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OPINNÄYTETÖIDEN KEHITTÄMINEN     
Valtakunnallinen verkostohanke vuosina  2004 - 2006    
 
Toimintakertomus vuodelta 2004  
 
1 Mikä oli tavoitteena vuonna 2004? 
 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun kokonaistavoitteina hankkeessa on kehittää 
perustutkintoon kuuluvia opinnäytetöitä, lisätä opinnäytteiden tunnettuutta sekä edistää 
valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista. Hankkeen päävaiheet ovat 1. 
Opinnäytetöiden nykytilan selvitys, 2. Opinnäytetöiden laadun tekijät sekä 3. 
Opinnäytetöiden kehittämisehdotukset.  
 
Hankekuvaus hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 31.8.2004. Sen mukaisesti 
ensimmäisen vaiheen tavoitteina on vuoden 2004 ja kevään 2005 aikana selvittää 
opinnäytetöiden nykytila huomioiden opinnäytetöille asetetut yleiset tavoitteet sekä edistää 
valtakunnallista keskustelua ja verkostoitumista.     
 
2 Mitä tehtiin?  
 
Vuoden 2004 aikana hankkeessa tehtiin hyväksytty suunnitelma, selvitettiin eri tavoin  
opinnäytetöiden nykytilaa, luotiin yhteistyöverkostoa ja tehtiin työseminaariohjelma 
helmikuuksi 2005. Nykytilaa selvitettiin yhteistyö – ja esittelytapaamisissa ja kokouksissa, 
kyselyillä ja perehtymällä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Nykytilan selvitys jatkuu 
työseminaarissa 11.2.2005 ja valtakunnallisessa seminaarissa 9.-10.6.2005. Tämän jälkeen 
tehdään opinnäytetöiden nykytilan yhteenveto ja edetään suunnitelman mukaisesti 
hankkeen toiseen vaiheeseen eli opinnäytetöiden laadun tekijöiden tarkasteluun.    
 
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja projektiryhmä viisi kertaa. 
Ohjausryhmässä hyväksyttiin suunnitelma ja pohdittiin toimenpiteitä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Kokousalustajina olivat suunnittelupäällikkö, KT Päivi Jaatinen 
Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja tutkimuspäällikkö, KT Riitta Rissanen Savonia -
ammattikorkeakoulusta.  
 
Projektiryhmälle tehtiin pienimuotoinen kartoitus opinnäytteisiin liittyvistä 
kehittämistarpeista ennen ensimmäistä projektiryhmän kokousta. Projektiryhmä kävi 
vilkasta keskustelua hankkeen toimenpiteistä ja muista ajankohtaisista haasteista, kuten 
opinnäytetöiden tieteellisestä tasosta ja julkisuudesta. Lisäksi projektiryhmä kommentoi 
hankkeessa opinnäytettään tekevien opiskelijoiden suunnitelmia ja suunnitteli tulevia 
seminaareja. Projektiryhmää täydennettiin syksyn aikana matkailu -, ravitsemis - ja 
talousalan edustajalla Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulusta. Edustajana on 
ohjelmajohtaja Pirjo Nuotio. Hän osallistui projektiryhmän kokoukseen marraskuussa. 
Tammikuussa projektiryhmää täydennetään humanistisen ja opetusalan edustajalla.  
 
Syksyllä 2004 hankkeessa aloitti viisi opinnäytetyön tekijää Ammatillisesta 
opettajakorkeakoulusta Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyön tekijät ovat 
Susanna Below ja Hanna-Leena Lakovaara (työelämän näkökulma), Pirjo-Liisa 
Jurvakainen (opinnäytetyöprosessien selvittäminen), Jaana Laitinen (opinnäyteoppaiden 
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analyysi ja kehittämisehdotukset) ja Auli Ylönen (opiskelijoiden näkökulma). Ohjaajana 
on yliopettaja, KT Tuulikki Viitala. 
   
Hankkeeseen on tammikuuhun 2005 mennessä ilmoittanut 21 ammattikorkeakoulua 
yhteyshenkilönsä. Yhteyshenkilöt kokoontuvat työseminaariin helmikuussa 2005 Ouluun. 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Thesis -kilpailun toimijoiden kanssa on pohdittu ja 
pohditaan edelleen yhteistyön tiivistämistä. Thesis -kilpailun valtakunnallisen raadin 
nykyinen puheenjohtaja, yliopettaja, KT Kaarina Ranne pitää alustuksen hankkeen 
työseminaarissa 11.2.2005. Lisäksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta on edustaja 
hankkeen ohjausryhmässä ja yhteyshenkilönä.       
 
Hanke on ollut mukana kymmenessä yhteistyötapaamisessa. Näiden paikat ja ajankohdat 
ovat seuraavat:      
- Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajien tapaaminen, Pori 8.3.2004    
- Ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajien tapaaminen, Oulu 9.3.2004    
- OSAKO - OAMK yhteistyökokous, Oulu 13.5.2004 
- Koulutusohjelmajohtajien ja opintoasiain työryhmän kokous, Oulu 18.5.2004  
- Yhteistyöpalaveri Harjoittelun kehittämishankkeen kanssa, Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulu, Oulu 14.6.2004   
- Ammattikorkeakoulujen opettajuuden kehittämishankkeen työseminaari, Kajaani 16.-

17.8.2004   
- Opinnäytetöiden kehittämisen seminaaripäivä, Sosiaali – ja terveysalan yksikkö, Oulu 

24.8.2004 
- Verkostohankkeiden (Veha) yhteistyökokous, Helsinki 7.10.2004    
- Pohjois-Suomen KeVer- tapaaminen, Oulu 8.11.2004    
- Verkostoista laatua ohjaukseen – seminaari, Mikkeli 11.-12.11.2004  

    
Lisäksi on otettu useita henkilökohtaisia yhteydenottoja ammattikorkeakoulujen opettajiin 
ja tutkijoihin sekä kirjoitettu hankkeen esittely Kuulumiset – lehteen (4/2004) ja 
Virtuaaliammattikorkeakoulun internetsivulle. Hankkeella on kotisivu 
(www.oamk.fi/opinnaytehanke) ja sähköpostilista. Sähköpostilistalla on lähetetty kaksi 
uutiskirjettä ja käyty kommentointikeskustelua opiskelijoiden opinnäytteistä. 
 
3 Mitä tuloksia saatiin aikaan?  
 
Hankkeen suunnitelma hyväksyttiin elokuussa. Hankkeesta tiedotettiin useassa yhteydessä 
ja muodostettiin yhteistyöverkostoa. Hanke järjesti marraskuussa yhteistyössä kolmen 
muun verkostohankkeen kanssa Verkostoista laatua ohjaukseen – seminaarin Mikkelissä. 
Hankkeella oli seminaarissa oma työpaja, jonka vetäjinä olivat koulutusalasihteeri Pirve 
Lapiolahti, SAMOK ry ja projektipäällikkö Maisa Toljamo.  
 
Vuoden 2004 tuotoksena on valmistumassa neljä opinnäytettä, ainakin yksi 
tutkimusjulkaisu ja yksi sanomalehtikirjoitus.  Tulokset on käytettävissä kevään 2005 
aikana. 
 
4 Mitä ei saavutettu ja miksi? 
 
Hankkeen kotisivulle rakennettiin avoin keskustelualue. Kuitenkaan verkkokeskustelu ei 
käynnistynyt. Eräät  yhteyshenkilöt esittäytyivät, mutta muuten keskustelua ei ollut.  
Tiedossa oli aiempia kokemuksia avoimen verkkokeskustelun niukkuudesta. Syitä tähän on 

http://www.oamk.fi/opinnaytehanke
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todettu monia, kuten ajan vähyys, vähäinen kiinnostus tai uskalluksen puute. Nämä voivat 
olla syitä myös tässä. Kuitenkin, koska avoimelle keskustelupalstalle alun perin ilmeni 
tarvetta ja kiinnostusta, niin toistaiseksi palstan annetaan olla toiminnassa. 
Yhteyshenkilöitä yritetään kannustaa verkkokeskusteluun työseminaarin jälkeen.      
  
5 Rahoitus 
 
Opetusministeriön myöntämä rahoitus hankkeelle on 50 000 euroa vuosittain. Oulun 
seudun ammattikorkeakoulun omarahoitusosuus on 10 %.  Kulut vuonna 2004 on esitetty 
alla.  
 
Kulut vuonna 2004 EUR 
Henkilöstökulut 36 404,34 
Materiaalit ja palvelut 3 067,08 
Muut kulut 274,00 
Yhteensä 39 745,42 
Jäljellä 10 254,58 
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