältö on jo valmis 

aikuisopiskelun henkilökohtaistamista koskevan määräyksen pohjaksi, päätettiin aineiston 

analyysissä pitäytyä rakenteen tarjoamassa jäsennyksessä. Siksi myös aineiston analysoin-

nin lähtökohdaksi oli luonteva valita sisällön analyysiin perustuva teemoittelu ja luokittelu. 

Kun aineistolle annetaan tiedostetusti tilaa, lisääntyy perustieto laajemmin ko. ilmiöstä. 

Näin saadaan relevantimpaa tietoa hyvistä käytänteistä kolmivaiheisen henkilökohtaistami-

sen toteuttamisessa. Eskola ja Suoranta (1998, 20) pitävät tärkeänä, että laadullisessa ana-

lyysissä tutkija yllättyy tai oppii tutkimuksensa kuluessa. Tämä edellyttää tutkimuskohtees-

ta muodostettujen ennakko-oletusten tiedostamista ja huomioon ottamista tutkimuksen esi-

oletuksina. Laadullisten aineistojen tulisi perinteisten hypoteesien testaamisen sijaan keksiä 

hypoteeseja. Näin ei vain todenneta ennestään epäiltyjä asioita, vaan tutkija voi löytää uusia 

näkökulmia. (Emt., 20.) Uudet näkökulmat ja ns. uusien hypoteesien keksiminen tulee kui-

tenkin perustella aineistolla tieteellisten perusteiden mukaisesti. 

Ensiksi kaikki haastattelut purettiin sanasanaisesti tekstiksi, jota kertyi lähes sata 

sivua. Sen jälkeen tekstit luettiin kolmeen kertaan läpi kokonaiskäsityksen saamiseksi. Jo 

tässä vaiheessa tutkijasta tuntui, että kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen rakenne ei 

esiinny puhtaasti kolmivaiheisena eikä se etene kronologisesti. Tämän kuitenkin käsitettiin 

olevan erityisesti yhteen henkilökohtaistamisen vaiheeseen liittyvä tutkimustulos sinänsä. 

Siksi aineiston lähestymistä henkilökohtaistamisen rakenteen kautta sekä teemoittelua ja 
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luokittelua aineiston analysointitapoina ei nähty ongelmaksi. Edellä kuvattu ongelman 

esiintyminen tässä vaiheessa osoittaa Eskola & Suorannan (1998, 150–151) kuvaamaa ana-

lyysin ja tulkinnan erottamattomuutta. Laadullisessa tutkimuksessa hermeneuttinen päätte-

lyprosessi, ns. hermeneuttinen kehä, määrää analyysin ja tulkinnan yhtenevyyden. Jo ana-

lyysivaiheessa aineistosta tehdään tulkintoja, jotka ohjaavat analyysia. (Emt., 151.) 

Aineiston ensimmäisenä luokitteluperusteena toimivat teemahaastattelurungon 

mukaiset neljä teemaa (liite 2.). Toisena luokitteluperusteena toimivat tutkimusongelmista 

johdetut ja niitä valaisevat ns. alateemat. Nämä luokat ovat perehdyttäminen, neuvonta, oh-

jaus, eri osapuolten välinen yhteistyö sekä soveltuva oppimisympäristö, - opiskelumuoto ja 

– menetelmä. Ne sijoitettiin neljän eri teeman alle tutkimusongelmien ohjaamalla tavalla. 

Käytännössä teemat ja luokat koottiin omaksi rakenteeksi sähköisessä muodossa olevaan 

uuteen ns. luokitteluasiakirjaan. Tämän jälkeen koko haastatteluaineisto käytiin systemaat-

tisesti läpi kooten soveltuvat haastateltavien repliikit luokitteluasiakirjaan eri luokkien alle 

”leikkaa liimaa – periaatteella”. Valmis luokitteluasiakirja luettiin läpi kaksi kertaa koko-

naiskäsityksen ja korjausten tekemiseksi. Tässä vaiheessa tutkija pohti, teoriataustaan pala-

ten, mm. neuvonnan, ohjauksen ja perehdyttämisen merkityksiä käsitteinä sekä niiden vä-

listä suhdetta.  

Tämän jälkeen julkisen sektorin JET-suorittajille näyttöprosessista tehdyn palaute-

kyselyn yhteenveto luettiin läpi useamman kerran. Yhteenvedon oli koonnut Johtamistai-

don opiston assistentti keräämällä sähköpostista kyselyyn vastanneiden kaikki repliikit an-

nettuihin kyselykaavakkeen kohtiin, jotka ovat 1. missä olemme onnistuneet, 2. missä 

voimme vielä kehittyä (alakohtina: näyttöprosessin ohjaus, virtuaaliopiston hyödyntäminen, 

mentorointi/työpaikkaohjaus näyttökeskustelut, jokin muu) sekä 3. mitä muuta palautetta 

haluaisit antaa meille (ks. liite 3.). Palautekyselyn ensimmäinen luokittelu tapahtui teema-

haastattelurungon mukaisten teemojen kautta, jolloin siitä etsittiin mahdollisia kolmivaihei-

sen henkilökohtaistamisen elementtejä. Palautekyselyn toisessa kysymyksessä (ks. liite 3.) 

esiintyvät alakohdat tulkittiin olevan linjassa haastatteluaineiston luokitteluasiakirjan osan 

luokkien ja henkilökohtaistamisen käytäntöjen kanssa. Siten valmista palautekyselyä voitiin 

käyttää haastattelun perusteella tehtyjen tulkintojen tukena. Usein palautekyselyn repliikit 

tukivat haastatteluaineistosta tehtyjä tulkintoja, mutta joskus ne olivat myös ristiriidassa 

haastatteluaineiston kanssa ja toivat näin uusia näkökulmia.  
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6 TULOKSET 
 

Tuloksissa tutkinnon suorittajasta, koulutusorganisaation edustajasta ja työorganisaation 

esimiehestä / mentorista käytetään seuraavanlaisia lyhenteitä: TS= tutkinnon suorittaja, 

KE= koulutusorganisaation edustaja, EM= esimies/mentori. 

 

6.1 Tavoitteet, tarpeet ja vaikuttavuus 
 

Tutkinnon suorittajien tavoitteet ja tarpeet JETin suhteen 

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisessa lähtökohtana on yksilön kehittyminen. 

Koulutuksen tavoitteena ja tarpeena on edistää tutkinnon suorittajien ammatillista kehitty-

mistä ja saada tutkintotodistus. Tutkinnon suorittajat korostivat JET-koulutuksen tärkeim-

pänä tavoitteenaan omaa ammatillista kehittymistä ja kehittämistarpeiden tunnistamista, 

koulutusorganisaation edustajien painottaessa koulutuksen tutkinnon suorittajille tuottamaa 

ns. välineellistä hyötyä. Tutkinnon suorittajien aitoa kehittymistavoitetta JET:in suhteen 

osoittaa myös se, että he pyrkivät suhteuttamaan omat tavoitteensa koulutuksen tavoittei-

siin, sisältöihin ja koko koulutusprosessiin. Päinvastaisena näkemyksenä yksi koulutusor-

ganisaation edustaja ei uskonut tutkinnon suorittajien osaavan ensinnäkään odottaa koulu-

tusprosessilta juuri mitään ja toiseksi asettaa tavoitteita koulutusprosessille. 

 
TS: ”Ja ehkä siinä tavote on se se, että sais päivitettyä sen johtamisen kokonaisku-
van, ainakin siltä kantilt, et miten se tulee täst oman osanottajajoukon kans keskus-
teluista ja sit tietysti se JTO:n panos siihen, et mitkä asiat sinne on valikoitunu ja 
valittu niiks teemoiks.” 
TS: ”Päätin hakeutua JET-koulutukseen, kun katoin sitä sisältöö, ni vaikutti siltä, 
että se vois olla semmone hyvä… Hyvät tavotteet.”  

 
 
Organisaation tavoitteet ja tarpeet 

Organisaation tavoitteena on JET-koulutuksen avulla vastata omassa organisaatiossa esille 

tulleisiin kehittämiskohteisiin. Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteissa tulee esille 

organisaation laajempi kehittämismahdollisuus, kun lähtökohtana on yksilön kehittyminen, 

työyhteisön kehittyminen ja koko organisaation kehittyminen. Myös JET-koulutuksen 

suunniteltu rakenne ikään kuin pakottaa organisaatiot miettimään omia tavoitteitaan, kun 
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koulutuksen aikana tehdään iso organisaatiota kehittävä projekti tai kehittämishanke. Työ- 

ja koulutusorganisaation edustajien näkemykset organisaation tavoitteista ja tarpeista 

JET:in suhteen olivat yhteneväiset. Tulokset myös osoittavat, että koulutuksen ns. teo-

riapohja ja käytännöt ovat kohdanneet.  

 
KE: ”Organisaatiot myös olettavat saavansa omasta panostuksestaan myös vasti-
ketta, esimerkiksi rahassa tai ajassa.” 
EM: ”Organisaation ilmapiirikartoitusten tuloksista voitiin päätellä, et meiän pitäs 
saada esimiehille koulutusta…Et se nyt tunnistettiin parantumisen kohteeks. 
JET:in suorittaminen opettavaa myös jonkunlaista prosessiajattelua tietysti, joka 
on myös ollu yks minusta selvästi semmonen meillä tunnistettu kehittämiskohde”. 

 
Organisaation tarpeena on JET-koulutuksen avulla päivittää johtavassa asemassa olevien 

työntekijöiden ja asiantuntijoiden ammattitaito. Tutkinnon suorittajat ja esimiehet halusivat 

jo alusta alkaen kytkeä koulutustavoitteet omaan käytännön työhön ja sitä kautta edesauttaa 

koulutuksessa opittujen asioiden soveltamista. Organisaation edun mukaista olisi, että JET-

koulutuksessa opitut asiat pystyttäisiin tuomaan mahdollisimman nopeasti käytäntöön. Or-

ganisaation odotukset JET-koulutuksen suhteen riippuvat paljolti siitä, miten paljon esi-

miehet kiinnostuvat koulutuksen ja oman organisaation kehittämishankkeiden yhteen linkit-

tämisestä.  

Pelkässä tutkinnon suorittajan roolissa olevat haastateltavat eivät kommentoineet 

organisaation tavoitteita ja tarpeita JET:in suhteen lainkaan. Saattaa olla, että he kokivat it-

seään ylemmässä asemassa olevan esimiehensä osaavan paremmin kertoa organisaation ta-

voitteista ja tarpeista. Yhdelle koulutusorganisaation edustajalle organisaatioiden tavoitteet 

ja teemat ovat kuitenkin jääneet yksilöiden tavoitteita hämäremmiksi, koska yksilöt pysty-

vät paremmin perustelemaan omat kehittymistavoitteensa. Organisaatiot joutuisivat haasta-

teltavan mukaan perustelemaan JET-hankkeiden tarpeellisuuden, jos ne tehtäisiin julkisen 

oppisopimusrahoituksen sijaan ”kaikki niin sanotusti kovalla rahalla”.  

 

 

Tutkinnon suorittajan ja organisaation tavoitteiden ja tarpeiden kohtaaminen 

Organisaation henkilöstön kehittämisen strategisella asemalla saattaa olla suora yhteys or-

ganisaation ja tutkinnon suorittajan tavoitteiden ja tarpeiden kohtaamiseen. Organisaation ja 

yksilöiden tavoitteet nähtiin kohtaavan paremmin, jos organisaatiossa henkilöstön kehittä-
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misellä on strateginen asema ja JET-koulutus organisoidaan osana organisaation kehittä-

mishankkeita. Kun JET-koulutuksen haku- ja valintatilanne järjestetään organisaatiossa si-

säisesti, korostuu myös tutkinnon suorittajien koulutukseen ja kehittämiseen sitouttaminen 

ja motivointi. Toiseksi tutkinnon perusteet ja koulutuksen suunniteltu rakenne nähtiin 

edesauttavan organisaation ja tutkinnon suorittajien tavoitteiden kohtaamista ja jopa pakot-

tavan siihen. Kun koulutuksen aikana JET-suorittajat kehittyvät omassa johtamisessaan, 

voidaan parempien johtajien myötä myös organisaation tulkita kehittyvän.  

Julkisen sektorin JET-koulutuksen hakeutumisprosessi järjestettiin sisäisesti ja 

johtoryhmällä oli merkittävä asema tutkinnon suorittajien valitsemisessa. Seuraava organi-

saation esimiehen ja JET-koulutuksen yhteistyöhenkilönä toimivan tutkinnon suorittajan 

välinen keskustelu osoittaa hyvin organisoitua JET-koulutukseen hakeutumisprosessia or-

ganisaatiossa sekä tutkinnon suorittajien koulutukseen sitouttamista ja motivointia. 

 
EM: Ja sen tähdenhän se oli hirveen myönteistä jotenki, kun nää varsin suorapu-
heisetkin tyypit oli niin intoo täynnä, kun ne oli vähän aikaa ollu siellä (organisaa-
tion järjestämässä hakemiseen ja ilmoittautumiseen liittyvässä tiedotustilaisuudes-
sa). 
TS: Kaikesta pyrökratiasta huolimatta. Se oli mun suurin pelko. 
EM: Kyllä ne oli tietysti…ja nää kaikki… Mun mielestä siinä on ollu aika yhtei-
nen sävel, koska se oli niin selvä lähtökohta ja siit puhuttiin tääl talon sisälläkin, et 
kaikki nää työtkin mitä siinä sitte tehdään, nää näytöt, ni todella sidotaan talon töi-
hin ja niitten ihmisten oman työn kehittämiseen ja tämmöseen. Niin siinä ei kyllä 
minusta, mä en ainakaan… 
TS: Kuitenki varmaan aika vakiintunutta ja kehittynyttä tää toiminnan ja … 
EM:…niin, et jos niinku näitä haluaa kuuluttaa… 
TS: …et sinne se niinku kytkeytyy. Mut tota ei mun on vaikee kuvitella, et ois sem-
most vaaraa syntyny, et joku ois keksiny jotain. Et tavallaan se on selvä pohja sitte 
että… Siinä hakuprosessissa varmaan heti siinä vaihees, kun tehtiin tämmönen 
juhlallinen planketti, sitte tää hakulomake, niin läks se omien niinku kehittymis-
tarpeitten tunnistuminen liikkeelle.  
(Lainausten kursivoinnit tehnyt tutkija). 

 
Tutkinnon suorittajan ja organisaation tavoitteet ja tarpeet ikään kuin ”laitettiin kohtaa-

maan” sitouttamalla ja motivoimalla tutkinnon suorittajia koulutukseen sekä kytkemällä 

omien kehittymistarpeiden tunnistaminen jo koulutukseen hakeutumisvaiheeseen. 

Avoimen JET-koulutuksen tutkinnon suorittajien ja organisaation tavoitteet ja tar-

peet eivät kuitenkaan ole kohdanneet. Tutkinnon suorittajat kokivat itse hyötyneensä orga-

nisaatiota enemmän. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että koko tilanne organisaatiossa on 
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JET-koulutuksen aloitusajankohdan jälkeen muuttunut radikaalisti. Sen vuoksi myös koulu-

tuksen alussa valitut kehittämiskohteet ovat muuttuneet. Toiseksi JET-koulutus ei ole ky-

ennyt tarjoamaan yrityksen arjessa tällä hetkellä pinnalla olevia asioita JET-koulutukseen 

osallistuvien organisaatioiden - ja tutkinnon suorittajien erilaisuuden vuoksi. JET-

koulutuksessa sekä oppimis- ja näyttösuunnitelmien toteuttamisessa on kuitenkin ollut jous-

toa, kun kehittämisprojektin aiheita on ko. tilanteessa voitu vaihtaa ns. ”lennossa”. Kehit-

tämisprojekti nähtiin parhaana tutkinnon suorittajien ja organisaation tavoitteiden linkittä-

jänä. 

 
TS: ”Viime syksynä näki asiat, mitkä ois ehkä tärkeitä, mitä haluais, että tuuaan 
esille opiskelussa, hyvin eri tavalla.” 
EM: ”Tutkinnon suorittajat ovat hirveen erilaisilta toimialoilta, hirveen erikokoi-
sista yrityksistä, niin se, että siellä tulis juuri se tarve mikä meidän…, niin ehkä se 
on jääny vähän kaukaseks”. 

 
 

JET-koulutuksen vaikuttavuus, tutkinnon suorittajien ja organisaatioiden palvelemi-

nen 

JET-koulutuksen vaikuttavuuden tarkastelussa täytyy ottaa huomioon Johtamistaidon opis-

to JTO:n JET-koulutuksen lähtökohdat, missio ja asetetut tavoitteet. Koulutusorganisaation 

edustajien mukaan JET-koulutuksen lähtökohtana on missio, jonka mukaan kehitetään yk-

silöitä, työyhteisöjä ja organisaatioita. JET-koulutuksella haetaan nimenomaan vaikutta-

vuutta eli tutkintoa ei tehdä ”sinänsä”.  

Toiseksi vaikuttavuuden tarkastelussa on huomioitava eri haastateltavien osapuol-

ten käsitys vaikuttavuudesta, tai ainakin pohdittava sitä, miten koulutuksen vaikuttavuus 

kuvauksissa näyttäytyy. Osana tutkinnon suorittajista ja yhden esimiehen käsitys JET-

koulutuksen vaikuttavuudesta kohdentui käytännön työhön, esimerkiksi eri työkalujen tar-

joamisen muodossa. Siten heidän näkemys koulutuksen vaikuttavuudesta oli suppeampi 

verrattuna koulutusorganisaation edustajien näkemykseen. Haastattelun lopuksi kaikki tut-

kinnon suorittajat kuitenkin pohtivat JET:in yleispätevyyttä vertaamalla omaa oppimista ja 

oman JET-ryhmän koulutussisältöjä toisiin JET-koulutuksiin. Tutkinnon suorittajien mu-

kaan JET:tiä suoritetaan varmasti tosi monella tavalla eri JET-koulutusten yksilöllisestä si-

sällöstä johtuen.  

Työelämän näyttötukintona JET-suorittajien tärkeimmät oppimiskontekstit ovat 
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oma työpaikka ja koulutusorganisaatio. JET-koulutuksen vaikuttavuutta lisää, jos organi-

saation henkilöstön kehittämisellä on strateginen asema (vrt. tutkinnon suorittajan ja orga-

nisaation tavoitteiden ja tarpeiden kohtaamisesta edellä kirjoitetut tulokset) ja opiskelijat 

saavat organisaatiostaan asianmukaista ohjausta ja tukea. Tällöin myös koulutuksen tuotta-

ma hyöty laajenee koskettamaan koko organisaatiota.  

 
KE: ” Eli jos siellä (organisaatiossa) on mentorointia, tutorointia tai koulutettavat 
tapaa ryhmänä, ni se tuottaa hyvää satoa näissä organisaatioissa”. 
EM: ”Tietysti sit just tää, et miten se ohjaus on järjestetty organisaatiossa ja miten 
paljon tukee saa. Et huomaa ne mahdollisuudet ja jaksaa pysähtyä ja jaksaa paneu-
tua ja ottaa siit irti.” 

  
Kuten edellä todettiin, tutkinnon suorittajien tavoitteet ja tarpeet JET-koulutuksen suhteen 

liittyvät oman ammattitaidon kehittymiseen ja tutkintotodistuksen saamiseen. Koska myös 

muut osapuolet näkivät tutkinnon suorittajien kehittämisen tärkeänä tavoitteena, voidaan 

koulutuksen nähdä palvelevan tutkinnon suorittajia. Lisäksi JET-koulutuksen vaikuttavuut-

ta pohdittaessa koulutusorganisaation edustajat painottivat nimenomaan tutkinnon suoritta-

jien johtajuuden kehittymistä sekä ns. positiivia piilovaikutuksia, joita on vaikea tai mahdo-

tonta määritellä koulutuksen aikana. Organisaatioita JET-koulutuksen voidaan nähdä palve-

levan juuri tutkinnon suorittajien kautta. Kun tietoisuus johtamisesta ja määrätietoisuus 

omassa johtamisroolissaan kehittyy ja kasvaa, niin sen nähdään palvelevan koko organisaa-

tiota. JET-koulutuksen voidaan nähdä palvelevan organisaation tavoitteita kahdesta syystä. 

Ensinnäkin koulutusorganisaation JET-koulutuksen missio ja asetetut tavoitteet ovat eri 

osapuolten mukaan linjassa käytännön toimenpiteiden kanssa.  Toiseksi työ- ja koulutusor-

ganisaation edustajien näkemykset organisaation tavoitteista ja tarpeista olivat yhteneväiset. 

(Vrt. edellä organisaation tavoitteista ja tarpeista kirjoitetut tulokset.) Näyttää kuitenkin sil-

tä, että JET-koulutus on ollut julkisen sektorin JET:issä vaikuttavampaa verrattuna avoimen 

JET-koulutukseen. 

 
KE: ”Ja se mitä käytännössä on huomannu, niin ihmisten tietosuus johtamisesta, 
omasta roolista johtajana ja sitä kautta tämmönen niinku määrätietosuus siinä 
omassa johtamisroolissaan, ni se kehittyy ja kasvaa, joka taas palvelee koko orga-
nisaatiota, ku siellä on parempia johtajia, ni myöski organisaatiot periaatteessa ai-
nakin voi paremmin.” 
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6.2 Opiskelijaa palvelevat käytännöt hakeutumisvaiheessa 
 

Organisaatiokohtainen ja yksilökohtainen hakeutumisvaiheen organisointi 

Haastateltavaksi valitut JET-kehittämishankkeet ovat taustaltaan hyvin erilaisia, koska toi-

nen niistä koostui julkisen hallinnon – ja toinen yksityisen puolen Johtamisen erikoisam-

mattitutkinnon suorittajista. Myös päätös JET-koulutuksen suorittamisesta sekä koko ha-

keutumisvaiheen organisointi tapahtui toisessa organisaatio- ja toisessa yksilökohtaisesti. 

Tämä vaikuttaa koulutuksen haku- ja valintamenettelyihin ja sitä kautta erityisesti hakeu-

tumisvaiheen henkilökohtaistamiseen. Siksi tässä yhteydessä on tarpeen käsitellä organisaa-

tio- ja yksilökohtaisesti organisoitua hakeutumista. 

Johtamistaidon opistossa suurin osa JET-ryhmistä on organisaatiokohtaisia JET-

koulutuksia. Tutkimuksen kohteena olevan julkisen sektorin JET-koulutukseen hakeutu-

misprosessi toteuttaa organisaatiokohtaisen JET-koulutukseen hakua. Organisaatio itse tie-

dotti sekä hoiti koko koulutuksen haku- ja valintaprosessin, jossa organisaation johtoryh-

mällä oli merkittävä rooli. Johtoryhmä teki päätökset koulutuksen käynnistämisestä, haku-

ajasta sekä koulutukseen valituista tutkinnon suorittajista. Sen jälkeen organisaatiosta valit-

tu yhteistyöhenkilö lähti yhteistyössä koulutusorganisaation edustajien kanssa miettimään 

ja suunnitelmaan JET-koulutuksen pituutta, laajuutta sekä mahdollisia koulutussisältöjä. 

Kaikkien osapuolten näkökulmasta organisaatiokohtainen yksilöllinen räätälöinti oli käy-

tännössä toimivaa.  

 
KE: ”Räätälöinnillä varmistetaan se, että nää tavotteet ja tarpeet tulee nostettua 
esiin. Sekä organisaation että näitten tutkinnon suorittajien… Että jo alkusuunnit-
telussa lähetään siitä mitä he tarvii ja otetaan heidän välineitä käyttöön.” 
EM: ”Kyllä aika pitkälle sitte osallistujan ja organisaation asia tuoda esille niitä 
kehittymistarpeita ja asettaa niitä tavotteita.” 

 
Yksilökohtainen JET-koulutus muodostuu eri organisaatioiden tutkinnon suorittajista. Täs-

sä prosessissa koulutusorganisaatio on aktiivinen aloitteentekijä, jonka tehtävänä on mark-

kinoida ja ottaa yhteyttä kertomalla JET-koulutuksen luonteesta ja tavoitteista sekä mahdol-

lisista rahoitusjärjestelyistä. Usein kuitenkin yksilökohtaisen JET-koulutuksen tutkinnon 

suorittajilla on jo valmiiksi tietoa koulutuksesta sekä organisaation tuki ja he vain hakevat 

vahvistusta päätöksilleen. Tutkimuksen kohteena olevassa avoimessa JET-koulutuksessa 
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hakeutuminen tapahtui yksilökohtaisesti ja omaehtoisesti. 

 
TS: ”Otin tän JTO: esitteen ja huomasin, et tämmönen on ja sitte ku oli esimiehen 
kans juteltu, et jotaki täydennyskoulutusta vois käyä tai muuta, ni sitte esittelin hä-
nelle et tää voi olla sellanen. Ja sit ilmottauduin.” 

 
 
Hakijan lähtötilanteen selvitys 

Hakijan lähtötilanteen selvittäminen ilmeni vain organisaatiokohtaisten JET-koulutusten 

suhteen ja niidenkin osalta räätälöinnillä yhteistyöhenkilön kautta. Avoimen JET-

koulutuksen tutkinnon suorittajien lähtötilanteen selvittäminen ei haastatteluissa ilmennyt. 

Koulutusorganisaatiossa hakijan lähtötilannetta selvitettiin vain tutkinto- ja koulutustarpei-

den osalta. Koska julkisen sektorin JET-koulutuksissa haku- ja valintatilanne järjestetään 

organisaatiokohtaisesti, on organisaatiolla käytännön rooli selvittää tutkinnon suorittajan 

odotukset, toiveet sekä tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen vaikuttavat 

elämän tilanteeseen liittyvät asiat (ks. liite 1.). Yksilökohtaisissa JET-koulutuksiin hakeu-

tumisissa päävastuu ko. asioiden selvittämisessä on luonnollisesti koulutusorganisaatiolla. 

 
KE: ”Siinä on tietysti yhteyshenkilöt meille, johon voi ottaa yhteyttä ja kysellä li-
sää, Ja selvitetään samalla tietysti, et myöskin tää mahdollinen tutkinnon suorittaja 
on hakeutumassa oikeeseen tutkintoon.” 

 
 
JET-koulutukseen ja näyttötutkintotoimintaan sekä ammattitaitovaatimuksiin ja ar-

viointikriteereihin perehdyttäminen  

JET-koulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen sekä ammatti-

taitovaatimusten ja arviointikriteerien ymmärtäminen tutkintoon hakeutumisvaiheessa on 

ollut vaikeaa. Lisäksi eri osapuolten perehdyttämiseen sekä erilaisten lomakkeiden täyttä-

miseen liittyvä ohjeistus on ollut puutteellista. Siksi tutkinnon suorittajat ovat tarvinneet 

runsaasti kasvokkaista perehdyttämistä ja neuvontaa. Tiivistettynä ohjeistuksen ja perehdyt-

tämisen välistä problematiikkaa voidaan kuvata tutkinnon suorittajan lauseella: ”Jos ohjeet 

selkeät ei ohjausta tarvitse kohentaa et. vica versa…”. 

Ensinnäkin JET-koulutuksen rakenne sekä sisältöön liittyvä informaatio on JTO:n 

esitteissä ja nettisivuilla kuvattu liian monimutkaisesti ja teoreettisesti. Toiseksi näyttötut-

kintotoiminnan luonne ja rakenne eivät selvinneet tutkinnon suorittajille kirjallisen materi-
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aalin avulla. Tutkintoon hakeutumisvaihe aiheutti edellä mainittujen epäselvyyksien vuoksi 

epävarmuutta tutkinnon suorittajissa ja koko tutkinnon suorittamista arvioitiin tässä vai-

heessa uudelleen. Myöskään muutamassa tapauksessa ammattitaidon itsearviointi ei ollut 

onnistunut sen vuoksi, että JET-koulutuksen ja näyttötutkintojen sisältöjä ei ollut ymmär-

retty. Kolmanneksi lomakkeiden ja mappien tekemisen funktio ei ollut tutkinnon suorittajil-

le kokonaan selvinnyt. Mappien ja erilaisten lomakkeiden täyttämiseen liittyvä ohjeistus oli 

monimutkaista ja niihin liittyvät aikataulut epäselviä. Lomakkeiden ja mappien tekemiseen 

liittyvä epäselvyys saattaa osoittain johtua myös edellä kuvatusta hakeutumisvaiheen muus-

ta yleisestä epäselvyydestä. 

 
TS: ”Et kyllä sitä vois kuvata konkreettisemmin, et mitä se JETti sitten on. Ja ehkä 
sit justiin näitten keissien avulla, muiden kokemusten avulla, että millasta se on. 
Vaikeuksia ja epäselvyyttä aiheutti myös se, et minkälainen on se näyttötutkinto ja 
mitä kaikkee siihen pitää tehhä.” 
EM: ”Kyl lomakkeistoja pystys jotenki vähän tekemään helpommaks...et se on toi 
jonkun verran ehkä raskas toi systematiikka. Mappeja tehtiin yks sinne ja toinen 
tänne, pelkkä niinku mapin tekeminen ni se on jo aika kaukasta.”  

 
Tutkinnon suorittajan saavuttaman osaamisen tunnistamisen keskeisinä muotoina ovat pe-

rehdyttäminen ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin sekä ammattitaidon itsear-

viointi ja osaamiskartoitukset (ks. liite 1.). Myös ammattitaitovaatimukset ja arviointikritee-

rit ovat olleet vaikeaselkoisia ja niiden ymmärtämiseen on tarvittu paljon aikaa ja keskuste-

luja. Ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit tyrmistyttävät tutkinnon suorittajat, kun 

he ensimmäisen kerran näkevät ammattitaitovaatimukset tutkinnon suorittamisen alkuvai-

heessa. Myös tässä vaiheessa tutkinnon suorittajat usein miettivät JET:in suorittamista uu-

delleen, koska arviointikriteerien todentaminen oman työn kautta tuntuu liian vaikealta teh-

tävältä. Myös arvioijana toimivalle esimiehelle kriteerien ymmärtäminen tuotti vaikeuksia 

näyttötilanteissa.  

 
KE: ”Usein kuulee kommentin, että arviointikriteerit tavallaan hyökkää opiskelijan 
päälle, kun hän ensin itse rupeaa perehtymään.”  
TS: ”Siinä ajattelee, et kuinka (tutkintoa) voi kukaan niinku läpästä ja et miten mä 
pystyn näyttään ne kaikki (kriteerit) oman työn kautta.”  

 
Arviointikriteeristö nähtiin hajanaisena ja osa kriteereistä keskenään ristiiriitaisena, kun yk-

si kriteeri voi kohdentua kahteen täysin eri asiaan. Tämän kuitenkin tulkittiin tarjoavan 
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enemmän mahdollisuuksia ammattitaidon arvioinnille ja jättävän väljyyttä henkilökohtais-

tamiselle. Monessa yhteydessä mainittiin, että kriteerit voisivat olla vaativia, mutta niitä tu-

lisi selkeyttää. Arviointikriteerien selkeyttämisen nähtiin motivoivan aikuisia pedagogisessa 

mielessä. Erityisesti arviointikriteerien sanamuodot vaikeuttivat niiden ymmärtämistä. Siitä 

toivottiinkin annettavan palautetta Opetushallitukselle.  

Edellä mainittujen JET-koulutukseen, näyttötutkintoon sekä arviointikriteereihin 

liittyviin epäselvyyksiin JTO:n tutorit ovat vastanneet kasvokkaisella perehdyttämisellä.  

Kasvokkainen perehdyttäminen onkin JTO:n JET-koulutuksessa tärkein ja onnistunein 

henkilökohtaistamisen muoto tutkintoon hakeutumisvaiheessa. Aloitusvaiheessa JET-tutorit 

ovat onnistuneet käymään asioita läpi riittävän perusteellisesti. Huomiota kiinnitetään myös 

siihen, että tutkinnon suorittajat omaksuvat tutkinnon suorittamisessa tarvittavan kriteeris-

tökielen. Tutkinnon suorittajille tarjotaan tietoa ja neuvontaa koulutuksesta ja näyttötutkin-

toprosessista. Lisäksi heille annetaan yksilöllistä ohjausta ja tukea, erityisesti arviointikri-

teerien todentamiseen liittyen. Hakeutumisvaiheen ohjaus todentuukin tutkinnon suorittaji-

en perehdyttämisen, neuvonnan ja tukemisen kautta. Työmuotoina on käytetty yksilö-, 

pienryhmä- tai koko ryhmän perehdytystä. Perehdyttämisen välineinä on käytetty vanhassa 

mallissa käytössä ollutta Hensu-mallia, case-esimerkkejä, yhdessä käsittelyä ja kokemusten 

jakamista sekä yksilöllistä opastusta.  

 
KE: ”Yhdessä saatetaan vähän penchmarkata ja katotaan, että mistä tässä on ky-
symys… ihan kannustavasti tietysti, että aletaan päästä pikku hiljaa jäljille”. 
TS: ”JTO:n tutorit hirveen hyvin oivalsivat ja väänsivät meille rautalangasta ja 
huuomorillakin, että se oli kyllä kauhean kivaa.” 
TS: ”Sitten saatiin muutamia lisäohjauksia tänne meidänkin ryhmälle, että ne 
JTO:n tutorit tulivat niihin perjantain tapaamisiin ja antoivat palautetta, kun pyy-
dettiin. Oltiin aina semmoisessa koululaisen roolissa, että me halutaan ohjausta, et-
tä ollaan tosiaan hukassa. Et siinä jos olisi ollu kauhean virallista, niin se olisi ollut 
huono juttu.”  

 
 
Ammattitaidon itsearviointi ja osaamiskartoitukset hakeutumisvaiheessa 

Ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin perehdyttämisen ohella ammattitaidon it-

searviointi ja osaamiskartoitukset on toinen tutkinnon suorittajan saavuttaman osaamisen 

tunnistamisen keskeinen muoto (ks. liite 1.). Ammattitaidon itsearviointien ja osaamiskar-

toitusten tekeminen on systemaattista, riittävää ja tarkoituksenmukaista. Tutkinnon suoritta-
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jien mielestä arvioinnit ovat toimivia. Itsearvioinnit ja osaamiskartoitukset on JTO:n JET-

koulutuksessa tuotteistettu tutkinnon sisään. Heti koulutuksen aluksi tutkinnon suorittajat 

tekevät kriteeripohjaisen Johtamisen ammattitaidon nykytilan arvioinnin yhdessä esimie-

hensä kanssa. Se nähdään JET-koulutuksen punaisena lankana, koska se tehdään tutkinnon 

suorittamisen loppuvaiheessa uudestaan. Lisäksi koulutuksen alussa tehdään johtamiskäyt-

täytymisen arviointi. Arvioinnin käsittely ryhmissä oli avointa, mutta tukevaa ja rohkaise-

vaa. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyen arviointeja ja osaamiskartoituksia 

JET-koulutuksessa tehdään nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyen. Aikaisemman osaa-

misen tunnustaminen jo olemassa olevilla näytöillä ei koulutusorganisaation edustajien 

mukaan ole yleistä, eikä siihen myöskään aktiivisesti kannusteta. Tämä on ristiriidassa hen-

kilökohtaistamisen perusidean kanssa, jonka mukaan asiantuntijan arvio ja johtopäätös tut-

kinnon suorittajan saavuttamasta ammattitaidosta ratkaisee tutkinnon tasovalinnan tai saa-

vutetun osaamisen tunnustamisen dokumentoitujen suoritusten ja näyttöjen perusteella (ks. 

liite 1.).  

 
TS: Johtamiskäyttäytymisen arviointi oli varmaan yks pysäyttävämpiä. Ainaki itel-
le se oli tosi hyvä, kun sai sen palautteen kollegoilta ja esimieheltä siitä yhteenve-
dosta ja omasta johtamiskäyttäytymisestä.” 
KE: ”Aika vähän tästä Jetistä sitä on semmosta, että ihmiset haluais niinku päästä 
ns. helpolla ja tois niitä olemassa olevia näyttöjä. Vaan että lähetään pohtimaan 
nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen ennemminki.” 

 
Oppimiseen liittyvien erityistarpeiden arviointi ja niihin liittyvät tukitoimet oli koulutusor-

ganisaatiossa tiedostettu, mutta käytännössä arviointi ei ole ollut systemaattista ja toimivaa. 

Koulutusorganisaation edustajan mukaan oppimistyylikartoitus ja itseohjautuvuusvalmius -

testi tehdään ”usein ensimmäiselle jaksolle”. Tutkinnon suorittajien ja esimiesten mukaan 

niitä ei kuitenkaan ollut virallisesti tehty. Toisessa JET:issä oppimistyylin arviointi lähetet-

tiin tutkinnon suorittajille sähköpostin liitteenä, mutta sitä ei ollut kunnolla ohjeistettu eikä 

sitä koskaan virallisesti jatkokäsitelty. Oppimiseen liittyvien asioiden selvittäminen olisi 

kuitenkin ollut tarpeellista. Keskusteluissa ei ilmennyt henkilökohtaistamisen rakenteen ja 

sisällön mukainen (liite 1.) tukitoimien tarpeen määrittely. Koska pilottiryhmille ei ollut 

tehty oppimiseen liittyvää erityistarpeiden arviointia, saattaa olla, että tutkinnon suorittajille 

ei myöskään tehty arvioita ohjaus- ja erityisistä tukitarpeista. Koulutusorganisaation edusta-

jat tuntuivat luottavan siihen, että vaikeudet ja tuen tarve voidaan huomata ja niihin vastata 
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käytännön ryhmätyöskentelyssä. Selvästi kuitenkin koulutusorganisaation edustajat tiedos-

tavat tukitoimien tarpeen arvioinnin henkilökohtaistamisessa. Haastatelun aikoihin koulu-

tusorganisaatiossa laaditaankin uutta henkilökohtaistamissuunnitelmaa, jossa käydään läpi 

esimerkiksi tutkinnon suorittajan erilaiset erityis- ja ohjaustarpeet.  

 

 
EM: ”Se on varmaan semmonen olettamus, kun on niin sanotusti tän tason ihmisist 
kysymys, ni eihän niillä nyt mitään vaikeuksia oo.” 
TS: ”Tai just näihin keinoihin sitte et millä sit toteutti näitä juttuja, ni kaiken kaik-
kiaan sen ideoiminen…Tämmösiä, ni ehkä se ois tuonu semmosta tietynlaista 
varmuutta siihen ja sit erilaisuuden tunnistamista.” 
KE: ”Kun on tämmönen vastuukouluttaja, ni aika hyvin kuitenki oppii sen ryh-
mänsä tarpeet huomioimaan.” 

 
 
Ohjauksen rooli hakeutumisvaiheessa 

Ohjaus–teema nousi aineistosta esiin monessa yhteydessä, jolloin sitä ei voitu asiayhteydes-

täkään kohdentaa, jakaa tai liittää erikseen mihinkään henkilökohtaistamisen kolmeen vai-

heeseen. Eli se oli ns. yleistä puhetta ko. ilmiöstä. Ohjauksen voidaan ensinnäkin päätellä 

liittyvän yleisesti opiskeluprosessiin. Toiseksi ohjaus voidaan nähdä olevan aikuisopiskelun 

henkilökohtaistamisen tärkein elementti. Yleisesti voidaan sanoa, että tutkinnon suoritta-

misvaiheen ohjaus on selkeästi koulutusorganisaation vastuulla, mutta hakeutumis- ja tar-

vittavan ammattitaidon hankkimisvaiheen ohjausrooli, perehdyttämistä ja neuvontaa laa-

jemmin käsitettynä, on kaikille eri osapuolille vielä epäselvänä. 

Tutkinnon suorittajien ohjaus hakeutumisvaiheessa käsitettiin laajemmin kuin tut-

kinnon suorittajien perehdyttäminen ja neuvonta, jota koulutusorganisaatiossa annetaan lä-

hinnä valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutusorganisaation edustajat pitivät ohjauk-

sen ja tuen antamista hakeutumisvaiheessa organisaation tai oppisopimusviranomaisten teh-

tävänä. Tästä voidaan päätellä, että koulutusorganisaation edustajat painottivat ohjauksesta 

keskusteltaessa yksilökohtaisia JET-koulutuksia enemmän organisaatiokohtaisesti toteutet-

tuja JET-koulutuksia. Perusteita organisaatioiden ja oppisopimusviranomaisten rooliin ha-

keutumisvaiheen ohjauksessa koulutusorganisaation edustajat hakivat 1.) aikuisopiskelun 

periaatteista: ”tää on aikuisopiskelua, jonka yksi pääpointti on itseohjautuvuus”, 2.) käytän-

nöistä: ”kun me ei nähdä sitä arkea” sekä 3.) oppisopimusviranomaisia koskevista velvoit-

teista: ”se on mun mielestä, uskallanko sanoa, mun mielestä säädöksissä näin”. Koulutus-
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organisaatiosta tutkinnon suorittajien on mahdollista saada ohjausta myös tutkintoon hakeu-

tumisvaiheessa, mutta yhteydenotossa korostuu tutkinnon suorittajien vastuu ja koulutusor-

ganisaation ns. reaktiivinen rooli. 

 
KE: ”Tässä on tää asetelma mikä siellä AiHe-jutustakin on tuttu, tää siirtyminen 
tästä oppilaitoskeskeisyydestä siihen opiskelijakeskeisyyteen, ja tää metodit ja 
koulutus on yks just se se pointti, että se ohjaus ja tuki, ei aina tuu täältä meidän 
kautta...” 
KE: ”Mutta Jeteissä on aina kuitenkin meillä aina se vastuukouluttaja, että kyllä 
opiskelijakin tietää keneen voi ottaa yhteyttä…”.  
TS: ”Sitten saatiin muutamia lisäohjauksia tänne meidänkin ryhmälle, että ne 
JTO:n tutorit tulivat niihin perjantain tapaamisiin ja antoivat palautetta, kun pyy-
dettiin…”  

 
Edellä auki kirjoitetuista tuloksista voidaan päätellä, että organisaatiokohtaisten JET-

koulutuksen suorittajat saattavat saada yksilökohtaisen JET-suorittajia enemmän ja parem-

paa ohjausta hakeutumisvaiheessa kolmestakin syystä. Ensinnäkin koulutusorganisaation 

edustajat pitivät ohjauksen ja tuen antamista hakeutumisvaiheessa organisaation ja oppiso-

pimusviranomaisten tehtävänä. Koska JET-suorittajat tulevat yksilökohtaiseen JET-

koulutukseen omaehtoisesti ja mahdollisesti yksin tai muutaman hengen ryhmissä, saattaa 

ko. organisaatioissa ohjaus olla heikompitasoista organisaatiokohtaisten JET-koulutukseen 

verrattuna (vrt. myös tähän liittyen edellä kirjoitetut tulokset hakeutumisvaiheen organi-

soinnin eroista organisaatioissa). Hakeutumisvaiheen ohjaus organisaatio- ja yksilökohtai-

sissa JET-koulutuksissa saataa olla eritasoista myös siitä syystä, että organisaatiokohtaiset 

JET-koulutukset ovat yksilökohtaisia yleisempiä ja haastatteluaineiston perusteella niihin 

panostetaan enemmän. Hakeutumisvaiheen voidaan tutkinnon suorittamisen aloitusvaihee-

na myös ajatella olevan hyvinkin herkkä vaihe. Avoimen JET-suorittajat kertoivatkin mo-

nessa yhteydessä olevan melko yksin suorittamisensa kanssa. Tuen ja kannustuksen saamis-

ta ohjauksen muodossa ykslökohtaisissa JET-koulutuksissa ei myöskään lisää se, että ha-

keutumisvaiheessa korostui tutkinnon suorittajan oma vastuu ohjauksen saamiseksi. Orga-

nisaatiokohtaisissa JET-koulutuksissa saman organisaation suorittajia on enemmän ja siksi 

myös vertaistuen merkitys voidaan ajatella olevan näissä ryhmissä suurempaa. 

Tutkinnon suorittajien ohjaus organisaatioissa ei ole ollut riittävää ja onnistunutta. 

Siksi koulutusorganisaation edustajat kouluttavat ja sitouttavat työorganisaatioiden esimie-

hiä ja työpaikkaohjaajia eli ns. mentoreita ohjaamaan tutkinnon suorittajia tutkintoon ha-
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keutumisvaiheessa.  JTO:n JET-koulutuksessa kehitetty mentorikoulutus onkin otettu laa-

jamittaisesti käyttöön. Mentorikoulutuksen tarkoituksena on saada työelämä vahvemmin 

mukaan JET-koulutusten organisointiin. Tärkeänä tavoitteena nähdään se, että ohjauksen ja 

tuen tarjoaminen tutkinnon suorittajille jakaantuisi työ- ja koulustuorganisaation välillä ta-

saisemmin. 

  
KE: ”Meillähän on siihen käytännöt olemassa, että me lähdetään sitte siinä ohjel-
man alussa sitte sopimaan tietyistä ohjauskäytännöistä.”   
KE: ”Sen takia tällä mentorointikoulutuksella on yritetty jollain lailla vastata tähän 
tarpeeseen, mikä työelämästä tulee, että… heidänkin tarvii tietää jotain jetistä, että 
he voi sitte lähteä antamaan tukea”. 

 
 
Eri osapuolten välinen yhteistyö hakeutumisvaiheessa 

Yhteistyö työ- ja koulutuorganisaatioiden välillä on organisaatiokohtaisessa JET-

koulutuksessa ollut toimivaa ja tarkoituksenmukaista. Koulutusorganisaatiolta vaaditaan 

riittävää perehtymistä organisaatiokohtaiseen työn sisältöön. Hyviä yhteistyökäytäntöjä 

ovat koulutustarpeiden yhteensovittaminen, räätälöinti sekä kehitetty mentorikoulutus. Yh-

teistyön organisointivastuu on koulutusorganisaatiolla. Oppisopimuskoulutuksissa yhteis-

työtä tehdään myös oppisopimusviranomaisten kanssa, koska jo päätös tutkinnon suoritta-

misesta tapahtuu yhteistyössä eri viranomaisten kesken. Avoimen JET-suorittajien organi-

saation kanssa yhteistyö ei ollut riittävää, koska organisaation johto ei ollut sitoutunut JET-

koulutuksen etenpäin viemiseen ja linkittämiseen oganisaation kehittämishankkeisiin.  

 
KE: ”Koulutustarpeita yhteen sovitetaan, kun mennään keskustelemaan ja päät-
täämään niistä (JET-ohjelmista), et millä tavalla se halutaan tehdä”. 
TS: ”Räätälöinti oli kyl varmaan se heidän vahvuutensa, et he tavallaan eli siinä 
mukana niin paljon.”  
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TAULUKKO 1. Henkilökohtaistamisen toteutuvat ja sitä edistävät käy-
tännöt JET-koulutukseen hakeutumisvaiheessa. 
 
Henkilökohtaistamisen toteutuvat käytän-
nöt hakeutumisvaiheessa 

 

Henkilökohtaistamista edistävät käytännöt 
hakeutumisvaiheessa 

 

 
Yhteistyön tiivistäminen organisaatioiden kanssa 
yksilökohtaisissa JET-koulutuksissa 

 

 
Yhteistyö organisaatioiden kanssa organisaa-
tiokohtaisessa JET-koulutuksessa 

• koulutustarpeiden yhteensovit-
taminen 

• räätälöinti 
• esimiesten ja mentoreiden kou-

luttaminen 
 

 
JET-hausta vastaavien yhteyshenkilöiden pereh-
dyttäminen henkilökohtaistamisen lähtötilanteen 
selvityskohteisiin (ks. liite 1.) 

 

 
Ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikritee-
reihin  

 
• perehdyttäminen 
• neuvonta  
• tuen antaminen  

 

 
JET-koulutuksesta ja näyttötutkinnosta kertovat 
esitteet ja nettisivut  

 
• informatiivisemmaksi 
• konkreettisemmaksi 
• käytännönläheisemmäksi 

 
 

Perehdyttämisen toimivat välineet 
• HENSU-malli, esimerkit 
• yhdessä käsittely ja kokemusten 

jakaminen 
• yksilöllinen opastus 

 

 
Lomakkeiden täyttämisen ja toimittamisen oh-
jeistus yksinkertaisemmaksi. 

 
Jos mahdollista, lomakkeita ja mappeja vähem-
mäksi. 

 
 

Ammattitaidon itsearviointi ja osaamiskartoi-
tukset 

• systemaattista 
• riittävää 
• tarkoituksenmukaista 

 

 
Oppimiseen liittyvien erityistarpeiden arviointi 
vakiintuneeksi käytännöksi. Sekä niihin liittyvien 
tukitoimien  

• määrittely 
• käytännön organisointi 
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6.3 Opiskelijaa palvelevat käytännöt näyttötutkinnon suorittamisvaihees-

sa 
 

Ryhmä- ja yksilöohjaus näyttötutkinnon suorittamisessa 

Näyttöjen suunnittelun ja toteutuksen ohjaus voidaan ajatella kuuluvan koulutusorganisaa-

tion tehtäviin, koska näyttöprosessi on kokonaisuudessaan osoittautunut organisaatioille 

melko vieraaksi asiaksi. Näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä ohjaus onkin par-

haiten toimiva henkilökohtaistamisen käytäntö JTO:n JET-koulutuksessa. JET-

koulutuksessa ohjausta on tarjolla runsaasti ja se on toimivaa. Näyttövaiheen ohjaukseen 

liittyy myös tuen tarjoaminen. Tutkinnon suorittajat kokivatkin saaneensa paljon tukea ja 

kannustusta näyttöjen suunnitelussa ja toteutuksessa. JTO:n tutorit ovat kyenneet luomaan 

läheisen suhteen tutkinnon suorittajiin sekä hyvän ilmapiirin ryhmätapaamisiin. Valmiin 

palautekyselyn kysymykseen ”missä olemme onnistuneet” kertyi 28 lausetta. Niistä 24 lau-

seen voidaan tulkita liittyvän neuvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi useassa lauseessa korostet-

tiin myös läheisen suhteen ja ilmapiirin luomista sekä tuen ja kannustuksen tarjoamista. 

Myös henkilökohtaistamisen rakenteeseen ja sisältöön liittyen (ks. liite 1.) tutkinnon ete-

nemistä seurataan ja tarkistetaan esimerkiksi keskustelemalla näyttösuunnitelmien toteutu-

misesta. Näyttösuunnitelmaa ei lyödä lukkoon ennen toista näyttökeskustelua, vaan sitä 

muutetaan esimerkiksi organisaatiomuutoksista johtuvien työtehtävä- ym. muutosten mu-

kaisesti.  

 
KE: ”Me on panostettu paljon siihen, että on tätä henkilökohtasta kanssakäymistä 
niinku kasvokkain aika paljon.” 
KE: ”Me pyritään tukemaan jatkuvasti ja mennään sen tutkinnon suorittajan niinku 
maailmassa mukana.” 
 
Lainaukset valmiista palautekyselystä kohtaan: ”Missä olemme onnistuneet?”:  
TS: ”Olette luoneet hyvän ilmapiirin ja rauhoittaneet hätääntyneitä.” 
TS: ”Mielestäni saitte läheisen suhteen kurssilaisiin.” 
TS: ”Kannustaminen” 
TS: ”HENSU ja HOPS tekemisessä, ”pelille taluttamisessa”.” 

 

JET-koulutus – ja henkilökohtaistamisprosessi laitetaan liikkeelle ohjauskeskusteluissa, 

jotka käydään useimmiten valmistavan koulutuksen yhteydessä. Ohjausmuotoina käytetään 

yksilö- tai ryhmäohjausta. Joissain tapauksissa ohjauskeskustelu tutkinnon suorittajan kans-
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sa on käyty myös työpaikalla, jolloin myös suorittajan esimies tai työpaikkaohjaaja on ollut 

siinä mukana. Julkisen sektorin - ja avoimen JET-suorittajat korostivat eri ohjausmuotoja ja 

myös ohjauksen funktio sai niissä eri merkityksiä. Kun julkisen sektorin JET-suorittajat 

painottivat ryhmässä saatavaa neuvontaa ja perehdyttämistä, avoimen JET:in suorittajat ko-

kivat yksilöohjauksen ja tuen tarpeen erittäin tarpeellisena ja tärkeänä henkilökohtaisen oh-

jauksen muotona. (Ks. seuraavat kappaleet). Vaikka koulutusorganisaation edustajat puhui-

vat tutkinnon suorittajien henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen tarpeesta hyvin yleisel-

lä tasolla (täsmentämättä ja määrittelemättä tutkinnon suorittajien ohjaustarvetta, vrt. liite 

1.), voidaan ohjaustarpeesta keskustelun tulkita sisältävän henkilökohtaistamisen element-

tejä.  

 
KE: ”Ihmiset on tietysti erilaisia, et joskus ohjausta tarvitaan ihan eri tavalla, jos-
kus kaikki menee niinku vettä vaan, mutta sitähän se on se opiskelu…” 
KE: ”Sekin on henkilökohtastamista, että…löydetään, et kuinka paljon kukaki tar-
vii ohjausta. Ja kyllä ne aika itseohjautuvasti opiskelijat hakee sitä ohjausta, jos si-
tä tarvitsee.” 

 

Organisaatiokohtaisessa julkisen sektorin JET-koulutuksessa näyttöjen suunnittelun ja to-

teutuksen ohjausmuotona ryhmäohjaus oli yksilöohjausta yleisempää ja sen voidaan tulkita 

toimineen hyvin. Organisaatiokohtaisen JET-koulutuksen julkisen sektorin haastateltavat 

painottivat ryhmässä saatavaa näyttöihin perehdyttämistä ja neuvontaa. Heidän osaltaan yk-

silöohjaukset eivät tulleet lainkaan esille. Myös julkisen sektorin suorittajille tehdystä 

JET:in näyttöprosessin palautekyselyn vastauksista voidaan päätellä ensinnäkin ryhmäoh-

jauksen merkittävä rooli yksilöohjausten sijaan ja toiseksi perehdyttämisen ja neuvonnan 

painotus ohjauksessa. Näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tutkinnon suorittajat pe-

rehdytetään ryhmässä näytössä osoitettaviin tutkinnon osiin sekä soveltuviin näyttöympä-

ristöihin ja -ajankohtiin. Näyttöihin perehdyttämisen ja neuvonnan apuna käytetään JET-

koulutuksen hakeutumisvaiheessa käytössä olevia välineitä kuten Hensu-mallia, case-

esimerkkejä sekä yhdessä käsittelyä ja kokemusten jakamista.  

 
TS: ”Sitten saatiin muutamia lisäohjauksia tänne meidänkin ryhmälle, että ne 
JTO:n tutorit tulivat niihin perjantain tapaamisiin ja antoivat palautetta, kun pyy-
dettiin…”  
TS: ”Ohjausta olisi varmaan tarvittu enemmän, mutta en tiedä miten porukan olisi 
saanut kokoontumaan.” 
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TS: ”Epätoivoiset kokelaat (me) olisimme tarvinneet alussa jämäkämpää otetta kä-
sitteiden ja lomakkeiden ohjeistuksessa.” 

 
Yksilökohtaisessa avoimen JET-koulutuksessa yksilöohjaus näyttöjen ohjausmuotona oli 

yleisempää kuin ryhmäohjaus. Yksilöohjauksissa painottuu perehdyttämisen ja neuvonnan 

lisäksi henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarjoaminen. Avoimen JET:in suorittajat koki-

vatkin yksilöohjauksen erittäin tarpeellisena ja tärkeänä henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen 

muotona. Koulutusorganisaation järjestämissä ryhmäohjauksissa näyttöjen toteutukseen 

liittyvät asiat eivät heille selvinneet. Ilman yksilöohjausta näytön suunnittelu- ja toteutus 

olisi ollut tutkinnon suorittajille liian vaikea tehtävä. 

 
TS: ”Mut sitte se kun noin saa sen rungon ja sit ku kävi tutorin kans se lävite, se 
anto mun mielestä tosi paljon. Et käytiin yhessä, et mitä mä oon niinku ajatellu, et-
tä tää mun työn kannalta näin… ja hän kommentoi. Se on kyllä hyvä, että se käy-
dään tutorin kans kahestaan lävite.” 
TS: ”Et jos sitä (yksilöohjausta) ei ois ollu, niin ei varmaankaan mä en usko et ois 
se ensimmäinen näyttökeskustelu menny ees niinku… et siinä ois varmasti ollu 
puutteellisuuksia huomattavasti. Et se on kyl ehdoton siinä, että on se (yksilöohja-
us) käytettävissä…” 

 
Näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaiheen ohjaukseen liittyen henkilökohtaistamisen hyvänä 

käytäntönä voidaankin pitää ohjausmuotojen räätälöityä ja tarpeen mukaista tarjoamista 

JET-koulutuksissa. Kasvokkainen yksilöohjaus ei siten ole ainoa henkilökohtaistettu ohja-

uksen työmuoto. Joitakin tutkinnon suorittajia ja koulutusryhmiä ryhmäohjauksen voidaan 

nähdä palvelevan parhaiten. Saattaa olla, että julkisen sektorin JET-suorittajat eivät oman 

sisäisen työpaikkaohjauksen sekä koulutusorganisaation tarjoaman ryhmäohjauksen lisäksi 

enää tarvinneet yksilöohjausta. Avoimen JET-suorittajilla organisaation sisäiset ryhmäta-

paamiset eivät olleet mahdollisia, koska suorittajia oli vain muutamia samasta organisaati-

osta. Tämän vuoksi yksilöohjausta ehkä tarvittiin enemmän. Avoimen JET:in suorittajat ko-

rostivat myös ryhmäytymisen tarvetta, mikä saattaa kertoa lisäohjauksen ja -tuen tarpeesta.  

 
TS: ”Jos aatellaan, et me ollaan opiskelijaryhmä, ni ensimmäinen jakso kannattas 
pitää internaattina jossain, et me tutustuttas toisiimme. Ja nyt mun mielestä, kun 
me ollaan jo vuos oltu yhessä, ni tuntuu, et nyt vasta ryhmäs aletaan luottaan toi-
siin.” 

 
 
Virtuaalisen oppimisympäristön rooli tutkinnon suorittamisvaiheen ohjauksessa 
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Virtuaalisen oppimisympäristön käyttöä, erityisesti tutkinnon suorittamisen näkökulmasta, 

tarkastellaan tässä yhteydessä, koska se nousi esiin monessa yhteydessä kaikissa haastatte-

luissa. Virtuaalisen oppimisympäristön teeman voidaan ikään kuin sanoa olevan näyttötut-

kinnon suorittamiseen liittyvä yllättävä tulos. Erityisesti virtuaalisesta oppimisympäristöstä 

keskusteltiin verkko-ohjauksen näkökulmasta. Voidaan päätellä, että virtuaalisen oppi-

misympäristön käyttöä - sekä verkko-ohjausta tulisi JET-koulutuksessa vahvistaa.  

JET-koulutuksissa käytössä oleva virtuaaliopisto on toimiva materiaalipankkina, 

informaation välittämisessä sekä opiskelun jäsentäjänä. Virtuaaliopistoa ei ole kuitenkaan 

hyödynnetty verkko-oppimisessa, ohjauksessa eikä tutkinnon suorittajien ryhmäytymisen ja 

yhteisöllisyyden lisääjänä juuri lainkaan. Erityisesti koulutusorganisaation edustajat näkivät 

virtuaalisen oppimisympäristön käytölle monia asiantuntijuuteen, tekniikkaan ja asenteisiin 

liittyviä esteitä. 

 
KE: ”Kaikkein turvallinenhan muoto on se kasvokkainen tapaaminen edelleen.” 
KE: ”Virtuaalioppimisympäristöt ovat aika kömpelöitä tällaseen, kun sinne tulee 
paljon suorittajia ja paljon informaatiota, ni sitä (tietoa) ei kätevästi sieltä löydä ja 
se vuorovaikutuksellisuus häviää.” 

 
Verkko-ohjaus pyritään uuden virtuaaliympäristön myötä kuitenkin saamaan vahvempaan 

asemaan. Virtuaalisen oppimisympäristön käyttö koettiin tärkeäksi erityisesti tutkinnon 

suorittamisen ohjauksen näkökulmasta. Ohjausta pyritäänkin tulevaisuudessa antamaan hy-

vin toimivan virtaaliopiston puitteissa. Verkko-ohjauksen toteutuksen nähtiin helpottavan 

yhteistyötä ja yhteydenpitoa tutkinnon suorittajiin. Sen myös nähtiin olevan taloudellisesti 

kannattavampaa verrattuna kasvaokkaiseen yksilö- tai ryhmäohjaukseen.  

Haastateltujen eri JET-koulutuksiin osallistuvien näkemykset verkko-oppimisen ja 

– ohjauksen käytön tarpeellisuudesta poikkesivat toisistaan. Siksi niitä kuvataan tässä yhty-

edessä erikseen. Julkisen sektorin haastateltavat kokivat verkko-ohjauksen liian hitaana ja 

verkkokeskustelut liian aikaavievinä. Verkkokeskusteluihin heitä oli kannustettu, mutta 

keskusteluihin ei joko keretty tai koettiin, että kavokkainen keskustelu oli riittävää. Julkisen 

sektorin tutkinnon suorittajille tehdyssä palautekyselyssä virtuaaliopiston hyödyntämiseen 

liittyen kertyi 18 lausetta. Haastattelun tuloksista poiketen viidessä lauseesa viitattiin verk-

kokeskustelun ja/tai verkko-ohjauksen tarpeellisuuteen. Verkkokeskustelulle esimerkiksi 

toivottiin selkeämpää funktioa ja kahdessa lauseessa ehdotettiin, että keskusteluun osallis-
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tuminen pitäisi olla opintosuoritus. Lisäksi kymmenessä lauseessa kiinnitettiin huomiota 

teknisiin ongelmiin tai puutteisiin virtuaaliopiston nettisivuilla. Saattaa olla, että virtuaa-

liopiston aktiivisempi hyödyntäminen ei kiinnostanutkaan juuri monien teknisten ongelmi-

en tai puutteiden takia.  

Avoimen JET-suorittajat puolestaan pitivät virtuaaliopistoa tärkeänä ja heillä oli 

monia kehittämisehdotuksia. Varsinkin aloitusvaiheessa virtuaaliopiston merkitys näyttäy-

tyi heille tärkeänä informaation jakamisen -, opiskelun jäsentämisen - sekä muihin opiskeli-

joihin tutustumisen muodossa. Virtuaaliopistoa olisi toivottu hyödynnettävän enemmän ni-

menomaan verkko-oppimisen ja -keskustelujen muodossa. Verkkokeskusteluun toivottiin 

tavoitetta, mahdollisesti pientä velvoitetta sekä keskustelun ohjaajaa. Virtuaaliopiston hyö-

dyntämisen lisäämisen voidaan tulkita liittyvän myös avoimen JET-suorittajien ryhmäyty-

misen ja yhteisöllisyyden lisäämisen tarpeeseen (vrt. edellä kirjoitut tulokset ryhmäytymi-

sestä ja yhteisöllisyyden puuttumisesta). 

 
TS: ”Olisi voitu järjestää vaikka verkko-oppimismoludi. Olisi viety joku asia ja sit 
tehty ihan tällanen verkko-opiskelujakso.” 
TS: ”Ois auttanu, jos esimerkiks tähän näyttötutkinnon siihen alkuun, et ois niinku 
sitä kautta kokoonnuttu ja ois esitetty niitä kysymyksiä ja jaettu kokemuksia ja tu-
tustuttu.” 
TS: ”Kuvakalleria oli itse asiassa tosi kiva, koska me ehittiin niin lyhyesti nähä 
niitä (opiskelijoita)… Jos me oltas tutustuttu toisiimme paremmin, ni ehkä sillä ei 
olis ollu niin isoo roolia, et se ois sit vaan jääny tonne.” 

 
 
Eri osapuolten välinen yhteistyö näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa 

Näyttöjen suunnittelu- ja toteutus rakentuu luonnostaan tutkinnon suorittajan ja organisaa-

tion eri osapuolten väliseen yhteistyöhön kahdestakin syystä. Ensinnäkin suunnitellessaan 

näyttöjen keräämistä, tutkinnon suorittajat tarvitsevat myös organisaatio- ja työkohtaista 

ohjausta. Toiseksi kerätessään näyttöaineistoa työelämän arjesta, tutkinnon suorittajat tar-

vitsevat työelämän arvioijien lausuntoja. Näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa koulu-

tusorganisaatiosta saadun näyttöprosessin ohjauksen (ks. edellä) lisäksi tutkinnon suorittajat 

tekevät yhteistyötä lähinnä oman organisaation sisäisten työpaikkaohjaajien /mentoreiden 

sekä ammattitaidon- ja näyttöjen arvioijien kanssa. Usein näyttöaineiston keräämisessä tut-

kinnon suorittajat tekevät yhteistyötä myös esimerkiksi eri asiakkaiden, kollegoiden ja naa-

puriosastojen ihmisten kanssa.  
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Niissä organisaatioissa, joissa henkilöstön kehittämisellä on strateginen asema (vrt. 

tulokset edellä) ja jotka ovat muutoinkin organisoituneet tutkinnon suorittajien tueksi, pal-

velevat tutkinnon suorittajia paremmin. Näyttää siltä, että julkisen sektorin JET-suorittajien 

näyttöihin liittyvä yhteistyö työpaikalla on kaikkien edellä mainittujen osapuolten kanssa 

tiiviimpää ja antoisampaa verrattuna avoimen JET-suorittajien yhteistyöhön omassa organi-

saatiossaan. Koulutusorganisaation edustajat näkivät tutkinnon suorittajien ja organisaatios-

sa toimivien välisen näyttöihin liittyvän yhteistyön olevan pääpiirteittäin toimivaa. Ainoas-

taan työpaikkaohjaus nähtiin osassa JET-koulutusten organisaatiossa laiminlyötynä osa-

alueena. Tähän haasteeseen koulutusorganisaatio on pyrkinyt vastaamaan kehittämällään 

mentorointikoulutuksella.   

Työorganisaation sisäinen työpaikkaohjaus eli mentorointi oli toimivaa ja tarkoi-

tuksenmukaista ainoastaan julkisen sektorin JET-koulutuksen organisaatiossa. Tomivuu-

teen vaikutti moni asia. Ensinnäkin organisaation sisäinen ohjaus oli kytketty organisaation 

henkilöstön kehittämiseen ja se oli organisoitu johtoryhmässä. Tutkinnon suorittajat ko-

koontuivat työpaikalla sisäisiin ryhmäistuntoihin ja työpaikan sisäiset ohjaajat nähtiin tär-

keinä peilaamisessa. Toiseksi JET-suorittajien ohjaus voidaan tulkita olevan linjassa orga-

nisaation strategisten linjausten, tavoitteiden ja kehittämiskohteiden kanssa. Usein työpaik-

kaohjaajat olivatkin ns. johtoportaanhenkilöitä, mikä mahdollistaa organisaation tavoitteita 

tukevan ohjauksen. Se myös saattaa edesauttaa molempien osapuolten parempaa sitoutu-

mista ohjaustilanteisiin. Ohjaaja esimerkiksi kykeni ohjaustilanteissa estämään eri suoritta-

jien kehittämisprojektien päällekkäisyyden ja suuntaamaan niitä organisaation tavoitteiden 

suuntaisesti. Valmiin palautekyselyn mukaan puolet työpaikkaohjaukseen vastanneista tut-

kinnon suorittajista olivat työpaikkaohjaukseen tyytyväisiä. Palautekysen tuloksista voi-

daan päätellä, että työpaikkaohjaus vaatii kehittämistä ensinnäkin mentoreiden tiedonsaan-

nin ja ohjeistuksen suhteen. Vastausten mukaan mentorit eivät tunnne tarpeeksi JET:tiä ja 

siksi heillä ei ole valmiuksia ohjata. Toiseksi työpaikkaohjaajia tulisi sitouttaa ja motivoida 

enemmän ensinnäkin omassa tehtävässään ja toiseksi tukemaan JET-koulutuksen tavoitteita 

ja koko oppimisprosessia.  

  
EM: ” Ainakin mä kävin jokaisen kans sit sitä keskustelua siitä, et ku osalla oli 
niinku vähän vaihtoehtosiakin näitä, et minkä hän nyt ottaa ja näin. Nimenomaan 
se organisaation kannalta tuntuis erityisen hyvältä, et mä tiesin sitte et mitä toinen 
oli tekemässä, ni näin ettei ne toissalt mee päällekkäin, mutta tota täydentävät toi-
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siansa.” 
 

Avoimen JET-koulutuksen työpaikkaohjauksen organisointi oli tutkinnon suorittajan vas-

tuulla alusta alkaen. Kummallakaan haastateltavalla ei käytännössä ole edes ollut mentoria. 

Haastateltavat kokivat, että organisaation sisäisen mentorin valinnasta ei olisi ollut vastaa-

vaa hyötyä ja se olisi vain rasittanut molempia osapuolia. Siksi toinen haastateltavista ko-

keili vertaismentorointia toisen kurssilaisen kanssa, mikä ei kuitenkaan toiminut. Työpai-

kalta ei muutoinkaan tarjottu eikä saatu näyttöihin liittyvä ohjausta. Esimiehen kanssa tut-

kinnon suorittajat keskustelivat jonkin verran. Keskustelujen voidaan kuitenkin tulkita ole-

van melko pinnallista ja kohdentuvan organisaation sisäisiin ja työkohtaisiin asioihin. Tämä 

johtuu ensinnäkin siitä, että hallinnolliset esimiehet toimivat fyysisesti kaukana ja heillä ei 

ole tarkkaa käsitystä tutkinnon suorittajien päivittäisestä työstä. Toiseksi tutkinnon suoritta-

jien esimiehillä ei ollut tietoa JET-koulutuksesta, johon informointi ja perehdyttäminen oli 

tutkinnon suorittajien vastuulla. Konkreettinen näyttöihin liittyvä tekeminen nähtiin parhai-

ten sitouttaneen esimiehiä keskusteluihin. Käytännössä avoimen tutkinnon suorittajat koki-

vat olevansa toistensa mentoreita ja he ovat keskenään keskustelleet oppimisprosessiin liit-

tyvistä asioista paljonkin. 

 
EM: Jos mun ois vielä pitäny ottaa talon sisältä mentori, jolle mun ois pitäny selit-
tää kaikki tää, et mitä tähän nyt liittyy, ni mä koin sen et siitä ei oo mulle oikees-
taan hyötyy, vaan et mä joudun jotakuta rasittamaan sillä asialla ja se vie multa ai-
kaa, kun mä sit kerron hälle mistä täs prosessissa on kyse.” 
TS: ”Keskustelut on avartanu esimiehen silmiä kanssa, että mitä mä oikeesti teen 
täällä, kun on kertonu.” 
TS: ”No mä esimerkiks en kyllä käyny kyllä oman esimieheni kans keskusteluja, 
muuta kun kerroin, että mulla on tämmönen näyttötilaisuus…” 

 

Näyttöjen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tutkinnon suorittajat tekevät yhteistyötä myös 

ammattitaidon- ja näyttöjen arvioijien kanssa. Käytännön yhteistyö arviojien kanssa voi-

daan tulkita olevan pitkälti tutkinnon suorittajien vastuulla. Koulutusorganisaation edustajat 

tiedostavat arvioijien ohjeistuksen ja perehdytyksen tärkeyden. Arvioijien JET-

koulutukseen ja arviointikriteereihin perehdyttäminen voidaan kuitenkin tulkita olevan lai-

minlyöty alue. Tutkinnon suorittajat toimittavat arvioijille muutaman sivun ohjeistuksen ko. 

asioihin. Lisäksi osalle arviojista järjestettiin lyhyt koulutus, mutta organisaation edustajat 

kyseenalaistivat sen hyödyn. Arvioijille toimitettavan ohjeistuksen painotus on virallinen ja 
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asiat on selitetty monimutkasesti. Lisäksi koettiin, että ohjeistus toimitettiin arvioijille liian 

myöhään. Tämä kaikki on aiheuttanut arvioijissa hämmennystä ja epävarmuutta, jota tut-

kinnon suorittajat yrittivät lievittää. Tutkinnon suorittajilla ei voida ajatella olevan tietoa ja 

taitoa arvioijien perehdyttämiseen, koska tässä vaiheessa he itsekin vielä tarvitsevat pereh-

dytystä ko. asioihin (vrt. aiemmat tulokset perehdyttämisestä). Huono ohjeistus sekä ar-

viojien huono perehdyttäminen vaikuttivat myös näyttökeskusteluihin. Arvioijiat eivät aina 

tienneet mikä on heidän roolinsa ja missä kohtaa heidän täytyy antaa kommentteja. Näyttö-

tutkintomestarit kuitenkin pelastivat tilanteen hyvän ammattitaitonsa ansiosta. Näyttökes-

kustelua varten toivottiin parempia ohjeita näyttökeskustelun kulusta sekä siitä, mihin kes-

kustelussa kiinnitetään huomiota. Myös kollega-arvioijien ohjeistusta on tarpeen parantaa.  

 
KE: ”Opiskelija voi vähän niinku alussa kammoksuakin vähän, että onko se hänen 
tehtävä perehdyttää ne (arvioijiat) tähän kriteeristöön. Mut sitte ne kokemukset on 
ollu hyviä. Ja on vaan tehty.” 
TS: ”Siinä tuli aikamoinen rimakauhu näille arvioijille, kun me toimitettiin heille 
sellanen ohjeistus…ja he oli vähän peloissaan. Meiän piti selvittää arvioijille mitä 
sä nyt arvioit ja mitä sun pitäs saada paperille aikaseks.”  
 
EM: ”Ne kollega-arviot sit näis näyttötilanteissa, ni se oli kyl varsin vaihteleva se 
tyyli myöskin sitte heillä. Just varmaan tässä johtuen et he ei oikeen tienny mitä 
heiltä odotetaan”. 

 

Avoimen JET:in suorittajat ehdottivat vakituisten ns. ammattiarvioijien reservin kokoamis-

ta organisaatiosta, koska heidänkin organisaatiosta JET-koulutuksissa käydään melkein ko-

ko ajan. Suorittajien mukaan arviointi sopisi esimerkiksi resurssoinnista ja rekrytoinnista 

vastaavien henkilöiden ammattikuvaan, koska heillä on arviointisilmää monenlaisiin tilan-

teisiin. Lisäksi JET-suorittajien arvionti toimisi heidän ammattitaidon laajentamisena. Tästä 

voidaan päätellä, että yhteistyön tiivistäminen myös avoimen JET-koulutusten organisaati-

oiden kanssa on mahdollista ja tarpeen. 
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TAULUKKO 2. Henkilökohtaistamisen toteutuvat – ja sitä edistävät käytännöt JET-
koulutusten näyttötutkinnon suorittamisessa. 
 
 
Henkilökohtaistamisen toteutuvat käytän-
nöt näyttöjen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa 

Henkilökohtaistamista edistävät käytännöt 
näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa 

 
Tutkinnon suorittajien ohjaus ja neuvonta 

• henkilökohtaista ja kasvokkaista 
• toimivaa 
• runsasta  

 
Tuen tarjoaminen 

• läheinen suhde opiskelijoihin 
• hyvän ilmapiirin luominen 
• kannustus ja motivointi 

 

 
Yksilökohtaisessa JET:issä huolehdittava tutkin-
non suorittajien 

• ryhmäytymisestä 
• yhteisöllisyydestä 
• vertaistuen käytön mahdollistamises-

ta 
• keskeyttämisen ehkäisemisestä 

 
,joissa keinoina esim. 

• runsaat keskustelut ja tutustuminen 
• verkkokeskustelut lähijaksojen välillä 
• tutkinnon suorittajien yhteistyön or-

ganisointi 
 

Ohjausmuodot räätälöitynä tarpeen mukaan 
 

• organisaatiokohtaisessa JET:issä 
pienryhmäohjaus (perehdytys ja 
neuvonta) 

• yksilökohtaisessa JET:issä yksi-
löohjaus (henkilökohtainen tuki 
ja ohjaus) 

• tarvittaessa myös ohjauskeskus-
telu työpaikalla 
 

 
Organisaatioiden sisäisten työpaikkaohjaajien / 
mentoreiden  

• sitouttaminen 
• motivoiminen 
• aktivoiminen 

 
,joissa keinoina esim.  

• riittävä tiedonsaanti ja ohjeistus 
• laajempi koulutus 
• vertaiskeskustelut (oma foorumi 

esim. virtuaalissa) 
 

Virtuaaliopisto toimiva 
• informaation jakamisessa 
• materiaalipankkina 
• opiskelun jäsentämisessä 

 

 
Virtuaaliopiston 

• funktion selkiyttäminen ja määrittely 
1. verkko-oppimisessa 
2. ohjauksessa 
3. ryhmäytymisessä 
4. yhteisöllisyyden lisääjänä 
 

Verkkokeskusteluihin tavoite, mahdollinen vel-
voite ja keskustelun ohjaaja (verkkotutor) 
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Ammattitaidon - ja näyttöjen arvioijien 

• ohjeistus  
1. selkeämmäksi 
2. yksinkertaisemmaksi 
3. tarjottava ajallaan 

• perehdyttäminen, johon avuksi esim. 
1. laajempi koulutus 
2. vertaiskeskustelut (oma foorumi 

esim. virtuaalissa) 
 
Vakituisten ns. ammattiarvioijien kartoitus eri 
organisaatioissa. 

 
 
 
 
 
6.4 Opiskelijaa palvelevat käytännöt tarvittavan ammattitaidon hankki-

misvaiheessa 
 

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen henkilökohtaistamisen vaiheena 

Tutkinnon suorittajat mielsivät JET-koulutuksen näyttötutkintona ja pitivät näyttöjä ammat-

titaidon hankkimista tärkeämpänä. Ammattitaidon hankkiminen nähtiin tärkeänä, mutta sii-

hen ei ollut osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota. Myöskään koulutusorganisaation edustajat 

eivät aina erottaneet ammattitaidon hankkimista erillisenä vaiheena, vaan näkivät näyttö-

prosessin ja ammattitaidon hankkimisen menevän päällekkäisinä prosesseina. Esimerkiksi 

arviointiprosessin kolme vaihetta kuvattiin näyttöprosessiin liittyvänä päättyen näyttökes-

kusteluun. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen sijaan painotettiin jo olemassa olevan 

ammattitaidon kehittämistä. Usein myös oppimisprosessiin ja näyttöihin liittyen käytettiin 

käsitettä ’ammattitaidon todentaminen’.  

 
EM: ”Se on muuten jännä, et määkin ku mä miellän tätä koko Jettiä ni, mulla pai-
nottuu itse asiassa hirvesti niihin näyttöihin eikä niinkä itse siihen pääasiaan eli 
siihen ammattitaidon hankkimiseen. Et mistä se tulee?  Eli tuleeko se siitä, että ku 
se näyttö on kuitenki se, et sun pitää jo siinä osoittaa ne hallittavat asiat ja se koko 
kriteeristö on niin laaja. Ni siinähän on jo oletusarvona se, että sä itse asiassa osaat 
nämä.” 
KE: ”Ammattitaidon arviointiprosessihan lähtee siitä, näistä alku…tavallaan siitä 
jo hakuvaiheesta, kun tehdään se arviointi siitä, että mitä minä tällä hetkellä osaan 
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ja se jo suuntaa tietyllä tavalla tämän tutkinnon suorittajan niinku ajattelua sen 
ammatillisuuden suuntaan. Mutta sittenhän siinä seuraava vaihe on sen ammatti-
taidon todentaminen siinä käytännön työelämässä. Ni sitte viimesenä vaiheena tu-
lee se ammattitaidon todentaminen näyttökeskusteluissa.” (Korostukset tehnyt tut-
kija) 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheeseen liittyvä epäselvyys ja vähäinen 

korostus saattaa johtua siitä, että ammattitaidon hankkimisvaihe ei koulutusorganisaation 

edustajan mukaan JET-koulutuksessa ole ollut niin vahvana kehittämiskohteena kuin näyt-

töprosessi. Näyttöprosessi oli muutenkin keskusteluissa ensisijalla. Toiseksi sekaannusta 

saattaa aiheuttaa henkilökohtaistamisen kolmivaiheisuuden kuvaus kronologisesti peräkkäi-

sinä vaiheina, jolloin viimeisenä, vasta näyttötutkinnon suorittamisvaiheen jälkeen, tulee 

tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihe. Jo tutkintoon hakeutumisvaiheessa tehtävä am-

mattitaidon nykytilan arviointi tulisi suunnata tutkinnon suorittajan ajattelua ammatillisuu-

den suuntaan. Alkukartoitusten ja -arviointien merkitys tarvittavan ammattitaidon hankki-

misen prosessointikeinona toimii kohtuullisen hyvin. 

Myös henkilökohtaistamisen rakenteen sisällöissä on päällekkäisyyksiä. Esimer-

kiksi oppimiseen liittyviin asioihin (kuten opiskeltavaan alaan, omaan oppimistyyliin, op-

pimisvahvuuksiin ja oppimisen esteisiin jne.) perehdyttäminen kuuluu henkilökohtaistami-

sen rakenteessa (liite 1.) tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheeseen, mutta ko. asioi-

den voidaan ajatella liittyvän pikemminkin hakeutumisvaiheessa tehtävän ohjaus- ja erityis-

ten tukitarpeiden arviointiin (liite 1.). Myös käytännöllisesti katsoen voidaan ajatella olevan 

opiskelijan edun mukaista, jos ko. asioita testattaisiin jo opiskeluprosessin alkuvaiheessa 

valmistavan koulutuksen yhteydessä. Myös tässä raportin tuloksissa oppimiseen perehdyt-

tämistä on tarkasteltu hakeutumisvaiheessa tehtävän ohjaus- ja tukitarpeiden arviointien yh-

teydessä, koska haastatteluissa niistä keskusteltiin – ja oppimistyylikartoitukset yleensä 

tehdään hakeutumisvaiheen yhteydessä (ks. tulokset teema 2.).  

 

Oppimisympäristöt tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen kontekstina keskusteluissa näyttäytyi pelkästään 

valmistava koulutus ja työelämä. Niissä tapahtuvaa ammattitaidon hankkimisen kohteita ja 

välineitä ei kuitenkaan juurikaan eritelty. Vaikka koulutusorganisaation edustajat pitivät 

valmistavan koulutuksen prosessia ammattitaidon hankkimisena, näyttäytyi valmistava kou-
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lutus kuitenkin pikemminkin jo olemassa olevan ammattitaidon kehittämisen välineenä 

kuin laaja-alaisena ammattitaidon hankkimisen kontekstina. Myös valmistavan koulutuksen 

laaja-alaista funktiota korostettiin tarvittavan ammattitaidon hankkimista enemmän. Myös-

kään tutkinnon suorittajat eivät kokeneet valmistavaa koulutusta tarvittavan ammattitaidon 

hankkimisen tärkeimpänä kontekstina. JET:in ja valmistavan koulutuksen kuitenkin toivot-

tiin tarjoavan enemmän tietoa, jota ei pysty itse hankkimaan. Tällä hetkellä JET:issä nähtiin 

liikaa korostuvan tutkinnon etenemisen seuranta ja määrämuotoisuuden ylläpitäminen.  

 
KE: ”Valmistava koulutus on tietysti yks väline, missä sitä ammattitaitoa kehite-
tään.” 
KE: ”Sillä (valmistavaan koulutukseen osallistumisella) on monille aika tärkee 
tehtävä, se on tämmönen sosiaalinenki, sosiaalinen tehtävä. Ja se on ja sillä on pal-
jon muitakin tehtäviä tavallaan kun pelkästään se uuden tiedon välittäminen. Ver-
kostoituminen ja myös kokemusten vaihto ja niitä kaikkia.” 
TS: ”Mut sitte siitä, et millä mä nyt sitte hankin sitä osaamista, ni se ei mun mie-
lestä tuu kovinkaan paljon välttämättä tän Jetin kautta, näitten teemojen kautta.” 

 

Oppilaitoskontekstin sijaan työelämä korostui tärkeimpänä tarvittavan ammattitaidon hank-

kimisen ja kehittymisen kontekstina. Ammattitaidon hankkiminen haluttiinkin siirtää koko-

naan työelämän vastuulle, koska työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja kehittymiseen 

koulutusorganisaation edustajat eivät nähneet vaikutusmahdollisuutta.  Hops-työskentely 

kuitenkin nähtiin linkkinä työpaikalla tehtävään ammattitaidon hankkimiseen. Ammattitai-

don hankkimisen välineet olivat koulutusorganisaation edustajilla kirkkaana mielessä. 

Ammattitaidon hankkimisen välineinä he mainitsivat kirjallisuuteen tutustumisen, asiantun-

tijoihin yhteydenotot, käytännön arjessa huomioon kiinnittämisen, muihin koulutuksiin ha-

keutumisen sekä muilta asiantuntijoilta oppimisen.  

Tutkinnon suorittajat eivät puolestaan määritelleet ammattitaidon hankkimisen 

osa-alueita ja siinä tarvittavia välineitä lainkaan ja puhuivat ammattitaidon hankkimisesta 

hyvin yleisellä tasolla. Kahden suorittajan mukaan suurimmalla osalla ammattitaidon hank-

kiminen työelämässä on ”tavanomaista”. Sen lisäksi, että tutkinnon suorittajat keskustelivat 

ammattitaidon hankkimisesta hyvin yleisellä tasolla, he eivät myöskään keskustelleet lain-

kaan oman tarvittavan ammattitaitonsa hankkimisesta. Voidaan tulkita, että tutkinnon suo-

rittajat eivät olleet tarpeeksi tietoisia ammattitaitonsa hankkimisen kohteista, eivätkä he ol-

leet kovin sitoutuneita hankkimaan tarvittavaa ammattitaitoa. Tämä on linjassa edellä kir-
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joitetun tuloksen kanssa, jonka mukaan tutkinnon suorittajat pitivät ammattitaidon hankki-

mista tärkeämpänä näyttöjä tutkintoa varten. Muissakaan yhteyksissä ei keskusteltu valmis-

tavan koulutuksen ja työelämän lisäksi mistään muista oppimisympäristöistä tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisen kontekstina. 

 
TS: ”Ammattitaidon hankkiminen on tilanteita, että jollakin ne on varmaan ta-
vanomasempia ja joku sit ajattelee, vaikka ne kiinteesti liittyy siihen työhön, nin 
uusii kokeiluja ja avauksia. Et tietenkin voisin kuvitella, et niistä sais enemmän, 
jos niis olis vähän niinku uutta otetta.” 

 

Valmistavan koulutuksen opetusmuodot ja – menetelmät oppimisen henkilökohtais-

tamisessa 

Vaikka valmistavan koulutuksen merkitys ammattitaidon hankkimisen kontekstina ei tulos-

ten (ks. edellä) mukaan ollut merkittävä, tulkitaan sen olevan tärkeä oppimisen henkilökoh-

taistamisen muoto. Oppimisen henkilökohtaistamiseen liittyy oppimisympäristön valinnan 

ja käytön määrittelyn lisäksi, aikuisopiskelijalle soveltuvan opiskelumuodon – sekä ope-

tusmuodon ja – menetelmän valinta (liite 1.). Nämä kohdentuvat koulutuksen tarjoamaan 

opetukseen eli tässä tapauksessa valmistavaan koulutukseen. Valmistavan koulutuksen to-

teutusta on tarpeen käsitellä myös, koska haastatteluissa siitä keskusteltiin paljon ja mones-

sa yhteydessä. 

Valmistavan koulutuksen rooli JET-koulutuksessa on kaikille osapuolille epäselvä. 

Valmistavaa koulutusta ei nähty tärkeimpänä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen kon-

tekstina (ks. edellä), mutta ei myöskään näyttöprosessiin liittyvänä rakenteena. Koulutusor-

ganisaation edustajat ovat tietoisesti pyrkineet erottamaan näyttöprosessin valmistavasta 

koulutuksesta, koska ne on tulkittu olevan tutkinnon rakenteissa eri prosesseja. Osassa JET-

koulutuksia on nykyään näyttöprosessi- ja valmistavan koulutuksen vastaava henkilö erik-

seen. Koulutusorganisaation edustajat näkivät uuden järjestelyn toimivana. Kaikki haasta-

teltavat työorganisaation edustajat kuitenkin toivoivat näyttöprosessin lujempaa linkittymis-

tä valmistavaan koulutukseen. Myös palautekyselyssä esitettiin kysymys ”miten valmistava 

koulutus eroaa tai on irti tutkinnosta” ja ehdotettiin, että ”näytöt pitäisi olla selkeämmin yh-

teydessä valmistavan koulutuksen kanssa. Nyt ne olivat täysin irrallisia”. Myös valmistavan 

koulutuksen rakenne mietitytti tutkinnon suorittajia. Heidän mukaansa lähijaksojen välillä 

on liian pitkä aikajänne, koska ne ovat liian kaukana toisistaan. Myös valmistavan koulu-
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tuksen jaksot ja teemat ovat melko irtonaisia toisistaan, eivätkä ne liity millään tavalla näyt-

töihin. Sen vuoksi tutkinnon suorittajilla on lähijaksoilla ollut vähän ”irtonainen fiilis” tä-

hän asti. Lähijaksoja olisi voitu linkittää yhteen myös käsittelemällä seuraavalla jaksolla it-

senäisesti tehtyjä tehtäviä, joihin ei useinkaan palattu. Tämä olisi myös motivoinut tutkin-

non suorittajia etätehtävien tekemiseen.  

 
TS: ”Elikkä siis se näyttötutkinto ja sitte toi lähiopetusjaksot, ne on niinku ihan 
kaks erillistä, et ne menee ihan eri polkuja. Ne ei nyt oikeen tahdo kohdata.” 
TS: ”Niit lähiopetusjaksoja pitäs kehittää, et ne tulis ehkä lähemmäks tätä näyttöö 
ja lähemmäks niitä sitä oikeeta elämää.” 
TS: ”Tehtävät voitais linkiittää näyttöihin. Ja tehtäviin palaaminen ja kaikki tää 
tämmönen niinkö pohdinta ja aineistojen käsittely, et sille ois sitte aikaa.” 

 

Haastatteluissa ei ilmennyt mahdollisuutta joustavalle aikuisopiskelijoille soveltuvan opis-

kelumuodon valinnalle, vaan opiskelumuodot kuvattiin työssä oppimisena ja valmistavan 

koulutuksen lähiopetuksena. JET:in valmistavan koulutuksen opetusmenetelmät kuitenkin 

nähtiin monipuolisina. Siten ne varmistavat erilaisten oppijoiden tarpeet sekä opittujen asi-

oiden siirtämisen käytäntöön. Pienryhmäluennoinnin lisäksi menetelmänä käytetään esi-

merkiksi toiminnallisia harjoitteita. Uusimpana menetelmänä on kokeiltu luonnossa järjes-

tettyä elämysjaksoa, johon oltiin tyytyväisiä. Valmistavan koulutuksen opetusmuotojen 

joustavammat järjestelyt lisäisivät opiskelun henkilökohtaistamista. Tutkinnon suorittajat 

toivoivat itsenäisen verkko-opetusmuodon lisäksi lähiopetusjaksojen opetusmuotona ver-

taisryhmäkeskusteluja. Erityisesti organisaatioiden välisiä keskusteluja toivottiin järjestet-

täväksi enemmän. JET-koulutuksen ryhmässä nähtiin olevan paljon voimaa sekä kokemusta 

ja osaamista, jota olisi hyödyllistä jakaa. Kokemukseen perustuva toisilta oppiminen sekä 

verkoston kautta saatava tieto koettiin yleisesti tärkeäksi. Myös tekemällä oppimisen tärke-

yttä korostettiin. 

 

TS: ”Mä oon aivan varma et siin meiän ryhmässä on niinkun kokemusta ihan hir-
veesti ja osaamista ihan hirveesti.”  
TS: ”Lähijaksot koettiin isoks pettymykseks sillon, kun nää organisaatiot ei vaih-
tanu kokemuksii.” 
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Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen ohjaus 

Samoin kuin työelämä nähtiin tärkeimpänä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen konteks-

tina (vrt. tulokset edellä), myös tämän vaiheen ohjaus nähdään olevan työelämän vastuulla. 

Niissä organisaatiossa, joissa työpaikkaohjausta ylipäätään on järjestetty, ei kuitenkaan aina 

ole aikaa, tietoa ja taitoa ohjata tutkinnon suorittajia hankkimaan tarvittavaa ammattitaitoa. 

Toisen haastateltavan esimiehen mukaan osa heidän organisaation tutkinnon suorittajista on 

kuitenkin pystynyt jatkamaan ammattitaidon hankkimisprosessia henkilökohtaisessa työn-

ohjauksessa nostamalla keskusteluihin JET:issä esiin tulleita kehittämiskohteita. Välillisesti 

ammattitaidon hankkimista voidaan organisaatiossa seurata myös kehityskeskustelujen ja 

esimiesarviointien kautta. Koulutusorganisaatiolla ei ole välitöntä kontaktia tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisprosessiin, koska käytännössä ammattitaito opitaan ja se harjaan-

tuu nimenomaan työelämässä (vrt. tulokset edellä). Toisaalta kuitenkin koulutusorganisaa-

tiossa on välineitä, joiden avulla he ohjaavat tutkinnon suorittajien ammattitaidon hankki-

misprosessia. Jo tutkintoon hakeutumisvaiheessa tehtävät alkuarvioinnit ja – kartoitukset 

toimivat hyvänä ammattitaidon hankkimisen prosessointikeinona. Samoin HOPS:in sekä 

näyttösuunnitelman ohjaus koulutusorganisaatiossa voidaan nähdä osaltaan ammattitaidon 

hankkimisen ohjaamisen välineenä sekä linkkinä työelämään. Henkilökohtaiseen oppimis-

suunnitelmaan tutkinnon suorittajat kirjaavat ammattitaidon kehittämisen kohteet, joita voi-

daan tarkistaa myös työpaikalla.  

 
TS: Se arviointi ja alkukartoitus, mitä siinä tehdään, on hyvä. Se pysäyttää mietti-
mään, onko minulla nyt joku osa-alue sellainen, missä itse asiassa tarvitsisin lisää 
tietoa.” 
KE: ”Ja pyritään tekemään suunnittelussakin yhteistyötä sinne työpaikan kanssa, et 
sielläkin esimies ja mentori käy sitä suunnitelmaa läpi ja auttaa sen tekemisessä, 
tai pienryhmissä. Ja sitä kautta varmistutaan, että ne on niinku oikeita oikeita asioi-
ta, mitä sinne kirjataan.”  

 

Näyttää siltä, että kasvokkainen tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyvää ohjausta 

tutkinnon suorittajat eivät juuri saa. Vain ns. erikoistapauksessa, jos esimerkiksi tutkinnon 

suorittaja ei osallistu valmistavaan koulutukseen, kavokkaiseen ohjaukseen kiinnitetään eri-

tyistä huomiota. Tutkinnon suorittajat kokivat ammattitaidon hankkimisen omana tehtävä-

nään, johon ei oikein osattu odottaakaan ohjausta ja tukea. Koulutusorganisaation tarkoi-

tuksena tuntuu olevan auttaa tutkinnon suorittajia alkuun oman ammattitaidon hankkimis-
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prosessissa. Ammattitaidon hankkimiseen liittyvää keskustelua esimerkiksi ammattitaidon 

hankkimisen kohteiden ja välineiden konkretisoinnin muodossa, ei käyty lainkaan. Kaksi 

tutkinnon suorittajaa koki ammattitaidon hankkimisesta käydyn haastattelukeskustelun 

sparraamisena, joka edesauttoi ko. asioiden ymmärtämistä ja konkretisointia. Keskustelujen 

puute saattaa olla yksi syy siihen, että ammattitaidon hankkiminen oli vaiheena kaikille 

osapuolille osittain epäselvänä ja tutkinnon suorittajat eivät olleet sitoutuneita hankkimaan 

lisää tarvittavaa ammattitaitoa. 

 
TS: ”Ei alkukartoitusten jälkeen sitte sillä alueella ohjausta sen jälkeen saanu.” 
EM: ”Kyllä se tän koko ammattitaidon hankkimisprosessin ohjaus on pitkälti opis-
kelijan varassa.” 
TS: ”Et oikeesti nyt mietittäis ihan konkretisointii siinä mielessä, et kun on tunnis-
tettu se mitä tarvitsee, ni mitä oikeesti todella… Ne toimenpiteet väkisin on sem-
mosii…, ei niin ihan helposti todennettavia. Et tarvittasko siinä tämmöstä keskus-
teluapua?” 
EM: ”Tää oli nyt se hetki jollon näitä tuli mietittyä, et voisko sitä ammattitaidon 
hankkimista tehä paremmin. Esimerkiks tää sun haastattelu vois olla hirveen hyvä 
jossain vaiheessa joka ikises Jetissä, koska tää auttaa jäsentämään sitä. Tätä ei tuu 
tän Jetin myötä, tämmöstä pohdintaa. Sitä vois siel lähiopetusjaksolla olla tän 
tyyppistä spar… ,musta tää on sparrausta meillekki.” 

 

Eri osapuolten välinen yhteistyö ammattitaidon hankkimisvaiheessa 

Ammattitaidon hankkimisen vaiheessa raportoidut kontekstiin ja ohjaukseen liittyvät tulok-

set (ks. edellä) ovat linjassa eri osapuolten välisen yhteistyökuvioiden kanssa. Ammattitai-

don hankkimisvaiheessa korostuu tutkinnon suorittajan ja työorganisaation välinen yhteis-

työ. Tutkinnon suorittajat toivoivatkin työorganisaation kanssa tiiviimpää yhteistyötä am-

mattitaidon hankkimiseen liittyen. Toisena yhteistyömuotona koulutusorganisaation edusta-

jat korostivat työorganisaation ja oppisopimusviranomaisten yhteistyötä, koska oppisopi-

musviranomaiset ovat kiinnostuneita nimenomaan ammattitaidon arvioinnista, joka tapah-

tuu heidän ohjauksessaan. Oppisopimusviranomaisten tehtävänä on arvioida työssäoppimi-

sesta keräämäänsä palaute. Yhteistyötä nähtiin edellyttävän myös oppisopimusta harjoitta-

vien työpaikkojen saama rahoitus. 

TS: ”Et se miten täs organisaatio voi tulla vastaan on se, että jos henkilön ammatti-
taitoon nyt halutaan oikeesti panostaa, ni sitte esimiehen kans kävis läpi sitä, et 
voisinks mä mennä tämmöseen projektiin mukaan, joka on nyt tätä aluetta, niin 
tässä mä oppisin niiltä joilla on jo kokemusta siltä osa-alueelta tai ylipäänsä sen 
työn kautta.” 
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TAULUKKO 3. Henkilökohtaistamisen toteutuvat ja sitä edistävät käytännöt JET-
koulutuksen tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa. 
 
 
Henkilökohtaistamisen toteutuvat käytän-
nöt tarvittavan ammattitaidon hankkimi-
sessa 

Henkilökohtaistamista edistävät käytännöt 
tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihee-
seen tutustuminen henkilökohtaistamissuun-
nitelman teon yhteydessä. 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheen 
ja käsitteen 

• selkeyttäminen 
• määrittäminen 
• merkityksen täsmentäminen 

 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaihe 
kehittämisen kohteeksi. 
 

 
Tietoisuus tarvittavan ammattitaidon hank-
kimisen välineistä 

 
• kirjallisuuteen tutustuminen 
• asiantuntijoihin yhteydenotto 
• muilta asiantuntijoilta oppimi-

nen 
• huomion kiinnittäminen käytän-

nön arjessa 
• muut koulutukset 

 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen toimen-
piteiden ja välineiden 

• korostaminen 
• konkretisointi (keskustelut) 

 
Yhteistyön tiivistäminen organisaatioiden ja op-
pisopimusviranomaisten kanssa tarvittavan am-
mattitaidon hankkimisessa. 
 
Eri osapuolten sitouttaminen ja motivoiminen 
tarvittavan ammattitaidon hankkimisen mahdol-
listamiseen. 

 
 

Toimivat ammattitaidon kehittämiseen liitty-
vät välineet. 
 
Tutkinnon suorittajien ammattitaidon hank-
kimisen prosessointikeinoina toimivia väli-
neitä ovat 

• alkuarvioinnit 
• alkukartoitukset 

 
 
Ammattitaidon hankkimisessa linkkinä työ-
elämään toimivia välineitä ovat  

• näyttösuunnitelma (ohjaus) 
• oppimissuunnitelma (ohjaus) 

 
Ammattitaidon hankkimisen ohjausroolin sel-
keyttäminen. 

 
Jos ohjaus tapahtuu työelämässä, tulisi heille 
luoda valmiuksia 

• ohjeistaa /kouluttaa 
• sitouttaa 
• motivoida 

 
Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen kytke-
minen vahvemmin organisaation kehittämispro-
jekteihin (=tutkinnon suorittaja mukaan uutta 
ammattitaitoa vaativiin projekteihin).  
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Valmistavan koulutuksen monipuoliset ope-
tusmenetelmät. 

 
Luontopainotteinen elämysjakso. 

 
 

 
Valmistavan koulutuksen tehtävän ja tavoitteen  

• selkeyttäminen 
• määrittäminen 

 
,jolloin selviää onko painotuksena  

• näyttöprosessin - vai tarvittavan 
ammattitaidon hankkimisen tuki 

• jo olevan ammattitaidon kehittämi-
nen vai uuden ammattitaidon hank-
kiminen 
 

Valmistavan koulutuksen pitkän aikajänteen kat-
kaiseminen, joissa keinoina esim. 

• lähijaksojen ja teemojen yhtenäistä-
minen esim. tehtävien avulla 

• itsenäisten tehtävien yhdessäkäsitte-
ly 

• virtuaalisen oppimisympäristön 
hyödyntäminen (lähijaksojen välillä) 
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7 POHDINTA 
Kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen käytäntöjen tutkiminen on tärkeä ja ajankohtainen 

aihe. Kolmivaiheinen rakenne sisällytetään Opetushallituksen uusiin henkilökohtaistaisten 

opiskeluohjelmien laatimisen perusteisiin, josta tullaan antamaan määräys. Rakenteen sisäl-

löt osoittavat ne edellytykset, jotka on otettava kehittämiskohteeksi jokaisessa aikuiskoulu-

tusta järjestävässä oppilaitoksessa Suomessa (Rikkinen 2005, 30). Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli kuvata Johtamistaidon opisto JTO:n JET-kehittämisohjelman eri osapuolten koke-

muksia henkilökohtaistamisen käytänteistä hakeutumis-, tutkinnon suorittamis- ja tarvitta-

van ammattitaidon hankkimisvaiheessa. On tärkeää saada kehittämisohjelmiin osallistuvien 

kokemuksia siitä, millaisia näkemyksiä uusi ”kelluva” tilanne tuo esiin ja miten asiat käy-

tännössä toimivat. Tässä suhteessa ainakin esitettävien asioiden validiteetti riittää: on tutkit-

tu niitä asioita, jotka tässä tilanteessa ovat olennaisia. Tutkimalla henkilökohtaistamisen to-

teutuneita - ja sitä edistäviä käytäntöjä, voidaan käytäntöjä kehittää edelleen. Näin voidaan 

vastata paremmin tulevaan määräykseen henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laadinnasta. 

Henkilökohtaistamisen tutkiminen uudessa tilanteessa saattaa myös lisätä näyttötutkinnois-

sa toimivien ihmisten tietoisuutta laajemminkin. 

 

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Tässä tutkimuksessa on tuotu esiin jo kehitettyjä henkilökohtaistamisen hyviä – ja sitä edel-

leen kehittäviä käytäntöjä. Kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen käytännöt ovat vasta 

pikkuhiljaa muotoutumassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että toteutuvia henkilökoh-

taistamisen hyviä käytäntöjä ovat 1.) toimiva eri osapuolten välinen yhteistyö organisaa-

tiokohtaisissa JET-koulutuksissa, 2.) tutkinnon suorittajien tarpeen mukainen perehdyttä-

minen, neuvonta ja ohjaus sekä tuen tarjoaminen erityisesti tutkinnon suorittamisvaiheessa 

sekä 3.) henkilökohtaisten oppimis- ja näyttösuunnitelman sekä alkuarviointien ja – kartoi-

tusten merkitys eri osapuolten välisen yhteistyön lisääjänä sekä tarvittavan ammattitaidon 

prosessointikeinona. Tulosten mukaan henkilökohtaistamista edistäisi edelleen 1.) eri osa-

puolille tarkoitettujen ohjeiden ja esitteiden informatiivisempi, yksinkertaisempi sekä käy-

tännönläheisempi luonne, 2.) oppimiseen liittyvien erityistarpeiden ja tukitoimien arviointi, 

määrittely sekä käytännön organisointi, 3.) huomion kiinnittäminen tutkinnon suorittajien 

ryhmäytymiseen, yhteisöllisyyteen, vertaistuen käytön mahdollistamiseen sekä keskeyttä-
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misten ehkäisemiseen erityisesti yksilökohtaisissa JET-koulutuksissa sekä 4.) työpaikkaoh-

jaajien / mentoreiden sekä ammattitaidon – ja näyttöjen arvioijien roolin selkeyttäminen, si-

touttaminen ja motivointi. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että tarvittavan ammattitaidon 

hankkiminen vaiheena ja käsitteenä on kaikille osapuolille hämärä ja sitä ei ole kyetty edis-

tämään tarpeeksi. Ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen edistämiseksi vai-

heen merkitys tulisi täsmentää ja siihen liittyviä toimenpiteitä ja välineitä tulisi korostaa ja 

konkretisoida. Myös valmistavan koulutuksen rooli ja merkitys näyttöprosessiin ja tarvitta-

van ammattitaidon hankkimiseen liittyen oli tutkinnon suorittajille epäselvänä. 

 

Tutkimustulosten luotettavuuden tarkastelu 

Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu oli mielestäni onnistunut valinta kahdestakin syys-

tä. Ensinnäkin teemahaastattelun avulla päästiin syvemmälle henkilökohtaistamisen käytän-

töjen kuvaamisessa. Näin myös saatiin arvokasta tietoa henkilökohtaistamisen kolmen vai-

heen toteuttamisesta laajemminkin, kuten tarvittavan ammattitaidon hankkimisen tulokset 

osoittavat. Toiseksi teemoittelun etu oli se, että jo haastatteluvaiheessa opiskelijalähtöiseksi 

ja ymmärrettäväksi muotoillut teemat tuottivat henkilökohtaistamisen rakenteen (liite 1.) 

mukaista relevanttia tietoa, jota analysoimalla päästiin henkilökohtaistamisen ytimeen. 

Myös ryhmähaastattelu oli onnistunut valinta ko. tilanteessa, koska haastateltavat motivoi-

vat toisiaan pohtimaan monipuolisesti henkilökohtaistamisen toimintatavan käyttöönotta-

miseen ja kehittämiseen liittyviä asioita. Koska 2-3 hengen haastateltavien ryhmä oli suh-

teellisen pieni, antoivat haastateltavat toisilleen tilaa käyttämällä suurin piirtein yhtä paljon 

puheenvuoroja. Valmis palautekyselyaineisto tuki monelta osin haastatteluaineistoa ja näin 

ollen myös lisäsi tutkimustulosten luotettavuutta.  

Cuba ja Lincoln (1981, 104) jakavat perinteiset sisäisen ja ulkoisen validiteetin, re-

liabiliteetin sekä objektiivisuuden kriteerit uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden ja 

vahvistuvuuden kriteereiksi (Ruohotie 1993). Uskottavuutta voidaan tarkastella keskuste-

lemalla ihmisten kanssa siitä, vastaavatko tutkimustulokset heidän käsityksiään todellisuu-

desta (emt., 228). Yliopiston ohjaajan lisäksi tämän tutkimuksen muina ohjaajina on toimi-

nut Johtamistaidon opisto JTO:n JET-koulutuksen parissa työskentelvät kaksi kehittämis-

asiantuntijaa. Ohjaus- ja ns. osallistujien tarkistuskeskustelut ovat osaltaan lisänneet tulos-

ten uskottavuutta. Yleensä ottaen aito yleistäminen ei ole mahdollista, koska sosiaalinen to-



 95

dellisuus on sidottu tiettyyn kontekstiin. Ruohotien (1993, 228) mukaan huolellisten ja pe-

rusteltujen vertailujen ja arviointien avulla kontekstien välinen siirrettävyys saattaa kuiten-

kin olla mahdollista. Kun kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, olisi siirrettävyyden si-

jaan järkevämpää puhua sovellettavuudesta. Tutkimustulosten sovellettavuutta samantyyp-

piseen ympäristöön saattaa edistää tutkimustulosten monipuolinen ja syvällinen raportointi. 

Lisäksi sovellettavuutta saattaa edistää se, että myös mahdollista sovellutusympäristöä tulee 

uuden määräyksen myötä raamittamaan tämän tutkimuksen taustalla oleva kolmivaiheisen 

henkilökohtaistamisen rakenne ja sisältö (liite 1.).  

Tulosten sovellettavuudessa toiseen kontekstiin tulee kuitenkin olla varovaisia ja 

erityisen tärkeää on ottaa huomioon tutkitun- ja sovellutusympäristön samanlaisuus. Tut-

kimustulosten varmuudella tarkoitetaan tutkimusprosessin kulkuun liittyvien tietoisten ja 

ennustamattomien muutostekijöiden huomioon ottamista (emt., 228). Tämän tutkimuksen 

toteutus- ja pohdinta -luvuissa on pyritty yksityiskohtaisesti, mutta tiiviisti kuvaamaan ja 

arvioimaan tutkimuksen kulku, tulokset ja niistä tehdyt päätelmät. Tutkimuskohteesta ja da-

tasta tehtyjen tulkintojen sekä niiden todellisuuden vastaavuutta kuvataan vahvistuvuudeksi 

(emt., 228). Uudessa ns. ”kelluvassa” tilanteessa henkilökohtaistamisen tulkinnat ja merki-

tys vielä vaihtelevat riippuen siitä, mistä näkökulmasta ilmiötä tarkastellaan. Vahvistuvuu-

teen tutkija on toki aktiivisesti tutkimusprosessin aikana pyrkinyt. Esimerkiksi tutkija on 

kirjallisuuden lisäksi tutustunut eri näkökulmista käytyyn henkilökohtaistamiskeskusteluun 

AiHe-projektin Puheenaiheita – lehteä lukemalla ja osallistumalla aikuisopiskelun henkilö-

kohtaistamiseen liittyvään konferenssiin.  

Tutkimustulosten perusteena ovat koulutusorganisaation -, tutkinnon suorittajien- 

sekä heidän työorganisaatioiden mentorina toimivien esimiesten näkemykset. Autenttiset 

lainaukset koottiin luokitteluasiakirjaan ja tulkinnassa pyrittiin huomioimaan eri rooleissa 

toimivien haastateltavien näkemykset tasapuolisesti. Tynjälä (1991, 393) varoittaa tutki-

muksen tekijän ja tutkimuskohteen läheisestä suhteesta, joka voi muodostua jopa totuusar-

von suurimmaksi uhkaksi. Tämän tutkimuksen tekijällä on tarpeeksi etäinen suhde tutkitta-

vaan ilmiöön. Tutkija valittiin tutkijaksi ja tilaustyön tekijäksi muutaman muun hakijan 

joukosta opintojen suuntautumisen ja opintomenestyksen perusteella. Tutkija on tutkimus-

prosessin kuluessa myös kriittisesti tarkkaillut itseään, reaktioitaan ja tuntemuksiaan, ettei-

vät ne olisi vaikuttaneet havaintoihin ja niiden tulkintaan.   
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Tuloksista tehdyt päätelmät ja niiden suhde aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkimuksen tuloksia tarkastelemalla voidaan päätellä, että organisaatiokohtaisen julkisen 

sektorin JET-koulutus oli vaikuttavampaa, henkilökohtaistamisen käytännöt olivat toimi-

vampia ja yhteistyö eri osapuolten välillä oli tiiviimpää yksilökohtaiseen avoimeen JET-

koulutukseen verrattuna. Tämän voidaan tulkita johtuvan ensinnäkin siitä, että julkisen sek-

torin organisaatiossa henkilöstön kehittämisellä on strateginen asema ja JET-koulutus orga-

nisoidaan osana organisaation kehittämishankkeita. Havaittu ilmiö tukee Heikkisen (1993, 

45) näkemystä siitä, että yhä useammissa yrityksissä on alettu kiinnostua työntekijöiden 

ammattitaitojen tuottamisesta ja – kehittämisestä yrityksen kokonaisstrategian osana. Julki-

sen sektorin organisaatiossa pyrittiin sitouttamaan ja motivoimaan tutkinnon suorittajat 

JET-koulutuksen suorittamiseen sekä organisaation ja oman työn kehittämiseen jo tutkin-

toon hakeutumisvaiheessa. Lisäksi organisaatio oli järjestäytynyt tutkinnon suorittajien tu-

eksi esimerkiksi tarjoamalla heille asianmukaista ohjausta ja tukea.  

Hakeutumisvaiheeseen liittyvistä tuloksista voidaan päätellä, että henkilökohtais-

taminen toteutuu haku- ja valintatilanteen itse järjestäneissä organisaatioissa parhaiten. Kui-

tenkin koulutuksen alettua henkilökohtaistamisen hyvänä hakeutumisvaiheen käytäntönä 

voidaan pitää koulutusorganisaation edustajien perehdyttämistä, neuvontaa ja tuen antamis-

ta tutkinnon suorittajille.  Kolmivaiheisen henkilökohtaistamisen toteutuvien ja sitä edistä-

vien käytäntöjen tuloksista voidaan yleisesti päätellä henkilökohtaistamisen käytäntöjen to-

teutuvan parhaiten näyttötutkinnon suorittamisvaiheessa, jolloin tutkinnon suorittajat saavat 

runsaasti tarpeenmukaisesti toteutettua kasvokkaista ohjausta. Havaittu ilmiö tarvittavan 

ammattitaidon hankkimisvaiheen vahvasta epämääräisyydestä ja epäselvyydestä kaikille 

osapuolille osoittaa, että henkilökohtaistaminen ei näytä toteutuvan ko. vaiheessa. Parhaiten 

tarvittavan ammattitaidon hankkimista näyttivät edesauttavan erilaiset välineet kuten henki-

lökohtainen oppimis- ja näyttösuunnitelma. Myös Koskinen, Kallio, Kurhila, Harju, Germo 

& Leino (2000, 80) ovat todenneet, että henkilökohtaiset opiskeluohjelmat toimivat väli-

neinä ja ajattelumalleina opiskelijan oppimisen tukemisessa sekä opintojen henkilökohtais-

tamisessa.  

Eri vaiheista tehdyt päätelmät ovat yhteydessä Spangarin ym. (2005) mainitsemiin 

asioihin kuten ohjauksen järjestämiseen, eri osapuolten väliseen yhteistyöhön sekä avointen 

oppimisympäristöjen joustavan käytön mahdollistamiseen. Samoin kuin Spangar ym. 
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(2005, 26) ovat todenneet, myös tässä tutkimuksessa keskeisimpänä henkilökohtaistamisen 

keinona nähtiin ohjaus. Saadut tulokset osoittavat, että henkilökohtaistaminen lisää tar-

peenmukaista ohjausta ja sitä kautta opiskelun joustavuutta. Tarpeen mukaisesti organisoi-

dun runsaan ja kasvokkaisen ohjauksen saaminen asianmukaisena vain näyttötutkinnon 

suorittamisvaiheessa ei kuitenkaan tue Spangarin ym. (2005, 26–32) opiskelijakuvausten 

perusteella tehtyä havaintoa henkilökohtaistetun ohjauksen liittymisestä kaikkiin opiskelu-

prosessin vaiheisiin. Koska ohjaus toteutui parhaiten vaiheessa, jossa myös tutkinnon suo-

rittajien ja työpaikan välinen yhteistyö oli tiivistä, saattaa ohjauksen laiminlyönti muissa 

vaiheissa johtua juuri tutkinnon suorittajan ja työpaikalla toimivien henkilöiden vähäisen 

yhteistyön jälkiseurauksista.  

Vähäinen eri osapuolten välinen yhteistyö saattaa myös olla yhteydessä tutkimuk-

sessa havaittuun ilmiöön, jonka mukaan eri osapuolten ohjausroolia ja -tehtäviä ei ollut 

määritelty ja ohjeistettu asianmukaisella tavalla, eikä tehtävissä toimivat olleet tarpeeksi si-

toutuneita. Toisena henkilökohtaistamisen keinona Spangar ym. (2005) näkevätkin organi-

saation tarvekartoituksen tekemisen ja heidän edustajien koulutusprosessiin sitouttamisen. 

Myös tässä tutkimuksessa organisaatiokohtaisessa JET-koulutuksessa koulutustarpeita yh-

teensovitettiin ja JET-koulutuksen sisältöjä räätälöitiin yrityskohtaisesti. Lisäksi organisaa-

tioita pyrittiin sitouttamaan JET-koulutusprosessiin ns. mentorointikoulutuksen avulla. Siitä 

huolimatta organisaation työpaikkaohjaajat / mentorit eivät olleet tarpeeksi sitoutuneita ja 

motivoituneita tehtävässään. Myöskään ammattitaidon- ja näyttöjen arvioijat eivät olleet 

tarpeeksi tietoisia omasta roolistaan. Arviointiin liittyviä tuloksia tarkastelemalla voidaan 

sanoa, että tutkinnon järjestäjä ei ole kyennyt vastaamaan Opetushallituksen (2003, 22) 

velvoitteeseen, jonka mukaan arvioijille tulee järjestää riittävästi arvioijakoulutusta. Edellä 

mainitut havainnot tukevat Spangarin ym. (2005) havaintoja, jonka mukaan eri toimijoiden 

roolien ja eri toimenpiteiden suhteuttaminen opiskelijaan on koettu vaikeaksi.  

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että henkilökohtaistamisen keinona näyt-

tö- ja oppimisympäristöjä ei JET-koulutuksissa osata hyödyntää tarpeeksi monipuolisesti. 

Myöskään työelämässä tapahtuvan tarvittavan ammattitaidon hankkimisen kohteita ja väli-

neitä ei osattu eritellä, eikä niitä korostettu ja konkretisoitu tarpeeksi. Lisäksi avointen ym-

päristöjen kuten harrastusten, kodin ja muiden arkipäiväiseen elinpiiriin kuuluvien ympäris-

töjen sekä verkon hyödyntämistä oppimistarkoituksessa ei ollut hyödynnetty juuri lainkaan. 
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Nämä havainnot tukevat Spangarin ym. (2005, 36–40) opiskelijakuvausten perusteella teh-

tyä päätelmää avointen oppimisympäristöjen hyödyntämättä jättämisestä henkilökohtaista-

misen keinona. Näyttö- ja oppimisympäristöjen kehittämisen edellytyksenä on pidetty opet-

tajien koulutusta ja tukemista vaihtoehtoisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien 

valitsemiseksi (Ihanainen 2005, 88).  

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että JET:in valmistava koulutus ei ole 

merkittävä tarvittavan ammattitaidon hankkimisen konteksti. Sen ei myöskään koettu tuke-

van tarvittavan ammattitaidon hankkimista työelämässä. Toisaalta myös JET:in valmistava 

koulutus ja näyttöprosessi ovat sekä tutkinnon rakenteissa että käytännön tasolla erillisiä 

prosesseja. Tämä havainto on linjassa Opetushallituksen vuosina 1999–2000 tehdyn koko-

naisarvioinnin (2000) päätelmän kanssa, jonka mukaan näyttötutkintojärjestelmän heikkous 

on valmistavan koulutuksen ja näyttötutkintojen kohtaamattomuus. Edellä mainitut havain-

not eivät myöskään tue Lasosen (2001, 30) näkemystä, jonka mukaan oppilaitoksessa jär-

jestettyjen lähiopetusjaksojen tulisi ohjata, koota ja syventää työpaikoilla toteutettua oppi-

mista. Valmistavan koulutuksen lähijaksot eivät tarjonneet mahdollisuutta jäsentää ja sel-

keyttää tutkinnon suorittamista sekä omaa oppimisprosessia esimerkiksi ryhmä- ja vertais-

keskusteluja apuna käyttäen. Havainto tukee Järvisen (2002, 91) päätelmää siitä, että koulu-

tusohjelmiin on vaikea löytää tarpeeksi tilaa ja aikaa oppijan reflektiivisen toiminnan – sekä 

kokemustiedon jakamisen mahdollistamiseksi (Järvinen 2002, 91).  

 

Käytännölliset – ja jatkotutkimukselliset kehittämisehdotukset 

Tämän tutkimuksen ns. yllättävänä tuloksena voidaan pitää tarvittavan ammattitaidon 

hankkimisen epäselvyyttä sekä vaiheena että käsitteenä. Tarvittavan ammattitaidon hank-

kimisen henkilökohtaistamisen edistämiseksi vaiheen merkitys koulutuksessa, oppimisessa 

ja henkilökohtaistamisessa tulisikin täsmentää. Myös vaiheeseen liittyviä toimenpiteitä ja 

välineitä tulisi korostaa ja konkretisoida. Jatkossa olisi myös hyvä tutkia tarvittavan ammat-

titaidon hankkimiseen liittyviä esteitä ja ongelmia sekä sitä edistäviä käytänteitä henkilö-

kohtaistamisessa. Myös valmistavan koulutuksen rooli ja merkitys näyttöprosessiin ja tar-

vittavan ammattitaidon hankkimiseen liittyen tulisi selkeyttää. Valmistavassa koulutuksessa 

tulisi lisätä ryhmä- ja vertaiskeskusteluja, jotka jäsentäisivät ja selkeyttäisivät tutkinnon 

suorittajien oppimis- ja suorittamisprosessia.  
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Tulosten yhteydessä taulukoituna esitettyjen kehittämisehdotusten perusteella voi-

daan sanoa, että henkilökohtaistamisen käytäntöjä voidaan parhaiten edistää työ- ja koulu-

tusorganisaatioiden yhteistyön tiivistämisen ja uudelleen organisoinnin kautta. Myös AiHe-

projektin arvioinnit ja kokemukset osoittavat, että näyttöjen ja opiskelun henkilökohtaista-

minen edellyttää vahvempaa oppilaitosten sekä työelämän ja sidosryhmien yhteistyön or-

ganisointia (Rikkinen 2005, 8). Koulutusorganisaatioiden olisi kiinnitettävä enemmän 

huomiota työelämässä toimivien ohjaajien ja arvioijien ohjeistukseen sekä työhön sitoutta-

miseen ja motivoimiseen. Saattaa olla, että parhaiten eri osapuolia sitouttaa ja motivoi Kivi-

rannan (2005, 38) tärkeänä pitämä asia, että elinkeinoelämän ja oppilaitoksen tulisi yhtei-

sesti kehittää ja sopia toimintatavat ja pelisäännöt. Lisäksi eri osapuolten välistä yhteistyötä 

ja sitä edistäviä käytäntöjä tulisi jatkossa tutkia erityisesti oppimisen - ja työelämän organi-

saatioiden näkökulmasta.  

Myös avointen oppimisympäristöjen käyttöä näyttöjen- ja opiskelun henkilökoh-

taistamisen edistämisessä tulisi lisätä. Avointen ympäristöjen kuten harrastusten, kodin ja 

muiden arkipäiväiseen elinpiiriin kuuluvien ympäristöjen hyödyntämistä oppimistarkoituk-

sessa ei ole aikaisemmin selvitetty. Spangarin ym. (2005) mukaan myöskään käytännössä 

niitä ei osata hyödyntää. Tämä olisikin tärkeä jatkotutkimuksellinen kehittämiskohde. Myös 

tietoverkon käyttöä henkilökohtaistamisen keinona eri vaiheissa tulisi aktiivisesti kokeilla. 

Virtuaaliopiston käyttö oppimistarkoituksessa saattaa ensinnäkin tehdä tutkinnon suorittaji-

en opiskelun joustavammaksi ja laadukkaammaksi. Toiseksi virtuaaliopiston tehokkaampi 

hyödyntäminen todennäköisesti lisää koulutusorganisaation järjestämän JET-koulutuksen 

taloudellisuutta ja tehokkuutta.  
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1: Henkilökohtaistamisen sisältö ja rakenne 
 
Henkilökohtaistamisen sisältö ja rakenne 
 
Henkilökohtaistamisen prosessi kirjataan yhdeksi suunnitelmaksi, joka koostuu asiakkaan tarpeen 
mukaisesti hakemisvaiheen henkilökohtaistamisesta, henkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta ja 
henkilökohtaisesta oppimissuunnitelmasta. 
 
A. Henkilökohtaistaminen tutkinnon suorittajaksi/opiskelijaksi hakemisvaiheessa 
 
A.1 Hakijan lähtötilanteen selvitys 
 hakijan tutkinto- ja koulutustarpeet, odotukset ja toiveet 
 tutkinnon suorittamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen vaikuttavat asiat elämän tilanteessa 
 
A.2 Tutkintoon hakemisvaiheessa henkilökohtaistamista hyödyttävä yhteistyö 
 tarvittaessa hakijan työpaikan työnantajan kanssa 

 hakijan ja työpaikan koulutustarpeiden yhteensovittaminen 
 selvitys työpaikan mahdollisuuksista ja rajoitteista näyttötutkinto- ja oppimisympäristönä 
 tutkinnon ja tarvittavan ammattitaidon hankinnan rahoittajan kanssa 
 hakijalle soveltuvan koulutusmuodon ja rahoitusvaihtoehdon valinta (omaehtoinen koulutus, oppi-
sopimuskoulutus, työvoimapoliittinen koulutus, henkilöstökoulutus, yksityisopiskelu, muu) 
 hakijalle soveltuvien muiden oppilaitosten käyttö tutkinnon suorittamisessa tai tarvittavan ammatti-
taidon hankkimisessa 
 
A.3 Tutkinnon suorittajan saavuttaman osaamisen tunnistaminen 
 tutkinnon suorittajan perehdyttäminen tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin 
 tutkinnon suorittajan saavuttaman ammattitaidon itsearviointi ja osaamiskartoitus (esim. AT-
suomi-ohjelma) 
 asiantuntijan arvio ja johtopäätös tutkinnon suorittajan saavuttamasta ammattitaidosta 

 tutkinnon suorittajan itsearvioinnin ja osaamiskartoituksen tulokset 
 tarvittaessa (jos mahdollista) työpaikan edustajan arvio työtaidosta 
 työtodistukset ja selvitys aikaisemmasta työkokemuksesta 
 todistukset aikaisemmasta koulutuksesta 
 päätökset ulkomailla suoritettujen tutkintojen rinnastamisesta, tunnustamisesta 
 vertailulausunnot ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista 
 selvitys ammattitaitoa tukevista harrastuksista 
 muut dokumentit 

 maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen tason tunnistaminen ja suomalaisen työelämä- ja yhteis-
kuntatiedon arviointi 
 tutkinnon suorittajan ja asiantuntijan yhteinen johtopäätös tutkinnon tasovalinnasta 

 tutkinnon suorittajalle soveltuvan tutkintotason määrittäminen 
 tutkinnon osien määrittely, joissa henkilö voi osoittaa ammattitaitonsa suoraan näytöllä 
 tutkinnon osat, joihin henkilön on hankittava lisää ammattitaitoa 

 tarvittaessa asiantuntijan perusteltu esitys näytön arvioijille tutkinnon suorittajan saavutetun osaa-
misen tunnustamisesta dokumentoitujen suoritusten ja näyttöjen perusteella 
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A.4 Tukitoimien tarpeenmääritys 
 alustava arvio ohjaustarpeesta 
 alustava arvio erityisistä tukitarpeista 
 
B. Henkilökohtaistaminen näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa 
 
B.1 Perehdyttäminen näyttötutkintosuoritukseen 
 arvioijien päätös tutkinnon suorittajan saavutetun osaamisen tunnustamisesta dokumentoitujen suo-
ritusten perusteella 
 perehdyttäminen tutkinnon suorittajan näytössä osoitettaviin tutkinnon osiin 
 
B.2 Näytön henkilökohtaistaminen 
 suoritettaviin tutkinnon osiin soveltuvien näyttöympäristöjen määrittäminen 
 tutkinnon osien näyttöajankohtien määrittäminen 
 tutkinnon suorittajan näytön suunnittelu ja toteutus 
 
B.3 Neuvonta ja ohjaus näytöissä 
 henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen tarpeen täsmennys näyttöjen aikana 
 tarvittavien ja sallittujen tukitoimien käyttö näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa 
 ryhmäneuvonta- ja ohjaus näyttöjen suunnittelussa 
 yksilöllinen neuvonta ja ohjaus näytön suunnittelussa 
 
B.4 Ammattitaidon arviointi 
 arvioijien valinta 
 jääviyden varmistaminen 
 arviointikoulutuksen varmistaminen 
 arvioijien työn määrittely ja arvioinnin työn ja vastuun jakaminen 
 tutkinnon suorittajan oma arvio ammattitaidostaan 
 arvioijien arviointijohtopäätöksen tekeminen arviointiaineistosta (kuka, mitä, milloin, missä) 
 
B.5 Tutkinnon etenemisen seuranta 
 henkilökohtaisen näyttösuunnitelman tarkistus, tarvittavien muutosten kirjaaminen ja toteutumisen 
varmistaminen 
 
B.6 Näyttöjen henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen 
 palautteen hankkiminen 
 näyttöjen henkilökohtaistamisen arviointi 
 johtopäätösten tekeminen palautteesta ja arvioinnista ja korjaukset henkilökohtaistamisen toiminta-
tapoihin ja menetelmiin 
 
C. Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa 
 
C.1 Perehdyttäminen oppimiseen 
 perehdyttäminen opiskeltavaan alaan 
 opiskelijan valmentaminen opiskeluun ja perehdyttäminen oppimisvalmiuksiinsa (oppimistyyli, it-
searviointitaidot, itseohjautuvuus jne.) 
 oppimisvahvuuksien selvittäminen 
 oppimisen esteiden selvittäminen 
 elämäntilanteesta johtuvien opiskelumahdollisuuksien tunnistaminen 
 tuen tarpeiden määrittäminen 
 oppimistavoitteiden täsmennys 
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 opiskelun ajoituksen suunnittelu 
 
C.2 Oppimisen henkilökohtaistaminen 
 aikuisopiskelijalle soveltuvan oppimisympäristön valinta ja käytön määrittely (oppilaitos, työpaik-
ka, harrastukset, verkko-opiskelu) 
 aikuisopiskelijalle soveltuvan opiskelumuodon valinta (monimuoto-, ilta-, päiväopiskelu) 
 aikuisopiskelijalle soveltuvan opetusmuodon ja – menetelmän valinta (suurryhmäopetus, pienryh-
mäopetus, vertaisryhmä, itsenäinen opiskelu, verkon käyttö, tarvittavien oppimistehtävien määritte-
ly, käytettävän kirjallisuuden valinta, oppimateriaalin määrittely) 
 
C.3 Ohjaus 
 henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen täsmennys opiskelun aikana 
 ohjaussuunnitelma (ajoitus, ohjaajien nimeäminen, toteutuksen tarkistus) 
 tarvittava oppimisen ohjaus, työssä oppimisen ohjaus, verkko-opiskelun ohjaus, muu tarvittava oh-
jaus 
 ryhmäohjaus 
 mahdolliset kielelliset tukitoimet 
 toimivaltaan kuuluvien tukitoimien käyttö tai ohjaus muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalve-
luihin 
 
C.4 Oppimisen arviointi 
 oppimisen arvioinnin suunnittelu ja toteutus (kuka, mitä, milloin, missä) 
 opettajien, asiantuntijoiden ja työssä oppimisen ohjaajien työn- ja vastuunjakaminen oppimisen ar-
vioinnissa 

 asiantuntijoiden ja työssä oppimisen ohjaajien perehdyttäminen oppimisen arviointiin 
 aikuisopiskelijan oma arviointi oppimisestaan 
 
C.5 Opiskelun etenemisen seuranta 
 henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tarkistus, tarvittavien muutosten kirjaaminen ja toteutumi-
sen varmistaminen 
 
C.6 Ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen laadun kehittäminen 
 palautteen hankkiminen aikuisopiskelijoilta 
 opiskelun ja oppimisen henkilökohtaistamisen arviointi 
 johtopäätösten tekeminen palautteesta ja arvioinnista ja korjaukset henkilökohtaistamisen toiminta-
tapoihin ja menetelmiin 
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LIITE 2: Teemahaastattelurunko 
 
 
TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
 
1. Tavoitteet, tarpeet, vaikuttavuus 
 
Miten kuvailisitte tutkinnon suorittajan tarpeita ja tavoitteita koulutuksen suhteen? 
 
Entä miten kuvailisitte organisaation tarpeita ja tavoitteita? 
 
Minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, kohtaavatko suorittajan ja organisaation tavoitteet ja 
tarpeet?  
 
Miten näette Johtamisen erikoisammattitutkinnon palvelevan tutkinnon suorittajan ja orga-
nisaation tavoitteita ja tarpeita? 
 
 
 
 
2. Opiskelijaa palvelevat käytännöt hakeutumisvaiheessa 
 
Miten tapahtuu päätös Johtamisen erikoisammattitutkinnosta? 
 
Kuvailkaa koulutukseen hakeutumista ja aloitusta. 
 
Minkälaista yhteistyötä opiskelija tekee eri osapuolten kanssa tutkinnon suorittamisen al-
kuvaiheessa? 
 
Minkälaisia kokemuksia teillä on eri osapuolten roolista opiskelijan opiskeluprosessin tu-
kemisessa ja ohjaamisessa opiskelun aloituksessa? 
 
Kuvailkaa tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistamisen ja ammattitaidon selvittämispro-
sessia. 
 
Miten oppimiseen liittyvät asiat (oppimistarpeet, -tyyli, -vahvuudet ja – vaikeudet) selvite-
tään? Miten vaikeuksiin ja tuen tarpeeseen vastataan? 
 
Kuvailkaa hakeutumisvaiheen kehittämistä opiskelijan / organisaation / koulutusinstituution 
näkökulmasta? 
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1. Opiskelijaa palvelevat käytännöt näyttöjen suunnittelussa ja toteutuk-

sessa 
 
Minkälaisia kokemuksia teillä on näyttöjen suunnitteluun ja toteutukseen perehdyttämises-
tä? 
 
Minkälaista yhteistyötä opiskelija tekee eri osapuolten kanssa näyttöjen suunnittelussa ja 
toteutuksessa?  
 
Kuvailkaa opiskelijan neuvontaa ja ohjausta näytöissä. 
 
Minkälaisia soveltuvia näyttö- ja oppimisympäristöjä tarjotaan? Mikä on niiden merkitys? 
 
Kuvailkaa ammattitaidon arviointiprosessia. 
 
Miten opiskelijaa tuetaan näyttöjen toteutuksessa ja tutkinnon etenemisessä? 
 
Hankitaanko näyttöprosessin ohjauksesta palautetta ja arviointia? Miten sitä hyödynnetään? 
 
Kuvailkaa näyttöjen suunnittelun ja toteutuksen kehittämistä opiskelijan / organisaation / 
koulutusinstituution näkökulmasta? 
 
 
 
4. Opiskelijaa palvelevat käytännöt tarvittavan ammattitaidon hankkimi-
sessa 
 
Kuvailkaa miten tarvittavaa ammattitaitoa lähdetään hankkimaan. 
 
Miten ja millä perusteella oppimisympäristö ja opiskelumuoto valitaan? 
 
Minkälaista yhteistyötä opiskelija tekee eri osapuolten kanssa tarvittavan ammattitaidon 
hankkimisessa?  
 
Kertokaa oppimisen ohjausmuodoista ammattitaidon hankkimisessa eri ympäristöissä. 
 
Kuvailkaa oppimisen arviointia (kuka, mitä, milloin ja missä).  
 
Mihin oppimis- ja tutkinnon suorittamisprosessi päättyy? 
 
Kuvailkaa tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheen kehittämistä opiskelijan / organi-
saation / koulutusinstituution näkökulmasta? 
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LIITE 3: Valmiin palautekyselyn kyselykaavake 
 
 
Palautekysely 
 
Julkisen sektorin toimialakohtainen (tarkka nimi muutettu) JET 
 
Kysely koskee JETin näyttöprosessia (ei valmistavaa koulutusta). 
 
 
1. Missä olemme onnistuneet? 
 
 
2. Missä voimme vielä kehittyä: toimintatavat, kehittymisenvälineet, saavutetta-

vuus/yhteydenpito, ohjeiden selkeys jne. 
• näyttöprosessin ohjaus 
• virtuaaliopiston hyödyntäminen 
• mentorointi/työpaikkaohjaus 
• näyttökeskustelut 
• jokin muu 

 
 
3. Mitä muuta palautetta haluat antaa meille? 
 

 

 

 

Kiitos palautteestasi! 

 


