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OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN   HANKEKUVAUS 
Valtakunnallinen verkostohanke vuosina  2004 - 2006  Hyväksytty 

ohjausryhmässä 
31.8.2004  

1 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
vuosille 2003 – 2008 on yhtenä tavoitteena opetuksen kehittäminen. Tavoite koskee myös 
opinnäytetöiden kehittämistä. Opinnäytetyön tekeminen ja siihen liittyvät opinnot ovat 
laaja opintokokonaisuus ammattikorkeakouluopetusta. 
 
Opinnäytetyön yleisenä tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa 
tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. 
Opinnäytetöiden kehittämistarpeita on tunnistettu useilla eri tahoilla (Thesis-kilpailu, 
aiemmat tutkimukset, opettajien ja opiskelijoiden arkikokemukset). Esille tuodut 
kehittämistarpeet liittyvät opinnäytteisiin tuotoksina, opinnäytetyöprosesseihin ja 
opinnäytetyöskentelyn edellytyksiin. Puutteina on nähty myös tutkitun tiedon vähäisyys, 
yhteisen keskustelun ja yhteisten pelisääntöjen puute sekä ammattikorkeakouluissa 
tehtyjen opinnäytteiden vähäinen tunnettuus työelämässä.    
 
Opetuksen kehittämishanke ´Opinnäytetöiden kehittäminen ja valtakunnallinen 
opinnäytetyökilpailu´ on Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun yhteisesti koordinoima hanke ajalla 1.1.2004-31.12.2006. Hanke on 
yksi kuudesta Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen sopimista valtakunnallisista 
verkostomaisista hankkeista, joilla pyritään opetuksen laadun nostamiseen 
ammattikorkeakouluissa.  
 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteina on kehittää 
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, lisätä opinnäytetyön tunnettuutta sekä 
edistää valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista. Satakunnan ammattikorkeakoulu 
edelleen kehittää ja järjestää valtakunnallisen opinnäytetyökilpailun. Seuraavassa esitellään 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa 
opinnäytetöiden kehittämisellä tarkoitetaan opinnäytetöihin, prosesseihin ja edellytyksiin 
liittyvää kehittämistä.    
 
2 Hankesuunnitelma 
 
Hankkeen päävaiheet ovat 1. Opinnäytetöiden nykytilan selvitys, 2. Opinnäytetöiden 
laadun tekijät  sekä 3. Opinnäytetöiden kehittämisehdotukset.  
 
Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen kotisivulta www.oamk.fi/opinnaytehanke, joka 
avataan syyskuussa 2004. Kotisivun tekee web-designer Sampo Kaikkonen Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta. Seuraavassa esitellään kunkin päävaiheen tavoitteet, toimenpiteet, 
tekijät ja aikataulu. Suunnitelmaa päivitetään tekijöiden ja aikataulun osalta tarvittaessa.         
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Päävaihe 1. Opinnäytetöiden nykytilan selvitys (päivitetty 4.11.2004)  
 
Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: 

- laaditaan kirjallisuuskatsaus 
aiheeseen liittyvistä 
tutkimuksista ja kirjoitetaan 
julkaisu 
 
 

Maisa Toljamo 
Irene Isohanni, 
mahdollisesti 
ohjausryhmän jäseniä  
  
 
 

- kotimainen 
katsaus 
syksy 2004  
- kansainvä-
linen katsaus 
kevät 2005  

- tehdään selvityksiä  
(ammattikorkeakoulut, 
opiskelijat, työelämän 
edustajat) opinnäytetöiden 
nykytilasta koulutusaloittain 

ohjausryhmä, 
projektiryhmä, 
opettajakorkeakoulu, 
amk- ja 
opettajaopiskelijat: 
- Pirjo-Liisa 
Jurvakainen, Amok 
- Susanna Below, 
Amok 
- Hanna-Leena 
Lakovaara, Amok 
- Jaana Laitinen, 
Amok 
- Auli Ylönen, Amok 

syksy 2004, 
kevät 2005 

- järjestetään työseminaari 
kutsuseminaarina 
opinnäytetyövastaaville 

projektiryhmä helmikuussa 
2005 

- järjestetään valtakunnallinen 
seminaari  

ohjausryhmä ja 
projektiryhmä 

kesäkuussa 
2005 

- selvittää 
opinnäytetöi-
den nykytila 
huomioiden 
opinnäytetöille 
asetetut yleiset 
tavoitteet 
 
- edistää 
valtakunnallis-
ta keskustelua 
ja verkostoitu-
mista    

- rakennetaan www-pohjainen 
keskustelualue hankkeen 
verkkosivustolle 

web-designer  
Sampo Kaikkonen, 
projektiryhmä  

valmis 
syyskuu 
2004 
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Päävaihe 2. Opinnäytetöiden laadun tekijät  
 
Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: 

- osallistutaan Thesis- 
opinnäytetyökilpailun 
arviointikeskusteluun 

projektipäällikkö kevät 2005   

- analysoidaan Thesis- 
opinnäytetyökilpailussa 
palkittuja opinnäytetöitä ja 
niiden arviointiperusteita  

opinnäytetyön tekijät, 
projektiryhmä 

kevät – syksy 
2005 

- analysoidaan työelämän 
palautetta  

ohjausryhmä, 
projektiryhmä 

kevät – syksy 
2005 

- analysoidaan ohjausprosessia ohjausryhmä, 
projektiryhmä, 
opiskelijat 

kevät – syksy 
2005 

- analysoidaan 
opiskelijapalautetta 

SAMOK, 
projektiryhmä, 
ohjausryhmä 

kevät – syksy 
2005 

- tunnistaa 
laatua tuottavia 
tekijöitä  
opinnäytetöiden 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

- järjestetään työseminaarit  
em. aihekokonaisuuksista  

projektiryhmä kevät – syksy 
2005 

 
 

Päävaihe 3. Opinnäytetöiden kehittämisehdotukset  
    
Tavoite: Toimenpiteet: Tekijät: Aikataulu: 

- laaditaan raportti hankkeen 
tuotoksista 

projektipäällikkö, 
projektiryhmä 

kevät – syksy 
2006 

- järjestetään valtakunnallinen 
seminaari 

ohjausryhmä, 
projektiryhmä 

syksy 2006 

- laatia suosi-
tuksia opin-
näytetöiden  
kehittämiseksi 
ja  tiedottaa 
niistä ammatti-
korkeakouluis-
sa ja työyhtei-
söissä 

- muut toimenpiteet, 
työseminaarit  

projektiryhmä, 
ohjausryhmä 

kevät – syksy 
2006 
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3 Hankeorganisaatio 
 
Hankkeeseen on nimetty ohjaus - ja projektiryhmä sekä päätoiminen projektipäällikkö. 
Mahdolliset muut työryhmät nimetään tarpeen mukaan. Ohjausryhmän tehtävänä on 
hyväksyä hankkeen suunnitelma sekä valvoa ja arvioida hankkeen toteutumista ja tuloksia. 
Ohjausryhmän jäsenet ovat:  
 
Rehtori Lauri Lantto, puheenjohtaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Suunnittelupäällikkö Päivi Jaatinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Koulutusalasihteeri Pirve Lapiolahti, SAMOK ry 
Tutkimuspäällikkö Riitta Rissanen, Savonia -ammattikorkeakoulu 
Yliopettaja Taru Ruotsalainen, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia  
Yliopettaja Aino Vuorijärvi, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / syksy 2004 
Toimitusjohtaja Eero Vallström, It-Pilot Oy 
Yliopettaja Tuulikki Viitala, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun seudun AMK  
Kehitysjohtaja Irene Isohanni, Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Projektipäällikkö Maisa Toljamo, sihteeri 
 
Projektiryhmän jäsenet toimivat alansa asiantuntijana. Projektiryhmän tehtävänä on 
osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä valmistella ehdotuksia 
ohjausryhmälle. Projektiryhmää täydennetään syksyllä 2004 siten, että siihen kuuluvat 
kaikkien koulutusalojen edustajat. Projektiryhmän jäsenet Oulun seudun 
ammattikorkeakoulussa ovat: 
 
Opintoasiain päällikkö Anne Anttinen, Rehtorin toimisto 
Yliopettaja Pentti Hanhela, Luonnon vara-alan yksikkö   
Lehtori Kaisu Kinnunen, Kaupan ja hallinnon yksikkö  
Yliopettaja Seppo Marttila, Tekniikan yksikkö 
Opiskelija Tero Moilanen, OSAKO ry 
Yliopettaja Lea Rissanen, Sosiaali -, terveys - ja liikunta-alan yksikkö  
Yliopettaja Jouko Tötterström, Kulttuurialan yksikkö 
Yliopettaja Timo Vainio, Raahen tekniikan ja talouden yksikkö 
Koulutussuunnittelija Kaarina Närhi, sihteeri 
Projektipäällikkö Maisa Toljamo, pj 
 
Projektiryhmää täydennetty 2004 – 2005 seuraavilla henkilöillä: 
Ohjelmajohtaja Pirjo Nuotio, Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu / syksy 2004 – 
Lehtori Pekka Kaunismaa, Humanistinen ammattikorkeakoulu / kevät 2005 -  

   
4 Hankkeen budjetti 
 
Hanke on rajattu ajallisesti alkamaan 1.1.2004 ja päättymään 31.12.2006. 
Opetusministeriön myönnetty rahoitus hankkeelle on 50 000 euroa vuosittain eli yhteensä 
150 000 euroa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun oma rahoitusosuus on 10 %.  
Menoarvio vuosille 2004 – 2006 on esitetty alla. Omarahoitusosuus on Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun yksiköiden osallistuminen projektiryhmän edustajan työpanoksella 
hankkeeseen.  
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Kulut 2004 - 2006 EUR 
Palkkakulut, päätoiminen projektipäällikkö 126000   
Kokouskulut  9000 
Tiedotus  - ja viestintäkulut 5400 
Matkakulut, seminaarit, koulutus 7500 
Hallinnolliset kulut 2100 
 
5 Yhteystiedot 
 
Projektipäällikkö Maisa Toljamo  
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Albertinkuja 20, PL 222, 90 101 OULU 
Puhelin (08) 312 8785, GSM 050 4309226 
Sähköposti maisa.toljamo@oamk.fi

mailto:maisa.toljamo@oamk.fi
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