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Kehittäjäopiskelijoiden tavoitteet ja 
tehtävät
 Tavoitteena: Tutkiva ja kehittävä yhteistoiminnallinen oppiminen sekä 

käyttäjälähtöinen toteutus – pedagogiikan kirkastaminen ja näkyminen 
koulutuksessa.   

 Tehtävinä:  Osallistua Master-koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen 
käyttäjälähtöisiä menetelmiä käyttäen sisältäen seuraavat asiat: 

- Opintosuunnitelman ja pedagogiikan suunnittelua 

- Verkkoalustan rakenteen ja sisällön suunnittelua 

- Oppimisalustalla ja lähipäivinä oppimisen ja pedagogiikan arviointien     
suunnittelua, toteutusta ja analysointia. 

 Kehittäjäopiskelijat ovat tarvittaessa mukana sosiaali- ja terveysalan Master-
tutkinnon työryhmässä ja tutkinto-ohjelmatiimissä (Kirsi Koivunen 2015).



Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja 
menetelmät
 Tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvata ylemmän 
ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden kokemuksia 
koulutukseen hakeutumisestaan 
ja opiskelustaan sosiaali- ja 
terveysalan kehittämisen ja 
johtamisen ylemmässä tutkinto-
ohjelmassa. 

 Tutkimuksen tavoitteena on 
tuottaa kokemuksellista tietoa 
opiskelusta ylemmässä 
ammattikorkeakoulussa sen 
kehittämiseksi.

 Aineistoa kerättiin työpajassa 
käyttämällä palvelumuotoilun 
työkaluja, kuten CocoToolKit-
menetelmäkortteja 
palvelupolkujen muodostamiseksi 
sekä sähköistä lomaketta 
opiskelijaprofiilien 
muodostamiseksi. 

 Aineisto analysoitiin laadullista 
sisällön analyysimenetelmää 
käyttäen. 



Aineiston kerääminen

 CoCoTool Kit -menetelmäkortit
Opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan omien opintojen kulkua palvelupolkuna. 
Opiskelijat kokosivat viidessä 5-6 henkilön pienryhmässä CocoTool Kit-
menetelmäkortteja apuna käyttäen viisi erilaista opintopolkua kuvaamaan 
opintojen kontaktipisteitä, niihin liittyviä kehittämisideoita ja kokemuksia. 
Kontaktipisteiksi nimettiin työryhmissä mm. opiskelupaikan vastaanottaminen, 
koulutuksen aloituspäivät, lähipäivät ja verkkoalusta. 
CocoTool Kit- menetelmäkortteihin kirjoitettiin ryhmien valitsemat 
kontaktipisteet esim. lähipäivät, ja näihin lisättiin omia kokemuksia, 
tuntemuksia, toiveita ja kehittämisideoita.
Kontaktipisteisiin pyydettiin myös lisäämään toiminnan tapahtumapaikka 
kuten verkkoalusta Optima, kahvilat ja kampukset.



Aineiston kerääminen

 Opintopolut

Opiskelijat vastasivat kyselyyn, jossa kartoitettiin koulutukseen lähtemisen 
syitä, hakuprosessia, opiskelijoiden ennakkotietoa opinnoista ja koulutukseen 
liittyviä odotuksia. Kyselyyn vastattiin omin sanoin. Tulokset koottiin yhteen 
teemoittain. 
Opetuksen kehittäjäopiskelijat analysoivat tämän kerätyn materiaalin ja saivat 
näin tietoa nykyisten opiskelijoiden kokemuksista, taustoista, tavoista oppia, 
motiiveista hakeutua koulutukseen sekä ammatillisista tavoitteista.

Opintopolun analyysin tavoitteena oli selkiyttää opintopolkua ja toteuttaa 
konkreettisia toimenpiteitä nykyisten tutkintoa suorittavien Master-
opiskelijoiden sekä seuraavien vuosikurssien opiskelijoiden opintojen 
kehittämiseksi.



Aineiston kerääminen

Opiskelijaprofiilit

Ryhmän opiskelijat saivat myös tehtäväkseen täyttää verkkoalustalla 
olevan opettajien suunnitteleman opiskelijaprofiilin. 

Profiileihin täytettiin henkilötietoja, koulutustietoja, työkokemustietoja, 
ammattihistoriaa, kiinnostuksen kohteita, oppimistapoja, opintojen 
suorittamiseen liittyviä huolia ja opiskeluiden tavoitteita. 

Profiilit suunniteltiin siten, että ryhmän opiskelijat voisivat tutustua toisiinsa ja 
löytää sopivia verkostoja. Opettajat voivat käyttää profiilien tietoja 
opintojen suunnitteluun.



Tutkimustulokset

 Vuonna 2015 aloittaneet Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 
terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opiskelijat 
työskentelevät muun muassa sairaanhoitajina, röntgenhoitajina, 
työterveyshoitajina, terveydenhoitajina, fysioterapeutteina, 
toimintaterapeutteina, sosionomeina, lastentarhaopettajina, 
perhetyöntekijöitä, opettajina, ohjaajina, vastaavina ohjaajina, 
koulukuraattorina, suuhygienistinä, bioanalyytikkona. 

 Opiskelijat ovat pääosin työssäkäyviä, perheellisiä ihmisiä.



Tulokset: Hakeutuminen

 Tietoa koulutuksesta saatiin Oamkin internetsivuilta, Oamkin oman 
markkinoinnin sekä ystävien ja sukulaisten kautta. 

 Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hakeuduttiin opiskelemaan, koska 
opiskelijoilla on halu kehittyä ja oppia jotain uutta sekä saada ajankohtaista 
tietoa.

 Hakuprosessin käynnistivät pitkä harkinta ja haaveet opiskelusta, halu 
oppia, turhautuminen ja kyllästyminen omassa työssä, urakehitys, 
työnantajan ehdotuksesta tai huoli oman työn jatkuvuudesta. 

 Ammattikorkeakouluopintojen käytännönläheisyys innosti monia 
opiskelijoita hakeutumaan koulutukseen. 

 Opiskelijoita kiinnosti mahdollisuus opiskella työn ohessa Oulussa. 



Tulokset: Opintojen kehittäminen

 Opiskelijoiden tavoitteena oli lisätä osaamistaan ja ymmärtää sosiaali- ja 
terveysalan muutoksia laaja-alaisemmin (mm. Sote-uudistus).  

 Opiskelijat tahtoivat haastaa ja kehittää itseään ja työtään sekä uudistua ja 
irrottautua rutiineista.

 Opiskelijat hakivat koulutuksesta uusia työkaluja työnsä kehittämiseen sekä 
oman alan syvällistä ymmärtämistä.  

 Lisäkoulutusta johtamisesta, esimiestyöstä ja projektien vetämisestä.  Osa 
opiskelijoista tahtoi suuntautua opetusalalle tai yrittäjyyteen.

 Opiskelijoita kiinnosti verkostoituminen. 



Tulokset: Odotukset

 Aloituspäivillä enemmän käytännönläheistä informaatiota opintojen kulusta 
sekä tutortoiminnan korostamista.

 Ajoissa tietoa ennakkotehtävistä sekä opintojaksojen suunnitelmia ja 
tehtäviä paremmin näkyville.

 Lähipäivien tunnit samassa luokassa ja kunnossa oleva tekniikka

 Ettei jo saatavilla olevia materiaaleja toistettaisi luennolla, vaan ne 
toimisivat johdantona aiheeseen ja lähipäivinä olisi uutta, täydentävää 
materiaalia ja mahdollisuus verkostoitumiseen ja keskusteluun. 

 Selkeyttä tehtävänantoihin sekä uutta, ajankohtaista lähdekirjallisuutta ja 
materiaaleja.

 Tehtävien hyväksyminen selkeämmäksi ja palaute rakentavampaa
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