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TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT:
 Tutkimus toteutettiin osana valtakunnallista YAMK-

koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi-hanketta

 Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja ennakoida 
delfoi-tulevaisuudentutkimusmenetelmän avulla 
tulevaisuuden master-koulutusta

 Tavoitteena oli saada asiantuntijoilta tietoa siitä, 
miten master-koulutusta tulisi tulevaisuudessa 
kehittää



AINEISTONKERUU

TULEVAISUUSTYÖPAJA
10.02.2015

WEBROPOL-KYSELY
06.-14.10.2015

ASIANTUNTIJAPANEELI
28.10.2016



TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJAT:
 Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelupäälliköt 

ja esimiehet
 PPSHP:n tulosalueiden ylihoitajat ja 

opetuskoordinaattorit
 Sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden master-

opettajat- ja opiskelijat
 Master-tutkinnon suorittaneet
 Liiketalouden yksikön työelämän sidosryhmien 

edustajat
 Yksityisen sektorin palveluesimiehet
 OSALLISTUNEITA YHTEENSÄ 155



MILTÄ MASTER-KOULUTUKSEN 
TULEVAISUUS NÄYTTÄYTYY?

 Opetustarjonnassa korostuu monipuolisuus ja 
verkko-opetus toteutetaan yhteistyössä eri 
korkeakoulujen kanssa

 Opiskelijalla mahdollisuus valita opintoja laaja-
alaisesti eri korkeakoulujen välillä
 YKSILÖLLISET OPINPOLUT

 Verkkoympäristöissä ratkaistaan ja innovoidaan 
työelämän todellisia haasteita kansainvälistä 
yhteistyötä hyödyntäen



 Hankkeiden laaja-alaisuus, opiskelijat mukana alusta 
alkaen

 Globaalius hyvin näkyvää kaikilla aloilla

 Verkko-opetus tarjoaa mahdollisuuden 
kansainväliselle kurssitarjonnalle  opettajilla 
mahdollisuus toteuttaa kursseja englannin kielellä



TUTKIMUS-KEHITYS JA 
INNOVAATIOHANKKEET TULEVAISUUDESSA

 Monialaisuus

 Kansainvälisyys

 Tiivis yhteistyö työelämän ja eri korkeakoulujen kanssa

 Monialaisuutta ja kansainvälisyyttä hyödyntäen kehitellään uusia 
innovaatioita verkko-opetusta hyödyntäen

 Opiskelijalla mahdollisuus toteuttaa opinnäyte tai 
kehittämishanke kansainvälisissä 
toimintaympäristöissäKansainvälinen kokemus, kielitaito 
vahvistuu



MASTER-KOULUTUKSEN ASEMA 
TULEVAISUUDESSA

 Asema vakiintunut itsenäisenä ja vahvana

 Koulutuksen kehittämisen keskiössä tiivis yhteistyö 
yliopistojen ja työelämän kanssa

 Vahva oma paikka koulutusjärjestelmässä

 Rinnakkain yliopiston maisterikoulutuksen kanssa

 Käytännönläheisyys säilyy

 Mahdollisuus hakeutua entistä monipuolisemmin 
perustein



 Opiskelijoilla mahdollisuus valita opintoja eri 
korkeakoulujen välillä

 Samalla tasolla yliopiston maisterikoulutuksen 
kanssa Molemmilla koulutuksilla omat vahvuudet, 
täydentävät toisiaan



MASTER-KOULUTUSTA 
KEHITTÄESSÄ HUOMIOITAVAA

TYÖELÄMÄLÄHEINEN 
KORKEAKOULUTUTKIN-

NON TASOINEN 
OSAAMINEN

TEKNOLOGIAN 
HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALINEN MEDIA

TYÖELÄMÄN 
KONTEKSTISSA 
KOULUTUKSEN 

TUOMAN OSAAMISEN
HYÖDYNTÄMINEN

UUDET OPETUKSEN 
TYÖKALUT
LISÄARVOA 

OPETUKSEEN



TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ
 Saako master-koulutus tulevaisuudessa ansaitun 

arvostuksen samoin kuin yliopiston 
maisterikoulutus?

 Tuottaako molemmat tutkinnot samantasoista 
osaamista? (Työelämän tarpeiden näkökulma)

 Vakiintuuko master-koulutuksen asema itsenäisenä ja 
vahvana koulutuksena?

 Master-koulutuksella oma paikka koko 
korkeakoulujärjestelmässä?



LISÄTIETOA TUTKIMUKSESTA

Suvi Rantala (2015)
YAMK-koulutus tulevaisuudessa: Asiantuntijoiden 
näkemyksiä yamk-koulutuksesta ja opettajan 
osaamisvaatimuksista tulevaisuudessa

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121721351
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