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Abstract

This dissertation focuses on the information use in the bachelor’s theses at Finnish Universities of
Applied Sciences (UASs, polytechnics). The study was carried out as a multiple case study based
on qualitative data consisting of a sample of bachelor’s theses and research literature. The
approach is oriented towards theory building. The study was motivated by earlier research findings
about the complex and discursively controversial nature of the Finnish UASs.

An approach based on structuralist semiotics and a typology of systems was employed to
support the qualitative data-driven analyses. The following types were found: (i) structure-driven,
(ii) those emphasizing students’ unique situations, and (iii) reflective combinations of the two.
Several strategies related to each type were identified.

A model including eight levels was formed proceeding from dichotomies in meaning and
issues of agency, to the information use typical of the two main genres, research or practice based
thesis, and finally, to the means of manifesting them in textual blocks. The model introduced in
the dissertation can be applied in the guidance of thesis processes and in thesis-like project
approaches.

Writing a thesis appears as a unique episode. The insitutional processes appear as recurring
loops in the life span of the UAS. The guiding of the thesis process is manifested as case-by-case
interventions combining unique making and institutional routines. The problems encountered by
the actors of the thesis processes form potential targets for interventions.

The results indicate that the present views on the relevant actors related to the thesis process
are too narrow, if they only comprise the student, the teacher and the representatives of project
partners as recognized actors. The problematic issues in information seeking and use indicate that
the personnel of the library should also be included in the actors of thesis processes.

Keywords: bachelor theses, information use, knowledge use, systems thinking,
universities of applied sciences





Kämäräinen, Juha, Tiedonkäytön ilmiöitä ammattikorkeakoulujen opinnäyte-
töissä. Aineistolähtöinen tarkastelu ja käsitteellinen mallinnus
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Tiivistelmä

Tutkimus tarkastelee tiedonkäyttöä ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä ja esittää mallin tie-
donkäytön ilmiöiden konteksteista. Tutkimus on toteutettu teoriaa luovana, aineistolähtöisenä
laadullisena monitapaustutkimuksena. Kirjallisuutta luetaan tutkimuksessa yhtenä aineistoryh-
mänä. Tutkimuksessa käytetään aineistolähtöisen lähestymistavan tukena strukturalistisen
semiotiikan klassisesta perinteestä täydennettyä generatiivisen kulun mallia. Opinnäytetyötoi-
minnan lähtökohtia jäsennetään myös kolmijakona objektivistisiin konemaisiin systeemeihin,
yksilöllistä tilannetta painottavaan näkemykseen ja näitä yhdistäviin systeemirakenteisiin. Tutki-
musta motivoivat osaltaan tulokset ammattikorkeakoulun kompleksisesta ja diskursiivisesti jän-
nitteisestä luonteesta, joka heijastuu opinnäytetyötoimintaan. Tutkimus on yksittäisistä ammatti-
korkeakouluista ja niiden yhteenliittymistä riippumaton. Aiempi vastaava tutkimus ammattikor-
keakoulun opinnäytetyötoiminnasta on ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemää.

Aineistosta on tunnistettu tiedonkäytön ilmiöitä, jotka on jaoteltu tiukkarajaisia järjestelmiä
tavoitteleviin, kunkin opinnäytetyötilanteen ainutkertaisuutta korostaviin sekä informaatiokäy-
täntöihin liittymisen dynamiikkaa hyödyntäviin. Tiedonkäytön ilmiöitä mallinnetaan 8-tasoise-
na rakenteena edeten merkityksen läsnä- tai poissaolon dikotomiasta toimijuuteen, tekstilajin tie-
donkäytöllisiin ominaisuuksiin ja näiden tuottamiseen tekstijaksoissa. Mallia voidaan soveltaa
opinnäytetöiden ohjauksessa ja hanketoiminnassa.

Opinnäytetyön tekeminen ilmenee ainutkertaisena elämäntapahtumana. Teettäminen on
ammattikorkeakoululle toistuva rutiini ja tilaajalle ainutkertaista tai rutiinia. Ohjaaminen on
tapauskohtaisia interventioita, liittymisiä tekemis- ja teettämistoimintaan. Tiedonkäytön raken-
teita ja ongelmia on syytä käsitellä mahdollisina interventiokohteina ammattikorkeakoulun opin-
näytetyötoimintaan ja tietokäsityksiin. Tutkimuksessa tunnistetut ongelmat tiedonhankinnassa ja
-käytössä osoittavat, että kirjaston henkilökuntakin tulee käsittää opinnäytetyön toimijaksi.

Asiasanat: ammattikorkeakoulut, opinnäytetyöt, systeemiajattelu, tiedonkäyttö
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Lyhenteet ja käsitteet 

Aktantti tekstien strukturalistisessa analyysissa käytetty, yksittäistä 

toimijaa yleisempi, roolia hahmottava toimijuuden katego-

ria. Aktantteja ovat esimerkiksi subjekti, objekti, lähettäjä, 

vastaanottaja, auttaja ja vastustaja. Aktantti voi kattaa useita 

yksittäisiä toimijoita ja toimija useita aktantteja. 

AMK viittaa erityisesti suomalaiseen ammattikorkeakouluun. 

IMRD esittää tutkimusraportin tai -artikkelin totunnaiset rakenne-

osat vakiintuneessa esitysjärjestyksessä : johdanto (Intro-

duction), menetelmät (Methods), tulokset (Results) ja 

pohdinta eli diskussio (Discussion). Muodossa IMRAD 

mukana on sisältösanojen lisäksi myös luettelon viimeisiä 

osia erottava ja-sana (And). 

Käsitejokeri Jokeri (engl. wildcard) tarkoittaa tiedonhaussa toimintoja, 

joilla voidaan paikantaa halutut viitteet tai muut kohteet 

käyttäen avaimena hakutermin osaa täsmällisen muodon 

sijasta sekä näiden toimintojen symboleita kuten merkkejä * 

ja ? (Joung & Yang 2007). Tässä tutkimuksessa kutsun 

käsitejokeriksi eräiden ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyödiskurssien tapaa käyttää termiä tietoperusta merkit-

semään argumentoinnissa käytettyjä tietoja erilaisina ko-

konaisuuksina. 

Opinnäyte- Opinnäytetyötoiminta on opinnäytetöiden tekemistä,  

työtoiminta teettämistä ja erilaista tukemista tarkasteleva kattokäsite. 

Opinnäyte- Opinnäytetöihin eri näkökulmista kohdistuvaa tutkimusta 

työtutkimus kutsutaan tässä tekstissä opinnäytetyötutkimukseksi. 

Tekijä viittaa kulloinkin tarkastellun tekstin nimettyyn kirjoittajaan 

ellei asiayhteydestä ilmene muuta. Sekaannusten välttämi-

seksi tämän tutkimuksen tekijästä käytetään tarvittaessa ni-

mikirjaimia JK. 

Theseus Suomen ammattikorkeakoulujen käytössä oleva keskitetty 

kokotekstitietokanta (www.theseus.fi), johon tallennetaan 

opinnäytetöitä ja ammattikorkeakoulujen julkaisuja. 
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Tiedonkäytön  aineistosta tunnistettava tutkimuksen ja kehittämistyön  

ilmiö käsitteellinen kohde, kuten menettelytapa tai ongelma. Tie-

donkäytön ilmiöissä esimerkiksi opinnäytetyötä edistetään 

(kuten laajennetaan tekstiä tai kehitellään argumenttia) eks-

plisiittisesti hyödyntämällä tiedonlähteitä tai vaihtoehtoises-

ti edistetään em. kohdetta ilman merkkejä ulkopuolisten 

lähteiden käytöstä. 

Tietoperusta tarkemmalta merkitykseltään vaihteleva laajan tietokoko-

naisuuden nimitys, jolla on haluttu korvata termi teoreet-

tinen viitekehys. 

UAS (University of Applied Sciences) myös suomalaisesta 

ammattikorkeakoulusta käytetty kansainvälinen nimitys. 
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1 Tutkimuksen tausta ja tehtävä 

Opinnäytetyö on ollut ammattikorkeakoulussa lakisääteinen tutkinnon osa, jonka 

toteutustavat ja vaatimukset on kuitenkin jätetty ammattikorkeakoulujen itsensä ja 

muiden toimijoiden, kuten toimeksiantajien, määriteltäviksi. Hyväksytyt opinnäy-

tetyöt ovat välillisesti, opiskelijoiden valmistumisen kriteerinä, vaikuttaneet am-

mattikorkeakoulujen rahoitukseen.  

Opinnäytetöiden kirjallisista tuotoksista useimmat ovat tarkasteltavissa The-

seus-kokotekstitietokantaan tallennettuina, mutta tietokannan kattavuudesta ja tal-

lentamisen tai siitä pidättäytymisen käytännöistä ja kriteereistä ei ole koottua jul-

kista tietoa. Kirjastoihin opinnäytetöitä päätyy niteinä enää harvoin.  

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä on enimmäkseen tutkittu ja kehitetty 

niitä ohjaavien opettajien tai opiskelijoiden voimin perustutkintotasoisissa ammat-

tikorkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöissä. Opinnäytetyöt ovat olleet tutki-

mukselle näytteitä ammattikorkeakoulun ja sen toimijoiden korkeakoulumaisista 

toimintatavoista ja yhteistyöstä opinnäytetyön toimijoiden kesken. Näiksi toi-

mijoiksi on enimmäkseen käsitetty opinnäytetyön tekijä, ohjaaja ja toimeksiantaja. 

Toimijoiksi ei ole käsitetty opinnäytetyöhön liittyvässä tiedonhankinnassa ja -käy-

tössä olennaisesti läsnä olevia internetiä ja kirjastoa. 

Ammattikorkeakoulun ulkopuolelta tehtävän opinnäytetyötutkimuksen1 rajoi-

tuksia on, ettei se kykene halutessaankaan helposti seuraamaan yksittäisen opin-

näytetyön etenemistä opinnäytetyötoiminnan systeemisessä kokonaisuudessa. Pro-

sessit eivät yleensä ole ulkopuoliselle läpinäkyviä yksittäisten opinnäytetöiden ta-

solla, vaikka yrityksiä läpinäkyvyyden lisäämiseksi on paikallisesti tehty opis-

kelijoiden ja yhteistyökumppanien parempaa kohtaamista tavoitellen. Esimerkiksi 

Metropolia-ammattikorkeakoulun Proksi-alustalla toimeksiantajat ovat voineet 

tarjota aiheita tekijöiden valittaviksi ja seurata opinnäytetöiden etenemistä 

(Keränen et al. 2014, Korkalainen & Tähtinen 2014). 

Ammattikorkeakouluopinnot, opinnäytetyön tekeminen mukaan luettuna, sisäl-

tävät elämäntapahtumia, joista saatetaan kertoa rajaamattomallekin internet-yh-

teisölle muiden sosiaalisen median tarjoamien keinojen ohella blogimerkintöjen 

muodossa. Tässä tutkimuksessa on esimerkinomaisesti hyödynnetty joitakin opin-

näytetyöprosessin kulkua tarkastelevia blogeja. Ammattikorkeakouluorganisaa-

tioiden ja tekijöiden elämänpiirien ulkopuolelta opinnäytetöitä on mahdollista 

                                                        
1 Termillä opinnäytetyötutkimus viitataan tässä tekstissä opinnäytetöihin eri näkökulmista kohdistuvaan 
tutkimukseen, ei esim. ”tutkimukseen opinnäytteenä”.  
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tarkastella tiedonkäytön vaihtelevasti dokumentoituina tuloksina. Tämän tutki-

muksen kannalta opinnäytetyöt ovatkin ennen kaikkea näytteitä ammattikor-

keakoulussa hyväksytyistä tiedonkäytön tavoista ja siten näytteitä siitä, miten am-

mattikorkeakoulussa käsitetään tieto, sen  ilmentymät ja ehdot sekä näiden sovel-

taminen opiskelijan itsenäiseksi osaamisen näytteeksi tarkoitetussa tuotoksessa. 

Ymmärryksen lisääminen näistä teemoista voi olla hyödyksi paitsi opinnäytetyö-

toiminnan arvioinnille ja kehittämiselle, myös ammattikorkeakoulun asemien ja 

tehtävien tarkastelulle. 

1.1 Tutkimustehtävien asettaminen ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöitä käsittelevissä tutkimuksissa 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä käsittelevässä väitöskirjatasoisessa tutki-

muksessa tekijöillä on vaihtelevia tapoja toteuttaa tutkimuksessaan tapahtuva ai-

heen esittäminen ja problematisointi.  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tarkastelun Suomessa väitöskirjatasol-

la aloittanut Julkunen (2002) ottaa vastatakseen analyysikysymyksen. Rissanen 

(2003) ja Vuorijärvi (2013) esittävät tutkimuskysymyksiä. Herranen (2003) asettaa 

tutkimusongelman. Frilander-Paavilainen (2005) käyttää rinnakkain käsitteitä tut-

kimuskysymys ja tutkimusongelma. Heinonen (2006) ja Leinonen (2012) käsitte-

levät kohdettaan pää- ja alaongelmien muodostamana kokonaisuutena. Hyrkkänen 

(2007) kohdistaa huomionsa tutkimuksen tavoitteeseen. 

Oma pyrkimykseni on luoda aineistolähtöisesti käsitteellistä jäsennystä opin-

näytetyötoimintaan erityisesti siihen liittyvän tiedonkäytön osalta. Kyse on pikem-

minkin teorian kehittelystä kuin testaamisesta, vaikka keskeistä osaa tutkimuksessa 

näyttelevätkin tietyt analyysikehikot.  Käsiteltävänä on tutkimustehtävä luontevam-

min kuin tutkimuskysymys tai -ongelma.  

Tutkimukseni tehtävä on tuottaa uutta, perusteltua käsitteellistä jäsennystä eli 

teoriaa ja sitä konkretisoivaa ja soveltamista tukevaa mallia  opinnäytetyön tiedon-

käytöstä riippumatta siitä, koetaanko jäsennyksen puuttuminen ongelmaksi tai 

muodostaako jäsennys eksplisiittisesti vastausta tutkimuksen alkaessa tiedossa ole-

vaan relevanttiin kysymykseen. Tutkimuksella on siten eksploratiivista luonnetta. 

1.2 Tutkimustehtävään jännitteiden kautta 

Tässä alaluvussa tutkimustehtävää lähestytään siihen kohdistuvien jännitteiden ja 

vaihtoehtojen tarjonnan kautta. Jännitteitä ja vaihtoehtoja tarjoaa toisaalta aiempi 
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ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin ja niiden konteksteihin kohdistuva tutkimus 

ja toisaalta relevanteilta tieteenaloilta, ensisijaisesti informaatiotutkimuksesta hah-

mottuvat ongelmanasettelut tai vaihtoehtoisten metodologisten valintojen tuotta-

mat polut.   

1.2.1 Tarkennus ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin liittyvään 

tutkimukseen nähden 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyy ainutkertaisen ja rutiininomaisen 

jännite: toisaalta opinnäytetyö on vakiintuneeksi esitetyn prosessin tulos, toisaalta 

siihen johtaa yksilöllinen kokemus. 

Jännitettä konkretisoi opinnäytetyön ohjauskirjallisuudesta löytyvä havainto, 

että opiskelijalle esiteltynä opinnäytetyö on henkilökohtainen, ”juuri sinun juttusi” 

(Hakala 2004, 11) ja toisaalta tiukasti rakenteen sanelema: ”opinnäytetyö noudattaa 

aina samaa kaavaa” (Kananen 2013, 11). Opinnäytetyötä toteuttava opiskelija saa 

siten yhdeksi implisiittiseksi tehtäväkseen käsitellä edellä mainittua jännitettä: 

tuottaa riittävän oma versionsa kuitenkin ”kaavan” rajoissa pysytellen.  

Paitsi ainutkertaisen ja rutiininomaisen rajalla, opinnäytetyöprosessi kulkee 

oppimistapahtumana myös sisällöllis-tiedollisesti tutun ja oudon rajapinnassa, lä-

hikehityksen vyöhykkeellä.2  Yhtenä rajapintana opinnäytetyötoiminta koskettaa 

ammattikorkeakoulun runsaasti korostamaa käytännön ja teorian välisen jännitteen 

käsittelyä (esim. Kilpiäinen 2003, Väänänen et al. 2013).  

Opinnäytetyössä suoritettavana tehtävänä on näin nähtävissä ristiriitoja. Näi-

den käsittely, vastusten kohtaaminen ja voittaminen sekä tarjoutuvien mahdolli-

suuksien oivaltaminen ja hyödyntäminen ovat strukturalistisesta jäsennyksestä 

käsin nähtynä ominaisia tarinoille kulttuurisina rakenteina ja tuotoksina, ”mikro-

universumeina” ja niissä tapahtuvina ”pienoisnäytelminä” (Greimas 1979, esim. 

198, 205–206). Ilman jännitettä ei ole tarinaa, pelkistetyimmillään ei myöskään 

informaatiota eikä mahdollisuutta siirtyä nykytilasta kehittyneempään tilaan.  

Opinnäytetyötoiminnan ristiriidat eivät uskottavasti voi rajoittua opinnäy-

tetyön pedagogiseen narratiiviin kuuluviin, opiskelijan ratkaistaviin ongelmiin. 

Opinnäytetöiden tekeminen edellyttää toimeksiantoja ja ohjaamista. Myös näiden 

toimintojen on ammattikorkeakoulukulttuurin keskeisinä kertomuksina nähtävästi 

                                                        
2 Lähikehityksen vyöhykkeen käsitettä opinnäytetyötoiminnan tarkasteluun on käyttänyt Hyrkkänen 
(2007, esim. 210) tarkastellessaan opinnäytetyön asemaa ammattikorkeakoulun ja työelämän rajalla. 
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oltava pikemminkin ristiriitoihin kuin konsensukseen perustuvia. Olisiko mah-

dollista, että ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppanien opinnäytetöitä 

teettävä ja tekemistä tukeva toiminta poikkeaisi tässä suhteessa olennaisesti opin-

näytetöiden tekemisen dynamiikasta? Opiskelija joutuu kohtaamaan ja ilmaise-

maan kohtaamiaan ristiriitoja opinnäytetyössään ja muussa siihen liittyvässä vies-

tinnässä. Voisiko opiskelija olla ainut ristiriitoja ratkaisemalla oppiva ja kehittyvä 

opinnäytetyön toimija? Ei mitenkään. 

1.2.2 Tarkennus vaihtoehtoisiin rajauksiin ja lähestymistapoihin 

nähden 

Tässä alaluvussa esitetään joitakin tutkimuksesta käydyissä keskusteluissa esiin 

tuotuja rajausten ja lähestymistapojen vaihtoehtoja sekä perustellaan lyhyesti nii-

den poisvalintaa. 

Tämä tutkimus ei vertaile ammatti- ja tiedekorkeakoulujen opinnäytetöitä toi-

siinsa, vaan keskittyy ammattikorkeakoulun opinnäytteiden tarkasteluun. Em. ver-

tailuasetelmaa ovat omissa tutkimuksissaan toteuttaneet Heinonen (2006) ja so-

veltaen Seppälä (2013). 

Tutkimus ei vertaile suomalaisia ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä enem-

män tai vähemmän vastaaviin ulkomaisiin instituutioihin (esim. eri lähtökohdista 

määriteltyihin bachelor thesis -genreihin). Tällainen ratkaisu soveltuisi kansainvä-

lisenä yhteistyönä toteutettavaan laajempaan tutkimushankkeeseen. 

Edellisiin rajauksiin liittyen tämä tutkimus ei tee oletusta ”oikeasta” tai tavan-

omaisesta tavasta toteuttaa ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Esitutkimuksessa 

oli havaittavissa tämän suuntaisen biaksen riskiä, mihin vastataan painottamalla 

tutkijan herkkyyttä moninaisuudelle opinnäytetyön käsitteissä ja ilmentymissä. 

Tällaiset oletukset ovat tutkimuksen kannalta sosiaalisesti rakentuvia kohteita. 

Tämä tutkimus käyttää aineistonaan kirjallisia tuotoksia esimerkiksi haastat-

teluiden tai havainnointien sijasta. Valinta ylläpitää tutkimuksen riippumattomuutta 

ammattikorkeakouluista ja mahdollistaa aineiston joustavan täydentämisen, mitä 

aineistonvalinnan teoreettisen otannan periaate edellyttää. Strukturalistis-systeemi-

nen tarkastelutapa yhdistettynä aineistolähtöiseen monitapaustutkimukseen tarjoaa 

aineiston analysointiin useammanlaisen triangulaation etuja. Tutkimukseni luo 

omalta osaltaan edellytyksiä opinnäytetyötoiminnan koettuihin merkityksiin koh-

distuvalle syventävälle tutkimukselle, jonka välineenä haastattelu on relevantti. 
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1.3 Tutkimustehtävä 

Opinnäytetöiden tekeminen toimintaympäristöineen on keskeinen osa ammatti-

korkeakoulun olemassaoloa. Opinnäytetöiden tarkastelussa on painotettu niiden 

merkitystä työelämäkontaktien luojana sekä opiskelijoiden että ammattikorkea-

koulujen näkökulmasta. Opinnäytetöiden luonnetta tiedollisina artefakteina, tie-

donhankinnan ja -käytön (järjestelmien) tuloksina on tähän nähden käsitelty vähän. 

Tässä tutkimuksessa tehtävänä on käsitteellistää tiedonkäytön ilmiöitä am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnassa sekä koota käsitteellistämisen tulok-

set hyödyntämiskelpoiseksi malliksi. Työvälineenä palveleva malli muodostaa sil-

lan opinnäytetyötoiminnan tiedonkäytön ilmiöiden ja niihin kohdistettavien inter-

ventioiden välille. 

Opinnäytteiden tiedonkäyttöä jäsentävät alustavasti seuraavat ulottuvuudet: (1) 

Opinnäytetyötoimintaan sisältyy vakiintuneita rakenteita, joita tekijä hyödyntää. (2) 

Tapahtuu ainutkertainen prosessi, jossa syntyy opinnäytetyö tuotoksena  ja koke-

mus sen tekemisestä. (3) Aiempaa tietoa käyttämällä ja siihen viittaamalla yksit-

täinen opinnäytetyö liittyy aiemmin muodostuneisiin, ammattikorkeakoulun opin-

näytetyökulttuureita kuvastaviin ja tuottaviin informaatiokäytäntöihin sekä muo-

vaa niitä. 

Tavat kytkeä opinnäytetyöt organisaation muuhun toimintaan ovat vaihdelleet 

ammattikorkeakoulusta toiseen (Hyrkkänen 20073, Laurean osalta Rauhala 2007, 

Kajaanin ammattikorkeakoulun osalta Leinonen 2012). Opetustehtävän ohella tut-

kimustiedon hyödyntäminen korostuu myös ammattikorkeakoulun muissa tehtä-

vissä. Tiedonkäyttö on siten ammattikorkeakouluinstituution tasolla kiinnostava ja 

sen asemaa tematisoiva ilmiö. Tiedonkäytön käsitettä informaatiotutkimuksessa ja 

sen soveltamista tarkastellaan lähemmin luvussa 2. 

Tutkimus saa perusteluitaan sekä edeltävistä kokemuksistani ammattikorkea-

koulun opinnäytetöiden parissa amkilaisen yhteisön jäsenenä4 että tulosten mah-

dollisesta tulevasta käytöstä opinnäytetyötoiminnan kehittämiseen:  

Ammattikorkeakoulu ei ole täysin käyttänyt niitä mahdollisuuksia, joita sillä 

on tiedonkäsitystensä ja -intressiensä sekä näiden pedagogisten sovellusten muo-

toilemiseen ja hyödyntämiseen. Sen sijaan se on kehittänyt välttelevän uuskielen 

                                                        
3 Hyrkkänen (2007) ei eksplisiittisesti nimeä tutkimusympäristönä olevaa ammattikorkeakoulua. Tut-
kimuksen esipuheessa mainitaan Turun ammattikorkeakoulussa toiminut tutkijaryhmä (ibid., Esipuhe, 
ei sivunumeroa). 
4 Amkilaisuuden käsitteestä ks. Herranen (2003). Amkilaisuus on eri alojen rajat ylittävää ”heimotun-
netta”, joka ilmenee mm. ylpeytenä ”yhdessä rakennetusta” ammattikorkeakoulusta (ibid., 134). 
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kulttuuria, jossa käsitteiden luonne on kritiikin mahdollistavan indeksisyyden si-

jasta pikemminkin indoktrinaatiota tukevaa läpinäkymätöntä symbolisuutta. Sa-

losen (2013) projektikieleksi kutsuman uuskielen5 ominaisuuksiin kuuluu esimer-

kiksi se, ettei käsitteitä tarvitse määritellä, toisin kuin em. kirjoittaja myöntää ole-

van laita tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehitystyön käyttämissä kielimuodoissa  

(Salonen 2013, 12).6 

Kun ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön vaikkapa termin tietoperusta, se tekee 

tämän yksioikoisella käyttösuosituksella tuomatta esille ”uuden” termin taustoja ja 

konnotaatioita (Opinnäytetyön laadun tekijät…2006, 5, 41). Tietoperusta on julis-

tuksen jälkeen käytännön innovaatio, mahtisana, jota käytetään opinnäytetöiden ra-

kenteen muotoilemiseen ja jonka problematisoiminen ja taustojen penkominen olisi 

ammattikorkeakouluinstituution taholta nähtävästi tarpeetonta teoretisointia. Siksi 

tämä tehtävä annetaan opiskelijoille: tietoperustan käsitettä kannattaa käyttää, sillä 

julkilausumattomalla evästyksellä, että toisin kuin käsitteitä yleensä, tietoperustaa 

ei tarvitse määritellä. 

Tämän tutkimuksen sivuteemaksi tulee siten luontevasti tarkastella ammatti-

korkeakoulumaista käsitteenmuodostuksen kulttuuria nimenomaan tietoperustan 

käsitteen avulla, sillä se muodostaa kuvaavan esimerkin ammattikorkeakoulun tällä 

alueella kohtaamista vaikeuksista ja noiden vaikeuksien käsittelyn strategioista. 

1.4 Miksi tämä tutkimus keskittyy opinnäytetöiden tiedonkäyttöön 

oppimiseen liittyvien kysymysten sijasta? 

Ennen tätä tutkimusta suomalaisten ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä on tar-

kasteltu useissa väitöskirjoissa sekä muissa tutkimuksissa ja opinnäytteissä erityi-

sesti kasvatustieteen alalla. Näiden lisäksi opinnäytetyön käsitteitä, konteksteja ja 

ilmentymiä artikuloidaan opinnäytetyöoppaissa ja -ohjeissa, kehittämisprojekteissa 

sekä siinä kasvavassa hyväksyttyjen opinnäytetöiden korpuksessa, jota jatkuvasti 

tallennetaan kokoteksteinä Theseus-tietokantaan. Opinnäytetyö tiedollisena koh-

teena (käsite ja sen ilmentymät) on siis jatkuvan tarkastelun ja muokkauksen alai-

sena. 

                                                        
5 Uuskielen käsitteestä ks. Siitonen 2010. 
6 Pekkolan (2014) mukaan ammattikorkeakoulua luonnehtii yliopistoon verrattuna manageriaalinen, ei-
kollegiaalinen johtamiskulttuuri ja vain osa sen henkilöstöstä (yliopettajat) osallistuu tiedon tuottamisen 
professionaaliseen työhön (Pekkola 2014, 14, 119). 
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On arkijärkisesti luontevaa ja jopa tautologista sanoa, että opinnäytetyöt liitty-

vät oppimiseen. Mikään sellaisenaan hyväksyttävä, triviaali tai helposti lähestyttä-

vä asia opinnäytetyön ja oppimisen suhteet eivät ole. 

Opinnäytetyö on esimerkiksi oppimisprosessi, johon voi osallistua koko työ-

yhteisö (Rissanen 2003, 14, Frilander-Paavilainen 2005, 176). Oppiminen puo-

lestaan on vaikkapa kulttuuriin sosiaalistumista, johon liittyy myös sopeutumista 

systeemisen ympäristön rajoituksiin (Frilander-Paavilainen 2005, 2–3). Sosiaalis-

tumista vaativat esimerkiksi opinnäytetyön genret (Vuorijärvi 2013). Kuitenkin yk-

sittäisen opiskelijan suhdetta opinnäytetyöhön on lähestyttävä ainutkertaisena, pait-

si henkilökohtaisessa ohjaustilanteessa, myös vaikkapa silloin, kun pohditaan, mik-

si opinnäytetyön tekeminen ei herätä opiskelijassa kiinnostusta, jopa siihen mittaan, 

että opinnot keskeytyvät  (Leinonen 2012, 522–523, Kalima 2011). 

Oppimisen ja muiden tietoprosessien suhde on aiemmassa opinnäytetyötutki-

muksessa nähty toisinaan hyvinkin jännitteisenä. Rissanen (2003, tiivistelmä) kär-

jisti tiedon tuottamisen ja oppimisen jopa toisiltaan tilaa vieviksi kilpailijoiksi: 

opinnäytetyössä ei tule keskittyä vain tiedon tuottamiseen (tilaajalle – JK), jotteivät 

oppiminen ja asiantuntijaosaamisen kehittyminen  jää siinä toteutumatta. Näin voi 

olla laita myös plagiointitapauksissa, jotka toki ilmentävät tiedonkäyttöä. Opinnäy-

tetyötoimintaan liittyy siis kosolti mahdollisuuksia sisäisiin ristiriitoihin eikä aihe-

piirin tutkimus välty tulkintaongelmilta. 

Tiedonkäytön tutkimus on tunnistanut opinnäytetyön laatimiselle osin analo-

gisen ympäristön tarkastellessaan informaatiolukutaidon opiskelua integroituna 

oppimistehtäviin, joissa on tuotettu Wikipedian artikkeleita. Prosessia on jäsennetty 

Guided Inquiry -mallin avulla. Tutkimuksen havaintoihin kuuluu opettajien ohja-

uskäytännöissään soveltama oppimistehtävien toteuttamisen ”mustan laatikon mal-

li”: opettaja antaa ohjeet tehtävän tekemiseen ja arvioi tulosta, mutta ei monitoroi 

ja tue toteutusprosessia.  (Sormunen et al. 2012, Sormunen & Alamettälä 2014.) 

Mustan laatikon mallista on viitteitä myös ammattikorkeakoulujen opinnäyte-

työohjauksessa: oman tutkimukseni suunnitteluvaiheessa eräs opettaja mainitsi 

vapaassa keskustelussa, ettei häntä kiinnosta, miten opinnäytetyön tekemisen pro-

sessi yksittäisissä tapauksissa etenee, koska vain lopputulosta arvioidaan. 

Opinnäytetyön tekemisen prosessien tutkiminen yksittäisten tapausten seu-

rantana edellyttäisi huomattavasti edellistä esimerkkiä avoimempaa asennetta oh-

jaajilta sekä asianomaisen ammattikorkeakoulun tai -koulujen eettistä sitoutumista 

tutkimukseen. Opinnäytetyö on myös kohteena esimerkiksi mainittua Wikipedia-

artikkelin muokkaamista avoimempi, pitkäkestoisempi ja monitahoisempi tutki-
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muskohde. Tässä tutkimuksessa keskitytään systeemisen ymmärryksen kehittämi-

seen tiedonkäytöstä ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä käyttäen strukturaalis-

systeemistä lähestymistapaa. 

1.5 Tutkimuksen tavoite: malli opinnäytetyön tiedonkäytön 

ilmiöistä systeemisessä kehyksessä 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää eräitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

tiedonkäytön ilmiöitä systeemisin käsittein jäsentävä malli.7 Mallin aineistolähtöi-

sesti etenevää kehittelyä tarkastellaan kokoavasti luvuissa 12 ja 13. Luvussa 14 tar-

kastellaan mallin piirteitä ja arvioidaan lähemmin sen käyttömahdollisuuksia. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tiedonkäytön tarkastelumalli esitetään 

tässä tutkimuksessa (1) osana opinnäytetyön tekemiseen tai teettämiseen välineitä 

tuottavaa toimintaa (vrt. Engeström 1995, 63) ja (2) opinnäytetöistä käytävän 

keskustelun sekä yksittäisissä opinnäytetöissä kohdattujen kysymysten välittäjänä 

(vrt. Knuuttila 2010, 340) sekä 3) em. keskustelun potentiaalisena herättäjänä. 

Tämän tutkimuksen keskeinen tehtävä ja tavoite, ammattikorkeakoulun opin-

näytetöissä ilmenevän tiedonkäytön systeemisen luonteen ja ympäristön ymmär-

tävä jäsentäminen esimerkiksi opinnäytetyöprosessien tukemista ajatellen, juontuu 

henkilökohtaisella tasolla työskentelyyni Laurea-ammattikorkeakoulun toteutta-

massa kirjaston uusia toimintamuotoja hahmotelleessa hankkeessa vuosina 2005–

2008 sekä osallisuuteeni eräissä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö- ja hanketoi-

minnan kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa (Kämäräinen 2008a, Kämäräinen 

& Lepistö 2010, Kämäräinen 2011, Kämäräinen 2013, Lambert 2010, 66, Mäki et 

al. 2009). 

Hanketehtävässäni saatoin seurata ja tukea opiskelijoiden työskentelyä opin-

näytteidensä ja niitä edeltävien suppeampien, yleensä itsenäistä tiedonhankintaa 

edellyttävien oppimistehtävien parissa sekä osallistua eräisiin kehittämishank-

keisiin ja toiminnan arviointeihin. Kirjaston henkilökuntaan esimerkiksi tiedon-

hankinnan opetuksen ja ohjaukseen liittyvin tehtävin kuuluvana, mutta orga-

                                                        
7 Tiedonkäytön ilmiö tarkoittaa tässä tutkimuksessa aineistosta tunnistettavaa tutkimuksen ja kehit-
tämistyön käsitteellistä kohdetta, kuten menettelytapaa tai ongelmaa, joka konkretisoituu tekstin 
jaksoissa. Tiedonkäytön ilmiöissä esimerkiksi opinnäytetyötä edistetään (kuten laajennetaan tekstiä tai 
kehitellään argumenttia) eksplisiittisesti hyödyntämällä tiedonlähteitä tai vaihtoehtoisesti edistetään 
kohdetta siten, että ilmenee, ettei ulkopuolisia lähteitä käytetä. 
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nisatorisesti hallinnossa työskentelevänä minulla oli mahdollisuus osallistuen ha-

vainnoida sekä ammattikorkeakouluyhteisön suhdetta kirjastoonsa että kirjaston 

ponnisteluja oman kirjastomaisuutensa tulkitsemisessa.8 

Laurea-ammattikorkeakoulu korosti tuolloin voimakkaasti omaa Learning by 

Developing -toimintamalliaan (Ora-Hyytiäinen 2009). Learning by Developing 

(lyhennettynä LbD) oli linssi, jonka läpi myös kirjaston kehittämistoimintoineen 

edellytettiin katsovan ammattikorkeakoulun toimintaympäristöä (Lahtinen 2007). 

Keskeisenä osana malliin kuuluu opiskelijan oman aktiivisen tiedonhankinnan pai-

nottaminen, samalla kun erityisesti opinnäytetyövaiheen opiskelua halutaan ajatella 

kehittämishankkeiden tapaisena työskentelynä. 

Kirjasto toteutti näitä arvoja pyrkimällä kehittämään uusia palveluita tietoym-

päristön käsitteen ympärille (vrt. Taylor 1991: information use environments). Lau-

rean Hyvinkään yksikössä tietoympäristön käsite ilmeni kirjaston tarjoamana työs-

kentelytilana, jossa oli käytettävissä tietoteknistä välineistöä sekä hankeinformaa-

tikon tarjoamaa huomattavasti perinteistä tietopalveluajattelua laajempaa tukea. 

Hankeinformaatikon toimintani sijoittui perinteisen kirjasto- ja tietopalvelun toi-

menkuvien ja tietoteknisen tuen välimaastoon. Voi sanoa, että tehtävässäni ylitin 

tavan takaa tiedon hankinnan ja käytön välisiä (oletettuja tai todellisia) rajoja tuki-

essani erityisesti opiskelijoita heidän työskentelyssään. (Kämäräinen 2007, Kämä-

räinen 2008b, Lahtinen 2007.) 

Georg Simmelin mukaan asiat on ensin ymmärrettävä erillisiksi, jotta ne voi-

taisiin yhdistää: on ensin havaittava seinä voidakseen suunnitella ovea tai nähtävä 

kuilu osatakseen rakentaa sillan (Simmel 1994). Sekä informaatiotutkimus (aik. 

kirjastotiede ja informatiikka) oppiaineena että kirjastokäytännöt ovat tavallaan 

nähneet runsaasti vaivaa tiedonhankinnan eristämiseksi siitä, mitä ”tiedon” hal-

tuunsa saaneet sillä tekevät, esittääkseen toisaalta huolensa tiedon käytön käsit-

teistä (Kari 2010b, Savolainen 1994, Savolainen 2009b). Tämä on varmaankin 

tapahtunut hyvässä tarkoituksessa, pyrkimyksenä  jäsentää tieteenalan asemaa ja 

fokusoida tutkimusta sekä toisaalta tähdentää kirjaston merkitystä oman erityisen 

osaamisensa haltijana. 

Tiedon hankinta, hallinta ja tuottaminen kohtaavat tutkimuksessa ja myös am-

mattikorkeakoulun opinnäytetöissä, riippumatta siitä miten jälkimmäisten kontri-

buutioiden luonne nähdäänkin. Kokonaisuuden osina näyttäytyvät menetelmät ja  

                                                        
8 Tiedonhankinnan opetuksen delegoiminen pois kirjaston henkilökunnalta projektityöntekijälle ensin 
mainitun aloitteesta sekä T&K-toiminnan edustajan huomautus, ettei keskeneräisestä hankkeesta voi 
mainita kirjastolle ovat kirjaston jännitteistä asemaa ja roolinottoa valaisseita yksittäisiä esimerkkejä. 
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teknologiat voivat kuitenkin olla huonosti yhteensopivia. Ammattikorkeakouluissa 

paljon käytetty opas esimerkiksi käsittelee käsikortistolla ylläpidettyä tutkimuksen 

tiedonhallintajärjestelmää vielä silloinkin, kun aiemmin uutuutena esille tuotu in-

ternetin käyttö tiedonlähteenä on saman oppaan kehityksessä alkuviehätyksen 

ja -hämmennyksen jälkeen jo osittain muuttunut ongelmaksi. (Carr 2010, 145–150, 

Godwin 2007, 103, Hirsjärvi et al. 1997, 106–113, 92, Hirsjärvi et al. 2009, 117, 

90.) 

Ammattikorkeakoulun kirjastoa edustava, nimimerkkiä käyttävä blogikirjoit-

taja osoittaa jo vuonna 2009 Wikipedian käytön lähteenä opinnäytetöissä sellaisek-

si ilmiöksi, joka tuottaa jännitteitä ammattikorkeakoulun toimijoiden välille. Kir-

joittaja havainnollistaa kirjaston mahdollisuutta asettua sekä opinnäytetyön toimi-

jaksi (plagioinnintunnistusjärjestelmä Urkundin käyttäjänä) että ulkopuoliseksi, 

jonka on tyytyminen vain arvostelemaan opinnäytetöissä tapahtuvan tiedonkäytön 

piirteitä: "Kirjastoihmisen silmin näkee [Urkundin käytön] oheistuotteena myös 

käytettyjen lähteiden tason ja lähdeviittausten oikeellisuuden – Wikipedia näyttää 

jylläävän (amk-opinnäytetyön kriteerit täyttävä lähde?)" (nimimerkki ”Jussi”, 2009, 

ks.  myös Kämäräinen 2011.) 

Tiedonlähteistä puhumiseen liittyy tietty vaivalloisuus, tasapainottelu yksittäi-

siä lähteitä tai lähteiden lajeja koskevien arvostusten ja yleisempien tiedon hankin-

nan, käytön ja arvioinnin valmiuksien kehittämispyrkimysten sekä niihin liittyvien 

ideologioiden välillä. Sananlaskun mukaan kalastamaan opettaminen on kalan an-

tamista hyödyllisempää. Samalla se on myös työläämpää, vaatii enemmän peruste-

luita ja kenties vastarinnan voittamista. Lähellä on myös kiusaus syytellä lähim-

mäistä pakastekalaan turvautumisesta: sekundäärilähteiden käyttämisestä alkupe-

räisen, kenties tutkimusluonteisen, mutta työläämmin käsiteltävän sisällön sijasta. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on osaltaan antaa välineitä jäsentää sitä ympä-

ristöä, jossa ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä ja soveltuvin osin hanketoimin-

nassa hankitaan, tuotetaan ja käytetään informaatiota, tietoa ja merkityksiä. 

1.6 Tutkimuksen eteneminen spiraalimaisena prosessina 

Tässä luvussa tutkimuksen etenemistä tarkastellaan suhteessa väitöskirjan disposi-

tioon ja väitöstutkimuksen kontekstiin käyttäen karkeina jäsentiminä Kurt Lewinin 

kehittämää ja David Kolbin tunnetuksi tekemää kokeellisen oppimisen ja Yrjö En-

geströmin esittämää ekspansiivisen oppimisen sykliä. Tarkastelun tiivistää tau-

lukko 1. 
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Syklisesti tai spiraalimaisesti eri näkökulmia vaihtavan kuvausrakenteen etuna 

lineaarisiin kuvauksiin, kuten esimerkiksi ns. vesiputousmalliin, verrattuna on pro-

sessin jatkuvuuden ja näkökulmien kehittyen kertautumisen mahdollisuus.9 Olen 

edellisessä alaluvussa kuvannut opinnäytetyötoimintaan liittyvän esiymmärrykseni 

kannalta olennaista ja vähintään opiskelijoiden tukemisen mielessä konkreettista 

kokemusta ammattikorkeakoulun informaatikkona tehtävässä, jossa painottuivat 

uusien työskentelytapojen ja niihin liittyen erilaisten työvälineiden kokeilut perin-

teisen kirjastotyön kustannuksella ja sen totunnaiset rajat usein ylittäen. Projekti-

työssä tarjotut mahdollisuudet kokeilemiseen merkitsivät heikompaa jatkuvuutta: 

ammattikorkeakoulun taloudellisen tilanteen heiketessä ei katsottu enää mahdolli-

seksi jatkaa tutkivan ja kehittävän informaatikon määräaikaista tehtävää.  

Vallitsevien käytäntöjen koettelu ja kyseenalaistaminen sisältyivät implisiitti-

sesti jo edellä mainittuun tehtävään, mutta tämä orientaatio tuli laajemmin mahdol-

liseksi vasta ammattikorkeakoulun ulkopuolella alkaessani suuntautua analyytti-

semmin opinnäytetyötoimintaan ja sen ympäristöön. 

Luvussa 8 lähemmin tarkasteltavassa esitutkimuksessa tavoitteenani oli toi-

saalta koetella työn kautta saamaani käsitystä ammattikorkeakoulun opinnäytetöi-

den lähteistöstä ja toisaalta kehitellä informaatiotutkimuksen piiriin soveltuvaa tut-

kimusaihetta tästä ympäristöstä. Kirjastoalan toimijoiden ja tutkimuksen näkökul-

mat poikkeavat huomattavasti suhteessa tiedonlähteisiin. Kirjastoprofessiota lähel-

lä operoivassa soveltavassa tutkimuksessa ollaan valmiita tarkastelemaan paikalli-

sia ympäristöjä ja antamaan jopa normatiivisia suosituksia esimerkiksi kokoelma-

työn tarpeisiin, kun taas informaatiotutkimuksellisesti tällainen interventionisti-

sempi ote lähteisiin vaikuttaa harvinaisemmalta. 

  

                                                        
9 Myös hermeneuttisen kehän dynamiikka käsitettynä kuvaukseksi subjektin odotushorisonttia muutta-
vasta menneen ja nykyhetken vuorovaikutuksesta merkitysten ja uusien positioiden luomisena ilmentää 
tätä mahdollisuutta (Suorsa & Huotari 2014, 1049). 
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Taulukko 1. Tutkimuksen etenemislogiikan rakenteellisia vastaavuuksia tässä tutki-

muksessa. 

Ekspansiivisen oppimisen sykli 

(mukaillen Engeström 2004, 61)  

Kokeellisen oppimisen sykli 

(mukaillen Kolb 1984, 21) 

Väitöskirjan luku tai muu 

rakenteellinen vastine 

 Konkreettinen kokemus Tekijän (JK)  toiminta ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyö-

prosessien tukemisessa 

informaatikkona. 

Vallitsevan käytännön 

kyseenalaistaminen 

Havainnointi ja reflektointi 8. Esitutkimuksen havaintoja 

ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetöiden tiedonlähteistä 

Vallitsevan käytännön analyysi  9. Opinnäytetyö rutiinikoneena 

  10. Opinnäytetyö ainutkertai-

suutena 

  11. Opinnäytetyö perinteisiin ja 

informaatiokäytäntöihin kytkeyty-

misenä 

Uuden ratkaisun mallittaminen Abstraktien käsitteiden ja 

yleistysten muotoilu 

12. Opinnäytetyötoiminnan 

tiedonkäytön mallin kehittelyä 

ilmiöiden kautta 

Uuden mallin tutkiminen  13. Tiedonkäytön mallin rakenne 

ja rakentaminen 

 Uusien käsitteiden vaikutusten 

testaaminen 

14. Tiedonkäytön mallin ulottu-

vuuksista interventiomahdolli-

suuksiin 

  16. Diskussio 

Uuden mallin käyttöönotto  Jatkotutkimuksen teemoja 

Esitutkimuksen keskeisin havainto oli, että ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden 

lähteistöön kelpuutetaan laaja kirjo lähteitä väitöskirjoista Wikipedian kopioihin. 

Tämä tieto ei ole niinkään olennainen vertailuna ammattikorkeakouluissa tehtävien 

ja yliopistollisten opinnäytetöiden välillä kuin ohjauksen haasteena: yli 30:n se-

kalaisen lähteiden tyypin kanssa on toimittava hyvin eri tavoin kuin akateemisten 

peruslähteiden (monografia, referoidun kausijulkaisun artikkeli ja kokoomateoksen 

artikkeli) kanssa.  

Toisena merkittävänä havaintona helposti havaittavat virheet lähdeluetteloissa 

viittaavat siihen, etteivät lähteet kiinnosta opinnäytetyön ohjaajia ja tarkastajia, mi-
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kä on ristiriidassa sen kanssa, miten paljon opinnäytetyöoppaissa panostetaan ”tie-

teellisiin” viitteiden ja lähteiden merkintätapoihin.10 Nämä näkökulmat yhdistäen 

esitutkimus viittasi siihen, että ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tiedonkäyt-

töä on tarkasteltava monen toimijan systeemisinä ilmiöinä eikä pelkästään opiske-

lijoiden teoksina tai teksteinä. 

Luvuissa 9–11 opinnäytetyötoiminnan vallitsevien käytäntöjen tuloksia tarkas-

tellaan käyttäen välineenä erilaisia systeemioletuksia. 

Luvusta 12 lähtien tarkastelun painopiste on uuden mallin rakentamisessa ja 

tarkastelussa. 

Luvun 14 tehtävänä on suunnata tarkastelua kehiteltyä mallia hyödyntäviin in-

terventiomahdollisuuksiin. Lewinin-Kolbin mallissa tätä vastaa uusien käsitteiden 

vaikutusten testaaminen. Tähän suuntaan jatketaan väitöskirjan diskussiossa jatko-

tutkimuksen hahmottelussa, jossa ennakoidaan mahdollisuuksia uuden toiminta-

mallin ja käsitteellistysten käyttöönottoon. 

1.7 Tutkimustehtävän tarkentaminen ja tutkimuksen sitoumusten 

tarkastelua 

Tässä alaluvussa tarkennetaan luvussa 1.3 yleisellä tasolla asetettua tutkimusteh-

tävää sekä pohditaan tehtävän asettamisen ja tarkentamisen problematiikkaa teoriaa 

muodostavassa tutkimuksessa. Lisäksi luvussa otetaan kantaa tutkimuksen keskei-

siin sitoumuksiin. Yleisellä tasolla tutkimustehtävänä on käsitteellistää tiedonkäy-

tön ilmiöitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnassa sekä koota käsitteellis-

tämisen tulokset hyödyntämiskelpoiseksi malliksi. 

Tutkimustehtävän tarkentamiseen liittyy kannanottoja tutkimusta muotoileviin 

perusoletuksiin. Lincoln ja Guba (1985, 209) erottavat tutkijan kaksi tapaa orien-

toitua kohteeseensa: (1) Tutkija olettaa olevansa selvillä siitä, mitä ei tiedä ja suun-

taa pyrkimyksenä tämän ei-tiedetyn tavoittamiseen. (2) Tutkija antaa itselleen lu-

van yllättyä omien oletustensakin suhteen. Tutkimuksen etenemistapaa voidaan täl-

löin kuvata päämäärältään avoimeksi (open-ended). 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin kohdistunutta aiempaa tutkimusta on 

pitkälti muotoillut ensimmäisen orientaation tilanne: tutkija tietää, että ammatti-

korkeakoulu tekee opiskelijoista asiantuntijoita ja huomio kohdistuu siihen, miten 

                                                        
10 Vaihtoehtoisesti opinnäytetyön tekijät eivät toteuta ohjaajien ehdottamia korjauksia eikä tarkastusta 
tämän varalle ole ennen töiden tallentamista Theseus-tietokantaan. Kolmas selitysmalli on, ettei opin-
näytetyön ohjaamiseen ja tarkastamiseen anneta tarpeeksi resursseja, jolloin keskitytään vain ”välttä-
mättömimpään”. Lähdeluetteloiden laatu ei vaikuta korkeakoulun rahoitukseen. 
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tämä tapahtuu. Oletus sisältyy esimerkiksi Frilander-Paavilaisella (2005) jo tutki-

muksen nimekkeeseen Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkea-

koulussa. 

Kysymykset ennakkokäsitysten ja -jäsennysten suhteesta aineiston mahdolli-

suuksiin kertoa omilla äänillään ovat olleet grounded theorysta (GT) käytyjen kes-

kusteluiden eräs teema jo  lähestymistavan varhaisvaiheista lähtien. Vastakkain 

ovat olleet Glaserin edustama induktiivista päättelyä ja teorian kehkeytymistä ko-

rostava orientaatio sekä Straussin ja Corbinin painotus teorian validointiin ja edel-

leen työstämiseen mm. teoreettisten koodien avulla. Jälkimmäisen Glaser on näh-

nyt havaintojen kategorioihin pakottamisena. (Cooney 2010, Glaser 1992, 123, 

Urquhart 2013, 18–19.) 

Tutkimuksen asemaa voidaan määritellä ottamalla kantaa ontologisiin, episte-

mologisiin, eettisiin ja metodologisiin peruskysymyksiin: Miten todellisuuden 

luonne käsitetään ja mitä siitä voidaan tietää? Millaisia suhteita vallitsee tietämisen 

kohteen ja tietämisen toimijoiden (myös tutkijan) kesken ja millaista muutosta 

näissä tapahtuu? Miten tutkija toimii ja etenee eettisesti hyväksyttävällä tavalla 

saavuttaakseen merkityksellistä muutosta tietämisessään? (Ks. esim. Annells 1996, 

383–384, Porra et al. 2014, 541–545.) 

Sitoumuksissaan tutkimus heijastaa sekä toimijuuksiin, kohteisiin että metodo-

logisiin valintoihin sisältyvää lähtökohtien moninaisuutta. Joudun pohtimaan omaa 

viiteryhmääni ja suhdettani ammattikorkeakouluun. Jälkimmäisessä pääsen hel-

pommalla kuin ne ammattikorkeakouluihin liittyviä ilmiöitä tutkivat, joilla on 

ammattikorkeakouluun työsuhde. Sekä informaatikon että opettajan koulutuksen 

saaneena koen tiettyä yhteenkuuluvuutta näihin molempiin ryhmiin. Lisäksi olen 

tutkijana tiedonkäyttäjä tähän toimintaan sisältyvine epävarmuuksineen yhtä lailla 

kuin keskeiset aineistoni tuottaneet opiskelijatkin. 

Tutkimuksen keskeisimpänä valintana on pidettävä sitoutumista aineistoläh-

töiseen teorianmuodostukseen, grounded theoryyn (GT). Olen toisinaan leikillisesti 

suomentanut grounded theoryn ”juurevaksi teoriaksi”.  Ilmaisun tarkoitus on ollut 

erityisesti kertoa, että GT:n soveltaminen parhaimmillaan tekee teorian muodos-

tumisen tai muodostamisen tietoiseksi, tässä mielessä juurtuneeksi. Ilmaus on ku-

vaava siksikin, että GT:llä itsellään on useat historialliset ja metodologiset juuret. 

Tutkimusotteen taustalta voidaan löytää yhteyksiä symboliseen interaktionismiin 

ja edelleen hermeneutiikkaan (Annells 1996, 382). Tunnettu jakolinja on pitkään 

kulkenut GT:n perusteet keskeisesti yhdessä luoneiden sosiologien Barney Gla-

serin ja Anselm Straussin näkemyseroista muodostuneiden koulukuntien mukaan. 

Näistä Glaserin edustaman tradition nähdään enemmän pitäytyneen varhaisiin 
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muotoiluihin, kun taas Strauss ja Corbin ovat herkemmin muokanneet lähestymis-

tapojaan. (Cooney 2010, 19–21.) 

Kärjistetysti glaserilainen näkemys painottaa tutkimuksen emergenttiä luon-

netta; aineisto ikään kuin käyttää tutkijaa välineenään tullakseen ”koskemattomana” 

esiin analyysissa, kun taas straussilaisessa näkemyksessä keskeistä on konstrukti-

vistisempi käsitys tutkimusprosessista ja tutkijan panoksesta. Glaseria on pidetty 

realistisen ontologian edustajana, straussilainen käsitys puolestaan antaa konst-

ruktivistisista lähtökohdistaan enemmän tilaa useille rinnakkaisille tulkinnoille. 

(Charmaz 2005, 509–510, Cooney 2010, 21, 24.) Oma positioni on erityisesti ai-

neiston käsittelytavassaan lähempänä straussilaista ajattelua. 

Tällä tutkimuksella on emergenttiä luonnetta, jota toteutus aineistolähtöisenä 

monitapaustutkimuksena vahvistaa. Tiedonkäytön ilmiöitä ja niiden ympäristöä 

hahmottuu tapausten lisäämisen ja alustavien kategorioiden vuoropuhelussa, kun 

aluksi heikosti erottuvia kuvioita voi täydentää ja koetella useammilla, eri kritee-

rein valituilla tapauksilla. Tutkimus ja siinä kehiteltävä malli pyrkivät asettumaan 

vuoropuheluun ammattikorkeakoulua ja erityisesti opinnäytetyötoiminnan piirteitä 

koskevan ja niitä määrittävän aiemman tutkimuksen kanssa sekä tarjoutumaan 

edelleen kehitettäviksi ammattikorkeakoulutoimijoiden työvälineiksi. 

Tutkimusta raportoitaessa alustavana jäsennyksenä, myös tutkijan esiymmär-

ryksen artikulaationa, toimii kolme tutkimustehtävästä, systeemisestä viitekehyk-

sestä ja osaltaan ensimmäisistä tapauksista johdettua aineiston hankintaa ohjan-

nutta ulottuvuutta. Ulottuvuudet ohjaavat potentiaalisten tapausten alustavaa tar-

kastelua ensimmäisten kahden tapauksen valinnan jälkeen. Ensimmäiset tapaukset, 

tunnuksiltaan AN1k1 ja AN1k2, ovat valikoituneet esitutkimuksen kuluessa, jol-

loin niiden kesken on hahmottunut yhdistäväksi tekijäksi koulutuskontribuutio ja 

erottavaksi vastaavasti erilainen suhtautuminen lähteisiin.  

Ulottuvuudet ovat alustavassa muodossaan seuraavat: 

1. Rakenteisuus tarkastelee, millaisia osia ja toiminnan struktuureja ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyötä laadittaessa kohdataan ja käytetään. Rakenteisuuden 

tarkastelua perustelevat opinnäytetöiden erilaiset luonnehdinnat sekä esitutkimuk-

sen havainnot hyväksyttyjen opinnäytetöiden lähdeluetteloiden ongelmista. 

Ulottuvuutta alustaa myös havainto, että tapaus AN1k2 ei tee selkeää rajaa op-

pimateriaalin ja sitä koskevan raportoinnin välille, vaan nämä ovat yksi kokonai-

suus, kun taas tapaus AN1k1 on jäsennykseltään konventionaalisempi. 

2. Tilanteisuus tarkastelee opinnäytetyön tekemisen kokemusta ja sen ilmai-

semista. Tiedonkäytöllä on aina subjekti ja tällä subjektilla oma elämänhistoriansa, 

jonka kontekstiin opinnäytetyö asettuu. Tilanteisuuden ilmaisutavat vaihtelevat. 
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Tapaukseen AN1k1 liittyy opinnäytetyöprosessin etenemistä kuvaileva ja teki-

jän tunteita reflektoiva blogi. Tapauksessa AN1k2 opinnäytteen lähtökohtia kuvail-

laan niukasti ja rakenteellisesti yllättävissä paikoissa, kuten tiivistelmässä. 

3. Jäsenyys tarkastelee opinnäytetyön asettumista osalliseksi perinteistä ja 

käytännöistä, erityisesti osallisuutta tiedonkäytön käytännöissä. Ammattikorkea-

koulussa osa näistä käytännöistä pohjautuu tiedekorkeakoulujen traditioihin, osa 

taas ammatillisiin perinteisiin. Toimijat luovat näistä omia sovelluksiaan. 

Ensimmäisten tapausten erilainen suhde lähteisiin ja hiljaisen tiedon voimakas 

korostuminen lähteiden yli toisessa tapauksessa luo kysymyksen siitä, millaisia tra-

ditioita nämä tapaukset mahdollisesti edustavat. 

Yleisellä tasolla asetettu tutkimustehtävä tiedonkäytön ilmiöiden tunnistami-

sesta ja käsitteellistämisestä on konkretisoitunut ensimmäisten tapausten ja kirjal-

lisuuden ohjaamana kolmeksi ulottuvuudeksi, jotka ohjaavat uusien tapausten va-

lintaa ja ryhmittelyä luvussa 7 tarkemmin kuvatuiksi ns. nelikoiksi. Tässä esitettyjä 

nimiä (rakenteisuus, tilanteisuus, jäsenyys) niillä ei kuitenkaan tutkimuksen alussa 

ollut. Myös kokonaisuutena kyse oli pikemminkin eräänlaisesta yhdestä hahmosta, 

jonka eri laidoille alustavat havainnot tapauksista alkoivat asettua hahmon vastaa-

vasti saadessa lisää piirteitä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan edellä hahmotellulla tavalla ammattikorkeakoulu-

opiskelijoiden autenttisia ratkaisuja opinnäytetöissä kohtaamiinsa tiedonkäytön on-

gelmiin. Suhteuttamalla nämä havainnot tiedonkäytön systeemisiin sitoumuksiin 

tuotetaan malli, jonka avulla voidaan analysoida tiedonkäytön tilanteita dynaami-

sesti eri abstraktiotasoja hyödyntäen.  Malli yhdistää toisiinsa aiempia, lähtökoh-

diltaan erilaisia tiedonkäytön tarkasteluita. Sitä voidaan soveltaa opinnäytetyötoi-

minnan ohella muihinkin erilaisten tietokäsitysten kohtaamisia sisältäviin yhteyk-

siin, kuten projektitoimintaan. 



37 

2 Tiedonkäyttö systeemisenä ilmiönä 

Tässä luvussa luonnehditaan tiedonkäyttöä systeemisenä ilmiönä. Luvun alun tar-

koituksena on määrittää keskeinen viitekehys, jossa tutkimuksen kohdetta, ammat-

tikorkeakoulujen opinnäytetöissä tapahtuvaa tiedonkäyttöä tarkastellaan. Käyttä-

mäni jäsennys on sovellus Jaana Porran väitöskirjassaan (1996) esittämästä tieto-

tekniikan käytön käsitteellistämisestä käyttäen kolmea, osin samat piirteet jakavaa, 

mutta niitä eri tavoin ilmentävää systeemityyppiä, konetta, ihmisyyttä ja koloniaa.11 

Luvun myöhemmissä osissa yleinen systeemikehys suhteutetaan tutkimuksen 

kohdetta jäsentäviin tiedonkäytön käsitteisiin. Ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työtoiminnan eräiden piirteiden oletetaan sovelluksessani rakenteellisesti vastaa-

van tietotekniikkaa käyttävän ihmisen toimintaa ja sen ympäristöä systeemisesti 

tarkasteltuna. Tutkimuksen fokus muodostuu näin tiedonkäytön ja tietotekniikan 

käytön kohtaamisiin opinnäytetöissä. 

2.1 Systeemisyys 

Systeeminen (engl. systemic) käsitteenä tarkoittaa osista muodostuvaan kokonai-

suuteen eli järjestelmään (systeemiin) liittyvää erityistä tarkastelua, mahdollisesti 

vastakohtana osien partikularistiselle tarkastelulle ja toisaalta vastakohtaa tarken-

tamatta jääville huomautuksille näkemyksen holistisuudesta. Systeemisyyden sa-

nakirjamäärittelyssä on tukeuduttu esimerkiksi fysiologiaan ja patologiaan. Systee-

misiksi luonnehditaan kehoon kokonaisuutena tai kehon tiettyyn järjestelmään liit-

tyviä ilmiöitä. (Webster's 1994, 1444: hakusana systemic). Systeemisessä tarkas-

telussa voidaan erottaa sovelletun tarkastelukehikon tai metodologian painotuksista 

riippuen ”kovempia”, mekanistisia ja ”pehmeämpiä”, toiminnan dynamiikan muul-

la tavoin kuin koneeseen verraten  käsittäviä lähestymistapoja (Niemelä 2014, 13). 

Systeemiajattelun soveltaminen on laajentunut varhaisista yhteyksistään, ko-

neistojen ja formaalien prosessien tarkastelusta, laajalle teknisten, mutta myös ta-

loudellisten ja sosiaalisten ilmiöiden, kulttuurin, kielen, kasvatuksen ja hoitamisen 

alueille sovelluksina ulottuvaan yleiseen systeemiajatteluun ja -teoriaan. Samalla 

systeemikäsitteiden käyttö on popularisoitunut. Systeemipuhe on näin ollen luon-

tevasti mukana myös opiskelijoille suunnatussa ammattikorkeakoulujen opinnäyte-

töiden tarkastelussa: Hakala (1998) toteaa erilaisten systeemien käyttämisen niitä 

                                                        
11 Ståhle ja Grönroos (1999, 66-71) esittävät osin Porran mallia sivuten (tätä mainitsematta) organisaa-
tion toiminnan eri puolia kolmen systeemityypin kautta: organisaatio nähdään koneena (Taylor, Weber), 
organismina (von Bertalanffy) ja dynaamisena, jopa ennakoimattomana, verkostona (Lorenz).  
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välttämättä tunnistamatta kuuluvan osaksi opinnäytetyöprosessia. Vaikka 

maininnassa on kritiikin siemen, populaarin systeemiajattelun läpäisevyyttä ja 

ongelmallisuutta sekä yhteiskunnassa laajemmin että koulutusjärjestelmässä kuvaa, 

ettei kirjoittaja näe tarpeelliseksi viitata siihen, mitä hän ”systeemillä” tarkoittaa 

(Hakala 1998, 72).12 

2.2 Kymmenen keskeistä systeemipiirrettä 

Evoluutiobiologi ja tieteenhistorioitsija Ernst Mayr (1904–2005) kokosi kahta ylei-

sesti käsiteltyä systeemijäsennystä, organistista ja mekanistista, yhdistävät 10 

keskeistä piirrettä pyrkiessään aiempaa selkeämpään kuvaan näiden systeemityyp-

pien suhteista, pohjimmiltaan elollisen ja elottoman rajankäynnistä. Jaana Porra 

sovelsi näitä koloniatyyppisten järjestelmien tarkasteluun käsitellen siis rinnakkain 

mekanistista, organistista ja koloniasysteemiparadigmaa. 

Mayrin tunnistamat systeemipiirteet Porran (1996) soveltamana ovat: (1) lajin-

kehitys (phylogeny), (2) yksilönkehitys (ontogeny), (3) rajat (boundaries), (4) 

kompleksisuus (complexity), (5) rakenne (structure), (6) kasvu (growth), (7) säätely 

(control), (8) valta (power), (9) muutos (change) ja  (10) päämäärä (goal). 

(Kootusti Porra 1996, esim. 90–91.) Systeemipiirteiden ilmentymistä eritellään 

seuraavassa piirre piirteeltä lyhyesti koneen, organismin ja kolonian kaltaisten sys-

teemien kannalta. Luvussa 2.4. tarkastelu suunnataan ihmisyyden erityisiin systee-

misiin piirteisiin. 

2.2.1 Lajinkehitys 

Mekanistisessa paradigmassa lajinkehitystä (phylogeny) ei tapahdu, systeemin 

olemuksellisuus, pysyvyys ja alkuperä korostuvat (Porra 1996, 93). Organistisessa 

paradigmassa lajinkehitys ymmärretään ympäristön muutoksiin sopeutumisena ja 

monimutkaisuuden kasvuna (Porra 1996, 94–95). Koloniaparadigmassa lajinkehi-

tystä tapahtuu tasapainotilojen ja kehityspyrähdysten vuorotellessa (Porra 1996, 

213–220). 

                                                        
12  Ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita. Asiantuntemukseen sisältyy olen-
naisesti nimenomaan koulutuksen kohteena olevan toiminnan systeemiympäristön tuntemusta. Sen 
sijaan koulutukseen ei välttämättä yhtä selvästi näytä sisältyvän systeemiajattelun kritiikkiä. 
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2.2.2 Yksilönkehitys 

Mekanistisessa paradigmassa yksilönkehitystä (ontogeny) luonnehtii "preforma-

tionismi", ennaltamääräytyminen, jossa systeemin lopullinen muoto on rakenteessa 

valmiina ja kehitys on pelkästään koon kasvua (Porra 1996, 96). Organistisen pa-

radigman mukainen systeemi on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa mukau-

tuen siihen ja hyödyntäen sitä. Organistinen systeemi käyttää ympäristöstä saa-

maansa materiaa ja energiaa sekä kasvuunsa että mukautumiseen. Elinkaaren 

alussa kasvu on nopeaa, mutta lakkaa myöhemmin kokonaan. Kasvunsa lopettanut 

systeemi kykenee ylläpitämään rakennettaan ja tarvittavaa vaihduntaa, kunnes elin-

kaaren lopussa systeemi ei pysty korjaamaan sisäisen entropiansa kasvua ja kuolee. 

(Porra 1996, 98.)  

Koloniat ovat makrotason systeemejä. Kolonioissa tapahtuvissa muutoksissa 

tasannevaiheiden ja kehityspyrähdysten vuorottelun muodossa tapahtuva lajinke-

hitys on ensisijainen muuttumisen tapa. Yksilönkehitys ei ole niissä relevanttia. 

(Porra 1996, 204.) 

2.2.3 Rajat 

Mekanistisessa paradigmassa systeemin rajat (boundaries) ovat pysyvät, systeemin 

ulkopuolisten sääntöjen määrittämät (Porra 1996, 100), organistisessa ne muuttuvat 

sisäisen ennalta määritellyn logiikan mukaan.  

Kolonian rajat ovat epämääräisemmät eikä rajojen määrittely ole olennainen 

asia kolonian tuntemuksen kannalta, toisin kuin on mikrotason paradigmojen, or-

ganistisen ja mekanistisen laita. Kolonian rajat ovat sidotut sen kontekstiin, ti-

lalliset ja ajalliset, mutta niiden määrittely ei ole välttämättä toteutettavissa. Kolo-

nian muodostavien mikrotason systeemien rajat voivat muuttua, ilman että muu-

toksilla on koloniaan välttämättä vaikutusta. (Porra 1996, 236–237.) 

2.2.4 Kompleksisuus 

Sekä mekanistisessa että organistisessa paradigmassa systeemin kompleksisuus 

lisääntyy systeemin jakautuessa alisysteemeihin ja osien määrän lisääntyessä. 

Mekanistisessa paradigmassa kompleksisuus lisääntyy myös osien välisen integ-

raation lisääntyessä, jolloin yhteyksien määrä osien kesken lisääntyy. Osista koos-

tuvan kokonaisuuden kompleksisuus on osien kompleksisuuden summa. 



40 

Mekanistisesta ja organistisesta systeemistä poiketen kolonian kompleksisuus 

ei välttämättä kasva ajan myötä. Kompleksisuuden muutokset liittyvät koloniassa 

lajinkehityksen pyrähdyksiin. Kolonia pyrkii olemassaolonsa kannalta tehokkaim-

paan, useimmiten yksinkertaisimpaan kokoonpanoon. (Porra 1996, 253–254.) 

2.2.5 Rakenne 

Rakenne (structure) muuttuvan organisaation merkityksessä ei ole relevantti meka-

nistisessa paradigmassa: mekanistinen systeemi ei sisällä keinoja ylläpitää omaa 

rakennettaan. 

Organistisessa paradigmassa rakennetta jäsentävät kokonaisuuksien hierarkiat. 

Funktionaalinen ja osien väliseen kamppailuun perustuva rakenne muuttuu osien 

välisen interaktion muuttuessa.  

Kolonian rakenteet ovat tilapäisiä ja palvelevat kolonian kehitystä. Kolonian 

olemassaolo edellyttää rakenteelta a) mahdollisuutta muuttua aiemman rakenteen 

rajoittamatta, b) mahdollisuutta rakenteeseen kuuluvaan kehitysmekanismiin, c) 

mahdollisuutta säilyttää itsessään systeemin historia ja d) mahdollisuutta siihen, 

että systeemi on selvillä (aware) edellytyksistä a–c. (Porra 1996, 257.)  

Informaatiokolonioissa rakenne viittaa ihmisiin ja tietojärjestelmiin, jotka 

muodostavat kolonian mikrotason. Informaatiokolonian rakenne muuttuu kahdella 

tasolla: yksittäisten ihmisten tai tietojärjestelmien muutokset eivät muuta koloniaa. 

Kun ihminen tekee maailmassaolollaan kontribuution kolonian maailmassaoloon 

ja kolonia ottaa sen vastaan (accept), tapahtuu muutosta sekä mikrotasolla että ko-

lonian tasolla. (Porra 1996, 258.) 

2.2.6 Kasvu 

Mekanistisessa paradigmassa kasvu (growth) tapahtuu osia lisäämällä. Organis-

tisessa paradigmassa kasvua tapahtuu differoitumalla, erikoistumalla tai keskitty-

mällä. Kasvu voi olla eksponentiaalista, lineaarista tai allometrista eli systeemin eri 

osissa vaihtelevaa. Koska kolonialla ei ole muuta rakennetta kuin sen muodos-

tavien osasysteemien rakenne, kolonian kasvu tai väheneminen toteutuu mikrota-

son jäsenissä tapahtuvien vastaavien muutosten kautta. (Porra 1996, 261.) 
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2.2.7 Säätely 

Säätelyn (control) käsite ei sovellu mekanistiseen paradigmaan. Koska mekanis-

tiseen, suljettuun systeemiin ei sisälly muutosta, ei systeemin sisäisen tilan vaihte-

luun kohdistuvaa säätelyäkään tarvita. (Porra 1996, 121.) Organistisessa paradig-

massa palautteeseen perustuvalla säätelyllä on keskeinen merkitys tasapainon säi-

lyttämisessä organismin reagoidessa ympäristönsä muutoksiin (Porra 1996, 121).  

Kolonialla on kyky sekä tavoitteen asettamiseen että palautteen hyödyntämi-

seen. Kolonia ei reagoi palautteeseen automaattisesti tai mekaanisesti, vaan viiveel-

lä sekä suhteessa historiaansa ja mahdollisuuksiinsa. (Porra 1996, 285.) 

2.2.8 Valta 

Valta (power) ei ole yleisesti käytetty systeemikäsite. Se on systeemikäsitteisiin 

nähden "metafyysinen" ihmisten ja organisaatioiden suhteiden tarkastelun väline. 

Toisaalta se on kuitenkin relevantti tarkasteltaessa systeemejä, joihin ihmiset liit-

tyvät. (Porra 1996, 115.)  

Mekanistisessa paradigmassa valta on systeemin ulkopuolella ja sitä käyttää 

erityisesti systeemin suunnittelija. Organistisen paradigman mukaisessa systeemis-

sä valta on systeemin sisäistä ja hajautunut alisysteemeihin. Kullakin systeemin 

osalla on valtaa itseensä nähden. (Porra 1996, 115–116.)  

Kolonian valta on sisäsyntyistä ja siihen itseensä rajoittuvaa. Se voi luovuttaa 

itseään koskevaa valtaa ulkopuoliselle. Tähän liittyen kolonia voi muuttua itsenäi-

sestä entiteetistä kontekstinsa osaksi, muuttua latentiksi. Latenttina ollessaan kolo-

nia säilyttää historiansa ja voi ottaa itsenäisyytensä takaisin olosuhteiden muuttu-

essa suotuisammiksi. (Porra 1996, 277–280.) 

2.2.9 Muutos 

Mekanistisessa paradigmassa muutosta (change) ei tapahdu; systeemin olemus on 

pysyvä. Organistisessa paradigmassa avoin systeemi vuorovaikuttaa ympäristön 

kanssa. Muutosta tapahtuu differentiaation, segregaation (tietyn ryhmän  laajem-

masta kokonaisuudesta eristämisen), keskittymisen, yksilöllistymisen ja etenemi-

sen (progress) muodossa. 

Kolonia siirtyy tasapainotilasta (stasis) äkillisellä muutoksella (punctuation) 

uuteen tasapainotilaan. Muutoksessa kolonian maailmassaolo siirtyy uuteen ajallis-
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paikalliseen kontekstiin. Kolonian muodostavissa mikrotason systeemeissä ta-

pahtuvaa muutosta säätelee niiden oma luonne joko mekanistisen tai organistisen 

paradigman edustajina. Mikrotason muutokset vaikuttavat koloniaan vain vähän ja 

ovat sen kannalta merkityksettömiä. (Porra 1996, 280–283.) 

2.2.10 Tavoite 

Mekanistisessa paradigmassa tavoitteet (goals) voivat olla staattisia tai dynaamisia. 

Staattinen tavoite liittyy siihen, että systeemi on olemassa tiettyä tarkoitusta varten 

ja toimii sitä toteuttaen loppuunsa saakka samalla tavalla. Dynaamisen tavoitteen 

käsitteeseen liittyy tapahtumien suunta kohti lopputilaa, ikään kuin nykyinen käyt-

täytyminen olisi riippuvainen lopputilasta. (Porra 1999, 113.)  

Organistisessa paradigmassa tavoitteen käsite tulee mielekkääksi sen myötä, 

että siihen pääsemiseksi on useita keinoja. Ilman useita reittejä ja valinnanmahdol-

lisuutta näiden välillä (equifinality13) ”tavoite” olisi vain ennalta määrätyn tapahtu-

maketjun väistämättä seuraava vaihe. (Porra 1996, 113–114.) 

Kolonian tavoitteet ovat riippumattomia sen muodostavien mikrotason systee-

mien tavoitteista, jotka ovat kolonialle merkityksettömiä. Kolonian tavoitteet vaih-

televat tapauskohtaisesti eivätkä palaudu sellaisiin yleisiin kategorioihin kuin orga-

nistiseen paradigmaan sisältyvä säilyminen (survival) tai eteneminen (progress). 

Kolonian tavoitteet synnyttää se itse perustuen historiaansa, tulevaisuuden mahdol-

lisuuksiin sekä koloniatyyppiselle systeemille ominaisiin kehitysmekanismeihin, 

tasapainotilojen ja kehityspyrähdysten välisiin siirtymiin.   (Porra 1996, 267–268.) 

2.3 Mekanistinen ja organistinen systeemityyppi 

Perinteinen dynaamisen systeemin kuvauksen taustalla vaikuttava malli on kone, 

myös silloin kun tarkastelun kohteena on elollinen organismi. Tästä tunnettu esi-

merkki on Descartesin  käsitys ruumiista automaattina (esim. Ablondi 1998). 

Mekanistinen systeemityyppi ilmenee ympäristöstään erillisenä, tiukkojen ra-

jojen osoittamana. Sen toimintaa ohjaavat sisäisesti voimassa olevat säännöt ja  

päämäärät, jotka ovat ulkopuolisen toimijan, suunnittelijan, asettamia. Yksilön ke-

hitys on täysin ennalta määrättyä. Systeemin sisäisen logiikan ja ulkopuolisen 

                                                        
13 Suljetussa systeemissä tiettyyn lopputilaan johtaa tunnetusta alkutilasta yksi polku. Avoimissa järjes-
telmissä sama lopputila on saavutettavissa useilla tavoilla. Jälkimmäiseen viittaa termi equifinality. 
(Von Bertalanffy 1968, 40.) 
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suunnittelun välisten suhteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen, siis oman tilan-

teen ”reflektointi”, ei ole mekanistiselle systeemille mahdollista (Morgan 2006, 28).  

Systeemin toiminnan perusteet ovat formaaleiksi rakenteiksi ja säännöiksi va-

lettuja eikä valaja ole systeemissä läsnä tai sen nähtävissä. Perinteet, rituaalit ja 

byrokraattinen hallinto ovat tämän systeemityypin ilmentymiä. (Porra 1999, 39.)  

Samana pysyminen ja toistamisen kyky ovat mekanistisen systeemin ihanteel-

lisia ominaisuuksia (Morgan 2006, 27). Näitä täydentävä puuttuva yhteys ym-

päristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin synnyttää vaikutelmia puolueettomuudes-

ta ja väsymättömästä kyvystä hoitaa annettua tehtävää samanlaisena. Mekanistisen 

systeemin arkkikuva on teollisen kokoomalinjan liukuhihna, jossa tietty tuote val-

mistuu tasalaatuiseksi osa osalta ja piirre piirteeltä. 

Organistiseen, avoimeen systeemikäsitykseen kuuluu mekanistisesta ja sulje-

tusta poiketen ympäristön kanssa tapahtuva ja yksilönkehitykseen vaikuttava vaih-

danta sekä lajikehityksenä toteutuva monimutkaisuuden kasvu (Morgan 2006, 65). 

Myös systeemin rajat muuttuvat ympäristöön mukautumisen seurauksena. 

2.4 Tarkastelun laajennus kahdesta kolmeksi systeemityypiksi 

Kolmannen systeemityypin esittelyä konemaisen ja organistisen rinnalle on perus-

teltu tarpeella löytää parempia välineitä käsitellä systeemeissä tapahtuvia muutok-

sia sekä tavoitteella tuoda järjestelmäsuunnittelun metodologiaan enemmän mah-

dollisuuksia tarkastella ihmisyyttä hylkäämättä systeemisen näkökulman vahvuuk-

sia (Porra 1999, 38).  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ympäristössä oletan laajemman ja arti-

kuloidumman systeemitarkastelun  auttavan tunnistamaan toimintamalleihin ja vä-

lineisiin valautuneita oletuksia, jotka muotoilevat esimerkiksi opinnäytetyön toi-

mijuutta ja sen rajoja. Kolmas systeemityyppi tarjoaa mahdollisuuden ”toisin kat-

somiseen”: totunnainen jako ei enää ole yksin keskeinen jäsentävän katseen suun-

taaja.  

Kolonian merkityksen havainnollistamiseksi voidaan asettaa provokatiivinen 

kysymys opinnäytetyön ympäristöstä: millaisin systeemioletuksin luontevasti 

kuvataan ammattikorkeakoulua instituutiona ja yksittäisiä korkeakouluja? Vas-

taesimerkin omainen jatko voisi kuulua seuraavasti: Onko ammattikorkeakouluins-

tituutio organismi, jolla on elinkaari: hapuileva lapsuus, rajoja kokeileva nuoruus, 

kypsä aikuisuus ja tukea tarvitseva vanhuus? Onko yksittäinen ammattikorkea-

koulu puolestaan kone, jolla on selkeät, ulkoa päin määritelty ohjaus ja rajat; joka 
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kehittyy lisäämällä sisäisiä osia tai jaotteluita ja jonka tarkoitus on toimia käyttö-

aikansa loppuun häiriöttömästi tulosta tuottaen, mutta vailla omaa aitoa vaikutusta 

siihen, mikä tuo tulos on ja miksi? 

Ammattikorkeakouluinstituution kokonaisuuden tai yksittäisten ammattikor-

keakoulujen tarkastelu ei kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Voi kuitenkin todeta, 

että mikäli tutkimuksessa sovelletulla välineistöllä on saavutettu informatiivisia 

tulkintoja tietyistä ammattikorkeakoulun toiminnoista, opinnäytetyötoiminnasta, 

tätä tarkastelua on oletettavasti mahdollista soveltaa muidenkin toimintojen, kuten 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietokäytäntöjen alueelle.   

2.4.1 Ihmisyyden piirteet systeemisen tarkastelun kohteena 

Porran systeemimallissa muita kahta systeemityyppiä ilmentymissään yhdistävä 

kolonia sisältää aina ihmisen, meidän itsemme kaltaisen olevan (vrt. Brandom 2003, 

43) toimintaa tekniikan kanssa. Näitä komponentteja on tarkasteltava omista läh-

tökohdistaan pyrkimättä palauttamaan toista toiseen. Siten viitekehykseen on olen-

naisesti kuuluttava ihmisyyden tarkastelu. Välttääkseen ”insinöörimäisen” suora-

viivaiset käsitteiden ja metaforien siirrot muilta alueilta ihmisen toiminnan tarkas-

teluun Porra (1996, 1999)  on valinnut ihmisyyden piirteiden tarkentamisen viite-

kehykseksi Martin Heideggerin täälläolon (Dasein) ja paikallisen kontekstin (local 

context) tarkastelut. 

Ihmisyyttä ei pyritä palauttamaan toistuviksi rakenteiksi tai funktioiksi laajem-

massa kokonaisuudessa. Sen sijaan ihmisyys käsitetään (1) spontaanina ja ainut-

kertaisena, (2) kontekstiin kiinteästi sidottuna ja siitä tietoisena, ja kuitenkin (3) 

itselleen (eikä ympäristölle tai rakenteille) kuuluvana sekä (4) tulevassa poten-

tiaalissaan historiaansa sidottuna. (Porra 1996, 188; Porra 1999, 55.) 

Heidegger korostaa ajan kiinteää osuutta ihmisen maailmassaolemiseen. Aika 

ei ole irrallinen dimensio, jonka kannalta tarkastella olemista, vaan olemisen hori-

sontti. (Heidegger 2000, 514.) Menneisyys ja tulevaisuus sisältyvät olemiseen 

ihmisyyden systeemissä (Porra 1996, 188–189). Tarkasteltaessa ajan käsitettä ihmi-

syydessä eri systeeminäkemyksiin peilaten, voidaan nähdä ihmisyyden systeeminä 

asettuminen sellaisten konemaisina ymmärrettyjen systeemien vastakohdaksi, joi-

hin ei sisälly aikakäsitettä. 
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Ihmisyys toteutuu aina kontekstissa, Daseinin perusrakenne on, että se ”aina jo 

löytää itsensä maailmasta” (Brandom 2003, 43). Tälle ei ole vaihtoehtoa. Siksi kon-

teksti ei ole erillinen ympäristö tai objekteja suhteessa subjektiin.14 Sen paremmin 

organistinen kuin mekanistinenkaan systeemimalli eivät sisällä ajatusta itselleen 

kuulumisesta ja vallasta (authority) itsensä yli. Ihmisyys systeeminä sen sijaan 

sisältää kyvyn kehittyä kontekstissaan. Tämä konteksti, esilläolevat ja käsilläolevat, 

voi sisältää niin toisia ihmisyyksiä kuin artefaktejakin. Tarvitaan uusia systeemi-

käsitteitä kuvaamaan tätä asiaintilaa ja olemisen tapaa. 

2.4.2 Kolonia systeemityyppinä 

Systeemityyppinä koloniat ovat yksilöiden muodostamia ryhmiä, joilla on yhteistä 

kehityshistoriaa ja yhteisiä keinoja toteuttaa sekä tasapainotilan säilyttämistä että 

radikaalia muutosta. Kolonian jäsenyyteen liittyy yksilöiden ja näiden kontekstien 

tulemista läpinäkyväksi (Porra 1996, 204). Informaatiokoloniat muodostuvat tieto-

tekniikkaa käyttävistä ihmisistä ja kyseisestä tekniikasta käyttötilanteiden yhdis-

täminä (Porra 1996, 209). Tiedonkäytön koloniat muodostuvat tiedonkäyttäjistä ja 

-käytöistä konteksteineen, joita niiden kehityshistoriat ja resurssien piirteet yhdis-

tävät.15 

Kolonia on muiden systeemijäsennysten ja -rajausten tavoin eräänlainen piir-

teitä valikoiva käsitteellinen halkileikkaus tai projektio tarkastelemastaan todelli-

suudesta. Se tunkeutuu halki muiden ihmisen toiminnan systeemisten jäsennysten, 

mukaan lukien yksilöiden rajat. (Porra 1996, 205.) Koloniat ovat makrotason 

systeemejä, jotka muodostuvat muiden systeemityyppien yksilötason ilmentymien 

yhdistelminä. Kolonian olemassaolo on kuitenkin yksittäisistä jäsenistä riippuma-

ton.  Koloniassa tapahtuu kehitystä lajitasolla tasapainotilojen ja kehityspyrähdys-

ten vuorotteluna, sen sijaan yksilönkehitys ei ole relevantti käsite kolonian kannalta. 

                                                        
14 Tähän nähtävästi viittaa Annellsin (1996, 382) grounded theorya luonnehtiessaan esittämä huomautus, 
että symbolisen interaktionismin taustalla häilyy heideggerilaisen maailmassaolon varjo. 
15 Esimerkiksi nettinatiivin käsitettä, ajatusta ihmisestä, jonka elämässä internet on aina ollut läsnä, 
voidaan lähestyä tiedonkäytön koloniajäsennyksen avulla pitämällä nettinatiivin keskeisenä piirteenä 
internetin varhaista liittymistä toimintaympäristön osaksi. Nettinatiivin käsite kolonian näkökulmasta 
sisältää piirteitä ihmisyydestä ja piirteitä internetin ominaisuuksista tiedonkäytön tilanteissa. 
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2.4.3 Informaatiokoloniat 

Informaatiokoloniat (information colonies) toimivat tässä tutkimuksessa ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyötoimintaan liittyvää tiedonkäyttöä jäsentävänä viiteke-

hyksenä. Tietotekniikka on käytännössä välttämätön osa ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyötoimintaa, joten on luontevaa ottaa se osaksi tarkastelua perusteista 

lähtien. Informaatiokolonian käsitteen soveltaminen tukee tätä tavoitetta. 

Informaatiokolonia määrittää systeemisesti ”sitä mitä ihmiset tekevät tietotek-

niikalla” (Porra 1996, 178). Informaatiokolonian suppein muoto koostuu yhdestä 

henkilöstä ja hänen tietoympäristöstään: niistä   tietoteknisistä välineistä ja tiedon-

lähteistä, joita hän käyttää (Porra 1996, 255). Informaatiokolonia on ihmisen maa-

ilmassaolon järjestelmä, joka on upotettuna (embedded) ihmisen ja tietokoneen 

fyysisten ja biologisten osien mikrotason kokonaisuuteen (Porra 1996, 257). Tyy-

pillistä informaatiokolonian kokoa ei ole olemassa, vaan koko voi vaihdella maini-

tusta yhden ihmisen tietoympäristöstä globaaliin internetiin käyttäjäkuntineen 

(Porra 1996, 264–265).  

Rakenteisen tradition mukaisissa mekanistisiin ja/tai organistisiin lähtökohtiin 

perustuvissa systeemianalyyseissa systeemin ja ympäristön sekä alisysteemien ra-

jojen selkeä määrittely on ollut niiden (funktionaalisten) suhteiden tarkastelun 

ohella keskeinen analyysin tai systeemisuunnittelun alkuvaiheiden osa (Arora 2004, 

2). Rajoilla voi olla tilallinen tai ajallinen luonne ja ne määritellään säännöillä, joi-

den osaltaan katsotaan kuvaavan järjestelmää (Porra 1996, 100). Koloniarakenteis-

sa rajojen merkitys ei ole yhtä suuri eikä niiden määrittely ole helppoa (Porra 1996, 

237). Informaatiokolonioissa rajat eivät asetu ihmisen ja tietotekniikan (tiedon-

lähteiden) väliin, koloniassa mukana olevien yksilöiden väliin tai tietoteknisten 

komponenttien tai niiden elinkaarten väliin (Porra 1996, 241–242).   

On huomattava, ettei informaatiokolonian käsite sitoudu yksittäiseen tietotek-

niikan määritelmään tai ilmentymään eikä ole validi vasta tietystä tekniikan kehi-

tysvaiheesta lähtien. Mikrotason rakenteet voivat muuttua, mutta kolonian pitkä 

historia säilyy (Porra 1996, 256). Esimerkiksi lähteeseen viittaaminen tekstissä on 

koloniatasoinen tiedonkäytön traditio, osa kulttuuria, jonka toteuttajat ja toteut-

tamisen välineet vaihtuvat, kun taas viitemerkinnän notaatio on mikrotason tapa 

toteuttaa viittaus, johon voi sisältyä tietyn typografian tai tietoteknisen käytännön, 

kuten http-protokollan mukaisen linkin, soveltaminen. 

Informaatiokolonia kehittyy ajassa tehokkaampaa (efficient) muotoa kohti. Tä-

mä merkitsee, että osallistumattomia, tarpeettomia osia voi erota tai tulla erotetuksi 
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siitä. (Porra 1996, 255.) Informaatiokoloniaan liittyy neljänlaisia tiloja: (1) kolo-

niatason tasapainotila, (2) koloniatason muutostila ja näiden taustalla (3) mikrota-

son vaihteluja näiden osajärjestelmien systeemiluonteiden mukaisesti (fluctuation)  

sekä (4) radikaali uudelleenorganisointi. (Porra 1996, 282.) 

2.5 Informaatiokäytännöt, informaatiokäyttäytyminen ja 

tiedonkäytön systeeminen tarkastelu 

Tämän tutkimuksen keskeinen näkökulma, tiedonkäytön tarkastelu systeemisenä 

ilmiönä, rinnastuu informaatiotutkimuksen valtavirtaan nähden sekä informaatio-

käyttäytymiseen että informaatiokäytäntöihin.  

Informaatiokäyttäytyminen katsotaan yleensä tiedontarpeen (information need) 

aktivoimaksi yksilön toiminnaksi, jolla pyritään epävarmuuden vähentämiseen tie-

toa hankkimalla. Laajassa mielessä se käsittää tiedon etsimisen ja käytön. Käsitettä 

käytetään sekä soveltavassa että perustutkimuksellisemmassa mielessä. (Savo-

lainen 2007b.)  

Omassa tutkimuksessani informaatiokäyttäytymisen näkökulmaan sitoutui-

sivat lähinnä tiedonhankinnan ja -käytön tapahtumien tarkastelut opinnäytetyön 

tekijöiden päiväkirjoissa ja blogeissa. Näitä on aineistoon otettu vain näytteenomai-

sesti siksi, etteivät ne ja niiden hankkimiseen tarvittavat järjestelyt valtarakentei-

neen (esimerkiksi tutkimusasetelmaan kantaa ottavat tutkimusluvat) liikaa ohjaisi 

tutkimuksen suuntaa.16 

Informaatiokäytännöt painottavat tiedon kanssa toimimisen kontekstuaalista 

puolta. Tiedon hankinta ja käyttö tapahtuvat dynaamisessa tilanteessa ja ympäris-

tössä, jota informaatiokäytännöt jäsentävät ja mahdollistavat. Orlikowskin (2002, 

250) mukaan informaatiokäytännöissä informaatio ja käytäntö luovat toisensa: käy-

tännöt edellyttävät toimiakseen sääntömuotoista tietoa, joka on vuorovaikutteisesti 

sidoksissa nimenomaan kyseisen käytännön käsittelemään tilanteeseen.  

Kun opinnäytetyöntekijät esimerkiksi toivovat selkeitä ohjeita tekemiensä va-

lintojen tueksi, odotusten voi sanoa kohdistuvan informaatiokäytäntöihin, jotka toi-

saalta ovat vaikuttamisen ja muutosten kohteita. Omassa jäsennyksessäni kyse on 

tällöin informaatiokolonioiden tunnistamisesta ja jäsenyydestä sekä vaihtelusta ta-

sapainotilan ja muutoksen välillä kolonian dynamiikassa. 

                                                        
16 Ammattikorkeakoulut eivät ole manageriaalisina asiantuntijaorganisaatioina vapaita pyrkimyksistä 
vaikuttaa tutkimuksen antamaan kuvaan toiminnastaan. Siksi aineisto pyrittiin tässä tutkimuksessa 
hankkimaan mahdollisimman vähäisessä suorassa kontaktissa yksittäisiin ammattikorkeakouluihin. 
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Yleisellä tasolla kaikissa kolmessa, informaatiokäyttäytymisessä, informaa-

tiokäytännöissä ja informaatiokolonioissa, on siten kyse sen tarkastelusta, mitä 

ihmiset tekevät informaation kanssa (Savolainen 2007b, 126, Porra 1996, 209). 

Tarkasteluissa on siis mukana ihmisyyttä, tekniikan relevantteja piirteitä sekä toi-

minnan kulttuurisia ja tilanteisia ominaisuuksia. Näiden painotukset vaihtelevat. 

Tutkimukseni viitekehyksessä, tiedonkäytön koloniapohjaisessa systeemisessä 

tarkastelussa, yksilöllinen ja yhteisöllinen eivät ole vaihtoehtoja vaan toisiaan täy-

dentäviä ulottuvuuksia, joiden olemisen tapa on erilainen. Makrotason yhteisölli-

senä ulottuvuutena informaatiokoloniat saavat toiminnalliset mahdollisuutensa 

mikrotason rakenteista, ihmisten ja tietotekniikan tilanteisista kohtaamisista. Mak-

rotaso taas ylläpitää jatkuvuutta yli yksilötason perspektiivin. 

Metateoreettisten sitoumusten kannalta koloniatyyppisiin systeemeihin ja in-

formaatiokolonioihin perustuvaa lähestymistapaa voi luonnehtia kollektivistiseksi 

ainakin siinä mielessä, että puhuttaessa koloniatason makrosysteemeistä (mutta ei 

välttämättä tarkasteltaessa niitä tuottavia mikrotason rakenteita), mielekäs analyy-

siyksikkö on yksilöä laajempi (ks. Talja, Tuominen & Savolainen 2005, 81). 

Tutkimuksen kohde on monitahoinen. Tiedonkäytön tutkimuksen lähestymis-

tapavalintojen kannalta siitä erottuvat pääulottuvuudet a) ”tiedonkäytön ilmiö” ja  

b) ”se, mitä ihmiset tekevät tietotekniikan avulla”, jotka eivät sulje toisiaan pois, 

vaan ovat keskenään täydentävässä tai eräänlaisessa triangulaatiosuhteessa. 

Tutkimuksessani esiintyvä toimijuuden käsite ei rajoitu ihmisyksilöihin tai 

sosiaalisiin muodostelmiin, vaan toimijuutta on myös erilaisilla välineillä. Esimer-

kiksi anonyymi tiedonlähde, kuten opinnäytetyön käytäntöjä koskeva ohje, on toi-

mija tässä mielessä. Internet on merkittävä osa opinnäytetyön tekijöiden tietoympä-

ristöä ja siihen sisältyy vaikuttavaa toimijuutta monessa mielessä. 

Tutkimuksessani on oletettu, ettei ammattikorkeakouluissa tehdä sellaisia 

opinnäytetöitä, jotka olisivat ”tietotekniikan koskettamatta tehtyjä”.17  Näkökul-

ma ”mitä ihmiset tekevät tietotekniikan avulla” on siten läsnä koko aineistossa. 

2.6 Tiedonkäytön käsite systeemisten tarkasteluiden kohteena 

Opinnäytetyön tekemisessä ja sen tukemisessa on keskeisesti kyse ammatilliseen 

asiantuntijatoimintaan liittyvästä tiedonkäytöstä, kuten relevanttien tietoresurssien 

                                                        
17  Tällainen voisi olla kokeiluna sinänsä informatiivinen osoittaessaan eri opinnäytetyökäytäntöjen 
suhteita tietotekniikkaan. Yksittäisiä tapauksia saattaa esiintyä, mutta ne eivät todennäköisesti päädy 
Theseus-tietokantaan, koska tämä edellyttäisi digitaalisen rinnakkaisversion valmistamista. 
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tunnistamisesta, omaksumisesta ja muokkaamisesta esimerkiksi arvioimalla ja 

yhdistelemällä eri tavoin hankittua ja muodostettua informaatiota.  

Työvälineeksi soveltuva käsitys tiedonkäytöstä systeemisenä ilmiönä on alus-

tavasti muodostettavissa tarkastelemalla tiedonkäytön käsitteen määrittelyitä ja 

muita luonnehdintoja edellä mainittujen systeemimallien ja niitä määrittävien piir-

teiden avulla. 

Jarkko Kari  kokoaa informaatiotutkimuksen oppikirja-artikkelinsa18 Mitä on 

tiedonkäyttö? (teoksessa Ote informaatiosta: johdatus informaatiotutkimukseen ja 

interaktiiviseen mediaan, toim. S. Serola 2010) johdantoon tiedonkäytön luonneh-

dintoja useista lähteistä seuraavasti: ”Tiedonkäyttö on nähtävissä eräänä sosiaalisen 

muutoksen tai innovaatioiden [– –], toiminnan tai käytännön [– –], merkityksel-

listämisen [– –], informaatiokäyttäytymisen [– –], tiedollisen toiminnan [– –] tai 

tietokäytäntöjen [– –] tyyppinä, osana, aspektina tai toimintona.” (Kari 2010b, 117, 

lähdeviittaukset on tässä lainauksessa poistettu argumentin korostamiseksi.) 

Tunnistamalla em. koosteesta ja muista luonnehdinnoista käsiteisolaatteja ja 

erittelemällä niitä eri kriteerein tavoitellaan seuraavassa ulottuvuuksia, joita yh-

distellen on mahdollista koota tiedonkäytön käsitteiden erilaisia kokoonpanoja. 

Tiedonkäytön käsitteen ilmentymiä voidaan edelleen tarkastella niiden systee-

misten sitoumusten kannalta. Näin luodaan välineitä ammattikorkeakoulun opin-

näytetyötoiminnassa tapahtuvan tiedonkäytön analysointiin. 

2.6.1 Rakenteinen, kytkeytyvä tiedonkäytön käsite 

Tiedonkäytön käsite ilmenee laajemman rakenteisen kokonaisuuden osina pikem-

minkin kuin monoliittimaisena ja itsenäisenä. Tiedonkäyttö on esimerkiksi Savo-

laisen ja Karin tekemissä katsauksissa mukana informaatiotutkimuksen tunnis-

tamissa ja käsittelemissä ilmiöissä ja rakenteissa (Kari 2010a, Kari 2010b), mutta 

tutkijan katse kohdistuu harvemmin siihen suoraan (Savolainen 1994). Edellä vii-

tatussa oppikirja-artikkelin kokoomassa tulee esille valikoima tiedonkäytön yhte-

yksiä toisiin käsitteisiin. 

                                                        
18 Oppikirja voi kärsiä maineestaan yksinkertaistavana tai triviaalina esityksenä. Vaihtoehtoisesti se on 
mahdollista nähdä pikemminkin englannin textbook-termin valossa kompetenttien tekijöidensä vaka-
vasti otettavana pyrkimyksenä synteesin omaisesti kertoa tiedonalan tilasta kirjoitushetkellä. Kari viittaa 
jälkimmäiseen pyrkimykseen sekä sen ongelmiin myös tutkijoiden kompetenssin ongelmina, mutta 
vaikuttaa myöhemmin uskovan jopa ”lopullisen ratkaisun” mahdollisuuteen käsitemäärittelyssä (Kari 
2010b, 133, 139, sitaatit minun).  
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Tiedonkäytön käsitteelle relevantit tavat kytkeytyä eri konteksteihin vastaavat 

karkeasti yleisempiä käsitesuhteiden lajeja: geneerinen suhde yhdistää tiedonkäy-

tön tyyppejä, partitiivinen suhde osia ja tiedonkäytön toimintoihin liittyy funktio-

suhteita. Yleisemmin tiedonkäytön aspektit ovat tulkittavissa käsitteen ja/tai ilmiön 

piirteinä ja tulevat siten lähelle ajatusta tiedonkäytön faseteista.  

Olemassa olevien käsitteiden ryhmittelyn ohella fasetti-idean hyödyntäminen 

avaa mahdollisuuksia tarpeenmukaisten tiedonkäytön käsitteiden synteettiselle 

muodostamiselle. Ammattikorkeakouluympäristössä tiedonkäytön käsitteitä on 

siten mahdollista tunnistaa tai muodostaa esimerkiksi koulutusalojen, niiden taus-

talla olevien tieteenalojen ja eri toimijoiden lähtökohdista. 

2.6.2 Tiedonkäyttö toimintajärjestelminä 

Toiminnan teorian tarkastelemana toiminta on kohteisiin suuntautuvaa (ei satun-

naista), kulttuuristen välineiden ja merkkien avulla välittynyttä sekä historiallisesti 

kehittyvää (ks. esim. Engeström 2004, 103). Toiminnan yleinen rakenne voidaan 

esittää graafisesti toiminnan osatekijöiden suhteita osoittavana kolmiokuviona 

(kuvio 1). 

Toimintajärjestelmä on toiminnan teoriaa soveltavan kehittävän työntutkimuk-

sen ehdotus työn analysoinnin perusyksiköksi (Engeström 1995, 41). Toiminnan 

yleiseen rakennemalliin johtava tarkastelu on esitetty kolmen jäsennyksen sarjana, 

jossa edetään eläimen toiminnasta ihmisen kehittyneeseen, välittyneeseen toimin-

taan. Lajin jäsenestä kehittyy yhteisöön kuuluva yksilö, toiminnan tekijä. Ympäris-

tö hahmottuu toiminnan kohteiksi ja tuloksiksi. Tekijän ja toiminnan kohteen 

yhdistää välittyneessä toiminnassa työkalu, jolla toiminnan kohteen ja tuloksen ta-

voin on myös merkin luonnetta. Toimintajärjestelmän malliin keskeisesti vaikutta-

neiksi esitettyjä aiempia käsitteitä ja tutkimustuloksia ovat Vygotskin välittyneen 

teon käsite, Leontjevin jäsennys toiminnan eri tasoista sekä yksilöllisen ja kollek-

tiivisen toiminnan erottelu, joka mallissa kuvataan tekijän ja yhteisön toiminnan 

sekä näitä välittävien sääntöjen muodostamana osarakenteena (Engeström 1995, 

41–48). 
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Kuvio 1. Toiminnan yleinen rakenne (Engeström 2015, 63). 

Toiminnan teoriaa voidaan käyttää keinona ymmärtää yhteisöjen toiminnan fo-

kusoitumista, niitä resursseja, joilla yhteisöt ylläpitävät käytäntöjään sekä toimin-

taan vaikuttavia jännitteitä (Suthers et al. 2006). Toimintajärjestelmän mallia on 

sovellettu esimerkiksi käytäntöyhteisöjen välisten suhteiden analysoinnin välinee-

nä tutkittaessa koulujen ja yliopiston laitosten yhteistyötä koulujärjestelmän käy-

täntöjen uudistamisessa (ibid.) sekä koulukirjaston ja kehysorganisaation suhteiden 

tarkastelussa (Kurttila-Matero 2011). 

Käytäntöyhteisöt ovat suhdejärjestelmiä, joihin kuuluu henkilöitä, toimintaa ja 

ympäröivän maailman osien muodostamaa kontekstia. Käytäntöyhteisöt sivuavat 

toisiaan ja ovat keskenään osin päällekkäisiä. (Lave & Wenger 1991, 98.) Käytän-

töyhteisöjen teoriaa on arvosteltu siitä, että se perustuu havaintoihin perinteisistä ja 

suhteellisen vakaista yhteisöistä eikä näin ollen vastaisi tietoyhteiskunnalle omi-

naisia dynaamisia yhteisöjä (Hakkarainen et al. 2004, 135). Informaatiokoloniat 

painottavat toimintaympäristön eri tavoin määrittyviä osia käytäntöyhteisöjäsen-

nystä monipuolisemmin. Niitä on mahdollista arvioida suhteessa innovatiivisen tie-

toyhteisön ominaisuuksiin (vrt. Hakkarainen et al. 2004, esim. 119). 

 Seuraavassa toimintajärjestelmän mallin sisältämiä käsitteitä käytetään esijä-

sentäjänä ennen siirtymistä kolmen systeemityypin mukaiseen tarkasteluun. Tar-

kastelussa edellä mainittua Karin kokoamaa tiedonkäytön käsitteiden moninaisuut-

ta asetetaan toimintajärjestelmän kehikkoon. Seuraavat yhteenvedot rakentavat 
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edellä esitetyn mukaisesti ulottuvuuksia, joille relevantteja isolaatteja tarkastel-

luissa tutkimuksissa on löydetty.19 Samalla mahdollisesti havaitaan tiedonkäytön 

tutkimuksen sivuuttamia toiminnan aspekteja. Kuvio 2 tiivistää tarkastelun tulokset. 

Tiedonkäytön käsite edellyttää käyttäjän käsitteen, jota toimintajärjestelmän 

osana vastaa tekijä, toiminnan subjekti, joka nähdään laajimmillaan lajinsa edusta-

jana ja sen säilymisestä osavastuullisena yhteisön jäsenenä. Tiedonkäyttö osana 

hyväksyttyä käyttäytymistä (Hughes 2006, Kari 2010a mukaan)  tuottaa tulokseksi 

tekijän menestymistä yhteisöissään. Se on siis väline.  

 

Kuvio 2. Tiedonkäytön käsitteitä toimintajärjestelmätarkastelussa. 

 Tiedonkäyttö on tiedonlähteeseen kytkeytymistä (Hughes 2006, Kari 2010a 

mukaan). Porran (1996) termein tässä tulkinnassa on kyse informaatiokoloniaan 

liittymisestä. Tiedonlähteeseen kytkeytyminen on tällöin toiminnan tavoite, toden-

                                                        
19 Tarkastelutavassani on tässä vastaavuutta erityisesti grounded theory –otteen axial coding –toimin-
taan (esim. Charmaz 2006, 60-63).  
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näköisimmin sekin luonteeltaan välineellinen, jotakin laajempaa päämäärää palve-

leva.20  Sen saavuttamisessa ovat tällöin mukana tiedonkäyttö välineenä ja tie-

donlähde toiminnan kohteena. Tuloksena voi olla myös esimerkiksi oppimista 

(Hughes 2006, Kari 2010a mukaan) vaikka sitä ei tunnistettaisi tai liitettäisi tiedon-

käyttöön. 

Tiedonkäytön tarkastelu henkilökohtaisen ”tietämyskannan” (knowledge base) 

kerryttämisenä, ylläpitona ja käyttönä (Maybee 2007, Kari 2010a mukaan) liittyy 

tekoälytutkimuksen osa-alueena keskeiseen tietämyksen esittämisen problema-

tiikkaan. Kun ”tietämyskannan” kerryttämiseen liitetään kysymykset uudesta tie-

dosta, henkilökohtaisesta näkökulmasta ja ”kannan” sisällön jakamisesta informaa-

tiona, tullaan ”kognitiivisen konstruktivismin” rajoille (Talja et al. 2005, 81). Miten 

tietämyksen formaali esittäminen (objektivismi) ja henkilökohtainen näkökulma 

(tilanteinen merkityksellisyys) voidaan käsitteellisesti sovittaa samaan kokonai-

suuteen? Kysymystä lähestytään jäljempänä informaatiokolonian käsitteen avulla. 

Tiedonkäyttöä tietämyskannan rakentamisena tarkasteleva näkemys on myös re-

levantti viitekehys tarkastella ammattikorkeakoulun opinnäytetyökäsitteistöön is-

tutettua tietoperustan käsitettä (ks. 11.3). 

Tiedonkäyttö on epistemologista, älyllistä toimintaa (Cook & Brown 1999, 

Kari 2010a, Limberg & Alexandersson 2003). Siinä siis ajattelemisella, ajatusten 

esittämisellä ja tekemisellä on toisiinsa illokutorisia suhteita: ajattelu on erityisesti 

ajatusten esittämisen myötä myös tekemistä ja työtä.21  

Tutkijan ammatissa on luontevaa ajatella tiedonkäyttöä työnä (Kari 2010a, 

Savolainen 2009a), jolloin toimitaan tutkimusyhteisössä tietyin säännöin, vakiin-

tunein ja uudistuvin välinein sekä tiettyjen työnjaon periaatteiden vallitessa.  Epis-

teemistä työtä jäsentäviä rakenteita voidaan kutsua tietokäytännöiksi. Tällöin tie-

donkäyttö liittyy todennäköisesti useisiin kokonaisiin toimintajärjestelmiin ja jär-

jestelmien muodostamiin verkkoihin. Tiedonkäytön ympäristö on tarkasteltavissa 

edelleen toimijaverkkoina, joiden rakenteet ja vaikuttavat kokonaisuudet vaihte-

levat eivätkä ole yksiselitteisesti hahmotettavissakaan. 

                                                        
20 On mahdollista ajatella kirjan tai lehden avaamisen, kirjastoon menemisen tai nettiselaimen käynnis-
tämisen kaltaisia tietolähteeseen kytkeytymisen tekoja myös ilman ilmaistavissa olevaa tai tunnistettua 
tavoitetta. Tällöin johdutaan piankin pohtimaan toiminnan syvempää mieltä maailmassaolona, kuten 
eräissä meditaation suunnissa tavoiteltua mahdollisuutta istua vain. 
21 2010-luvun Suomen yhteiskunnallisessa, koulutus- ja innovaatiopoliittisessa ilmastossa illokuutiot 
eivät riitä tiedonkäytön ilmentymiksi, vaan niitä on dokumentoitava laskettavissa ja vaikuttavuusmi-
tattavissa olevina, mieluummin monilukuisina suppeina, kuin harvoina laajoina julkaisuina. Eri foo-
rumien arvo määritellään ennalta tiedehallinnollisesti. Samalla ihmettelemme opiskelijoita, jotka kysy-
vät, montako lähdettä opinnäytetyössä tulee vähintään olla. 
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Toimintajärjestelmäkäsitteiden käyttö voi muuttaa tarkastelun mittakaavaa tai 

raekokoa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi useiden tiedonkäytön mallinnusten kes-

kinäisen vertailun ja niiden yhtymäkohtien ja keskinäisten erojen hahmottamisen.  

Mikäli kohteeksi ja analyysin perusyksiköksi otetaan kokonaiset toimintajär-

jestelmät, episteemiseen työhön liittyvän tiedonkäytön tarkastelussa käytettävät kä-

sitteet kuvautuvat toiminnan yleiseen rakenteeseen esimerkiksi taulukon 2 tiivistä-

mällä tavalla.  

Taulukko 2. Karin (2010) tunnistamia tiedonkäytön piirin käsitteitä toimintajärjestelmä-

käsitteiksi tulkittuina.  

Käsite  Käsitelähde1 Toimintajärjestelmäkäsitteet 

käyttäjä Hughes 2006 tekijät 

informaatio  Savolainen 2009a kohteet  

tietämyskanta  Maybee 2007 välineet, kohteet 

tiedonlähteeseen kytkeytyminen Hughes 2006 välineet, kohteet 

oppiminen  Hughes 2006 tulokset 

menestys  Dunn 1986 välineet, tulokset 

lajin jäsen  Cole 2008 yhteisö 

tiedonkäyttö työnä  Savolainen 2009a välineet, yhteisö, säännöt, työn-

jako, tulokset 

1 Käsitelähde tarkoittaa tässä yhteydessä ensimmäistä käsitteen ensimainintaan artikkelissa  välittömästi 

liittyvää lähdettä. 

Kari (2010) toivoo tiedonkäytön käsitteeltä vaihtelun (diversity) sijasta ykseyttä tai 

yhtenäisyyttä (unity). Käsitteellisen yhtenäisyyden myötä mahdollisuudet kumu-

loituvaan tiedonmuodostukseen olisivat ehkä suurempia kuin käsite- ja termikirja-

vuuden vallitessa. Mutta voiko syvälle keskenään ristiriitaisiin ihmis- ja yhteiskun-

takäsityksiin ulottuvaa kohdetta koskeva tietämys kumuloitua? Tarvitseeko niin 

tapahtua? 

Jos tiedonkäytön käsitettä halutaan oman tutkimukseni tapaan käyttää välinee-

nä instituution tietokäsitysten kriittiseen tarkasteluun, vaihtelu ja jännitteisyys eivät 

ole merkittävä ongelma. Pikemminkin moninaisuus ja sen odottaminen ovat eduksi, 

sillä ne ehkä pitävät yllä dialogia tilanteessa, joka ei voikaan perustavien lähtökoh-

tien erilaisuuden vuoksi johtaa konsensukseen. Soveltamistilanteessa, jossa aina 

uudet opiskelijaikäluokat halutaan haastaa pohtimaan osaltaan ammattikorkeakou-

lun tiedonkäsitysten piirteitä ja merkityksiä, yhtenäinen, ”hyväksytty” määritelmä 

olisi omiaan latistamaan ja pintapuolistamaan ongelmakentän käsittelyä.  
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2.6.3 Tiedonkäytön rakenteet koneena 

Tutkimusta ohjaa ja suuntaa siinä tavoiteltava asia. Tämän etsittävän on oltava jo 

jollakin tavalla subjektin (tematisoijan) käytettävissä, kun pyrkiminen sen ymmär-

tämiseen alkaa (Heidegger 2000, 25). Tutkimuksen tulos tuskin voi olla tyystin 

riippumaton tästä käytettävissä olosta, kohdetta koskevasta esiymmärryksestä tai 

ennakkoluulosta.  

Tiedonkäytön käsitteellistyksiin johdattaessaan Jarkko Kari (2010) omaksuu 

implisiittisesti käsitteiden informaatio ja tieto määrittelyn pohjaksi analogian ihmi-

sestä tietokoneena ja käsityksen tiedosta todellisuuden representaationa. Ihmisen 

mieli on muuntolaite eli prosessori, jonka sisällä (”inside one’s mind”) oleva aines 

on jollain tavoin käsiteltyä tietoa (knowledge), kun taas raaka-aineen omainen in-

formaatio (information) sijaitsee mielen ulkopuolella. 

 Käsitystä muovaavasta tietokoneanalogiasta puuttuu kuitenkin keskeinen osa: 

toiminnan merkityksellisyydelle ja maailmaan kytkeytymiselle olennainen tulos ja 

sen käyttäjä. Ihmisen kontekstin määritys on jätetty olennaisesti vajaaksi ja siksi 

analogia ontuu. Kari käyttää johdannossa termiä ”arkielämän kontekstit” (contexts 

of everyday life), mutta ei työstä sitä pitemmälle. Määrittelyn ongelma on erään-

lainen väistämättä kesken jäänyt homunculus-selitys.22  Tietämykseksi käsitellyn 

informaation myöhemmät vaiheet jäävät epäselväksi, koska analogiasta puuttuu tu-

loksen käyttäjä tai kokonaisuuden mieltäjä.  

Mielen ja mielen ulkopuolisen maailman rajan sekä tämän rajan yli tapahtuvan 

vaihdannan ongelmattomalta vaikuttava  määrittely kertoo systeemikäsityksestä, 

jossa systeemin perusmallina on kone: mekanistisesti käsitetyn systeemin rajat ovat 

staattiset ja jonkin ulkopuolisen säännöstön määrittelemät (Porra 1996, 100), sään-

nöstön, joka tässä tapauksessa kuvaa sen tai niiden systeemien piirteet, joissa tieto 

ja informaatio esiintyvät erottuen näiden piirteiden kautta toisistaan.  

2.6.4 Tiedonkäyttö osana ihmisyyttä 

Kun Karin (2010) katsausta hyödyntäen pyrkii määrätietoisesti katsomaan tiedon-

käyttöä nimenomaan ihmisyyden kysymyksenä saa em. tutkimuksesta vaikutelman 

reikäleipää tai myllynkiveä muistuttavasta rakenteesta, jonka keskelle kuuluisi ih-

miskäsitysten tarkastelu, tai artikkelin hengessä pikemminkin ”ihmisen oikean 

                                                        
22 Homunculus viittaa tässä psykologian ja tekoälytutkimuksen tunnistamaan selityslogiikan ongelmaan. 
Selitys sisältää homunculus-argumentin, mikäli prosessin selitys nojaa samaan prosessiin, jota se koskee. 
Argumentaatiovirheenä siitä käytetään myös nimitystä petitio principii. (Draaisma 2000, 212.) 



56 

määritelmän” (vrt. ”right definition for the use of information”) hahmo. Tiedon-

käytön käsitteelle hahmottuu dikotomioiden rajaama käsiteympäristö (taulukko 3). 

Asetelmaa vaivaa sellainen epäsymmetrinen dualismi, jossa toiseen puoleen, ih-

misyyteen, ei osata suhtautua samalla kertaa luontevasti ja yhtä vakavasti kuin toi-

seen puoleen. Seuraavassa pyrin selkiinnyttämään tilannetta Karin erityisesti katsa-

uksensa johdannon alussa käyttämien käsitteiden seemianalyysilla. Tavoitteeni on 

etsiä mahdollisuuksia konstruoida tasapainoisemman käsittelyn mahdollistava jä-

sennys. 

Taulukko 3. Tiedonkäytön käsitteen dikotominen ympäristö. 

Positiviinen käsite Implisiittisesti muotoutuva vastakäsite 

Elämä Ei-elämään kuuluvat kohteet 

Ihminen lajina Ei-inhimillinen elämä 

Mieli Informaation ei-mielellinen kantaja 

Tieto mielessä Ei-tieto (ei-vielä-tieto) mielessä 

Tieto mielen ulkopuolella Ei-tieto (ei-enää-tieto) mielen ulkopuolella 

Tiedonkäyttö Tiedon ei-käyttö, informaation ei-käyttö, ei-tiedon 

käyttö 

Informaationkäyttö (information use) Informaation ei-käyttö, ei-informaation käyttö, 

tiedonkäyttö 

Lähtökohtana on elollisen ja elottoman eron osoittava klasseemi: artikkelissa tie-

donkäyttö on ”elämän konteksteihin” (”contexts of everyday life – or, in fact, of all 

life”, Kari 2010a, Introduction23) kuuluva asia. ”Ei-elollisen tiedonkäyttöä” ei jäl-

jempänä täsmentyvien määrittelyiden mukaan siis samassa merkityksessä ole. 

Seuraava askel on valita tarkastelun kohteeksi kategoria ihminen lajina (”our 

species”, ibid.). Symmetrian luomiseksi toiselle puolelle voidaan konstruoida ka-

tegoria ei-elämään kuuluvat kohteet. 

Kolmanneksi fokus kiinnittyy kategoriaan ihmisyksilöt (”person[s]”), jonka ra-

kenteellinen vastine on yksittäinen ei-elämän kohde. Näistä osa on ihmistekoisia 

artefakteja. 

Ihmisen mieli (mind) on Karin tarkastelussa tiedon (knowledge) ja informaa-

tion (information) erottelulle olennainen: vain mieli sisältää tietoa, jolloin sen ra-

kenteellisen vastineen täytyy olla ei-tiedon (”sisäistämättömän” ei-vielä-tiedon 

ja ”ulkoistetun” ei-enää-tiedon) eli informaation kantaja. Erityisesti keinotekoista 

                                                        
23 Artikkelista Kari (2010) Diversity in the conceptions of information use puuttuvat sivunumerot. 
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informaation kantajaa voidaan kutsua dokumentiksi. Lähtökohtana olevan erotte-

lun mukaan dokumentin sisältö erillään tulkitsijasta ja tulkinnasta ei ole tietoa vaan 

informaatiota. 

Karin (ibid.) premissien mukaisesti rakenne tarkentuisi tiedonkäyttöön 

(”knowledge use”), jonka vastakäsite olisi informaation ei-käyttö (”information 

non-use”). Kuitenkin tutkija Kari pitää termiä ”information use” myös yleisterminä, 

vaikka se sisältää paradoksin ainekset: voidaanko informaatiota lainkaan käyttää 

sen samalla muuttumatta tiedoksi, jos käyttäjä on tiedon tyyssijaksi käsitetty ih-

misen mieli?24 Jos informaatio ajatellaan objektiiviseksi siinä mielessä, ettei siihen 

ole käyttäjä puuttunut ja sitä omakseen käsittänyt (vrt. Heideggerin käsitteitä Vor-

handen, esilläoleva ja Zuhanden, käsilläoleva), lähellä on kärjistynyt ajatus, että 

vain informaatio voi olla objektiivisen puhdasta, tieto taas on aina subjektin koske-

tuksen, tulkintojen, saastuttamaa, sen subjektiiviseksi tekemää. Samalla informaa-

tio sinänsä, sellaisena pysyessään olisi käyttökelvotonta.25 

Dervin puhuu ”viattomasta informaatiosta” (innocent information), joka mo-

dernistisen käsityksen mukaan on vapaa vallan tuottamista vääristymistä ja poik-

keaa tässä biasoituneista merkityksistä, joita tuottavat uskonnot, magiikka ja peritty, 

ei-demokraattinen valta  (Dervin 2010, 995). Merkitseekö se samalla ”informaation 

vapautta ihmisyydestä”, sen raadollisista piirteistä? Tällaisen tavoittelua on nähtä-

vissä niissä opinnäytetöissä, joissa opiskelijat pyrkivät häivyttämään omaa teki-

jyyttään objektivistiseksi tunnistettavan puhetavan ulkokohtaisilla piirteillä, joiden 

sitoumusten pohdinnalle ei tunnu jäävän lainkaan tilaa; nähtävästi puuttuu käsit-

teitä, kokemusta ja halua tutkia tätä hankalaa rajapintaa. Pelätäänkö ehkä, että tässä 

tarkastelussa opinnäytetyön tekstiin ilmaantuisi tai ”tarttuisi” jotakin sopimattoman 

subjektiivista? 

Tarkastellessaan ihmistä tiedontarpeiden ja käytön kontekstissa tietojenkäsitte-

lijänä (information processor) Cole (2012, 9) luonnehtii seuraamaansa lähestymis-

tapaa sosiologiseksi. Hän lainaa Allenia ja Paisley’a sitoen näin tarkastelunsa tässä 

                                                        
24 On kiinnostavaa, mihin positioon tai positioihin informaatio sijoittuu kootussa käsitteessä infor-
maation käyttö. Onko informaatio a) eräänlainen katalyytti, joka ei käytettäessä muutu, b) kohteena 
ollessaan erityisen muuttuva vai c) pikemminkin sekä väline että osa tulosta, jolloin se käytettynä tulee 
arvioitavaksi uudessa valossa? 
25 Bennett et al. (2009) raportoivat, että vakiintunella tavalla hankitusta, esikäsitellystä ja analysoidusta 
toiminnallisen magneettikuvauksen datasta voidaan havaita ”aivotoiminnasta” kertovia signaaleja vaik-
ka kuolleesta lohesta, ellei sovelleta asianmukaisia korjauksia väärien positiivisten havaintojen karsi-
miseksi. Virheitä ei kuitenkaan voida poistaa rutiininomaisesti aineiston ominaisuuksista riippumatta. 
Julkaisujen arviointiprosesseissa näiden korjausten puuttumista taas ei välttämättä havaita. 
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kohdin 1960-luvun lopun luonnehdintoihin, joissa ajatuksena on tiedonkäytön pii-

rin tarkastelu kehärakenteena siirtyen mallissa nopeasti sivuutettavasta yksilöstä 

kiinnostavampiin ryhmän, organisaation, ammatillisen yhteisön ja edelleen verkos-

tojen, tiedeyhteisön (invisible college) dynamiikkoihin (Allen 1969, Cole 2012, 

Paisley 1968). 

Yksilön ”päähän” (head) sijoittuvat em. katsannossa sulassa sovussa motivaa-

tio, älykkyys, luovuus, kognitiivinen rakenne (cognitive structure), ”havaintojen 

relevanssijärjestelmä” (system of perceived relevance)  sekä syötteitä tulosteiksi 

muuntava käsittelyjärjestelmä (system of information inputs and uses of infor-

mation outputs) (Cole 2012, 8.)  Ihminen on tässä katsannossa eräänlainen ”täy-

dennetty tietokone”,  metaforan mielessä kehittyneempi kuin pelkkä laskija (com-

puter). Käsitystä kuvaa myös jäljempänä tarkasteltava mustan laatikon metafora: 

ulkoapäin voidaan asettaa vaatimuksia sille, mitä ”toimintoja” yksilön mieltä esit-

tävässä laatikossa täytyy näköjään olla, mutta arvailuksi jää ”miten nämä toiminnot 

on toteutettu”. 

2.6.5 Tiedonkäyttö ihmisyyden ja konerakenteiden kohtaamisina 

Tiedonkäyttö merkitsee konstruktiivisesti tarkasteltuna tiedonkäyttäjän osallisuutta 

tieto- tai informaatiokäytännöissä jäsennettynä siten, että tiedonhankinnan ja -käy-

tön prosessit ovat sosiaalisesti ja dialogisesti muotoutuneita, eivät yksittäisten toi-

mijoiden ideoista ja motiiveista rakentuneita (Savolainen 2007, 120). Sama voi-

daan ilmaista toisin, informaatiokolonioiden jäsenyytenä, jolloin korostuu eri ta-

voin olemassa olevien systeemikomponenttien kuvautuminen kolmannen systee-

mijäsennyksen luomassa perspektiivissä. Informaatiokolonian ”jäsenet” ovat tie-

donkäyttöjä, kontekstuaalisia instansseja, joissa on mukana inhimillinen toimija ja 

hänen ei-inhimillistä tietoympäristöään uudella tavalla jäsentyneenä ja yhteen kie-

toutuneena. 

Tiedonkäyttöjen koloniatyyppinen tarkastelu opinnäytetyön ympäristössä 

konkretisoituu luvussa 9.1.2 lähemmin tarkasteltavan esimerkin kautta: Monissa 

opinnäytetöissä hyödynnetään tietyn lähteen tapaa määritellä toiminnallinen opin-

näyte. Erityisesti, jos oletetaan, että määritelmä löydetään Theseus-tietokannan 

avulla, tutkimalla muita toiminnalliseksi määriteltyjä opinnäytetöitä, kyseessä on 

informaatiokolonia, jonka synty on edellyttänyt määritelmän lähteellistä olemassa-

oloa ja Theseusta sen teknologisena ”monistajana” sekä opinnäytetyön tekijöitä, 

ohjaajia ja arvioijia, jotka ovat halukkaita sitoutumaan näihin välineisiin. Kolonian 
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dynamiikka on tasannevaiheessa, jossa tietty käytäntö, määritelmän osan kopioi-

minen ja mahdollisesti pieni muuntelu, jatkuu vakiintuneena ja sallittuna ”hyvänä 

käytäntönä” yli kymmenen vuotta avainlähteen ilmestymisestä.  

Kilpailevan määritelmän esilletulo tai kyseisen menettelytavan muodostumi-

nen äkillisesti riittävän ongelmalliseksi merkitsisi opinnäytetyön orientaatiota mää-

rittävän tiedonkäyttökolonian siirtymistä tasapainotilasta muutostilaan (punctua-

tion26). Opinnäytetyön tekijöiden, ohjaajien ja arvioijien olisi tilanteen muuttuessa 

luotava uusi informaatiokäytäntö aiemman tuloksellisesti toimineen ratkaisumallin 

tilalle.  

2.7 Sense-making tiedonkäytön jäsennyksenä 

Alaluvun tarkoituksena on esitellä sense-making-lähestymistapa tiedonkäytön tar-

kastelun välineenä ja sovittaa sitä alustavasti generatiivisen kulun malliin. Alaluku 

2.7 on kiinteässä, edellytyksiä luovassa yhteydessä lukuun 6.5., jossa tarkastellaan 

opinnäytetyön mielekkyyden kysymyksiä sekä tutkimuksen metateoreettisten sitou-

musten tarkasteluun luvussa 16.4.4. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä tapahtuvan tiedonkäytön viitekehysten 

ja informaatiotutkimukseen kytkeytymisen tarkastelu sense-makingin kautta on 

luontevaa tässä yhteydessä aloittaa viittaamalla lyhyesti eräisiin 1990-luvun alun 

ilmiöihin ammattikorkeakoulujen toiminnan alkuvaiheissa. Suomessa oli tuolloin 

päättymässä "toisen tasavallan" kausi, toisen maailmansodan päättymisen myötä 

syntyneestä tilanteesta Euroopan Unioniin liittymiseen kestänyt ajanjakso, jonka 

loppua luonnehtii kansainväliseen kilpailutalouteen siirtyminen  (Alasuutari 1996, 

esim. 263).   Ammattikorkeakoulujen kehittely oli alullaan. Jatta Herranen (2003) 

on todennut ammattikorkeakoulun esiintyvän ulospäin postmodernina, mutta ole-

van sisäisesti moderni, teollisen yhteiskunnan arvoja kantava ja toteuttava organi-

saatio. 

Vuonna 1992 ilmestyi ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalvelujen ke-

hittämissuuntia hahmotteleva muistio (Kankaanrinta 1992). Ensimmäiset ammat-

tikorkeakoulun opinnäytetyöt valmistuivat tekniikan alalta muutamaa vuotta myö-

hemmin, 1995  (Julkunen 2002, 15) . Opetusministeriön tilaama raportti ammatti-

                                                        
26 Tasapainotilasta jyrkästi eroavassa muutostilassa kolonia tuottaa äkillisiä ja kattavia muutoksia sekä 
mikrotason rakenteisiin että kolonian olemassaoloon (Porra 1996, 294). Termi punctuation viittaa 
muutoksen merkin, oikeastaan välimerkin, tuottamiseen. 
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korkeakoulukirjastojen tilasta ja kehittämissuunnista ilmestyi 1996. Suomen am-

mattikorkeakoulukirjastoihin suoranaisesti liittyvän väitöskirjatasoisen tutkimuk-

sen ensimmäinen edustaja on Kerstin Sevónin Bibliotekarierollen i en ny utbild-

ningsorganisation: en studie vid fyra yrkeshögskolor (2007). 27 

Robert S. Taylor hahmotteli 1990-luvun alussa tiedonkäytön ympäristöjen kä-

sitettä erityisesti ammatillisen tiedon käytön systeemiseen tarkasteluun. Sen kes-

keinen orientaatio rakentuu kielijärjestelmän eri osa-alueiden, rakenteen, merkityk-

sen ja käytön erottelua hyödyntäen: Tekninen näkökulma vastaa esitysmuotoa, syn-

taksia tai laajemmin rakennetta, sisältöpainotteinen tarkastelu liittyy merkityksiä 

tuottavaan semanttiseen näkökulmaan ja tiedonkäytön käsitteet pohjautuvat prag-

matiikan eli kielenkäytön osa-alueeseen. (Taylor 1991, 218.) 28 

Toimijuuden tarkastelussaan Taylor painotti ennen kaikkea ammatillisuutta ja 

formaalia koulutusta rakenteina, jotka luovat tiedon hyödyllisyyden konteksteja. 

(Taylor 1991, 223.) Tarkastellessaan insinöörien tiedonkäyttöä Taylor huomautti 

(ibid., 234), että käsitys tekniikan aloista tieteen soveltajina on yksisuuntaisuudes-

saan puutteellinen. Tekniikan kehittämisen ja tieteiden suhde on pikemminkin dia-

loginen.  

Näyttöön perustuva toiminta voidaan ammattikorkeakouluympäristössä tuote-

tussa määrittelyssään sitoa hyvinkin eksplisiittisesti tiedonkäyttöön ja lähteiden 

laatuun, kuten seuraava esimerkki osoittaa: ”Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä tar-

koitetaan parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon käyttöä asiakkaan tai poti-

laan hoidossa ja terveyden edistämisessä.” (Sarajärvi 2011, 76.) Näyttöön perustu-

van hoitotyön käsite osoittaa tässä suoraan kohti tietoon liittyvää toimijuutta. Keitä 

                                                        
27 Kankaanrinnan (1992) raportin sävy on erittäin varovainen, perinteisiä toimintamuotoja korostava ja 
kirjaston tarvitsemia resursseja anteeksi pyytelevä. Kyse on ehkä eräänlaisesta pelastusoperaatiosta: 
edes jonkinlaisten kirjastopalveluiden varmistelusta hankalassa tilanteessa. Niinikankaan muutamaa 
vuotta myöhemmin (1996) esittämät ehdotukset ovat railakkaampia. Perinteinen kirjasto on osa ammat-
tikorkeakoulun tietohallintoa, kun taas suosituksen tavoittelema "uusi kirjasto" rakentaa kirjastopal-
veluiden päälle oppimista tukevaa dynamiikkaa.  
Ammattikorkeakoulukirjastojen perustamisvaiheita kirjastonhoitajan eri rooleihin peilaava Sevón (2007) 
valittelee pedagogisempien kontribuutioiden joutumista kilpailuun resursseista kirjaston päivittäistoi-
minnan hoitamisen kanssa, kun taas Kettunen kantaa huolta kirjastojen muodostamista lukuisista pie-
nistä yksiköistä: niiltä on vaadittava verkostoitunutta ja kustannustehokasta toimintaa. Toiminnan ke-
hittämisessä ei ole hänen mukansa apua laadullisista menetelmistä, jotka vain johtavat pitkiin suositus-
listoihin. (Kettunen 2009, 19.) Verkostoitumisestaan ylpeitä kirjastoja lyödään lompakolla: vähät ja isot 
yksiköt on parempi idea kuin monet pienet, vaikka verkostoituneita olisivatkin. 
28 Myös suomalaisessa tietojenkäsittelytieteen systeemisuunnitteluhaarassa luotiin saman jaottelun poh-
jalle välineitä tietojärjestelmien kehittämisen tarkasteluun. PSC-mallissa (myöhemmin PSC-PIOCO) 
systeemisuunnittelun päänäkökulmat nimettiin 1) tiedon käyttämiseksi päätösten ja toimenpiteiden tu-
kena (pragmatic), 2) merkitysten välittämiseksi (semantic) sekä 3) symbolitasolla tapahtuvaksi raken-
netarkasteluksi (constructive). (Leppänen et al. 1984., Oinas-Kukkonen et al. 2009, 186.) 
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ovat ”parhaan saatavissa olevan” tiedon määrittelijät ja käyttäjät? Kenellä on valta 

ratkaista ristiriitoja näiden toimijoiden välillä? Onko kirjastoammattilaisella legi-

tiimisti jokin näistä rooleista ja siihen kuuluvaa valtaa? Näyttöön perustamisen 

periaatteiden soveltamista kirjasto- ja tietopalvelualaan itseensä on myös arvosteltu 

maailmankuvaa yksinkertaistavaksi (Booth 2011). 

Savolainen (2006, 1116) aloittaa sense-making -lähestymistavan esittelyn viit-

taamalla tiedonkäytön prosesseihin käsitteellä ”musta laatikko”: käsitteelliset ja 

metodologiset ongelmat tekevät tiedonkäytön tarkastelun vaikeaksi.  

Musta laatikko on  systeemikuvauksissa sisäiseltä toiminnaltaan tuntematto-

maksi jäävästä tai tarkoituksellisesti jätettävästä kohteesta 1940-luvulta lähtien 

käytetty metafora useilla eri aloilla piirien ja ohjelmistojen suunnittelusta ja testa-

uksesta behavioristisen psykologian tarkasteluun (Friedenberg & Silverman 2006, 

esim. 76). Ross Ashby ja Norbert Wiener tekivät käsitteen tunnetuksi kyberne-

tiikassa askeleena kohti itseorganisoituvien järjestelmien kuvaamista (Ashby 1956, 

Wiener 1961). Wiener lainasi käsitteen fyysikko James Clerk Maxwellilta  

(Glanville 2009, 153). Musta laatikko on kuin kreikkalaisten tragedioiden deus ex 

machina, eräänlainen keino antaa analysoimattomalle kohteelle symboli ja systee-

misesti (tilapäisesti) hyväksyttävissä oleva ilmiasu, jolloin yksityiskohtaisen tar-

kastelun ongelmia (”conceptual and methodological difficulties”, Savolainen 2006, 

1116) vältetään tai siirretään, jotta työskentelyssä voidaan edetä. 

Sense-making-lähestymistavan yleisesti tunnettuja havainnollistuksia on meta-

fora sillan rakentamisesta ja tätä siltaa pitkin askeltamisesta osana (tiedon)käyttäjän 

myös metaforista matkaa ongelmatilanteesta eli tiedontarpeesta relevanttiin ja mer-

kitykselliseen ratkaisuun. Myös ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä on ohjaus-

kirjallisuudessa kuvattu sillaksi, joka rakennetaan opintojen ja työelämän välille 

(Hakala 2004, 10).  

Opinnäytetyön tekemiseen liittyvä tiedonkäyttö sijoittuu liminaaliseen tilaan 

strukturoidumpien ja opettajakeskeisempien opiskelumuotojen ja työelämän väliin. 

Sense-makingin soveltaminen opinnäytetyön tiedonkäytön tarkasteluun vaikuttaa 

tällä tasolla luontevalta valinnalta täydentämään ja haastamaan muita, mahdollises-

ti staattisempia tässä tutkimuksessa hyödynnettäviä opinnäytetyötoiminnan jäsen-

nyksiä.29 

                                                        
29 On merkille pantavaa, etteivät Niemelä (2006) ja Aarnitaival (2012) tiedonkäyttötutkimuksissaan 
sanottavammin tukeudu sense-making –malliin sen keskeistä metaforaa hyödyntäen. Ilmeisesti arkielä-
män tiedonkäyttökontekstit tältä osin poikkeavat opinnäytetyön liminaalisesta kontekstista. 
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Sense-making yleisellä tasolla merkitsee omakohtaisuuden luomista, henkilö-

kohtaisen ”tolkun” saamista maailmaan ja siinä kulloinkin tiettyyn kiinnostavaan 

ja problemaattiseen osaan. Tässä on nähtävissä yhtymäkohta Heideggerin Olemi-

nen ja aika -teoksessa (2000, alkuteos 1927) keskeiseen hahmotukseen, esillä ja 

käsillä olevan maailman tematisointiin. Tunnetun esimerkin mukaan esillä olevaa 

edustaa tietämys vasaran ominaisuuksista, kun taas käsillä oleva on aktuaalinen 

vasara, jolla voi tässä hetkessä lyödä naulan seinään. Tiedonkäytön tapahtumien 

tarkastelussa esillä olevaa on esimerkiksi tieto relevanttien lähteiden olemassa-

olosta ja ominaisuuksista, käsillä olevaa puolestaan niiden käyttäminen (tai käyttä-

mättä jättäminen) tiedontarpeen tyydyttämiseen. 

Information colonies -jäsennyksessä tarkasteltava tiedonkäytön ympäristö jä-

sentyy aluksi karkeasti ihmiseen ja ”häneen kuulumattomiin” osajärjestelmiin. 

Lähtökohta on keskeisiltä ominaisuuksiltaan, kuten lajin- ja yksilönkehitykseltään 

erilaisten systeemien dikotomia. Tätä on tiedonkäytön kirjallisuudessa karkeasti 

sovellettu tiedon (knowledge) ja informaation (information) eron tarkasteluun, 

jota ”sisällä” ja ”ulkona” olemisen ero ilmentää (Kari 2010a). 

Koloniaan systeemityyppinä perustuva jäsennys lähtee siitä, että tiedonkäyttö 

(tai rajatummin, se mitä ihmiset tekevät informaatioteknologioilla) ei ole asia 

(thing) eikä mikrotasoinen systeemi. Sen sijaan kyseessä on makrotason systeemi, 

jonka kuvaamisessa olennaista on sen kehityshistoria, muutosten kuvaaminen. 

(Porra 1996, 178.) Näin tiedonkäyttö opinnäytetyössä koloniatasolla tarkasteltuna 

on olennaisesti sen kysymistä, miten opinnäytetyöhön tulostensa muodossa hyväk-

syttävät tiedonkäytön käytännöt ovat muuttuneet ja muuttuvat sekä millaisia kat-

koksia ne opinnäytetöiden ja niiden piirteiden välille aiheuttavat.  

Kolonianäkökulmasta olennaista ei ole se, missä mustassa laatikossa ”infor-

maatio” muuttuu opinnäytetyön legitiimiksi ”tietosisällöksi”. Olennaista on sen si-

jaan tuotosten jäsenyys erilaisten opinnäytetöiden ja ei-opinnäytetöiden koloni-

oissa, joita yhdistää ja erottaa joidenkin käytäntöjen noudattaminen. Tiedonkäyttö 

on tematisointia, kolonioiden jäsenyyksien mahdollisuuksien havaitsemista ja jäse-

nyyksien luomista. Siinä kohtaavat ihmisen ainutkertainen tilanne sekä käsillä ja 

esillä olevat, yksittäistä tilannetta yleisemmät ja pitkäkestoisemmat rakenteet. Kui-

lu havaitaan suhteessa kolonian ytimeen, tietyn piirteen mukanaolon tai sen puut-

tumisen isotopiaan. Silta puolestaan rakennetaan kolonian ei-jäsenyyden ja jäse-

nyyden välille. Jossain vaiheessa havaitaan esimerkiksi syntyneeksi kolonia, eli 

informaatiokäytäntö, jossa tietyn ominaisuuden saamiseksi opinnäytetyön tekstiin 

näköjään tarvitaan tietty viittaus ja lähdeluetteloon vastaavat lähteen tiedot. Mak-

rotasolla tiedonkäyttö perii ominaisuuksia ainakin viittauskäytännöltä ja kyseeseen 
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tulevalta lähteeltä, mutta toteutuu mikrotasolla kunkin tekijän ja opinnäytteen 

ainutkertaisessa tilanteessa. 

Sillanrakennusmetafora on tulkittavissa ja tarkasteltavissa aktanttimallin (ks. 

6.2.3) termein. Aktanttimallin avulla kuvataan tarinan, tässä tapauksessa tiedon-

tarpeesta tiedonkäyttöön johtavan narratiivin, yleinen kulku käyttäen kuutta toi-

mintaan liittyvää komponenttia eli aktanttia, jotka yksittäisissä tapahtumissa kor-

vautuvat niihin osallistuvilla toimijoilla. Tällöin (1) lähtötilannetta, tiedontarvetta, 

vastaa lähettäjäaktantti ja (2) tiedonkäyttöä vastaanottaja-aktantti. Edelleen (3) 

kuilu näyttäytyy vastustaja-aktantin ja (4) ”informaatiosilta” (esim. Savolainen 

2010, 105) auttaja-aktantin ilmentyminä. Käyttäjä ilmenee luontevasti (5) subjekti-

aktanttina ja (6) objekti-aktantiksi  kuvautuu tiedonkäytön (lähi)ympäristöstä se tai 

ne tilat ja artefaktit, ”maailman osat”, joita tiedonkäyttö muuttaa tai joihin se muu-

ten keskeisesti vaikuttaa, esimerkiksi tuomalla ne paremmin havaittaviksi. 

Tiedonkäytön tapahtuma voi olla alaltaan rajattu, sijoitettavissa yksittäiseen 

tekstisiirtoon. Tietyt uskomukset tai normit, kuten esimerkiksi odotus, että viitta-

uksia on pikemminkin jokaisella virkkeellä kuin jokaisella sivulla tai vastaavasti 

ettei ”professionaalinen taustatieto” vaadi viitteitä (esim. Vuorijärvi 2013, 216), 

ovat siirtotasolle ulottuvia ja mahdollisesti jäljitettäviä käytäntöjä, informaatio-

kolonioiden jäsenyyksiä, jotka ohjaavat kirjoittajan ja lukijan tiedonkäyttöä hy-

vinkin ”läheltä”.  

Laajempia tiedonkäytön ilmiöitä edustaa Vuorijärven (ibid., 44) luonnehdinta 

tekstilajin käyttäjästä, niin kirjoittajasta kuin lukijastakin, samalla kertaa sekä teks-

tilajiin mukautujana että sen muokkaajana. Jonkinlaisesta pysyvyydestä ja vakiin-

tuneesta nimestä huolimatta tekstilaji on muuttuva ilmiö, johon käyttäjät vaikutta-

vat sekä yksittäisin ja lyhyin kontribuutioin että pitkäaikaisesti tuottaen osaltaan 

yksittäisen tekstin ja tekstilajin ”mieltä” (sense). 

2.8 Yhteenveto 

Luvussa 2 on esitelty kootusti tiedonkäytön jäsentämiseen tässä tutkimuksessa käy-

tettävät välineet. Tiedonkäyttö nähdään systeemisenä ilmiönä, johon sisältyy erilai-

siin maailmankuviin ja muihin taustaoletusten määrittymisessä keskeisiin käsite-

järjestelmiin liittyviä sitoumuksia. Tämä moninaisuus vaikuttaa tuottaneen ja tuot-

tavan vaikeuksia tiedonkäytön ilmiöiden tarkastelulle. 

Tässä tutkimuksessa tiedonkäyttöä katsotaan soveltaen ihmisen maailmassa-

olon, tässä yhteydessä merkityksellistettyjen eksistenssiltään toisen tyyppisten sys-

teemien (”koneiden”) ja näiden kohtaamisesta syntyvien rakenteiden (kolonioiden), 
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kohtaamisten dynamiikan kautta. Myös generatiivisen kulun mallissa esitetty mer-

kityksen muodostus on eräänlainen kone, vaikka mallissa korostetaan siihen sisäl-

tyvää vaihtelunmahdollisuutta, isotopiaa. Konemaisia piirteitä on löydettävissä 

myös tiedonkäytön malleissa esitetyistä käsityksistä ihmismielestä informaatiota 

prosessoivana mustana laatikkona. 

Tiedonkäytön jäsennyksistä ja systeemimalleista pyritään tässä tutkimuksessa 

rakentamaan kokonaisuus, tasomalli, jossa eri tarkastelutasoja ei esitetä tavoitel-

tavina portaina vaan omanlaisinaan tarjoumina, joita on mahdollista hyödyntää 

riippuen tarkasteltavan ilmiön jäsentymisen tavoista. 

Tutkimuksen soveltavammissa, interventioiden mahdollisuutta tarkastelevissa 

osissa tiedonhankinnan ja -käytön jäsennyksiä kohtautetaan aineistosta esiin nous-

seisiin opinnäytetyön tekemisen ja tukemisen ongelmiin pyrkien löytämään eri 

toimijoiden yhdessä työstettäviksi soveltuvia kehittämisen kohteita. 
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3 Laadullisen monitapaustutkimuksen 
keskeiset elementit 

Luvussa esitellään tutkimuksen keskeiset metodologiset sitoumukset soveltaen ja 

täydentäen Pauwelsin ja Matthyssensin esittämää laadullisen monitapaustutkimuk-

sen mallia (Pauwels & Matthyssens 2004). Mallin pääelementit ovat teoreettisen 

otannan soveltaminen aineiston valinnassa ja käytössä, tutkimuksen sisäisen vali-

diteetin parantaminen triangulaation avulla, analyyttisen strategian valinta ja sovel-

taminen sekä analyyttinen yleistäminen (kuvio 3).  

Kuvio 3. Monitapaustutkimuksen elementtejä (visualisoitu Pauwels & Matthyssens 

2004, 125–126 tekstin pohjalta).  Uutena elementtinä on lisätty aiempaan tutkimukseen 

kytkeytyminen kirjallisuuskatsauksen muodossa (pylväikön perusta). 

Edellä mainittujen elementtien lisäksi tässä esityksessä otetaan erikseen esiin ai-

emman tutkimuksen hyödyntäminen. Sen yhtenä muotona on kirjallisuuskatsaus, 

jota saatetaan pitää itsestään selvänä osana kaikkea tutkimusta, mutta jonka asema 

ja soveltamistapa teoriaa luovassa tutkimuksessa, kuten grounded theory -otteessa, 

on vähintään jännitteinen. Täydennän siis metaforaa edelleen ottamalla ”pylväikön 
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perustana” tarkasteluun tämän tutkimuksen kannalta keskeisen eksplisiittisen kyt-

keytymisen aiempaan tietoon. 

Tapaustutkimuksen soveltamisala ei rajoitu tiettyyn yksittäiseen tutkimuksen 

orientaatioon tai intressiin eikä se liioin asetu tiettyyn arvoasemaan suhteessa 

muihin tutkimusotteisiin (Yin 2009, 6). Tapaustutkimuksen kohde on spesifi ja ai-

nutlaatuinen, rajattu systeemi. Tällaisena kohteena toimii esimerkiksi tietty tapah-

tuma (event) (Pauwels & Matthyssens 2004, 127).  Kohde voi olla kiinnostava it-

sessään tai välillisemmin tarjotessaan mahdollisuuksia tarkastella tiettyä kysymys-

tä tai ilmiötä (vrt. Stake 2005, 444–445). 

Tässä tutkimuksessa kohde, ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnassa 

tapahtuva ja hyväksyttyihin opinnäytetöihin dokumentoitunut tiedonkäyttö ja tie-

donmuodostus, nähdään aiemmin heikosti tutkittuna. Tutkimuskohde on luontevaa 

nähdä systeemisesti. Sen ilmentymissä, yksittäisissä opinnäytetöihin kuuluvissa 

tekstisiirroissa ja näiden siirtojen ympäristössä, kuten niiden toteutukselle rele-

vanteissa säännöissä ja ohjeissa, esiintyvän vaihtelun käsitteellistäminen rajatuiksi 

ilmiöiksi on keskeinen osa tutkimuksen tehtävää. Kohdetta on siten tässä vaiheessa 

lähestyttävä teoriaa rakentaen valittuna joukkona tapauksia, ei yksittäisenä tapauk-

sena tai tilastollisin menetelmin tavoiteltavissa olevan teorialähtöisen piirrejoukon 

kautta. Käsillä oleva tutkimus voi luoda edellytyksiä erityisesti jälkimmäisistä 

lähtökohdista tapahtuville uusille tutkimuksellisille lähestymisille ja toisaalta tar-

jota välineitä yksittäisten opinnäytetyöhankkeiden tukemiselle ja ongelmien pe-

dagogiselle ennakoinnille. 

Laadullisen monitapaustutkimuksen metodologisen jäsennyksen on oltava riit-

tävän vakaa ja vahva kritiikkiä vastaan ja toisaalta riittävän joustava mukautuak-

seen käsillä olevan tutkimuksen vaatimuksiin tutkimustehtävän tai -tehtävien, koh-

deilmiön ja kontekstin osalta. Pauwelsin ja Matthyssensin (2004, 125–126) mukaan 

tällainen kokonaisuus on rakennettavissa (1) teoreettisen otannan, (2) triangu-

laation, (3) analyyttisen strategian ja (4) analyyttisen yleistämisen tarkastelusta. 

Tutkimusmetodologisen "neljän pylvään" kokonaisuuden täydentää ”kattona” 

muita osa-alueita läpäisevä validiteetin tarkastelu.  

3.1 Teoreettinen otanta 

Teoreettinen otanta tarkoittaa otannan perusteiden kehittämistä tutkimuksen sisältä 

sen etenemistä tukemaan, vastakohtana niille otantamenetelmille, joissa koroste-

taan esimerkiksi satunnaisuutta tai ulkopuoliseen kriteeriin perustuvaa systemaat-
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tisuutta, koostusti sanoen aineiston keruun ja analyysin eristämistä toisistaan.  Teo-

reettisen otannan käsite kuuluu grounded theory -tutkimusotteen välineistöön, josta 

sitä on lainattu myös muihin laadullisen tutkimuksen traditioihin, samalla kun 

käsitteen ala on laajentunut ja sisältö käynyt epämääräisemmäksi, kun käsitettä 

sovelletaan piittaamatta siihen grounded theoryssa liitetyistä sitoumuksista. 

 Grounded theory -otteessa teoreettinen otanta liittyy alustavien kategorioiden 

edelleen kehittämiseen (Charmaz 2006, 99–100).  Teoreettisessa otannassa etene-

minen on Glaserin ja Straussin varhaisen luonnehdinnan mukaan olennaisesti vas-

taamista kahteen kysymykseen: Mihin aineistoryhmiin tutkimus suuntautuu seu-

raavaksi? Missä tarkoituksessa tutkimus suuntautuu näihin aineistoihin? (Glaser & 

Strauss [1967] 2006, 47.) Aineistoa valittaessa tarkoitus on lisätä vaihtelua keh-

keytyvän mallin ohjaamana ja sen koettelemiseksi, ei sinänsä lisätä tapausten lu-

kumäärää. Laadullista monitapaustutkimusta edistetään tapausten valinnassa sen 

omilla ehdoilla; tarkoitus ei ole liu’uttaa aineiston tai tutkimuksen luonnetta mää-

rällisistä lähtökohdista ohjautuvan ulkoisen validiteetin suuntaan. (Pauwels & 

Matthyssens 2004, 129.) 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen otanta palvelee myös jo ensimmäisten, esi-

tutkimuksen kuluessa paikannettujen aineistojen pohjalta tehtyjen havaintojen ra-

kentumista alustaviksi käsitteellisiksi jaotteluiksi ja erityisesti suunnattaessa tut-

kimusta edelleen uusien havaintojen pohjalta kehkeytyviin ilmiöihin ja hahmotet-

taessa niistä opinnäytetyön tiedonkäytön ja -muodostuksen dimensioita. 

3.2 Triangulaatio 

Triangulaatio on keino varmentaa tutkimuksen luotettavuutta käyttämällä useita 

aineistoja ja erilaisia analyysimenetelmiä, siis lisäämällä redundanssia aineiston 

keruuseen ja analyysiin.  Triangulaatio toimii välineenä tunnistaa erilaisia kohdeil-

miön havaitsemisen ja jäsentämisen tapoja (Stake 2005, 453–454). Triangulaation 

avulla tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan parantaa kohdistamalla aineistojen 

ja menetelmien eri yhdistelmillä huomiota tutkittavan ilmiön eri piirteisiin 

(Pauwels & Matthyssens 2004, 129). 

Sovellan aineistotriangulaatiota sekä luvussa 5.3 esiteltävän toimintajärjestel-

mien jaon määrittämien opinnäytetyötoiminnan osa-alueiden sisällä sekä nämä ra-

jat ylittäen. Opinnäytetyöaineiston valinnassa on ilmiöiden kuvaa tarkennettaessa 

ylitetty sekä koulutusalarajoja että rajoja perustutkinnon, ylemmän korkeakoulu-

tutkinnon ja ammatillisen opettajankoulutuksen välillä kuitenkin painottaen perus-

tutkinnon aineistoja. 



68 

Opinnäytetyöaineiston tapaukset ja niihin liitettävissä olevat täydentävät ai-

neistot tarjoavat esimerkkejä tavoista tulkita opinnäytetyön tekemistä prosessina ja 

täyttää tuotokseen kohdistuvat tekijän ja muiden toimijoiden odotukset. Systee-

mioletusten ja generatiivisen kulun tasojen ilmentymien hyödyntämisellä tutkijan 

huomio kohdistuu eri puoliin opinnäytetyöaineistossa ja täydentävissä aineistoissa. 

Triangulaatioajattelu voidaan ulottaa tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuk-

sesta myös mahdollisten sovellusten hahmotteluun tässä tutkimuksessa ainakin 

siltä osin, että ajattelutapa on moninäkökulmaisuutta ja -arvoisuutta korostaessaan 

omiaan vastustamaan liiallisen yhdenmukaisuuden tavoittelua ja painetta opinnäy-

tetyötoiminnan tarkastelussa. 

3.3 Analyysistrategia tai -tekniikka 

Toisin kuin esimerkiksi tilastollisille analyyseille, tapaustutkimuksen analyyttisille 

prosesseille on ollut vähemmän tarjolla malleiksi tai kaavoiksi luonnehdittavia apu-

välineitä. Niin Pauwelsin ja Matthyssensin (2004, 125) kuin Yininkin (2009, 127) 

mukaan näitä kuitenkin kaivataan ja etsitään käytettäväksi yksittäisiä analyysivä-

lineitä ja tekniikoita ylemmillä tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin 

abstraktiotasoilla. 

Pauwelsin ja Matthyssensin esittämässä monitapaustutkimuksen jäsennyk-

sessä hahmonsovittaminen analyyttisena strategiana30 on keskeinen elementti.  He 

vaikuttavat valinneen strategiansa Yinin ehdottamien vaihtoehtojen joukosta31:  

(1) Hahmonsovittamisessa (pattern matching) ennalta laadittua teoreettista 

mallia verrataan tutkimuksen aineistoon.  

(2) Selityksen rakentamisessa (explanation building) edetään alustavasta pro-

positiosta kohti viimeistellympää muotoilua hyödyntäen ensin yhtä ja sitten use-

ampia caseja selityksen koettelussa ja edelleen kehittämisessä.  

(3) Aikasarja-analyysin (time-series analysis) tavoitteena tapaustutkimuksessa 

on kehittää selitys ajalliselle muutokselle yhden tai useamman tapauksen osalta ta-

pauksessa havaitun sekä selitysmekanismissa ja -voimassa kilpailevan trendin 

vertailua hyödyntäen.  

                                                        
30 Yinin teosta Case Study Research: design and methods (1994) hyödyntävässä alkutekstissä termi on 
analytic strategy (Pauwels & Matthyssens (2004, 130); Yinin myöhemmin käyttämä termi on analytic 
technique (ks. Yin 2009,  esim. 136). Tarkastelun taso ja metafora vaikuttavat siis muuttuvan. 
31 Pauwels ja Matthyssens (2004, 130) viittaavat tässä kohdin lähteeseen Yin, Robert K. Case Study 
Research Design and Methods, 2nd edition (1994), s. 106. 
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(4) Loogiset mallit viittaavat alku- ja lopputilan välisen tapahtumaketjun, ajal-

lisen kulun tai mutkikkaampien suhteiden esittämiseen ja analysointiin. Looginen 

malli kehittyy, kun alku- ja lopputilojen väliin voidaan lisätä muutosta tarkemmin 

kuvaavia perusteltuja askeleita. Malli voi tarkastella tapahtumia tai tilasiirtymiä.32  

 (5) Tapausten rajat ylittävä synteesi käsittelee tapauksia erillisinä tutkimuksina, 

jotka voivat olla toisistaan riippumattomia tai laajemman kokonaisuuden osiksi 

suunniteltuja. 

Viidenneksi strategiaksi on tässä nostettu useiden tapaustutkimusten yhdistel-

mä, joka keskeisenä lähteenä toimivan Yinin näkemyksessä saavuttaa asemansa vä-

hitellen. Aluksi kyseessä on yksi ”vähäisemmistä analyysitavoista” (lesser modes 

of analysis, Yin 1994, 121–123), joka myöhemmin nousee viidenneksi strategiaksi 

ja sen luonne käsitetään nyt synteesiksi (cross-case synthesis, Yin 2003, 133–137, 

Yin 2009, 156–160.) Pauwelsin ja Matthyssensin lähteenään käyttämä Yinin teok-

sen 3. laitos (2003) käsittelee sitä vielä toissijaisena tekniikkana. 

3.4 Analyyttinen yleistäminen 

Analyyttinen yleistäminen on kehitetyn mallin koettelemista kehittämisympäris-

tönsä,  keskeisten teorioiden ja aineistojen, ulkopuolisilla relevanteilla elementeillä. 

Tuloksena voi olla lisätutkimusta edellyttävää epäyhteensopivuutta nykyisiin teori-

oihin tai päällekkäisyyttä, jonka osalta uusi teoria on nähtävissä aiemman muun-

nelmana. (Pauwels & Matthyssens 2004, 131.)  Yleistämisellä on erilaisia tavoit-

teita, joiden myötä käsitteessä on erilaisia vapausasteita: tavoitteena voi olla mallin 

tai teorian universaali sovellettavuus tai suppeampi yleistäminen tunnistamalla 

kontekstiin sidottuja tyypillisiä rakenteita (Halkier 2011, 787-788). Seuraavassa 

tarkasteltava Walshamin käsitys on edellä mainittuja laajempi. 

Walsham (1995) tunnistaa neljä analyyttisen yleistämisen strategiaa, joiden re-

levanssia  Urquhart (2013, 169–172) on arvioinut grounded theory -otteen kannalta. 

Nämä strategiat ovat: (1) käsitteiden kehittäminen, (2) teorian luominen, (3) pää-

telmien tekeminen erityiselle sovellusalueelle ja (4) hiljaisen tiedon kehittyminen. 

Käsitteiden kehittämisen strategiasta (development of concepts) Walsham 

(1995, 79) käyttää esimerkkinä Zuboffin (1988) tietoteknikan käytön tutkimuksen 

                                                        
32 Termiä ”looginen malli” vastaa Yinillä varhemmin termi ”program logic model” (Yin 1994, 118) ja 
myöhemmin ”logic model”  (Yin 2003, 127, Yin 2009, 149). Varhainen termivalinta voi kertoa lähtö-
kohtana olleen algoritmisen ongelmanratkaisumallin, mahdollisesti tietokoneohjelman (program) muo-
dossa. 
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yhteydessä esittämää käsiteparia automate - informate: vaikka tietoteknikkaa käy-

tettäisiin automaattisesti (automate) toistamaan tiettyä toimenpidettä, toiminnassa 

syntyy myös automaation logiikan ylittäviä merkityksiä, jotka liittyvät tässä toi-

minnassa muodostuvaan informaatioon (informate) (Zuboff 1988, 9–10, Wals-

hamin (1995, 79) mukaan). Urquhartin (2013, 169) mielestä olisi harvinaista, jos 

tällainen strategia ei olisi käytössä grounded theory -otetta hyödyntävässä tutki-

muksessa, joka paljolti on nimenomaan käsitteiden ja  käsitemuodostelmien kehit-

tämistä aineiston pohjalta. 

Teorian luomisen strategia (generation of theory, Walsham 1995, 79–80) pyrkii 

kehittämään välineitä esimerkiksi myöhemmän tutkimuksen hyödynnettäväksi (lä-

hettäjäaktantti). Hyödyntävä tutkimus (lähettäjä- ja vastaanottaja-aktantti) puoles-

taan voi esittää uuden sovelluksen ja esittää teorian parannusehdotuksia. Strategian 

hyödyntäjiä ovat sellaiset grounded theory -otteen sovellukset, joissa GT ei ole 

pelkkä analyysin työkalu, vaan tavoitteena on teorianmuodostus (Urquhart 2013, 

171).  

Päätelmien tekeminen erityisille sovellusalueille  (drawing of specific implica-

tions in particular domains of action, Walsham 1995, 79–80) pyrkii pikemminkin 

osoittamaan teoreettisesti perusteltuja tarkastelun suuntia kuin ennakoimaan tietty-

jä löydöksiä. Urquhart (2013, 171) korostaa GT-sovellusten yhteydessä teoreettisen 

herkkyyden käsitettä. Teoreettiseen herkkyyteen liitetään mahdollisuuksien näke-

misen, yhteyksien löytämisen ja eri abstraktiotasoilla tapahtuvan kysymysten esit-

tämisen kehittyneitä valmiuksia  (Charmaz 2006, 135). 

Hiljaisen tiedon kehittyminen (contribution of rich insight, Walsham 1995, 80) 

tapahtuu eksplisiittisempien jäsennysten ulkopuolelle jäävillä, näkemyksellisyyden 

(insight) alueilla. Charmaz on esitellyt grounded theorya arvojen, uskomusten ja 

ideologioiden etsimisen, esiin saamisen ja selvittämisen välineenä (Charmaz 1995). 

Olen nimennyt neljännen strategian edellä hiljaisen tiedon kehittymiseksi, vaikka 

Walsham tai Urquhart eivät tässä kohdin käytä termejä tacit knowledge tai tacit 

knowing. Strategiaa kuvataan hiljaisen tiedon tapaan nimenomaan rajaamalla sen 

ulkopuolelle joukko muita, formaalimpia tiedon muotoja, nimittäin käsitteet, teo-

riat ja erityiset päätelmät (specific implications). Urquhart (2013, 171) korostaa, 

että grounded theory -lähestymistavan aineistoläheisyys suosii tällaista näkemyk-

sellisen suhteen muodostumista. 
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3.5 Validiteetista uskottavuuteen 

Teoriaa luovassa tutkimuksessa validiteetin arviointi ja ongelmalähteiden tunnista-

minen tulee Pauwelsin ja Matthyssensin (2004) mukaan nähdä jatkuvana tutkimuk-

sen elementtien ja tutkijan vuorovaikutuksena eikä jälkikäteisenä varmistustoimen-

piteenä, jollaiseksi se voi ulkokohtaisesti käsitettynä päätyä. Ongelmia voidaan ha-

vaita vertailemalla aineistoa, kirjallisuutta ja kehkeytyvää mallia iteratiivisessa pro-

sessissa (Pauwels & Matthyssens 2004, 131). Ulkoista validiteettia ei haeta lisää-

mällä tutkittavien tapausten määrää tästä syystä, vaan tapausten valintaa ja lukua 

ohjaavat teorian muodostuksen tarpeet (Pauwels & Matthyssens 2004, 129). 

Pauwelsin ja Matthyssensin esittelemässä monitapaustutkimuksen metafori-

sessa arkkitehtuurissa validiteetti muodostaa rakennelman katon. Katto ei kuiten-

kaan pysy paikoillaan ilman sitä kannattelevia pylväitä: tutkimuksen yleistä logiik-

kaa tai designia ja siihen sisältyviä valintoja. Tekijät tarkastelevat validiteettiongel-

mien lähteitä, mutta eivät samassa yhteydessä määrittele käsitettä yksityiskohtai-

semmin, vaikka havainnollistavat sitä myöhemmin esimerkeillä. Steinar Kvalea 

lainaten he korostavat validiteetin prosessiluonnetta: siitä huolehtimisen on yllettä-

vä läpi tutkimuksen – validiteetti ei ole ominaisuus, joka tarkastetaan tuotantolin-

jan päässä.  

Validiteettiin liittyviä ongelmia voi syntyä laadullisen monitapaustutkimuksen 

yhteydessä  (1) aineiston, kirjallisuuden ja kehkeytyvän teorian suhteuttamisessa 

toisiinsa sekä (2) dynamiikassa, jolla tapauksia valitaan, aineistoa kerätään ja ana-

lysoidaan sekä verrataan olemassa oleviin teorioihin. (Pauwels & Matthyssens 

2004, 131, Kvale 1996,  236.)  

Grounded theoryn kehittelyn alkuvaiheissa kartettiin validiteetin ja reliabilitee-

tin käsitteitä ja osana GT:n itsenäisen luonteen korostamista päädyttiin käyttämään 

problematiikan käsittelyyn toisen tyyppisiä kriteereitä, joita kuvattiin dynaamista 

luonnetta korostavilla termeillä fit, work, relevance ja modifiability  (Artinian 2009). 

Siten validiteetti hahmottuu ja purkautuu grounded theoryssa ainakin seuraaviin 

neljään ulottuvuuteen (Lomborg & Kirkevold 2003, 191): 

(1) Tutkimuksessa luodun teorian tai mallin sopivuus tutkimuksen tarkastele-

miin tilanteisiin (fit). 

(2) Teorian välineluonne: tutkimuksen tulee tarjota kohteen dynamiikan ym-

märtämisen ja sen parissa toimimisen välineitä (work). 

(3) Mallin fokukset ja relevanssi: teorian tai mallin tulee kohdistua olennaisiin 

ilmiöihin kohdealueella (relevance). 
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(4) Korjattavuus: mallia tulee voida korjata uusien aineistojen tarkastelun (tai 

aiemman aineiston uudelleentulkinnan) tulosten mukaan (modifiability). 

Grounded theoryn sitoumuksia on myöhemmin tarkasteltu myös aiemmin väl-

tettyjä käsitteitä vasten. Artinian (2009) on  Glaserin (2001,  123–124) sekä Lom-

bergin ja Kirkevoidin tulkintoja (2003) hyödyntäen asettanut grounded theoryn re-

liabiliteetin ja validiteetin tarkasteluita viiteen ulottuvuuteen. Artinianin jäsennyk-

sessä on vastaavuuksia Lincolnin ja Guban ”Naturalistic inquiry” (NI) -lähestymis-

tapaan ja sen uskottavuus-käsitteen (trustworthiness) ominaisuuksiin.33 

1. Uskottavuus (credibility): GT on ajasta, paikasta ja henkilöistä erilleen abstra-

hoitu väline (Artinian 2009). Credibility vastaa NI:ssä sisäistä validiteettia 

(Lincoln & Guba 1985, 296).  

2. Siirrettävyys (transferability): GT:n tavoitteena on ylittää (transcend) jä-

sentämänsä kokemus ja siirtää tarkastelu kuvauksesta prosessien ymmär-

tämiseen. NI:n mukaan siirtäminen on mahdollista ainoastaan tarkastelemalla 

sekä lähettävää että vastaanottavaa kontekstia (Lincoln & Guba 1985, 297). 

3. Ulkoinen validiteetti (external validity): Fit-käsite koskee sekä sitä, miten 

teoria soveltuu perustana olleeseen tilanteeseen että sitä, kuinka se voidaan 

yleistää uusiin tilanteisiin. NI:n mukaan liika keskittyminen sisäiseen vali-

diteettiin vaikeuttaa tulosten yleistämistä. Laboratoriotulos toimii vain toisessa 

laboratoriossa (Lincoln & Guba 1985, 297). 

4. Eheyden varmistaminen (dependability)34: Aineistoja ja kehkeytyvän teorian 

kategorioita verrataan jatkuvasti toisiinsa; kategorioita ja niiden suhteita 

korjataan vastaavasti. Lincoln ja Guba esittelivät tähän useita esimerkiksi 

triangulaation eri muotoihin liittyviä tekniikoita (Lincoln & Guba 1985, 297). 

GT-kirjallisuudessa on ollut Glaserin ja Straussin Discoverysta (1967) lähtien 

käytössä relevantti käsite constant comparative method. 

5. Vahvistettavuus (confirmability): Toistettavuus ja objektiivisuus eivät ole GT:n 

kannalta merkittäviä kriteereitä. GT:n tavoitteena on käsitteellistäminen eikä 

kuvaaminen. Prosessissa löydetyt kategoriat ovat aineistoon nähden itsenäisiä 

                                                        
33 Esittelyssä on natural inquiryn osalta rajoituttu Lincolnin ja Guban (1985) teokseen Natural Inquiry, 
johon yhä usein viitataan trustworthiness-käsitteen yhteydessä (Morse 2015, Szyjka 2012, Yilmaz 2013). 
34 Tynjälä (1991, 391) toteaa dependability-termin viittaavan tutkimustilanteen arviointiin tutkimuk-
sesta ja tutkittavasta ilmiöstä johtuvien tekijöiden kannalta, mutta ei esitä sille suomennosta. Kakkori 
(2009, 64) on käyttänyt dependability-termin vastineena termiä riippumattomuus, jonka tavanomainen 
englanninos on kuitenkin independence. 
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teoria-artefakteja. NI:ssä vahvistettavuutta palvelevat erilaiset tarkastusmenet-

telyt (confirmability audit) sekä triangulaatio ja reflektiivisten päiväkirjojen 

käyttö (Lincoln & Guba 1985, 318–319).  

GT-tutkimusotteen toinen perustaja Barney Glaser ei hyväksynyt rinnastuksia GT:n 

ja Naturalistic inquiryn välillä. Naturalistic inquiry on kontribuutio laadullisen 

aineiston analyysimenetelmiin, mutta ei liity grounded theoryyn sen osana tai 

sovelluksena. Glaserin mukaan naturalistic inquiryn tarkastellessa ”faktoja ja löy-

döksiä” (facts and findings) GT operoi selityksinä (explanations) toimivilla käsit-

teillä. Glaser sijoittaa grounded theoryn painopisteen ja vahvuudet nimenomaan 

kykyyn irtautua aineistosta sekä toimia käsitteiden ja niiden välisten suhteiden teo-

reettisen hyödyntämisen alueella palatakseen tarkoituksenmukaisilla tavoilla ai-

neistoon käsitteellistysten laadun varmistamiseksi. (Glaser 2007.) 

Omassa tutkimuksessani on tehtävä edellisille tarkasteluille relevantteja valin-

toja mm. tutkimuskohteen, ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä ilmenevän tie-

donkäytön ja sen kontekstien tarkastelua orientoivista premisseistä. Käsitetäänkö 

opinnäytetyötoiminta ontologisessa mielessä yhdeksi järjestelmäksi, jossa opin-

näytetöiden tekeminen, teettäminen ja tukeminen esimerkiksi opettajien tai kirjas-

ton antamalla ohjauksella ovat rinnakkaisia aspekteja tai prosesseja vai onko he-

delmällisempää ajatella näiden toteutuvan kunkin erillisillä omia sääntöjä noudat-

tavilla näyttämöillään, joilla on rajoitettu näkyvyys toisiinsa? Tässä tutkimuksessa 

käytetään jaottelua tekemisen, teettämisen ja tukemisen järjestelmiin (ks. 5.3). 

3.6 Laadullisen tutkimuksen kirjallisuuskatsaus oletusten ja 

painotusten kohtauspaikkana 

Kirjallisuuskatsaus laadullisen tutkimuksen ulottuvuutena on moni-ilmeinen ja jän-

nitteinen verrattuna katsauksen perinteisiin tehtäviin ja näennäisen ongelmatto-

maan, tavoitteelliseen luonnehdintaan esimerkiksi ”systemaattiseksi, eksplisiitti-

seksi, kattavaksi ja toistettavaksi” (Fink 2010, 15–16).  

Kirjallisuuskatsauksen perinteinen logiikka voidaan sinänsä oikeutetusti esit-

tää kovin ja armottomin käsittein: ”Tutkimuksellista kirjallisuuskatsausta tehdessä-

si tutkit systemaattisesti kaikki lähteet sekä kuvaat ja perustelet mitä olet tehnyt” 

(ibid., korostus JK). Tulkinnasta riippuen edellä joko asetetaan lukija vastakkain 

vaatimusten kanssa tai kuvataan ihanne tai normi yleisemmällä tasolla. Jännite ko-

rostuu, kun perinteinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus vielä asetetaan jyrkästi 
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vastakkain ”subjektiivisempien tallennetun tiedon tarkasteluiden” kanssa (ibid.).35 

Arlene Fink ei tässä kanna huolta siitä, mitä ”subjektiivisempi” mahdollisesti tar-

koittaa, so. millaisin määrein kuvattua toimintaa on oikeutettua ”vielä subjektiivi-

sempaan” verrata, vaan jättää retorisesti jännitteen avoimeksi. 

Grounded theoryyn liitetään omanlaisensa, edellisestä merkittävästi poikkeava 

suhtautuminen kirjallisuuteen. Corbin (2008) tiivistää, ettei tutkijan oleteta tietävän  

tarvitsemaansa kirjallisuutta ennalta, koska kirjallisuuden käyttö perustuu aineis-

tosta esiin nouseviin ongelmiin ja käsitteisiin (Corbin & Strauss 2008, 35).  

Varhaiset kuvaukset kirjallisuuden käytöstä aineistona GT-lähestymistavassa 

ovat eloisia. Glaser ja Strauss vertasivat Discoveryssa (1967) kirjaston käyttöä tie-

donhankintamenetelmänä kenttätyöhön ja rinnastivat kirjastoaineiston yksiköt in-

formantteihin. Tutkijan on heidän mukaansa löydettävä kirjallisissa lähteissä käy-

tävät keskustelut ja teemat omalla älykkäällä toiminnallaan, jossa myös onnella on 

sijansa. Olennaisinta on tutkijan käsitys siitä, mitä hän tekee löydöillään oman 

tutkimuksensa kontekstissa, miten hän käyttää kirjastotutkimuksissa löytämäänsä 

tietoa kehkeytyvän kokonaisuuden toiminnallisena osana. Kirjastossa työskennel-

lessäänkin tutkija sijoittaa itsensä johonkin kehkeytyvän teoriansa ohjaamaan ha-

vainnointiasemaan ja tarkastelee aineistojen virtaa ohitseen (eli suuntaa tiedonha-

kunsa) sen pohjalta.36 Kuten muussakin kenttätyössä, tutkijan on oltava siellä, mis-

sä häntä kiinnostavat asiat tapahtuvat ja olennaiset keskustelut käydään. (Glaser & 

Strauss [1967] 2006, 163–167.) 

Yhdeksi GT-lähestymistavan keskeiseksi piirteeksi on tiivistetty ja kärjistetty 

ajatus, ettei tutkijalla tulisi olla teoreettista ennakkokäsitystä (preconceived theo-

retical ideas) ennen tutkimukseen ryhtymistä. Tämän on katsottu edelleen merkit-

sevän (ilmeisen virheellisesti) sitä, ettei kirjallisuuteen tulisi ennalta perehtyä 

(Urquhart 2013, 16). Kirjallisuuskatsauksen roolia grounded theory -otteella tehtä-

vässä tutkimuksessa tarkasteleva Kathy Charmaz (2006, 163) luonnehtii tutkimusta 

ja kirjallisuuskatsauksia sen osina luonnostaan (inherently) ideologiseksi toimin-

naksi. Varovaisessa suhtautumisessa kirjallisuuteen kysymys on etenkin siitä, ettei 

                                                        
35  ”Research literature reviews can be contrasted with more subjective examinations of recorded 
information. When doing a research review, you systematically examine all sources and describe and 
justify what you have done.” (Fink 2010, 15.) Olen suomentanut alkutekstin puhuteltua lukijaa (you) 
velvoittavaksi, vaikka se voidaan suomeksi tulkita myös vähemmän ankarasti passiivimuodossa esite-
tyksi kuvaukseksi toiminnan yleisestä kulusta. 
36  Glaserin ja Straussin luonnehdintoihin rinnastuen Herr ja Anderson (2005) sovittavat Lewiniin 
viitaten kirjallisuuden käytön toimintatutkimuksen sykliseen etenemiseen: hyödylliseksi osoittautuva 
kirjallisuus laajenee ja muuttuu suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin syklien edetessä 
ja toistuessa (Herr & Anderson 2005, 84). 
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kirjallisuus suuntaisi ja rajoittaisi käsitteellistämistä, kategorioiden hahmottumista, 

erityisesti tutkimuksen alussa (Urquhart 2013, 16–17).     

Kirjallisuuskatsaus ei sisälly Pauwelsin ja Matthyssensin esittelemään monita-

paustutkimuksen arkkitehtuuriin. Sen pois jättämistä ei erikseen perustella. Paul 

Matthyssens, jäsennyksen toisena esittäjänä, viittasi erikseen asiasta kysyessäni ite-

ratiivisuutta painottavaan grounded theory -sovellukseen, johon kirjallisuuskatsa-

ukset kuuluvat tarpeen mukaan sijoittuvina ja toistuvina prosessin osina (Matthys-

sens 2015, henkilökohtainen tiedonanto 9.2.2015).37 38 

Metaforasta ei tule päätellä sen kuvaaman ilmiön ominaisuuksia. Pylväiköstä 

ja katosta enimmäkseen muodostuva laadullisen monitapaustutkimuksen arkki-

tehtuurin hahmotelma on tarkastelijan arvostuksista riippuen esimerkiksi eheämpi 

tai kompleksisempi, kun kokonaisuuteen sisältyy aiempaan tietoon liittymistä ku-

vaava perusta. Tiedonmuodostuksen problematiikkaa voi pohtia kysymällä meta-

foran äärellä kysymyksiä eri osien suhteista ja keskinäisen kokonaisuuteen asettu-

misen järjestyksistä erilaisten tutkimusta tai opinnäytetyötä muotoilevien oletusten 

ja uskomusten vallitessa. 

  
  

                                                        
37 Paul Matthyssens 2015. RE: "Four Pillars and Roof" model (in: Handbook of Qualitative Research...) 
Henkilökohtainen tiedonanto tekijälle sähköpostitse 9.2.2015. 
38 Matthyssensin tiedonannossaan mainitsema Orton (1997) paitsi erittelee kirjastojen ja niiden palve-
luiden osuutta kirjallisuuskatsauksissa, viittaa myös kokoelmien ja palveluiden käyttämiseen kun alku-
peräisasiakirjoja on saatu käyttöön kirjastojen erikoiskokoelmista (Orton 1997, alkuperäisasiakirjoista 
ks. myös Corbin & Strauss 2008, 35). 
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4 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 

Luvussa käsitellään ammattikorkeakoulun opinnäytetyön käsitettä edeten ulko-

puolisista tarkasteluista, termeistä ja määrittelyistä kohti tässä tutkimuksessa so-

vellettua tarkentuvaa määritelmää. 

4.1 Opinnäytetyön nimitykset 

Geneerinen termi opinnäyte esiintyy suomeksi Elias Lönnrotin Suomalais-Ruotsa-

laisessa Sanakirjassa vuonna 1874 ruotsinkielisenä vastineenaan ett lärdomsprof 

(Lönnrot 1958 [1874]). Julkaisun nimekkeessä opinnäyte-sanan ensiesiintymä si-

joittuu teologian kandidaatintutkinnon vaatimusten määrittelyyn Helsingin yliopis-

tossa vuonna 1914.39  Opinnäytetyö-termi on huomattavasti uudempi. Ensiesiinty-

mä kansallisbibliografiaan luetteloitujen julkaisujen nimekkeissä on opinnäyte-

työluettelossa vuodelta 1976.40 Harmaassa kirjallisuudessa termejä on oletettavasti 

käytetty ennen tässä mainittuja tapauksia. 

Geneeristen termien opinnäyte ja opinnäytetyö rinnalla ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyötä lähestyvässä ja sivuavassa keskustelussa on käytetty ainakin tut-

kinto- ja koulutusperinnesidonnaista termiä insinöörityö (mm. Julkunen 2002) sekä 

opinnäytteen aseman opintojen valmiiksi saamiseen kytkevää nimitystä päättötyö. 

Viimeksi mainittu oli käytössä myös asetuksessa ammattikorkeakoulujen kokei-

lusta (asetus 392/1991). Opinnäytetyön kontribuutiota pyrittiin kuvaamaan väli-

aikaisia ammattikorkeakoulua koskeneessa keskustelussa myös nimityksellä opin-

näytetutkimus, jota luonnehdittiin soveltavaksi kehittämistyöksi (Toikka 2002, 39). 

Englanniksi ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyöstä käytetään 

Suomessa yleensä nimitystä bachelor thesis. Alkuosa viittaa muiden merkitysten 

ohella etymologisesti harjoittelemiseen tai avustamiseen liittyvään (ammatillisen) 

kehityksen vaiheeseen (vrt. master, erityisesti merkityksessä mestari). Jälkiosallaan 

termi kytkeytyy akateemiseen väitöskirjan esittämisen ja puolustamisen traditioon. 

Opinnäytetyö-termi sisältää isolaatit oppi, näyte ja työ. Näistä osatekijöistä al-

kaa opiskelijoille suunnattu tarkastelu Juha Hakalan teoksessa Opinnäytetyöopas 

                                                        
39 Niiden opinnäytteiden vaatimukset, jotka ovat suoritettavat Historiallis-kielitieteellisessä osastossa, 
jotta saisi oikeuden suorittaa teologiankandidaattitutkinnon. Helsinki : Helsingin yliopisto, 1914, 
tekijätieto puuttuu. (Lähde: Fennica) 
40 Nyrönen, Jukka & Mäkinen, Timo: Hydrobiologian osaston opinnäytetöitä 1 / Examinations of the 
hydrobiological division 1. Jyväskylä : Jyväskylän hydrobiologinen tutkimuslaitos, 1976. (Lähde: 
Fennica) 
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ammattikorkeakouluille (Hakala 2004, 7). Tekijä käyttää näytteen käsitettä dynaa-

misesti: näyte liittyy näyttämiseen, eikä niinkään viittaa kokonaisuudesta poimit-

tuun osaan. Kokonaisuus on kuitenkin läsnä kohteena ”[se], mitä olet matkan var-

rella oppinut”. Elementin työ Hakala liittää tässä kohdin erityisesti tekijään tämän 

saavutuksena. (Ibid.) Jäljempänä työ viittaa myös ponnisteluun, opinnäytetyösken-

telyyn (Hakala 2004, 9). Opinnäytetyö-termi voidaan ottaa ainakin oppikirjamai-

sessa käytössä myös annettuna. Esimerkiksi Vilkka ja Airaksinen (2003) eivät avaa  

termiä opinnäytetyö, vaikka erittelevätkin käsitteen ilmentymien lajeja, kuten il-

maisullinen, toiminnallinen ja tutkimuksellinen opinnäytetyö. 

4.2 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö lainsäädännössä 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön lainsäädännöllisen tarkastelun aloittanut 

asetus ammattikorkeakoulujen kokeilusta (asetus 392/1991) käytti päättötyön kä-

sitettä. Lähteiden käyttöä ammattikorkeakoulun insinöörityössä tarkasteleva Julku-

nen  (2002, 26) toteaa, että teknillisen oppilaitoksen pohjalta aloittaneilla ammatti-

korkeakouluilla opinnäytetyön kehittely nojasi 1980-luvun lopulla Suomessa käyn-

nistyneeseen insinöörityötraditioon. Sairaanhoitajien koulutukseen opinnäytetyö 

otettiin vielä aikaisemmin, jo vuosina 1949–1950 (Sorvettula 1998, 266).41 Myö-

hemmin siitä on käytetty mm. nimitystä seminaarityö.42 

Asetuksessa ammattikorkeakouluista (asetus 352/2003) opinnäytetyö  maini-

taan yhtenä neljästä ammattikorkeakoulututkintoon johtavasta opintojen osasta 

(muut ovat perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot sekä ammattitai-

toa edistävä harjoittelu). 

Asetus ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteista  mää-

ritteli opinnäytetyön tavoitteen (sic!) seuraavasti: ”kehittää ja osoittaa opiskelijan 

valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön 

asiantuntijatehtävässä” (asetus 423/2005, 7 §). 

Valtioneuvoston asetuksella 546 / 2013 tehdyillä muutoksilla mm. opinnäyte-

työlle erikseen asetettu tavoite poistettiin. Lainkohdassa esitetään ammattikorkea-

koulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet ilman tekstiin aiemmin sisältynyttä 

jaottelua erillisiin perusopintojen, ammattiopintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön 

                                                        
41 Opinnäytetyö sisältyi Sairaanhoitajien Jatko-opisto – Valtion Terveydenhuolto-opistossa toteutettuun 
vuoden mittaiseen lääkinnällis- ja psykiatris-sosiaaliseen ohjelmaan (ks. Sorvettula 1998, 265-266). 
42 Helsingin ja Tampereen sairaanhoito-opistot ovat julkaisseet opiskelijoidensa seminaaritöitä vali-
koiden ainakin 1980- ja 1990-luvuilla. Esimerkkejä:  Rajala (1981), Veijola (1989) ja Huusko (1996). 
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tavoitteisiin. Opinnäytetyö mainitaan vain yhtenä ammattikorkeakoulututkinnon ja 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osana (asetus 546 / 2013, 4 §). 

Vuoden 2015 alusta tuli voimaan  ammattikorkeakoululaki  (laki 932/2014). 

Siinä opinnäytetyötä ei erikseen mainita. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikor-

keakouluista lähemmin määrittelemätön opinnäytetyö mainitaan osina sekä ammat-

tikorkeakoulututkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia 

opintoja ja lisäksi määrittämässä kypsyysnäytteen kohdetta (asetus 1129/2014, 2§, 

8§). 

Karkeasti yhteen vetäen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön lainsäädännölli-

sessä tarkastelussa näkyy kehitys, jossa alun yksityiskohtaisemmasta sääntelystä 

on luovuttu ja opinnäytetyö siirretty lainsäädännöllisestä käsitteestä ammattikor-

keakoulujen itse työstettäväksi kohteeksi.  

4.3 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön käsitteellistäminen 

Kuten edellä on todettu, opinnäytetyö liittyy akateemisiin opintoihin sekä insinöö-

rikoulutuksen ja sairaanhoitajakoulutuksen perinteisiin. Ammatillisissa oppilaitok-

sissa opiskeluun vastaavaa työmuotoa ei ole kuulunut (Lampinen & Stenvall 1996). 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön määrittelyssä ja yksittäistä opinnäytettä teh-

täessä ovat kohdanneet ja edelleen kohtaavat lukuisat tekemisen ja muodon traditiot 

sekä puuttuvan opinnäytetyökäsitteen ja -kokemuksen ”traditio”.  

4.3.1 Määritteleekö opinnäytetöiden ttutkimus kohdettaan? 

Ammattikorkeakoulujen aloittaessa toimintansa niille alettiin luoda omia opinnäy-

tetyömalleja. Opinnäytetyöt teksteinä ja niihin liittyvät käytännöt voitiin nähdä (1) 

mahdollisen aiemman (vapaaehtoisen) opinnäytetyön traditioiden seuraajana, (2) 

laajennuksena opetuksessa jo vallinneille muille relevanteille raportointikäytän-

nöille, (3) peilattuna koulutusammateissa keskeisiin tekstilajeihin sekä (4) suh-

teessa tiedekorkeakoulujen opinnäytetöihin. Tekniikan alalla laboratoriotyöt ja nii-

den raportointi työselosteina olivat opinnäytetöiden ja niihin liittyvän kirjoittami-

sen edeltäjiä ja malleja. (Julkunen 2002, 39.)  

Opinnäytetyön tehtäviksi on ammattitaidon oppimisen ja ammatillisen kehit-

tymisen ohella aiemmassa tutkimuksessa nähty mm. työelämän ja ammatillisen asi-

antuntemuksen kehittäminen ja niihin liittyvä uuden tiedon tuottaminen (Rissanen 

2003, 30–31). 
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Ohjaajat määrittelevät opinnäytetyötä oman koulutuksensa sekä tiettyyn kor-

keakouluun ja koulutusalalle sijoittuvien ohjauspositioidensa kautta. Ohjaajat voi-

vat ”heimoutua” edustamaan alansa opetusta ja perinteitä tai profiloitumaan han-

ketoiminnan osaajina (Mäki 2012). Opinnäytetyöhön kohdistuvat "perusvaa-

timukset" ilmenevät ohjaajan kannalta käsityksinä siitä, miltä opinnäytetyö "näyt-

tää" (Heinonen 2006, 21). Heinosen esittämä luonnehdinta on oireellinen, akatee-

miset ja ammattikorkeakoulun opinnäytteet tietyllä tavalla olennaisesti erotteleva: 

Akateemista opinnäytetyötä, pro gradua tai diplomityötä, ohjaavat legitiimisti 

henkilöt, jotka itse ovat sellaisen tehneet. Ohjauskirjallisuudesta ei puutu koomisia-

kaan viittauksia tähän.43  Vaikka tilanne muuttuu ajan myötä, ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyön ohjaajista huomattavasti harvemmalla on omakohtaista kokemusta 

ohjaamansa opinnäytetyötyypin tekemisestä. Kokemukset ja jäsenyydet tekemisen 

ja tukemisen järjestelmissä eivät ole yhtä aikaa läsnä. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin kohdistuva tutkimus määrittelee koh-

teensa enimmäkseen vähitellen, esitellen opinnäytetyön relevantteja piirteitä yksi-

tellen. Opinnäytetöiden tutkimus vaikuttaa paljolti olevan ”ohjaajien puhetta toi-

sille ohjaajille”, jolloin on olemassa riittävä yhteinen orientaatioperusta eikä koh-

detta määritellä kovinkaan eksplisiittisesti ja kootusti.  

Eräiden väitöstutkimusten opinnäytetyön esittelyyn liittyvissä luvuissa esite-

tyistä määrittelyistä tai luonnehdinnoista erottuu seuraavia teemoja: 

1. opinnäytetyö tutkintorakenteen osana ja lakisääteisyys (Heinonen 2006, 54, 

Leinonen 2012, 193) 

2. opinnäytetyön laajuus opintosuorituksena ja tekstinä (Julkunen 2002, 43, 

Leinonen 2012, 193) 

3. opinnäytetyö tekstinä ja julkisena asiakirjana (Julkunen 2002, 46–48, 

Vuorijärvi 2013, 46, 27) 

4. ammattikorkeakoulun väline tehtäviensä täyttämisessä, suhteessa opetukseen 

ja T&K-toimintaan (Hyrkkänen 2007, 63–64, Leinonen 2012, 193) 

5. raportointiperinteisiin sitoutuminen ja niiden jatkaminen (Julkunen 2002, 42, 

Rissanen 2003, 30) 

                                                        
43 Esimerkiksi Ekholm ja Heinisuo (2002, 9) kuvaavat omia graduprosessejaan yksinäisyyteen heittäy-
tymiseksi, vaiheeksi, jolloin mukavuudet ja nautinnot jätetään sivuun. Karisto ja Seppälä (2004, 13,15) 
pyrkivät erityisesti oikaisemaan käsitystä graduun liittyvästä ”mystisyydestä”.  Hakala (2008, 3-4) puo-
lestaan vertaa aluksi gradun tekemistä omana kokemuksenaan jokapäiväisemmin portaiden kapuami-
seen, mutta ottaa saman tien askeleen mystifioinnin suuntaan alkamalla puhua ”kivulla synnyttämisestä”.  
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6. opinnäytetyön suhde eri toimijoiden tavoitteisiin sekä sitoutuminen teoriaan ja 

käytäntöön, tieteellisyyteen ja työelämään (Frilander-Paavilainen 2005, 34, 

Julkunen 2002, 31–33. 43). 

Opinnäytetöiden suhde ammattikorkeakoulussa harjoitettavaan tutkimukseen on 

monitahoinen. Opinnäytetöitä voidaan pitää osana ammattikorkeakoulun tutkimus- 

ja kehittämistoimintaa (Hyrkkänen & Orelma 1999, 28–29, Hyrkkänen 2007, 11). 

Erityisesti opiskelijoille saatetaan toisaalta korostaa, ettei opinnäytetyössä ole kyse 

tutkimuksesta (korkeintaan sen harjoittelusta) (Hakala 2004, 14) tai toisaalta sallia 

heidän käyttää itsestään tutkija-nimitystä, kuten hyväksyttyjen opinnäytteiden teks-

teistä voi havaita (esim. AN4k4, 30 ja AN6k1, 40). Opinnäytetyön kuvailu attri-

buutilla ”tutkimuksellinen” viittaa tutkimuksen lähestymisen ajatukseen, siihen, 

että opinnäytetyö on tutkimuksen kaltainen tai se sisältää (hiukan) tutkimusta, tut-

kimuksen joitakin piirteitä, kuitenkin niin, ettei kyseessä ole tutkimus opinnäyte-

työnä.44 Näiden määreiden käyttö ja keskinäiset suhteet eivät ole johdonmukaisia. 

4.3.2 Opinnäytetyö kehittämiskohteena diskurssiyhteisöjen ja 

genrejen rajoilla 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä voidaan pitää kahden diskurssiyhteisön, am-

mattikorkeakoulun ja opinnäytteen alaa edustavan työelämän yhteisöjen, rajalle 

sijoittuvana tekstilajina. Toisaalta opinnäytetyön diskurssit virittyvät kaikkien mu-

kana olevien ja tunnistettujen toimijoiden edustamiin kohtaamispisteisiin. Dis-

kurssiyhteisön käsitettä on hyödynnetty opetuksellisesti ohjattaessa uusia jäseniä 

(noviiseja, opiskelijoita) tiettyjen konventioiden piiriin, niiden tuntemiseen ja käyt-

tämiseen. Vastakkainasettelut korostuvat, jos diskurssiyhteisö määritellään tiukasti. 

(Lankinen & Vuorijärvi 2010, 263.) Jännitteitä muodostuu toisaalta myös ammatti-

korkeakoulun sisälle esim. koulutusalojen, niitä muokkaavien ja taustoittavien tie-

detraditioiden kesken sekä ammatillisten perinteiden välittämisen ja kehittämis-

toiminnan painotusten välille (Mäki 2012). 

Kielenkäyttöä vaikuttamisen kannalta eri välineissä tarkastelevaa ns. uutta re-

toriikkaa ja genreanalyysia yhdistävät näkemykset kielenkäytöstä sosiaalisena ja 

vaikuttamaan pyrkivänä toimintana, joka on vahvasti kontekstisidonnaista (Mänty-

nen & Sääskilahti 2012, 197–199). Kun kielenkäytön ympäristönä on ammattikor-

keakoulun hanketoiminta, liitetään kieleen vaikuttamistehtävä sekä kohteena että 

                                                        
44 Tutkimuksellinen-termin merkitys ”tutkimuksen kaltainen” toimii samalla tavoin kuin adjektiivi luon-
nollinen, kun taas merkitys ”tutkimusta sisältävä” käyttäytyy adjektiivin haitallinen tapaan. 
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välineenä: kieltä ei havainnoida ulkopuolisen asiantuntijan katseella, vaan osallis-

tuvilla interventioilla voidaan haluta määrätietoisesti luoda kehittämisen kieltä 

(Lambert 2010, 20). 

Ehkä nimenomaan ammattikorkeakoulun suunnasta on luontevaa odottaa ke-

hittävään työntutkimukseen nojaavaa lähestymistapaa ja aloitetta, jossa genreä pi-

detään seurattavan perinteen ja sosiaalistumisen kohteen sijasta työstettävissä ole-

vana artefaktina. Ammattikorkeakoulussa tapahtuvaan kirjoittamiseen, myös opin-

näytetöihin, aletaankin suhtautua interventionistisesti, kannustetaan toimijoita mm. 

rakentamaan uusia käsitteitä, “[joiden] sisältö ei ole etukäteen tutkijoiden tiedossa” 

(Lambert 2010, 17).45 

4.3.3 Pikkuklassikko opinnäytetyökäsitteen muodostajana 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tavoitteiden ja muotojen suhdetta dikoto-

misena käytännöllinen vs. teoreettinen -asetelmana tehtiin päättäväisesti näkyväksi 

viimeistään Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen Toiminnallinen opinnäytetyö ammat-

tikorkeakoulussa -teoksen (2003) julkaisemisen kautta ja myötä. Lankinen ja Vuo-

rijärvi (2010, 261) käyttävät teosta referenssinä esitellessään toiminnallisen opin-

näytetyön ja ”perinteisen tutkielman” välisiä eroja. 

On syytä tarkastella lähemmin em. teoksessa sovellettuja opinnäytetyökäsittei-

den tuottamisen keinoja, koska teoksessa tarjottuja määrittelyitä hyödynnetään laa-

jasti myös opiskelijoiden jäsentäessä oman opinnäytteensä luonnetta (ks. 9.1.2). 

Teoksella on eräänlaisen pikkuklassikon asema ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työkirjallisuudessa (ks. myös 12.1.3), kyky yksinään legitimoida opiskelijoiden te-

kemiä valintoja. 

Esipuheessa tekijät perustelevat näkemystensä auktoriteettia pitkällä kokemuk-

sellaan, useiden koulutusalojen opinnäytetyökulttuurien tuntemuksellaan sekä kes-

kinäisillä keskusteluillaan ja luovat tämän jälkeen nopeasti kärjistävän dikotomian: 

Teoksen nähdään vastaavan ”käytännön tarpeeseen” ja heijastavan tekijöiden-

sä ”käytännön kokemusta”.  Toimeksiantajat kaipaavat opinnäytetöinä tehtävien 

tutkimusten rinnalle myös muun tyyppisiä ”työelämää kehittäviä hankkeita”. (Vilk-

ka & Airaksinen 2003, 5.)  Esipuheen yhtenä tehokeinona sovellettu käytäntö-sa-

nan ja sen johdannaisten toistaminen työnantajien odotuksilla vahvistettuna toimii 

                                                        
45 Jäljempänä, luvussa 11.3, kiinnitetään huomiota ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisesti tie-
dostamattomasti annettuihin vastaaviin tehtäviin erityisesti tietoperustan käsitteen kanssa. 



83 

nähtävästi auttajana vedottaessa niihin opiskelijoihin, joita liiallinen ”tutkimuk-

sellisuus” tai pikemminkin teoreettisuuden odotus opinnäytetyössä arveluttaa. 

Johdannon alussa tekijät osoittavat itse, miten heikosti artikuloidulta pohjalta 

heidän toiminnallisen opinnäytetyön käsitteensä mainitun auktoriteettivakuuttelun 

ohella ponnistaa: määrittely koostuu neljästä tapauksesta, nimityksestä, esitetystä 

määritelmästä ja lajityypin edustajiksi esityskontekstissa legitimoitujen esimerkki-

en luettelosta.  

Toiminnallisiksi aletaan nyt kutsua opinnäytteitä, jotka aikaisemmin ovat ol-

leet ”ilmaisullisia” tai jopa ”muita” töitä (ibid., 9).  Käsitteen määrittely perustuu 

siis negaatioon, vastakkainasettelun luomiseen lähemmin määrittelemättömän, 

mutta ilmeisen kiusallisen toisen kanssa. Määrittelyllä kajotaan suoraan ammatti-

korkeakoulun avoimeen haavaan, omaksi otettuun, mutta vaikeasti käsiteltävään 

käytännön ja teorian jännitteeseen, jossa  tutkimus ja muu mutkikkaampi käsitteel-

listäminen eli ”teoria”, on arvostuksineen eri asia kuin konkreettisempaan produk-

tiin ja työelämärelevanssiin tähtäävä toiminta, ”käytäntö”. 

Käsitteen rakentamisen seuraava strategia on määritelmän esittäminen: ”Toi-

minnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä  käytännön toimin-

nan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä.” (ibid.) 

Määritelmän sinänsä hyvin vähän kertova avainfraasi ”tavoittelee ammatilli-

sessa kentässä” johdattaa hakuterminä lukuisiin lainauksiin Theseus-tietokannan 

opinnäytetöissä, sitaattien kera ja ilman. Vaikuttavan oloisena se kelpaa hyvin opis-

kelijoille ja näiden tekstejä lukeville ohjaajille. Esitettyjä neljää opinnäytetyön 

funktiota (toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, järjestäminen, järkeistäminen) 

todella tavoitellaan monissa opinnäytteissä.  

Kolmantena strategiana käytetään luetteloita, joissa ryhmitellen esitetään (1) 

opinnäytetyöhön raportin lisäksi kuuluvia (kirjallisia) tuotoksia, (2) määritelmässä 

mainitun opinnäytetyönä tehtävän ”järjestämisen” kohteita, (3) tuotoksen esitys-

muotoja.46  Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusmahdollisuuksien esittelyn hui-

pentaa tutkimuksen ”kevennetty” muoto, selvitys, jossa kuitenkin käytetään tutki-

musmenetelmiä. Menetelmistä luvataan olevan löydettävissä ja sovellettavissa sel-

vitykseen riittävä perustaso. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.)  

                                                        
46  Toiminnallisen opinnäytetyön määritelmää voidaan tarkastella mahdollisuuksien yhdistelmänä. 
Mahdollisuuksien teoreettinen lukumäärä N saadaan lausekkeesta: N =  4 opinnäytteen funktiota * (3 
ohjeen parafraasia + 3 ohjeen esimerkkiä + 4 tapahtumatyyppiä) * 9 toteutustapaa. Näistä yhdessä 
muodostuu siis ainakin 360 toiminnallisen opinnäytetyön variaatiota. Ilmauksissa on kuitenkin sekä 
päällekkäisyyttä että moniselitteisyyttä. 
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Kaava 1. Opinnäytetyökäsitteiden suhteita semioottisena neliönä. 

Tarkasteltu kokonaisuus, määritelmä yhdessä opinnäytetyön tuotosten, kohteiden 

ja esitysmuotojen kanssa muodostaa laajan disjunktioiden järjestelmän, jonka 

kombinatoriikka tekee mahdolliseksi määritellä opinnäytetyön toiminnalliseksi 

hyvin monilla eri kriteereillä. Määritelmää edeltävässä kappaleessa esiin tuotu jän-

nite toiminnallisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön välillä tulee laukaistuksi sal-

limalla toiminnalliselle opinnäytetyölle hyvin laaja ala.  Väitettyä toiminnallisuutta 

on tällaisen  attribuuttikasauman takaa vaikea kyseenalaistaa. Retorinen kokonai-

suus huipentuu tutkimukselliselle tehtävään myönnytykseen: toiminnallinen opin-

näytetyö raportoidaan tutkimusviestinnän keinoin eikä sitä tehdä kokonaan il-

man ”selvitystä” eli tiedonhankintaa ymmärrettynä laajasti tietojen ja taitojen kar-

tuttamiseksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) 

Toiminnallinen opinnäytetyö -teos voidaan nähdä yhtenä välineenä sellaisten 

tekstikäytäntöjen opettamisessa, joiden tuntemus edistää opiskelijan orientoitumis-

ta asiantuntijayhteisön jäsenyyteen tai vähintäänkin ammattikorkeakoulun opin-

näytetyötoimintaan. Lankinen ja Vuorijärvi (2010, 259) kysyvät aiheellisesti, edis-

tääkö ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tekstilajina orientoitumista työelämän 

asiantuntijayhteisöihin.  Vertailemalla muutamia eriaikaisia ja erityyppisten opin-

näytetyötoimijoiden ilmaisuja on hahmotettavissa opinnäytetyön ohjauspuheessa 

esiintyvien ohella opiskelijoiden käyttämiä sekä varhaisempien vaiheiden 

kehittelyluonteisia käsitteitä.  
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Asettamalla nämä semioottiseen neliöön (kaava 1).47  nähdään erilaisten dis-

kurssiyhteisöjen mahdollisuus opinnäytetyötoiminnassa. Suunnitteluaikaisen 

puheen ehdotus gradukaavan torjumisesta kääntyy toiminnalliseksi opinnäytetyök-

si, ”perinteinen tutkielma” puolestaan saa opettajien käyttämässä kielessä ammatti-

korkeakoulumaisemman ”tutkimuksellisen opinnäytetyön” ja opiskelijan puheessa 

vastakohtaa kärjistävän ”teoreettisen työn” nimityksen. Eri nimitykset ovat käytös-

sä ajallisesti rinnan, kuitenkin eri diskurssiyhteisöissä, joiden yhtenä erottajana toi-

mii suhtautuminen pikkuklassikkoon.  

Opinnäytetyöhön liittyy eräänlainen sisällön ja prosessin perustavanlaatuinen 

jännite, kysymys hyväksymisen tapahtumasta ja sen toimijuuksista. Opinnäytetyö 

on dokumentti aiheensa tai aiheidensa käsittelystä hyväksyjäorganisaation tieten. 

Opinnäytetyötä sisällöllisesti ja rakenteellisesti muistuttava dokumentti, jota mi-

kään hyväksyjäorganisaatio ei sellaiseksi tunnusta, ei ole opinnäytetyö, vaikka voi-

kin olla työtä vaatinut näyte opitusta. 
  

                                                        
47 Tässä käytetään termiä ”kaava” (kaava 1 ja kaava 2) ilmaisemaan esityksen symbolista ja ”kuvioon” 
verrattuna dynaamisempaa, informaatiota jäsentävää ja jopa muokkaavaa luonnetta, vaikka kyseessä ei 
ole kaava ankarammassa, matemaattisessa mielessä. 
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5 Opinnäytetyön toimijuudet 

Luvussa esitellään aluksi opinnäytetyötoiminnan tarkastelun kannalta relevantteja 

toimijuuden esityksiä, joiden lähtökohtana on käsitys tietyistä vakiintuneista toimi-

joista eli mallit edustavat käsitystä suhteellisen kiinteästä ja suljetusta toimi-

juudesta. Luvun lopulla tarkastellaan kiinteän toimijuusmallin haastamisen mah-

dollisuuksia. 

5.1 Kiinteän toimijuuden mallit 

Tässä alaluvussa tarkastellaan eräitä sellaisia opinnäytetyön toimijuutta jäsentäviä 

kirjallisuudessa esiintyviä malleja, jotka rakenteessaan sisältävät oletuksen toimi-

joiden kiinteästä lukumäärästä ja rooleista. Tarkastelun kohteina ovat Rissasen 

(2003) esittämä ”kolmikantamalli”, kirjaston toimijuutta korkeakouluopiskelijan 

kumppanina painottava toinen kolmiomalli (mm. Bailey 1985) sekä Leinosen 

(2012) ”nelikantamalli”. 

5.1.1 Rissasen kolmikantamalli 

Riitta Rissanen esittelee väitöskirjassaan Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimi-

sen kontekstina (2003)  ammattikorkeakoulun työelämälähtöisen opinnäytetyön 

"ikään kuin kolmikantailmiönä" ilman lähdeviittauksia mallin taustaan (Rissanen 

2003, 17). Yleisimmällä tasolla hän tarkastelee kolmikantaa opinnäytetyön pelkis-

tettynä dynamiikkana, jossa osapuolia ovat "opiskelija, työelämä ja ammattikor-

keakoulu". Kolmikanta on tiedon luomisen ja vaihtamisen ympäristö: tiedon kate-

goriaa hahmotellaan uutena tietona, kokemuksina, asiantuntijuutena ja osaamisena. 

(Ibid.) Huomiota kiinnittää kodifioidun ja järjestetyn tiedon hankinnan ja käytön 

eli bibliografian ja lähteiden näkökulmien puuttuminen tästä luonnehdinnasta. 

Opinnäytetyön kolmikantailmiöksi määritellessään Rissanen ei taustoita käyt-

tämäänsä metaforaa kolmikanta, vaan ottaa sen annettuna, yleisesti tunnettuna. Am-

mattikorkeakouluympäristössä tunnettuusoletus on rohkea ainakin opiskelijoita 

ajatellen. Suomessa ylätyylisellä kolmikanta-termillä48 voidaan viitata voima-ase-

telmiin niin työmarkkina- ja opiskelijapolitiikassa kuin mytologiassakin. Kolmi-

kanta on kansainvälisen politiikan ja kotimaisen työmarkkinapolitiikan kielen-

                                                        
48 Kolmikantaa vähemmän juhlallisessa asiatyylissä vastaavia ilmauksia ovat kolmio ja kolmikulmio. 
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käytön sanastoa, jolla viitataan eri intressejä edustaviin osapuoliin, joiden kokoon-

pano on asetelmassa vakio. Tähän viitataan päämerkityksenä esim. vuoden 1996 

uudissanoja esittelevässä artikkelissa (Huhtala 1996).  Uskontohistoriallisesti suo-

men sanalla kolmikanta viitataan esimerkiksi noitarummuissa käytettyyn kolmi-

osaiseen tai kolmiomaiseen voimakuvioon (Vuorela 1979, hakusanat kannus, kol-

mikanta, noitarumpu). Kolmikanta osana rummun kuvastoa tuotti uutta tietoa tar-

joamalla muuttuvia asetelmia tulkittaviksi. 

5.1.2 Kirjastolähtöinen kolmiomalli 

Akateemisten opinnäytetöiden ohjaustoimijuudessa kolmikannan mahdollisuus on 

jo varhain esitetty myös kirjaston näkökulmasta. Asetelman osapuolet ovat tällöin 

opiskelija, ohjaaja ja kirjastonhoitaja. Bailey (1985) toteaa, ettei opiskelijan ja 

kirjastonhoitajan välille oikein osata luontevasti ajatella luottamuksellista yhteis-

työsuhdetta, jollainen katsotaan opiskelijan ja ohjaajan kesken olennaiseksi opin-

näytteen onnistumisen osatekijäksi (Bailey 1985, 79). 

Oppilaitoksen toimintakulttuurin näkökulmasta kirjaston sisältävä kolmikan-

tamalli ei ole ongelmaton. Kirjastolle henkilökuntineen ei välttämättä automaat-

tisesti myönnetä subjektin asemaa. Kurttila-Materon (2011) toimintajärjestelmän 

mallia soveltavassa pelkistetyssä jäsennyksessä peruskoulussa toimiva kirjasto kä-

sitetään opetusmenetelmään verrattavaksi välineeksi, koulukirjastonhoitajaa käsi-

tellään saman jäsennyksen työnjaon ulottuvuudessa ja subjektin asema myönnetään 

vain opettajalle ja rehtorille. (Kurttila-Matero 2011, 38–39.)   

Greenin ja Bowserin mukaan "three-way partnership" -ajattelumalli on käytet-

tävissä keinona vähentää opinnäytetyöhön liittyvää jännitystä: opiskelijalle tarjo-

taan opettajan ohella toinenkin asiantuntija keskustelukumppaniksi opinnäytetyö-

hön liittyvissä ongelmissa. Opiskelijat mieltävät opettajien ja kirjastonhoitajien asi-

antuntijuudet erillisiksi näkemättä niille yhteistä kohdetta. Kirjallisuuskatsaus käsi-

tettynä useita taitoja yhdistäväksi prosessiksi ja tuotokseksi on tällainen yhteinen 

kohde. Kirjallisuuskatsaukseen liittyvän ohjauksen yhtenä tavoitteena on syventää 

katsausta koskevaa ymmärrystä, jonka myötä lähteiden luettelosta kehkeytyy tut-

kimuksen muotoilun väline ja tulokseksi integroituva tietokokonaisuus. (Green & 

Bowser 2002, 343–344.) 
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5.1.3 Leinosen nelikantamalli 

Leinonen (2012) tarkastelee opiskelijoiden keskinäisen toiminnan merkitystä am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyössä. Rakenteellisesti hän johtaa asetelman edellä 

tarkastellusta kolmikannasta käyttäen ilmeisesti tilapäisluonteiseksi jäänyttä "ne-

likannan" käsitettä kuvaamaan uutta, kolmikannasta sitä kyseenalaistamatta laajen-

tuvaa toimijuuden jäsennystä.  

Nelikantaan kuuluu opinnäytetyön tekijän, ohjaajan ja työelämäkumppanin 

edustajan ohella toinen opiskelija, vertainen. Perinteisen opponentin tehtävän Lei-

nonen esittää omien havaintojensa perusteella menettäneen ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöprosessissa pedagogisen merkityksensä: tekijän ja opponentin välille 

ei synny dialogia. Esimerkeistä ilmenee muodollisten, myötäilevien puheenvuo-

rojen rituaalia. Totuuden tavoittelussa Peircen mukaan olennaista resistanssia, siten 

myöskään ponnistelun ja vastustuksen vuorovaikutusta (ks. Bergman 2007, 97–98), 

ei ritualisoituneessa opinnäytetyöseminaarissa synny. (Leinonen 2012, 31.) 

5.1.4 Kiinteän toimijuuden mallien yhteenveto 

Ammattikorkeakouluun liitetyssä tarkastelussa ”kolmikannan” toimijoihin kuulu-

vat yleensä opiskelija, (substanssi)ohjaaja tai ammattikorkeakoulu sekä työelämä-

kumppani joko organisaationa tai sen edustajana. Kolmikannan osapuolten määrit-

telyä ja muuta tarkastelua tapahtuu siis sekä kollektiivisia että yksilöllisiä toimija-

käsitteitä ja -kuvauksia soveltaen. 

”Kolmikantaa” jäsennetään ammattikorkeakoulua tarkasteltaessa ainakin seu-

raavin tavoin: 

1. yhteisen kohteen kautta: ”opinnäytetyö kolmikantailmiönä” (Rissanen 2003, 

48) 

2. ympäristöä määrittävinä yhteiskunnan sektoreina: tutkimus, koulutus ja työ-

elämä ilmenevät ”kolmikantaisena kontekstina” (Vuorijärvi 2013, 206) 

3. keskustelukumppanuutena: työelämä ja sen organisaatiot toimijoina laajen-

tavat opiskelijan ja ohjaajan dialogin trialogiksi (Julkunen 2002, 43) 

4. työelämää edustavan ohjaajan esille ottamana tavoitteena, vastakohtana pel-

källe tehtävänannolle (Frilander-Paavilainen 2005, 135) 

5. jäsennettynä osaksi opinnäytetyöprosessin kuvausta (Hyrkkänen 2007, 205). 
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6. Kolmikanta ilmenee epäsuorasti, vaillinaisena ja termiä käyttämättä siten, että 

puhutaan kahden institutionaalisen osapuolen yhteistyöstä ja vaihtuvaa 

osapuolta, opiskelijaa, käsitellään  poissaolevana (ks. Hyrkkänen 2007, 205). 

7. Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyön tavoitteena on tarjota opis-

kelijoille aitoja oppimisympäristöjä. Myös tässä opiskelija on ikään kuin 

määrittelevän toimijuuden ulkopuolella. (Leinonen 2012, 57.) 

8. Ammattikorkeakoulun ulkopuolisessa korkeakoulutuksessa kolmikanta 

vallitsee yliopiston, opiskelijan ja työelämän kesken ”verkostuneen yhteistyön” 

muodossa (Heinonen 2006, 47).49 

Kolmikannan laajentaminen "nelikannaksi" opinnäytetyön tekijän vertaisen 

saamiseksi tarkastelun piiriin ei ratkaise esitystavan rakenteellista ongelmaa, joka 

syntyy siitä, että toimijoiden lukumäärä ja järjestelmän kuvaustapa sidotaan tiukasti 

toisiinsa. Kirjaston mieltäminen opinnäytetyötoimijaksi Baileyn et al. (1985) poh-

jalta laajentaisi toimijuuden jäsennyksen geometriaa edelleen. 

Ei ole myöskään esitystavalle taloudellista muuttaa mallin geometriaa aina, 

kun käy tarpeelliseksi lisätä tarkasteluun uusia toimijoita. Toisaalta jäykkä ku-

vaustapa voi toimia myös keinona ylläpitää vallitsevaa tarkasteluparadigmaa. 

Kolmi- tai nelikannan kaltaiset jäsennykset "osoittavat" vakiintuessaan tiettyjen 

toimijakategorioiden näköjään muodostavan keskenään kokonaisuuden ja voivat 

siten jarruttaa avoimemman systeemisen näkökulman tavoittelua ja omaksumista. 

5.2 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvässä 

tutkimuksessa tunnistettuja toimijoita 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja sen ympäristöjä käsittelevästä väitöskir-

jatasoisesta tutkimuksesta on löydettävissä toimijoina kolmi- ja nelikannat koko-

naisuuksina sekä niihin luettavia toimijoita eri tavoin rajattuina ja nimettyinä.  

Opinnäytetyön tekijä käsitteellistetään tutkimuksissa opiskelijaksi koulutus-

aloilla, noviisiksi, asiantuntijuutensa kehittäjäksi, tutkinnon suorittajaksi ja vertais-

toimijaksi. Lisäksi opiskelija on esimerkiksi kielenkäyttäjä ja tieteellisen tiedon 

hyödyntäjä. (Julkunen 2002, Rissanen 2003, Frilander-Paavilainen 2005, Heinonen 

2006, Hyrkkänen 2007, Leinonen 2012, Vuorijärvi 2013.) 

                                                        
49 Heinosen ainoana dokumentoituna lähteenä tässä kohdin on suullinen esitys. Lähdeluettelon mukaan: 
Markkula, M. 2001. Suomalaisen menestyksen perusteet. Ylivoimaisen osaajan työkalupakki. Teknilli-
sen korkeakoulun 20-vuotisjuhlaseminaari, Koulutuskeskus Dipoli 21.11.2001. 
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Yleisempi ohjaajan käsite jakautuu tilanteen vaatiessa ainakin sisällönohjaajan 

ja tekstinohjaajan tehtäviin. Tekstinohjaajan käsitettä ja tulkintoja tutkineet Vuori-

järvi ja Toljamo toteavat käsitteen sisällössä ja ilmentymissä huomattavaa vaihtelua 

laajempien ja suppeampien tehtävänkuvien ja roolien välillä (Vuorijärvi & Toljamo 

2008). Sisällönohjaajan tai substanssiohjaajan käsite puolestaan on eräänlainen 

vertailukohtien ilmetessä tarpeelliseksi havaittu tarkennus yleisempään opinnäy-

tetyön ohjaajan käsitteeseen. Hyrkkänen (2007 mainitsee erillisen menetelmäoh-

jaajan opinnäytetyöhön varattujen resurssien, kompetenssien ja opettajien välisen 

työnjaon näkökulmista (Hyrkkänen 2007, 102, 115). 

Hyrkkänen (2007) on tutkimuksessaan raportoinut kolme opettajien tuottamaa 

tulkintaa ohjausasemistaan opinnäytetyöprosessissa: 

1. "Seminaarikonseptissa" opiskelijat työstävät aiheita, jotka ohjaaja tuntee oman 

substanssiosaamisensa kautta. Opiskelijat orientoituvat kohti ohjaajan edusta-

maa ammattia. (Hyrkkänen 2007, 136.) 

2. "Tutkielmakonseptissa" opettajan ammatti ja tiedetausta ovat yhteensopivia 

sen alan kanssa, johon opiskelija suuntautuu (Hyrkkänen 2007, 136). 

3. "Ammattikorkeakoulukonseptissa" ohjausta annetaan eri ammatteihin ori-

entoituvien opiskelijoiden ryhmälle. Ryhmän orientaatiot, jäsenten käyttämät 

käsitteet ja teoriat poikkeavat ohjaajan käyttämistä.  (Hyrkkänen 2007, 137.) 

Työelämäkumppani organisaatioksi ymmärrettynä on oikeudellisen asemansa ja 

organisaatioluonteensa mukaisesti esimerkiksi yritys, julkisen tai kolmannen 

sektorin organisaatio sekä opiskelijan kannalta nähtynä myös potentiaalinen työl-

listäjä tai työllistymisen auttaja (esim. Julkunen 2002, Rissanen 2003, Vuorijärvi 

2013). Työelämäkumppaniksi voidaan myös nimittää organisaatiotaan edustavaa 

henkilöä, joka yksittäisessä opinnäytetyöhankkeessa on opiskelijan ja ammattikor-

keakoulua edustavan ohjaajan asiantuntijapartneri tai toinen ohjaaja (Rissanen 

2003, Vuorijärvi 2013). Työelämäkumppani voi taholtaan määritellä omaa ase-

maansa kolmikannan käsitettä käyttäen: kolmikanta on yhteistyön toteutumisen vä-

line (Frilander-Paavilainen 2005, 135). 

Opinnäytetyön tekstilajeihin suuntautuvassa tutkimuksessa on edellä mainit-

tujen lisäksi tunnistettavissa omanlaisensa näkökulma toimijuuteen: viestintätar-

koitus ja tekstin toimijaluonne. Viestintätarkoituksia on Vuorijärven (2013) mu-

kaan (1) yhteisöllä, siinä mielessä kuin ne ilmenevät (2) tekstilajissa (ibid., 12), (3) 

tekstissä sen primaarisena piirteenä (ibid., 42–43). Viestintätarkoitus heijastuu (4) 

tekstijaksoihin eli siirtoihin (ibid., 23), joihin tarkoitusten toteutuminen jakautuu ja 
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järjestäytyy. Tekijään viestintätarkoitusten hallitsijana ja edistäjänä viitataan vain 

epäsuorasti, puheena tekstiin halutuista viestintätarkoituksista (ibid., 42).   

Julkusen (2002) soveltamassa puhetavassa tekstit ”toimivat” ja ”keskustelevat” 

intertekstuaalisten suhteidensa kautta. Kirjoittaja on kuitenkin se toimija, joka ”ra-

kentaa tekstiä” valinnoillaan. (Julkunen 2002, 17–19.) Näissä tarkasteluissa näkyy 

keskinäisiä eroja suhtautumisessa tekstin ontologisiin ja valta-asemiin. Suurempia 

eroja syntyy kuitenkin niihin tekstikäsityksiin, joissa tekstillä on tekijälle selkeästi 

alisteinen välineen tai kohteen asema sekä toisaalta ”tekijän kuolema” -argumen-

tointiin, jossa korostuu rakenteiden ohjaava asema yksittäisen kirjoittajan mahdol-

lisuuksiin nähden ja niiden yli (Barthes 1968/1993). 

5.3 Opinnäytetyötoiminta kolmena toimintajärjestelmänä 

Opinnäytetyötoiminta käsitteellistetään tässä tutkimuksessa alustavasti kehittävän 

työntutkimuksen käsitteitä käyttäen kolmen toisistaan riippuvaisen toimintajärjes-

telmän verkkona. Tutkimuksessa tunnistetaan opinnäytetöiden tekeminen, teettä-

minen ja näiden tukeminen omina toimintajärjestelminään. 

Opinnäytetyön tekemistä pidetään perinteisesti yhden tai korkeintaan muuta-

man yksilön tehtävänä, jonka hyväksytysti loppuun suoritettuaan opiskelija on 

“osoittanut oppineisuutensa” (Eco 1995).50 Opiskelijan vaikeudet tässä tehtävässä 

voivat johtaa opintojen pitkittymiseen tai keskeyttämiseen (Kalima 2011). Opiske-

lijan toimintaa opinnäytetyön parissa voidaan tarkastella yleisen toiminnan käsit-

teen sovelluksena, käyttäen jäsentäjänä toimintajärjestelmän käsitettä (Engeström 

2015, 62–63). Opinnäytetyön tekeminen on tämän toimintajärjestelmän näkökulma. 

Opinnäytetyöt ovat myös osa ammattikorkeakoulun toimintaa, jota säätelevät 

lainsäädäntö sekä ammattikorkeakoulun ja koulutuksesta vastaavan ministeriön 

väliset tulosneuvottelut ja niiden tuloksena syntyneet sopimukset. Opinnäytetöiden 

teettäminen on ollut lakisääteistä opinnäytetyön ollessa tutkinnon pakollinen osa. 

Teettäminen on myös toimintajärjestelmän muodossa ilmaistavissa oleva relaatio 

ammattikorkeakoulun ja opiskelijan välillä; tässä relaatiossa osapuolet yhdistävänä 

kohteena on opinnäytetyö. Toisenlainen teettämissuhde vallitsee toimeksiantajan ja 

opiskelijan välillä: teettämistä motivoi konkreettinen kehittämistarve ja/tai mahdol-

lisuus tarkastella opiskelijan suoritusta mahdollista rekrytointia silmälläpitäen. 

                                                        
50 Suomalaisten ammattikorkeakoulujen historiasta tunnetaan kuitenkin tapauksia, joissa tietyn kou-
lutusohjelman (ainakin Stadia-ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus) opinnäytetyö on tehty yli 
10 hengen ryhmänä. Tällainen opinnäyte on esimerkiksi Ajaste et al. (2008).  
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Viimeistään opinnäytetyön tullessa lakisääteiseksi osaksi ammattikorkeakou-

lututkintoa, havaittiin tarpeita laatia ohjeita sekä opiskelijoita että työn ohjaajia var-

ten (Julkunen 2002, 39–41). Oppaita on jaoteltu esimerkiksi monialaisiin ja tieteen-

alakohtaisiin (esim. Hakala 1999, 245–248).  Niitä voidaan arvioida kohderyhmä-

relevanssinsa ja sisällön fokusten mukaan. Osa oppaista käsittelee tieteellisen tut-

kimuksen piirteitä tai yksittäisiä menetelmiä osan keskittyessä tutkimusraportin 

laatimiseen ja lähteiden käyttöön ja merkitsemiseen. (Kautto 2004, 155–156.) 

Ohjeet ja oppaat syntyvät opinnäytetöiden tukemisen toimintajärjestelmässä. 

Järjestelmän toimijoita voivat olla niin yksittäiset opettajat tai muut asiantuntijat, 

koulutusohjelmat, ammattikorkeakoulut kuin useiden ammattikorkeakoulujen muo-

dostamat verkostotkin. Opinnäytetyötoiminnan tukea tuottavat myös nykyiset ja 

entiset opiskelijat sekä aiheesta eri syistä kiinnostuneet monenlaiset toimijat esi-

merkiksi internetissä. Yksi opinnäytetyön tukemisen toimijoista on kirjasto, erityi-

sesti ammattikorkeakoulun oma kirjasto, mutta myös ammattikorkeakoululle tai 

sen opiskelijoille palveluita tuottava muu kirjasto kuten oppilaitosten yhteinen 

kampuskirjasto. 

5.4 Kirjasto opinnäytetyön toimijana 

Tämän luvun tarkoituksena on suhteuttaa toisiinsa lähtökohdiltaan erilaisia, amk-

kirjaston opinnäytetyötoiminnan kontekstiin sijoittavia tarkasteluita ja siten tuoda 

esiin kirjaston itsensäkin ajoittain artikuloimaa olemisensa ja toimijuutensa moni-

naisuutta (esim. Puttonen & Laakkonen toim. 2013). Luvussa sovelletaan grounded 

theory -kirjallisuudessa esitettyjä lähestymistapoja käsitellä tutkimuksen infor-

manttien tuottamia dokumentteja datana (extant texts, Charmaz 2006, 37–38). Kir-

jasto on tässä tarkastelussa osa opinnäytetöiden tukemisen toimintajärjestelmää, 

mutta ei vailla vaikeuksia asettautua tähän asemaan.   

5.4.1 Opinnäytetyötutkimuksen näkymiä kirjastoon 

Tekijän, ohjaajan, työelämäkumppanin ja vertaisen lisäksi ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyöhön liittyvissä tutkimuksissa tunnistetaan vaihtelevasti toimijaksi kir-

jasto tai sen henkilökunnan edustaja(t): 

1. Kirjasto liitetään ammattikorkeakoulussa tehtävään tutkimukseen: Kirjasto 

kuuluu välineenä perinteiseen tutkimuksen tekemisen ympäristöön (Rissanen 
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2003, 102). Oppilaitoskirjastojen kehittämiselle alettiin panna painoa ammat-

tikorkeakoulun käynnistymisen myötä (Julkunen 1998, 37). 

2. Kirjaston ja opinnäytetöiden suhde on voitu tutkimuksessa mieltää säilyttä-

miseksi (ks. Heinonen 2006, 73, 156), jopa siihen mittaan, että  ”kirjaston hylly” 

on ilmauksena opinnäytetyön vähämerkityksisyyden symboli (Hyrkkänen 

2007, 116). 

3. Kirjaston mahdollisuus osallistua opinnäytetyötoimintaan tunnistettiin väitös-

tutkimuksessa kuvatussa tapauksessa siten, että  informaatikko osallistui am-

mattikorkeakoulun sisäiseen, opinnäytetyön ohjaamiseen liittyvään koulutuk-

seen, jota veti opinnäytetyön kehittämisestä vastaavan sekä suomen kielen ja 

viestinnän yliopettajan muodostama työpari  (Vuorijärvi 2013, 56). 

4. Kirjaston merkitys ja käyttö ei ole opetushenkilökunnan mielestä aina itsestään 

selvää opiskelijoille. Niinpä on pedagogisesti huolehdittava siitä, että ”opiske-

lija joutuu hyödyntämään kirjastoa”, kuvaa väitöstutkimukseen haastateltu 

opettaja (Frilander-Paavilainen 2005, 88, korostus JK). 

Opinnäytetyötutkimuksen esittämänä kirjasto on ammattikorkeakoulussa sangen 

marginaalisessa asemassa. Asetelmaa havainnollistaa vertailu internetin ja kir-

jaston välillä em. väitöstutkimuksissa. Internet ja kirjasto liitetään opinnäytetöitä 

käsittelevän tutkimuksen sisältämissä maininnoissa toisiaan täydentävästi yhteen: 

1. Internet toimii tutkijan tiedonlähteenä (Heinonen 2006, 74). 

2. Tietokannat ovat ammatillisen tietovarannon infrastruktuuria ja helpottavat 

tiedon löytymistä (Julkunen 1998, 37). 

3. Internet ja kirjaston tietokannat rinnastuvat opiskelijan haastattelussa tie-

donlähteinä opinnäytetyötä tehtäessä (Rissanen 2003, 137, 138). Internet ja 

kirjastot palvelevat opiskelijan hankkiessa organisoitua tietoa teoriataustaan 

(Rissanen 2003, 139, korostus JK). 

4. Internetin avulla löydettyjä kirjoja lainataan kirjastosta (Rissanen 2003, 137). 

Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opinnäytetyötutkimus näkee kirjastot ja inter-

netin siis ennen kaikkea resursseina. Kummallekaan ei selkeästi hahmotu erityistä 

omaa toimijuutta opinnäytetyön yhteydessä. 
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5.4.2 Ammattikorkeakoulukirjaston kehittämisen ja arvioinnin 

tarkasteluita 

Kirjaston toiminnan analysointi ammattikorkeakoulun yhteydessä on aloitettu vä-

liaikaisten ammattikorkeakoulujen käynnistämiseen liittyvinä selvityksinä. 

Ammattikorkeakoulukokeilun käynnistymisen yhteydessä esitettiin vuonna 

1992 aloitettavaksi myös ”kirjasto- ja tietopalveluiden suunnittelu ja kehittäminen”. 

Palveluiden tason nostoa pidettiin välttämättömänä ammattikorkeakoulujen tavoit-

teiden kannalta. Käsitys ilmaistiin opetusministeriön ylijohtajien allekirjoittamana 

Ammattikorkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen -keskustelu-

muistion esipuheessa. (Kankaanrinta 1992, Lukijalle.)  Muistion pääosan muodos-

taa Anneli Kankaanrinnan tekemänsä selvitystyön pohjalta kirjoittama samanni-

minen raportti ammattikorkeakoulukokeiluluvan saaneiden keskiasteen oppilaitos-

ten kirjasto- ja tietopalveluiden tilasta. 

Liisa Niinikangas laati muutamia vuosia myöhemmin opetusministeriön tila-

uksesta raportin Uudesta kirjastosta ammattikorkeakoulun ylpeys. Raportti julkais-

tiin syksyllä 1996. Raportissa esitetään kaksi näkemystä kirjastosta ammattikor-

keakoulussa: (1) perinteinen malli, jossa kirjasto kytkeytyy ammattikorkeakoulun 

tietohallintoon, eikä juuri seuraa opetuksessa tapahtuvaa kehitystä ja (2)  tavoitel-

tava uusi kirjasto, jossa kirjasto nähdään kaksitasoisena. Perustaltaan uusi kirjasto 

kytkeytyy perinteisiin kirjastopalveluihin ja niiden infrastruktuuriin. Tämän pe-

rustan päälle rakentuu ”dynaaminen, aktiivinen, oppimista tukeva elementti”. Am-

mattikorkeakoulukirjastojen nykytilan tarkasteluun raportissa käytettiin lähemmin 

perustelematta SWOT-nelikenttää (Niinikangas 1996, 14–15).51 

Ammattikorkeakoulun kirjastoa käytettiin Juha Kettusen (2009) väitöstutki-

muksessa yhtenä esimerkkinä organisaation strategisen johtamisen ja laadunvar-

mistuksen tarkastelussa. Korkeakouluinstituutiossa on ”luonnollista” (natural) pai-

nottaa aluekehitystä ja asiakastyytyväisyyttä, tarkemmin sanoen opiskelijoiden ja 

työnantajien arvostuksia (Kettunen 2009, 15–16, 21, 27). Kirjoittaja kantaa huolta 

kirjastojen muodostamista lukuisista pienistä yksiköistä: niiltä on vaadittava ver-

kostoitunutta ja kustannustehokasta toimintaa (Kettunen 2009, 19). Strategisessa 

suunnittelussa ei ole hänen mukaansa apua laadullisista menetelmistä, kuten 

grounded theorysta, koska ne vain johtavat pitkiin suositusluetteloihin,  jotka eivät 

informoi päätöksentekoa. Kettusen tutkimuksen käsitys oppimisesta on rajoittunut 

                                                        
51 Tämän tutkimuksen tarkastelemana SWOT-nelikenttä on kevyt jäsentäjä, jonka hyväksyminen am-
mattikorkeakoulun opinnäytetyön ainoaksi teoriaksi on arveluttavaa. 
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fokusoidessaan sen tarkastelun luokkahuonekäytäntöihin. Pedagogiikkaa tai esi-

merkiksi informaatio(luku)taitoja ei Kettusen tarkastelussa käsitellä (ks. esim. 

Kettunen 2009, 12). 

Ensimmäinen ammattikorkeakoulujen kirjastoihin suoremmin liittyvä väitös-

kirjatasoinen tutkimus Suomessa on Kerstin Sévonin (2007) tuolloisista neljästä 

ruotsinkielisestä ammattikorkeakoulusta kerättyyn aineistoon perustuva kirjaston-

hoitajan roolien tarkastelu, jota käsitellään seuraavassa alaluvussa.  

5.4.3 Kirjastonhoitajat ammattikorkeakoulua kehittämässä ja 

toimintapositioitaan etsimässä 

Kerstin Sevónin väitöstutkimuksen kohderyhmän kirjastonhoitajat halusivat olla 

mukana rakentamassa sellaisia kirjasto- ja tietopalveluita, jotka vastaisivat toimin-

taansa aloittavan ammattikorkeakoulun erityistarpeisiin. Tehtävä koettiin suurena 

haasteena (Sevón 2007, 273).  

Kuva AMK-kirjastojen toimintojen hierarkiasta ja rakentumisesta oli haasta-

teltujen kesken varsin yhtenäinen: Ammattikorkeakoulukirjastot perustettiin tekni-

sinä toimintoina, joiden ”päälle” kehittyivät perinteistä kirjastoa uusintavat palve-

lutoiminnot, joista suotuisissa olosuhteissa edettiin kohti pedagogisia toiminta-

muotoja. Tehtävät kehittyivät vastaavasti kokoelmien ja resurssien järjestämisestä 

asiakaspalvelutyöksi (kontaktarbete) ja edelleen pedagogiseksi työksi. (Sevón 

2007, 272.) Kirjaston toimintaedellytykset siis syntyivät luomalla aineistoja hank-

kiva ja järjestystä ylläpitävä ”kone” ja tarvittavat yhteydet, joita käyttämään ja vä-

littämään kehittyivät asiakkaille suunnatut palvelut.  

Jokainen vuorollaan käyttöön otettu toiminnan taso kasvatti kokonaisuutta ku-

mulatiivisesti, koska aikaisemmin asetetut ja omaksutut tehtävät on hoidettava uu-

sia omaksuttaessa ja kehitettäessä. Tällainen kehityskulku on omiaan luomaan risti-

riitoja. Sevón esittää havaintoja toimintaansa aloittavassa ammattikorkeakoulussa 

työskentelevän kirjastonhoitajan positioihin liittyvistä jännitteistä: 

Kirjastohenkilökunta työsti asemaansa erityisesti suhteessa opettajiin. Kirjas-

ton perustamisvaiheessa kirjastonhoitajat työskentelivät yhdessä opettajien kanssa 

hyödyntäen näiden substanssiosaamista koulutusaloiltaan, mutta samanaikaisesti 

oli osoitettava, että kirjastonhoitajilla oli oma erityisalueensa, kokoelmien sekä toi-

minnassa tarvittavien teknisten ja sosiaalisten verkostojen luomisen kompetenssi. 

(Sevón 2007, 273.) 
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Kirjastonhoitajat eivät halunneet jäädä syrjään ydinprosesseista, opetuksesta ja 

ohjauksesta. Samalla kun haluttiin lähestyä näitä alueita ja edistää tiedonhallinta-

taitojen (informationsfärdigheter) oppimista, oltiin haluttomia astumaan opettajien 

reviirille. Aktiivisen roolin ottamisen periaatteellisen halun ja siihen uskaltautu-

misen välillä tunnistettiin siis jännitteitä. Pula resursseista, erityisesti ajasta, toimii 

hyvänä vihollisena, kun tätä ristiriitaa joudutaan käsittelemään. 

Kirjaston perustoimintojen hankinnasta luettelointiin, kuvailuun,  aineistokier-

toon ja asiakaspalveluun täytyy toimia jatkuvasti ja ne jättävät niukasti aikaa ak-

tiivisen roolin luomiselle kehysorganisaatioon ja asiakkaisiin päin. Pelättiin myös, 

ettei riittävää substanssiosaamista koulutusaloilta saavuteta, koska yhden kirjaston-

hoitajan toimenkuvaan voi kuulua työskentelyä useiden koulutusohjelmien parissa. 

(Sevón 2007, 273.) 

Tavoitteet ammattikorkeakoulun kirjastosta samalla kertaa ydintoiminnoiltaan 

perinteisenä aineistoa hankkivana, luetteloivana ja järjestävänä sekä tähän asian-

tuntemustaan ja resurssejaan suuntaavana bibliografis-logistisena organisaationa ja 

samanaikaisesti osaksi ammattikorkeakoulun pedagogista sekä TKI-järjestelmää 

epäröiden hakeutuvana toimijana synnyttävät kaksoissidostilanteita, joita Sevónin 

tutkimuksessa ei kuitenkaan tällä käsitteellä jäsennetä. 

Kaksoissidostilanteessa toimijan kohtaamat signaalit, kuten suoranaiset toi-

mintasuositukset tai väljemmin ilmaistut arvostukset kumoavat (tai vaikuttavat ku-

moavan) toisensa eikä toimija kykene irtautumaan tästä ristiriidasta toimimalla 

aiemmin oppimillaan tavoilla, vaan tilanne vaatii toimintaympäristön uudelleen-

analysointia  (Engeström 2015, 112–113). 

Johanna Lahtisen väitöstutkimus (2016) tarkastelee tietoasiantuntijoita (infor-

maatikoita) ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteisten kehittämishankkeiden 

toimijoina. Informaatikoiden omaksumia positioita jäsennetään tutkimuksessa op-

pimista kuvaavien metaforien (Hakkarainen et al. 2004) kautta:   

Tiedonhankinta oppimisen metaforana liitetään yksinäiseen ("monologiseen") 

toimintaan ja oppimisen behavioristiseen jäsennykseen. Osallistumisen metaforas-

sa ("dialogi") puolestaan korostuu yhteisön käytäntöjen, arvojen ja normien jaka-

minen.  Kolmantena, erityistä huomiota saavana oppimisen metaforana Lahtinen 

pitää tiedonluomista ("trialoginen oppiminen”). Siinä keskeistä on jaettujen kohtei-

den edelleen kehittäminen eri osapuolten yhteistyössä. Näitä kohteita kuvataan jo-

ko käsitteellisinä (mm. suunnitelmat ja teoriat) materiaalisina (prototyypit ja tuot-

teet) tai kollektiivisina käytäntöinä. (Lahtinen 2016, 36.) 
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Tutkimuksessa oppimisen metaforat ja informaatikoiden toimintaorientaatiot 

yhdistetään toisiinsa siten, että (1) informaatikko tiedonhankkijana noudattaa stan-

dardeja ja orientoituu oppimiskäsityksen kannalta behavioristisesti, pyrkii muut-

tamaan asiakkaiden käytäntöjä, (2) informaatikko ohjaajana painottaa jakamista ja 

yhteistoimintaa erityisesti opettajien kanssa ja (3) informaatikko tietokäytäntöjen 

kehittäjänä osallistuu yhteisten kohteiden kehittämiseen hankekumppanina myös 

työelämän toimintaympäristössä pitäen oppimista uuden tiedon luomisena (koo-

tusti Lahtinen 2016, 92). Hankkeiden ja opinnäytetöiden välinen yhteys ilmenee 

Lahtisen tutkimuksessa siten, että tarkasteltuun mittavaan eNNI-hankkeeseen liittyi 

kymmeniä ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä (Lahtinen 2016, 70). 

5.4.4 Kirjasto opinnäytetyön tekijän blogissa 

Tämän tutkimuksen aineistoon sisältyy ammattikorkeakoulun opinnäytetyön teke-

mistä tarkasteleva blogi (tapaus AN1k1), jossa yhtenä teemana käsitellään kirjastoa. 

Nämä blogimerkinnät ovat autenttista, tutkimuksesta riippumatonta aineistoa. 

Kirjastolla tapauksen AN1k1 opiskelija tarkoittaa kotinsa lähellä sijaitsevaa 

yleistä kirjastoa. Kirjasto on yksi opinnäytetyön tekemisen neljästä miljööstä, jotka 

ovat: koti, koulu, kirjasto sekä työpaikka, jossa päivystysluonteinen työ mahdollis-

taa ajoittain työskentelyn opinnäytteen parissa. Ammattikorkeakoulun kirjastoa 

merkinnöissä ei mainita lainkaan. Tämä johtunee pääosin siitä, että ammattikorkea-

koulu, jossa bloginpitäjä opiskelee, sijaitsee toisella paikkakunnalla. Asuinpaikka-

kunnan ammattikorkeakoulu(j)a ei merkinnöissä mainita. Bloginpitäjän kirjastolle 

antamia merkityksiä kokoaa taulukko 4. 

 Kirjasto on hyödyllisellä tavalla virikeköyhä ympäristö, jossa opinnäytetyön 

tekijällä (asiakkaalla) on oma, keskittymisen mahdollistava roolinsa verrattuna 

huomiota hajottavaan tilanteeseen kodissa. 

Kirjasto ei tarjoa kaikkia opinnäytetyön tekemiselle hyödyllisiä palveluita. 

Blogimerkinnässä opiskelija kiinnittää huomiota kahvilan tarjoaman virkistyksen 

puuttumiseen.  

Kirjastoon yhteisenä tilana liittyvät toisten asiakkaiden aiheuttamat häiriöt: 

melu ja varkauksien pelko työpisteeltä poistuttaessa. Yleinen kirjasto ei tässä tapa-

uksessa nähtävästi tarjoa jälkimmäisen ongelman paljolti ratkaisevia lukittavia kir-

javaunuja eikä siis ota huomioon opinnäytetyön tekijää asiakkaana. 

Kirjaston henkilökuntaa ei esiinny blogimerkinnöissä toimijoina, mikä on mer-

killepantavaa. Kirjaston merkitykset muodostuvat korostetusti asiakkaan oman toi-

minnan suhteena aineelliseen ympäristöön. 
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Kirjasto ja yksittäiset lähteet liittyvät yhteen, internet puolestaan liittyy lähtei-

den paljouteen ja hallinnan menettämisen tunteeseen. Nämä kohtaavat blogissa esi-

tetyssä pyrkimyksessä hallita löydettyä informaatiota lähteitä määrällisesti rajoit-

tamalla (ks. 9.1.1). 

Taulukko 4. Kirjaston merkitykset opinnäytetyön tekemiselle tapauksen AN1k1 blogi-

merkinnöissä. 

Merkitys  Rinnastuvat miljööt Blogimerkintä n:o 

Kirjasto opinnäytetyön tekemisen miljöönä koti, (ammattikorkea)koulu, työpaikka 5 

Kirjasto vailla huomiota hajottavia virikkeitä koti, jossa huomion viejiä on useita. 6, 7 

Kirjastosta puuttuu opinnäytetyön tekemiselle 

hyödyllisiä palveluita 

koti, koulu 6  

Omaisuuden suoja kirjastossa koti 6 

Toisten asiakkaiden aiheuttamat häiriöt ja riskit 

kirjastossa 

koti 6 

Kirjastosta löytyy yksittäisiä lähteitä vs. inter-

netiä selaillaan ja kohdataan paikkoja ja läh-

teiden paljoutta 

Internet navigoitavina ”paikkoina” vs. 

lähteitä tarjoava kirjasto 

3 

Tässä yhteydessä huomattavin havainto tarkastellun blogin merkinnöistä liittyy kir-

jaston ja tiedonhankinnan tapahtumien väliseen suhteeseen: niitä ei käsitellä toi-

siinsa liittyvinä. Kirjastoon sijoittuvat tiedonhankintaan liittyvistä episodeista vain 

maininnat yksittäisten lähteiden löytymisestä, kun taas orientoiva tiedonhaku ja sen 

yhteydessä kohdattu lähteiden paljous sijoitetaan kirjaston ulkopuolisiin ympäris-

töihin ja liitetään internetiin.  

Kirjasto on tapauksen AN1k1 blogimerkintöjen valossa kotiin rinnastuva, mut-

ta työskentelyyn vaikuttavilta ominaisuuksiltaan jälkimmäisestä poikkeava opin-

näytetyön tekemisen paikka. Ammattikorkeakoulukirjaston jääminen merkintöjen 

ulkopuolelle johtunee tapauskohtaisista tekijöistä, mutta kertoo myös siitä, etteivät 

asuinpaikkakunnan korkeakoulukirjastot välttämättä houkuttele toisen korkeakou-

lun opiskelijoita lähempänä sijaitsevaan yleiseen kirjastoon verrattuna. 

Kirjastossa, kodissa ja työpaikalla esiintyy kussakin omanlaisiaan opinnäyte-

työn tekemistä haittaavia tekijöitä: kodissa ja työpaikalla ne ovat tekijän oman, ym-

päristöön kuuluvan toiminnan aiheuttamia katkoksia, kirjastossa puolestaan puut-

teita palveluissa ja muiden läsnäolijoiden toiminnan aiheuttamia häiriöitä. Koulus-

sa tekniikan toimintaan liittyvät ongelmat ja niiden poistaminen aiheuttavat katkok-

sia. Kirjasto on mainituista opinnäytetyön tekemisen ympäristöistä ainoa, jossa te-

kijällä ei ole opinnäytetyön lisäksi muita tehtäviä. 
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5.4.5 Kiinnostaako opinnäytetyö kirjastoa? 

Tässä alaluvussa kohdistetaan kirjaston laatiman, autenttisen aineiston avulla fo-

kusoitu katse kirjaston ja opinnäytetyön suhteisiin sen tarkastelemiseksi, onko 

opinnäytetyö kirjaston kannalta kiinnostava ilmiö ammattikorkeakoulun toimin-

nassa ja millaisissa yhteyksissä mahdollinen kiinnostus ilmenee. Aineistona toimii 

ammattikorkeakoulukirjaston henkilökunnan kirjoittama kirjastoa ja kirjastossa 

tehtävää työtä käsittelevä artikkelikokoelma, jota kutsutaan jäljempänä lyhenteellä 

TMM (ks. taulukko 5).  Aineistosta poimitaan tarkasteluun tekstisiirrot, joissa eks-

plisiittisesti mainitaan opinnäytetyö ja näistä siirroista eritellään kirjaston artikuloi-

mia suhteita opinnäytetyöhön sekä siihen rinnastuviin muihin kohteisiin.  

Taulukko 5. Kirjastohenkilökunnan auki kirjoittamia AMK-kirjaston merkityksiä 

(Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta, lyh. TMM). 

Merkitys ristiriitana  Aktanttirakenne Pelkistetty tarina Viite 

Onko tiedontarpeilla 

statuseroja? 

Subjektin klasseemi: 

opiskelija vs. valmistuva 

opiskelija vs. henkilökunnan 

edustaja. 

Auttajan valmiuden klas-

seemi: improvisoitu ohjaus 

vs. valmistautuminen. 

Opiskelijat varaavat infor-

maatikolle aikoja vain opin-

näytetyötä varten. Vain 

hankkeissa informaatikko 

menee kirjaston ulkopuo-

lelle ja luopuu ahtaasta 

roolistaan. 

TMM 13, 23–24, 

100  

Onko interventiolla 

vaikutusta? 

Subjekti: kirjasto. 

Objekti: tiedonhankinnan 

ohjaus. 

Vastaanottaja: opiskelija 

opintojen eri vaiheissa. 

Lähettäjä: Kirjaston 

vaikuttamishalu. 

Kirjastossa ollaan huolis-

saan annetun ohjauksen 

merkityksestä. Toivotaan, 

että voidaan nähdä taitojen 

kehitystä, joka huipentuu 

opinnäytetyöhön. 

TMM 24 

Hanketoimijan statuksen 

saavuttaminen KID-alan 

ulkopuolisen osaamisen 

tukemana 

Subjekti: informaatikko 

Objekti: verkko-oppimis-

ympäristön osa ”Kirjasto” 

Auttaja: KID-alan ulko-

puolinen osaaminen 

Vastaanottaja: kirjasto, 

ammattikorkeakoulun 

verkosto, hankkeen muut 

intresentit. 

Kirjasto osallistuu ESR-

hankkeeseen, jossa infor-

maatikko voi hyödyntää 

KID-pätevyytensä lisäksi 

muutakin osaamistaan. 

Työstetyn kohteen nimenä 

säilytetään Kirjasto. 

TMM 100–108 
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Laurea-ammattikorkeakoulun kirjasto julkaisi vuonna 2013 työntekijöidensä kir-

joittaman artikkelikokoelman Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta: 

Laurea-kirjaston arkea (toim. Kaisa Puttonen ja Anna Laakkonen). Seuraavassa 

analyysissa tarkastellaan kirjastohenkilökunnan esittämiä kirjaston merkityksiä 

suhteessa opinnäytetyöhön ja sen lähikäsitteisiin siten, että tekstistä paikannetut 

episodit jäsennetään syvätason ristiriitoina, aktanttirakenteina ja pelkistettyinä 

tarinoina (kootusti  taulukko 5). 

Kirjastolle palveluorganisaationa on tuskin mieluista asettaa asiakkaitaan ja 

näiden tiedontarpeita julkisesti tärkeysjärjestykseen. Silti näistä muodostuu raken-

teita, jotka erottuvat toiminnan kuvausten lähiluvussa. Nämä ovat siten käyttö-

teoriaa52, jonka tuominen näkyväksi voi lisätä sekä henkilökunnan että asiakkaiden 

ymmärrystä kirjaston toimintaa ohjaavista oletuksista. Kirjaston panostuksessa eri-

laisiin tiedontarpeisiin erottuu karkea kolmiportainen rakenne: tiedontarpeen kon-

tekstin mukaan hierarkian alimmaisina ovat oppimistehtävät, niitä korkeammalla 

opinnäytetyöt ja ylimpänä hankkeet (TMM 23–24, 38, 100–108). 

Opinnäytetyö tiedontarpeiden ja asiakkaiden hierarkiassa 

Oppimistehtävillä tarkoitetaan TMM-aineiston tarkastelemassa ammattikorkea-

koulussa opettajien antamia pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä, jotka usein kä-

sitellään suullisesti powerpoint-aineiston tukemana.53  Niihin opiskelija-asiakkaat 

voivat hakea ohjausta kirjaston tietopalvelusta. Tietopalvelun toimintaa kuvaavassa 

tekstissä (TMM, 13) oppimistehtävän käsite oletetaan tunnetuksi. Niiden suhteel-

lisen vähäisestä statuksesta kertoo paitsi käsittelyn rajoittuminen yksittäiseen mai-

nintaan, myös asiakkaan itsenäisen toiminnan ja internetin painottaminen ohjauk-

sen ja tilattujen tietokantojen kustannuksella. Oppimistehtävän asemoivat muihin 

edellä mainittuihin nähden toteuttajaan ja statukseen liittyvät merkitykset. Toteut-

taja on opiskelija ja tehtävän status matala. Ohjaus hoidetaan tietopalvelun tiskissä 

ilman ajanvarausta ja suositellaan internetiä (TMM, 13). 

Opinnäytetyö on jokaisen ammattikorkeakouluopiskelijan velvollisuus ja tut-

kinnon valmistumisen edellytys. Niiden volyymi ja merkitys ammattikorkeakoulun 

                                                        
52 Käyttöteorialla tarkoitetaan julkilausumatonta toiminnan perustaa, jolla siis on käsitteellinen, toi-
mintaa ohjaava, mutta implisiittinen luonne. Käyttöteoriasta lähemmin ks. Argyris 2000. 
53  Oman kokemukseni mukaan tällaisen oppimistehtävän lähtökohtana voi olla opettajan antama 
yksittäinen käsite tai oikeammin avaintermi, jota tiedonhankinnassaan hyödyntäen opiskelijan oletetaan 
työstävän näin ”esiteltyä” aihetta ja oppivan siitä. 
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tuloksessa on suuri. Opinnäytetyön toteuttaja on vielä opiskelija, vaikka lähellä val-

mistumista. Opinnäytetyön status onkin palvelun kannalta korkea. Toisinaan infor-

maatikot valmistautuvat opinnäytetyön tekijöiden ohjaukseen jopa perehtymällä ai-

heeseen etukäteen ja käyttävät työskentelyssä miellekartan kaltaisia apuvälineitä. 

Yksittäinen aihe saatetaan kuitenkin kuvata kirjaston tarjoamiin aineistoihin näh-

den marginaaliseksi. (TMM, 23–24.)  

Hanketoimintaan osallistuminen on tarkastelluista ammattikorkeakoulukirjas-

ton asiakaspalvelun tasoista korkein. Hankkeissa korostuvat verkostot, ulkopuo-

linen rahoitus ja tuloksellisuuden arviointi, eli vallitsevassa ilmapiirissä julkisen 

sektorinkin organisaatiokäyttäytymisen arvostetuimmat osat. Tähän nähden ei ole 

erikoista, että hanketoimintaan osallistumiselle annetaan kirjaston toiminnassakin 

erityinen painoarvo. Hanketehtävissä informaatikko saa lähteä kirjaston ulkopuo-

lelle. (TMM, 86–87.) Tällöin otetaan käyttöön myös kirjastoalan ulkopuolisilla tut-

kinnoilla legitimoitua osaamista ja toimijoista ehkä käytetään kehittämisslangista 

noussutta “osatoteuttajan” arvonimeä (TMM, 100–101). Arvostuksesta kertoo, että 

hanketoiminnalle omistetaan kirjaston arjen tarkastelussakin kokonainen luku. 

Kirjaston hajasuhteita opinnäytetyöhön 

Opinnäytetyötä käsitellään TMM-aineistossa hajallaan (taulukko 6). Sen tarkastelu 

ei näyttäydy esimerkiksi asiakaspalvelun ja aineiston käsittelyn tapaisina tuttuina 

rutiineina, joista on helppo puhua. Sille ei myöskään anneta keskitettyyn käsitte-

lyyn oikeuttavaa asemaa hankkeiden tapaan, joissa toimimisesta kirjasto vaikuttaa 

tuntevan ylpeyttä.  

Opinnäytetöihin suhtautuminen putoaa kirjaston perinteisten tehtävien ja ar-

vostusta mahdollisesti tuottavan hanketoimijuuden väliin. Asetelmaa mutkistaa se-

kin, että TMM-aineiston tarkastelemassa ammattikorkeakoulussa myös opinnäyte-

töistä on haluttu puhua hanketyöskentelyn osa-alueena: korkeakoulun kannalta 

työskentelyyn yhteistyökumppanien kanssa liittyy opinnäytetöiden ohella opinto-

jaksoja ja ohjattua harjoittelua  (Raij & Niinistö-Sivuranta 2011, 14).54 

Lähtökohtaisesti kirjasto ja kirjastohenkilökunta eivät ole opiskelijoiden, opet-

tajien ja hankekumppanien kaltaisia opinnäytetyön toimijoita;  opinnäytetyö on tut-

                                                        
54 Ainakin suullisesti tämän ammattikorkeakoulun sisäisessä slangissa puhutaan toisinaan ”hankkeista”, 
kun tarkoitetaan opiskelijoiden opinnäytetöiden toteutusta yhteistyökumppanien kanssa ja ”hanke-
hankkeista”, kun kyseessä ovat korkeakoulua laajemmin koskevat, erikseen rahoitetut prosessit. 
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kimuksenkin artikuloimana nimenomaan kolmikantailmiö (Rissanen 2003). Infor-

maatikon suhde opinnäytetöihin voi kuitenkin kehittyä hankeyhteistyön kautta. 

Tässä yhteydessä kirjaston edustajalle saattaa muodostua myös tiedonhankinnan 

ohjausta laajempi ohjaustehtävä. Esimerkkitapauksessa tavoitteena on opinnäy-

tetyö, jonka tekijä on opiskelija informaatikon tukiessa tehtävää ohjauksellaan. Esi-

merkissä ohjaus kohdistuu mm. seminaarin toteuttamiseen, siis tiedon käyttöä edel-

lyttävään tehtävään. (TMM, 87.) 

Taulukko 6. Kirjastohenkilökunnan auki kirjoittamia opinnäytetyön merkityksiä. 

Merkitys ristiriitana  Aktanttirakenne Pelkistetty tarina Viite 

Kirjasto ei ole opinnäy-

tetyön toimija, jolloin 

poikkeuksellinen osal-

lisuus on merkittävä. 

Opiskelija subjektina, 

opinnäytetyö objektina, 

kirjasto (informaatikko) 

auttajana. 

Kirjastolla on tiedonhankin-

nan ohjausta laajempi oh-

jausrooli yksittäisessä 

opinnäytetyössä. 

TMM 87 

Ammattilainen ei voi olla 

opinnäytetyön tekijä. 

Kirjastolainen subjektina, 

opinnäytetyö objektina, 

keskeneräinen koulutus 

auttajana, kirjaston 

kehittämistyöryhmä 

vastaanottajana. 

Kirjastohenkilökunta tutkii 

opinnäytteissään kirjasto-

jensa toimintaa toimien 

poikkeustilassa. Panos 

todetaan suppeana 

yhteenvetona. 

TMM 30 

Opinnäytetyön tekijäroolia kirjaston edustaja voi kokeilla silloin, kun hän on omas-

sa urakehityksessään suorittamassa opinnäytetyön sisältävää tutkintoa. Vastaanot-

tajana toimiva kirjaston kehittäjätaho “mainitsee lyhyesti” tästä loikasta totunnai-

sen roolin ulkopuolelle (TMM 30). Opinnäytetyön tekeminen toimii tässä limi-

naalina tilana, jonka vallitessa kirjastollisen ammattiroolin rajoituksia tilapäisesti 

hellitetään.55 

Merkittävä kontribuutio piilotetaan 

Tässä luvussa tarkasteltavaan Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta -jul-

kaisuun sisältyy opinnäytetyötoimintaan liittyvien interventioiden tarkastelu, jonka 

toteutustapa kertoo varsin painokkaasti opinnäytetyön ristiriitaisesta asemasta am-

                                                        
55  Omalla ammatilliseen opettajakoulutukseen kuuluneen kehittämistyöni (Kämäräinen 2011) ko-
kemuksella voin todeta, että opinnäytetyön tai vastaavan tekeminen on toimintaympäristön ja ennen 
kaikkea tiedonkäytön ymmärryksen lisäämiseksi hyödyllistä ammattikorkeakoulun informaatikollekin. 
Itse tosin toimin tuolloin toisen asteen organisaation tietopalvelun kehittämistehtävässä. 
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mattikorkeakoulun kirjastotodellisuudessa: kirjaston merkittävä panos opinnäyte-

työtoimintaan mahdutetaan yhteen kappaleeseen, joka piilotetaan luvun tekijän ni-

meä vailla olevaan johdantotekstiin nimettyjen kirjoittajien lukujen sijasta. Tätä 

tekstijaksoa on lähiluettu seuraavassa ja tuloksia tiivistetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Informaatikon ja asiakkaan tapaaminen opinnäytetyön parissa. 

Elementtien jännitteet Aktanttirakenne Pelkistetty tarina Viite 

Asiakkaalla on ongelma, 

informaatikolla ratkaisu. 

Asiakas subjektina etsii 

ratkaisua opinnäytetyön 

ongelmaan auttajana 

toimivalta informaatikolta.  

Asiakastapaaminen 

opinnäytetyöongelman 

ratkaisemiseksi on sovittu.  

TMM 38 

Pitäisikö aika käyttää 

asiakastapaamiseen vai 

muuhun? 

Asiakas toimii lähettäjänä 

informaatikon varatessa 

aikaansa häntä varten. 

”kirjastolainen istuu tunnin 

opinnäytetyön tekijän 

kanssa” 

TMM 38 

Painettujen ja sähköisten 

kokoelmien käyttö. 

Painetut aineistot ovat 

ohjaukseen tulevalle 

asiakkaalle auttajia, 

sähköiset ei-auttajia. 

Painetut ja sähköiset ai-

neistot vaativat erilaista 

osaamista. Ohjaus tukee 

osaamisen laajenemista. 

TMM 38 

Tiedonhankinnan 

ja -käytön välineet. 

Asiakas ja informaatikko 

subjekteina luovat yhteistä 

kohdetta välineiden avulla. 

Asiakas ja informaatikko 

laativat miellekartan 

asiakkaan aiheesta. 

TMM 38 

Opinnäytetyön etenemi-

nen ja ei-eteneminen. 

Asiakkaan ja informaatikon 

tapaaminen (auttaja) 

muuttaa opinnäytetyö-

prosessin (kohteen) 

tilanteen. 

Asiakkaan toiminnan este 

laukeaa ohjauksessa, py-

sähdyksissä ollut prosessi 

jatkuu kohti ratkaisua. 

TMM 38 

TMM-aineistossa tiiviisti kuvatun tiedonhankinnan ohjauksen alkutilanteen ak-

tanttirakenne on seuraava: Asiakas subjektina tavoittelee opinnäytetyön valmistu-

mista. Asiakkaan ja auttajana toimivan informaatikon sovitun tapaamisen lähettä-

jänä on opinnäytetyötä tehtäessä ilmennyt asiakkaan tiedontarve. Asiakas on tässä 

perinteisessä ohjausasetelmassa se, jolla on ongelma ja informaatikko se, jolla on 

tai jolla tulisi olla ongelman ratkaisu. Vaihtoehtoinen jäsennys on yhteinen pohdin-

ta ja siitä oppiminen. (Onnismaa 2007, 7–8.) 

Tarkasteltavan jakson toinen virke “kirjastolainen istuu tunnin koneella opin-

näytetyöntekijän kanssa” on painava ja kirjaston toiminnan jäsentäjänä rikas. Se 

jakautuu kahteen jännitteiseen merkityselementtiin: (1) kirjastolainen istuu tunnin 

ja (2) [kirjastolainen on] opinnäytetyön tekijän kanssa.  

Ensimmäinen elementti sisältää merkityksen, että ammattilaisen tietylle ole-

miselle on vaihtoehtoja. Jos informaatikon antama koulutus olisi mieleen jääväm-

pää tai asiakas olisi seurannut sitä tarkemmin, ei kallista tapaamista tarvittaisi ja 

molemmat voisivat käyttää aikansa muulla tavalla. Olennaista on myös huomio, 

että tapaamiseen liittyy teknisten apuvälineiden käyttö. Välineiden tuottamat näky-

mät esillä olevaan informaatioon ovat osa sekä ongelmaa että ratkaisua. 
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Toinen elementti edustaa ihmisten kohtaamista. Ohjaus on tässä paitsi tapa 

käyttää aikaa, myös varsin pitkä kahden ihmisen yhdessäolon tapahtuma, jolla on 

jokin syy ja tavoite. Onnismaa (2007) on määritellyt ohjauksen osapuolten neuvot-

teluksi, jolla esimerkiksi pyritään siihen, että ohjattavan elämä paranee hänen ha-

luamallaan tavalla. Perinteistä ohjauskäsitystä on leimannut käsitys ohjattavasta 

“ongelmana” ja ohjaajasta “ratkaisuna”. Uudempi ohjausajattelu painottaa osapuol-

ten yhteistyötä ja valmiutta tulkita myös itsestään selvinä pidettyjä merkityksiä uu-

delleen. (Onnismaa 2007, 7–8.) 

Painettujen ja sähköisten aineistojen välinen ero jäsentää asiakkaan ohjaus-

tarvetta. Asetelma on tässä kirjoitettu siten, että asiakas esitetään konservatiivisena: 

ongelmat ovat sähköisten aineistojen kanssa eivätkä esim. siinä, ettei asiakas ky-

kenisi käyttämään ja löytämään perinteisiä aineistoja avoimien internet-sisältöjen 

sijasta, mikä on yhtä mahdollinen tilanne opinnäytetöissä, kuten tämän tutkimuk-

sen aineistoista jäljempänä ilmenee. 

Toinen ohjauksen keskeinen jäsennys syntyy apuvälinetyyppien välille: säh-

köisen aineistotarjonnan ohella käytetään miellekarttaa osapuolten yhteisenä vä-

lineenä opinnäytetyön aiheen tarkasteluun. Miellekartta on geneerisempi, ei kir-

jastoon liittyvä tai viittaava apuväline kuten näyttöluettelo tai kirjaston hankkimien 

aineistojen käyttöliittymät. Miellekartalla ilmenee ulkoisessa muodossa asiakkaan 

ja informaatikon tapaamisen yhteys tiedonkäyttöön, asiakkaan opinnäytetyöhön. 

Tarkastellun kertomuksen lopussa alun jännite laukeaa asiakkaan tilanteen sys-

teemiseen muutokseen: Ohjauksen jälkeen opinnäytetyö etenee aikaisempaa pa-

remmin. Asiakas vahvistaa tätä oletusta kysymällä hyväksytyn opinnäytetyön kä-

sittelystä. Asiakkaan ja informaatikon tunnin kestänyttä istuntoa opinnäytetyön on-

gelmien parissa voi pitää hyvänä tapana käyttää aikaa. 

Kertomusta informaatikon ja opinnäytetyön tekijän kohtaamisesta voidaan 

edellä esitetyn tarkastelun perusteella pitää relevanttina kuvauksena kirjaston mer-

kityksestä tietylle asiakasryhmälle. Se on huomattavan merkityksellistä verrattuna 

vaikkapa aineistologistiikan yksityiskohtiin. On vaikea löytää perusteltua syytä sil-

le, että kuvaus kirjaston ja opinnäytetyön tekijän suhteen olennaisesta ilmentymästä 

piilotetaan ja kuvauksen kirjoittaja anonymisoidaan samalla, kun ohjauksen vaikut-

tavuudesta esitetään vahvoja väitteitä: “Henkilökohtaisesta ohjauksesta on opiske-

lijalle paljon hyötyä” (TMM 24). 
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5.4.6 Yhteenveto 

Tässä luvussa on tarkasteltu ammattikorkeakoulun kirjastoa opinnäytetyön toimi-

jana useiden ilmiötä ympäröivien aineistojen kautta tekstiä datana pitävää tulkin-

talähestymistapaa soveltaen. Kirjaston ja opinnäytetyön väliset suhteet ovat pikem-

minkin useiden toimijoiden hajanaisesti ja marginaaliin tuottamia ja ilmaisemia 

kuin määrätietoisesti työstettyjä ja auki kirjoitettuja. 

Opinnäytetyötutkimuksessa kirjaston merkitykset vaihtelevat aineiston säily-

tyspaikasta tutkimustyön tunnustettuun välineeseen. Kirjasto asettuu rinnakkain in-

ternetin kanssa organisoidun ”teoriatiedon” saannin resurssina. Opettajille asete-

taan jopa velvoitteita huolehtia, että opiskelija joutuu käyttämään kirjastoa. (Ks. 

5.4.1.) Yksittäisen opiskelijan käyttötavat ja tulkinnat kirjastosta opinnäytetyön 

ympäristönä saattavat korostaa aivan muita kuin tiedonhankinnan (tuki)järjestel-

män piirteitä (ks. 5.4.4.).  

Kirjaston omissa artikulaatioissa opinnäytetyö joutuu marginaaliin puristues-

saan perinteisen asiakaspalvelun ja käyttäjäkoulutuksen sekä korkeakoulussa kor-

kealle arvostettuun hanketoimintaan osallistumisen väliin. Ilmeistä on, että monilta 

amk-kirjastoissa työskenteleviltä informaatikoilta puuttuu tuore omakohtainen ko-

kemus ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä tai vastaavasta tehtävästä. Kärjiste-

tysti: kirjastolaiset hankkivat, mutta eivät konkreettisesti käytä tietoa ja asiakaskou-

lutuksessa puhuvat asioista, joita eivät itse tee. Tilanteen ymmärtämisen välineet 

haetaan pakosta kirjastoammatin eikä opinnäytetyön maailmasta. Sevónin (2007) 

tulokset osoittavat, että ammattikorkeakoulukirjasto toimii tavoitteiden ristiriidoil-

le alttiissa ympäristössä. Tämä näkyy kirjastohenkilökunnan tavoissa kertoa työnsä 

eri osa-alueista. Lahtinen (2016) hakeekin aiheellisesti mahdollisuuksia informaa-

tikon roolin muutoksiin oppimiskäsitysten kehittymisestä tiedonhankinnasta ja -ja-

kamisesta kohti tiedonluomista. Henkilökunnan motivaatio tämän suuntaisiin muu-

toksiin ei ole ilmeistä tai ongelmatonta. 
  



108 

 



109 

6 Tutkimusotteet ja viitekehykset 

Tutkimuksen johtoajatuksena on strukturalistisvaikutteinen näkemys merkitysten 

(“mielen”) rakentumisesta kulttuurituotteisiin useiden toiminnan tasojen ja erilais-

ten toimijoiden usein jännitteisenä vuorovaikutuksena. Muodostuvat merkitykset 

ovat näin ollen moninaisia, eri lähtökohdista ja erilaisten oletusten vallitessa tuotet-

tuja.  

Toimijoiden erilaisista lähtökohdista, maailmaa ja tietoa koskevista oletuksista 

ja tavoitteista seuraa todennäköisemmin ristiriitaista moninaisuutta kuin konsen-

susta esimerkiksi siitä, mitä opinnäytetyöt ovat, miten ne ilmenevät ja millaisissa 

ympäristöissä yksittäiset opinnäytetyöt ja niiden muodostamat kokonaisuudet kal-

taisikseen muotoutuvat. 

Toimijoista, heidän tai niiden lähtökohdista ja intresseistä riippumatta tavoit-

teelliseen, ei-umpimähkäiseen toimintaan, jollaista ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyön kaltaisen kulttuurituotteen tekeminen väistämättä on, liittyy aina jonkinlaisia 

malleja, ideoita tai teorioita siitä, millainen tavoiteltu tulos ja siihen tähtäävän toi-

minnan ympäristö on. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että opinnäytetöiden kirjalli-

set osat kantavat merkkejä siitä ajallis-paikallisesta systeemiympäristöstä, jossa ne 

ovat syntyneet. Tämä oletus tekee mielekkääksi opinnäytetyötoiminnan ja siihen 

liittyvän tiedonkäytön ja -muodostuksen aineistolähtöisen tarkastelun. 

Seuraavassa lähemmin esiteltävät tämän tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet 

ja viitekehykset eivät muodosta yhtä hierarkiaa vaan pikemminkin toisiaan täyden-

tävän moninäkökulmaisen triangulaatioasetelman, tutkijan käyttöönsä valitseman 

työkalurepertoaarin aineistolähtöisen teorian rakentamista varten.  

6.1 Grounded theory aineistolähtöisyyden kehyksenä 

Mihin tutkija sitoutuu ottaessaan välineistöönsä grounded theoryn? Ralph, Birks ja 

Chapman (2015) korostavat GT:n moninaisuutta, ajallista muuttumista ja taipumis-

ta käyttäjien erilaisiin taustaoletuksiin. Esimerkiksi varhaiset kehittäjät Glaser ja 

Strauss voidaan nähdä kriittisinä realisteina, jotka toimivat jälkipositivistisessa ti-

lanteessa korostaen objektiivisuutta, induktiivista päättelyä ja ilmiöiden ilmaantu-

mista aineistosta. Myöhemmin Strauss ja Corbin näyttäytyvät pragmaattisina in-

teraktionisteina, jotka korostavat koodaustekniikoiden roolia aineiston sisäisten 

suhteiden esiin saamisessa. Charmazilla GT saa konstruktivistisia sävyjä: kirjoitta-

minen on tärkeä osa metodia, koska kirjoittamalla aineistoa järjestetään ja tulkitaan 

uudelleen ja lisäksi tuodaan esiin tarpeita täydentävälle aineistolle. 
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Grounded theory -lähestymistavan merkitys tutkimukselleni sitä kehystävänä ori-

entaationa perustuu erityisesti kolmeen seikkaan: 

(1) Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä tapahtuva tiedonkäyttö on esitutki-

muksen osoittaman lähdekirjavuuden valossa (ks. 8.1) hyvin monimuotoinen ilmiö. 

Em. opinnäytetöihin suuntautuneessa aiemmassa tutkimuksessa vaikuttaa ajatus 

tiedonhankinnasta tulkittuna yhdeksi oppimisen metaforista (ks. Hakkarainen et al. 

2002, Hakkarainen et al. 2004).  Tiedonhankinta nähdään näistä metaforista alusta-

vimpana, jota seuraavat kehittyneemmät oppimisen kehykset. Esimerkiksi Leino-

nen (2012) rinnastaa oppimisen tapoina tiedonhankinnan monologiin ja kulttuuriin 

osallistumisen vastaavasti dialogiin sekä huipentaa kehityksen tiedonluomisena il-

menevään ”trialogiaan” (Leinonen 2012, 28).56 Grounded theoryn mukainen orien-

toituminen mahdollistaa myös esimerkin kaltaisten tutkimuksellisten jäsennysten 

ja niiden ammattikorkeakoulutulkintojen tarkastelemisen aineistoina. 

(2) Ilmiöiden tunnistamiseen ja mallin rakentamiseen tähtäävässä prosessissa 

aineistojen valinta on keskeisessä roolissa. Grounded theoryyn on jo alkuvaiheista 

lähtien kuulunut teoreettisen otannan periaate. Teoriaa testaavassa tutkimuksessa 

on keskeistä, että aineisto ja testattava malli ovat eri prosessien tuloksia ja suojat-

tuja tahattomia keskinäisiä vuorovaikutuksia vastaan. Sitä vastoin teoriaa luovassa 

aineistolähtöisessä tutkimuksessa korostuu aineiston ja kehkeytyvien käsitteiden 

jatkuva vuorovaikutus, jota erityisesti ilmentää constant comparative method -pro-

sessi, jossa käsitteellistyksiä jatkuvasti palautetaan vertaavassa tarkoistuksessa ai-

neistoisolaatteihin. 

(3) Opinnäytetyötoiminnassa tapahtuvan tiedonkäytön ilmiöt jäsennetään tar-

kastelun edetessä suhteessa eri systeemityyppeihin ja niiden dynamiikkoihin. Sys-

teemityypit ovat siis GT-termein formal theoryn asemassa. Formal theory viittaa 

GT:ssä jäsennyksiin, jotka on kehitetty teorian ulottuvuuden ja käsitteellistämisen 

kannalta pidemmälle aineistoon kiinteästi kytkeytyvistä substantial theory -jäsen-

nyksistä ja kategorioista (Urquhart 2013, 131–132). Erityisen ”formaaleja” ne eivät 

esitystavan mielessä välttämättä ole. 

                                                        
56 Trialogia tai trialogisuus nähdään oppimisen tiedonluomismetaforaa vastaavana pyrkimyksenä ke-
hittää jaettuja, sekä materiaalisia että tietoa sisältäviä kohteita yhteisöllisesti ja siten ylittää aiempien 
tarkastelujen rajoituksia (Paavola & Hakkarainen 2008). Ammattikorkeakoulussa lähestymistavan so-
veltaminen on jo ehditty tulkita menestykselliseksi, kun vaihtoehdoiksi on nähty opiskelijoiden yksin ja 
ryhmässä työskentely ”koululla” sekä trialogisuutta edustava toiminta yhdessä asiakkaiden kans-
sa ”kentällä” (Honkanen & Veijola 2015). Tavallaan kyse on siis ”kolmikannasta” uudelleen tulkittuna. 
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6.2 Strukturaalinen semantiikka merkitysten jäsentäjänä 

Ammattikorkeakoulun harjoittama opinnäytetyötoiminta tarjoaa tutkimuskohteiksi 

ristiriitoja sisältäviä tekstejä, kuten opinnäytetyötöitä ja niiden tekemistä auttamaan 

tarkoitettuja oppaita ja ohjeita, siis tekstejä tai diskursseja, joiden tutkimiseen esi-

tellään tässä alaluvussa eräitä greimaslaisen strukturaalisen semantiikan, erityisesti 

generatiivisen kulun teorian tarjoamia välineitä. Opinnäytetyötoiminta on tästä nä-

kökulmasta toimijoiden eri välineitä käyttäen harjoittamaa merkityksen tuottamista. 

Luku alkaa muutamien peruskäsitteiden määrittelyllä. Nämä käsitteet on esi-

telty pääosin yksinkertaistamalla A. J. Greimasin Strukturaalista semantiikkaa -te-

oksen (1979) luonnehdintoja. Tavoitteena on muodostaa suppea, tämän tutkimuk-

sen tarpeita palveleva apparaatti, josta karsitaan kosolti ehtoja, vivahteita ja mah-

dollisuuksia. Taulukko 8 kokoaa esitellyt käsitteet yhteen.   

Taulukko 8. Seeminaalyysiin painottuvia strukturaalisen semantiikan käsitteitä. 

Käsite Määritelmä 

merkitys Merkitys syntyy, kun havaitsemme kaksi kohdetta, tajuamme niiden kuuluvan yhteen 

ja ymmärrämme niiden suhteen. Pelkistyneimmillään suhde on jokin ero kohteiden 

välillä. Tämä suhde on merkitys. (Greimas 1979, 28.)  

seemi Merkitys ilmenee eroina, jotka pienimmillään ovat binaarisia piirteen läsnä- tai poissa-

oloja tai kahden piirteen vastakohtia. Näitä perusyksiköitä kutsutaan seemeiksi. Seemi 

voi olla luonteeltaan ydinseemi tai klasseemi. (Greimas 1979, 48.) 

ydinseemi Vähiten muutoksille alttiit seemin osat ovat ydinseemejä. Seemiin kuuluu muutoksille 

alttiimpia kontekstuaalisia osia. (Greimas 1979, 56.) 

klasseemi Klasseemi on seemi, joka esittää valinnan mahdollisuuden ja kriteerin merkityksen 

eriytymiseen jonkin piirteen suhteen. 

lekseemi Lekseemi on merkityksen kantaja, yhdistelmä seemejä eli piirteitä, jotka voivat kuulua 

eri kategorioihin. (Greimas 1979, 48, 53.) 

teksti, diskurssi Merkitykset eivät voi ilmetä ilman kantajia. Tekstit eli diskurssit ovat merkitysten kan-

tajia. Teksti edustaa merkityksen määritelmän nojalla vähintään kahta kohdetta ja 

niiden eroa. 

isotopia Isotopialla tarkoitetaan merkityksen vaihtelun mahdollisuuksia diskurssin eri tarkas-

telutasoilla. 

Opinnäytetyön tekeminen, teettäminen ja tukeminen ovat merkityksen muodosta-

mista, merkityksen muodostamisen tekojen harjoittamista ja harjoittelua jatkuvasti 

(uudelleen)määrittyvien tekstityyppien ympäristössä. Tätä toimintaa voidaan hyvin 

kutsua myös tieto- tai tekstikäytäntöjen soveltamiseksi ja muokkaamiseksi sekä 

tässä tutkimuksessa erityisesti tiedonkäytöksi. 
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Merkityksen muodostamisen mielessä opinnäytetyötoiminta on jatkuvaa ero-

jen havaitsemista, tekemistä ja ilmaisemista, toisin sanoen: havaintoja ja valintoja. 

Toisin kuin opinnäytetyötoimijat toisinaan erityisesti ironisessa puheessa tuovat 

ilmi, on mahdotonta “vain tehdä” opinnäytetyötä ilman merkitysten, valintojen ja 

niiden mahdollisuuksien jatkuvaa työstämistä.57 “Vain tekeminen” olisi tässä luon-

nehdinta toiminnasta, jonka perusteita ja mieltä tekijä ei tunnista, (itse)reflektiivi-

sen toiminnan vastakohdasta.  

Strukturaalisessa semantiikassa keskeisessä roolissa on ero. Seemin käsite joh-

dannaisineen ja variaatioineen kuvaa erojen kautta tapahtuvan merkityksen tuot-

tamisen mahdollisuuksia. Jos merkityksen syntyä kuvataan metaforisesti puuna, 

runko ja lehdet muodostuvat ydinseemeistä, kun taas oksanhaara kuvaa klasseemia. 

Klasseemi on merkityksen mahdollisuus eriytyä uudella tavalla. Lekseemi on eri 

kategorioihin kuuluvien seemien muodostama kokonaisuus, “seemien ilmenemis- 

ja kohtaamispaikka” (Greimas 1979, 48). Lekseemi on edellä mainitun metaforan 

puu kokonaisuutena. 

Taulukossa 8 esitellyt seemianalyysiin painottuvat ydinkäsitteet toimivat ikään 

kuin taustalla rakenteellisena ytimenä, johon on mahdollista turvautua opin-

näytetyön ilmiöiden yksityiskohtaisessa analyysissa erottelukyvyn lisäämiseksi. 

Taulukossa viimeisenä käsitteenä esiintyvää isotopiaa tarkastellaan lähemmin seu-

raavassa alaluvussa. 

6.2.1 Isotopia 

Isotopialla tarkoitetaan greimaslaisessa semantiikassa keinoja tuottaa vaihtelua 

merkityksen ja sen kantajien eri tasoilla, puhutaan mm. sanoman ja tekstin isotopi-

oista. Nimitys on lainattu kemiasta: isotoopit ovat saman alkuaineen muotoja, joita 

erottaa toisistaan neutronien määrä. 

Isotopia on Greimasin sanoin esitelty seuraavasti: "[Tekstin isotopia] on hie-

rarkkisen klasseemiperustan vakioisuutta, joka mahdollistaa manifestaatioyksik-

köjen variaatiot avaamalla paradigmat jotka siis ovat klassemaattisia kategorioita." 

(Greimas 1979, 114.) Ilmaus ”avaamalla paradigmat” on tässä yhteydessä keskei-

nen. Paradigman avautuminen merkitsee uuden poissulkevan erottelun syntymistä. 

                                                        
57 Arkipuheessa yleistä toivetta mahdollisimman ”käytännöllisestä” opinnäytetyöprosessista tulisi mah-
dollisuuksien mukaan purkaa auki sen selville saamiseksi, mitkä toiminnan piirteet erityisesti tuntuvat 
toimijoista vierailta. 
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Greimasin (ibid.) mukaan tekstin isotopia toimii itseään vahvistavasti. Kielen luo-

kittava järjestelmä jopa “kykenee generoimaan” ylläpitämiensä rakenteiden ilmen-

tymiä. Pelkistetysti ilmaisten teksti, vaikkapa opinnäytetyö, mahdollistuu erottelui-

den hallinnalla ja käyttämisellä. 

Isotopian käsitteen relevanssi ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkaste-

lussa on perusteltavissa sekä historiallisella kehityksellä että viittaamalla ammatti-

korkeakoulututkimukseen, olkoonkin, ettei käsitettä sen greimaslaisessa mielessä 

liene laajemmin tässä yhteydessä käytetty. 

Ammattikorkeakoulujen perustamisen lähtökohtana oli olemassa olevien toi-

sen asteen ammatillisten oppilaitosten yhdistäminen ja tasonnosto yhdeksi uudeksi 

korkeakoulutuksen kriteerit täyttäväksi koulutusmuodoksi, joten kulttuuristen ero-

jen, isotopioiden, moniulotteinen järjestelmä on ammattikorkeakoulussa sisäänra-

kennettuna jo historiallisen kehityksen pohjalta. 

Taulukko 9. Isotopioita ammattikorkeakoulututkimuksessa. 

Tutkimus konteksti keskeinen erottelu klasseemiehdokas 

Herranen (2003) instituution määrittely ja 

tuottaminen 

ideologinen julkipuhe vs. 

materiaalisten rajoitusten 

muovaama arkipuhe 

ammattikorkeakoulun 

määrittelyn tuottajan 

asema 

Julkunen (2002) tiedonkäyttö insinöö-

rityössä 

oma teksti vs. lähteen teksti tekstin alkuperä 

Kalima (2011) opiskelu ja tutkinto valmistuminen vs. keskeyttäminen opintojen keskeyttä-

minen valintana 

Kilpiäinen (2003) hoitoala ammatti-

korkeakoulussa 

työelämän ongelmanratkaisu vs. 

tutkimuksellinen toiminta 

käytännön ja teorian 

jännite 

Mäki (2012) opettajuus ammatti-

korkeakoulussa 

ammattiperinteen välittäjä vs. 

verkostoituva hanketoimija 

opettajan orientaatio  

Vuorijärvi (2013) opinnäytteen teksti tutkimus vs. kehittäminen, IMRD- 

vs. topiikkirakenne 

opinnäytteen orientaatio 

ja tekstilaji 

Ammattikorkeakouluun kohdistuvasta tutkimuksesta on helposti löydettävissä esi-

merkkejä, joissa keskeistä osaa näyttelee kohdetta jaotteleva isotopia (taulukko 9): 

Julkusen (2002) tutkimuksessa tarkastellaan opinnäytetyön yhtä traditiota, insinöö-

rityötä, tekijän oman tekstin tekemisen, lähteiden tekstin käyttämisen ja muuntelun 

muodostaman isotopian kautta. Erottelua luonnehtiva klasseemi on kysymys opin-

näytetyön tekstin omaperäisyydestä. Herranen (2003) tutkii, millaisista positioista 

ammattikorkeakoulua koskevia käsityksiä tuotetaan ja ilmaistaan ja miten olosuh-
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teet muovaavat eri toimijoiden korostamia ammattikorkeakoulun piirteitä. Klassee-

mina on kysymys ammattikorkeakoulun määrittelyn erilaisista asemista, niissä tar-

vittavasta ja oikeutetusta puheesta.  

Mäen (2012) tutkimus tuo esiin kaksi opettajien käsityksistä erottuvaa amma-

tillista heimoa: ammattitaidon ja -perinteiden välittäjät sekä mosaiikkimaiseen työ-

kulttuuriin sopeutuneet ammattikorkeakoulun kumppanuuksien rakentajat. 

Kilpiäisen (2003)  tutkimuksessa todetaan hoitotieteessä käsiteltävän “teorian 

ja käytännön kysymyksi[ä], tieteenfilosofia[a] ja etiikka[a]” (Kilpiäinen 2003, 129). 

Ammattikorkeakoulussa kokonaisuus tuotti tutkimuksen mukaan vaikeuksia sekä 

opettajille että opiskelijoille. Aihepiiriä tulisi käsitellä ammattikorkeakouluissa yh-

tenäisesti ja siitä vastaavilla opettajilla tulisi olla tieteenfilosofisten kysymysten kä-

sittelyvalmiuksien ohella kokemusta myös käytännön hoitotyöstä (ibid., 131). Pel-

kistettynä valinta tehdään käytäntöön ja teoriaan suuntautumisen välillä ja näitä yh-

distelevän tarkastelun ongelmat kärjistyvät sekä opiskelijoiden että opettajien val-

miuksien puutteesta.  

Vuorijärven (2013)  tutkimus erottelee opinnäytetyön lajeiksi IMRD-jäsennys-

tä noudattelevan “perinteisen tutkielman” ja topikaaliseen jäsennykseen perustuvan 

“ilmiöpohjaisen” opinnäytteen, yhtenä sen keskeisenä toteutuksena toiminnallisen 

opinnäytetyön (Vuorijärvi 2013, 71–77).  Kyse on siis tekstitason karkeasta erosta 

tutkimuksellisen “selvityksen” ja konkreettisempaan tuotokseen suuntautuvan ke-

hittämistyyppisen työn välillä, pohjimmiltaan teorian ja käytännön vastakkainaset-

telun ilmentämisestä. 

Kaliman (2011) tutkimuksessa pääerottelu virittyy opiskelijan säännönmukai-

sen valmistumisen odotusten ja niistä poikkeamisen välille: “Osa nuorista ei halua 

suuntautua koulutukseen ja työelämään valmiiksi normitettujen opintopolkujen 

kautta” (Kalima 2011, 31). Opintojen keskeyttäminen on valinta. Tutkimuksen ta-

voitteena on etsiä opintojen viivästymisen tai keskeyttämisen syitä ja keinoja vai-

kuttaa niihin (ibid., 5).  

Kaikki edellä mainitut tutkimukset ottavat isotopiaa hyödyntäen kantaa perin-

teen ja muutoksen suhteisiin ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi opintojen pitkit-

tyminen ja keskeytyminen ovat huolenaiheita, ei niinkään se, että opiskelija val-

mistuu muutosta korostavan yhteiskunnan keskelle seuraten tavanomaista, ennalta 

suunniteltua ja aikataulutettua, siis ulkoa ohjattua eikä itseohjautuvaa reittiä. Isoto-

pia on vallan väline. Merkityserot voidaan isotopian keinoin tuoda esiin joko ana-

lyyttisesti, avautuvia erilaisia puolia käsitellen tai tarkoitushakuisesti siten, että 

erottelua (klasseemia) tunnistettaessa on jo samalla valittu, kumpi sen puoli tarkas-

telussa kiinnostaa.  
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6.2.2 Syvärakenteet ja semioottinen neliö 

Strukturalistisen lähestymistavan mukaan kulttuuriset kohteet, kuten tämän tutki-

muksen tarkastelemat ammattikorkeakoulun opinnäytetyötekstit, kehittyvät perus-

tavanlaatuisista lähtökohdista valintojen ja niihin kohdistuvien rajoitusten järjes-

telmässä ainutlaatuisiksi (unique) ja alkuperäisiksi (original) tekijöidensä töiksi.58 

Kuvauksessa on kolme tasoa: laajennetun negaation jäsentämä ontologisen tason 

syvärakenne, semioottisen kieliopin (kuten aktanttimallin) kuvaama pintataso ja 

kielisidonnainen ilmaisutaso. (Greimas & Rastier 1968, 86–87.)  

Merkityksen syvärakenne muodostuu neljästä elementistä: lähtökohtana ole-

vasta merkityksestä tai seemistä S, sille ristiriitaisesta (contradictory) seemistä  ei-

S, josta merkityselementti S puuttuu sekä tälle parille vastakkaisesta (contrary) sys-

teemistä. Yleensä kokonaisuuden osia merkitään S1, ei-S1, S2 ja ei-S2.  Rakenteen 

keskeinen kuvausväline on ns. semioottinen neliö, jota kutsutaan myös Greimasin 

neliöksi (kuvio 4).  

 

Kuvio 4. Semioottinen neliö Greimasin ja Rastierin (1968, 88) mukaan (negaation merkki 

kuviossa on S-kirjaimen yläpuolinen viiva, joka voidaan lukea ”ei”). 

Kuvausvälineen määrittelyssä Greimas ja Rastier (1968, 88) kutsuvat neliötä mer-

kityksen perusrakenteen (elementary structure of meaning) esitykseksi. Mainitussa 

                                                        
58 Kirjoittajat tekevät eron poststrukturalistisiin käsityksiin sanomalla, ettei kulttuurista tuotetta synnytä 
kirjallisten elementtien oma toiminta (”free activity productive of literary objects”, Greimas & Rastier 
1968, 86). 
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lähteessä esitettynä neliö on eräitä myöhempiä muotoja pelkistetympi ja ytimek-

käämpi (kuvio 4).59  Pelkistetystä muodosta puuttuvat merkinnät yleensä pysty-

akseleina kuvatuille suhteille ei-S2 – S1 ja ei-S1 – S2. 

Hébertin (2006) mukaan semioottisen neliön sisältöä voi tarkastella kolmella 

tasolla: (1) olemassaolon kysymyksenä: vastaavatko neliön esittämät merkitysvari-

aatiot joitakin tarkasteltavassa ympäristössä esiintyviä olioita?, (2) sanallistamisen 

ongelmana: löytyykö tarkastellun tekstin käyttämästä sanastosta vastineita neliön 

esittämille tilanteille? ja (3) tekstivastaavuuskysymyksenä: löytyykö tarkastellusta 

tekstistä puhetta eri tilanteista, jotka laajennetun opposition hyödyntäminen tuottaa?  

(Hébert 2006b.) 

Tässä tutkimuksessa semioottinen neliö on väline työstää opinnäytetyön ym-

päristössä runsaslukuisesti ilmeneviä, edellä isotopioiden muodossa esitettyjen kal-

taisia vastakkainasetteluita. Semioottisen neliön avulla dikotomia laajenee ja sen 

jännite purkautuu neljän vaihtoehdon, niiden välisten vuorovaikutusten ja siirtymi-

en tarkasteluun. 

6.2.3 Aktanttimalli 

A.J. Greimasin esittelemässä aktanttimallissa kertomuksen jännitteisen dynamii-

kan luo abstraktilla, yksittäisten kertomusten kuvaamia ja nimeämiä toimijoita 

ylemmällä tasolla kuusi erilaista aktanttia, roolia tai eräänlaista voimaa: subjekti, 

joka tavoittelee objektia toimittaakseen sen vastaanottajalle lähettäjän käskystä 

auttajan tukiessa ja vastustajan estäessä tämän päämäärän saavuttamista. Näin esi-

tettynä aktanteista muodostuu siis kolme paria.  

Aktanttiparien väliin muodostuvia jännitteitä voidaan kutsua subjektin objek-

tiin kohdistuvaksi haluksi (axis of desire), auttajan ja vastustajan kesken ilmene-

väksi vallaksi (axis of power) sekä lähettäjän ja vastaanottajan välillä kulkevaksi 

lähetykseksi (axis of transmission). Louis Hébertin esittämillä lisäyksillä, havain-

noivan subjektin (observing subject) kategorian avulla, samaan tarinaan tai muuhun 

mallilla tarkasteltavaan ilmiöön on mahdollista havainnoivaa subjektia vaihtaen 

kohdistaa tarkasteluita useista näkökulmista. (Hébert 2006a.) 

Aktanttimallin eräs merkitys tälle tutkimukselle perustuu siihen, että se auttaa 

murtamaan illuusiota opinnäytetyöhön liittyvästä konsensuksesta osoittaessaan 

                                                        
59 Huomiota kiinnittää erityisesti se, että kuvion tässä versiossa ei esitetä kahta merkitysakselia S ja ei-
S, vaan korostetaan kokonaisuutta: kuvio esittää kompleksista seemiä, jossa S1 ja S2 yhdistetään ”dis-
junktion ja konjunktion kaksoisrelaatioksi”, jolloin S-akseli kahdentuu (Greimas & Rastier 1968, 88). 
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opinnäytetyön monitahoisesti jännitteiseksi kohteeksi, ”josta voi kertoa monta tari-

naa” (vrt. Ylijoki 1999). Jännitteisyyden huomioonottaminen on olennainen osa tä-

män tutkimuksen fokuksessa olevaa opinnäytetyön tiedonmuodostuksen ilmiö-

kenttää. Aktanttimalli tarjoaa näkökulman, joka asemoituu opinnäytetyön ainutker-

taisuuden implikoiman yksilökeskeisyyden ja opinnäytetyötoiminnan tarkastelun 

sisältämän kollektiivisen ja rutinoivan perspektiivin välille. Sillä on potentiaalia 

toimia näiden näkökulmien lähtökohtaisen poissulkevuuden (vrt. Heinonen 2006, 

52) murtajana. 

Opinnäytetyöaineiston esittelyn yhteydessä, luvussa 7, aktanttimallia käyte-

tään aineistojen esittelyyn ja testaamaan oletusta, että opinnäytetöistä löytyisivät 

aktanttitasolla osapuilleen samat elementit: (1)  tekijän ja kohteen suhteet, (2) opin-

näytetyön perusteluiden ja merkitysten tarkastelua sekä (3) kohdattujen ongelmien 

ja sovellettujen välineiden ja muiden apujen (vrt. Dervinin sense-makingin ”hurts” 

ja ”helps”) pohdintaa. Tämä aktanttimallin soveltamisen tapa muistuttaa Alasuu-

tarin Toinen tasavalta -tutkimuksessaan käyttämää pääkirjoitustekstien analyysia 

(Alasuutari 1996, 32–34). Alasuutari soveltaa aktanttimallia jäsentäjän tapaan käy-

tettävänä nelikenttänä, johon ”kirjataan” aineistoista seuraavat elementit: (1) toi-

minnan päämäärät, (2) toiminnan keinot, (3) ongelma, esteet tai vastustajat sekä (4) 

ongelman ilmenemismuodot tai vastustuksen keinot.  

Perusmallin mukaan tulkittuna jäsentäjässä ovat mukana vastaanottaja (1), aut-

taja (2) sekä vastustaja (3). Neljäs elementti edellyttää tarkastelukulman muutosta 

(ks. aktanttimallin laajentamisen mahdollisuuksia jäljempänä). Kyseessä 

on ”vastustajan auttaja”, joka tulee selvemmin näkyviin, kun tarkasteluun otetaan 

mukaan toinen havainnoija, tässä tapauksessa eräänlainen ”paholaisen asianajaja”, 

joka tarkastelee ensimmäisessä jäsennyksessä ongelmaksi kuvattua toimintaa oma-

na fokuksenaan. 

Aktanttimallia voidaan opinnäytetyötoiminnan tarkastelussa laajentaa kuuden 

aktantin mallista useaan suuntaan, mistä seuraavassa esitän joitakin esimerkkejä ja 

pohdin niihin mahdollisesti liittyviä ristiriitoja ja kehittelyn mahdollisuuksia. 

Aktanttimallin laajennus 1: ei-subjekti 

Dominic A. Sisti (2007) sisällyttää plagioinnin kanssa samaan kirjallisten töiden 

etiikan ongelmakenttään haamukirjoittajien käyttämisen. Haamukirjoittaja on 

eräänlainen kirjoittamisen ei-subjekti, jonka ”ei ole tarkoitus” lainkaan näkyä val-

miissa työssä, koska paljastuminen johtaisi esitetyn tekijän panoksen kyseenalais-
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tumiseen ja mahdollisesti esimerkiksi opinnäytetyön hylkäämiseen. Haamukirjoit-

taja on samalla kertaa sekä toiminnastaan tietoinen subjekti että kätkettävä ei-sub-

jekti.  

Opinnäytetyötoimintaan kuuluva ns. maturiteetti, valvotusti ja ilman sisällölli-

siä apuvälineitä opinnäytetyön aihepiiristä tehtävä kirjoitelma, on perinteinen keino, 

jolla uskotaan voitavan paljastaa haamukirjoittajan käyttö. Maturiteettitraditiossa 

oletetaan, että opinnäytetyön tosiasiallinen kirjoittaja sisäistää aihepiirin tavalla, jo-

ta tekijäksi esittäytyvä henkilö ei voisi opinnäytteen tekemistä olennaisesti pienem-

mällä vaivalla saavuttaa. Maturiteetin vastaanottajalla taas oletetaan olevan osaa-

misensa ja kokemuksensa perusteella kyky tunnistaa, kummanalaisesta kontribuu-

tiosta on kyse. 

Tavanomaisemmin plagioinnilla  ymmärretään, esimerkiksi siinä muodossa, 

jota pyritään ohjelmallisesti paljastamaan opinnäytetöistä, sitä, että varsinainen 

subjekti käyttää toiminnassaan apuna toisten kirjoittajien tekstejä osoittamatta tätä 

asiaankuuluvasti (”copy-paste plagiarism” ks. esim. Sisti 2007, 218–219). Näin hy-

väksikäytetyt kirjoittajat ovat tietämättään ei-subjekteja suhteessa plagioivaan teks-

tiin. Plagioitu kirjoittaja voi jopa saada aiheettomasti todistustaakan siitä, että ni-

menomaan hän on toisen kirjoittajan (tahallisesti tai tahattomasti) hyödyntämän 

tekstin tekijä eikä päinvastoin. 

Sisti (ibid.) tuo esiin, miten plagioinnin perusteluissa rakennetaan ajatusta pla-

gioinnin tuomitsemiselle ja kieltämiselle vaihtoehtoisesta todellisuudesta, jossa 

plagiointi on sekä keino menestyä kovassa kilpailussa että osoittaa ”järjestelmälle” 

sen jäämistä ajastaan jälkeen. Haamukirjoittajana toimiminen ja valmiiden ”opin-

näytteiden” (vast.) tarjoaminen verkossa on laajaa liiketoimintaa. Näiden argu-

menttien tarkastelu aktanttimallin avulla edellyttää useamman havainnoivan sub-

jektin tunnistamista sekä edelleen re- ja dekonstruoimista.  

Aktanttimallin laajennus 2: ei-objekti ja väärä auttaja 

Luvussa 7 esiteltävässä opinnäytetyöaineistossa on tapaus, jota voi luonnehtia ei-

objekti-aktantin ilmentymäksi.  

Tapaus AN3k4 (ks. 11.1.3) on rakenteeltaan poikkeuksellinen ja todennäköi-

sesti myös laadittu tavanomaisemmista opinnäytetyötilanteista poikkeavissa olo-

suhteissa. Raportista puuttuu konventionaalinen opinnäytetyön tekstiosa kokonaan 

ja tuotososa on salattu. Niinpä opinnäytetyöstä on saatavilla vain eräänlaiset ”kuo-

ret”, jotka sisältävät tiivistelmän ja lähdeluettelon sekä hahmotelman produktin 
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sisällöstä. Tiivistelmässä tekijä esittää raportin ja produktin suhteen poikkeuksel-

lisella tavalla siten, että produkti, laadittu ja salattu oppimateriaali, korvaa raportin.  

Tässä tapauksessa olisi siirtymä ei-objektista opinnäytetyön kaltaiseksi objek-

tiksi ollut saavutettavissa kirjoittamalla reflektoiva esitys oppimateriaalin laatimi-

sesta, jolloin tämä esitys opinnäytetyön raporttikonventioita noudattaen yhdessä 

materiaalin kanssa olisi mitä ilmeisimmin edustanut opinnäytetyöhankkeelle tavan-

omaisempaa kokonaisuutta ja siten tehnyt siitä opinnäytetyön tiedonkäytön mie-

lessä. 

Aktanttimalli auttaa paljastamaan puutteita ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työkulttuurien (Alanko-Turunen 1999, Lampinen & Stenvall 1996, Stenvall 1999) 

tavoissa suhtautua lähteisiin ja tiedonkäyttöön. Theseus-tietokannasta on löydettä-

vissä satoja esimerkkejä viittauksista lähteisiin, joita kirjaimellisesti otettuna ei ole 

olemassakaan.60 Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdeluetteloiden ei näin 

ollen ilmeisesti ”tarvitse” vastata olemassa olevia lähteitä. Olematon lähde, joka 

esitetään lähdeluettelossa ja johon mahdollisesti viitataan, on aktanttina väärä aut-

taja. Tämä tulkinta on erityisen luonteva niissä tapauksissa, joissa tieto  lähteestä 

ja sen merkityksestä välittyy ”perinteenä” opinnäytetyöstä toiseen. 

Aktanttimallin laajennus 3: havainnoiva subjekti 

Aktanttimalli ei ole objektiivinen kuvaus siinä mielessä, että a) se tuottaa mahdol-

lisuuksia nimenomaan tietyn rakenteen mukaisiin kertomuksiin ja että b) klassinen 

aktanttimalli ei sisällä eksplisiittisesti tietoa havainnoijasta, mutta siihen liittyy ker-

tojan asemaan perustuva oletus aktanttien hahmottumisesta tietyllä tavalla. 

Kaikkitietäväksi ja puolueettomaksi oletetun havainnoijan sijasta tai lisäksi ak-

tanttimalliin voidaan liittää oletushavainnoijan (assumptive observer) lisäksi myös 

muista lähtökohdista toimivia havainnoivia subjekteja. (Hébert 2006b.)  

6.3 Systeemityypit ja toimintajärjestelmät jäsentävät toimintaa 

koskevia oletuksia 

Systeemityyppejä, so. systeemin yleisiä piirteitä ja erilaisia olemassaolon tapoja 

(Porra 1996) ja toimintajärjestelmiä eli toiminnan yleistä rakennetta (Engeström 

                                                        
60 Voidaan esittää, että esimerkiksi lähde ”Airaksinen & Vilkka 2003” on käytännössä sama kuin Vilkka 
& Airaksinen 2003: Toiminnallinen opinnäytetyö. Tällöin käytäntö tarkoittaa korrespondenssin hyl-
käämistä ammattikorkeakoulun tiedonkäsityksestä ja korvaamista tarinalla, että nämä viittaukset kui-
tenkin, merkitsevästä erosta huolimatta, tarkoittavat samaa kohdetta tietyssä diskurssiyhteisössä. 
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1987, Engeström 2015) jäsentävät käsitteet tarjoavat välineitä tuoda näkyviin opin-

näytetyötoiminnan rakenteita ja niiden ominaisuuksia koskevia oletuksia. Tavoit-

teena niitä sovellettaessa on opinnäytetöihin ja muihin aineistoihin sisältyvien 

opinnäytetyötoiminnan julki- ja käyttöteorioiden piirteiden ilmaiseminen ja analy-

sointi systeemikäsitteillä. Nämä jäsennykset on soveltaen esitelty luvussa 2. 

Systeemityyppien ja toiminnan  teorian yksityiskohtainen tarkastelu ei kuulu 

tämän tutkimuksen piiriin, mutta näiden viitekehysten esittely ja soveltaminen ai-

neistolähtöisen tarkastelun täydentäjinä voivat luoda edellytyksiä laajemmille hah-

motuksille. Tarkastelussa keskitytään tiedonkäytön ilmiöiden valaisemiseen opin-

näytetyön ympäristössä käyttäen em. jäsennyksiä välineinä. 

Systeemikäsitteitä soveltamalla voidaan tarkastella kriittisesti esimerkiksi kä-

sityksiä ammattikorkeakoulun opinnäytetyön erityislaadusta tunnistamalla opin-

näytetyötoiminnan alisysteemeihin liitettyjen ominaisuuksien implikoimia oletuk-

sia. Jäljempänä tässä tutkimuksessa havaitaan erilaisten systeemioletusten rele-

vanssi tarkasteltaessa ja pyrittäessä ymmärtämään ongelmalliseksi miellettäviä tie-

donkäytön ilmiöitä. 

6.4 Siirtoanalyysi paikantaa tiedonkäytön ilmiöitä 

Siirtoanalyysi on systeemis-funktionaalisen kielitieteen viitekehyksessä sovellettu 

lähestymistapa tekstijaksojen ja niiden tehtävien tunnistamiseksi. Tässä tutkimuk-

sessa sitä sovelletaan tiedonkäytön tapausten ja ilmiöiden rajaamiseen opinnäyte-

työteksteistä. 

Systeemis-funktionaalinen kielikäsitys vaikuttaa laajalti kielenkäytön tutki-

muksen ja esimerkiksi tieteenrajoja ylittävän diskurssintutkimuksen taustateoriana. 

Systeemis-funktionaalisen kieliteorian keskeisen kehittäjän J. R. Firthin käsityksen 

mukaan kieli ilmenee aina kulttuurin ja tilanteen yhdessä määrittämissä konteks-

teissa, joista tutkija voi rajata kohteekseen tietyn osakielen ja siihen liittyviä il-

miöitä. Merkitysten ilmenemistä tarkastellaan paradigmaattisten vaihtoehtojen sys-

teemin ehdoilla muodostuvissa  valintojen syntagmoissa. (Shore 2012, 131–134.) 

Siirtoanalyyttisessa tarkastelussa teksti jaotellaan monitasoisesti tekstinosiin 

(section), niiden sisältämiin siirtoihin (move) ja edelleen tarvittaessa askeleisiin 

(step). Rajoituttaessa tarkastelussa siirtotasoon kullakin tekstinosalla on tarkoitus, 

jota siirrot vaiheittain tuottavat. (Vuorijärvi 2013, 98.) Siirtoanalyysia käytetään 
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tässä tutkimuksessa tiedonkäytön tapahtumien ilmentymien tunnistamiseen teks-

titason analyysiyksiköinä.61  

6.4.1 Siirtoanalyysin sovellus tiedonkäytön ilmiöiden 

paikantamiseen 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöteksti on osa valmistumiseen liittyvää päätök-

sentekojärjestelmää, jolloin sen tavoitteena on Julkusen (2002) mukaan tutkinto-

vaatimuksia vastaavan "asiantuntijuuden osoittaminen" (vrt. "oppineisuuden osoit-

taminen", jonka Eco (1995) tiivistää opinnäytteessä tarkoittavan opiskelijan pääai-

neeseen liittyvän ongelman kirjallista käsittelyä). (Eco 1995, 17, Julkunen 2002, 

17.) Eri näkökulmista tarkasteltu ja hyväksytty opinnäytetyö osoittaa, että opis-

kelijalla on valmiuksia käyttää ja tuottaa oman alansa asiantuntijatekstejä ja 

tiedonlähteitä; opiskelijalla siis on tietynlaista omistajuutta näihin teksteihin. Eräs 

tapa osoittaa omistajuutta on viittaamisen osaaminen, kyky kiinnittää oma teksti 

aiempaan tietoon tekstiin liittyvän yhteisön (diskurssiyhteisön) hyväksymällä ta-

valla (Vuorijärvi 2013, esim. 97). 

Siirtoanalyysin avulla voidaan tunnistaa sellaisia tiedonkäytön tapahtumia, 

joissa tekstirakentein ilmaistaan esimerkiksi joko tiedonlähteen käyttäminen, siitä 

pidättäytyminen tai tiedonlähteen torjunta toimijan vallitsevan käsityksen (esi-

ymmärryksen, käyttöteorian) hyväksi. Lähteiden käyttöön liittyvät viittaukset tai 

käyttämättömyyttä perustelevat ilmaukset ovat tulkittavissa tekstin funktionaalista 

kokonaisuutta, sen viestinnällistä tarkoitusta, osaltaan rakentaviksi siirroiksi (vrt. 

Vuorijärvi 2013, 99). Nämä ovat kuitenkin vain osa opinnäytetyön tiedonkäyttöä. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden viittauksissa käytettävää, niitä osaltaan 

mahdollistavaa, rajoittavaa ja ohjaavaa  tiedonlähteiden repertoaaria on kartoitettu 

luvussa 8 tarkastellussa esitutkimuksessa. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön te-

kijöiden käytössä totunnaisesti oleva lähdetyyppien valikoima on tiedekorkeakou-

lujen opinnäytetöiden vastaavaa olennaisesti laajempi. Systeeminäkökulmaa laa-

jemmin soveltaen opinnäytetyötekstin viittaukset ovat paikkoja, joissa tarjoutuu 

mahdollisuus opinnäytetyöhön liittyvien useiden systeemien kohtaamiselle. Osa 

näistä systeemeistä liittyy eri rooleissa opinnäytetyön tiedonmuodostuksen mah-

dollistumiseen ja kontrolliin.  

                                                        
61 Diskussiossa esitetään, että siirtoanalyysille vaihtoehtoinen tai täydentävä lähestymistapa voisi olla 
sense-making-metodologiaan sisältyvä verbistäminen (verbing), jossa painopiste siirtyy henkilöistä 
käytäntöihin, kun toimintaa kuvataan erityisesti verbeillä nominien sijasta (Dervin 1999, 731-732).  
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Tässä tutkimuksessa siirtoanalyysin tasoa ei havainnollisteta laajasti aineisto-

sitaatein. Koska anonyymeina säilytetyt opinnäytetyöaineistot yhtä tapausta lukuun 

ottamatta sisältyvät Theseus-tietokantaan, johtaisi lainausten laaja esittäminen 

niiden väistämättömään tunnistamiseen. Poikkeuksena tästä linjauksesta lukuun 

9.1.2 sisältyy siirtoanalyysin yksityiskohtaisesti esitetty esimerkki. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole painottaa tapauksia tekijöidensä tai ne hyväksynei-

den ohjaajien ja ammattikorkeakoulujen toiminnan dokumentteina vaan muulla ta-

voin vaikeasti tavoitettavien ilmiöiden ”alustoina”.62 

6.4.2  Abstraktiotasojen välisellä liikkeellä kohti opinnäytetyötä 

Greimasin strukturalismissa merkityksen muodostuksen eri tasojen välillä vallit-

see ”löyhäyhteys”, jota Greimas kutsuu merkityksen ja diskurssin isotopiaksi. Se-

mioottiset tasot, diskursiivisten rakenteiden tasot ja yksittäiset tekstin toteutumat 

kytkeytyvät vaihtelua ja vivahteita mahdollistavalla suhteiden kudoksella. Taso-

rakenne ja isotopia ovat perustavanlaatuisia käytössämme olevia kulttuurisia väli-

neitä semioottisten kohteiden, kuten vaikkapa opinnäytetyön ja sen osien tuottami-

seen ja tulkitsemiseen. 

Kun merkityksen muodostuksen tarkastelua rajataan ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöissä tapahtuvaan tiedonkäyttöön ja hyödynnetään tasorakenteen ohella 

tekstisiirtojen tarkastelua pitäen tekstisiirtoja keinona tuottaa opinnäytetyötekstiin 

siinä tarvittavia tiedonkäytöllisiä ja tyylillisiä ominaisuuksia, päädytään seuraavan 

laiseen karkeaan kuvaukseen opinnäytetyöksi luontuvan tekstin tuottamisesta tie-

donkäyttönä. 

Perustava taso, jolla opinnäytetyön olemus ja tavoitteet käsitteellistetään eroi-

na opinnäytetyön ja ei-opinnäytetyön välillä sekä kannanottoina teorian ja käytän-

nön suhteisiin. Perustavan tason rakenteet ovat dikotomioita tai dikotomioiden 

yhdistelmiä.  

Abstraktin tavoittelutarinan taso, jossa ilmennetään ja tuotetaan opinnäytetyön 

dynaaminen luonne toimijoiden kamppailuna tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi tai 

useampi aktanttimalli täydennettynä tarkastelukulman kiinnittävällä havainnoival-

la subjektilla kuvaa abstraktin tavoittelutarinan rakenteet. Tavoittelutarinan esittä-

minen painottuu opinnäytetyöaineistossa objektiin ja auttajiin. Erityisesti subjek-

tista ja vastustajista vaietaan tai käsittely on niukkaa. 

                                                        
62 Opinnäytetyöineiston digitaaliset kopiot ovat tutkijan (JK) hallussa. 
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Opinnäytetyödiskurssin taso, johon liittyvät kysymykset opinnäytetyön laji-

tyyppien ominaisuuksista ja rajoista. ”Toiminnallinen opinnäytetyö” -diskurssin 

tuottaminen ja siihen sitoutuminen on esimerkki opiskelijoiden ja ohjauskirjalli-

suuden jakamasta kiinnostuksen kohteesta. ”Teoreettinen opinnäytetyö” puolestaan 

on opiskelijoiden tunnistama, mutta ohjauksen vähemmän tukema diskurssi. 

Tiedonkäytön ilmiöiden taso, jossa tunnistetaan ja konkretisoidaan opinnäyte-

työn yhteyksiä relevanttiin tiedolliseen ympäristöönsä. Tiedonkäytön ilmiöistä pe-

rustavimpia on, että opinnäytetyössä on oltava useampia lähteitä.63 Merkityt lähteet 

voivat kuitenkin jäädä sekundääriseen asemaan tekijän oman (vaikka mahdollisesti 

lähteisiin pohjautuvan) käsityksen ilmentämisen hyväksi. (Näin on laita aineiston 

tapauksessa AN1k2.) 

Tekstuaalisten ratkaisujen taso, jossa tekstisiirroista rakentuu konkreettiseen 

ilmiasuun opinnäytetyön muuntuminen ei-opinnäytetyöstä (hyväksyttäväksi) opin-

näytetyöksi. Esimerkiksi lähteisiin viittaavilla tekstisiirroilla tuodaan esiin aihe-

piirin ja lähteiden tuntemusta ja niiden hyödyntämistä. Nämä funktiot asettuvat 

vastakkain sellaisten siirtojen kanssa, joilla on tarkoitus osoittaa tekijän ”omaa ajat-

telua” ilman lähteitä. Eron korostaminen voi perustua tai johtaa naiiviin oletukseen, 

että lähteen merkitsemisellä ja käyttämisellä on suorat yhteydet toisiinsa. 

 Tässä vaiheessa on tärkeää huomauttaa edellä hyvin tiiviisti esitetyn mallin 

(johon palataan yksityiskohtaisemmin luvuissa 13 ja 14) analyyttisesta luonteesta. 

Tasot tuskin erottuvat edellä esitetyllä tavalla opinnäytetyön tekijän kokemuksessa, 

sillä hän työstää omaa ainutkertaista projektiaan omassa kokemusmaailmassaan, 

johon harvemmin sisältyy kymmenien opinnäytetöiden systemaattista tarkastelua. 

Lisäksi ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjausdiskurssin eräissä ilmentymis-

sä korostuu voimakas ohjailu, suoranainen vaihtoehtojen peitteleminen oikeana pi-

detyn mallin hyväksi. 

                                                        
63 Esitutkimuksen kuluessa minulla oli toive löytää vastaesimerkki, hyväksytty ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyö, jossa ei olisi merkittyjä lähteitä tai korkeintaan yksi lähde. Tällaisen tapauksen tar-
koituksellinen paikantaminen on ennakoidustikin hyvin vaikeaa eikä sellaista ole tutkimuksen kuluessa 
löytynytkään. ”Hyväksytty, lähteetön opinnäytetyö” olisi osoittanut ammattikorkeakoulun kykenevän 
irtiottoon yhdestä akateemisen tiedonkäytön perusrakenteesta, lähdemerkinnästä ja –viittauksesta, ja 
siten omanlaisensa, vaikkakaan tuskin arvostelijoita ilahduttavan,  tiedonkäsityksen artikulaatioon.  
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6.5 Tiedonkäyttö opinnäytetyötoiminnan mielen tavoittelussa  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ensimmäisenä väitöskirjatasolla tarkastellut 

Jorma Julkunen ei kaihda insinöörityön tekemisen raadollisenkaan puolen esittele-

mistä: Opinnäytetyö on pakollinen (Julkunen 2002, 26) ja sen osista tärkein on ra-

portti: ”kirjallinen raportti ensisijassa vaikuttaa siihen, kenestä tulee insinööri”.64 

Opinnäytetyö varjostaa koko tutkinnon kulkua, sillä siihen valmistaudutaan neljä 

vuotta (ibid., 27). Tiedonkäyttäjänä opinnäytetyön tekijä kuitenkin pahimmil-

laan ”luettelee tietoja muistista” ja ”ikään kuin minimoi älyllisen kapasiteettinsa” 

(ibid., 28).  

Edellä esitetyn kärjistyksen valossa opinnäytetyötä tiedonkäytön tehtävänä 

muotoilee ristiriita, hyvin perustavaa laatua oleva kysymys mielekkyydestä: Miten 

korkeakoulututkinnon aikana muodostuvan asiantuntijuuden soveltava tiivistymä 

voi perustua ”älyllisen kapasiteetin minimointiin”? Siksi on perusteltua arvioida 

luvussa 2.6 alustavasti esitellyn sense-making -lähestymistavan mahdollisuuksia 

jäsentää opinnäytetyötä ja opinnäytetyötoimintaa tiedonkäytön ympäristöinä. 

Brenda Dervin on esittänyt 1970-luvulla käynnistämänsä, jokseenkin elämän-

työkseen muodostuneen ohjelman keskeiseksi motivoijaksi havaintonsa viestintä-

tieteiden ja niitä soveltavien alojen (koulutus mukaan lukien) kaksijakoisesta luon-

teesta suhteessa käyttämäänsä tietoon. On valittava esimerkiksi laadullisen ja mää-

rällisen, hallinnollisen ja kriittisen tai teoria- ja sovellusorientoituneen vaihtoehdon 

väliltä (Dervin 2003, vii). Useimmat asetelman bifurkaatiot ovat läsnä myös am-

mattikorkeakoulun opinnäytetöihin liittyvissä valinnoissa eri toimijoiden arjessa. 

Opinnäytetyötoiminta on runsaasti viestintään liittyviä tilanteita sisältävä toi-

minta- ja systeemiympäristö, johon pätee erilaisten vastakkainasetteluiden, kuten 

teorian ja käytännön jännitteiden, ja niihin liittyvien valintojen vahva läsnäolo. 

Opinnäytetyön tekemistä, tukemista ja teettämistä hallitaan kärjistämällä havain-

toja ja käsityksiä sekä karsimalla vaihtoehtoja. Opinnäytetyötoimintaa luonnehtivat 

siten monet niistä viestintäkäytäntöjen piirteistä, joiden tarkastelusta eri konteks-

teissa Dervin rakentaa sense-making -lähestymistapaa, jossa painotetaan lähettäjän 

ja viestin sijasta vastaanottajan ja tämän antamien merkitysten, tiedonkäytön, tar-

kastelua. 

                                                        
64 Omassa aineistossani on vastaesimerkki: tapaus AN3k4, jossa kirjallinen raportti on ”neuvoteltu pois” 
opinnäytetyön kokonaisuudesta. ”Tietojen luettelu muistista” korostuu tapauksessa AN1k2. 
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Tiedonkäytön dynamiikka nähdään metaforisesti esimerkiksi uusien osien liit-

tämisenä kokonaisuuteen65 tai katkonaisena matkana lähtötilanteesta päämäärään. 

Nämä metaforat kertovat informaatiota tai tietoa ja sen käyttäjää koskevista 

perusoletuksista. Sense-making–mallissa informaatiota tai tietoa ei käsitetä selkeä-

rajaisina osasina, jotka liitettäisiin laajempaan ”koneistoon” vaan pikemminkin sa-

ven kaltaisena muovautuvana aineksena, josta sitä käyttävä ihminen luo toimin-

nassaan ja maailmassaolonsa mielekkyyden ylläpitämisessä tarvitsemiaan välineitä. 

(Savolainen 2000.) 

Systeemisesti nämä edustaisivat valintaa koneen toistuvien ja ihmisyyden 

ainutkertaisten piirteiden kesken. Pikaisesti katsoen vaihtoehdot näyttäisivät siis 

jälleen uudelta dikotomialta, vaatimukselta opinnäytetyön toimijalle sitoutua tieto-

käsityksissään joko ”objektiivisesti” hallitun koneenrakennuksen tai ”subjektiivi-

sen”, tulkintojen, taiteen, ehkä jopa uskonnon ja sen metaforien maailmaan. Ko-

lonia systeemityyppinä tarjoaa kuitenkin reflektiivisiä mahdollisuuksia katsoa ase-

telmaa sivusta, tarkastella oletusten järjestelmiin sitoutumisen tapoja, perinteitä, 

käytäntöjä ja rituaaleja sekä niissä tapahtuvia muutoksia, liikettä valittuun sitoutu-

neen tasapainon ja sitä haastavien katkosjaksojen välillä. 

Tiedonkäyttö opinnäytetyön toteuttamiseksi on aina subjektien valintoja. Va-

linnat tapahtuvat joidenkin sitoumusten, toimintaa koskevan käyttöteorian ja siihen 

liittyvän yhteisöllisyyden vallitessa, intersubjektiivisissa, ei objektiivisissa tilan-

teissa. Opinnäytetyön toimija ei voi ohjata tiedonkäyttöään sitoumusten ja sitoutu-

mattomuuden välillä, vaan valita ainoastaan sen välillä arvioiko valintojaan vai on-

ko niitä tietoisesti arvioimatta (vrt. Hjørland 2003, Talja et al. 2005, 79).  

Tässä tutkimuksessa kehitelty tiedonkäytön malli on tarkoitettu kärjistymään 

pyrkivien tiedon luonnetta koskevien valintojen jäsentämiseen ja purkamiseen, 

mutta ei vähättelemään tai kiistämään väistämättömien valintatilanteiden olemas-

saoloa. Malli itsessään on pikemminkin soveltamisen, kritiikin ja edelleen kehit-

telyn alaiseksi tarkoitettu väline, kuin väite tiedonkäytön luonteesta edes ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyötoiminnan kontekstissa. 
  

                                                        
65 Brookesin ”perusyhtälö”-mallissa tiedonkäyttö kuvataan pseudomatemaattisella kaavalla, jossa ny-
kyiseen tietämysrakenteeseen (knowledge structure) liitetään uusia osia tai moduuleita, eräänlai-
sia  ”informaation täyttämiä säiliöitä” (Savolainen 2000, 39-42). 
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7 Aineistot 

Luvussa esitellään tutkimuksen suunnittelua ohjannut esitutkimuksen aineisto sekä 

tutkimuksen pääaineistot: 21 opinnäytettä ja kaksi ammatillisessa opettajankoulu-

tuksessa tehtyä hankeraporttia käsittelevä opinnäytetyöaineisto sekä opinnäytetyö-

toimintaa kontekstoiva kehittämishankeaineisto Opinnäytetyön laadun tekijät am-

mattikorkeakoulussa -suosituksen muodossa. 

Edellä mainittujen lisäksi käytetään tässä tutkimuksessa Kirjoittamisen genren 

kehittäminen ammattikorkeakoulussa -hankkeen (lyhyemmin Genre-hanke) tuot-

tamia julkaisuja sekä eräitä opinnäytetyöoppaita täydentävänä aineistona erityisesti 

opinnäytetyön lajityyppien määrittelyn ja kehittämisen, siis opinnäytetöiden teke-

misen tukemisen yhteen muotoon liittyvään tarkasteluun. 

Viimeksi mainitusta ryhmästä, opinnäytetyöoppaista, ovat laajemman tarkas-

telun kohteena Juha Hakalan Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille (2004) se-

kä Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen Toiminnallinen opinnäytetyö (2003). 

7.1 Esitutkimuksen aineisto: systemaattinen otanta Wikipediaan 

viittaavien opinnäytteiden lähdeluetteloista 

Esitutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tutustua ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetöissä käytettyihin lähteisiin potentiaalisena tutkimuskohteena.  Pyrin tunnista-

maan lähdeluettelomerkintöjen avulla lähteiden tyyppejä sekä mahdollisesti toistu-

via yksittäisiä lähteitä ja lähdeluetteloiden rakenteiden vaihtelua. Näitä tavoitteita 

palvelemaan tarvittiin vaihtelua sisältävä, ei yhdenmukaisuusoletusta vahvistava, 

aineisto. 

Esitutkimuksen tekemisen lähivuosina hyväksytyistä Theseuksen sisältämistä 

amk-opinnäytetöistä 9–13 % viittasi verkkotietosanakirja Wikipediaan. Esitutki-

muksen referenssivuotena 2010 osuus oli 9,04 %, mikä tarkoittaa 925 opinnäy-

tetyötä eri ammattikorkeakouluista. Tästä joukosta poimin alkukohdastaan satun-

naistetulla systemaattisella otannalla lähempään tarkasteluun 10 % näytteen, 92 

opinnäytetyötä, jotka edustavat 22 ammattikorkeakoulua. Näistä 92:stä otantayksi-

köstä avautuu edelleen 2329 tilastoyksikköä eli yksittäistä tiedonlähdettä. Esitutki-

mukseen valitut otantayksiköt eivät ole edustava kokonaisuus tilastollisten johto-

päätösten tekemiseen, mutta tarjoavat esitutkimuksen tavoitteita tukevan laatuero-

tyyppisen näkymän tiedonlähteiden valikoimaan ja ominaisuuksiin sekä lähteitä 

dokumentoitaessa noudatettuihin käytäntöihin. (Ks. myös Kämäräinen 2012.) 
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7.2 Opinnäytetyöaineisto 

Opinnäytetyöaineisto on järjestetty keruuvaiheessa kuudeksi neljän otantayksikön 

muodostelmaksi eli nelikoksi. Rakenne on tarkoitettu tukemaan aineiston rakenta-

mista selektiivisellä otannalla siten, että kunkin nelikon rakentaminen ja tarkastelu 

aluksi palvelevat tietyn isotopian, eräänlaisen tutkimuksellisesti kiinnostavan ilmi-

ön ”alkion”, käsittelyä. Myöhemmin aineisto avautuu toisista nelikoista ja muista 

aineistotyypeistä motivoituvalle tarkastelulle ja uusille tulkinnoille. Aineiston va-

linnasta ja hahmottumisesta esitetään tiivis yhteenveto liitteessä 2. 

7.2.1 Nelikoiden muodostaminen 

Erityisesti tutkimuksen alussa nelikkorakennetta käytettiin luvussa 6.2.2 esitellyn 

merkityksen syvätason kuvauksen tapaisesti ja kukin nelikko esitti opinnäytetöissä 

esiintyvää tiettyä piirrettä, joka erotti tämän piirteen kantajat muista. Ensiksi tun-

nistettu ryhmä, joka sai tunnuksen AN1 (aineistonelikko 1) edustaa opinnäytetöitä 

tai vastaavia tuotoksia, joiden tekijä käsitteli aihettaan koulutuksen kannalta. Tämä 

yleinen piirre tarkentui myöhemmin koulutukseen tai oppimateriaaliin useiden kä-

sittelytapojen välityksellä liittyviksi tuotoksiksi.  

Hyväksyttyjen opinnäytetöiden avaruus jakautui näin aluksi ”koulutukseen” 

liittyviin ja niihin, joiden kontribuutio on tästä poikkeava, ei kouluttava, vaan aihe-

piirin ymmärrystä muulla tavoin edistävä, tuottava tai raportoiva. Tällä ensimmäi-

sellä sovelletulla isotopialla voitiin vähintään tilapäisesti murtaa jaottelu ”toimin-

nallisiin” ja ”tutkimuksellisiin” opinnäytetöihin, sillä välttämättä osa näistä ryhmis-

tä toteuttaa ”kouluttamista” ja osa ei. Mikäli näin ei olisi, ammatillisen opettaja-

koulutuksen ero ammattikorkeakoulun perustutkintoon ei näyttäytyisi opinnäytteen 

(tai vastaavan) kannalta selkeänä. 

Ensimmäistä nelikkoa seuranneiden viiden muun teemat ja kokoonpanot muo-

toutuvat jo kerättyä aineistoa tarkastellessani esiin nousevien ilmiöiden, niistä hah-

mottuvien rakenteiden ja nelikon 2 osalta opinnäytetyön rinnalle tulevan toisen, 

luonteeltaan opinnäytteeseen nähden kuvailevan ja reflektiivisen tekstin, blogin tai 

päiväkirjan, luomien mahdollisuuksien kautta.  
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7.2.2 Aktanttimallin hyödyntäminen aineiston arvioinnissa ja 

esittelyssä 

Opinnäytetyö on laaja aineisto, jota ei voi tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

arvioida siten, että esim. disposition rakenteen perusteella olisi sitovasti selvää, 

mistä kohdin relevantteja löydöksiä, kuten tekstisiirtoina ilmeneviä tiedonkäytön 

ratkaisuja kannattaisi etsiä.66 Kuten jäljempänä ilmenee, eräissä aineiston tapauk-

sissa noudatetut käytännöt ovat totunnaisiin disposition osien tehtäviin nähden epä-

tavallisia ja jäisivät näin dispositio-ohjatussa tarkastelussa ehkä huomaamatta. Jos 

ilmiöitä etsitään niiden totunnaisista konteksteista, on riski, että tutkimuskohde 

hahmottuu sovinnaisten odotusten mukaisesti ja liian ”siloisesti”. Tällöin ehkä löy-

detään nimenomaan ja jopa pelkästään sitä, mitä on tultu etsimään. Aineistolähtöi-

sessä tutkimusotteessa korostetaan ennakkokäsitysten tunnistamista, ns. teoreettis-

ta herkkyyttä ja ”lupaa yllättyä” (esim. Urquhart 2013, 16–17).  

Aktanttimallin käsittein opinnäytetyöhön kohdistuvat odotukset hahmottuvat 

siten, että opinnäytetyö on ”tarina tehtävän tekemisestä”. Tämä sopii sellaiseen ide-

ologiaan, jossa ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tulisi olla työelämäyhteyksiä 

etsivä ja hyödyntävä toimeksianto sekä näyte ammattikorkeakoulun ja sen henki-

löstön kyvyistä verkostotoimijoina (esim. Frilander-Paavilainen 2005,  170, Leino-

nen 2012, 195).  

Opinnäytetyö toteuttaisi odotusten mukaisesti näiden yhteyksien tuloksekkaan 

muodostumisen ja hyödyntämisen tarinaa.  Tarinan prototyyppiin kuuluisivat sil-

loin (1) tekijä eli subjekti, (2) tehtävä eli objekti sekä (3) aktanttimallin lähettäjäksi 

käsitettävä toimeksiantaja eli  tilaaja. Toimeksiantaja on luontevasti myös tulosten 

ensisijainen käyttäjä eli (4) aktanttimallin mukainen vastaanottaja.67 ”Objektiivisen 

tutkimuksen subjekti” on lähtökohtaisesti jännitteinen ja kompleksinen rakenne. 

Myös  (5) auttaja ja erityisesti (6) vastustaja, havaitaan jäljempänä, jo aineistoa 

esiteltäessä, ongelmallisiksi ja siis opinnäytetyötoimintaan järjestelminä kohdistu-

van, ääneltään kriittisen tutkimuksen kannalta kiinnostaviksi.  

                                                        
66 Toisaalta esimerkiksi Vuorijärvi (2013) on omista lähtökohdistaan muotoillut tutkimusongelmansa 
siten, että aineistossa keskeisin osa on opinnäytetyön diskussio. 
67 Samalla on huomattava, että tulosten käyttäjiä ei voida ennakoida etenkään opinnäytetyötekstien ja 
niihin tehtyjen viittausten sähköisen, avoimen jakelun oloissa. Mahdollisesti siksi opinnäytetyön kes-
keisiä osia (tekijän ja etenkin toimeksiantajan mielestä) halutaan salata.  
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7.2.3 Otannan päättäminen ei-saturoituvissa oloissa 

Aineiston keruun ja siihen limittyvän analyysin kuluessa on voitu todeta, etteivät 

pelkästään aineiston saturaatioon kohdistuvat odotukset olleet tutkimustaloudelli-

sesti mielekkäitä tapoja rajata tutkimusta opinnäytetyöaineiston osalta.  

Uusi aineisto alkuperäisestä valintakriteeristään vapautettuna  ja asetettuna tar-

kasteluun aiempien kanssa tuottaa yhä uusia merkkejä kiinnostavista tiedonkäytön 

ilmiöistä opinnäytetöissä. Aineiston kertymistä ja teemoittumista voisi verrata köy-

den punontaan: yksikään säie ei ulotu köyden päästä päähän, eivätkä säikeet toi-

saalta katkaisematta pääty yhtä aikaa. Juuri nämä kaksi seikkaa tekevät köydestä 

eheän kokonaisuuden.68 

7.2.4 Aineistonelikko 1: koulutus tai oppimateriaali opinnäytetyön 

tavoitteena 

Nelikko 1 käsittää tapauksia, joissa opinnäytetyönä toteutetaan koulutusta ja/tai 

tuotetaan oppimateriaalia tai luodaan valmiuksia tähän. Koulutukseen liittyvän 

kontribuution voi olettaa edellyttävän sitä, että opinnäytetyössä tarvitaan ja käy-

tetään myös koulutuksen tai opetuksen ja oppimisen näkökulmaa jäsentäviä käsit-

teitä ja tiedonlähteitä. Puhe koulutussovelluksesta ei voine rajoittua pelkästään 

substanssiin vaan sen olisi käsiteltävä myös kontribuution luonnetta ja oletuksia. 

Tapausten esittely 

Tapauksessa AN1k1 opinnäytetyön kontribuutio on koulutustapahtuma harrastus-

yhteisölle. Lähettäjänä toimii opinnäytetyöhankkeen potentiaalisella yhteisökump-

panilla oleva osaamispuute, jonka opiskelija voi opinnäytetyön tekijänä täyttää jär-

jestämällä koulutustapahtuman. Myös opinnäytetyön tekijä kuuluu toteuttamansa 

koulutuksen tilaajayhteisöön, joten hänellä on kaksoisrooli. Tekijä ei kuitenkaan 

tee koulutuksen tilauspäätöstä. Vastaanottajana on toisaalta koulutuksen tilaaja or-

ganisaationa, toisaalta koulutuksen kohderyhmä, joka käsittää opinnäytetyön tilaa-

jayhteisön jäseniä sekä tekijän kutsumia henkilöitä. 

                                                        
68 Aiemmassa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöihin kohdistuvassa tutkimuksessa aineiston valinta 
perustuu esimerkiksi ammattikorkeakoulun, koulutusalan, koulutusohjelmien ja ajanjakson avulla teh-
dyn rajauksen sekä opiskelijoille esitetyn aineistopyynnön yhteisvaikutukseen (Vuorijärvi 2013, 26). 
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Subjektina tekijä käsittelee aihetta ja suhdettaan siihen myös kokemuksellisesti 

yhdistäen tutkimustietoa omiin havaintoihinsa. Omakohtaisuus tulee esiin pohdin-

nassa, mutta kulkee myös läpi tekstin. Erityisenä foorumina opinnäytteen tekemi-

sen omakohtaisen käsittelyn kannalta toimii nimenomaan blogi. 

Opinnäytetyön toteuttamisessa tekijää auttavat tiedonlähteet. Blogimerkinnäs-

sään tekijä toteaa lähteitä "jäävän yli" kontribuution toteuttamisen jälkeen. Opin-

näytetyöprosessiin liittyvässä blogissa, jonka näkökulmia käsitellään toisaalla ta-

pauksena AN2k1, tekijä kuvaa tiedonhankintaprosessiaan. Hänen näkemykseensä 

siitä liittyy olennaisesti huoli lähteiden tarkoituksenmukaisesta määrästä tiedonhal-

linnan ja -käytön ongelmana. 

Opinnäytetyö AN1k2 esitellään ammattikorkeakoulun oppimateriaaliksi. Oppi-

materiaalituotos ja opinnäytetyöraportti objekteina ovat sama kokonaisuus. Tekijä 

luonnehtii opinnäytetyötä teoreettiseksi toiminnallisen osan puuttuessa. Työn tar-

koitus on sellaisenaan toimia oppimateriaalina, vastaanottajia ovat siis tietyn opin-

tojakson opettaja(t) ja opiskelijat yksittäisessä ammattikorkeakoulussa.  

Oppimateriaalin tarve liittyy uuteen opintojaksoon lähettäjänä, toisaalta tuotos 

on ratkaisu siihen, että tekijän aiempi toiminnallisen opinnäytetyön yritys samasta 

aiheesta on kohdannut vaikeuksia. Oppimateriaalin tilaaja on tekijän viiteorgani-

saation, ammattikorkeakoulun, sisältä. Tilaajalla on toinen rooli työn ohjaajana.  

Opinnäytetyön ja oppimateriaalin muodostaman kokonaisuuden rakentami-

sessa tekijän ensisijaisia auttajia ovat hänen oma kokemuksensa sekä yhteydenpito 

yhteistyökumppaneihin. Lähteiden tehtävä on tekijän mukaan toimia muistikuvien 

todentamisen apuvälineenä tarvittaessa. Tämä painotus tuo tarkasteluun vahvasti 

läsnä olevan subjektin ja lähteet toissijaisina auttajina. Suppeassa lähdeluettelossa 

on yksi kirja, seitsemän internet-osoitetta sekä neljä henkilökohtaista viestiä.   

Tekijä ilmaisee opinnäytetyöhön liittyväksi ongelmaksi oppimateriaaliksi sel-

laisenaan soveltuvan kirjallisuuden puuttumisen. Tämä vastustajan luonnehdinta 

paljastaa olennaisen lähestymistapavalinnan:  kurssimateriaalin tulisi olla yksi kirja, 

kun taas aihepiirin kirjallisuus vaikuttaa tekijän mukaan jakautuvan epätarkoituk-

senmukaisesti useisiin spesifeihin lähteisiin, tekijän termillä "erikoiskirjoihin", joi-

ta ei voi käyttää ”sellaisenaan”.69 Opinnäytetyöhön aiheuttaa sisäisen ristiriidan op-

pimateriaalin ja opinnäytetyön raportoinnin epäselvä suhde; niiden osuuksia on 

vaikea erottaa tuotoksesta. 

                                                        
69 Taustalla näyttää vaikuttavan mahdollisesti osaston käytäntöjä heijastava tapa muokata luentomate-
riaalit aikaisempien pohjalta piittaamatta tekijyyskysymyksistä. Tämä näkyy myös tavassa käyttää läh-
teitä työssä: lähteiden tietoja ei ole aina merkitty eikä tekijän oma osuus esitettyyn käy selville. 
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Opinnäytetyön AN1k3 kontribuutio on tilaajayrityksen tuotteeseen liittyvä op-

pimateriaali. Tekijän oma kiinnostus potentiaalista yhteistyökumppania kohtaan 

toimii opinnäytetyön aiheen löytymisen kannalta merkityksellisenä lähettäjänä. 

Yhteistyökumppanin aihetarjonta on lähettäjäaktantti aiheen kannalta ja tekijän 

oma ennakko-orientaatio lähettäjänä suuntaa opinnäytetyön toiminnalliseksi.  

Opinnäytetyön vastaanottajina erottuvat tilaajaorganisaation eri funktiot, joi-

den odotetaan käyttävän materiaalia joko sellaisenaan tai muokattuna. Lisäksi opet-

tajat ja opiskelijat nimetään materiaalin käyttäjäryhmäksi. Näitä käyttäjäryhmiä 

edustavia koehenkilöitä käytetään materiaalin testauksessa ja tekijä kertoo hyöty-

neensä testaajien kommenteista. Tarkoituksenmukaisten organisointitapojen ja si-

sällön esittämisen logiikoiden löytäminen oppimateriaaliin on ongelma. Kerto-

essaan tästä tekijä selostaa ratkaisun etsimistä yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta 

ei viittaa tältä osin kirjallisuuteen. 

Tapaus AN1k4 on muusta AN1-ryhmästä poiketen ammatillisen opettajankou-

lutuksen yhteydessä toteutettu kehittämistehtävä. Se on otettu tähän yhteyteen anta-

maan vertailukohtaa ammattikorkeakoulun perustutkintoja edustaville tapauksille: 

AN1k4 sisältää koulutusnäkökulman rakenteellisena, kun se muissa tapauksissa on 

tekijän erityinen valinta. Tarkastelun kohteena on sivutoimisen kouluttajan kokema 

ristiriita substanssiosaaja-ammattilaisen ja kouluttajan rooliensa välillä. Tekijän 

omat kokemukset kouluttajana ja vertaisilta saatu palaute motivoivat tarkas-

telemaan sivutoimiseen kouluttajan tehtävään liittyvää substanssi- ja koulutus-

osaamisen välisen suhteen problematiikkaa ja toimivat siten kehittämistehtävän lä-

hettäjänä. Vastaanottajat jäsentyvät tekijän itselleen asettaman tehtävän edetessä. 

Ensimmäinen vastaanottaja ovat tekijän vertaiset, sivutoimisesti kouluttavat 

asiantuntijat, joista hän valitsee haastateltavikseen eri alojen edustajia. Haastatte-

luvastauksillaan nämä toimivat lähettäjinä toiselle ja kolmannelle vastaanottajalle. 

Toinen vastaanottaja on omaa pohdintaansa hyödyntävä tekijä-lähettäjä. Kolmas 

vastaanottaja on kehittämisraportin käsittely- ja arviointirutiini ja sen toimijat am-

matillisessa opettajankoulutuksessa. Sen yksityiskohtia ei ilmene raportista; tavan-

omaisesti kehittämistehtäviä käsittelevät toisista opettajaopintoja suorittavista 

koostuva vertaisryhmä sekä ohjaajina ja arvioijina opettajankouluttajat.  

AN1k4 on luonteeltaan pikemminkin tiedonhankintaa ja reflektointia tekijän 

omaan käyttöön kuin toimeksiantoon perustuva kehittämisraportti, jollaisia myös 

tehdään opettajankoulutuksen yhteydessä. (Jälkimmäistä edustaa tämän tutkimuk-

sen aineistossa toisaalla tarkasteltu tapaus AN3k1.) Tapauksessa AN1k4 keskeiset 

auttajat ovat henkilöinformantteja ja muita tiedonlähteitä. Eri ammattiryhmien 
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edustajien haastatteluiden lisäksi tekijä mainitsee työpaikan ja opettajankoulu-

tuksen vertaisyhteisöissä käymänsä keskustelut. Niukka kirjallinen lähteistö sisäl-

tää muutamia kouluttajan oppaita ja kaksi tutkimustyyppistä julkaisua. Tekijä ei 

näkyvästi reflektoi työskentelyään eikä esimerkiksi tuo esiin ongelmia.  

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Tapauksessa AN1k1 subjekti, lähettäjä ja vastaanottaja ovat läheisessä yhtey-

dessä toisiinsa: tekijä kuuluu työn tilaaja- ja käyttäjäyhteisöön. Tiedonlähteistä aut-

tajina voi tekijän mielestä tulla ongelma, koska löydettyinä niitä on myös käytettävä. 

Tekijä pyrkii hillitsemään näitä liian innokkaita auttajia kysymällä ja rajaamalla 

tarvittavien lähteiden lukumäärää. 

Tapauksessa AN1k2 objekti ei jakaudu opinnäytetyössä usein odotetulla taval-

la selkeästi produktiksi ja raportiksi. Opinnäytetyön lähettäjät ja vastaanottajat ovat 

ammattikorkeakoulun sisäisiä. Ei-auttajiksi päätyvät tiedonlähteet ovat ongelma 

myös tässä tapauksessa: tekijä ei toimi kirjallisten lähteiden kanssa luontevasti ja 

käyttää niitä mieluummin ”sisäistä auttajaa”, omaa muistiaan sekä henkilöinfor-

mantteja. Vaikeudet opinnäytetyön aiemman toteutuksen kanssa ovat eräänlaisia 

taakse jääneitä vastustajia ja vaikuttamassa osaltaan uuden yrityksen lähettäjinä ja 

auttajina. Tekijä ei kuvaa ongelmaksi tuotoksen kokonaisrakennetta, josta ulkopuo-

lisen on vaikea erottaa oppimateriaalin ja sen tekemistä raportoivien elementtien 

osuutta. 

Tapauksessa AN1k3 lähettäjänä toimivat tarjottu toimeksianto ja tekijän oma 

suuntautuminen nimenomaan toiminnalliseen opinnäytetyöhön jo ennen aiheen 

valintaa. Vastaanottajia ovat tilaajaorganisaation ilmaisema tarve ja se, että tekijän 

oma tarve tietyn orientaation mukaisen opinnäytetyön tekemiseen saa toteutusym-

päristön. Työn osien ennakkoarvioijat sekä kirjallisuus toimivat auttajina. Vastus-

taja-aktantteja ovat tuotokseen kohdistuvat ristiriitaiset odotukset. 

Tapauksessa AN1k4 lähettäjä on sekä tekijän että vertaisten tunnistama amma-

tillinen epävarmuus. Kohteena on epävarmuuden tunteen käsitteleminen asian-

tuntija-informanttien tarjoamien ratkaisumallien avulla. Vastaanottajina erottuu 

subjektin itseymmärrys, vertaisten kesken jakaminen sekä opintosuoritus ulkoisena 

vastaanottajana. Näistä hahmottuu eräänlainen etääntyvän vastaanoton ketju. Kes-

keisiä auttajia ovat em. asiantuntija-informantit. Vastustaja-aktanttien ilmentymiä 

ei tuoda raportissa esille. Niukat lähteet ja epävarma viittaaminen kertovat, että on-

gelmia voi liittyä tiedonhankinnan ja -käytön osaamiseen. 
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7.2.5 Aineistonelikko 2: blogit ja päiväkirjat avaavat kirjoittamisen 

toisen tilan 

Aineistonelikkoon 2 on koottu opinnäytetöitä, joihin liittyy tutkijan pyynnöstä pi-

detty päiväkirja tai tutkimuksesta erillinen blogi. Näissä opinnäytetyöhankkeissa 

tekijällä on ikään kuin käytössään kaksi tekstitilaa, joista toinen on kehkeytyvä 

opinnäytetyö ja toinen täydentäviä reflektiivisiä mahdollisuuksia tarjoava fooru-

mi.70 Nelikon aineisto muodostuu opinnäytetyön ja päiväkirjan tai blogin muodos-

tamista pareista. Päiväkirjoja on kirjoitettu tutkijan pyynnöstä, blogeja vastaavasti 

tutkijasta ja tästä tutkimuksesta riippumatta. 

 Chris Argyris on esittänyt organisaation oppimisen kontekstissa reflektiivisen 

kirjoittamisen menetelmän, joka perustuu siihen, että vuorotellen tietoisesti käyte-

tään kahta erillistä kirjoittamisen tilaa, joilla on eri funktio.71 Lähestymistavassa on 

systematisoitu ikiaikaisia pohtivan kirjoittamisen traditioita, joiden ilmentymiä 

ovat esimerkiksi päiväkirjat.  

Kirjoittamistilassa I kehittyy esitettäväksi aiottu tuotos tai argumentti kuten Ar-

gyrisin esimerkissä kuvaus ongelmallisesta viestintätilanteesta. Tilassa II tekijä kir-

joittaa itselleen ja omilla ehdoillaan tilanteesta, kuten sen herättämistä tunteista ja 

vaihtoehtoisista ratkaisumalleista, joita ei otettu käyttöön tai sisällytetty tilan I tuo-

tokseen (Argyris 2010, 26–28). Kaksi kirjoitustilaa tekee siis kirjoittamisesta mo-

niäänistä siinä mielessä, että myös valituista poikkeavia tai karsittuja vaihtoehtoja 

voidaan työstää haluttaessa laajastikin ilman, että pääargumentti siitä hämärtyisi. 

Tapausten esittely 

Tapauksiin AN2k1 ja AN2k2 liittyy blogi72 ja tapauksiin AN2k3 ja AN2k4 vastaa-

vasti päiväkirja.  

Tapaus AN2k1 kuuluu ainoana aineiston tapauksista kahteen nelikkoon ja on 

tästä syystä esitelty ensimmäisessä nelikossa tunnuksella AN1k1. Toisen nelikon 

                                                        
70 Tehdessäni tutkimukseni alussa kartoitusta päiväkirjojen käytön mahdollisuuksista, kohtasin erään 
ohjaajan vahvan mielipiteen, jonka mukaan päiväkirja olisi opinnäytetyön tekijälle lisärasitus. 
71 Argyris (2010, 26-28) käyttää välineenä (ja metaforana) kahtia jaettua paperia, jonka puoliskot on 
nimetty nimillä Left hand (omassa sovelluksessani tila I) ja Right hand (tila II). Käsitteistössäni  on tältä 
osin vaikutteita J. D. Bolterin käsitteestä writing space, jossa korostuvat kirjoittamisen teknologioiden 
mahdollistavat ja rajoittavat ominaisuudet (Bolter 1991, Kämäräinen & Lepistö 2010). 
72 Tutkimukseen valitun opinnäytetyöaineiston tekijöiden henkilöitä suojaavan linjan mukaisesti blo-
gien osoitteita tai muita yksityiskohtaisia tuntomerkkejä ei sisällytetä väitöskirjan tekstiin. 
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osana tapausta käsitellään siihen liittyvän blogin osalta. Blogi tekee opinnäytetyö-

prosessin etenemisen ja kohdatut ongelmat tietyiltä osin julkiseksi. Blogin merkin-

töjen äkillinen katkeaminen syytä kertomatta ja ennen opinnäytetyön valmistumista 

voi viitata siihen, että sen pitäminen on muodostunut tietyssä vaiheessa prosessia 

ongelmaksi. Toinen mahdollisuus on, että työ valmistui eikä blogiin kirjattu tätä.  

Tapaus AN2k2 tarkastelee tietojärjestelmässä havaittuja ongelmia ja esittää 

niiden ratkaisun käsitteellisellä tasolla järjestelmän kehitysvaatimuksina. Työn läh-

tökohtana on, että kohdejärjestelmässä on sisäinen, käyttöä vaikeuttava ristiriita, 

jonka erittelyyn ja ratkaisemiseen tekijä saa toimeksiannon. Toimeksianto on en-

simmäinen lähettäjäaktantti. Lähettäjäaktantteina toimivat myös opinnäytetyön tii-

vistelmässä eritellyt ongelmat.  

Ongelmat ja tekijän käsitys siitä, että ne tulevat opinnäytetyössä ratkaistuksi, 

muodostavat lähettäjä-vastustaja-aktanttiparin. Opinnäytetyötä objektina luonneh-

ditaan tiivistelmässä toiminnalliseksi. Työtä mahdollistavina auttajina esitetään on-

gelman ratkaisemiseen käytettyjä tiedonhankintatapoja ja tiedonlähteiden tyyppejä.  

Tapaus AN2k3 on tutkimustyyppinen opinnäytetyö, tapaustutkimus, jossa eri-

tellään tietyn tapahtuman käsittelyä yksittäisessä tiedotusvälineessä. Tätä opinnäy-

tettä voi kutsua toimeksiantotyön vastakohdaksi siinä mielessä, että tekijä määrittää 

tavoitteekseen omien ja opinnäytetyön lukijoiden mediakriittisten valmiuksien ke-

hittämisen. Opinnäytetyö on tässä selkeästi opiskelijan tahtoma interventio. 

Työn lähtökohtana on tekijän alustava havainto ristiriidasta kohteena olevan 

tiedotusvälineen ilmaisemien ja toteuttamien arvojen kesken. Tekijän sitoutuminen 

tutkimusmenetelmään on keskeinen auttaja. Hän tunnistaa ongelmaksi aineiston 

laajuuden ja rikkauden: teemojen valinta analyysiin on vaikeaa. Omassa tutkimuk-

sessani tapaukseen liittyy pyynnöstäni pidetty päiväkirja. 

Tapaus AN2k4 on muista poiketen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opinnäytetyö, johon liittyy opinnäytteen tekemistä käsittelevä, pyynnöstäni pidetty 

päiväkirja. Tapauksessa tarkastellaan erään hoitotyön käytännön edelleen kehittä-

mistä. Opinnäytetyön tekijästä riippumaton, aiemmin tehty tiedonkeruu on opin-

näytetyötä aktivoiva lähettäjä. Työn tavoitteena on analysoida ko. aineisto täyden-

täen sitä toisilla aineistoilla. Aineistotriangulaatio toimii siis auttajana.  

Tapaukseen liittyy tekijän ilmaisema uskomus aihepiirin tutkimuksen puuttu-

misesta jokseenkin täysin (ks. 10.1.1). Tämä uskomus toimii sekä opinnäytetyön 

etenemistä haittaavana vastustajana että käyttöteorian omaisena auttajana, joka 

suuntaa prosessia mukautumaan tietyllä tavalla. Opinnäytetyö muovautuu tietyn-

laiseksi tiedonkäyttöä ohjaavan virheellisen uskomuksen suuntaamana. Uskomusta 
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olisi todennäköisesti kyennyt horjuttamaan kirjastohenkilökunta, jolle näyttää jää-

neen tältä osin ei-auttajan asema.  

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Päiväkirjat ja blogit tarjoavat mahdollisuuden käsitellä opinnäytetyöstä ja sen teki-

jästä asioita, joita ei välttämättä haluta tai voida ilmaista opinnäytetyössä. Ne ovat 

opinnäytetyöhön nähden toinen, kokeilujen ja reflektion mahdollisuuksia tarjoava 

tekstitila. Välineiden ominaisuudet, kuten päiväkirjan oletettu yksityisyys ja blogin 

mahdollinen julkisuus muovaavat näiden mahdollisuuksien käyttöä.73 

Aineistonelikon päiväkirjatapauksissa AN2k3 ja AN2k4 päiväkirjojen pitämi-

seen vaikuttaa tutkija lähettäjänä ja vastaanottajana. Koska päiväkirjan pitäminen 

on vapaaehtoista eikä pakollisen tutkimuspäiväkirjan kaltainen osa opinnäytetyön 

kokonaisuutta, lähettäjä- ja vastaanottajaroolit kuuluvat myös opinnäytetyön te-

kijälle. Mikäli päiväkirjasta (tai blogista) saadaan opintosuoritus toimittamalla oh-

jaajalle tuotoksen kopio tai erillinen yhteenveto, myös ohjaaja toimii sekä lähettä-

jänä että vastaanottajana.  

Aineistonelikon blogitapaukset AN2k1 ja AN2k2 ovat tutkimuksestani riippu-

mattomia. Niissä siis blogin ja opinnäytetyön suhteet määrittää blogin pitäjä siihen 

asti, kunnes niihin kohdistuu näitä suhteita tarkastelevaa luentaa. Tutkija on näin 

ollen vastaanottaja, mutta ei lähettäjä. 

Tapaukseen AN2k4 liittyy mahdollisuus tulkita kirjasto ei-auttajaksi. Kirjasto-

henkilökunnan osaamisen mahdollistama, mutta toteutumatta jäänyt kriittinen pa-

nos olisi toteutuessaan näyttäytynyt subjektin tulkitsemana joko auttajaksi uuden 

käsityksen tarjoamien mahdollisuuksien osoittajana tai vastustajaksi noudatetun 

ajattelumallin horjuttajana ja työmäärän mahdollisena lisääjänä. 

Aineistonelikko 2 tarjoaa muista poikkeavia mahdollisuuksia tarkastella opin-

näytetyötoiminnan aktanttirakenteita: päiväkirjoissa ja blogeissa opinnäytetöiden 

tekijät mahdollisesti tuottavat reflektoivaa ainesta, jossa voi esiintyä opinnäyte-

työteksteistä poikkeavia tai näitä täydentäviä aktanttikonfiguraatioita.  

                                                        
73 Molemmat tarkastelemani blogitapaukset ovat päätyneet tutkimuksen aineistoon julkisilta blogilis-
toilta (eikä esimerkiksi ammattikorkeakoulujen mahdollisesti suljetummilta opinnäytetyöfoorumeilta). 
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7.2.6 Aineistonelikko 3: teorian aseman ja rakenneratkaisujen 

vaihteluita 

Nelikon 3 tapauksia yhdistävät keskeiset piirteet liittyvät erilaisiin asemiin ja mer-

kityksiin, joita teorialle ja sen lähikäsitteille annetaan opinnäytetyön tuotoksessa tai 

prosessin kuvauksessa sekä poikkeuksellisiin toteutusratkaisuihin. Aineiston va-

linnan ja nelikoiden muodostuksen dynamiikassa AN3 syntyi aluksi koettelemaan 

ja laajentamaan ensimmäisten kahden nelikon sekä näiden ulkopuolella olevien, 

vielä lopullisesti sijoittamattomien tapausten luomaa pohjaa. 

Tapausten esittely 

Tapaus AN3k1  on ammatillisen opettajankoulutuksen yhteydessä toimeksiantajalle 

ryhmätyönä toteutettu kehittämistehtävä, jossa tuotetaan oppimateriaali tietyistä 

työmenetelmistä. Materiaalin potentiaaliseen käyttäjäryhmään kuuluu eritasoisia 

oppilaitoksia sekä menetelmiä hyödyntäviä yrityksiä.  Lähettäjä- ja subjekti-

aktantit kohtaavat yhden tekijöistä kuuluessa toimeksiantajan organisaatioon. Toi-

meksiantaja on hankkeen tulosten ensimmäinen vastaanottaja, joka välittää niitä 

eteenpäin käyttäjille. Toisena vastaanottajana on sekä koulutusorganisaatioita että 

yrityksiä, joiden toimialaan koulutuksen aihepiiri liittyy. Tekijöiden auttajia ovat 

toimeksiantajan käyttöön antama materiaali, asiantuntijahaastattelu sekä suppea 

perehtyminen kirjallisuuteen. Oppimateriaalia käsitellään kohderyhmän oppimisen 

auttajana.  

Tapauksessa AN3k1 on tunnistettavissa useita ristiriitoja. Kuten tapauksessa 

AN1k3 oppimateriaalituotoksen salaaminen synnyttää jännitteen opinnäytettä ja 

opettajankoulutuksessa sitä vastaavaa tuotosta koskevan julkisuusodotuksen ja 

toimeksiantajan tarpeiden välille. Jännitteet asiantuntijan ja kouluttajan roolien 

välillä sekä asiasisältöjen hallinnan ja pedagogisen osaamisen kesken tulevat esiin 

oppimateriaalin laatimisen taustatekijöinä kuten myös opettajankoulutusta edusta-

vassa tapauksessa AN1k4. Tässä on nähtävissä ero perustutkintoa edustavaan tapa-

ukseen AN1k2, jossa tekijä ei problematisoi asemaansa oppimateriaalin laatijana 

eikä tarkastele asetelmaa kirjallisuuteen nojaten. 
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Tapaus AN3k2 edustaa uuden työntekijän perehdyttämiskansion laatimista 

opinnäytetyönä. Uudelle työntekijälle tarkoitettu orientoiva materiaali, perehdytys-

kansio tai perehdyttämiskansio, on ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kohteena 

varsin usein. 74 

Tekijä kuvaa opinnäytetyössä soveltamaansa teoriaa välttämättömäksi autta-

jaksi tuotoksen tekemisen valmiuksien luojana. Hän tunnistaa ongelmia, jotka liit-

tyvät hiljaisen tiedon eksplikointiin (termiä hiljainen tieto tai siihen liittyviä ilmei-

siä kirjallisia viittauksia työssä ei esiinny): kirjallisessa muodossa olevaa tapaus-

kohtaista taustamateriaalia on niukalti ja kontaktihenkilöiden kiire haittaa tiedon-

saantia. Tekijä mainitsee perehdyttämismateriaaliin kohdistuvista odotuksista syn-

tyvän sisällön kattavuuden ja esityksen tiiviyden ristiriidan. Julkisessa opinnäyte-

työssä raportoidaan monien muiden toimeksiantotöiden tapaan salaisen tuotoksen 

tekemisestä. Perehdyttämisen ja työnopastuksen eron tekeminen selväksi materiaa-

liin kohdistuvissa odotuksissa, suunnittelussa ja toteutuksessa on aiheeseen liittyvä 

käsitteellistä rajanvetoa edellyttävä ristiriita.  

Tapauksessa ei suoraan viitata relevantiksi todettavissa olevaan hiljaisen tiedon 

käsitteeseen. Tiedonlajeja ja niiden välisiä suhteita koskevan tietämyksen hyödyn-

täminen olisi tekijän soveltamia teorioita täydentävä potentiaalinen auttaja, jonka 

käyttöön saamista informaatikko yhdessä ohjaavan opettajan kanssa voisi tukea 

interventiolla. 

Tapauksessa AN3k3  tekijä perehtyy tiettyyn tekniseen järjestelmään ja raportoi 

opinnäytteessään perehtymisensä tuloksia. Lähettäjänä esitetään tekijän henkilö-

kohtainen kiinnostus. Ulkopuolista tilaajaa ei mainita. Tiedonhankinta ja rapor-

tointi palvelevat opinnäytetyön mahdollistajana ja tekijän osaamisen vahvistajana. 

Työn kohde jäsentyy teknisen järjestelmän, sen sovellusalueen ja toteutusvälineen 

ja näiden muodostaman kokonaisuuden erittelyksi opinnäytetyönä. Ohjaaja ja 

yhteistyökumppanin edustaja nimetään henkilöauttajina. Järjestelmäkuvauksissa 

keskeinen auttaja-aktantti on toteutusteknologia. Toteutusteknologian mahdollista-

ja on puolestaan sen kehittäjäorganisaatio.  

Työn aktanttirakenteessa kiinnittää huomiota vastustaja-aktantin ilmentymien 

puuttuminen jokseenkin kokonaan. Opinnäytetyöprosessin ongelmia tai vaikeuksia 

ei eritellä. Ainoat vaikeuksiin tai ongelmiin liittyvät maininnat kohdistuvat esitel-

lyn järjestelmän tai toteutusteknologian, siis kohteen ja välineen, ominaisuuksiin. 

                                                        
74 Theseus-tietokannasta hakutuloksia termeillä perehdytyskansio tai perehdyttämiskansio ilman katkai-
sua löytyy lokakuussa 2014 yhteensä yli tuhat. 
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Poikkeuksen tästä muodostaa alkusanojen toteamus "käytännön osuuden" puuttu-

misesta ja siten päätymisestä "teoreettiseen tutkielmaan". Asetelma tuo voimak-

kaan teoria-käytäntö-jännitteen. Koulutusalalla opinnäytetöihin odotetaan liittyvän 

produkti, jollaisen toteuttaminen ei  valitusta aiheesta kuitenkaan ole tässä tapauk-

sessa mahdollista. Järjestelmän erittelyyn asetelmana päädytään ohjaajan kanssa 

käydyn dialogin tuloksena. Orientaation valintaa ei tueta kirjallisin lähtein. Vastaa-

va dialoginen, mutta ei kirjallinen, orientaatiovalinta ”teoreettisen työn” hyväksi 

on edellä esitellyssä tapauksessa AN1k2. 

Tapaus AN3k4 on aineistossa erityinen. Näin on siitä huolimatta, että tässä tut-

kimuksessa yleisemminkin tavoitellaan pikemminkin opinnäytetyötoiminnan mo-

ninaisuutta kuin havaintoja yhdenmukaisuuksista. Tapauksesta näet puuttuu useita 

rakenteita, joita voi pitää opinnäytetyön ja ei-opinnäytetyön rajaa määrittävinä: 

AN3k4 ei sisällä erillistä opinnäytetyön raporttiosaa, vaan ainoastaan tiivistelmän, 

lähdeluettelon sekä liitteenä oppimateriaalin sisältöluonnoksen. Lisäksi kokonai-

suuteen on kuulunut salattu digitaalinen oppimateriaalituotos.  

AN3k4 on siten ”negatiivinen case”, vastaesimerkki, jonka tehtävänä on ri-

kastaa hahmottuvaa käsitteellistä ulottuvuutta (ks. Corbin & Strauss 2008, 84), ku-

ten opinnäytetyöksi hyväksyttävän tuotoksen piirteitä. Tässä negatiivinen tapaus 

tuo esiin, ettei ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöksi tai vastaavaksi tuotokseksi 

hyväksyttävän opinnäytetyön tarvitse sisältää raportoivaa tekstiä, vaan (ilmeisesti) 

neuvottelemalla raportti voidaan korvata tiivistelmällä ja toiminnallisella tuotok-

sella, joista jälkimmäinen lisäksi salataan.   

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Tapauksessa AN3k1 vastaanottaja-aktantteja esiintyy useissa ”portaissa”. Toimek-

siantajan edustaja (I vastaanottaja) välittää opinnäytetyön tuloksia henkilöstölle (II 

vastaanottaja) edelleen muokattavaksi materiaaliksi koulutuksen osallistujia (III 

vastaanottaja) varten. 

 Tapauksessa AN3k2 esitetään teorian toimineen auttajana, joka tekijän mu-

kaan suoranaisesti mahdollisti kohteen, perehdyttämiskansion, työstämisen tarkoi-

tuksenmukaiseksi. Tavallisemmin auttajan ilmentyminä esiintyvät mm. toimeksi-

antajat, muut yhteistyökumppanit ja ohjaajat. 

Tapauksessa AN3k3 kiinnittää huomiota vastustaja-aktantin esiintymien puut-

tuminen opinnäytetyön tekemisen kuvauksesta. Ainoat mainitut vastustavat ele-

mentit ovat sellaisia tarkasteltavan kohteen ominaisuuksia, joita tekijä pitää on-



140 

gelmallisina sekä asetelma, josta puuttuu ”käytännön osuus” eli tekijän mahdolli-

suudet kokeilla järjestelmää vaikuttamalla sen toimintaan. Järjestelmään perehty-

minen ja sen dokumentointi eivät tuota mainintoja vaikeuksista. 

Rakenteeltaan poikkeuksellisen tapauksen AN3k4 toteutuksen vaikuttaa teh-

neen mahdolliseksi se, että ammattikorkeakoulun tietty osasto75 on toiminut lähet-

täjä- ja vastaanottaja-aktantteina poikkeuksellisen vahvoissa rooleissa. Ulkopuo-

linen toimeksiantaja tuskin olisi voinut muuttaa opinnäytetyöraportin ja muun tuo-

toksen tavanomaisesti toisiaan täydentävää suhdetta poikkeukselliseksi korvaa-

vuudeksi. Ammattikorkeakoulun osaston hallitessa sekä sisäisiä että ulkoisia lä-

hettäjä- ja vastaanottajarooleja näin on voitu ainakin tässä tapauksessa menetellä. 

Prosessissa ikään kuin ”heikkona vastustajana” ohitetaan totunnainen opinnäyte-

työn ontologia suuremman yhdessä sovitun päämäärän, tärkeän oppimateriaalin, 

mahdollisimman esteettömän tuottamisen hyväksi. 

7.2.7 Aineistonelikko 4: Johari-ikkuna välitason jäsentimenä 

Nelikon 4 tapauksissa opinnäytteiden keskeisenä käsitteellisenä rakenteena toimii 

Johari-ikkunaksi kutsuttu, tutkimuksellisesta taustastaan monikäyttöiseksi heuris-

tiikaksi irrotettu jäsennysväline. 

Johari-ikkuna76 on nelikenttä, jonka ulottuvuuksina ovat kohteen tuntemista  ja 

kohdetta tarkastelevia toimijoita esittävät dikotomiat.  Strategisen ajattelun välinei-

den nelikentässään Krogerus ja Tschäppeler (2012) luokittelevat Johari-ikkunan it-

seen suuntautuvan ajattelun välineeksi. 

Tapausten esittely 

Tapaus AN4k1 on tiedonhallintasovelluksen kehittäminen ison yrityksen yksikölle. 

Tiivistelmässä opinnäytetyön kohteena olevaa sovellusta kuvataan sen auttaja-

roolin sekä tietosisältöjen kautta. Sovellus toimii auttajana tiedonhallinta- ja 

viestintäongelmien ratkaisemisessa. Ongelman omistajia eli vastaanottaja-aktantin 

ilmentymiä  ovat järjestelmän tulevat käyttäjät. Työn kokonaisuutta motivoivana 

                                                        
75 Tapauksen AN3k4 toteutusympäristössä on käytetty termiä osasto, jota kaikki ammattikorkeakoulut 
eivät organisaatiokuvauksissaan käytä. 
76 Englanninkielinen muoto Johari Window suomennetaan toisinaan harhaanjohtavasti ”Joharin ikku-
naksi” (aineistossani näin tehdään kaikissa neljässä sitä hyödyntävässä tapauksessa). Johari tunnetaan 
sukunimenäkin, mutta tässä se on kuitenkin kehittäjien Joseph Luftin ja Harry Inghamin nimistä muo-
dostetuksi sanotun (esim. Krogerus & Tschäppeler 2012, 48)  ”tuotenimen” lyhenteenomainen osa. 
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lähettäjä-auttajana tekijä näkee tietotekniikan kehityksen. Tekijän auttajina esite-

tään käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä ja asiantuntijainformantteja. Vastustajia kä-

sitellään niukasti. Näiksi on tulkittavissa tiedonkeruun tulokset, jotka eivät olleet 

täysin relevantteja kehittämistehtävän kannalta. 

Johari-ikkunaa käytetään arvioitaessa kehitettyä sovellusta (AN4k1, 17–18). 

Johari-ikkunan soveltamisalaa on siis laajennettu ihmisen itsetuntemuksesta arte-

faktien merkitysten tarkasteluun. Tekniikkaa luonnehditaan ”teoriaksi tietämyksen 

tasoista” (AN4k1, 17). Luonnehdinnan yhteydessä viitattu lähde (Choo 2001)  liit-

tyy tietämyksen hallintaan organisaatiossa. 

 Tapaus AN4k2 on usean kehittämishankkeen yhteisenä toimeksiantona tehtävä 

opinnäytetyö. Työn lähtökohtana on yrityksen koon ja yrittäjän jaksamisen välinen 

ristiriita tietyllä toimialalla. Kohteeksi määritellään tutkittava ilmiö, jonka tarkas-

telu perustuu tiettyyn tiedonkeruumenetelmään auttajana. Opinnäytetyö on osa 

kansainvälistä hanketta, jossa osan tiedonkeruusta tekivät paikalliset ammatti-

korkeakouluopiskelijat toisessa maassa ollen siis opinnäytetyön toteutuksen autta-

jia. Opinnäytetyössä ei eksplisiittisesti mainita kohdattuja ongelmia tai muita sen 

tekemiseen liittyviä vastustaja-aktantin ilmentymiä. 

Johari-ikkunaa käytetään tiedonkeruun apuvälineenä vuorovaikutustilanteissa 

haastateltavien kanssa. Ainoa menetelmään suoraan liittyvä lähde tässä sovelluk-

sessa on lähdeluetteloon otettu etälukion oppimateriaali, johon ei viitata tekstissä 

(AN4k2, 68). 

Tapauksessa AN4k3 tarkastellaan opinnäytetyöhankkeen osana toteutetun 

koulutuksen vastaanottoa ja esitellään koulutuksen sisältöä. Opinnäytetyön koh-

teena on tietyn koulutuksen relevanssin tutkiminen. Tutkimus tapahtuu toteuttamal-

la koulutus sekä keräämällä ja analysoimalla palaute eli käyttämällä toteutus- ja 

palauteprosessia auttajana. Kirjallisuus toimii auttajana koulutuksen sisällön tuot-

tamisessa. Edelleen auttajia ovat myös käytetyt tiedonkeruu- ja analyysimenetel-

mät. Vastaanottajana koulutuksen kohderyhmän mielessä on vapaaehtoinen nuori-

soryhmä. Ryhmän motivointi ja oman opetus- ja ohjausosaamisen puutteet aiheut-

tivat tekijän raportoimaa huolta ilmentäen siten vastustaja-aktanttia opinnäytetyön 

toiminnallisessa osassa. Tiivistelmässä esiintyy teoria vs. käytäntö -asetelma toteu-

tetun koulutuksen luonnehdinnassa: tekijä käsittää pitämänsä luennot teoriaksi ja 

niihin perustuvat keskustelut käytännöksi.  

Johari-ikkuna esitellään opinnäytetyössä toteutetun koulutuksen yhteen aihe-

piiriin liittyvänä tekniikkana. Opinnäytteen tekstissä se taustoitetaan kertomalla ke-

hittäjistä sekä kuvaamalla tekniikkaa kognitiivisen psykologian piirissä kehitetyksi 
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työkaluksi ja sovellukseksi itsetuntemuksen parantamiseen arkielämän tilanteissa. 

(AN4k3, 24, 49.) 

Tapaus AN4k4 on toimeksiantotyö, jonka kohteena ovat tarkasteltavien yritys-

ten arvot ja toisaalta haastateltujen työntekijöiden arvot sekä näiden välinen suhde. 

Tiivistelmässä esitetään kaksi erillistä tulkintaa opinnäytetyön kohteesta. Tutki-

muksessa auttajana toimivat tiedonkeruu ja analyysi ovat tiivistelmässä yleisinä 

mainintoina. Tuoreiden lähteiden löytäminen aiheesta mainitaan ongelmaksi, mikä 

kertonee tiedonhankinnan ja sen ohjaamisen eikä niinkään lähdepohjan ongelmista. 

Tiivistelmässä on sisäinen ristiriita tutkimuksen kohdeilmiön esittämisessä.  

Johari-ikkunaa kuvataan aineistossa ”harjoitukseksi” (AN4k4, 16).  Ainoa me-

netelmään liittyvä viitattu lähde ei tue luonnehdintaa, vaan käyttää termiä ”vuoro-

vaikutusmalli”. Em. lähteenä on valmennusyrityksen www-sivuilla oleva suppea ja 

itsessään lähteetön esittely, johon viitataan myös tapauksessa AN4k3. 

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Nelikon AN4 tapausten orientaatiot vaihtelevat tietojärjestelmien kehittämistoi-

meksiannoista tutkimustyyppisiin ja itsereflektiota painottaviin töihin. Niinpä 

myös lähettäjä- ja vastaanottaja-aktanttien ilmentymät ja tarkastelutavat vaihtelevat.  

Opinnäytetyön tekijä tarkastelee toimintaansa laajasti ja omakohtaisin ilmauk-

sin tai ”ulkoistaa” subjektiutensa suppeasti ja kolmannessa persoonassa käsitellyk-

si ”tutkijaksi”. Myös kohde vaihtelee kehitettävästä järjestelmästä moni-ilmeisem-

piin ja vaikeammin rajattaviin aiheisiin. 

Auttajina käsitellään tiedonkeruun ja -käsittelyn menetelmiä sekä informant-

teja. Vastustaja-aktantin ilmentymiä otetaan selkeämmin esiin lähinnä omakohtai-

sella otteella käsitellyssä tapauksessa AN4k3.  

Aineiston valintakriteerinä nelikossa käytetty Johari-ikkuna on näissä tapauk-

sissa moni-ilmeinen, vaihtelevasti ja vähäiseltä lähdepohjalta tulkittu auttaja. 

7.2.8 Aineistonelikko 5: SWOT-analyysi välitason jäsentimenä 

Nelikon 5 tapauksissa keskeisenä lähestymistapana on SWOT-analyysi, joka Joha-

ri-ikkunan tavoin voi ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä näköjään hyväksytysti 

toimia teoreettisen viitekehyksen tehtävässä. 

1960-luvulla kehitetyllä SWOT-analyysilla on ollut vakiintunut asema yksin-

kertaisena strategian muotoilun välineenä. Perusmuodossaan sitä ovat korvanneet 
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jo ennen vuosituhannen vaihdetta kehittyneemmät resursseihin ja kilpailuun kes-

kittyneet analyysikehikot. Yksinkertaisen rakenteen ohella SWOT:in etuna on pi-

detty tarkastelukohteen sisäisten ja ulkoisten näkökulmien samanaikaista esilläpi-

toa jompaankumpaan keskittymisen sijasta. (Dyson 2004.)  

Vaikka SWOT kuuluu yhä suosittujen heuristiikkojen joukkoon populaarien 

ongelmanratkaisuoppaiden (esim. Krogerus & Tschäppeler 2012) sekä hallinto- ja 

koulutusorganisaatioidenkin internet-sivustoillaan77  esillä pitämänä, voidaan ai-

heellisesti kysyä, onko sillä edellytyksiä pelkistetyimmässä muodossaan, pelkkänä 

näkökulmien erottelijana, olla esimerkkien osoittamalla tavalla keskeisessä ase-

massa korkeakoulun opinnäytetyön käsitevälineistössä.78 

Tapausten esittely 

Tapaus AN5k1 käsittelee palvelutuotteen kehittämistä; lähettäjänä eli toiminnan 

käynnistäjänä on alueellinen kehittämishanke. Vastustajana mainitaan aiemman 

tutkimuksen puute. Tätä arviota epäilevä voi nähdä opinnäytetyössä tiedonhan-

kinnan valmiuksien ja mahdollisuuksien ristiriidan. Tutkimuksen auttajina maini-

taan lähteitä ja muita tiedonhankintakanavia sekä käytettyjä analyysin lähesty-

mistapoja. Opinnäytetyön tuloksena tuodaan esiin kehitetty palvelutuote, vaikka 

kyse lienee lähinnä taustaselvityksestä ja suunnitelmasta. Hankkeen osallistujayri-

tykset ja toimiala mainitaan tulosten käyttäjinä. Hankkeen toimintaympäristön jä-

sentämisessä käytetty SWOT-analyysi oletetaan tunnetuksi eikä eksplisiittisiä läh-

teitä sille esitetä. 

Tapaus AN5k2  tarkastelee erään julkisorganisaation turvallisuuden kehittämis-

tä. Lähettäjänä toimii organisaation turvallisuutta käsittelevä julkinen keskustelu 

sekä tekijän oma kokemus tästä ympäristöstä. Myös tekijän subjektiutta jäsentää 

mainittu aiempi työkokemus kohdeorganisaatiosta. Ongelmat mainitaan aluksi epä-

suorasti tarkastelemalla niihin varautumista yleisesti osana toiminnan kehittämistä.  

Tutkimus jakautuu kolmeen osaan käsitellessään ongelmien ratkaisemiseen 

tarvittavia tietoja, tulevan toiminnan ennakointia sekä ongelmiin varautumista ris-

kienhallinnan avulla. Tutkimuksen auttajia ovat useat tiedonkeruun ja analyysin 

menetelmät sekä niiden välinen triangulaatio. Yhtenä välineenä on SWOT-analyysi 

                                                        
77 Opetushallitus (s.a.): Etusivu / Säädökset ja ohjeet --- Menetelmiä ja työvälineitä / SWOT-analyysi 
78 Tämän tutkimuksen kannalta SWOT-ruudukko on kuitenkin kiinnostava myös sikäli, että sitä voidaan 
Johari-ikkunan tapaan pitää tutkimuksen keskeiseen välineistöön kuuluvan semioottisen neliön 
sovellutuksena. Sisäinen vahvuus ja heikkous sekä ulkoinen mahdollisuus ja uhka ovat semioottisen 
neliön muodossa tarkasteltuina saman laajennetun opposition osapuolia. 
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osana laajempaa menetelmällistä kokonaisuutta. SWOT-analyysin toteuttamisessa 

hyödynnetään kansainvälistä esimerkkiä vastaavasta organisaatiosta. Tutkimuksen 

toteuttamisen ongelmiksi mainitaan toimeksiannon laajuus ja väljyys sekä yksin-

työskentelyn rajoitukset. 

Tapaus AN5k3 on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuotetaan perehdyttämis-

kansio terveydenhuollon organisaation yhden yksikön tiettyyn toimintoon. Yksik-

kö edustaa siten lähettäjä- ja vastaanottaja-aktantteja. Työn tulosten käyttäjiä ovat 

uudet työntekijät ja opiskelijat sekä perehdyttämistoiminnan jatkokehittäminen. 

Tekijä jäsentää subjektiuttaan esittäen asemansa opiskelijana ja organisaation 

palveluksessa aiemmin työskennelleenä työntekijänä. 

Keskeisiä tekijän auttajia ovat perehdyttämiseen ja tilaajayksikön toimialaan 

liittyvät tiedonlähteet ja muut tiedonhankinnan keinot, kuten informantit. Tiedon-

lähteistä osa mainitaan erikseen teorian lähteinä ja toisaalta käsitellään teoreettista 

viitekehystä yhden käyttäjäryhmän auttajana. Opinnäytetyön orientaation löytämi-

sessä keskeinen auttaja on toiminnallisen opinnäytetyön piirteitä määrittelevä opas. 

SWOT-analyysia käytettiin työn itsearvioinnin välineenä, siis tekijää tukevana 

auttajana. Raportissa ei kuitenkaan tuoda sen avulla esiin ongelmia, vaan analyy-

sikehikkoa hyödynnetään ennemmin tehtyjä valintoja vahvistavana välineenä. 

Yleisestikin tämän opinnäytetyön tekijä karttaa tekstissään kaikenlaista vaikeuk-

sien, ongelmien tai edes ”haasteiden” mainitsemista. Vain potilaalle annetaan rooli 

myös ”vaikeista asioista keskustelijana” (AN5k3, 24–25). 

Tapaus AN5k4 on organisaation tiettyjen prosessien tehostamiseen tähtäävä 

insinöörityö. Työtä jäsentää ristiriita toiminnan nykytilan ja tavoitetilan välillä. Lä-

hettäjäaktantteja ovat organisaatiossa tunnistetut tiedonkulun ongelmat ja tavoit-

teena tiedonkulun parantaminen. Auttaja-aktantteina esitetään teoreettiset viiteke-

hykset sekä toiminnan havainnointi ja mittaaminen. Vastustaja-aktanttia edustavat 

toimintaan (rajoittavasti) vaikuttavat viranomaismääräykset. SWOT-rakennetta 

käytetään opinnäytetyössä löydettyjen ratkaisumallien vertailuun. 

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Nelikon AN5 opinnäytetyötapaukset ovat luonteeltaan kehittämistehtäviä. Niille 

olisi luontevaa seuraavan kaltainen aktanttirakenne: Toimeksiantaja tarjoaa lähet-

täjänä tehtävän ja käyttää vastaanottajana tehtävän ratkaisussa saavutettuja itselleen 

uusia tietoja ja muita tuloksia. Objektina on kertyvä ja kehittyvä, raportin ja mah-

dollisesti muun tuotoksen muotoon kiteytettävä osaaminen, jonka tuottajana myös 

opinnäytetyön tekijä-subjekti kehittyy asiantuntemuksessaan. Käytetyt välineet, 
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menetelmät ja lähteet sekä työtä ohjaavat ja muutoin tukevat asiantuntijat ovat 

luontevasti auttajia. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole klassinen saavutustarina ilman 

vastuksien ja ongelmien, jopa tappioidenkin tarkastelua.  

Esitetty rakenne pätee nelikon AN5 tapauksiin viimeksi mainittua ulottuvuutta 

lukuun ottamatta. Ongelmat ja vastukset näyttävät jäävän kovin vähälle huomiolle. 

Tämä on siksikin hämmästyttävää, että SWOT-jäsennin korostaa niitä kahdessakin 

nimielementissään, heikkouksissa (weaknesses) ja uhissa (threats). On laajempi ky-

symys, miten syntyy ja mihin pyrkii mahdollinen vaikeuksista vaikenemisen eetos 

opinnäytetöissä. Onko esimerkiksi ammattikorkeakoulun ideologisissa rakenteissa 

ja itsemäärittelyssä jotakin, joka saa opiskelijatkin ”parantelemaan” opinnäytetyön 

kokonaisvaikutelmaa jättämällä vaikeuksien kuvaamisen olemattomaksi? Kuuluu-

ko opinnäytetöissä ja työelämän hankkeissa edetä sivuille vilkuilematta ja vaikeuk-

sista vaieten silläkin uhalla, että ulkopuolinen tarkastelija väistämättä huomaa tä-

män peittelyn? 

7.2.9 Aineistonelikko 6: tietoperustan käsitteen muuntelua 

opinnäytetyön viitekehysratkaisuissa 

Nelikon 6 tapauksissa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja käyttää tietoperustan käsi-

tettä opinnäytetyön viitekehystä luovana elementtinä. Nelikon tarkastelun lähtö-

kohtana on Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suosituksessa 

esitetty ehdotus teoreettisen viitekehyksen käsitteen tai vähintään nimityksen kor-

vaamisesta tietoperustalla (Opinnäytetyön laadun tekijät…2006, 5, 41) ja sen muo-

toutuminen opinnäytetyön tekijöiden valitsemiksi ratkaisuiksi. Nelikon 6 lisäksi 

tietoperusta-termiä käytetään aineiston tapauksissa AN2k4, AN4k1 ja AN5k2, 

jotka on edellä esitelty toisissa yhteyksissä. 

Tapausten esittely 

Tapaus AN6k1 liittyy tiettyä sairautta koskevaan hoitoalan ammattilaisten amma-

tillisen tietämyksen parantamiseen. Opinnäytetyöhankkeen lähtötilanteeksi kuva-

taan ristiriita, jossa hoitotyön kehittyminen ja asiakkaiden vaatimukset (sic!) edel-

lyttävät alalla työskenteleviltä tietojensa "päivittämistä". Nämä ovat siis opinnäy-

tetyön lähettäjäaktantteja. Tarkasteltavana kohteena on  tietty sairaus, siihen liittyvä 

tietämys sekä konkreettisemmin työstettävänä kohteena opinnäytetyötekstin ohella 

ammattihenkilöstölle tarkoitettu suppea tiedotus- tai oppimateriaali. 
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Tekijä ilmentää subjektia varovasti, puhuen opinnäytteen tekstissä itsestään 

passiivimuodossa tai tulevalla tutkinto- tai ammattinimikkeellään eikä mainitse it-

seään opinnäytetyösopimuksen allekirjoittajien joukossa. Kyselylomakkeen saat-

teessa tekijä puhuu itsestään sekä ensimmäisessä että kolmannessa persoonassa.  

Materiaali on opinnäytetyön lähettäjänä toimivan tiedontarpeen tyydyttämistä 

palvelemaan tarkoitettu auttaja. Tekijä kohdistaa tähän auttaja-aktantin ilmenty-

mään vahvoja odotuksia: ammattikorkeakoulun opinnäytetyön liitteen käsittämi-

nen diagnoosin apuvälineeksi (AN6k1, tiivistelmä) on paljon sanottu. 

Tapauksessa AN6k1  tietoperusta-termi on nostettu merkittävälle paikalle hoi-

toalan opinnäytetyön nimekkeeseen Hanna Hyttisen väitöskirjassaan tunnetuksi te-

kemällä tavalla (ks. 11.3). Tapauksessa käytetään termiä tietoperusta subjektiivi-

sessa merkityksessä "henkilön tietämys aihepiiristä hänen itsensä arvioimana". Ter-

miä käytetään kyselylomakkeessa ilman selitystä. Tiedontarpeella puolestaan tar-

koitetaan vastaajien itsensä kyselylomakkeella arvioimia puutteita tietämyksessään 

opinnäytetyön tekijän valmiiksi nimeämillä osa-alueilla.79 

Tapauksessa AN6k2 tekijä toteutti taiteellisen yleisötapahtuman sitä varten  laa-

timaansa sisältöä käyttäen. Muista aineiston tapauksista poiketen tekijä tarkastelee 

opinnäytteen johdannossa itseään subjektina eräänlaisessa pienoisomaelämäker-

rassa. Tämä lähestymistapa on toista ääripäätä jatkumolla, jonka toisessa päässä 

tekijä nimeää itsensä tutkijaksi kertomatta itsestään opinnäytteen tekstissä mitään 

muuta. 

Lähettäjä- ja vastaanottaja-aktantit kytkeytyvät tapauksessa AN6k2 tiiviisti toi-

siinsa: lähettäjänä korostuu tekijän oma mielenkiinto ja vastaanottajana puolestaan 

opinnäytetyössä tarkastellun produktin ja saatujen kokemusten hyödyntäminen 

tekijän tulevassa taiteellisessa toiminnassa. Toiminnan keskeisiä auttajia ovat kir-

jallisuus ja taiteelliset esikuvat; jälkimmäisiä tekijä erittelee perusteellisesti. Ai-

neiston muista tapauksista poiketen tekijä kertoo avoimesti toiminnassa kohtaa-

mistaan vaikeuksista. Niitä olivat luovaan prosessiin liittyvät ongelmat ja vaikeudet 

löytää sekä produktin vaatimuksiin soveltuvaa henkilökuntaa että yleisöä.  

Tietoperusta-termillä viitataan opinnäytetyön yksittäisiin lähteisiin, jotka tee-

moihin jaoteltuina synnyttävät, jälleen muista aineiston opinnäytetöistä poiketen, 

vaikutelman lukuisista ”tietoperustoista”. 

                                                        
79 Tapauksessa AN6k1 on tiedonhankinnan ja -käytön tutkimuksen sekä kirjastoammatillisen praksiksen 
tunnistama asetelma, ammatilliset tiedon tarpeet ja niiden täyttäminen, esillä tavalla, jonka voi nähdä 
kirjastohenkilökunnan antamalle (täydentävälle) erityisohjaukselle otollisena. Opinnäytetyön tekstissä 
ei viitata tällaisen ohjauksen toteutumiseen. 
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Tapauksessa AN6k3 tavoitteena oli luoda toimeksiantajayrityksen taloushallin-

non tietystä osa-alueesta prosessikuvaus ja esittää kehittämisehdotuksia. Lähet-

täjäaktantteja ovat yritys toimeksiantajana sekä tarkasteltavan osa-alueen tunnistet-

tu ongelmallisuus. Vastaanottaja-aktanttina on yritys toimeksiantajana ja sen omin 

toimenpitein kehitettävät toiminnan osa-alueet. (Jos opiskelija tekisi konkreettista 

kehittämistyötä, olisivat myös sen kohteet toiminnan objekti-aktantin ilmentymiä.)  

Auttaja-aktanteiksi tapauksessa tunnistetaan aihepiiriin liittyvät käsitteet ja 

standardit. Vastustaja- tai ei-auttaja-aktantin hahmottuminen tapauksessa on huo-

miota herättävää: tekijä pitää ongelmana sitä, että hänen koulutuksensa ei suoraan 

tarjoa välineitä opinnäytetyöksi valitun aihepiirin käsittelyyn. 

Tapauksessa tietoperusta on opinnäytetyön eksplisiittinen rakenneosa, joka 

erityisessä esittelykappaleessa nimetään. Esittelykappaletta seuraa valittujen aihe-

piirien kirjallisuuden temaattista erittelyä jokseenkin konventionaalisessa muodos-

sa.  Tätä opinnäytetyön osaa voitaisiinkin perustellusti kutsua tietoperustan sijasta 

kirjallisuuskatsaukseksi. 

Tapaus AN6k4  edustaa systemaattiseksi kirjallisuuskatsaukseksi luonnehdittua, 

hoitoalalla ammattikorkeakoulussa esiintyvää opinnäytetyötyyppiä. Työ on toi-

meksiantoon pohjautuva; lähettäjänä toimii tilaajan, paikallisen potilasjärjestön il-

maisema tiedontarve yhdistyneenä tekijöiden omaan tiedontarpeen kokemukseen. 

Toteuttavina subjekteina on kolmen opiskelijan ryhmä. Tekijät tunnistavat ongel-

mia keskinäisen toimintansa koordinoinnissa, mutta eivät aineiston valinnassa, va-

liditeetissa ja kattavuudessa.  

Tietoperustan käsitteen käyttö on tapauksessa rajatuin mahdollinen: termi mai-

nitaan kerran ilman määrittelyä. Löydettävissä oleva merkitys on ”tekijöiden  tiedot 

opinnäytetyön aiheesta”.  

Aktanttirakenteiden yhteenveto 

Subjekti on ammattikorkeakoulun opinnäytetyötekstissä ongelmallinen aktantti. Se 

on toisaalta hyvin ilmeinen, toisaalta piiloutuva ja monimuotoinen: Subjekti on 

suoraviivaisesti määritellen vain se tai ne henkilöt, joiden tutkinnon osaksi tietty 

opinnäytetyö hyväksyttynä tulee. Toisaalta subjekti ilmenee tekstissä opinnäytteen 

tavoitteiden ja niihin pyrkimisen muotoilijana, tekstin äänenä. Metaforisesti tässä 

on kyse eroista siinä ”miten tekijä näkyy kuvailulehdellä” ja ”miten tekijä näkyy 

tekstissä”. 

Subjektin ilmentämisen hankaluudesta nelikossa 6 kertoo, että opinnäytetyön 

tekijä käyttää tapauksessa AN6k1 itsestään passiivimuotoa opinnäytteen tekstissä 
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sekä yksikön ensimmäistä ja kolmatta persoonaa vuorotellen informanteilleen 

suuntaamassaan saatteessa. Siten tekstin eri osilla on erilainen asema subjektiinsa 

nähden.  

Tapauksessa AN6k2 subjektin tarkastelu on keskeisessä asemassa verrattuna 

nelikon muihin tapauksiin. Valinnalla luodaan työn kokonaisuudessa merkittävää 

kontekstia muista poikkeavalla otteella. Tekijä ei tapauksessa pyri lainkaan ole-

maan ”kuka tahansa koulutusohjelmansa edustaja”, joka satunnaisesti mainitaan 

vaan nimenomaan ainutkertainen tilanteinen toimija. Tätä korostaa myös hänen 

roolinsa saavuttamiensa tulosten jatkokäyttäjänä. 

Objekti-aktantiksi hahmottuu tapauksessa AN6k2 oppi- tai tiedotusmateriaali 

tai ilmaisullisen tapahtuman sisältö, jota tekijä työstää. Objektin ja vastaanottajan 

rajamailla liikkuu sellainen ammattilaisen tietämykseen vaikuttamista tavoitteleva 

puhe, jossa tietoperusta nostetaan työskentelyn kohteeksi. Kirjallisuuskatsaus nou-

see välineestä vaativaksi kohteeksi ”systemaattista kirjallisuuskatsausta” tavoitte-

levassa opinnäytteessä. 

Lähettäjänä ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä on usein toimeksianto; laa-

jemmin lähettäjäksi voidaan käsittää ammattialalla ja sen intresenttien tarpeissa ta-

pahtuva muutos. Vastaavasti lähettäjä määrittyy spesifimmin silloin, kun tilaaja 

kertoo toimeksiannon yhteydessä tarkemmin tiedontarpeistaan. Eri aktanttiroolit 

sulautuvat, kun opinnäytetyö tehdään tekijän omien tarpeiden pohjalta ja hänen 

käyttöönsä, vieläpä luovalla ja kokemuksellisella otteella. 

Vastaanottaja-aktantille on lähtökohtaisesti kaksi pääilmentymää: toimeksian-

taja (ja tämän henkilöstö tai asiakkaat) sekä tekijä itse. Vain toimeksiantotyyppiset 

työt voidaan nähdä opinnäytteen ”hankkeistamisen” ilmentyminä. Tulosten selkeä 

suuntaaminen tekijän omaan käyttöön (implisiittinen toimeksiantaja) sekä kirjal-

lisuuskatsaus-tyyppisen opinnäytetyön näkeminen yhteisen tietovarannon kartutta-

misena ilman yksilöityä toimeksiantajaa haastavat tätä jaottelua. 

Auttaja-aktantin ilmentymiä voidaan suhteuttaa opinnäytetyön hankkeena ete-

nemiseen, siis tarkastella niitä työn etenemisen funktiona erottaen tekemisen aikai-

set auttajat ja valmiin työn auttajaroolin suhteessa käyttäjiin. Yksittäiset lähteet tai 

niiden kokonaisuus, vaikutteita antavat auktoriteetit sekä käsitteet ja standardit 

esiintyvät tekemisen aikaisina auttajina. Valmis työ tai sen osat palvelevat auttajana 

toimeksiantajaa ja muita  (tiedon)käyttäjiä. Mahdollinen opinnäytetyön osien salaa-

minen rajoittaa auttajavaikutusta. 

Vastustaja-aktantin ilmentymiä tuodaan esiin niukasti myös ryhmässä AN6. 

Vastustajiksi hahmottuvat tekijöiden keskinäisen työn koordinoinnin ongelmat se-
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kä luovaan prosessiin ja esittämiseen liittyvät vaikeudet. Jälkimmäisiä ne mainin-

neessa opinnäytteessä pidetään asiaankuuluvina (AN6K2, 22). Ei-konventionaali-

selta vaikuttaa tutkinnon sisällön ja opinnäytetyön erilaisten painotusten näkemi-

nen vastustajana siitä lähtökohdasta, että tutkinnon sisällön toivottaisiin mukau-

tuvan opinnäytetyön aiheeseen eikä päinvastoin (AN6K3, 24).80  

Tietoperusta toimii nelikon 6 tapauksissa ainakin objektin, auttajan ja ei-aut-

tajan asemissa. Se voidaan problematisoimatta ottaa kuvaamaan niin yksilön ja yh-

teisön osaamista, yksittäistä lähdettä kuin lähteiden kokonaisuuttakin. Tietoperus-

taksi nimitetään kriittiseen sävyyn tutkinnon antamaa oppimaa, jonka osuvuutta 

opinnäytetyön aiheeseen arvostellaan. Tietoperusta ilmenee konventionaalisena 

kirjallisuuskatsauksena tai  yksittäisiä lähteitä vastaaviksi osiksi disposition eri 

kohtiin hajotettuna. Sille annetaan erityistä painoa ottamalla se sateenvarjokäsit-

teeksi työn nimekkeeseen. Lähteisiin tukeutuvan määritelmän puuttuminen yhdis-

tää termin eri esiintymiä. 

7.3 Havaintoja opinnäytetyötekstien aktanttirakenteista 

Tässä luvussa tarkastellaan opinnäytetyöaineistoja orientoivasti aktanttirakentei-

den valossa. Tavoitteena on näin karkeasti hahmottaa ammattikorkeakoulun opin-

näytetyöteksteille ominaisia toiminnan korkean abstraktiotason ”käsikirjoituksia” 

ennen yksityiskohtaisempaa erittelyä. 

Taulukkoihin 10 ja 11 on koottu opinnäytetyöaineistossa esiintyviä aktanttira-

kenteiden variaatioita edustamaan seitsemän opinnäytetyötapausta. Subjekti ja ob-

jekti sekä lähettäjä ja vastaanottaja esitellään kokonaisuutena, kun taas auttaja- ja 

vastustaja-aktantteja tarkastellaan erikseen, koska vastustajan käsittely opinnäy-

tetyöteksteissä poikkeaa muista aktanteista epäsuoruudellaan. Vastustaja-aktantin 

ilmentymiä nostetaan harvoin eksplisiittiseen tarkasteluun. Ilmeisintä vastaanot-

taja-aktanttia, opinnäytetyön arvioivaa ammattikorkeakoulua, ei taulukoissa esitetä. 

Osa opinnäytetöistä on aktanttirakenteensa pohjalta tulkittavissa oppimistehtä-

viksi: niissä tekijä toimii myös lähettäjän ja vastaanottajan rooleissa (taulukko 10). 

Opiskelija asettaa ratkaistavakseen ongelman tai tehtävän, jonka tarkoituksena on 

hänen oman tietämyksensä ja osaamisensa syventäminen valitusta aiheesta. Tähän 

ryhmään kuuluvat aineistosta opinnäytteet AN1k4, AN2k3, AN3k3 ja AN6k2. 

                                                        
80 Tutkinnon sisältöjen kritisointi suhteessa tietyn opinnäytetyön tarpeisiin merkitsee rakenteen haasta-
mista yksittäisellä kokemuksella. Kolonian kannalta tällainen kontribuutio on yleensä huomaamaton tai 
korkeintaan voisi aiheuttaa ”vähäisen heilahduksen” (minor fluctuation, Porra 1996, 232-233). 
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Taulukko 10. Opinnäytetöiden aktanttirakenteita: oppimistehtävät. 

Opinnäytetyö subjekti–objekti lähettäjä–vastaanottaja auttaja vastustaja 

AN3k3 Opiskelija raportoi 

havaintojaan 

teknisestä 

järjestelmästä. 

Lähettäjänä ja vastaan-

ottajana on tekijän oma 

kiinnostus. 

Auttajia ovat 

ohjaaja ja yh-

teistyökumppa-

nin edustaja. 

Omakohtaisen kokei-

lumahdollisuuden 

puute vastustajana 

johtaa työn ”teoreetti-

suuteen”. 

AN6k2 Opiskelija suunnitte-

lee ja toteuttaa avus-

tajineen taiteellisen 

esityksen. Tekijä ku-

vaa tavoitetta henki-

lökohtaisin käsittein. 

Lähettäjänä on tekijän 

oma kiinnostus ja vas-

taanottajana pyrkimys itse 

hyödyntää kokemuksia. 

Auttajia ovat 

taiteelliset 

esikuvat ja 

tietoperustaksi 

eritelty kirjal-

lisuus 

Vastustajia ovat luo-

van prosessin ja to-

teutuksen vaikeudet. 

AN1k4 Opiskelija kehittää 

koulutusosaamistaan 

abstraktilla tasolla. 

Lähettäjänä ja vastaan-

ottajana on tekijän oma 

kiinnostus. 

Haastateltavat 

asiantuntijat ja 

vertaiset toimi-

vat auttajina. 

Lähettäjä-vastustaja-

na on tekijän ristiriita 

ammattirooliensa 

välillä. 

AN2k3 Opiskelija kehittää 

osaamistaan tutki-

mustyyppisesti ja 

valistaa lukijoitaan. 

Tekijän oma kiinnostus 

toimii lähettäjänä ja vas-

taanottajana, vastaan-

ottajana korostuu myös  

lukija, johon vedotaan. 

Käytetty tutki-

musmenetelmä 

ja prosessia tu-

keva asiantun-

tijahaastattelu 

ovat auttajia. 

Aineiston laajuus ja 

rikkaus vastustajana 

johtavat fokusointi-

ongelmiin. 

Vaikka tehtävät ovat tässä ryhmässä opiskelijoiden itse itselleen asettamia, subjek-

tin ja objektin välinen suhde vaihtelee suuresti. Seuraavassa esimerkit on sijoitettu 

järjestykseen tekijän ja aiheen suhteen eli aktanttimallin halu-akselilla henkilö-

kohtaisuudessaan löyhimmästä tiiviimpään. 

Tapauksessa AN3k3 tekijä raportoi teknisen järjestelmän toimintaa tilanteessa, 

jossa järjestelmällä tehtävät omakohtaiset kokeilut eivät ole mahdollisia. Johdan-

nossa se asemoidaan ilmaisujen valinnalla ulkopuolisen, anonyymin havainnoijan 

jälkikäteiseksi selostukseksi, jota luonnehditaan mainittujen kokeilujen puuttuessa 

teoreettiseksi täsmentämättä käsitettä lähemmin. Tekijä ei esitä havaintojaan koke-

muksina, vaan teknisinä erittelyinä. Omaan kiinnostukseensa hän viittaa alkusa-

noissa, ainoassa kohdassa, jossa tekijän persoonaa sivutaan. Ainoat maininnat toi-

minnan auttajista (ohjaaja ja informantit) sekä vastustajan nimeäminen sijoittuvat 

alkusanoihin. Ainoa esille tuotu vastustaja-aktantti on asetelma, jossa työstä on pa-

kosta tehtävä ilmeisen vakiintuneen mallin vastaisesti ei-toiminnallinen: tekijällä 
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ei ole mahdollisuutta käyttää järjestelmää välineenä sovelluksen tai käyttökokeen 

toteuttamiseen. 

Tapauksessa AN1k4 tekijä pyrkii kehittämään kouluttajaosaamistaan haastat-

telemalla eri aloilla sivutoimisesti koulutustehtävissä toimivia henkilöitä hyödyn-

täen vertaiskeskusteluita ja kirjallisuutta  haastatteluteemojen kehittelyssä. Sekä 

tehtävän käynnistäjä että sen toteuttamista vaikeuttava seikka on tekijän kokema 

ristiriita ammattiroolinsa ja kouluttajaroolin välillä. 

Tapauksessa AN2k3 tekijä analysoi tapaustutkimustyyppisesti yhden tiedo-

tusvälineen käyttämää retoriikkaa yhteiskunnallisen tapahtuman käsittelyssä. Läh-

tökohtana on tekijän oma havainto ja halu kehittää erittelykykyään, jota kuvates-

saan hän käyttää termiä medialukutaito. Tekijä ottaa tehtäväkseen myös lukijoi-

densa aktivoimisen samansuuntaiseen tavoitteeseen. Tekijä sitoutuu tiettyyn mene-

telmään muutaman avainlähteen esittämänä ja kuvaa ongelmaksi aineiston rikkau-

den ja laajuuden. Tapauksen AN2k3 opinnäytetyötä voi orientaatioltaan kutsua pik-

kugraduksi, vaikka työ liitteineen olisi graduksikin hyvin laaja poikkeuksellisen 

käytännön takia: tekijä on sisällyttänyt aineistonsa opinnäytteen kokonaisuuteen.81 

Kasvavan omakohtaisuuden ja toimintavapauksien suuntaan pisimmälle oppi-

mistehtävä-ryhmän esimerkeistä sijoittuu AN6k2, jossa tekijä suunnittelee ja tote-

uttaa taiteellisen esityksen. Tekijän hakeutuminen juuri tämän kohteen pariin kuva-

taan perusteellisesti, lähes pienoiselämäkerran omaisesti. Myös auttaja- ja vastus-

taja-aktantit kietoutuvat tekijään subjektina: taiteelliset esikuvat ja tietoperustaksi 

nimetyt lähteet samoin kuin prosessissa kohdatut vaikeudet ovat kokonaisuuden 

kiinteä osa eikä niitä käsitellä erillisinä huomautuksina. 

Toimeksiantoryhmään kuuluvia opinnäytetöitä tarkastellaan seuraavassa edel-

lisen ryhmän tapaan kasvavan omakohtaisuuden mukaan järjestettyinä (ks. tauluk-

ko 11). 

                                                        
81 Nimityksillä "pikkugradu" tai "pikku gradu" on viitattu tilannetta ongelmallisena pitäen siihen, että 
ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä (liiaksi) myötäillään pro graduissa ja niiden ohjauksessa esille 
tulevia tekstikäytäntöjä. Salo et al. viittaavat siihen, että opettajien oma opinnäytetyökokemus on kir-
joittamisajankohdan tilanteessa peräisin tiedekorkeakoulusta (Salo et al. 2004, Vuorijärvi 2005, 90).    
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Taulukko 11. Opinnäytetöiden aktanttirakenteita: toimeksiannot. 

Opinnäytetyö subjekti–objekti lähettäjä–vastaanottaja auttaja vastustaja 

AN1k1 Opiskelija kou-

luttaa toimeksi-

antajayhteisön 

edustajia parem-

pien valmiuksien 

saavuttamiseksi. 

Lähettäjä ja vastaanottaja 

ovat osin samat: koulu-

tuksen tilaajana on kou-

lutettavien yhteisö. 

Tekijän osaa-

minen ja kirjal-

lisuus toimivat 

auttajina. 

Vaikeudet aiheen ja 

lähteiden rajaamisessa 

haittaavat raportointia. 

AN1k3 Opiskelija laatii 

muunneltavan 

oppimateriaalin. 

Lähettäjä on tilaaja, 

ensimmäinen vas-

taanottaja tilaajan 

henkilöstö, seuraava 

vastaanottaja asiakas. 

Oppimateriaalin 

testaajat toimi-

vat auttajina. 

Vastustajana ristiriitai-

set odotukset heijas-

tuneena materiaalin 

rakenteen suunnittelun 

vaikeuksiksi. 

AN2k2 Opiskelija kehittää 

työvälinettään tun-

nistamalla ongel-

mia ja etsimällä 

niihin ratkaisuja. 

Työympäristössä havaitut 

ongelmat toimivat lähet-

täjänä, tekijä kokee 

löytäneensä ratkaisut. 

Asiantuntijat ja 

kirjallisuus 

toimivat 

auttajina. 

Lähettäjä-vastustajia 

ovat havainnot työ-

välineen ongelmista. 

Tapauksessa AN1k3 tekijä valitsee toimeksiannon ulkopuolisen tilaajan tarjonnasta 

ja useammasta vaihtoehdosta. Vastaanottajat eriytyvät useaksi ”portaaksi” ja vas-

taanottajalta toiselle edettäessä myös kohteen luonne muuttuu. Aluksi kohde on te-

kijän muokkaama ja ensimmäisen portaan vastaanottajat muokkaavat sitä edelleen 

loppukäyttäjiä varten. Tuotoksen testaajat ovat opponentin tapainen yhdistelmä 

vastustajaa ja auttajaa. Vastustajana näyttäytyvät vaikeudet sovittaa yhteen ja ope-

rationalisoida erilaisia tuotokseen kohdistuvia odotuksia.  

Tapauksessa AN1k1 toimeksiannossa yhdistyy lähettäjänä tekijän itse tunnis-

tama tarve sekä hänen intressejään jakavan viiteryhmän antama tilaus, jonka orga-

nisaatiomuotoinen tilaaja haluaa hyödyntää jäsentensä kehityksessä. Tiedonlähteet 

ja niiden käyttö näyttäytyvät sekä auttajana että vastustajana: lähteistä resurssina 

muodostuu tiedonhallinnan ja -käytön ongelmia. Löydetty lähde ”vaatii” tulla käy-

tetyksi, vaikka niitä toisaalta tuntuisi olevan liikaa  (AN1k1 blogi, merkintä 3).82 

Tapaukseen AN2k2 ei aluksi liity ulkopuolista toimeksiantoa, vaan tekijän 

omat havainnot työympäristöstä toimivat sekä vastustajana vallitsevassa tilanteessa 

että lähettäjänä toimeksiannosta tehtävälle kehittämistyölle. 

                                                        
82 Vrt. Ranganathanin ensimmäinen laki: ”Books are for use.” (Ranganathan 1931.) 
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Aktanttimalli opinnäytetöiden jäsentäjänä tuo esiin vaihtelua kaikkien kolmen 

akselinsa, subjektista objektiin suuntautuvan tavoittelun, lähettäjän ja vastaanotta-

jan välisen kulun (transferin) sekä auttajan ja vastaustajan välisen valta-akselin 

ulottuvuudella. Subjektin tarkastelun vaihtelut voidaan nähdä kirjaimellisesti kan-

nanottoina siihen minkä verran subjektiivisuutta opinnäytetyön konteksti ja tekijän 

oma positiointi sallivat opinnäytetyössä ilmaista. Kohteet vaihtelevat teknisen jär-

jestelmän ulkopuolisesta erittelystä ja arvottavasta mediakritiikistä taiteellisen ta-

pahtuman syvästi omakohtaiseen, mutta myös tiedonlähteisiin tukeutuvaan toteut-

tamiseen. 

Omana erityispiirteenään huomiota kiinnittää se, että aineiston opinnäytetöissä 

paljolti vaietaan vaikeuksista. Klassiseen tavoittelutarinaan olennaisesti kuuluvan 

vastustaja-aktantin ilmentymiä ei juurikaan käsitellä, varsinkaan niitä ei nosteta tii-

vistelmään, jossa painottuvat saavutukset. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

tekijä ei vaikuta olevan aina halukas osallistumaan tarjottuun kilvoitukseen. Grei-

masin (1980, 206–207) esittämässä tiedon tavoittelutarinassa ”filosofi tavoittelee 

tietoa maailmasta” auttajaksi nimetään ”henki” ja vastustajaksi ”aine”. Ei liene lii-

oittelua todeta, että eräissä tämän tutkimuksen aineiston tapauksissa tavoittelutari-

nan valta-aktantit vaihtavat paikkaa klassiseen asentoonsa nähden ja tämä vaihdos 

kiteyttää ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyviä jännitteitä. Toiminnal-

lisen opinnäytetyön tavoittelunarratiivissa tehtävää jäsentää käytännön ja teorian 

jännite. Opiskelija on siinä vahvimmillaan päästessään toimimaan ”käytännön” (eli 

aineen) kanssa. Auttajaksi ”ammattikorkean jumalilta”, eli tiedeyhteisöltä, saa-

tu ”henki” muuttuu kiusanhengeksi ilmetessään hankalan, mutta välttämättömän 

teorian muodossa (vrt. Kilpiäinen 2003). 

7.4 Päiväkirjoja ja blogeja eräistä opinnäytetyötapauksista 

Nelikon 2 opinnäytetyöaineiston keruuta ohjasi blogin tai päiväkirjan tarkastelu-

mahdollisuus kunkin opinnäytetyötapauksen rinnalla. Korkeakouluopiskelijoiden 

opintoihin liittyville blogeille on tunnistettu kuusi funktiota: (1) blogin käyttö oppi-

mispäiväkirjana ja dokumenttina tiedonhankinnasta, (2) elämäntapahtumien avaa-

minen blogin lukijoille, (3) opiskeluun liittyvistä tunteista kertominen, (4) opiske-

luyhteisön sisäinen viestintä, (5) blogin käyttö opintojen arvioinnin välineenä ja (6) 

blogin käyttö projektinhallinnassa ja dokumenttien jakamisessa (Sim & Hew 2010, 

153–154). 

Tapaukseen AN2k1 liittyy tekijän pitämä, lähes pelkästään opinnäytetyön teke-

miseen keskittynyt blogi. Tekijä määrittelee bloginsa opinnäytetyön päiväkirjaksi, 
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johon kirjataan myös opinnäytetyöhön käytettyä työaikaa (AN2k1 blogi, merkintä 

1). Tapauksen AN2k2 blogin ala on opinnäytetyön tarkastelua laajempi, elämän-

tapahtumia kirjaava, mutta tässä tutkimuksessa tarkastellaan noin kuukauden pitui-

sen ajanjakson merkintöjä, joiden aiheena on lähes yksinomaan opinnäytetyön ete-

neminen. Tapausten AN2k3 ja AN2k4 tekijät ovat pyynnöstäni pitäneet päiväkirjaa 

opinnäytetyöprossiinsa liittyen. Nämä tapaukset yhdessä muodostavat yhden tar-

kastelunelikon muotoon organisoidun näytteen näiden tiedonkeruutapojen mahdol-

lisuuksista ja ongelmista. 

Päiväkirjan pitäjien rekrytointikokeilut ja niissä havaitut vaikeudet esitutki-

musvaiheessa osoittivat, että ammattikorkeakoulun ulkopuolella toimivan tutkijan 

on suorien opiskelijakontaktien puuttuessa läpäistävä kunkin korkeakoulun omat 

portinvartijajärjestelmät päästäkseen kontaktiin opinnäytetyöntekijöiden kanssa.83 

Laajan otoksen saaminen olisi kuluttanut huomattavasti aikaa, koska päiväkirja-

ajatukselle myönteiseksi on taivuteltava sekä organisaatio, yksittäinen ohjaaja että 

opiskelija ja mahdollisesti työelämäkumppani sekä organisaatio- että henkilötasol-

la. Tästä syystä luovuin laajamittaisesta päiväkirjojen tavoittelusta ja päädyin käyt-

tämään kahta tapausta näytteenä. Blogien ja päiväkirjojen tarkastelua on siten näyt-

teenomaisesti yhdessä aineistonelikossa. 

Ammattikorkeakoulun henkilökuntaan kuuluvalla vaikeudet opinnäytetyöpro-

sesseihin kytkeytymisessä olisivat oletettavasti oman korkeakoulunsa osalta pie-

nemmät, mutta voisivat nousta toisten organisaatioiden osalta jopa suuremmiksi 

kuin ammattikorkeakouluun organisatorisesti sitoutumattomalla, riippumattomalla 

tutkijalla. Internetin blogihakemistoissa ja hakukoneissa näkyvissä blogeissa tätä 

vaikeutta ei ole, sillä avoin näkyvyys verkossa ohittaa portinvartijarakenteet, jotka 

on läpäistävä opinnäytetyön tekijöitä organisaation kautta lähestyttäessä.  

7.5 Opinnäytetyön laadun tekijät -suositus 

Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suositusta käytetään tässä 

tutkimuksessa aineistona erityisesti opinnäytetöiden teettämisen ja tukemisen 

näkökulmien tarkastelussa. Suosituksen taustalla on useiden ammattikorkeakoulu-

jen yhteinen opinnäytetöiden kehittämishanke Opinnäytetöiden kehittäminen ja 

                                                        
83 Eräällä ammattikorkeakoululla ei ollut vakiintunutta käytäntöä käsitellä muita kuin omien opiskeli-
joidensa tutkimuslupapyyntöjä. Yksittäisessä tapauksessa yhteyshenkilöksi suositeltu opettaja ilmaisi 
pitävänsä päiväkirjapyyntöjä opinnäytetyöprosesseihin kohdistuvina häiriöinä. 
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valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu  vuosina 2004–2006. (Opinnäytetyön laadun 

tekijät… 2006).84 

7.5.1 Hankkeen taustaa 

Hankkeen perusteluissa viitataan valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2003 – 2008 sisältyviin opetuksen, 

ml. opinnäytetöiden kehittämisen, tavoitteisiin. Perusteluissa todetaan yleisesti, et-

tä puutteita tai ongelmia on havaittu opinnäytteiden tekemisen edellytyksissä, opin-

näytetyöprosesseissa ja niiden tuloksissa. Näitä havaintoja on saatu opettajien ja 

opiskelijoiden kokemuksina, hankekuvauksessa lähemmin yksilöimättömästä ”ai-

emmasta tutkimuksesta” sekä opinnäytetyökilpailun tuloksista. (Toljamo 2004, 1.) 

Hankekuvauksessa hanketta perustellaan opinnäytetöitä koskevan tutkitun tie-

don, keskustelun ja ”yhteisten pelisääntöjen” puuttumisella. Lisäksi mainitaan, et-

tei ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä tunneta työelämässä riittävästi. (Ibid.) 

Hankkeessa yhdistyy siis tutkimuksellinen, opinnäytetyötoimintaan vaikuttava ja 

siitä tiedottava intressi. 

Hanke pyrki perustelujen mukaan vaikuttamaan sekä opinnäytetyöprosessiin 

yhtenäistämällä sitä että ”opinnäytetyökulttuuriin”, siihen, miten opinnäytetyö tul-

kitaan osaksi ammattikorkeakouluinstituutiota  (Opinnäytetyön laadun tekijät… 

2006, 6). On syytä huomata, että puhutaan opinnäytetyökulttuurista eikä -kulttuu-

reista (vrt. Stenvall 1999). Pyrkimyksenä vaikuttaa siis olleen eri ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöissä esiintyvien erojen vähentäminen, yhden amk-opinnäyte-

työn käsitteen luominen yli instituutio- ja koulutusalarajojen. On kysyttävä, mitä 

tämä merkitsee opinnäytetyön käsiterakenteen, argumentaation ja niihin liittyvän 

tiedonkäytön kannalta. 

Ajalle 1.1.2004 – 31.12.2006 sijoitettu hanke oli yksi kuudesta opetusministe-

riön ja ammattikorkeakoulujen samassa yhteydessä sopimasta hankkeesta, joista 

käytettiin slanginomaista yhteisnimitystä ”pääkonttorihankkeet”. Ministeriön 

edustajan näkemyksen mukaan hankkeissa korostettiin valtakunnallisuutta, kaikki-

en ammattikorkeakoulun osallistumista ”verkostoitumiseen, tietämyksen jakami-

seen sekä mahdollisuuksien mukaan myös yhteisen näkemyksen aikaansaamiseen” 

(Pyökäri 2004). 

                                                        
84 Hanke on tälle tutkimukselle merkityksellinen myös siksi, että siinä esitettiin ajatus yhteisen opinnäy-
tetöiden tiivistelmätietokannan luomisesta (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006, 5, 13, 35). Tutkimuk-
sen yhtenä aineistokorpuksena käytetty Theseus-opinnäytetyötietokanta lienee tämän ajatuksen toteutu-
nut laajennus. 
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7.5.2 Hankkeen toimijat ja toimintamuodot dokumenttien kuvaamina 

Opinnäytetöiden kehittäminen ja valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu  (2004–

2006) on leimallisesti ammattikorkeakoulujen ja niiden eräiden viiteryhmien yh-

teinen hanke, jota opetusministeriö resursoi rahoituksella sekä ammattikorkeakou-

lut ja muut toimijat mm. mahdollistamalla henkilökuntansa edustajien osallistumi-

sen.  

Hankkeen muodollinen organisaatio käsitti ohjausryhmän, kolme projektiryh-

mää eri ammattikorkeakouluissa sekä viisi hankkeen aikana organisoitua korkea-

koulurajat ylittävää teemaryhmää.  

Ohjausryhmä määritteli 4.6.2004 ensimmäisessä kokoontumisessaan ehdote-

tun mukaisesti tehtävikseen ”hyväksyä hankkeen suunnitelma sekä valvoa ja arvi-

oida hankkeen toteutumista ja tuloksia”. Ohjausryhmässä oli edustus neljästä am-

mattikorkeakoulusta, yhdestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä Suomen 

ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitosta ja elinkeinoelämän edustaja yhdestä 

yrityksestä. (Opinnäytetöiden kehittämishankkeen loppuraportti 2007.) 

Projektiryhmiä oli hankkeen verkkosivujen mukaan kolme, Oulun seudun am-

mattikorkeakoulun muodostama ryhmä sekä  yksihenkisiksi esitetyt ryhmät Haaga 

Instituutin ammattikorkeakoulusta ja Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Ou-

lun seudun ammattikorkeakoulu (koordinaattori) 2007). Hankkeen loppuraportti 

nimeää kuitenkin vain yhden projektiryhmän, jonka kokouksiin Haaga Instituutin 

ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun edustajat osallistui-

vat (Opinnäytetöiden kehittämishankkeen loppuraportti 2007). 

Teemaryhmät ylittivät organisaatiorajoja. Ne muodostettiin alustavasti Opin-

näytetyön laadun tekijät -työseminaarissa; niiden tehtäviä ja kokoonpanoa linjattiin 

ohjausryhmän kokouksessa 11.10.2005 (Lantto & Toljamo 2005). Työseminaarissa 

käsiteltyjä teemoja olivat: (1) opinnäytetyö opiskelijoiden näkökulmasta, (2) am-

mattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessit, (3) opinnäytetyö työelämän näkökul-

masta, (4) opinnäytetyön kirjalliset ohjeet. 

Ohjausryhmä tulkitsee hankkeen eräänlaiseksi tiedonkäsittelyjärjestelmäksi, 

joka tuottaa lähtötiedoista tulostietoja. Käsitys käy hieman horjahdellen ilmi ohja-

usryhmän muistiosta: ”Esitys: Hankkeen input tuotoksia ovat seminaarit, artikkelit, 

kokoukset, sähköinen materiaalipankki, muu tiedonkeruu, keskustelu ja verkostoi-

tuminen. Lopullisia output tuotoksia ovat suositukset ja hankeraportti sekä yhteinen 
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julkaisu, johon kootaan hankkeessa kertynyt julkaisematon materiaali asiantuntija-

artikkeleina.” (Lantto & Toljamo 2006.)85  

Oman tutkimukseni kontekstissa Opinnäytetyön laadun tekijät -hanketta voi-

daan edellä lainattujen hankedokumenttien pohjalta luonnehtia jossain määrin ko-

neluonteisten systeemioletusten kehystämäksi ja muotoilemaksi ”tiedon hankinnan 

ja käytön järjestelmäksi”. Hankedokumenttien antama kuvaa ei kuitenkaan voi sa-

mastaa esimerkiksi osallistujien kokemiin merkityksiin. 
  

                                                        
85  Tietojenkäsittelyllisiä termejä osin käyttävä muotoilu ei ole käsitteellisesti johdonmukainen, sil-
lä ”input” ei ole vakiintuneessa merkityksessä järjestelmän tuotosta, vaan sille ulkopuolelta tulevaa syö-
tettä. ”Input” tarkoitti mainittujen esimerkkien  osalta aineiston hankkimista ja työstämistä hankkeen 
käyttöön. 
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8 Esitutkimuksen havaintoja ammattikorkea-
koulun opinnäytetöiden tiedonlähteistä 

Tähän väitöskirjaan johtava työskentelyni käynnistyi esitutkimuksen toisiinsa lo-

mittuvana tiedonkeruuna ja ongelmanhahmotteluna kesällä 2011. Esitutkimuksen 

tarkoituksena oli kartoittaa ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä käytettyihin läh-

teisiin liittyviä ilmiöitä. Esitutkimuksen aineisto ja sen valinta on esitelty edellä 

luvussa 7.1. Rajasin esitutkimusvaiheen erilleen sisällönanalyyttisista tarkasteluis-

ta kohdistamalla tarkastelun lähdeluetteloiden dataan, merkintöihin ja muihin ra-

kenteisiin, tutkimatta laajemmin tekstissä tapahtuvia lähdeviittauksia ja niiden kon-

teksteja.  

Esitutkimukseni myötäili aluksi sellaista opinnäytetöiden lähdetutkimusta, 

jonka tarkoituksena on esimerkiksi lisätä korkeakoulukirjaston tuntemusta toimin-

taympäristöstään ja auttaa sitä kehittämään toimintaansa suhteessa ympäristön 

muutoksiin. Opinnäytteiden ja vastaavien tuotosten lähteitä ja viittauksia tutkimalla 

toivotaan saatavan vihjeitä sekä kokoelman kehittämiseen että kirjaston antaman 

opetuksen ja ohjauksen suuntaamiseen (esim. Leiding 2005, Watson 2012).  

Analyysin edetessä saatoin huomata tarkasteluuni ilmaantuvan ilmiöiden tun-

nistamisen ja jäsentämisen ohelle kriittisiä sävyjä opinnäytetöissä näköjään hyväk-

syttyjä toimintatapoja kohtaan. Esitutkimusta esitelleessä artikkelissani luonneh-

dinkin DeBonoa mukaillen, että lähdeluetteloiden tarkastelijana huomaan laittavani 

toisinaan päähäni ”mustan hatun”:  havaitsin merkinnöissä helposti virheitä ja on-

gelmia enkä ilman tietoista ponnistelua kyennyt katsomaan niitä neutraalimmin am-

mattikorkeakoulun opinnäytetöiden lähdemerkintöjen piirteinä, yhteisön toiminta-

tapoihin kuuluvina informaatio- tai tietokäytäntöinä (DeBono 1990, Hakkarainen 

et al. 2012, Kämäräinen 2012). 

Esitutkimuksen keskeisin havainto on laaja kirjo, josta opinnäytetöissä maini-

tut lähteet valitaan. Käytetystä näytteestä oli löydettävissä yli 30 osin perheyhtäläi-

sesti toisiinsa kytkeytyvää lähdetyyppiä 86. Lähteiden tyypittelyn lähtökohtana oli 

Web of Science -tietokannan kentässä PT (Publication Type) käytetty tyyppien va-

likoima, joka pian osoittautui ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä riittämättö-

mäksi, kuvailutarpeeseen nähden eri tavoin painottuneeksi. Esitutkimuksessa to-

                                                        
86 Lähdettä voi tyypittää mm. sen sisältö, suhde alkuperäistutkimukseen ja opinnäytetyössä sovellettu 
käyttöön saannin tapa. Esimerkiksi lakitekstiin voidaan vakiintuneempien tapojen ohella viitata opin-
näytetyössä lainkohdan ja www-osoitteen yhdistelmällä tai lainkohdan sisältö voidaan ottaa sekundää-
risestä lähteestä.  
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teutetussa lähteiden tarkasteluprosessissa pyrittiin löytämään aineistonäytteen kun-

kin tapauksen kuvaavin lähteen ominaisuus.  Muiden kriteerien kautta tapahtuvan 

tyypittelyn ulkopuolelle jääneet WWW-sivut muodostivat kaatoluokan, jonka jat-

kokäsittely olisi laajentanut tarkastelua epätarkoituksenmukaisesti WWW:n sisäl-

lönkuvailun problematiikan suuntaan (ks. esim. Satija & Martinez-Avila 2014). 

Toinen, edellä kuvattuun kriittiseen katseeseen liittyvä keskeinen havainto on, 

että hyväksyttyjen opinnäytteiden lähdeluetteloihin jää vakaviakin virheitä, jotka 

pahimmillaan estävät lähdetiedon tarkistamisen ja/tai hyödyntämisen. Tästä nousee 

kysymyksiä opinnäytetyön ohjaus- ja tarkastusprosessin luonteesta ja kattavuu-

desta. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön lähteistö tai laajemmin ilmaisten ”tie-

toperusta” on laajan lähdetyypistön ja suhteellisen heikon kontrollin yhdistyessä 

huomattavan ”villi” verrattuna akateemisiin lähteiden käyttötapoihin ja -kulttuurei-

hin. 

Seuraavassa esitellään lyhyesti ja esimerkinomaisesti joitakin esitutkimuksessa 

havaittuja ilmiöitä, joihin sisältyviä systeemisiä piirteitä pyritään tunnistamaan ori-

entoivana vaiheena tutkimuksen pääaineistojen tarkastelulle. 

8.1 Eräitä poimintoja lähteiden tyypeistä 

Esitutkimuksessa päädyttiin tyypittelemään aineiston opinnäytetöissä käytetyt läh-

teet niiden keskeisen erottelevan piirteen perusteella, jotta saataisiin kuva opin-

näytetöiden ympäristöstä tältä osin esimerkiksi tiedonhankinnan ohjauksen haas-

teena. Tyypittelyn tarkoituksena on keskeisen piirteen tunnistaminen ja nimeä-

minen ilman, että sen yleisyyteen otetaan kantaa. Tyypittelylle vaihtoehtoinen lä-

hestymistapa voisi perustua lähdemerkinnöille tehtyyn piirreanalyysiin, jolla olisi 

muodostettu eräänlainen fasetoitu, osittain ei-hierarkkinen rakenne. Tätä pidin kui-

tenkin esitutkimusvaiheeseen liian työläänä.87 

Esitutkimuksessa lähteiden tyypittely tuotettiin luvussa 7.1 tarkastellusta ai-

neistosta käyttäen lähtökohtana Web of Science -tietokannan document type -ken-

tän arvoja (conference, book, journal jne.).88  Täydentäviä julkaisutyyppejä tarvit-

tiin jo aineiston ensimmäisen lähdeluettelon käsittelyssä. Tyypistöön lisättiin tuol-

loin tyypit piirros (drawing), valokuva (photo), ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 

(uas thesis), lähemmin tyypittelemätön www-sivusto (web page) sekä otannan 

                                                        
87 Luokittelun hankaluudet on tuotu esiin mm. tässä tarkasteltujen tiedonlähteiden tietyn osan, sosiaali-
sen median sovellusten, yhteydessä (Laaksonen et al. 2013, 15). 
88 Tämän ratkaisun esikuvana toimi Olle Perssonin kehittämä BibExcel-työkalu (Persson et al. 2009, 
Pilkington 2006), jota en kuitenkaan päätynyt esitutkimuksessa käyttämään. 
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määrittelyn kriteerinä käytetty Wikipedia-viittaus (wikipedia). Myöhemmin tyy-

pistöä tarkennettiin ja tarvittaessa aineistoa myös koodattiin uudestaan. 

Esitutkimuksessa tunnistetut lähteiden tyypit on esitelty liitteessä 1. Tämän tut-

kimuksen ympäristön, opinnäytetyötoiminnan systeemisen rakenteen ja opinnäyte-

työn toimijuuden kannalta lähteiden tyypit ja niihin liittyvä toiminta tuovat esiin 

erotteluita, kysymyksiä eri toimijoiden arvostuksista ja mahdollisten interventi-

oiden kohteita. Ankarasti ottaen jokainen tässä ja vastaavissa syntagmissa esiintyvä 

lähteen tyyppi vaatii (tai vaatisi) oman informaatiolukutaitoon liittyvän tarkaste-

lunsa. Seuraavassa tarkastellaan esimerkkejä: blogeja, Google Booksia, Wikipedi-

aa ja sen sisältöä toistavia sivustoja sekä intranetin kaltaisia pääsyltään rajoitettuja 

lähteitä. 

Blogit Blogeja pidetään monimuotoisena ilmiönä, jonka suhteita muihin inter-

net-sivustoihin on jäsennetty seuraavien piirteiden kautta: (1) tekijän omakohtai-

suuden esillä pitäminen tyylillisin keinoin, (2) linkittäminen toisiin blogeihin tai 

muihin nettisivustoihin, (3) kommentointi- ja keskustelumahdollisuus sekä (4) tek-

nisesti helppo luominen valmista blogialustaa käyttäen  (Lietsala & Sirkkunen 2010, 

278–279). Blogeja on luonnehdittu sillaksi yksityisen ja julkisen välillä olevan kui-

lun yli; bloggaaja voi olla aiheeseensa nähden harrastelija, ammattilainen tai jota-

kin näiden väliltä  (Isomäki et al. 2013, 160, Lietsala & Sirkkunen 2010, 279).89 

Blogien ja niiden kirjoittajien monimuotoisuus tekee vaikeaksi luonnehtia niiden 

luotettavuutta sekä laajemmin käytettävyyttä ja validiteettia ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöiden tiedonlähteenä yleisellä tasolla. 

Google Books on Google Inc.:n vuodesta 2002 lähtien  nimellä Google Print ja 

myöhemmin nimellä Google Book Search kehittelemä kokotekstitietokanta, johon 

skannataan kirjoja erilaisin yhteistyöjärjestelyin (Carr 2010, 155–158). Tekijänoi-

keuksiin liittyvien kysymysten ohella järjestelmä tuo esiin lukemisen tapoihin liit-

tyviä kysymyksiä, esimerkiksi vastakkainasetteluita erilaisten lukemisen tapojen ja 

kulttuurien välillä. Pitkien tekstien työlääksi esitettyä lukemista verrataan tiivistel-

mien, otteiden ja muiden tekstifragmenttien tarpeenmukaiseksi ja nopeaksi tai te-

hokkaaksi kuvattuun lukemiseen (Carr 2010, 17–18). Tämä isotopia oli käytössä 

myös hypertekstin käyttöä 1980–1990-luvuilla esitelleessä argumentaatiossa (esim. 

Nielsen 1990, 1–2).  

                                                        
89 ”Kuilun ylittäminen” edellyttää siis tiedonkäyttöä, oppimista ja kriittisyyttä esimerkiksi erilaisten kä-
sitteistöjen suhteuttamisessa toisiinsa. 
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Esitutkimuksen aineistossa Google Books ilmeni sekä eksplisiittisinä osina 

lähdemerkintöjä että todennäköisesti käytettynä, mutta merkitsemättä jätettynä vai-

keasti saatavan lähteen tekstin saantikanavana.90 Google Books tekee opinnäyte-

työympäristössä näkyväksi kysymykset laajojen tekstien lukemisen luoman kon-

tekstin ja kulloinkin tarvittavien ”yksittäisten tietojen” käytön väliset suhteet ja nii-

hin kohdistuvat opinnäytetyötoimijoiden arvostukset. Järjestelmää koskeva kes-

kustelu on enimmäkseen kohdistunut institutionaalisiin näkökulmiin, kuten teki-

jänoikeuksiin ja kirjastojen rooleihin. Yksittäisen hyödyntäjän, kuten opinnäyte-

työntekijän ja ohjaajan, näkökulmia on pohdittu vähemmän. 

Wikipediaan liittyy ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tiedonlähdeympäris-

tössä useamman järjestelmän kokonaisuus: Wikipedian eri kieliversiot, Wikimedia 

Commons -tietokanta, sekä näiden sisältöä toistavat sivustot. Wikipediaa on käy-

tetty esitutkimuksen aineistossa seuraavilla tavoilla:  

(1) Wikipediaa käytetään ja arvioidaan tiedonlähteenä. Useimmista muista läh-

teistä poiketen sille saatetaan asettaa korkeakoulu- ja opinnäytetyöympäristössä 

käyttökielto joko suoraan tai suosituksenomaisen vihjeen muodossa.91  

(2) Opinnäytetyössä lainataan Wikipedian artikkelin osana näkyvää Wikimedia 

Commons -tietokantaan tallennettua tiedostoa ja lähteeksi merkitään joko Wikipe-

dia tai tiedostoa käyttävä Wikipedian artikkeli Commons-tietokannan sijasta.  

(3) Wikipedian artikkelien sijasta viitataan artikkelitekstien versioihin sivus-

toilla, joihin on kopioitu Wikipedian jonkin kieliversion sisältöä tiettynä ajankoh-

tana. Näin meneteltäessä merkitty lähde saattaa Wikipedian sijasta olla esimerkiksi 

Absoluteastronomy.com, mutta sisältö on peräisin Wikipediasta. Viittauksia tähän 

Wikipedian kopiosivustoon esiintyy esitutkimuksen aineistossa. Mainitun kaltaiset 

lähteet testaavat opinnäytetyön ohjaajien ja tarkastajien informaatiolukutaitoa. Jo 

em. lähteen nimen pitäisi herättää tarkastajan uteliaisuus: onko opinnäytetyöllä te-

kemistä astronomian kanssa ja mitähän ”absoluuttinen” tässä yhteydessä merkitsee? 

                                                        
90 Jälkimmäisessä tapauksessa huomioni kiinnitti viittaus Frederic Taylorin ”The Principles of Scientific 
Management” –teoksen vuoden 1911 painokseen, jota ei Melinda-tietokannan mukaan ole Suomen kor-
keakoulukirjastoissa. Teoksen 1900-luvun alun painoksiin viitataan esitutkimuksen aineiston ulkopuo-
lellakin Theseus-tietokannassa useita kertoja. Mahdollisesti nimekkeen viittaus ”tieteellisyyteen” hou-
kuttelee pyrkimyksiin tuottaa siihen viittaamalla korkeakoulumaisuutta opinnäytetöihin. 
91  Esimerkki yliopistollisen opintojakson suoritusohjeessa esitetystä Wikipedian suorasta käyttö-
kiellosta (”Wikipedian käyttö on kielletty”) on dokumentoitu lähteessä Kämäräinen 2011, s. 77. Esi-
merkki epäsuoraksi muotoillusta suosituksesta välttää Wikipediaa lähteenä (Humanistinen ammattikor-
keakoulu): ”Wikipedian toistuminen lähdeluettelossa ei ainakaan paranna työn arvoa. Sen sijaan alku-
peräislähteen löytämisessä Wikipedian kautta ei tietenkään ole mitään vikaa.” (Lindholm et al. 2013, 
10.) 
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Wikipedian yhteydessä tarkastelluista ilmiöistä ensimmäinen liittyy korkea-

kouluopinnoissa noudatettavan tiedonlähdepolitiikan muotoilemiseen, perustelui-

hin ja esittämiseen. Toisessa on kysymys Wikipedian ymmärtämisestä osaksi laa-

jempaa järjestelmäperhettä ja tämän vaikutuksista viittauskäytäntöihin. Kolmatta 

ilmiötä voidaan tarkastella Wikipedian sisällön käyttöoikeuksiin liittyvänä kysy-

myksenä tai pohtia yksittäisten www-sivustojen arviointia opinnäytetöiden tiedon-

lähteinä. 

Organisaation intranetin tai muun pääsyltään rajoitetun tietojärjestelmän asema 

viitattuna lähteenä nostaa esiin opinnäytetyön toimijuuteen liittyvät valtuudet ja ra-

joitukset. Opinnäytetyön tekijällä ja mahdollisesti ohjaajalla on näissä tapauksissa 

erilainen asema suhteessa lähteiden käyttöoikeuksiin kuin ”kenellä tahansa” opin-

näytetyön lukijalla. Kysymykset käyttöoikeuksiltaan rajoitetuista lähteistä voivat 

liittyä laajempaan kysymykseen opinnäytetyön tai sen osien salaamisesta, mutta 

voivat olla myös siitä erillisiä tiedonkäytön ilmiöitä. 

Esimerkit osoittavat opinnäytetyön tiedonlähteiden ja niiden käytön ongelma-

kentän laajuutta sekä eri toimijoiden osaamisia ja intressejä yhdistävien tarkaste-

luiden tarvetta. On pohdittava, käsitelläänkö edellä tarkasteltua lähdekirjoa ”jouk-

kona poikkeuksia”, siis marginaalisena ilmiönä, vai osoituksena siitä, että ammatti-

korkeakoulun informaatiomaisemat poikkeavat olennaisesti tiedekorkeakoulujen 

ympäristöstä ja edellyttävät vertailukohtiin nähden omanlaistaan toimijuutta. 

8.2 Ongelmia lähdemerkinnöissä 

Viitteen ja sitä vastaavan lähdeluettelon merkinnän yhdistelmää voidaan ankarasti 

tarkastella strukturoidun tiedonhallinnan käsittein primaariavaimena, jonka tulee 

yksikäsitteisesti yksilöidä ja asianmukaisella kontekstitiedolla lisättynä  myös pai-

kantaa viitattu lähde. Ankaran tulkinnan valossa on siis olemassa vain joko täysin 

oikeita tai vääriä merkintöjä. Nämä kriteerit eivät aina täyty tutkimusjulkaisuissa-

kaan, joissa pääsääntöisesti käytetään ammattikorkeakoulun opinnäytteisiin verrat-

tuna varsin suppeaa lähteiden tyypistöä ja joiden tekijöillä on opiskelijoihin verrat-

tuna laaja kokemus lähteiden merkitsemisestä ja merkintöihin kohdistuvista odo-

tuksista (Lilien 2008, Wright & Armstrong 2007, Wright & Armstrong 2008). 
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Perinteisessä lähdeviittauksessa toimitaan yhden mediumin  tai julkaisutekno-

logian alueella: artikkeliin viitattaessa yksilöidään artikkeli ja julkaisu, mutta ei esi-

merkiksi sitä kirjastoa, josta tekijä lähteen löysi.92 Internet on tuonut viittauksen 

kokonaisuuteen lisäulottuvuuksia, joiden luoman kontekstin käsittely tuottaa esi-

merkiksi seuraavan laisia ongelmia opinnäytetöiden lähdemerkintöihin: 

1. Suomessa on tutkimusaikana ollut käytössä julkaisutietokantojen käyttöliit-

tymä Nelli-portaali. Opinnäytetöissä Nellin kautta tietokannasta poimittuun 

lähteeseen saatetaan viitata selaimessa näkyvällä URL-osoitteella. Tällainen 

osoite ei ole pysyvä ja riippuu siitä organisaatiosta, jonka tietokantatarjontaa 

käytetään, ts. viitteessä on kontekstiriippuvia osia. Nämä viittauksen piirteet 

tekevät viitteen sellaisenaan ongelmalliseksi, mahdollisesti käyttökelvot-

tomaksi. Oikeampi viittaustapa olisi jättää lähteen saantiympäristö huomiotta 

lähdemerkinnässä. Tällöin joudutaan viittauskäytäntöjen ristiriitaan, jos 

viittaaja on tottunut seuraamaan yleensä pätevää perussääntöä, jonka mukaan 

URL on olennainen osa viittausta kaikkeen ”internetistä” saatuun tietoon. 

2. Lakitekstiin viitataan URL-osoitteella eri tavoin: viittaus voi kohdistua Finlex- 

tai Edilex-tietokantoihin sekä erilaisiin toissijaisiin lähteisiin, joissa tavoiteltua 

lainkohtaa on siteerattu. Myöskään näissä tapauksissa URL ei ole olennainen 

osa asianmukaista viittausta. Lakitekstin lähteenä olisi käytettävä auktorisoi-

tuja julkaisuja ja URL jätettävä viittauksesta pois tarpeettomana. 

3. Yksittäinen, mutta huomionarvoisesti ongelmallinen verkkoviittauksen tapa 

esitutkimuksen aineistossa on tapauksessa, jossa viittaaja on ”katkaissut” 

pitkän URL:in ja jättänyt osan siitä merkitsemättä. Esimerkki osoittaa hät-

kähdyttävästi, ettei opinnäytetyövaiheessa olevien ammattikorkeakoulu-

opiskelijoiden voi ilman muuta olettaa tuntevan internetin perusasioita. 

URL:in luonne yksikäsitteisenä osoitteena on tässä tapauksessa ollut viittaa-

jalle hyvin epäselvä. 

Edellisissä esimerkeissä tunnistetut ongelmat voidaan tulkita sekä opinnäytetöiden 

ja laajemmin korkeakoulukirjoittamisen ohjauksen (tekstinohjauksen) että 

informaatiolukutaidon edistämisen haasteiksi.  

                                                        
92 Sijaintipaikan yksilöinti tulee kylläkin kyseeseen yksilöllisten aineistojen, kuten arkistoaineistojen ja 
taideteosten kohdalla. 
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8.3 Ehdotus työvälineinterventioksi 

Lähdetyyppien ja -merkintöjen problematiikkaa on mahdollista tuoda esille ja kä-

sitellä kehittämällä lähdemerkintöjen tekemistä avustava ja ohjaava, kevyt työkalu. 

Sen avulla tiedonlähteiden käyttöön liittyvän ohjauksen painopistettä voitaisiin 

muuttaa tiedonkäyttöä ja merkityksenmuodostusta painottavampaan suuntaan. 

 Kehittävässä työntutkimuksessa sovelletaan ns. kahden virikkeen (double sti-

mulation) menetelmää. Kohdevirike on toimintaympäristössä esiintyvä ongelmal-

linen tehtävä.  Välinevirikkeellä vahvistetaan toimijoiden ongelmanratkaisukykyä  

käsitteiden, mallien tai muiden uusien työkalujen esittelyllä. (Lambert 2010, 16–

17.) Esitutkimuksen havaintojen pohjalta luonnostelen seuraavan kaltaista väline-

virikettä ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tiedonlähteisiin kohdistuvan huo-

mion suuntaamiseksi teknisestä ohjauksesta sisällöllis-reflektiivisemmäksi.  

Tässä tarkoitettu merkintätyökalu poikkeaa EndNoten ja Refworksin kaltaisis-

ta bibliografisen tiedon hallintajärjestelmistä olennaisesti seuraavissa näkökohdis-

sa. Näitä tarkasteluita voidaan lukea merkintätyökalun alustavana vaatimusmäärit-

telynä: 

1. Bibliografisen tiedon hallintajärjestelmät tallentavat lähdetiedot sekä lähteis-

tetyn dokumentin kokonaisuuden rakentamista että tietojen uudelleenkäyttöä 

varten (Vaughn 2013).  Merkintätyökalu toimii vain yksittäisten merkintöjen 

tasolla eikä siinä siis ole käyttökertojen rajat ylittävää ”muistia” käsiteltäville 

merkinnöille. 

2. Merkintätyökalu on tarkoitettu bibliografisen tiedon hallintajärjestelmiin näh-

den laadullisesti erilaiselle käyttäjäjoukolle, yksittäisen opinnäytetyön te-

kijöille. Siksi sen ominaisuudet ovat merkittävästi rajatummat ja toiminta jäl-

kimmäisiä ohjaavampaa.  

3. Merkintätyökalu ohjaa käyttäjän valitsemaan tietyn lähdemerkintätavan ja 

tiedonlähteen tyypin ja syöttämään näiden vaatimat täydentävät tiedot. Lähde-

merkintä muotoillaan ja näytetään reaaliajassa. Merkintätyökalu poikkeaa täs-

sä eräajotyyppisesti toimivista bibliografisen tiedon hallintajärjestelmistä (ku-

ten Refworks), jotka muotoilevat kaikki merkinnät kokonaisuutena ennen tu-

losten näyttämistä. 

4. Merkintätyökalu ohjaa tarvittavien tietojen etsimistä ja muotoilua. Väline voi-

daan asettaa (konfiguroida) edellyttämään esimerkiksi tekijä- ja julkaisuvuosi-

tietoa siten, että tiedon puuttuessa on tehtävä merkintä anonyymista tekijästä 
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ja mahdollisesti puuttuvasta julkaisuvuodesta. Näin luotuja  merkintöjä voi-

daan käyttää ohjauksessa ja lähteiden arvioinnissa. 

5. Merkintätyökaluun laaditaan ja testataan pedagogisesti tarkoituksenmukainen 

integroitu ohjeistus sekä opinnäytetyön tekijöiden että tekemistä tukevien hen-

kilöiden käyttöön. 

Tässä lähdemerkintöjen luomista ja muotoilua tukevan työkalun hahmottelussa on 

kyseenalaistettu sellainen implisiittinen lähtökohta, että opinnäytetyön lähdemer-

kinnöistä tulee suoriutua ilman sellaisia apuvälineitä, jotka helpottavat sitä liiaksi.  

Koska esitutkimuksen aineisto osoittaa, että hyväksyttyjen opinnäytetöiden läh-

demerkintöihin kuitenkin sisältyy runsaasti niiden käyttöä vaikeuttavia tai lähteen 

tarkistamisen estäviä ongelmia, ei edellä mainittu  apuvälineettömyyden odotus 

vaikuta järkevältä ammattikorkeakouluympäristössä. Ammattikorkeakoulut voivat 

ja niiden tulee tehdä ajanmukaistavia ja omaa luonnettaan korostavia ratkaisuja tie-

donkäytön politiikassaan. Merkintätyökalun määrittely, toteutus ja käyttöönotto 

sekä käytön ja vaikutusten tutkiminen voisivat olla tällainen ratkaisu.93    

8.4 Yhteenveto 

Jälkeenpäin arvioituna esitutkimuksen keskeiset merkitykset liittyvät tämän tutki-

muksen suuntaamiseen ja keskeiseen aineistoon orientoitumiseen. Ammattikorkea-

koulun opinnäytetöihin kohdistuva tutkimus nojaa tavallisesti tekijän pitkäaikai-

seen ohjauskokemukseen (esim. Frilander-Paavilainen 2005, esipuhe, Leinonen 

2012, 7, Vuorijärvi 2013, alkusanat, 25), joka minulta ”ei-opettajana” ja suhteelli-

sen vähän aikaa ammattikorkeakoulussa toimineena on puuttunut.  

Esitutkimuksessa käytetty aineiston valintamenetelmä, jolla pyrittiin saamaan 

näkyviin laaja ja ”vapaamielinen” kuva opinnäytetöihin hyväksytyistä lähteistä, toi 

esiin, ettei ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä välttämättä aseteta juurikaan ra-

joituksia käytetyille lähteille. Suhtautuminen lähteisiin näytti tässä asetelmassa ko-

vin pragmaattiselta: lähteenä voi näköjään käyttää mitä tahansa sellaista ainesta, 

joka näyttää vievän opinnäytetyötä eteenpäin. Tämä on kuitenkin aineiston valin-

tatavan ja tunnistettujen lähdetyyppien kokonaisuuden luoma vaikutelma yksittäis-

tä opinnäytetyötä suuremmasta valinnan mahdollisuudesta.  

                                                        
93  Työväline-ehdotusta voi tarkastella ja perustella sense-makingin kehyksessä: Nykykäytännössä 
painotetaan liiaksi tiedonsiirtoa, lähdeviitteiden teknistä rakentamista ja liittämistä opinnäytetyöhön. 
Ottamalla käyttöön kuvatunkaltainen apuväline, ohjauksen painotus voisi siirtyä lähdeviitteiden mer-
kitystä tarkastelevaan dialogiin (vrt. Dervin 1999, 735).  
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Yksittäisten opinnäytetöiden kannalta näkymä on toisenlainen: tunnistettu yli 

30:n lähdetyypin repertoaari tai syntagma lienee harvemmin käsillä, kun opiskelija 

hankkii tietoa omaa opinnäytettään varten. Tuskin on myöskään todennäköistä, että 

opiskelijat esitutkimuksessa käyttämääni tapaan laajasti selailisivat lähdeluetteloita 

oman aiheensa ja koulutusalansa rajaaman valinta-avaruuden ulkopuolelta. 

Opinnäytetyötä tekeville suunnatun tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen 

suunnittelun ja toteutuksen kannalta esitutkimuksen havainnot ovat relevantteja, 

joskin ehkä kiusallisia: Mitä kertoo informaatiolukutaidon tasosta ja ohjauksen 

saavutuksista opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta esimerkiksi se, että Wiki-

pedian kopio kelpaa lähteeksi ilman varauksia tai toisista lähteistä varmentamista? 

Systeemityyppien piirteiden valossa tarkasteltuna esitutkimus nostaa esiin läh-

demerkintöjen toimivuuden koneina, niiden kyvyn yksilöidä tarkoitettu lähde. Toi-

saalta opinnäytetöiden lähdeluetteloiden tarkastelu tarjoaa näkymiä niihin erilaisiin 

käytäntöyhteisöihin tai informaatiokolonioihin, joiden asettamat kriteerit mahdolli-

sesti ohjaavat lähteiden valintaa ja merkitsemistä, siis tiedonkäyttöä tietystä näkö-

kulmasta tarkasteltuna. Tietty osa ohjauskirjallisuudesta panostaa paljon nimen-

omaan siitä kertomiseen, että lähteiden merkitsemisessä vallitsevat vakiintuneet 

käytännöt sekä sen osoittamiseen,  mitä näistä käytännöistä on syytä seurata.94 Vä-

hemmän lienee tarjolla tarkastelua esimerkiksi lähteiden käytöstä kokemuksena. 

Ehkä ei ole ratkaisevaa, miten opiskelija lähteiden käyttämisen kokee, kunhan nou-

dattaa ohjeita opinnäytetyön tekemisen merkitsemässä elämänsä vaiheessa. Hy-

väksyttyjen opinnäytetöiden lähdeluetteloihin jääneet virheet kuitenkin osaltaan 

osoittavat, ettei ohjeiden seuraamisen tai sen kontrolloinninkaan merkitys ole tältä 

osin kovin suuri: lähdemerkinnät eivät vaikuta ammattikorkeakoulun tulosten arvi-

ointiin eikä niiden korjaamista ehdottomasti vaadita työn hyväksymiseen. 

Kärjistetysti esitutkimus osoittaa tiedonkäytön ilmiökenttään, joka vaikuttaa 

muodostuneen opinnäytetyötoiminnan ja laajemmin ammattikorkeakoulun tiedon-

tuotannon järjestelmien osaksi minkään tahon erityisesti kiinnostumatta siitä. Kor-

keakouluun instituutiona pitäisi kuulua kiinnostus käyttämänsä tiedon ominaispiir-

teisiin sekä niitä koskevien käsitystensä artikulointi ja kriittinen tarkastelu. 
  

                                                        
94  Esim. Hirsjärven et al. (2013, 349) mukaan kyse on ”tieteellisen kirjoittamisen pelisäännöistä”. 
Yhteys lähdemerkintöjen ja arvosanan välillä ilmenee puolestaan Opinnäytetyön laadun tekijät ammat-
tikorkeakoulussa -suosituksen esimerkissä: lähteiden ja viitteiden asianmukainen merkintä on yksi alim-
man hyvä-arvosanan  (3, asteikolla 1-5) kriteereistä; virheet merkinnöissä taas edustavat alinta hyväk-
syttyä tasoa (tyydyttävä, 1). (Opinnäytetyön laadun tekijät…2006, 25.) 
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9 Opinnäytetyö rutiinikoneena 

Luvussa tarkastellaan konetyyppisen systeemin ominaisuuksien esiintymiä opin-

näytetyöteksteissä ja täydentävissä aineistoissa  ilmenevissä tiedonkäytön ratkai-

suissa. Koneeseen eli mekanistiseen kuvaan systeemistä kuuluu odotuksia pysy-

vyydestä, selkeistä rajoista sekä ominaisuuksien määräytymisestä ennalta ja systee-

min ulkopuolelta. Opinnäytetyön näkeminen koneena edellyttää, että on olemassa 

selkeä yleinen kaava, tätä kaavaa soveltavat ohjeet ja suunnitelmat sekä rakenne-

osien repertoaari, joihin tekijä ja arvioija voivat tukeutua saavuttaakseen odotusten 

mukaisen lopputuloksen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ympäristöineen vas-

taa näitä odotuksia heikosti. 

9.1 Konemetaforan ilmentymiä 

Konemetaforan ilmentymistä tarkastellaan seuraavassa lähteiden määrän kysymi-

sen, opinnäytetyön orientaation kliseemäisen määritelmän ja eräiden muiden ”val-

miina hyödynnettävien” opinnäytetyön elementtien kautta.  

9.1.1 “Montako lähdettä tarvitaan?” 

Opinnäytetyön AN1k1 tekijä esittää blogissaan emotionaalisesti latautuneeseen 

sävyyn kysymyksen, montako lähdettä yhteen tekstissä käsiteltävään teemaan 

(”asiaan”) tarvitaan. Hän kertoo aikovansa etsiä vastausta kysymykseen ammatti-

korkeakoulunsa opinnäytetyöohjeesta sekä kysyä siitä ohjaajaltaan, mutta ei enää 

palaa tähän kysymykseen merkinnöissään. 

Kirjallisten töiden ohjauspuhe korkeakouluissa ei aina ota tätä opiskelijalle ai-

toa lähestymistä vakavasti. Lähteiden määrää koskeva suositus voidaan esittää oh-

jeessa esimerkiksi seuraavasti: ”[tekstissä tulee olla] suunnilleen niin monta eri läh-

dettä, kuin [siinä] on sivuja" (Yhteiskuntatieteiden laitos 2012). Tämä on kysyjää 

kohtaan tylyä ja nähtävästi lähinnä ironiseksi tarkoitettua  antiohjauspuhetta.95 

                                                        
95 Tällainen nyrkkisääntö ei ole korkeakouluympäristössä esittäjälleen kunniaksi muuten kuin ironian 
näytteenä seuraavista syistä: 1) Sääntö olettaa implisiittisesti kutakin lähdettä käytettävän vain kerran 
eikä ota huomioon lähteiden erilaista laajuutta.  Näin oletettaessa ei odoteta, että lähteitä käytetään 
teemojen kehittelemiseen vaan pikemminkin yksittäisten seikkojen todentamiseen. 2) Suositus voi myös 
tuottaa sivuvaikutuksenaan lähteiden määrän mekaanista kasvattamista, koska kukin lähde noteerataan 
vain kerran. Tällöin merkityksellisten lähteiden ohelle ehkä lisätään täytettä ja sovelletaan näin 
oppimisen strategista orientaatiota. 3) Sivumäärä ei ole validi mitta, sillä se riippuu mm. fontin ja sivun 
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Esimerkki on tiedekorkeakoulusta. Ammattikorkeakoulut jakavat sähköisessä 

muodossa olevia ohjaustekstejään joko pelkästään oppilaitoksen omassa intrane-

tissä, avoimessa internetissä tai molemmissa. Pelkästään organisaation sisäinen 

opinnäytetyöohjeiden jakelu voi osoittaa, että niitä ei pidetä yleisesti kiinnostavina 

tai ne halutaan nähdä organisaation sisäisenä asiana, johon  ei kaivata ulkopuolista 

käyttöä ja huomiota. 

Opiskelijat kuitenkin päätyvät etsimään vastausta lähteiden määrää koskeviin 

kysymyksiinsä internetistä, joko avainsanoilla hakukoneita käyttäen tai esittäen 

suoran kysymyksen niillä keskustelufoorumeilla, jotka kokevat tutuiksi ja/tai elä-

mäntilanteessaan läheisiksi. Kysymys ”montako lähdettä opinnäytetyöhön tarvi-

taan?” on esitetty eri versioina ainakin seuraavilla foorumeilla: Suomi24.fi (nimi-

merkki ”opiskelija”, 2008), Kaksplus.fi (nimimerkki ”opiskelija”, 2011), Vauva.fi 

(nimimerkki ”Vierailija”, 2012) sekä Demi.fi (nimimerkki ”Hedelmälikööri_”, 

2013). Hakukoneille tiedonhaku lähteiden määrästä on esitetty tässä muodossa tie-

dekorkeakouluihin liittyen niin usein, että ainakin Google ehdottaa valmiiksi kyse-

lyitä ”montako lähdettä graduun” ja ”montako lähdettä kandiin”.96  

Kun lähteiden määrää tärkeänä pitävässä keskustelussa voi sanoa vallitsevan 

oletuksia, joissa opinnäytetyö nähdään vakiintuneista osista muodostuvana konee-

na, käydään tätä keskustelua toisaalla käsittein, joiden systeemiset lähtökohdat ovat 

toisenlaiset. Tiedonhankinnan epävarmuusperiaate (uncertainty principle, principle 

of uncertainty, ks. esim. Kuhlthau 2004, 91–92) siirtää tarkastelun fokuksen tiedon-

hakijan ainutkertaista tilannetta ja omakohtaista merkityksenantoa korostavaan 

keskusteluun, jota käsitellään lähemmin luvussa 10.2. 

Lähteiden määrän kanssa samansuuntainen opinnäytetyön laajuusmitta on si-

vumäärä. Ammatillisia asiantuntijatekstejä tarkastelevat Lankinen ja Vuorijärvi  to-

teavat, ettei tällainen kriteeri ole työelämässä mielekäs tekstilajin piirre, vaan hakee 

oikeutustaan nimenomaan luokkahuoneen puhetavoista (Lankinen & Vuorijärvi 

2010, 265). Leinosen (2012, 196) mukaan sivumääräkeskustelu kertoo jännitteestä 

opinnäytetyölle ammattikorkeakoulussa tavoitellun omaleimaisuuden ja jäykän 

prosessikäsityksen välillä. 

                                                        
koosta. Sähköisissä teksteissä sivun käsitettä ei välttämättä edes käytetä. Ohje olisi näin rakenteelli-
sestikaan validi ainoastaan annettuna yhdessä ulkoasuvalintoja sitovien ohjeiden kanssa. 
96 Esimerkit on saatu 15.1.2015 syöttämällä Google-hakukoneen oletuskäyttöliittymään hakutermi mon-
tako lähdettä. Ehdotukset tulevat näkyviin ennen enter-näppäimen painamista. On syytä panna merkille 
tarjolle tulevat akateemisten opinnäytteiden puhekielen omaiset nimitykset kandi ja gradu. Tämä voi 
kertoa siitä, että vastausta odotetaan vertaisten käymistä keskusteluista eikä niinkään todennäköisemmin 
kirjakielisistä, tukemisen ja teettämisen järjestelmien legitimoimia opinnäytetyödiskursseja edustavista 
suosituksista. Ammattikorkeakoulun opinnäytteelle Google ei tarjonnut vastaavaa valmista oletusta. 



171 

9.1.2 Kliseemäinen lähestymistapamääritelmä opinnäytetöiden 

luonnehdinnoissa 

Opinnäytetyön tiettyjä osia on mahdollista toteuttaa hyväksytysti käyttämällä läh-

teistä lainattuja valmiita rakenneosia, kliseitä. Klisee (ranskan sanasta cliché) viit-

taa seuraavassa sekä vakiintuneeseen ilmaisuun että jäljentämiseen. Konkreettises-

sa merkityksessä klisee on painolaatta, erityisesti kuvalaatta, jonka tuottamaa ku-

vaa voidaan käyttää lukuisia kertoja. Valmiin elementin käyttäminen säästää uuden 

kuvan tuottamisen tai hankkimisen sekä painokuntoon valmistamisen vaivan. Am-

mattikorkeakoulun opinnäytetöissä toiminnallisen opinnäytetyön määritelmä on 

sellaisenaan tai muokattuna, runsaasti käytetty klisee.  

Toiminnallinen opinnäytetyö määriteltiin vuonna 2003 julkaistussa oppaassa 

mm. seuraavalla fraasilla: "Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa 

kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä 

tai järkeistämistä." (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Määrittely esiintyy Theseus-

tietokannassa kokonaisuudessaan tai vähintään erottelukykyisen jakson ”tavoit-

telee ammatillisessa kentässä” sisältävänä lainauksena tai plagiaattina 261 kertaa 

vuosien 2006–2014 kuluessa julkaistuissa opinnäytetöissä.97 

Tutkimukseni aineistossa toiminnallisen opinnäytetyön kliseemäinen määritel-

mä esiintyy tapauksissa AN1k1, AN2k2 ja AN5k3. Tapauksista on löydettävissä 

erilaisia opinnäytteen luonnehdinnan strategioita, joiden yhtenä osana kliseemäi-

nen määritelmä toimii.  Näiden esittelyn jälkeen ratkaisuja tulkitaan systeemike-

hysten ja siirtorakenteen sovelluksina.  

                                                        
97 Haku "tavoittelee ammatillisessa kentässä" tehtiin 30.3.2015 fraasihakuna (lainausmerkeissä) koh-
distettuna koko Theseukseen. Ajan mukaan laskevasti järjestettyjen osumien kokonaismäärästä 265 
vähennettiin hakupäivään asti kertynyt vuoden 2015 osuus, 4 osumaa. Varhaisin osuma on vuodelta 
2006. Fraasia on pidettävä niin tunnusomaisena, ettei haussa todennäköisesti ole olennaista määrää 
epärelevantteja osumia. Keskittymällä määrittelyn tunnusomaiseen osaan vältetään esimerkiksi mää-
ritelmän pääsanan taivuttamisesta johtuvaa katoa hakutuloksessa. Määritelmän paikantaminen lähteen 
ja sivun avulla jättäisi tuloksista pois lähdemerkintöjä karttavat plagioinnit. Yhdistämällä nämä ha-
kutavat saataisiin olettavasti jonkin verran suurempi saanti, josta kuitenkin olisi työlästä erottaa epä-
relevantit viittaukset lähteen ko. sivulle. 
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Strategiana tunnetuksi olettaminen 

Eksplisiittiseen määrittelyyn nojautumisen ohella ammattikorkeakouluopiskelija 

vaikuttaa voivan omaksua toiminnallisen otteen niin kiinteäksi osaksi omaa suun-

tautumistaan opinnäytetyöhön, ettei määritelmään viittaaminen ole merkittävässä 

osassa keinovalikoimaa hänen tarkastellessaan valitsemaansa lähestymistapaa. 

Tapauksessa AN1k3 tekijä rakentaa toiminnallisen opinnäytetyöorientaation 

esittelynsä neljässä askeleessa: Kaksi ensimmäistä (tiivistelmässä ja johdannon 

alussa) käyttää käsitettä toiminnallinen opinnäytetyö tunnettuna; määritelmää, piir-

teitä tai lähdettä ei esitetä. (AN1k3, tiivistelmä, 5.) 98  

Kolmannessa askeleessa tekijä kuvaa potentiaalisesta opinnäytetyön aiheesta 

tekemäänsä arviota, jossa tarjottu aihe vastaa hänen kuvaansa toiminnallisesta 

opinnäytetyöstä (AN1k3, 5). 

Opinnäytteen AN1k3 tekstin viimeinen eksplisiittinen maininta työn toimin-

nallisesta luonteesta esittää siihen liittyvän tiedonintressin: toiminnallisella opin-

näytetyöllä pyritään sellaiseen tietoon, jota hyödyntäen tarkasteltua kohdetta voi-

daan parantaa käyttäjien tarpeiden suunnassa (AN1k3, 7). Maininnassa käytetään 

lähteenä www-sivustoa, jota on hyödynnetty lukuisissa muissakin Theseus-tieto-

kannan opinnäytetöissä.99  Materiaalin mainittu tekijä on toinen Toiminnallinen 

opinnäytetyö -teoksen kirjoittajista. Tämän opinnäytetyötyypin määrittelyn läh-

teistö ja auktoriteetti vaikuttavatkin erittäin keskittyneiltä. Opinnäytetyön tukemi-

seen liittyy keskittynyttä ja tekstuaalisen välineen muotoon saatettua asiantuntija-

valtaa. 

Strategiana määritelmän omakohtaiseksi työstäminen 

Opinnäytetyössä AN1k1 käsitellään sen orientaatiota muita tapauksia analyytti-

semmin, kirjoittaja rakentaa siitä omakohtaista tulkintaa eri yhteyksissä. Tekstissä 

tekijä viittaa toiminnallinen opinnäytetyö -termiin viisi kertaa. Viittaukset ovat seu-

raavat: (1) tiivistelmässä osana toteutuneen työn luonnehdintaa, (2) johdannossa 

opinnäytetyöstä sopimisen kuvauksessa, (3) kliseen muodossa opinnäytetyön ta-

voitteiden kuvauksessa, (4) edellistä välittömästi seuraavana päätelmänä oman 

                                                        
98 Tapa käyttää termiä ”toiminnallinen” yleisesti tunnettuna opinnäytetyön määreenä muistuttaa tapa-
uksessa AN1k2 omaksuttua ”teoreettinen”-termin käyttöä. 
99  https://web.archive.org/web/20100415020745/http://vilkka.fi/hanna/Toiminnallinen_ont.pdf (Alku-
peräinen osoite ei ole enää käytössä, arkistoitu versio sivustosta tallennettu 15.4.2010, luettu 
17.11.2015.) 
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työn luonteesta sekä (5) pohdinnan aloittavana jälkiperusteluna: toiminnallinen 

opinnäytetyö toteutti ”käytännönläheisyyden” ja ”työelämälähtöisyyden” tavoittei-

ta. 

Myös tapauksessa AN2k2 tekijä työstää toiminnallisen opinnäytetyön määri-

telmää omakohtaiseksi, mutta huomattavasti edellistä esimerkkiä suppeammin. 

1. Tiivistelmässä työ määritellään toiminnalliseksi opinnäytteeksi.  

2. Johdannossa viitataan tiedonhankintaan ongelmanratkaisun keinona. 

3. Seuraavassa maininnassa luodaan vastakkainasettelu tutkimuksellisen ja 

toiminnallisen opinnäytetyön välille. 

4. Kehittelyn lopuksi toiminnallinen opinnäytetyö esitellään Vilkan ja Airaksisen 

(2003, 9–10) pohjalta lähtötekstiä muunnellen, mutta siten, että monet ilma-

uksista ovat lähes samoja, vähintään tunnistettavia otteita. 

Argumentti etenee oman opinnäytteen lähtökohdasta vastakkainasettelun kautta 

kohti valitun paradigman määritelmän esittämistä, jolla omaa valintaa tuetaan. Ta-

pauksessa AN2k2 termillä toiminnallisuus viitataan myös tietojärjestelmään tiet-

tyjä toimintoja sisältävänä ja toteuttavana funktionaalisena kohteena, jota opinnäy-

te dokumentoi. 

Strategiana alkutekstin määrätietoinen muuntelu 

Tapauksessa AN5k3 toiminnallisen opinnäytetyön käsitteen esittely alkaa vastak-

kainasettelusta toiminnallisen ja tutkimuksellisen välillä siten, että jälkimmäinen 

ainoastaan mainitaan tekijän opinnäytetyövalinnoissa torjuttuna vaihtoehtona. Toi-

minnallisen opinnäytetyön esittely seuraa uskollisesti edellä mainitun lähdeteoksen 

Vilkka & Airaksinen 2003 kahdelle sivulle (9–10) koottuja luonnehdintoja, mutta 

ilmaisun tasolla muokkaa niitä laajasti eri keinoin. Tarkastelen tapausta tältä osin 

seuraavassa esimerkkinä tekstin sellaisesta muokkaamisesta, joka edellyttäisi eetti-

sesti toimivilta työn ohjaajilta ja tarkastajilta kannanottoa plagioinnin, lainaamisen 

ja tekstin muokkaamisen keskinäisiin suhteisiin. Tämä kannanotto tulee saattaa 

myös tekijän ja tarvittaessa eettisiä kysymyksiä ammattikorkeakoulussa käsittele-

vien tahojen ja johdon tietoon. 

Tarkasteltava Vilkan ja Airaksisen alkuteksti, toiminnallisen opinnäytetyön kä-

sitteen tiivistävä ydinkappale kuuluu seuraavasti: ”Toiminnallinen opinnäytetyö ta-

voittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, 

toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Se voi olla alasta riippuen esimerkiksi 
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ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdytt-

ämisopas, ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. Se voi olla myös jonkin 

tapahtuman toteuttaminen, kuten messuosaston, konferenssin, kansainvälisen 

kokouksen järjestäminen tai näyttely riippuen koulutusalasta. Toteutustapana voi 

olla kohderyhmän mukaan kirja, kansio, vihko, opas, cd-rom, portfolio, kotisivut 

tai johonkin tilaan järjestetty näyttely tai tapahtuma. Tarkastelemme tässä oppaassa 

lyhyesti myös sitä, miten kokemustemme mukaan voisi toiminnallisen opinnäyte-

työn portfolion rakentaa. Tärkeää on, että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa 

opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestin-

nän keinoin.” (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)  

Opinnäytetyössä AN5k3 esitetty luonnehdinta kuuluu puolestaan seuraavasti: 

”Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan käytännön toiminnan opasta-

mista, ohjeistamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä ammatillisella ken-

tällä. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön 

suunnattu ohje tai opastus, kuten esimerkiksi perehdyttämisopas tai turvallisuus-

ohjeistus. Opinnäytetyönä voi toteuttaa myös jonkin tapahtuman järjestämisen, ku-

ten messuosaston, konferenssin tai näyttelyn järjestämisen – koulutusalasta riip-

puen. Kohderyhmän mukaan voi myös valita toteutustavan, joka voi olla esimer-

kiksi kirja, vihko, cd-rom, kansio, opas tai portfolio. Huomioitavaa on, että toimin-

nallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja toteutuksen raportointi 

tutkimusviestinnän keinoin. Opinnäytetyön olisi tarkoitus olla käytännönläheinen, 

työelämälähtöinen, tutkimuksellisella otteella toteutettu sekä sen tulisi osoittaa riit-

tävällä tasolla koulutusalan tietojen ja taitojen hallintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

9–10.)” (AN5k3, 8.) 

Tekstien vastaavuuksia ja eroja on tarkasteltu seuraavassa tekstisiirroittain 

kuuteen siirtoon jaoteltuna. Ensin esitetään alkuteksti kursivoituna, seuraavaksi 

opinnäytetyöhön AN5k3 muokattu teksti ja lopuksi muokkausten yhteenveto. 

Siirto 1: 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toi-

minnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan käytännön toiminnan opasta-

mista, ohjeistamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä ammatillisella ken-

tällä. 
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Muutokset: Sijamuotoja on muutettu, luettelon jäsen poistettu ja järjestystä 

vaihdettu. Tyylillisesti erottuva ja myös plagioinnintunnistimessa paljastuva fraa-

si ”tavoittelee ammatillisessa kentässä” on hajotettu. 

Siirto 2: 

Se voi olla alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, 

ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas, ympäristöohjelma tai turvalli-

suusohjeistus. 

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön 

suunnattu ohje tai opastus, kuten esimerkiksi perehdyttämisopas tai turvallisuusoh-

jeistus. 

Muutokset: Pronomini on korvattu korrelaatilla, kahdesta luettelosta on pois-

tettu jäsen. Tavan adverbi ”esimerkiksi” on  lisätty; sillä voidaan luettelon lyhen-

tämisen ja plagioinnintunnistimen hämäämisen lisäksi tavoitella vaikutelmaa te-

kijän esitettyä laajemmasta tietämyksestä. Sanalla korvataan pois jätettyjä ”havain-

nollistavia rinnakkaistapauksia” (vrt. Häkkinen 1987, 39, sana-artikkeli: esimerk-

ki). 

Siirto 3: 

Se voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen, kuten messuosaston, konferens-

sin, kansainvälisen kokouksen järjestäminen tai näyttely riippuen koulutusalasta. 

Opinnäytetyönä voi toteuttaa myös jonkin tapahtuman järjestämisen, kuten 

messuosaston, konferenssin tai näyttelyn järjestämisen – koulutusalasta riippuen. 

Muutokset: Pronomini on korvattu taivutetulla korrelaatilla. Ilmaisu ”tapahtu-

man toteuttaminen” on muutettu mutkikkaammaksi ja substantiivipitoisemmak-

si  ”tapahtuman järjestämisen toteuttamiseksi”. Sanajärjestystä on vaihdettu. Luet-

telon jäsen on poistettu. 

Siirto 4: 

Toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan kirja, kansio, vihko, opas, cd-rom, 

portfolio, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty näyttely tai tapahtuma. 

Kohderyhmän mukaan voi myös valita toteutustavan, joka voi olla esimerkiksi 

kirja, vihko, cd-rom, kansio, opas tai portfolio. 
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Muutokset: Sanajärjestys ja taivutusmuoto on vaihdettu, luettelon useita jäse-

niä poistettu ja esimerkiksi-sana lisätty, mutta luettelon järjestys on säilynyt. 

Siirto 5: 

Tärkeää on, että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät 

käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. 

Huomioitavaa on, että toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön 

toteutus ja toteutuksen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. 

Muutokset: Yksi adjektiivi on vaihdettu pitempään verbijohdokseen. Poistettu 

kontekstiin sitova opinnäytetyön määre ”ammattikorkeakoulun” sekä korvattu pro-

nomini korrelaatilla. 

Siirto 6: 

Opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella 

asenteella toteutettu ja riittävällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa 

osoittava.100 

Opinnäytetyön olisi tarkoitus olla käytännönläheinen, työelämälähtöinen, tut-

kimuksellisella otteella toteutettu sekä sen tulisi osoittaa riittävällä tasolla koulu-

tusalan tietojen ja taitojen hallintaa. 

Muutokset: Tavoitteen ilmaus on vaihdettu, luettelon järjestys vaihdettu, yksi 

sana vaihdettu. Loppu muutettu kokonaiseksi lauseeksi vaihtamalla verbi persoo-

namuotoon ja lisäämällä subjekti. 

Määritelmän hyödyntämisen taustalla on nähtävissä seuraavan suuntainen 

käyttöteoria, teesi-antiteesi-synteesi-päättely: (1) Määritelmän esittäminen  sitaatti-

na lähteineen on luvallista. (2) Se on kuitenkin suoraviivainen, ei-omaperäinen rat-

kaisu. (3) Määritelmän esittäminen sellaisenaan on plagiaatti ja siis vähintään 

kyseenalaista. (4) Jos määritelmä lainataan lähteestä ilman sitaatteja, sitä on muun-

neltava, jotta kyseessä ei olisi plagiaatti.  

Tässä kliseemäisen lähestymistapamääritelmän käytössä ja muuntelussa on ky-

se merkityksen isotopian mahdollisuudesta ja sen hyödyntämisestä, siitä, että 

ilmaisua voi usein keinoin muunnella niin, että merkitys pysyy olennaisesti samana. 

Strategian piirteitä on tiivistetty taulukkoon 12. 

                                                        
100  Viimeisen toiminnallista opinnäytetyötä määrittelevän siirron teksti on muista poiketen otettu 
lainatun lähteen sivulta 10. 
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Taulukko 12. Kliseemäisen lähestymistapamäärittelyn muuntelua.  

Muunneltava rakenne Muuntelun tavat 

tunnistettava fraasi peräkkäisten osien erottaminen 

virke sanajärjestyksen vaihtaminen 

yksittäisten sanojen vaihtaminen   

 verbien persoona- ja nominaalimuotojen välinen 

vaihtelu 

käsitteen ilmentymien luettelo elementtien vähentäminen 

 elementtien järjestyksen vaihto 

 laajemman tietämyksen vaikutelma 

On ilmeistä, että mainittu, kliseemäiseksi muuttunut ja hyvin aikaa kestänyt mää-

ritelmä opinnäytetyössä noudatettavasta lähestymistavasta tarjoaa sekä opinnäy-

tetyön tekijöille että ohjaajille ja arvioijille tyydyttävän tavan ratkaista opinnäy-

tetyön määrittelyssä keskeinen ongelma. Määritelmä näyttää siis toimivan opinnäy-

tetyön kokonaisuudessa auttajan asemassa vähin muutoksin. Määritelmä toimii sa-

maan tapaan kuin rakennettavaan koneeseen sellaisenaan soveltuva vakio-osa, jota 

ei tarvitse työläästi valmistaa kutakin yksilöä varten erikseen. Osa määritelmän 

käyttäjistä kuitenkin työstää sitä omakohtaisesti, sovittaa aihion paremmin istu-

vaksi. 

Toiminnallisen opinnäytetyön määrittely siirtorakenteena 

Edellä tarkastellussa tapauksessa AN2k2 opinnäytetyötä koskevien käsitysten esit-

tely  näyttäytyy luontevasti siirtorakenteena (ks. 6.4). Tekijä kokoaa yhteen pitkään 

kappaleeseen (AN2k2, 4, alaluvun alkukappale) kahdeksasta siirrosta muodostu-

van kokonaisuuden: 

Siirrossa 1 luodaan jännite toiminnallisen ja tutkimuksellisen opinnäytetyön 

välille. 

Siirrossa 2 esitellään toiminnallisen opinnäytetyön funktioita. 

Siirrossa 3 esitetään kaksi opinnäytetyön laatutavoitetta sekä luonnehdinta te-

kijän asenteesta. Työelämälähtöistä ja  käytännönläheistä opinnäytettä tehtäessä tu-

lee vallita ”tutkimuksellinen asenne” (vrt. Vilkka & Airaksinen 2003, s. 10: ”tutki-

muksellisella asenteella toteutettu”). 

Siirrossa 4 paljastuu epäsuorasti käsitys tiedonhankinnan merkityksestä ja jän-

nitteisestä asemasta opinnäytetyön tyyppeihin nähden: tiedonhankinta ei voi ”ko-

konaan” (sic!) puuttua toiminnallisestakaan opinnäytetyöstä. 
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Siirrossa 5 tiedonhankinta kytketään tiedontarpeiden tunnistamiseen opinnäy-

tetyötä tehtäessä. 

Siirrossa 6 toiminnallinen opinnäytetyö jaetaan raporttiin ja ”varsinaiseen pro-

duktiin” tehden määreen valinnalla selväksi niiden välinen prioriteettijärjestys. 

Siirrossa 7 pohditaan opinnäytetyön tuottaman tiedon luonnetta: tieto voi olla 

uutta tietyn vastaanottajan kannalta, ei pelkästään uutta tai ei-uutta absoluuttisessa 

mielessä. 

Kappaleen päättävä 8. siirto esittelee kirjallisen takuun, viisi lueteltua sivua 

teoksesta Toiminnallinen opinnäytetyö (Vilkka & Airaksinen 2003). Sivuista kaksi 

ensimmäistä (9–10) sisältävät määritelmän useasti mainitun ytimen. 

9.1.3 Konerakenteet tukevat opinnäytetyön etenemistä 

Opinnäytetyöprosessin jäsentyminen selkeärajaiseksi ja ”ulkoa ohjatuksi” voi aut-

taa sen etenemistä, jos prosessi ajoittuu tilannekohtaisesti suotuisalla tavalla. Tämä 

edellyttää, että teettämisen ja tukemisen järjestelmät palvelevat tekemistä. 

Tapaukselle AN3k2 on ominaista, että opinnäytetyön ympäristön jäsentyminen 

konemaisena rakenteena tukee selkeän kuvan muodostumista opinnäytetyön teke-

misen, teettämisen ja tukemisen kokonaisuudesta opinnäytetyöraportissa. Opin-

näytetyö toteutuu harjoitteluympäristössä, jossa opiskelijan aihealoitteen ja ohjaa-

jan antaman opinnäytetyön ajoittamisvihjeen myötä havaitaan tarve ja luodaan 

konteksti opinnäytetyölle. Ammattikorkeakoulu, opiskelija ja toimeksiantaja muo-

dostavat näin yhdessä lähettäjän. 

Teettämistoiminnan asettama seminaariaikataulu toimii auttajana luodessaan 

opinnäytetyöprosessin ajalliset kehykset (AN3k2, 17–18). Toinen merkittävä aut-

taja on opinnäytetyön ja harjoittelun tiivis yhteenlomittuminen jälkimmäisen toimi-

essa opinnäytetyöprosessissa keskeisen tiedonkäytön yhtenä resurssina: harjoit-

telunsa kuluessa tekijä omaksuu merkittävän osan tuotoksessa hyödynnettävästä 

substanssitiedosta, kun taas menetelmällistä ja produktin ominaisuuksia koskevaa 

tietoa hankitaan kirjallisuutta käyttäen (AN3k2, 18).  

Työnsä orientaatiota määrittäessään tekijä pitää keskeisenä määrittävänä käsit-

teenä produktia, mutta ei käytä toiminnallisen opinnäytetyön käsitettä. Käytössä on 

opinnäytetyöraportin tekstin dikotominen, ja nähtävästi paikallinen, jaottelu teoria- 

ja kontekstiosuuksiin, jota käytetään myös työprosessin kuvaamisessa (AN3k2, 

esim. 20). Salattu tuotos muodostaa kolmannen tekstiosuuden. 
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Toisin kuin eräissä muissa tämän tutkimuksen myötä tarkastelemissani opin-

näytteissä, tekijä esittää työtä taustoittavan teorian ja toimeksiantajan tarvetta pal-

velevan kirjallisen tuotoksen välisen suhteen omalta kannaltaan toimivana. Työs-

kentelyn alussa vallinnut teorian ja käytännön vastakkainasettelu katoaa: teorian 

hyödyllisyys produktin toteuttamisessa on tekijälle positiivinen yllätys (AN3k2, 

20). Työtä jäsentää aluksi tilaajan odotusten ja tekijän tarkasteleman teorian välinen 

ristiriita, joka laukeaa tekijän kirjallisuudesta omaksumiensa perusteluiden tukema-

na tekemiin sisältö- ja esitystapavalintoihin. 

9.2 Toiminnallisen opinnäytetyön kliseemäiset määrittelyt 

tiedonkäytön käsitteiden tuottajina 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö voidaan hyväksytysti luonnehtia toiminnalli-

seksi viittaamalla edellä luvussa 9.1.2 kuvatuilla tavoilla yksittäisessä lähteessä esi-

tettyihin käsitteen piirteisiin ja ilmentymiin. Tässä luvussa tätä ilmiötä tarkastellaan 

tiedonkäytön käytäntönä ja kysytään millaiset tiedonkäytön käsitteen ominaisuudet 

jäsentävät sitä opinnäytetyötoiminnan osana. 

Puheena oleva tiedonkäytön käsitteistö on luonteeltaan väline. Se ilmentää aut-

taja-aktanttia, joka auttaa subjektia (opinnäytetyön tekijää, ohjaajaa ja tarkastajaa) 

saavuttamaan ja ylläpitämään tietyn tavoitteen. Tämä tavoite (objekti) on esimer-

kiksi tietyn itsemäärittelyn statuksen luominen opinnäytetyölle. Itsemäärittelyllä 

tarkoitan tässä sitä, että opinnäytetyön on kyettävä ”kertomaan” lukijalle luontees-

taan. 

Opinnäytetyössä ei ole itsemäärittelyä annettuna, vaan se on siihen tuotettava. 

Tässä tarkoitettu itsemäärittelyn tarve on peräisin teorian ja käytännön jännitteestä, 

johon ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä on otettava kantaa. Näillä kannan-

otoilla opinnäytetyön toimijat osaltaan tuottavat ja uusintavat, ehkä jopa muuttavat 

ammattikorkeakoulua.  

Toiminnallisen opinnäytetyön käsite usealla, edellä esitellyllä tavalla tuotettu-

na ja käytettynä toimii välineenä tiedonkäytön käsitteeseen kohdistuvien odotusten 

luonnostelussa (taulukko 13).  
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Taulukko 13. Tiedonkäytön käsitteen vaatimusten rakentuminen toiminnallisen opin-

näytetyön piirteiden kautta. 

Käsitteen ulottuvuus (fasetti) Ulottuvuuden ilmentymiä  Operationalisoituminen 

Nimitys (termi) tiedonkäyttö ilmenee kohteen ja/tai 

sen vastakohdan nimeämisenä 

toiminnallinen opinnäytetyö kor-

vaa: ”ilmaisullinen opinnäyte-

työ”, ”muu työ”,  *ei-tutkimuk-

sellinen” opinnäytetyö  

vastakohta: tutkimuksellinen 

opinnäytetyö 

Takuu tiedonkäyttöön liittyy lähteen tai 

muun takuun (auktoriteetin) 

esittäminen tai oletus yleisestä 

tunnettuudesta kontekstissa  

lähde, henkilön nimi, henkilön 

nimi ja asema tai tunnetuksi 

olettaminen takuun muotona 

Tiedonkäytön tapa käsitteen ilmentäminen ja 

kytkeminen kontekstiin 

mainitseminen, määritelmän 

toistaminen, ilmentymien 

luetteleminen, muuntelu 

Toiminnallinen opinnäytetyö on lajityyppi, jonka piirteitä kohteeseen tuottamalla 

tekijä tiedonkäytöllään ensiksi sitoutuu teorian ja käytännön dikotomiaan ja toi-

seksi ilmentää haluaan asettua painottamaan käytäntöä teorian sijasta.  

Ammattikorkeakoulu puolestaan lunastaa korkeakoulustatusta vastaan antami-

aan lupauksia (ks. ”korkeakoulu kuitenkin”, Herranen 2003, 100–101)  opinnäyte-

työn tukitoiminnalla muistuttaessaan korostuneen käytäntöhakuista opinnäytetyön 

tekijää, että asiantuntijatehtävissä edellytetään teoreettiseen ajatteluun ja syste-

maattiseen tiedonhankintaan sitoutuvaa kehittämisen ja soveltavan tutkimuksen 

osaamista (Vilkka & Airaksinen 2003, 10, Hakala 2004, 9, 13, Kyrö 2003, 23). 

Kohteen nimitys on lanseerattu korvaamaan aikaisempia termejä ja muotoiltu 

osaksi dikotomiaa. Näitä paradigmaattisia lähestymistapoja ammattikorkeakoulut 

ovat soveltaneet esimerkiksi Opinnäytetyön laadun tekijät -hankkeen terminolo-

gisissa kehittelyissä. Tutkimuksellisesta otteesta poikkeavan opinnäytetyön sijoit-

taminen kaatoluokkaan (“muu työ”) kertoo paljonpuhuvasti määrittelijöiden pyrki-

myksestä nähdä opinnäytetyöt mieluummin “tutkimuksina” ja tuottaa siten korkea-

koulumaisuutta (vrt. Herranen 2003, 101). Nimitys “toiminnallinen opinnäytetyö” 

pyrkii tasapainottamaan dikotomiaa, mutta ei kyseenalaista sen oikeutusta. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä on käytettävissä useita keinoja tuottaa 

käsitteen käyttöä tukeva takuu. Takuuna voi toimia lähdeviittaus, mahdollisesti lai-

nauksen kera, tai henkilöauktoriteetti. Aina takuuta ei edes edellytetä. Toiminnal-

linen opinnäytetyö käsitteenä voidaan ensimaininnassaan sekä tiivistelmässä että 
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sitä seuraavassa tekstissä erikseen olettaa tunnetuksi. Toisaalla tarkasteltu tietope-

rustan käsite on vapautettu kokonaan takuusta. 

Toiminnallisen opinnäytetyön käsitteelle relevantteja tiedonkäytön tapoja ovat 

mainitseminen, määritelmän toistaminen, ilmentymien luetteleminen ja muuntelu.  

Mainitseminen on suoraan asiaan menevä (in medias res) tiedonkäytön tapa, 

jossa käsitteen käyttöä ei ole tarpeen ennakoida. Mainitseminen perustuu oletuk-

selle, että käsite ja sen nimitys ovat opinnäytetyötoiminnassa yleisesti tunnettuja. 

Määritelmän toistaminen on käsitteen pienimuotoisena riittävän käsittelyn st-

rategia. Toistamalla määritelmä vakuutetaan, että kirjoittaja tuntee tietyn, mahdol-

lisesti ainoan oikean, tavan käyttää käsitettä. Määritelmän toistaminen voi myös 

tehdä muiden kuin takuuna toimivan lähteen käyttämisen tarpeettomaksi. 

Ilmentymiä luettelemalla määritellään ja hyödynnetään käsitettä sen eksten-

sion kautta sen sijaan, että eriteltäisiin käsitteen piirteitä. Käsitteen soveltuvuuden 

takuuna toimii tällöin se, että yksi tai useampi ekstensioon kuuluva kohde sopii 

riittävästi yhteen vertailureferenssin kanssa. 

Muuntelu on tiedonkäytön strategia, jossa alkutekstiä muokataan siitä käyt-

tötarkoitukseen nähden riittävästi poikkeavaksi uudeksi tekstiksi, parafraasiksi. 

Muuntelu on siten määritelmän toistamiselle tavoitteen osalta käänteinen, mutta 

osin samoja resursseja käyttävä strategia. Muuntelun astetta voidaan käyttää yhtenä 

kriteerinä arvioitaessa sitä, onko muuntelun tulos lähtökohdan plagiaatti. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnan ympäristössä validin tiedon-

käytön käsitteistön on sopeuduttava kohteen moninaisuuteen. Tiedonkäytön käsite 

ei siten voi olla klassisen käsitemäärittelyn tradition tavoittelema monoliitti, jossa 

suppea, tässä mielessä taloudellinen ja yhden ytimen ympärille keskittyvä määrit-

tely kykenee kattamaan tavoitellun alan ja rajoittuu vain siihen (Medin & Smith 

1984, Medin et al. 2000). Pikemminkin kyseessä on perheyhtäläinen käsitteiden 

verkosto. 

9.3 Konemetafora opinnäytetyön tiedonkäytön piirteiden tuottajana 

Opinnäytetyön pitäminen konemaisena systeeminä keskittyy olennaisesti opinnäy-

tetyön ominaisuuksien määrittelyn sekä tähän liittyvän vallan ja kontrollin sijoittu-

miseen opinnäytetyön itsensä ulkopuolelle. Opinnäytetyön oletetaan tämän systee-

mikäsityksen mukaisesti pitkälti olevan ”ennaltamääräytynyt”, vakiintuneen raken-

teensa ohjaama. Tätä yksilökehityksen piirrettä kutsutaan Porran systeemimallissa 
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preformationismiksi (ks. Porra 1996, 96). Preformationismi on vastakohta sellai-

selle rakennekäsitteelle, johon sisältyy itsenäinen muuttumisen mahdollisuus. Ko-

nemainen rakenne ei kykene tällaiseen muutokseen.  

Opinnäytetyön tekijän uskomus (tapauksessa AN1k1), että opinnäytetyössä 

kunkin ”asian” käsittelyyn liittyy vakiintunut määrä lähteitä edellyttää preforma-

tionismin ulottuvan dokumentoidun tiedonkäytön alueelle, opinnäytetyötekstille 

ominaisiin perusteluiden rakentamisen tapoihin. Ulkoa ohjautuminen, ilmentymien 

määrämuotoisuus ja toisto olisivat tätä näkemystä tukevia tiedonkäytön piirteitä. 

Valmiin kirjallisesti esitetyn määritelmän käyttäminen opinnäytetyön orientaa-

tion määrittämiseen ilmentää systeemisen kasvun käsitettä, joka konemaisessa sys-

teemissä tapahtuu osia lisäämällä (Porra 1996, 261). Tähän paradigmaan ei sisälly 

mahdollisuutta, että tekstin oma dynamiikka edellyttäisi osien suhteiden muuttu-

mista. Konemaisessa paradigmassa systeemi, siis myös opinnäytetyön teksti, on 

täysin ulkopuolisessa kontrollissa, mikä ei sinänsä tarkoita, että kirjoittaja olisi 

tämän kontrollin tai vallan ainut lähde.  

Kontrollin ulkopuolisuudesta huolimatta myös konemaisella systeemillä voi 

olla siitä erillinen päämäärä (goal). ”Staattinen päämäärä” (Porra 1996, 113) kuvaa 

systeemin olemassaoloa tiettyä tavoitetta varten ja sisältyy konemaiseen systeemiin 

itsensä joinakin sen piirteinä (osina ja osien suhteina).  

Lähdemerkinnät ovat se opinnäytetyötekstin piirre, johon konemaisten systee-

mien piirteitä erityisesti voi toivoa sisältyvän. Tekstin ulkopuolelta tulevien, mah-

dollisimman kattavien, yksiselitteisten ja vakiintunutta käytäntöä heijastavien läh-

demerkintätapojen noudattaminen parantaa opinnäytteen tiedonkäytön läpinäky-

vyyttä lähdeperustaisten tekstisiirtojen osalta. 

Koneoletuksen soveltuvuutta opinnäytetyöhön haastaa ristiriita, joka syntyy 

siitä, että konemaisen systeemin rajat ovat sovelletun määritelmän mukaan pysyvät 

ja selkeät, ulkopuolisten sääntöjen määrittämät (Porra 1996, 100), kun taas tekstin 

rajoista puhuminen selkeinä joutuu kyseenlaiseksi esimerkiksi sovellettaessa in-

tertekstuaalisuuden käsitettä, jolla väljästi tarkoitetaan tekstien vääjäämätöntä kyt-

keytymistä toisiinsa, ”erillisen tekstin” periaatteellista mahdottomuutta.101 

 Wilson (2012) tarkastelee tekstin käsitteen sisällön ja käytön muuttumista 

1960-luvulta lähtien ilmaantuneessa momentumissa. Sitä ilmensivät ja edistivät 

                                                        
101 Heikkinen et al. varoittavat, että intertekstuaalisuuden käsitteellä ei ole analyyttista roolia yleisessä 
tai heikossa muodossaan, kuten ”vieraan puheen omimisena” (Heikkinen et al. 2012, 101, vrt. Julkunen 
2002). 
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Jacques Derrida korostamalla tekstin rajattomuuden ajatusta ja Roland Barthes ky-

seenalaistamalla voimakkaasti tekijän roolia tekstin merkitysten tuottajana. Tekstin 

käsitteen uusi käyttötapa poikkesi jyrkästi aiemmasta (”had no clear or specific 

basis in any of the previous uses”) käyttökontekstista, jolla Wilsonin mukaan 

on ”filologinen ja bibliografinen” luonne tekstin määrittyessä teoksena tai doku-

menttina kielen (ja tiedon) käytöstä  (Wilson 2012,  341). 

Tekstin luonne tiedonhallinnan ja -käytön välineenä ja kohteena korostuu Ro-

bert Hornin (1998) ”structured writing” -tarkastelussa. Horn näkee kirjoittamisen 

tuen ja ohjaamisen tarpeiden liittyvän aihepiiriä käsittelevän ainesmassan (”mass 

of subject-matter material”) toistuviin hallintaongelmiin, joista esimerkkejä löytyy 

myös useista tämän tutkimuksen tarkastelemista opinnäytetöistä: tapauksessa 

AN1k2 kärjistyvät dokumentin ja aineksen rakenteen hallinta ja esittäminen. Ai-

heen kattava analysointi vaikuttaa askarruttavan tapauksen AN1k1 tekijää hänen 

blogimerkinnöissään. Informaation esittäminen erilaisille lukijoille sisältyy opis-

kelijan tekemän työn ongelmakenttään tapauksessa AN1k3 myös sen jatkotyöstä-

mistä ohjaavana suunnitelmana (Hornin käyttämä ilmaus ”plan for a group of 

writers”). Tietoperustan käsitteen soveltaminen (erityisesti nelikon AN6 tapaukset) 

voidaan liittää Hornin jäsennyksessään käyttämään ”all of the bases” -näkökul-

maan.  

Structured writingin sekä edellä tarkasteltujen tekstin ja tekijyyden problema-

tisointien välille syntyy eroja seuraavasta Hornin rajauksesta: ”Structured writing 

only deals with that which can be written.” Hornin käyttämän käsitteen ulkopuo-

lelle jäävät hänen rajaaminaan esimerkiksi hiljaiseen tietoon liitetyt piirteet ”fine 

motor movements and unvoiced values, which go beyond the sentences that repre-

sent the subject matter”.  (Horn 1998.) 

Puhuminen opinnäytetyöstä tietoisesti erikseen (periaatteessa rajattomana) se-

mioottisena kudoksena ja toisaalta teoksena, jolla on genrensä, toteutusteknolo-

giansa ja tämän tutkimuksen termein teettämis- ja tukemistoimintojen tuottamat, 

joskaan ei välttämättä selkeät rajat, voi lieventää, mutta ei poista tekstin konetul-

kinnan ongelmia. Teknisesti validi puhe opinnäytetyöstä tiedostona puolestaan on 

omiaan korostamaan opinnäytteen luonnetta suoritteena ja vähentämään tekemisen 

järjestelmässä syntyvien sisältöjen ja omakohtaisten tulkintojen asemaa opinnäyt-

teen arvon määrittäjänä. 
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9.4 Yhteenveto 

Konemetaforan ja siihen liittyvien systeemioletusten kautta opinnäytetyöprosessin 

hallinnan keinoksi hahmottuu toivomus valmiista kaavoista tai tekemisen nor-

meista. Osa opinnäytetyön ohjauskirjallisuudesta myötäilee tätä toivomusta auliisti. 

Lähestymistavassa sitoudutaan objektivismiin, jonka toivotaan strategisena ulottu-

van tiedonlähteiden valintaan saakka: toivotaan ulkopuolisen asettamia vähim-

mäiskriteereitä lähteille ja niiden lukumäärälle, kun viittaamisenkin osalta yh-

denmukaisuus näyttää tärkeältä. 

Objektiivisesti merkityksellisiä tiedon ominaisuuksia ovat kyky yksilöidä koh-

de, kohteen muuttumattomuus havainnointitapojen validisti muuttuessa sekä sään-

nönmukaisuus kohteen ja siihen suuntautuvien vaikutusten suhteissa (Heylighen 

1997, 64–65). 

Tutkimukseni opinnäytetyöaineistossa objektiivisuus liitetään hyvän ja erik-

seen mainiten kvantitatiivisen tutkimuksen kriteereihin. Sitä voidaan tavoitella 

myös tutkimusmenetelmien moninaisuudella (triangulaatiolla). Objektiivisuus saa-

tetaan toisaalta käsittää puolueettomuudeksi tai tutkijan oman näkemyksen vasta-

kohdaksi. Tavallisempaa kuitenkin on, ettei objektiivisuutta määritellä tai eritellä 

vaan ulkopuolelta asetetun tavoitteen nimellinen kuittaaminen tekstissä riittää. 

Opinnäytetyötä, tutkimusta tai muutakaan tiedonkäytön tehtävää ei kuitenkaan 

ole mahdollista tehdä ilman henkilökohtaisia, oman historian osaltaan muovaamia 

sitoumuksia sekä rakenteellisia ja tilannetekijöitä, joista koostuu toimintaa ohjaava 

käyttöteoria. 

Opinnäytetyön pitäminen koneena tulee tunnistaa yhtenä opiskelijoiden käyt-

tämänä opinnäytetyöprosessin hallinnan strategiana. Sitä ei kuitenkaan tulisi erityi-

sesti suosia, koska se voi olla omiaan johtamaan ulkokohtaiseen suhtautumiseen ja 

mahdollisesti rohkaista plagiointia. Kelvollinen harjoitus opettajille tämän orien-

taation tunnistamiseksi on miettiä oma perusteltu vastauksensa opiskelijan vilpit-

tömiin kysymyksiin tarvittavien lähteiden tai sivujen lukumääristä. 
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10 Opinnäytetyö ainutkertaisuutena 

Luvussa tunnistetaan opinnäytetyöaineiston tapauksista ja täydentävistä aineis-

toista tiedonkäytön ratkaisuja ja muita ilmiöitä, joiden mielekäs tarkastelutapa on 

katsoa opinnäytetyössä tehtäviä tiedonkäytön ratkaisuja tekijänsä ainutkertaisina 

valintoina ja elämäntapahtumina. 

10.1 Ainutkertaisuuden muotoja opinnäytetyöaineistossa 

Ainutkertaisuuden ilmentyminä käsitellään tässä alaluvussa opinnäytetyötoimi-

joiden omaksumaa ”tutkimattomuusoletusta”, tekijän oman näkemyksen voima-

kasta korostumista lähteisiin nähden sekä aineistossa ilmennettyjä omakohtaisuu-

den käsittelyn keinoja.  

10.1.1 “Aihetta ei ole tutkittu” 

Tutkimuskohteen tuntemukseen ja tiedonhankinnan osaamiseen liittyvät ongelmat 

opinnäytetyön eri toimijoilla tulevat korostuen esiin tapauksessa AN2k4. Tapauk-

sessa tehdään virheelliseksi todettavissa oleva oletus aiheen tutkimattomuudesta 

eikä kukaan tai mikään opinnäytetyön toimijoista vaikuttavasti kyseenalaista sitä. 

Tämä kertoo opinnäytetyötoiminnan systeemisistä ongelmista organisaatiossa niin 

tekemisen, teettämisen kuin tukemisenkin osalta. 

Tekijä valitsee opinnäytetyön aiheen ammattikorkeakoulun saamien toimeksi-

antojen joukosta ja itselleen ennestään tuntemattomasta aihepiiristä. Tämä käy ilmi 

sekä opinnäytetyön johdantotekstistä että tekijän päiväkirjamerkinnöistä (AN2k4 

opinnäytetyö, s. 3, AN2k4 päiväkirja, 3. merkintä). Opinnäytetyön tilaaja on pro-

jektiorganisaatio julkisella sektorilla. 

Opinnäytetyön etenemistä muotoilee tekijän oletus aiheensa jäämisestä aiem-

min tutkimatta eli ns. tutkimusaukosta. Tutkimusaukon käsitteellä viitataan yleensä 

tiettyä kohdetta koskevan tutkimuksen puuttumiseen uutta tutkimusta perustele-

vana ja motivoivana tekijänä.102 Opinnäytetyön AN2k4 tekijä ei käytä tätä termiä, 

                                                        
102 Suomen termiä tutkimusaukko lähestyy englannissa termi research gap, mutta niiden metaforat ovat 
erilaiset. Tutkimusaukko metaforana edellyttää suoritetun tutkimuksen näkemistä pintana ottamatta 
kantaa sen suuntaan, kun taas research gapin luontevaksi ympäristöksi on ajateltavissa nimenomaan 
vaakasuora pinta, samaan tapaan kuin tiedonhankintaa sense-making –mallissa kuvaavassa metaforassa 
(Dervin 1992). Pinnan katkaisee kuilu, jonka tehtävä tutkimus tai muu tiedonkäyttö ylittää. Research 
gap on siis metaforana tutkimusaukkoa spesifimpi. Suomen tutkimusaukko-termillä on metaforan ohella 
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mutta se soveltuu päiväkirjassa ja opinnäytetyön tekstissä esitettyyn tilannearvioon 

ja sen käsittelytapaan. Opinnäytetyöhön osallistuneet toimijat jakavat tutkimus-

aukko-oletuksen, jonka kyseenalaistaminen opinnäytetyöprosessin kuluessa olisi 

mitä todennäköisimmin sekä muuttanut opinnäytetyöprosessin kulkua että paran-

tanut tulosten ulkoista validiteettia huomattavasti. Tapaus osoittaa myös, että kir-

jaston asiantuntemus saattaa ammattikorkeakoulussa jäädä opinnäytetyötoiminnan 

tiettyjen piirteiden osalta tunnistamatta ja hyödyntämättä. 

Päiväkirjassa tutkimusaukko-oletusta tarkastellaan toistuvasti. Näistä merkin-

nöistä hahmottuu seuraava kehityskulku: 

1. Tutkimukselle keskeisiksi mielletyt kolme käsitettä esitellään. Niistä kaksi 

yhdessä osoittaa tutkimuskohdetta ja on myöhemmin mukana tutkimusaukko-

oletuksen määrittelyssä. Kolmas käsite on tutkimusotetta koskeva. (AN2k4 

päiväkirja, merkintä 1/26.)  

2. Aihe kuvataan tekijälle oudoksi (ibid.). 

3. Tutkimusaukko-oletus esitetään: tutkimusta aiheesta on hyvin vähän (ibid., 

merkintä 4/26). 

4. Oletusta tuetaan eri toimijoilta saaduilla tiedoilla (ibid., 1/26). Näin oletus vah-

vistuu. Yksi tuen antajista on ohjaaja, joka ei havaitse ongelmaa lähtökohdassa 

ja etsii tietoa opiskelijan puolesta. (Ibid. 1/26, 8/26.) 

5. Oletus vahvistuu ja laajenee: kansainvälisen tutkimuksen aiheesta väitetään 

puuttuvan (ibid., 17/26). 

6. Tekijä raportoi ohjauksen puutteesta. Työskentelyprosessissaan hän kuvaa 

erottavansa ”analyysin” ja ”teoriaosuuden” kirjoittamisen. (Ibid., 11/26, 13/26, 

1/26.) 

7. Tutkimusaukko-oletusta laajennetaan edelleen esittämällä, että kohdeilmiökin, 

eikä pelkästään tutkimus siitä, on ominaista vain Suomelle (ibid., 17/26). 

Oletus on tässä kohdin laajimmillaan. 

8. Oletusta aletaan kaventaa ja vetää takaisin (ibid., 20/26, 21/26). 

9. Lisää lähteitä on löytynyt (ibid., 21/26). Tekijä käsittelee ristiriitaa lähteille 

oletettujen muodollisten vaatimusten ja oman näkökulmansa välillä. Tutkimus-

aukko-oletusta toistetaan defensiivisesti. Tekijä pohtii mahdollisuuksia hylätä 

ulkomaisia lähteitä näkökulmaan sopimattomina tai vaihtoehtoisesti jatkaa sen 

väittämistä, ettei lähteitä ole: ”ehkä olisi vaan paras perustella niiden puutetta” 

(ibid., 21). 

                                                        
myös useilla aloilla konkreettinen, metaforan kanssa erisuuntainen merkitys tutkimusta varten tehty 
aukko (esimerkki rakennustekniikan alalta Vinha & Käkelä 2001, 41). 
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10. Merkintöjen lopulla viitataan suoraan tiedonhallinnan vaikeuksiin: teoriaa on 

ollut helpompi rakentaa vähemmillä lähteillä (ibid., 21).  

11. Ratkaiseva ohjaustapahtuma. Tekijä kertoo saaneensa selkeät ohjeet, joiden 

avulla voi saada työn valmiiksi. Ohjaaja ei ole reagoinut tutkimusaukko-ole-

tuksen ongelmiin. Tässä vaiheessa se olisikin myöhäistä ja voisi johtaa opin-

näytetyön viivästymiseen ja jopa keskeytymiseen. 

12. Tekijä kuvaa päiväkirjansa loppumerkinnöissä jännityksensä laukeavan, jäl-

leen kasvavan ja taas laukeavan, kun opinnäytetyön jättämisaika koittaa. Hän 

katsoo olevan laadulliselle tutkimukselle ominaista, että analyysia voisi edel-

leen jatkaa, mikäli aika sen sallisi. 

Päiväkirja toimii AN2k4-tapauksessa tutkimusaukko-oletusta vahvistavasti eikä si-

tä käytetä testaamaan tai kyseenalaistamaan tätä lähtökohtaa. (Päiväkirjoja ja blo-

geja on tarkasteltu lähemmin luvussa 7.2.5.) 

Opinnäytetyön tekstissä tutkimusaukko-oletusta kehitellään useista suunnista 

lähestyen seuraavasti: 

1. Tutkimusaukko-oletus esitetään ilman problematisointia opinnäytteen tiivis-

telmässä jatkotutkimuksen tarpeiden luojana. 

2. Kohdeilmiö esitellään sekä tekijälle vieraana että yleisemminkin vähän tunnet-

tuna (AN2k4, 3). Tässä kohdin puhutaan opinnäytetyön tarkastelun kohteena 

olevasta palvelusta sen potentiaalisten käyttäjien kannalta. 

3. Tutkimusaukko-oletus esitetään tekstissä ensimmäisen kerran (AN2k4, 4) kir-

joittajan omaan toimintaan vaikuttavana haasteena. 

4. Tutkimusaukko-oletus esitetään opinnäytetöiden jatkumolla ammattikorkea-

koulun perustutkinnosta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja edelleen 

pro gradu -tasoon. Kustakin tekijä on löytänyt yhden esiintymän ja pitää pro 

gradua tutkimuksena. (AN2k4, 26.) 

5. Tutkimusaukko-oletus esitetään rajattuna pro gradu -tutkielmiin ja laajenne-

taan seuraavaksi kattamaan ”kansainvälinen tutkimus”. Tekijän arvion mukaan 

löydetty tutkimus ei ole ”vertailukelpoista”; sitä siis torjutaan lähteiden joukos-

ta (AN2k4, 38, ks. myös lukua 12.1.2). 

Opinnäytetyön yhteenvedossa tutkimusaukko-oletusta avataan aiemmin tekstissä 

esitettyihin tiukempiin tulkintoihin nähden. Kirjoittaja esittää, että tutkimusta kyllä 

on tehty, mutta eri näkökulmista kuin tekijän valitsemasta. Näin opinnäytetyö 
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paikkaa tutkimusaukkoa. Siis lähtökohdan puolustamisen lopuksi välttämättömyy-

destä on tehty hyve.  Tiivistelmässä tutkimusaukko-oletuksella perustellaan myös-

kin jatkotutkimuksen tarvetta kehäpäätelmän tapaan. 

Opinnäytetyön kuluessa kootaan useita näkökulmia vahvistamaan oletusta ai-

heen vähäisestä tunnettuudesta: henkilökohtainen ennakkokäsitys, tilaajatahon ar-

vio sekä ilmeisen pinnallisen tiedonhaun pohjalta oletettu tutkimuksen puuttumi-

nen tai soveltumattomuus toimivat samaan suuntaan eikä vastaääniä ilmaannu. 

Opinnäytetyöprosessin kuluessa ohjaaja tai yhteistyökumppanien edustajat eivät 

kajoa opiskelijan käsitykseen ainakaan niin, että se muuttuisi: päiväkirjassa ei mai-

nita, että ohjaaja tai yhteistyötahot olisivat kommentoineet oletusta kriittisesti.  

Tietopalvelun kentässä tutkimusaukon virheellisen tunnistamisen ongelma 

tunnistetaan paremmin. Pankl ja Coleman (2009, 3) ovat luonnehtineet yleiseksi, 

jopa ”arkkityyppiseksi” tapauksen AN2k4 kaltaista kärjistyvää päätelmää, ettei 

haetusta aiheesta ole löydettävissä aineistoa. Yksipuolisesti he päätyvät syyttämään 

ongelmasta kirjaston antaman opetuksen tai ohjauksen (library instruction) puuttei-

ta. Tämän tutkimuksen näkökulmasta kyse on laajemmasta ongelmasta, tietokäsi-

tysten ja niihin liittyvien toimijuuksien puutteellisesta artikuloinnista, jonka huo-

mioon ottaminen toisi oppilaitoksen tasolla esiin myös tiedonhankinnan ongelma-

kentän. 

10.1.2 Tekijän oma näkemys riittää 

Opinnäytetyön tiedonkäyttöä jäsentää toisinaan tekijän erittäin vahva luottamus 

omaan osaamiseensa, havainnointikykyynsä ja aihepiirin tuntemukseen. Aineistos-

sa on tapauksia, joissa tämä näkemys on hybriksen omainen: oma tietämys ja läh-

teet asettuvat jyrkästi vastakkain. Tekijät toimivat tiedonhankinnassaan ja -käytös-

sään omaksumassaan “varmuuden maailmassa” ja uskovat olevansa opinnäytteessä 

käsittelemiensä aihepiirien suvereeneja osaajia tai vähintään voivansa saavuttaa täl-

laisen tilanteen ja tämän oletetaan riittävän aiheen käsittelytavan perusteeksi.  

Tapauksessa AN3k2 tekijä kerää toimeksiantajan käyttöön tulevaa kirjallista 

perehdyttämisopasta varten aineistoa harjoitellessaan tilaajaorganisaatiossa. Kyse 

on siis sen kaltaisesta toiminnasta, jota tarkasteltaessa havainnoinnin, hiljaisen 

tiedon sisäistämisen ja eksplikoimisen prosessia asiantuntemuksen kehittämisessä 

yleisesti käsitteellistetään SECI-mallin avulla.103  Eri tietämisen lajien suhteita ja 

                                                        
103 SECI-malli tarkastelee hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välisiä siirtymiä tietoympäristöön sosiaalis-
tumisen sekä tiedon ulkoistamisen, sisäistämisen ja yhdistelyn ulottuvuuksilla. Mallia on kritisoitu 
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hiljaisen tiedon merkitystä ei opinnäytetyössä käsitellä (vrt. esim. Toom et al. 2008). 

Tekstissä sen sijaan todetaan, ettei valmista materiaalia ole eikä toisten työn-

tekijöiden näkemyksiä hyödynnetä opasta laadittaessa vaan ainoastaan tuotoksen 

versioista kerättävänä palautteena. Perusteena, tällaisen yhteistyön ilmaistuna vas-

tustaja-aktanttina, mainitaan kiireinen työtahti, havainnointiin ja muistiinpanoihin 

on aikaa, mutta ”haastattelemiseen” ei. Tästä tosin esitetään myös edellisen kanssa 

ristiriitainen maininta. (AN3k2, 18, 19.) Työtehtävissä oppiminen ja opinnäytetyön 

tekeminen ovat tässä tapauksessa siis osin jännitteessä keskenään, mutta tätä ei ole 

nähty ongelmaksi. 

Tapauksessa AN1k2  tekijä sekä kuvaa oppimateriaaliksi työstämäänsä aihe-

piiriä laajaksi että kertoo luottavansa materiaalin laatimisen edellyttämässä sisällön 

hallinnassa lähteiden sijasta ensisijaisesti muistiinsa. Lähteitä käytetään vain tar-

kistamiseen ”tarvittaessa”. (AN1k2, tiivistelmä.) Tekijä kohdistaa lähemmin yksi-

löimättömiin kirjallisiin lähteisiin (”erikoiskirjoihin”) kritiikkiä siitä, ettei niistä 

mikään kata opinnäytteessä tarkasteltavaa näkökulmaa täysin ja samoin rajattuna 

(AN1k2, 6). Ilman esimerkkejä tai viittauksia tämä väite ei ole perusteltu, vaan 

kertoo pikemminkin tekijän pyrkimyksistä varjella käyttöteoriaansa, omaksumaan-

sa käsitystä aihepiiristä sekä materiaalin aiotulle käyttöyhteisölle ominaisista tie-

dontarpeista ja tiedonkäytön tavoista. Lisäksi kattavan lähdemateriaalikokonaisuu-

den olemassaolo sellaisenaan olisi periaatteessa tehnyt oppimateriaalin laatimisteh-

tävän tarpeettomaksi tai vähintään muuttanut sen luonteen enemmän sisällön peda-

gogista muotoilua ja/tai referointia korostavaksi.   

Tapauksessa AN3k4 ilmeneviä tiedonkäytön käytäntöjä yhdistää edellä tarkas-

teltuun tapaukseen AN1k2 ristiriitainen pyrkimys tehdä opinnäytetyöhön kuulu-

vasta oppimateriaalista lähteistä ”irrallinen” ja toisaalta tekijänsä tilanteeseen si-

dottu siinä mielessä, että lähteisiin viittaaminen on vähäistä tapauksessa AN1k2 ja 

olematonta tapauksessa AN3k4. Tuotoksen eksplisiittinen kytkeminen aikaisem-

paan tietoon ja lajityyppeihin lähdeviittauksin ei toteudu kummassakaan tapauk-

sessa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tuotoksia analysoimalla olisi mahdollista löytää 

yhteyksiä lähteisiin ja traditioihin, niissä vain ei ole toteutettu näiden yhteyksien 

esittämistä opinnäytetyön tyylilajin odotusten mukaisella tavalla.104 Mitä voisivat 

olla ne tyylilajit, joita tapausten AN1k2 ja AN3k4 ominaisuudet lähestyvät ja 

millaiset tiedonkäytön käsitteen piirteet tukisivat näitä yhteyksiä? 

                                                        
sidonnaisuudesta kehittämisympäristön työkulttuureihin ja työtehtäviin, työssä tapahtuvan oppimisen 
sitomisesta esimiesten määrittelemiin kohteisiin sekä ongelmien havaitsemisen elementin puuttumisesta. 
(Engeström 1999, Gourlay & Nurse 2005, Tyagi et al. 2015.) 
104 Näitä viittauksia voi etsiä ja tarkastella intertekstuaalisuuden ja plagioinnin viitekehyksissä. 
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 Tietämyksen esittäminen korostuu tapauksissa AN1k2 ja AN3k4. Molemmis-

sa tapauksissa keskitytään esittämään faktoja. Teksti päättyy valittujen faktojen tul-

tua esitetyiksi ilman yhteenvetoa, pohdintaa tai toimintasuosituksia. 

Molemmat tapaukset AN1k2 ja AN3k4 sisältävät kymmenittäin kaavioita ja 

kuvia, joiden ainoa eksplisiittinen liittymä kokonaisuuteen toisinaan on kuvateksti. 

Kuva voi edustaa kokonaista esiteltyä ilmiötä. Tapauksessa AN1k2 kuvat ovat 

usein peräisin englanninkielisen Wikipedian artikkeleihin linkitetystä Wikimedia 

Commons -tietokannan sisällöstä, laitevalmistajien www-sivuilta tai tuntemat-

tomaksi jäävästä lähteestä. Tapauksessa AN3k4 kuvituksena on huolellisesti piir-

rettyjä pelkistettyjä rakenteita, joihin liittyy niiden matemaattiseen käsittelyyn teks-

tissä tarvittavia symboleita. Opinnäytteen tekijä ei esitä niille lähteitä eikä toisaalta 

minkäänlaista huomautusta omasta tekijyydestään. Lähdemerkintä olisi informa-

tiivinen ja sekä sisällöllisesti että eettisesti tarpeen, vaikka kaavioaineisto olisikin 

annettu vapaaseen käyttöön (public domain).105 

Tapausten AN1k2 ja AN3k4 esittämät oppimateriaalit muistuttavat luentoma-

teriaalia, joka on tarkoitettu esitettäväksi ja mahdollisesti jaettavaksi kopioina ja 

joka olennaisesti toimiakseen vaatii esittäjän äänen. AN1k2 viittaa opettajan pa-

nokseen oppimateriaalin täydentäjänä. 

Tarkastellut kolme tapausta (taulukko 14) voidaan tarkoituksellisesti tiivistää 

omakohtaisuuden ilmentymiksi seuraavasti: AN3k2 on tekijän kokemuksesta yk-

sittäistapauksena johdettu toimintaohje, jossa julkisena esitetään opinnäytetyön 

konteksti ja tuotokseen johtanut prosessi, mutta ei niiden kohtaamista. AN1k2 on 

kehittämisraportoinnistaan  erottumaton oppimateriaali, jossa rakenne on vaikeasti 

jäsentyvä ja lähteisiin viittaaminen epäjohdonmukaista. AN3k4 liittyy opinnäyte-

työnä laadittuun oppimateriaaliin, jonka tekemistä ja sitoumuksia ei raportoida. 

Viimeksi mainitussa tapauksessa on opinnäytetyötä vastaamaan hyväksytty pelkkä 

tuotoksen alustava versio, tiivistelmä ja lähdeluettelo ilman raportointia. Julkinen 

osa ei kytke mainittuja lähteitä ja niiden käyttöä yhteen. 

  

                                                        
105 Tässä tutkimuksessa ei käsitellä opinnäytetöihin (vast.) liittyvän plagioinnin kysymyksiä. Niitä on 
käsitellyt esimerkiksi Moore (2010, 2014). 
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Taulukko 14. Oman näkemyksen riittäminen ja lähteiden torjunta kolmessa tapauk-

sessa. 

Sovellus  tapaus lähteiden torjunnan tavat tiedonkäytön käytännöt 

tekijän kokemuksen yksit-

täistapauksesta johdettu 

toimintaohje 

AN3k2 kiireeseen vetoaminen, lähteiden 

puutteeseen vetoaminen 

havainnoinnin, työn 

ohessa tehtyjen 

muistiinpanojen ja 

internetin käyttö 

kehittämisraportoinnistaan  

erottumaton oppimateriaali 

AN1k2 lähteiden lukuisuuteen vetoaminen oman tietämyksen 

käyttö lähteiden 

asemasta, kuvien ja 

piirrosten kopiointi 

oppimateriaali, jonka sitou-

muksia ei raportoida 

AN3k4 lähteiden puutteeseen vetoaminen, 

tilaajan toiveeseen vetoaminen, 

opiskelijalähtöisyyden korostaminen 

kuvat, esimerkit ja 

harjoitukset tiedon 

esittämisen tapoina 

Lähteiden vähäistä käyttöä perustellaan sekä niiden puuttumisella että runsaudella.  

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena oppimateriaalin esitystapaan vaikuttaa 

kuuluvan lähteiden ja viitteiden puuttuminen. Tapauksessa AN3k4 suppea lähde-

luettelo on sijoitettu liitteenä olevan materiaalin ulkopuolelle eikä lähteisiin viitata. 

Tapauksessa AN1k2 kokonaisuuden rakenne ei ole selkeä: oppimateriaaliksi tar-

koitettu tuotos ei ole kokonaisuudessaan liitteissä eikä toisaalta leipätekstissä. Ta-

pauksissa AN3k2 ja AN3k4 oppimateriaalituotos on salattu liite.  

Tehtyjä ratkaisuja perustellaan opiskelijalähtöisyydellä sekä tilaajan lähemmin 

täsmentämättömillä toiveilla tuotoksen ominaisuuksista. Ulkopuolisia lähteitä kor-

vataan omalla tietämyksellä, muistiinpanoilla sekä viittein dokumentoimattomalla 

internetin käytöllä. 

Tässä luvussa on esitetty kolmen tapauksen valossa tiedonkäytön käytäntöjä, 

joissa opinnäytetöissä korostuu tekijän omakohtaisen näkemyksen riittävyys yli 

tiedonlähteiden tai informanttien merkityksen tai joissa jälkimmäiset jätetään vä-

hälle huomiolle. Tiedonkäytön käytännöt liittyvät lähteiden esittämiseen, niihin 

viittaamiseen ja näistä käytännöistä poikkeamiseen perusteluineen. 

Esimerkeissä tiedonkäyttö opinnäytetyössä ei juurikaan todennu lähteisiin viit-

taamisena, siis akateemisen kirjoittamisen odotusten suunnassa tapahtuvana tie-

donkäyttönä. Tapauksissa on ikään kuin valittu toinen tie verrattuna siihen tieteel-

liseen kirjoittamiseen liitettyyn tiedonkäytön käytäntöön, joka pelkistyy lähteiden 

ilmaisemiseksi tekstissä ja lähdeluettelossa, ja jonka perusteluja ovat mm. tutkijan 

oman panoksen erottuminen toisten osuudesta, tieteellisen vilpin välttäminen sekä 
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lukijan palveleminen (esim. Hirsjärvi et al. 1997, 327–329, Hirsjärvi et al. 2013, 

349–351).  

Ammattikorkeakoulun hyväksytyissä opinnäytetöissä tiedonkäyttö voi siis olla 

tieteellisen kirjoittamisen konventioista poikkeavaa, erilaisiin informaatiokoloni-

oihin liittyvää. Tiedonkäytöissä kolonioina on mukana osallistuvien ihmisten maa-

ilmassaolon ja käytettävien välineiden systeemisiä piirteitä (Porra 1996, 177–178). 

Tiedonkäyttäjä ja siten informaatiokolonioihin osallistuva ihminen on Martin 

Heideggerin ”Olemisessa ja ajassa” esittämän analytiikan mukaan sekä kuka ta-

hansa että omaan olemiseensa suhteessa oleva ja sitä ymmärtävä ainutkertainen 

Dasein (Heidegger 2000, 150, Kakkori 2009, 45). Tätä voidaan soveltaa siten, että 

opinnäytetyössä tapahtuvia tiedonkäyttöjä pyritään ymmärtämään näiltä molem-

milta ihmisyyden kannoilta niiden kohdatessa tiedonkäyttöihin liittyvän tekniikan. 

On olemassa sekä yleisten käyttäjän ominaisuuksia koskevien oletusten mukaan 

pitkälle standardoitua että vähintään rajoitetusti kullekin käyttäjälle sovitettavissa 

(”räätälöitävissä”) olevaa tekniikkaa. 

Dasein, tematisoiva oleva, on suhteessa muihin olioihin joko käsilläolevina 

(Zuhanden) ja esilläolevina (Vorhanden). Jako kuvaa nimenomaan Daseinin suh-

tautumista olioihin, ei niiden ominaisuuksia (Kakkori 2009, 47–48). Käytän tätä 

jaottelua seuraavassa karkeasti vetääkseni yhteen edellä tarkasteltuja havaintoja 

opinnäytteen tekijän oman näkemyksen riittämisestä ja lähteiden torjunnasta. 

Robert Brandom (2003) tulkitsee Daseinin suhdetta käsillä- ja esilläolemiseen 

siten, että Dasein ja käsilläoleminen edellyttävät ja tavallaan luovat toisensa; esil-

läoleminen johdetaan näistä (Brandom 2003, 44).106 Tämän tulkinnan kautta voi 

tarkastella seuraavaa tiedonkäytön tilannetta opinnäytetyössä:  

Kun opinnäytetyötä tehdään yhtä aikaa harjoittelun kanssa samassa ympä-

ristössä, leimaa työskentelyä kiire, joka vähentää mahdollisuuksia kommunikoida 

työtovereiden kanssa opinnäytetyölle tärkeää tiedonhankintaa edistävällä tavalla 

(tapaus AN3k2). Opiskelija raportoi tilanteen siten, että hän laatii opastavaksi 

materiaaliksi tarkoitetun kuvauksen organisaatiosta ensisijaisesti omien havain-

tojensa pohjalta. Opiskelija tematisoi ympäristöään tällöin havaintojen pohjalta ei-

päättelevinä sekä premissejä ja johtopäätöksiä luoden päättelevinä lausumina, mut-

ta ei niinkään interpersoonallisen kommunikaation keinoin. (Brandom 2003, 44.) 

                                                        
106 Kakkori (2009, 48) tulkitsee kuitenkin Brandomin (2003) pitävän esilläolevaa ”perustavanlaatuisena” 
kun taas Kakkorin oman käsityksen mukaan Heidegger tarkastelee käsilläolevaa näistä kahdesta ensi-
sijaisempana. 
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Toisessa tilanteessa tekijän omaa tietämystä liian lukuisten lähteiden sijasta ko-

rostavalle argumentoijalle (AM1k2) objektiivisesti esilläolevasta lähteiden paljou-

desta ei tule käsilläolevaa, joka tulisi osaksi hänen maailmassaoloaan. Näin suun-

tautuva opinnäytetyön tekijä ”vetäyty[y] käytännöllisestä osallistumisesta” siihen 

mitä lähteillä käsilläolevina voisi tehdä ja tekee sen sijaan väitteitä niistä (Brandom 

2003, 44). 

Kolmannessa tilanteessa, kun tekijän oman tietämyksen osuus korostuu lähtei-

den puuttuessa, esilläolevaan ei kohdistu sellaisia normatiivis-sosiaalisia käytän-

töjä, jotka asettaisivat sitä suhteeseen Daseinin kanssa ja tekisivät siitä käsilläole-

van (Brandom 2003, 43). Lähteistä, joista ei tiedetä, ei voi tulla tekijän välineitä 

jaettavaksi opinnäytetyössä. Ne eivät ole tekijän maailmassa lainkaan, eivät käsillä- 

eivätkä esilläolevina. 

10.1.3 Omakohtaisuuden näyttäminen 

Opinnäytetyön tekemistä käsittelevää päiväkirjaa tai blogia voidaan tarkastella 

opinnäytetekstistä erillisenä kirjoittamisen toisena, prosessia ja tekstiin päätymät-

tömiäkin muotoiluja jäsentävänä ja  reflektoivana tilana (ks. Argyris 2010, 27–28). 

Sellaisena blogi tai päiväkirja tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella niitä opinnäyte-

työprosessin ja tuotosten kehkeytymisen mahdollisesti ainutkertaisia piirteitä, jois-

ta itse opinnäyteteksti ei kerro. Opinnäytetöiden AN1k1 ja AN2k2  tekijöiden 

omasta tutkimuksestani riippumatta pitämät blogit  toimivat aineistoina tässä tehtä-

vässä. 

Tapauksessa AN2k1 tekijä määrittelee bloginsa opinnäytetyön päiväkirjaksi, 

johon kirjataan myös opinnäytetyöhön käytettyä työaikaa (AN2k1 blogi, merkintä 

1). Blogin kirjoittaminen kokonaisuutena on nähtävästi opinnäytetyön tehtävän-

annosta ja ohjauksesta, siis teettämis- ja tukemistoiminnasta riippumaton: ulkopuo-

lista kehotusta tai muuta aloitetta blogin pitämiseen ei mainita eikä ohjaajaan 

myöskään viitata blogin todennäköisenä lukijana, sen sijaan hänen mainettaan oh-

jaajana arvioidaan yksittäisessä maininnassa (AN2k1 blogi, merkintä 5).  

Tapauksessa AN2k2 blogimerkinnöissä siirrytään toisesta aiheesta käsittele-

mään aktivoituvaa opinnäytetyöprosessia. Ironisesti ilmaistaan, että opinnäytetyö 

nyt ottaa aiemman kiinnostuksen kohteen paikan merkinnöissä ja tekijänsä elämäs-

sä. (AN2k2 blogi, merkintä 1.) Myöskään tässä tapauksessa blogimerkinnät eivät 

perustu toimeksiantoon, vaikka opinnäytetyö on toimeksiantotyyppinen. 
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Omakohtaisuus ja opinnäytetyöprosessin hallintapyrkimykset 

Tapauksessa AN2k1 blogia voidaan lukea opinnäytetyön tekstiä vasten ennenkoke-

mattoman prosessin hallinnan yhtenä välineenä ja dokumenttina, sillä pyrkimys 

hallintaan on keskeisesti esillä merkinnöissä. Hallinnalla on useita kohteita, joihin 

tekijä soveltaa eri tekniikoita, joilla usein on noteerattujen ärsykkeiden tai käytet-

tyjen resurssien määrää rajoittava luonne.  

Ajanhallintaan käytetään työtuntien kirjaamista yhdistettynä kunkin työsken-

telykerran etenemisen, havaintojen ja ongelmien sanalliseen kuvaamiseen blogi-

merkinnässä.  

Tekijä pyrkii hallitsemaan työhön keskittymistään työskentely-ympäristönsä 

virikkeellisyyttä vähentämällä. Toisena työskentely-ympäristönä palvelevaa kotia 

vähävirikkeisempänä, kurinalaisuutta työskentelyyn tuottavana miljöönä toimii 

kirjasto, jossa huomio ei kohdistu ympäristöstä huolehtimiseen tai viihtymiseen.  

Tekstikokonaisuuden hallintaa palvelee opinnäytteen disposition esittäminen 

vakiintuneena kokonaisuutena blogin alkupuolella ja siihen tehtävien muutosten 

pohtiminen erillisinä poikkeustilanteina. Systeemikäsittein ilmaistuna tässä on näh-

tävissä odotus mekanistiselle systeemille ominaisesta preformationismiin perus-

tuvasta yksilönkehityksestä (Porra 1996, 96). Disposition tekeminen edustaa osien 

ennaltamäärittelyä ja siihen myöhemmin kajoaminen rikkoo tekijän odotuksia pro-

sessin vaiheittaisesta etenemisestä. Tekijä kommentoi tätä omana kokemattomuu-

tenaan (AN1k1 blogi, merkintä 5).  

Keskeiseksi hallinnan kohteeksi nousee lähteiden määrän hallinta, jota käsi-

tellään minimivaatimuksen näkökulmasta toisaalla, alaluvussa 9.1.1. Omakohtai-

suuden näkökulmasta tarkastelun kohteena on tiedonhakujen tuottaman aineiston 

rajoittaminen. Tekijä käsitteellistää hallinnan strategiansa lähteiden määrään koh-

distuvaksi ja ennen hakua tapahtuvaksi päätökseksi: kun päättää tarvitsemiensa läh-

teiden määrän, hallitsee prosessia eikä joudu käyttämään niitä liikaa (AN2k1 blogi, 

merkintä 3).  Ero tiedonhankinnan tutkimuksen ja kirjastoammatillisen ohjauksen 

korostamiin, tiedontarpeista käsitteiden määrittelyn, hakutermien valinnan ja haku-

logiikan suunnittelun askelten kautta hakujen suorittamiseen eteneviin malleihin on 

suuri  (ammattikorkeakoulua lähellä oleva esimerkki: Haasio 2007, 14–15). 

Tapausta AN3k4 voidaan pitää eräänlaisena omakohtaisuuden ääri-ilmentymä-

nä suhteessa opinnäytetyön totunnaisiin ominaisuuksiin ja niihin liittyvään pää-

töksentekoon. Tekijä tahtoo ja hänen sallitaan määritellä opinnäytetyön toiminnal-

lisen tuotoksen ja raportin välisiä suhteita uudelleen. Yleensä toisiaan täydentävät 
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osat uudelleenasemoidaan tässä tapauksessa siten, että toiminnallinen tuotos kor-

vaa olennaiset osat raportista, josta päädytään esittämään vain hyvin suppea runko. 

Omakohtaisuus ja valmiin ratkaisun toive 

Tapauksissa AN2k2 ja AN1k2 opinnäytetöiden tekijät esittävät eri keinoin ja eri 

välineissä toiveen, että olisi olemassa heidän opinnäytetyönsä tai jonkin sen osan 

tehtävän täyttävä valmis produkti tai lähde, josta sellaisen saisi muokkaamalla. 

Opinnäytetyön AN1k2 johdannossa esitetään sekä valmiin ratkaisun toive että 

toimintamalli, jossa tuotos syntyisi aiemmasta muokkaamalla. Seuraavaksi tode-

taan kuitenkin, ettei valmista tai muokattavaa aineistoa aiottuun tarkoitukseen ole. 

Blogi tai päiväkirja toisena tekstitilana tarjoavat mahdollisuuksia käsitellä 

opinnäytetyöhön liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei kuulu opinnäytetyöteks-

tissä tavanomaisesti esitettävien tarkasteluiden piiriin ts. poikkeaa niistä sisällöl-

lisistä, eettisistä ja käsittelytavan odotuksista, joita opinnäytetyön lajityypille ase-

tetaan. Tapauksessa AN2k2 tekijä käyttää blogia valmiina hyödynnettävän tekstin 

mahdollisuuksien pohtimiseen todeten kuitenkin, toisen puheena olevan opinnäy-

tetyön tapaan, ettei tällaista valmista osasta tarkoitukseen ole löytynyt. 

Opinnäytetyön ja blogin tai päiväkirjan erilaisten yhdistelmien ja niiden suh-

teisiin liittyvien ilmiöiden voi katsoa synnyttävän uusia tiedonkäytön ilmiöitä ja 

muodostavan niihin liittyvän informaatiokolonioiden joukon. 

10.2 Lähteiden määrä -keskustelu ja epävarmuuden käsittely 

Tiedonhankinnan epävarmuusperiaatteen huomioon ottaminen muuttaa edellä 

opinnäytetyötoimintaa jäsentävän kone-oletusten pohjalta (ks. 9.1.1 ja 10.1.3) kä-

sitellyn kysymyksen ”montako lähdettä tarvitaan?” luonteen ja siirtää keskustelua 

koskemaan opinnäytetyön tekemistä ainutkertaisena tapahtumana. 

Tiedonhaun päättäminen (search closure) on Kuhlthaun esittämän prosessimal-

lin viimeinen askel, jossa arvioidaan prosessin onnistumista ja valmistaudutaan tie-

donkäyttöön tulosten esittämisen muodossa. Päättämisen kriteerinä toimii lähtei-

den etääntyminen tunnistetusta tarpeesta haun laajetessa tai havainnot samojen ha-

kutulosten toistumisesta (Kuhlthau 2004, 50). Prosessi voi myös päättyä ennenai-

kaisesti (premature closure) esimerkiksi ajan loppumiseen tai jännityksen kasvuun.  

Kuitenkin myös pitkittyvä ja laajeneva tiedonhaku näyttäytyy toisinaan opin-

näytetyön tekijälle ongelmana jo ennalta, nähtävästi aiempien kokemusten valossa. 
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Aineistoni tuo esiin tapauksen, jossa tekijä haluaa ennalta varmistaa, että tiedon-

hankinnalle on jonkinlainen muodollinen, tunteista vapaa ”takaraja”, jotta tarjolle 

tulleet lähteet eivät yllätä opinnäytetyön tekijää, infoähkyä aiheuttaen. Tapauksessa 

AN1k1 opiskelija kuvaa päiväkirjassaan pyrkimyksen rajata lähteiden määrän etu-

käteen. Tämä strategia tunnetaan kirjallisuudessa vetäytymisstrategian nimellä 

(”withdrawal strategy”, ks. esim. Savolainen 2007). 

Terveysalan ammattilaisten informaatiokäyttäytymisen tutkimusta tarkastellut 

Fourie toteaa, ettei persoonallisuuden ja erilaisten selviytymiskeinojen (coping) yh-

teyksiä tiedonhankintaan ollut tarkastelujaksolla 2004–2008 vielä laajasti tutkittu  

(Fourie 2009).   

Akateemista suoriutumista ja menestystä haittaavien tekijöiden tutkimuksessa 

on muodostettu eräänlainen uusia lukutaitokäsitteitä, kuten informaatio- ja 

tietokonelukutaitoa, ”kolikon toisena puolena” vastaava joukko käsitteitä jäsentä-

mään tietointensiiviselle akateemiselle ympäristölle erityisiä pelon ja ahdistuksen 

tunteita. Puhutaan matematiikka-, kirjoitus- ja viestintäahdistuksesta sekä kokeisiin 

ja testeihin liittyvästä ahdistuksesta (Jiao & Onwuegbuzie 2004, 41).  

Ahdistuksen ja pelon tunteita voi liittyä myös tarjolla olevien apuvälineiden 

hyödyntämiseen. Tällöin puhe on esimerkiksi tietokone-, tutkimus- ja tilastoahdis-

tuksesta. Alemmilla koulutusasteilla yleisin ahdistus oli Jiaon ja Onwuegbuzien 

(ibid.) tulkinnan mukaan kirjastoahdistus (library anxiety).  Useat näistä jännitys-

tekijöistä kohtaavat opinnäytetyön tekijöitä. Niiden voittaminen on siten mielekäs 

opinnäytetyötoimijoiden yhteistyön kohde. Jo Green ja Bowser (2002) raportoivat 

opetushenkilökunnan ja kirjaston yhteistyöstä opinnäytetyöahdistuksen (thesis 

anxiety) lievittämiseksi esittäen oman kolmikantamallinsa, jota suomalaisessa 

opinnäytetyön toimijuuden tarkastelussa ei ole aiemmin otettu huomioon.  

10.3 Ainutkertaisuus tiedonkäytön käsitteen tuottajana 

Ainutkertaisuus ilmenee ulkopuolisen silmin epärealistisena analyysina, eräänlai-

sena yksinäisyyden illuusiona, tapauksissa, joissa opinnäytetyön tekijä uskoo koh-

danneensa tutkimattoman aiheen. Tämä arvio ei kuitenkaan tee oikeutta tekijän ko-

kemukselle, hänen tarvitsemalleen ja ehkä toivomalleen tuelle. 

Huolimatta siitä, että ohjauskirjallisuus muistuttaa opinnäytetyön ja sitä tehtä-

essä saavutettavan ymmärryksen rajallisuudesta (esim. Hakala 2004, 13), opinnäy-

tetyön tekijä voi päätyä jopa eräänlaisen solipsismin partaalle. Perehdyttyään 

aihepiiriin mielestään kattavasti ja syvällisesti tekijä alkaa pitää omaksumiaan ja 

kehittelemiään käsityksiä asiantuntijoiden tuottamiin lähteisiin dokumentoitujen 
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veroisina lähteinä. Tiedonkäytön käsitteeseen tarvitaan piirteitä tämän käänteen 

tarkastelemiseksi esimerkiksi ammattikorkeakoulun ideologian ja yhteiskunnalli-

sen keskustelun laajemminkin korostamaa innovatiivisuuden käsitettä vasten. 

Taulukko 15. Tiedonkäytön käsitteen vaatimusten rakentuminen ainutkertaisuuden 

korostuessa. 

Käsitteen ulottuvuus (fasetti) Ulottuvuuden ilmentymiä (fokuksia) 

Ainutkertaisuuden illuusio tutkimusaukkouskomus, oman näkemyksen 

riittävyysuskomus 

Ainutkertaisuuden ilmaiseminen ilmaisukeinot opinnäytetyön rakenteissa, ilmaisu-

keinot toisessa tekstitilassa 

Ainutkertaisuus resurssina tiedonhankinnan epävarmuusperiaate 

Ainutkertaisuus tulee esiin tekijän käyttäessä opinnäytetyötekstin ja muiden opin-

näytetyön tekemiseen liittyvien tekstitilojen tarjoamia mahdollisuuksia tarkastella 

opinnäytetyön asemaa elämässään. Tämä rakentaa tiedonkäytön käsitettä taulukon 

15 osoittamalla tavalla.  

Tiedonhankinnan epävarmuusperiaate tarjoaa keinon työstää ainutkertaisuutta 

ja mahdollisesti nähdä se resurssina. Opinnäytetyöhön ja muihin tiedonhankintaa 

edellyttäviin hankkeisiin liittyvät epävarmuuden kokemukset ja tunnetilojen vaih-

telut liitetään tiedonhankkijan ja -käyttäjän ymmärryksessä tapahtuviin pitempiai-

kaisiin, syvemmän tason muutoksiin. Tarkastellun aihepiirin tuntemuksen ohella 

lisääntyy myös tiedonhankintaa koskeva tietämys. (Heinström 2006.) 

10.4 Yhteenveto 

Opinnäytetyöhankkeen ainutkertaisuutta ja kokemuksellisuutta korostavan elä-

mäntapahtuma-metaforan kautta opinnäytetyö näyttäytyy aineistossa esikuvien 

puuttumisena, joka jäsentyy kahdeksi erilaiseksi linjaksi. ”Yksinäisyyden” linjassa 

tekijä on aiheensa kanssa yksin ja sitoutuu tähän mielikuvaan voimakkaasti vastak-

kaisista todisteista huolimatta. Ainutkertaisuuden kokemus voi lähentyä solipsis-

mia. Toisessa, ”suvereenissa” linjassa tekijä määrittää itsensä hiljaisen asiantuntija-

tiedon haltijaksi, jonka ei ole tarpeen turvautua lähteisiin tai ainakaan osoittaa sitä 

viittauksin. 

Lähteisiin voidaan ainutkertaisuuden kokemuksen sävyttämässä opinnäytetyö-

prosessissa suhtautua joko niitä turhaan kaivaten tai tarpeettomina karttaen. Kum-
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paankaan tyytyminen ei kestä tiedonhankinnan kriittistä tarkastelua, vaikka ohjaa-

jat voivatkin sen hyväksyä.  On tuskin opinnäytetyöaiheita, joille ei löytyisi työtä 

tukevia ja sen laatua parantavia lähteitä. Opinnäytetöiden institutionaalisen teet-

tämisen kannalta tiedonkäyttö ei kuitenkaan ole erityisen kiinnostavaa vaan pa-

nostukset siihen perustuvat joko tekijän omakohtaiseen pyrkimykseen tai prosessin 

tietoiseen tukemiseen tässä suunnassa. Jälkimmäisessä ohjaajilla, työelämäkump-

paneilla ja kirjaston edustajilla,  paikallisilla perinteillä, ohjauskirjallisuudella sekä 

internetin tarjoamilla malleilla ja yhteisöillä on omat, enemmän tai vähemmän imp-

lisiittiset perusteensa ja arvonsa. 

Subjektiivisesti merkityksellisiä tiedon ominaisuuksia ovat yksilöllinen käyt-

tökelpoisuus, koherenssi, yksinkertaisuus ja uutuus (Heylighen 1997, 65). Tieto 

hahmottuu kiinnostavaksi näyttäytyessään meneillään olevan tehtävän kannalta 

sellaisena resurssina, joka tuo jotain uutta vallitsevaan tilanteeseen, mutta toisaalta 

sopii tehtävän kontekstiin ja tekijän kokemusmaailmaan suhteellisen vaivattomasti. 

Osa opiskelijoista on ristiriidan ilmaantuessa valmiita hylkäämään lähteitä ja jättä-

mään tuon päätöksen perusteet yksilöimättä. 
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11 Opinnäytetyö perinteisiin ja informaatio-
käytäntöihin kytkeytymisenä 

Luvussa tunnistetaan opinnäytetöiden tekstejä ja niitä täydentäviä aineistoja hyö-

dyntäen  tiedonkäytön ratkaisuja ja muita ilmiöitä, joista ilmenee opinnäytetyön 

kytkeytyminen perinteisiin ja käytäntöihin sekä pyrkimyksiä murtaa näitä. Perin-

teisiin ja käytäntöihin kytkeytyminen on systeemisesti informaatiokolonioihin liit-

tyvää toimintaa. 

11.1 Aiemman tutkimuksen tunnistamia opinnäytetyön perinteitä ja 

käytäntöjä ammattikorkeakoulussa 

Kirsti Stenvall (1996) johti ammattikorkeakoulun opinnäytetyökulttuurin käsit-

teen ”suomalaisen koulutuskulttuurin” yläkäsitteestä. Sitä luonnehtimalla ja modi-

fioimalla hän päätyi ensin ammattikorkeakoulukulttuuriin ja edelleen ammattikor-

keakoulun opinnäytetyökulttuuriin ja sen muunnelmiin eri ”koulutuslohkoilla”, 

millä nähtävästi tarkoitetaan koulutusalaa laajempaa jäsennystä.  

Määrittelyssä keskeistä on tiede- ja ammattikorkeakoulujen eron korostaminen: 

tiedekorkeakouluihin liitettyjen tieteellisyyden ja akateemisuuden määreiden vas-

tapariksi tuodaan työn ja ammatin (ammatillisuuden) kategoriat. Ammattikorkea-

koulun ”käytännöllisyys” on peräisin työelämästä, mutta  ammattikorkeakoulun 

kulttuurin luovat nimenomaan opettajat. Akateemisuuden ja työelämän jännitteen 

ohella opinnäytetyökulttuurin määrittelyssä hyödynnetään arjen ja juhlapuheiden 

välistä jännitettä: ammattikorkeakoulussa toimiminen on eri asia kuin siitä puhu-

minen. (Stenvall 1996, 49–50.) ”Ylemmän” ja ”alemman” vastakkainasettelun vai-

kutelmalta ei voi välttyä, nimenomaan niin, että ”alempi” on instituution tasolla 

samalla myös realistisempi ja tärkeämpi. 

Opinnäytetyökulttuurien jako ”ammatilliseen” ja ”tieteelliseen” heijastaa opet-

tajien edustamien perinteiden kahtiajakoa ja vaikeuttaa opinnäytetöiden kehittämi-

sen strategioiden luomista. Opinnäytetyö saa keskeisen merkityksensä joko työ-

elämän tarvitsemana käytännön kehittämistyönä tai ammatillisen ja akateemisen 

orientaation yhdistelmänä, jossa painotetaan koulutusalan perusteet luovan tieteen-

alan tietokäsitystä ja argumentointitapoja. Kirjallisen tuotoksen tärkeyden koros-

taminen yltää tämän jakolinjan yli.  (Stenvall 1996, 52.) 

Rissanen (2003, 30) määrittelee opinnäytetyöt ammattikorkeakoulun tutkimus- 

ja kehittämistoiminnan ja siten myös näihin liittyvien perinteiden osaksi, vaikka 

myöntää, että nämä perinteet olivat tutkimuksen teon aikaan vasta muotoutuvia. 
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Tähän liittyvä tiedontuottamisen tapa ja raportti sen ilmentymänä todetaan samassa 

yhteydessä ongelmalliseksi sekä opiskelijan ammatillisen kehittymisen että am-

mattikorkeakoulun ja ”työelämän” suhteiden kannalta. Tiedetaustainen julkistami-

sen intressi ja elinkeinolähtöinen tiedon salaamisen tarve voivat asettua vastakkain 

opinnäytetyöhankkeessa (Rissanen 2003, 31). 

Paitsi tiedontuottamisen ja -käytön tavat, myös tiedon olemukseen liittyvät jä-

sennykset eriytyvät oppilaitoksen ja työpaikan konteksteissa tiedonkäytön ongel-

miin johtavilla tavoilla. Tutkimus ei välttämättä helpota näitä ongelmia. Tutkija voi 

tiedonlajien jännitettä korostaen summata toisen tiedonlajin teoreettiseksi, muodol-

liseksi ja abstraktiksi, toisen taas epämuodolliseksi ja korkeatasoiseksi (sic!)  (Fri-

lander-Paavilainen 2005, 19). Tiedon ilmenemismuotojen vastakohtia korostetta-

essa erot tietokäsitysten lähtökohdissa eivät piirry selkeinä eivätkä erotu arvostuk-

sista. 

Hyrkkänen (2007) on hahmottanut opinnäytetyön idean kehittelyyn liittyvän 

polun, jossa pohdinta ammattikorkeakoulun monimuotoisuudesta johtaa ajatukseen 

opinnäytetöiden moninaisuudesta vastavoimana ns. tutkielmakonseptille ja edel-

leen kokeiluun "ammattikorkeakoulumetodeilla", jotka olisivat "ammattikorkea-

kouluun sopivia omaleimaisia tutkimus- ja kehitystyön ja opinnäytteiden työtapo-

ja"  (Hyrkkänen 2007, 100). Perinteet pyritään tässä asettamaan yhdeksi ainesosak-

si uusien käsitteiden ja muiden välineiden (laajemmin toiminnan eri aspektien) ke-

hittelyssä. 

11.2 Käytäntöihin ja perinteisiin kytkeytymisen ilmiöitä 

Kuten eri vaiheissa tätä tutkimusta ja sen raportointia olen todennut, käytännön ja 

teorian välinen jännite on keskeisessä roolissa ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työhön liittyvässä tiedonkäytössä. Asetelman ”kaikkialla läsnäolevasta” ja ilmeisen 

merkitsevästä luonteesta huolimatta opinnäytetyötoimijat vaikuttavat joutuvan 

työstämään sitä ad hoc, tilanne tilanteelta ja kulloinkin käsillä olevan tuen varassa. 

Epistemologisiin käsitteisiin, rakenteisiin ja perinteisiin ei ole luotu kattavam-

paa ”ammattikorkeakoulumaista” katsetta, niin paljon kuin aikaa onkin käytetty 

ammattikorkeakoulun yhtenäisyyden problematiikasta puhumiseen.  

Lähestymistapakysymyksiä ratkotaan ja opinnäytetöitä kytketään ympäris-

töönsä vaihtelevin tiedonkäytön keinoin ja valinnoin, joilla opinnäytteen lajityyp-

peihin kohdistuvia odotuksia myös venytetään, kyseenalaistetaan ja sivuutetaan.  
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11.2.1 Välitason jäsentäjät teorian tai metodin asemassa 

Produktikeskeisten toiminnallisten opinnäytetöiden ja mahdollisesti käsitteellisesti 

kehittyneempiä viitekehyksiä hyödyntävien ns. teoreettisten opinnäytetöiden väli-

maastoon näyttäisi sijoittuvan opinnäytetöitä, joissa teorian asemassa on tasoltaan 

vaatimattomampi tai tutkimuksellisesta yhteydestään irronnut käsiteväline, välita-

son jäsentäjä. Tässä tarkoitetut välitason jäsentäjät ovat heuristiikkoja, jotka tiivis-

tävät tarkastellun sisällön laajennetun negaation muotoon, yksiulotteisen dikoto-

mian sijasta analyysikategorioita on käytössä neljä. Tätä tasoa havainnollistan käyt-

täen esimerkkeinä Johari-ikkunaa ja SWOT-analyysia, joiden käyttöä dokumentoi-

vat aineistonelikot 4 ja 5. Käytön piirteitä ja lähteisiin sitomisen tapoja on koottu 

taulukkoon 16. 

Taulukko 16. Välitason jäsentäjien käytön ja dokumentoinnin tapoja. 

Jäsentäjän funktio jäsentäjä tapaukset  lähteisiin sitominen 

Produktin arviointivä-

lineenä 

Johari AN4k1  soveltamiseen liittyvä painettu kirjalähde107 

Tiedonkeruuvälineenä 

vuorovaikutustilanteessa 

Johari AN4k2  etälukiomateriaali lähteissä, ei viitata 

Koulutuksen aihepiirinä Johari AN4k3  lähteetön kaupallinen www-sivu 

Käyttäjän arvojen tun-

nistamisen välineenä 

Johari AN4k4  lähteetön kaupallinen www-sivu 

Tutkimustulosten 

jäsentäjänä 

SWOT AN5k1  ei jäsentäjään liittyviä lähteitä 

Tiedonkeruun tulosten 

arviointivälineenä 

SWOT AN5k2  blogi 

Projektin ideoinnin ja 

suunnittelun välineenä 

SWOT AN5k3  soveltamiseen liittyvä käsikirja netissä108 

Tiedonkeruun tulosten 

arviointivälineenä 

SWOT AN5k4  ei jäsentäjään liittyviä lähteitä 

Välitason jäsentäjien hyödyntämiselle näyttää olevan ominaista moninaisuus sekä 

sovelluksissa että lähteiden avulla tapahtuvassa taustoittamisessa. Jäsennin voidaan 

olettaa tunnetuksi tai käyttää yksittäistä, populaaria ja kaupallista lähdettä. 

                                                        
107 Choo, C.W. 2001. Information management for the intelligent organization. Third Edition. Medford, 
New Jersey: Information Today. 
108 Silfverbe[r]g, Paul 2007. Ideasta projektiksi. Projektin vetäjän käsikirja. Konsulttitoimisto Planpoint 
Oy, Työministeriö. http://www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/pvopas.pdf 
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Se, ettei välitason jäsentäjän käyttö edellytä lähteitä opinnäytetyön tekijän tai 

ohjaajan (arvioijan) mielestä, voi kertoa siitä, että tämä tekniikka on vakiintunut 

osaksi sitä koulutusalan ja ammattikorkeakoulun muodostamaa kontekstia ja 

kulttuuria, jossa opinnäytetyö on tehty. Väline on ikään kuin näkymätön, rutiinin-

omainen, ei erikseen perusteltava. Jos välinettä on taustoitettu, se on voitu tehdä 

kevyesti, yhteen lähteeseen viitaten ja lähteen laatua problematisoimatta. 

11.2.2 Muita opinnäytetyön orientaatiovalintojen oikoteitä 

Ammattikorkeakoulun opettajat ovat heidän käsityksiään kartoittavan tutkimuksen 

mukaan katsoneet opinnäytetyön kehittävän opiskelijalle mm. monipuolisia ongel-

manratkaisutaitoja. Ongelmanratkaisun taidot voivat ilmetä a) projektinhallinnan 

osaamisena, b) sellaisten käytännön ongelmien ratkaisemisena, joiden luonne 

on ”ei-tieteellinen” sekä c) tutkimusprosessin hallintana, johon liittyy sekä ”empii-

rinen” (erityisesti kvantitatiivinen) että ”teoreettinen” aspekti. Edellisellä viita-

taan ”matemaattisen ongelman ratkaisemiseen tilastollisilla menetelmillä” (Frilan-

der-Paavilainen 2005, 78). Jälkimmäisellä tarkoitetaan tutkimukseen liittyvää tie-

don hankintaa, hallintaa ja tuottamista varsin laajasti, mukaan lukien sekä aineiston 

analysointia hankitun kirjallisuuden tarjoamia näkökulmia vasten (siis tiedon käyt-

töä ongelman ratkaisemiseen) että tulosten raportointia. (Frilander-Paavilainen 

2005, 76–79.) 

Frilander-Paavilaisen opettajainformantit mainitsevat myös mekaaniseksi luon-

nehditun toimintatavan, jonka kuvaus on kovin raadollinen ja jyrkässä kontrastissa 

koulutetusta asiantuntijasta vaalitun kuvan kanssa. Toimintatavalle on tyypillis-

tä ”mallin mukaan toimiminen ja jäljittely ilman omia ajatuksia”. (Frilander-Paa-

vilainen 2005, 79.)109 Itse en ole valmis noin jyrkkään luonnehdintaan siksikään, 

että mainittu tietynlainen ”tiedon käyttö ajattelematta” on kovin vaikeasti käsitet-

tävä yhdistelmä. Informanttien kommentit kertovat melkoisesta turhautumisesta. 

Seuraavassa tarkasteltaville tapauksille on kuitenkin luonteenomaista, että 

niissä nojataan vahvasti valmiisiin malleihin, liitytään aiempiin käytäntöihin ky-

seenalaistamatta ja juurikaan muokkaamatta niitä tai turvataan muihin auktoriteet-

teihin, sanalla sanoen: käytetään tarjolla olevia oikoteitä oman dokumentoidun 

pohdinnan sijasta. Tietoperustan käsite mainitaan tässä yhteydessä väljyytensä ja 

                                                        
109 Samansuuntaisesti Julkunen (2002, 28) tiivistää viestintäkäsityksen, jossa ammattikorkeakoulussa 
kirjallisesti ”tietoja välitettäessä” kirjoittaja ”luettelee tietoja muistista tai toistaa niitä lähdeaineistosta”. 
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erityisen jokeriluonteensa, ilman lähdeviittauksia vaihtuvan sisällön ja painotuksen, 

takia. 

Keskustelu opettajan kanssa oikeuttaa lähestymistavan 

Ohjaavan opettajan auktoriteetti toimii tapauksissa AN1k2 ja AN3k3 auttaja-ak-

tanttina ratkaistaessa käytännön ja teorian suhteita ja niihin liittyviä jännitteitä 

opinnäytetyön orientaatioon liittyvissä valinnoissa. 

Tapauksessa AN1k2 teoria-käytäntö-jännitteen käsittely alkaa tiivistelmässä 

työn luonnehdinnalla teoreettiseksi lähemmin määrittelemättä ja perustelematta 

(AN1k2, 2). Jännite toiminnallisen ja teoreettisen kesken tulee esiin johdannossa 

kuvattaessa tekijän aiempaa, toteutumatta jäänyttä opinnäytetyöhanketta. Tässä 

lähtökohdassa tavoite oli toiminnallinen työ, josta ohjaajan kanssa käydyn kes-

kustelun jälkeen päädytään teoreettiseksi miellettyyn oppimateriaalin tekemiseen. 

Tapauksessa AN3k3 teoria-käytäntö-jännite ilmenee tarpeena ottaa kantaa sii-

hen, liittyykö opinnäytetyöhön produkti, jota opinnäytetyön tekijä nimittää ”käy-

tännön osuudeksi”. Jännite laukeaa opinnäytetyön tekijän ja ohjaajan välisessä kes-

kustelussa, jossa päädytään opinnäytetyön tekstin mukaan toteamaan, että suunni-

teltu työ on luonteeltaan ”teoreettinen tutkielma”, mikä merkitsee sitä, ettei ei-kir-

jallista produktia tarvita. (AN3k3, 4.) Termejä käytäntö ja teoria tarvitaan tapauk-

sessa ainoastaan tämän dialogin ja tehdyn päätöksen selostamiseen. 

Lähemmin dokumentoimaton keskustelu opettajan kanssa korvaa näissä tapa-

uksissa viittaukset lähteisiin ja siten eliminoi niihin mahdollisesti liittyvät tiedon-

hankinnan ongelmat. ”Ei-toiminnallisuuden” traditioon kytkeytyminen tapahtuu 

siis käyttäen eri välineitä kuin toiminnallisen opinnäytetyön traditioon kytkeydyt-

täessä (ks. 9.1.2), jolloin auktoriteetti on vakiintunut tietyn lähteen kirjallinen lai-

naus, ko. tekstistä tehty parafraasi tai plagiaatti. 

Oppikirja tarjoaa valmiin liittymän traditioon 

Edellä luvussa 9.1.2 on tarkasteltu toiminnallisen opinnäytetyön kliseemäisen luon-

nehdinnan käyttöä ilmentämässä konemaista käsitystä opinnäytetyön systeemisestä 

luonteesta. Siinä valmiin tekstijakson käyttö tarjoaa ongelman ratkaisun. Seuraa-

vassa tarkastelussa tähän ilmiöön otetaan näkökulmaksi traditioihin liittyminen. 

Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen (2003) teos ”Toiminnallinen opinnäytetyö” 

palvelee monia opinnäytetyön tekijöitä heidän oman tuotoksensa luonteen määrit-
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telyssä vielä yli kymmenen vuotta ilmestymisensä jälkeen.  Koloniatyyppisissä sys-

teemeissä tapahtuvat siirtymät tasapainosta (equilibrium) muutokseen (punctuation) 

auttavat systeemiä sopeutumaan paremmin ympäristöönsä (Porra 1996, 260). Tar-

kasteltaessa ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön traditiota koloni-

ana, ko. teoksen ilmestyminen edustaa tämän kolonian historiassa muutosvaihetta, 

joka tekijöiden mukaan katkaisee tilanteen, jossa tarjolla ei ole ammattikorkeakou-

lulaisille opasta toiminnalliseen opinnäytetyöhön vaan ainoastaan oppaita kohti 

tutkimuksellista opinnäytettä (Vilkka & Airaksinen 2003, 5). Konkreettisesti opis-

kelijoille syntyy määrittelyn oikotie, jolla oma työ voidaan yhdellä viittauksella 

helposti liittää toiminnallisten opinnäytetöiden traditioon. Sense-making–mallin 

kannalta kyseessä on sillan muodostuminen tai vähintään sillan tärkeän osan löy-

täminen edettäessä opinnäytetyön kontribuution luonteen määrittelytarpeesta sii-

hen tavoitteeseen, että määrittely on saatu tehdyksi ja kirjoitetuksi opinnäytetyön 

tekstiin. 

Vilkka ja Airaksinen (ibid., 5–6) vetoavat esipuheessa lukijaansa nimenomaan 

korostamalla käytäntöä ja sijoittamalla sen lukuisiin jännitteisiin yhteyksiin, joita 

voidaan tarkastella käytäntö-teoria-ristiriitaa jäsentävien aktanttien ilmentyminä. 

Käytännön tarve on lähettäjänä käynnistämässä kirjan tekemistä. Toimeksiantajien 

toiveet muista kuin tutkimuksellisista opinnäytetöistä edustavat myös lähettäjää 

käytännössä ilmetessään. Ristiriita on ratkaistavissa tarjoamalla kirja välineeksi 

(auttajaksi) teorian ja käytännön yhdistämiseen. Vastakkaisina esitetään kirjaa 

edeltänyt aika ja tuolloin vallinneet, tutkimusta edustaneet opinnäytetyön koloniat 

sekä kirjalla tehdyn katkoksen korjaama tilanne.  

Opinnäytetyön muotona toiminnallinen opinnäyte käytännön edustajana aset-

tuu vastakkain ”tutkimusten, selvitysten ja kartoitusten” kanssa. Jälkimmäisiä ei 

kuitenkaan nimetä suoraan teorian edustajiksi. Ohjauksesta puhuttaessa tekijät le-

gitimoivat itsensä esittäytymällä eri aloilla käytännön [ohjaus]kokemusta (lähet-

täjä- ja auttaja-aktantit) hankkineiksi, kuitenkin niin, että he ohjaavat sekä toimin-

nallisia että tutkimuksellisia töitä. Potentiaalinen vastustaja-aktantti, vain yhteen 

opinnäytetyömuotoon kiinnittyminen ohitetaan tällä siirrolla. Päämääränä esitetään 

lukijalle-osion lopulla synteesinomainen toivetilanne, jossa tutkimukselliset ja toi-

minnalliset opinnäytetyöt (objekti-aktantit) kuuluisivat ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyökulttuuriin kumpienkin löytäessä tekijänsä (subjekti-aktantit). 
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Menetelmä on esitelty aiemmissa opinnoissa 

Edellä SWOT-analyysi on esitetty yhtenä tekniikoista, joita voidaan käyttää mene-

telmän tai teorian asemassa. Osa SWOT:ia käyttävistä opinnäytetöistä käsittelee 

sitä tunnettuna, määrittelyä kaipaamattomana kohteena. Se on näissä tapauksissa 

ilmeisesti tullut opintojen kuluessa rutiininomaisesti käsiteltäväksi tekniikaksi, 

joka ei tarvitse sen paremmin esittelyä, tarkempaa määrittelyä kuin lähteitäkään. 

Informaatiokolonioiden näkökulmasta ilmiössä voidaan puhua tiedonkäytön 

käytäntöä edustavan kolonian jäsenyydestä. Sovellettua käytäntöä kuvaa oletus, 

että opinnäytetyön tekijä toimii tutulla ja yhteisellä maaperällä opinnäytetyön luki-

joiden kanssa. Hänen ei tarvitse tässä kohdin osoittaa sen paremmin menetelmän 

teorian, tiedonhankinnan, lähteiden käytön tai niihin viittaamisen osaamistaan. 

Kumpikaan osapuoli ei tarvitse lähteiden tukea menetelmän tai sovelluksen ym-

märtämiseen eikä ”oppineisuuden osoittamista” tältä osin edellytetä. 

Tätä käsitettä ei ole tapana määritellä, mutta muuntelu on suotavaa 

Tietoperustan käsite on saanut ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä hämmäs-

tyttävän aseman käsitteenä, joka voidaan jättää määrittelemättä. Sen tarkastelulla 

on kenties mahdollista valottaa laajemminkin ammattikorkeakoulun epistemolo-

gisessa työssä ilmeneviä piirteitä, jotka voidaan nähdä puutteina tai tietoisina rat-

kaisuina. Tässä yhteydessä se mainitaan lyhyesti yhtenä opinnäytetyön tekemistä 

helpottavista oikoteistä. Käsitettä tarkastellaan lähemmin omassa alaluvussaan 11.3. 

Tietoperustan käsitteen määrittely on ulkoistettu opiskelijoille. Siitä on tehty 

käsitejokeri, jonka avulla opinnäytetyössä voidaan tuottaa ja perustella erilaisia tie-

donkäytön ratkaisuja, jotka poikkeavat totunnaisemmista, kenties akateemisessa 

mielessä kurinalaisemmista tavoista kytkeä omaa työtä ja tekstiä aiempaan. 

11.2.3 Rakenteiden murtaminen luo uusia kolonioita 

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyökulttuureihin sisältyy mahdollisuuksia joko 

liittyä vakiintuneisiin perinteisiin tai luoda uusia muotoja joko yksittäistapauksina 

tai osana laajempaa, mahdollisesti ammattikorkeakoulun tukemaa hanketta. Eri-

tyisesti ns. toiminnallisen opinnäytetyön yleinen rakennemalli käsittelee käytännön 

ja teorian välistä jännitettä jakamalla työn kokonaisuuden tekijän ammatillista 

osaamista havainnollistavaan produktiin sekä prosessia tukevaksi ja taustoittavaksi 

tarkoitettuun raporttiin. Raportissa esitetään ja sovelletaan tiedonhankinnan 
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ja -tuottamisen osaamista yleensä vakiintuneeseen kirjalliseen muotoon. Esimerk-

kitapauksissa irtoaa edellä kuvatusta vakiintuneesta kaavasta informaatiokolonioita, 

joissa opinnäytetyön tavanomaisia rakenne-elementtejä jätetään käyttämättä tai 

käytetään poikkeuksellisella tavalla. Esimerkit otsikoidaan seuraavassa kuvaamaan 

niiden esittämää implisiittistä väitettä opinnäytetyön rakenteeseen tuotetusta vaih-

telusta. 

Opinnäytetyöraportissa ei tarvita tekstiosaa 

Tapaus AN3k4 on tekniikan alalle oppimateriaalia tuottava opinnäytetyö, josta 

puuttuu varsinainen tekstiosa. Oppimateriaali eli työn tuotososa on puolestaan sa-

lainen. Opinnäytteen teettäneen ja hyväksyneen yhteisön ulkopuolisen lukijan tar-

kasteltavaksi jäävät tiivistelmä, sisällysluettelo ja lähdeluettelo sekä liitteenä esi-

tetty suppea kirjallisuuskatsaus tuotetun oppimateriaalin aihepiiriin. 

Tapauksen AN3k4 kokonaisuus on nähtävästi rakennettu jokseenkin tasa-ar-

voisten osapuolten sopimuksen varaan, jossa oppimateriaalin ansioiden katsotaan 

vapauttavan tekijän raportointivelvollisuudesta: oppimateriaali on tiivistelmän mu-

kaan raporttiosan korvaava kokonaisuus (AN3k4, tiivistelmä). Tällaista lausumaa 

tavallisessa asemassa oleva opiskelija tuskin olisi voinut esittää. 

Tapauksessa AN3k4 opinnäytetyö ei systeemityyppien kannalta ilmene sel-

keimmin koneena, jolta ”toimintakuntoisena” vaadittaisiin tiettyjä tehtäviä noudat-

tavat vakiintuneet osat. Opinnäytetyön yksilönkehitys ei tässä liioin noudata puh-

taasti preformationistista lähtökohtaa, tapauksen piirteiden istuttamista ennalta-

määrättyyn muotoon, päinvastoin: vakiintuneen muodon keskeisin osa, raportin 

teksti, voidaan jättää pois ja antaa sen tehtävät toisten osien hoidettaviksi. Kyse on 

pikemminkin uuden, ”kollegiaalisen” opinnäytetyökäytännön luomisesta, mahdol-

lisesti tätä yksittäistä tapausta varten. Tapauksen tarkastelun systeemiseksi kehyk-

seksi soveltuu näin ollen kolonia, jossa kohtaavat tekijän asema ja elämäntilanne 

sekä opinnäytetyön muodolliset vaatimukset siten, että jälkimmäinen komponentti 

joustaa huomattavan paljon tavanomaiseen nähden tekijän tilanteen hyväksi. 

Oppimateriaalia ei tarvitse erottaa raportista 

Tapaus AN1k2 on tekniikan alaan kuuluva työ, joka tekijän mukaan on tarkoitettu 

sellaisenaan toimimaan oppimateriaalina tietyllä ammattikorkeakoulun perustut-

kinnon aineopintojen opintojaksolla (AN1k2, tiivistelmä). Kokonaisuus näyttäisi 
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tällä perusteella muodostuvan pelkästä tuotososasta, jonka tiettyjä osia (tiivistelmä, 

johdanto) on käytetty raportointitehtävän toteuttamiseen.  

Tapauksessa AN1k2 tekijän omaksuma hiljainen tieto kohdealueesta sivuuttaa 

opinnäytetyössä sovellettavana auktoriteettina painetut lähteet, jotka tekijän yli-

malkaisen luonnehdinnan mukaan joko ovat tarkoitukseen liian laajoja tai väärin 

fokusoituneita. 

 Systeemipiirteiden tarkastelussa tapauksessa AN1k2 erityisesti rajan käsite 

(Porra 1996, 236–242) on hyödyllinen. Kirjoittaja on heikentänyt opinnäytetyön 

osien välisiä totunnaisia rajoja sekä osien välisiä yhteyksiä häivyttäen ne paikoit-

tain kokonaan. Niinpä esimerkiksi tiivistelmässä on esitetty totunnaisesti johdan-

toon kuuluvia sisältöjä eikä liitteisiin ole viitattu lainkaan. Porra (ibid., 241)  käyt-

tää käsitettä violent punctuation tilanteesta, jossa tapahtuu mikrotasolla eli yksit-

täisissä ilmentymissä systeemin rakenteiden ja toimintojen (functions) radikaali 

korvautuminen toisilla. Tapauksessa AN1k2 kasvanut paine opinnäytetyön valmis-

tumiseen jossain muodossa (kun ensimmäinen yritys oli joutunut vaikeuksiin) on 

mahdollistanut poikkeukselliset ratkaisut. Opinnäytetyön tekijä on ikään kuin va-

pautettu totunnaisiin konventioihin perehtymisestä ja niiden soveltamisesta työn 

valmistumisen takaamiseksi ja siten tuloksen saamiseksi korkeakoululle. 

11.2.4 Teoria ja teoreettinen rajakäsitteinä opinnäytetyössä 

Teoria ja teoreettinen palvelevat opinnäytetyötoiminnassa rajakäsitteinä, joiden 

avulla toisaalta jäsennetään opinnäytetyön sisäistä rakennetta ja toisaalta merkitään 

opinnäytetyön kontribuutioiden rajoja. Aineiston opinnäytetöissä käsitteet teoria ja 

teoreettinen jätetään määrittelemättä: ne ovat opinnäytetyössä käytettävien käsit-

teiden joukossa ”ulkopuolisia”, erillään työn kontribuutiosta olevia metatason kä-

sitteitä.110 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan voidaan määrittää tekstissä teoreettiseksi, 

tarkoittaen, että opinnäytetyön toteutuksesta puuttuu toiminnallinen tuotososa. Ai-

neistoon sisältyvissä näytteissä tällainen ratkaisu perustellaan toiminnallisen 

tuotoksen toteuttamisen ongelmilla tai liiallisella työläydellä sekä todetaan, että 

päätös työn luonteesta on tehty keskustelussa ohjaajan kanssa. (AN1k2, AN3k3.) 

Tapauksessa AN3k3 mainitaan em. yhteydessä teoreettisuus kerran, minkä jälkeen 

                                                        
110 Tässä ei puututa sanojen teoria ja teoreettinen  käyttöön opinnäytetöissä merkityksissä ”epätodennä-
köisesti” tai ”ehkä” (AN1k2, 7 ja  AN2k3, 72). Tällaisen käyttötavan esiintymät  opinnäytetyötekstissä 
kertovat osaltaan käsitteellisen ja tyylillisen osaamisen vahvistamisen tarpeista. 
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siihen ei enää eksplisiittisesti palata. Työn teoreettisuus on kuin yhteen palapelin 

palaan rajoittuva yksityiskohta. 

Opinnäytetyöhön kuuluu ”teoriaosa”. Terminä teoriaosa tai teoriaosuus esiin-

tyy opinnäytetyöpuheessa koulutusjärjestelmän eri tasoilla aina väitöskirjan ohja-

uspuheeseen asti (esim. Belt et al. 2010, 17). Opinnäytetöiden tekijöille suunnatut 

oppaat eivät välttämättä käytä näitä  termejä (ks. esim. Hirsjärvi et al. 2013). Teo-

riaosaa tai -osuutta täydentävänä vastarakenteena opinnäytetyön kirjallisessa osas-

sa voi toimia toimeksiantoa taustoittava ”kontekstiosuus”. 111  Kontekstiosuuden 

tehtäviä tavanomaisemmassa jäsennyksessä täyttää usein johdanto. ”Konteksti-

osuus” on Theseus-tietokannan mukaan tietyn korkeakoulun yksittäisten ohjaajien 

suosima termi, sellaisena esimerkki hyvin paikallisesta opinnäytetyön rakennepiir-

teestä, sen tuottamisen käytännöstä ja ammattikorkeakoulujen kielelle ominaisesta 

uudissanastrategiasta, jolla tässä tapauksessa tehdään eroa teorian ja toisen välille. 

Erillistä teoriaosaa edellyttävälle rakenteelle vaihtoehtoinen ratkaisumalli on 

Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suosituksessa esitelty, ”ve-

toketjuksi” kutsuttu rakenne, jossa teoreettista osaa,  työn ”empiriaa” ja näiden tul-

kintaa ei eroteta toisistaan, vaan niiden käsittely vuorottelee ja kytkeytyy toisiinsa 

vetoketjun hampaiden tapaan (Opinnäytetyön laadun tekijät…2006, 23). 

Teoria-käytäntö-vastakkainasettelu voi jäsentää samaa ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyötä usealla toiminnan tarkastelun kierroksella. Tapauksessa AN1k1 

koulutussovelluksen tuottava toiminnallinen opinnäytetyö sisältää teoria- ja toteu-

tusosan, minkä lisäksi myös toteutusosa on edelleen ositettu teoriaksi ja käytännök-

si. Jakoa hyödynnetään ja vahvistetaan eriyttämällä koulutuksen toteutus tilallisesti: 

opinnäytetyössä raportoitu käytännön osuus toteutetaan ulkona maastossa ja teo-

riaosuus sisällä luokassa. Käytäntö on siten korostuneen ruumiillista. 

Teoria mainitaan nimetyn henkilön kontribuutiona tiedonalalta. Opinnäytteen 

teoriaosassa tai kirjallisuuskatsauksessa viitataan yksittäiseen teoriaan esittämällä 

sen kehittäjäksi tietty henkilö ja mainitsemalla fokus ylimalkaisesti. Tällä tavoin 

yksilöidään esimerkiksi ”Nonakan ja Takeuchin teoria tiedon luomisesta” (AN4k1, 

15) tai ”Newtonin teoriat planeettojen liikkeistä” (AN3k4, 4). 

Teorian käsitettä täydentävät useat lähikäsitteet. Teorian yleisesti käytetty 

klassista perua oleva vastakäsite on käytäntö, praxis. Näiden kantasanoista kreikan 

theorein (θεωρειν) merkitsee katselemista ja prattein (πράττειν) vastaavasti teke-

mistä tai valmiiksi saamista. Teorian kanssa jännitteiseen suhteeseen asettuvia ja 

                                                        
111 Tapaus AN3k2, esim. s. 17. 
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näin työstettäviä käsitteitä voi olla samassa tekstiyhteydessä useita. Asetelman la-

tautuneisuutta kuvaa ammatillisen opettajakoulutuksen opinnäytettä lähinnä vas-

taavan kehittämishanketyön esimerkki AN3k1. Siinä oppimateriaalin sisältöä ja 

opetuksen toteutusta suunniteltaessa artikuloidaan teorialle kolmea lähikäsitettä.  

Rakenne on purettuna seuraava: (1) Teoriaopetuksen yhteydessä on demonst-

raatio, joka erottuu (teoria)opetuksen kokonaisuudesta. Demonstraatiolla viitataan 

esimerkissä opiskelijoiden, ei opettajan toimintaan. (2) Demonstraatiota luonneh-

ditaan ”käytännössä” tapahtuvaksi. (3) ”Käytäntö” ilmenee harjoitustyönä, jossa 

(4) konkretisoidaan teoriaa. (AN3k1, 7.) Ammatilliseen opettajakoulutukseen  

kuuluvasta työstä tunnistettuna esimerkki osoittaa tämän ongelmakentän hanka-

luutta. Ammatillisen opettajankoulutuksen saaneiden oletetaan, sinänsä oikeu-

tetusti, kykenevän käyttämään käsitteitä, joilla on tieteenteoreettinen luonne. 

Esimerkissä se käy vaivalloisesti. Käsitteitä tai niiden nimiä käytetään symbolien 

omaisesti pyrkimättä avaamaan niitä. 

11.3 Tapaus tietoperusta: resurssiksi tuominen ja taustan 

unohtaminen 

Tässä luvussa tarkastellaan tietoperustan käsitteen käyttötapoja ammattikorkea-

koulun opinnäytetyötoiminnassa. Tietoperusta on kytketty osaksi opinnäytetyö-

kulttuuria erityisellä tavalla: terveysalalle omaksutun käsitteen tausta häivytetään 

ja sille aletaan antaa tehtäviä osana ammattikorkeakoulun opinnäytetyökäsitteistöä. 

Samalla se vapautetaan eksplisiittisestä tai lähteitä käyttävästä määrittelystä. 

11.3.1 Käsitteen mahdollinen reitti ammattikorkeakoulupuheeseen 

Tietoperusta suomenkielisenä terminä ilmaantuu julkaisun nimekkeeseen vuonna 

1979 aluetieteen kontekstissa, käsiteanalyyttisen tutkimuksen tavoitteen nimityk-

senä (”psykologisen tietoperustan kehittäminen”, Aura 1979). Termiä käytetään 

1984 ilmestyneessä mielenterveystyöhön liittyvässä konferenssijulkaisussa (Vadén 

1984). 

Korkeakoulujen arviointipuheessa tietoperusta tulee esiin 1986 Kota-tietokan-

nan kehittelyyn liittyen. Termiä käytetään Korkeakoulutieto-lehden teemanumeron 

(5/1986)  useissa artikkeleissa (esim. Hermunen 1986). Hoitoalan opetuksen yh-

teydessä termiä sovelletaan 1980-luvun lopulta ainakin näytteenoton teoriaan labo-

ratoriohoitajien koulutuksessa ja lasten terveydenhuoltoon (Lappalainen 1988, 

Lauri & Hietaranta 1990).  
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Väitöskirjan nimekkeeseen tietoperusta kelpuutetaan vuonna 1999 Hanna Hyt-

tisen tutkimuksessa Gerontologisen hoitotyön tietoperusta: hoitotyön toimijoiden 

arvio gerontologisessa hoitotyössä tarpeellisesta tietoperustasta lähitulevaisuu-

dessa  (Hyttinen 1999). Tarkastelen tätä tutkimusta lähemmin seuraavassa toden-

näköisenä vaikuttajana käsitteen runsaalle käytölle ammattikorkeakouluissa. 

Hoitotyön väitöskirja mahdollisena termikäytännön avaajana 

Tietoperusta-termi saa Hanna Hyttisen väitöskirjassa poikkeuksellisen näkyvän 

aseman. Tutkimuksen otsikko on: Gerontologisen hoitotyön tietoperusta : hoito-

työn toimijoiden arvio gerontologisessa hoitotyössä tarpeellisesta tietoperustasta 

lähitulevaisuudessa. Tietoperusta esitetään siis ensin tutkimuksen kohteena (objek-

ti-aktantti) ja uudelleen tutkimuksen tarkastelemassa toiminnassa merkityksellisen 

välineen (auttaja-aktantti) asemassa. 

Dokumentin nimekkeellä on merkittävä asema sisällönkuvailussa luonnollista 

kieltä käyttävänä kuvailuelementtinä kontrolloitua sanastoa käyttävän kuvailun 

rinnalla. Nimekkeen elementeillä voidaan tieteellisissäkin tyylilajeissa paikallistaa 

sellaisia relevantteja dokumentteja, joita asiasanoitus ei tavoita. (Aanonson 1987, 

Ansari 2005.) Hyttinen on siten esittänyt jokseenkin vahvan väitteen väitöskirjansa 

avainkäsitteestä nostamalla tietoperustan nimekkeeseen kahdesti.112  

Luomiinsa odotuksiin nähden Hyttinen sitoo tietoperustan kirjallisuuteen hei-

kosti. Ainoa termiin eksplisiittisesti liittyvä lähdeviittaus kohdistuu oppikirjan 

luonteiseen Yrjö Engeströmin julkaisuun Perustietoa opetuksesta (1987). Viittaus 

ei yksilöi tekstikohtaa. Perustietoa opetuksesta -teoksen ainoassa tietoperusta-ter-

min käyttötapauksessa kohteena on "kunkin henkilön tekemän työn sisältö ja tie-

toperusta" (Engeström [1987] 2007, 100). Sekä viittaavan että viitattavan lähteen 

voi sanoa tässä pettävän tieteelliseen tekstiin kohdistuvat odotukset käsitteiden 

määrittelyn osalta: Engeström olettaa käsitteen tunnetuksi ja Hyttinen viittaa käsit-

teen määrittelyn kannalta heikkoon lähteeseen ja vieläpä ylimalkaisesti. Hyttisen 

tekemä yksittäinen viittaus kertoo kuitenkin siitä, ettei termiä voinut tutkimusai-

kaan pitää niin vakiintuneena, etteikö vähintään muodollinen kirjallinen auktori-

teetti olisi ollut tutkimusjulkaisussa tarpeen. Myöhemmin ammattikorkeakoulun 

opinnäytteissä juuri tämä käsite ei kaipaakaan lähteitä tuekseen. 

                                                        
112 Asiasanojen ja muiden kuvailutermien joukossa tietoperusta ei kuitenkaan esiinny teoksen kuvailus-
sa  nykyisessä Melinda-tietokannassa (Melinda-tietueen ID 003042401, tarkastettu 24.4.2015). 
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Hyttisen väitöskirjan tekstissä tietoperustan käsitteen eksplisiittinen käyttö kes-

keskittyy kahtaalle, luvun 2 Gerontologisen hoitotyön tietoperusta alkuun sekä ala-

lukuun 2.4 Tieto, tietäminen ja tiedonlajit hoitotyössä. 

Tietoperustan käsitettä muokataan merkitsemään hoitotyön käytäntöjen perus-

teluina toimivia tieteenaloja. Samalla käsitteen rakenne muodostuu epäsymmet-

riseksi, kun toinen osa yksilöidään ja toinen on ikään kuin käsitteen alan loppu-

jäännös: tietoperusta jakautuu relevanttien tieteenalojen kautta määrittyvään teoria-

perustaan ja hoitokäytännöissä vaikuttaviin muihin tiedonlajeihin nojaaviin perus-

teluihin (Hyttinen 1999, 18). 

Käyttämiään tietokäsitteitä tutkija laajentaa ja sitoo kirjallisuuteen alaluvussa 

Tieto, tietäminen ja tiedonlajit hoitotyössä. Tietoperustan käsite on tällöin mukana 

vain irrallisena viittauksena (ibid., 38). Sen sijaan tässä yhteydessä viitatusta kirjal-

lisuudesta on löydettävissä tietoperustaa lähestyvät käsitteet epistemological basis 

ja fundamental patterns of knowing.  Näihin relevantteihin ankkureihin tutkija ei 

tietoperustaksi nimettyä käsitettään kiinnitä, vaikka se olisi hyvin perusteltua käsit-

teistön koheesion kannalta ja mahdollisten painotuserojen käsittelemiseksi. 

Tietoperusta toimii Hyttisen väitöskirjassaan käyttämänä toisaalta kattokäsit-

teenä, jonka määrittely jää heikoksi ja toisaalta eräänlaisena apurakenteena, josta 

käsittelyn edetessä irtaannutaan toisista lähtökohdista tulevien, mahdollisesti spesi-

fimpien käsitteiden hyväksi. Tietoperustan käsitteen käyttöön olisi ollut luontevaa 

palata uudelleen myös em. käsitteiden epistemological basis ja fundamental 

patterns of knowing tarkastelun yhteydessä. Tähän hajanaisuuteen vaikuttaa nähtä-

västi se, ettei kirjoittaja saa käyttämistään lähteistä riittävästi tukea tietoperusta-

käsitteen työstämiselle, mutta on tästä huolimatta sitoutunut siihen vahvasti. 

Opinnäytetyösuositus legitimoi tietoperustan käsitteen ja nimityksen 

Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suosituksen yhtenä tuotok-

senaan aikaan saaneen saman nimisen kehittämishankkeen (hankkeen taustasta ks. 

lukua 7.5) keskeiseksi työstämisen kohteeksi näyttää muodostuneen teoreettisen 

viitekehyksen nimityksen kritiikki sekä terminologisen kirjavuuden vähentäminen 

tietoperustan hyväksi. 

Taulukossa 17 kootaan piirteitä, joita tietoperustan käsitteeseen liitetään Opin-

näytetyön laadun tekijät -suosituksessa. 
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Taulukko 17. Tietoperustan käsitteen legitimoinnissa korostetut piirteet.   

Tietoperustan käsitteen piirre  Retoriset keinot Implisiittiset vastakohdat tai 

vaihtoehdot 

Tunnettuus määrittelystä vapauttaminen, suoraan 

asiaan meneminen 

määrittelyn korostaminen tie-

teellisen käsitteistön piirteenä 

Yleisyys ja konsensus esittäminen koulutusalarajat ylittävänä, 

vaihtoehtoisten nimitysten eliminointi 

käyttösuosituksella 

koulutusala- tai organisaatio-

kohtaiset käsitteet, lukuisat 

vähemmän tunnetut nimitykset 

(kuten tietokehikko) 

Statuksen korostaminen tietoperustaa verrataan rakenteellisesti 

pohdintaan ja siihen liitetään tieteellisen 

ajattelun piirteitä 

teoriaosa ym. vaihtelevat ja 

vähemmän vakuuttavat 

nimitykset 

Merkitys työvälineenä opiskelijan osaamisen korostaminen, 

yhteys käytäntöön 

teoreettisen viitekehyksen yhteys 

käytäntöön on kyseenalainen1  
1 Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa 2006, 22 

Suosituksessa tietoperusta-käsitteeseen ja -termiin ohjataan useilla keinoilla, jotka 

konkretisoituvat tekstisiirtoina suositustekstin eri osissa: 

1. Suositusten tiivistelmässä painotetaan tietoperustan ”näkyviin kirjoittamista” 

(Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa 2006, 5). Käsite olete-

taan tunnetuksi jo ensimmäisessä maininnassa. 

2. Tietoperusta esitetään koulutusaloille yhteisenä terminä (ibid., 5). 

3. Tietoperustan ”näkyviin kirjoittaminen” toistetaan laatusuositusten pitemmäs-

sä versiossa (ibid., 11). 

4. Tietoperusta vertautuu opinnäytetyötekstin osana funktioltaan pohdintaan: tie-

toperustan esittämisellä tekijä mm. ”kartuttaa alansa tietotaitovarantoa” (ibid., 

11). 

5. Tietoperustan esittäminen liitetään tietoa käyttäviin ja jalostaviin prosesseihin:  

tiedonhankintaan, argumentointiin ja osaamisen näyttämiseen opiskelijan 

suorituksina (ibid., 11). 

6. Tietoperustaa esitellään loogisuuden, analyyttisuuden ja kriittisyyden tuot-

tamisen työkaluna. 

7. Tietoperusta esitetään systemaattisuuden (”ei-satunnaisuuden”) ja kritiikkiä 

kestävän laadun takaajana. 

8. Suositukseen kuuluvassa sanastossa (ibid.,s. 39–42)  esitetään useita termejä, 

joiden tilalla halutaan suosia tietoperusta-termiä. Näitä ovat: teoreettinen tausta, 

teoreettinen viitekehys, teoreettiset lähtökohdat ja tietokehikko. 
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Tietoperustasta pyritään siis useilla retorisilla keinoilla tekemään Opinnäytetyön 

laadun tekijä ammattikorkeakoulussa -suosituksessa ammattikorkeakoulun opin-

näytetyötoimintaan vahvaa käsitteellistä välinettä. Samalla vähintään epäsuorasti 

tuotetaan ammattikorkeakoulua määrittävään puheeseen vastakohtaa tiedediskurs-

sien tavoille korostaa käsitteiden määrittelyä ja lähteiden käyttämistä. 

Tutkimus hyödyntää, mutta ei kritisoi käsitettä 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin liittyvässä väitöskirjatutkimuksessa tieto-

perustan käsitettä käytetään laajalti ja enimmäkseen eksplisiittisesti määrittelemät-

tä.  

Rissasen (2003, 59) käyttämänä tietoperusta liittyy ammatteihin ja erilaisten 

tiedonlajien (praktinen tieto, käsitteellinen tieto) vuorovaikutukseen.  Leinonen 

(2012, 27) ja Vuorijärvi (2013, 30) käyttävät käsitettä oman tutkimuksensa viiteke-

hyksen esittelyn yhteydessä. Näissä esimerkeissä tietoperusta-termi kelpaa siis 

myös akateemisessa tutkimuksessa käytettäväksi ammattikorkeakoulujen opinnäy-

tetyölle hahmotellun suosituksen mukaisesti korvaamaan teoreettinen viiteke-

hys -termin. Lähellä suomenkielisen tietoperusta-termin kotia, Helsingin yliopiston 

kehittävän työntutkimuksen yksikköä, väitöskirjansa tehnyt Hyrkkänen sen sijaan 

ei käytä termiä lainkaan, kuten ei myöskään Frilander-Paavilainen (2005). 

Ammattikorkeakoulua ja sen toimijoita yleisemmin tarkastelevista väitöstutki-

muksista Herranen (2003, 82) käyttää tietoperusta-termiä hoitotieteen tieteenala-

tarkastelunsa yhteydessä ja Sevón (2007) muodossa kunskapsbas käsitellessään 

ammattikorkeakoulun kirjastonhoitajuutta. Ammattikorkeakoulun opettajia tutki-

muksissaan käsitelleet Savonmäki (2007)  ja Mäki (2012) eivät mainittua termiä 

tarvitse.  

Heinosen (2006) jäsennystä soveltaen voi sanoa, että ainakin ammat-

tikorkeakoulua lähellä olevassa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tietoperustan 

käsitteen käytössä ilmenee ammattikorkeakoulunoste: ammattikorkeakoulu toimii 

esikuvana tiedekorkeakoulujen tutkimuksellisille puhetavoille (Heinonen 2006, 

110–111). Näin tapahtuu ainakin silloin, kun tutkimus käsittelee ammattikorkea-

koulun opinnäytetöitä, jollaisia tekijät itse ovat ohjanneet. Tietoperustan kä-

sitteeseen ei tästä suunnasta kohdistu juurikaan eksplisiittistä analyysia tai 

kritiikkiä. Käsitteen käyttö on siis varsin ammattikorkeakoulumaista, soveltami-

seen ja ajankohtaiseen tarpeeseen painottuvaa. 

Ammattikorkeakoulun kirjastonhoitajan rooleja tarkasteleva Sevón käyttää ter-

miä tietoperusta tai osaamisperusta (kunskapsbas) useissa rooleissa. Kunskapsbas 
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on ainakin: (1) asiantuntemuksen merkkinä toimivaa teoreettista osaamista, jolla 

on symboliarvoa ammatin merkityksen määrittelyssä, (2) henkilökohtainen tietä-

myskanta, jonka kerryttämisen tarkastelussa ja tukemisessa informaatiolukutaidon 

käsite on relevantti viitekehys ja (3) kirjastonhoitajien yhteinen ammatillinen tieto-

perusta, joka on (4) alan sisällä yhteistä, mutta ulospäin alaerityistä ja uniikkia 

osaamista (Sevón 2007, 15, 35,41, 44). 

Termi kunskapsbas näyttää Sevónin ammattikorkeakouluun liittyvässä tutki-

muskontekstissa käyttämänä jakavan suomenkielisen vastineensa vapauden jäädä 

lähteellisesti määrittelemättä ja kritisoimatta. 

Tuoreempikin tutkimus myötäilee aiemmin omaksuttuja arvostuksia ja niihin 

perustuvia käytäntöjä toimia tietoperustan käsitteen kanssa. Ammattikorkeakoulun 

opetussuunnitelman muotoutumista diskursiivisena käytäntönä tutkiva Tiina Laa-

jala (2015) hyödyntää käsitettä sekä informanttien puheesta poimituissa otteissa et-

tä niiden tulkinnoissa ”perinteelle uskollisesti” sitä eksplisiittisesti määrittelemättä 

tai problematisoimatta. Hän myös tulee raportoineeksi mielenkiintoisen siirron, 

jossa ”tietoperusta” sijoitetaan opettajainformantin puheessa tiedekorkeakoulun ra-

jaamalle kentälle, kun taas ammattikorkeakoulu operoikin tämän käsityksen mu-

kaan ”taitoperustan” kanssa (Laajala 2015, 170). Näin tietoperustan käsitettä käy-

tetään yhdessä nähtävästi siitä johdetun, isotopian luovan uudismuodosteen kanssa 

ylläpitämään duaalimallin mukaista, mutta kärjistettyä käsitystä tiede- ja ammatti-

korkeakoulujen välisestä tietystä erosta. Tietoperustasta ja taitoperustasta muodos-

tuu näin yhdessä käytettyinä ja toisiinsa verrattuina niitä oletettavasti vielä vaike-

ammin määrittyvän ”perustan” ilmentymiä erotteleva klasseemi. 

11.3.2 Tietoperustan tulkintoja opinnäytetyöaineistossa 

Kuten edellä on todettu, tietoperustan käsitteelle rakentuva opinnäytetyön ja ehkä 

laajemmin ammattikorkeakoulun tietokäsitysten hahmotus on hyvin avoin. Tämä 

ominaisuus perustuu jonkinlaiseen  ”lupaan” jättää käsite määrittelemättä ja jäse-

nyyteen tätä lupaa hyödyntävissä käytäntöyhteisöissä tai innovatiivisissa tieto-

yhteisöissä.113 Tämän ”luvan” ja sen hyödyntämisen kautta syntyy eroja totunnai-

seen tiedeviestinnän tapaan edellyttää vähintään keskeisten käsitteiden määrittelyä. 

                                                        
113 Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyömaailmaa sivunneista kirjoittajista Vuorijärvi (2013, 33, 35) 
esittelee käytäntöyhteisön osana laajempaa yhteisökäsitteiden ryhmää, johon kuuluu mm. diskurssi-
yhteisö. Käytäntöyhteisö hahmottuu diskurssiyhteisöä laajemmaksi. Savonmäki (2007, 90) pitää käy-
täntöyhteisöä tiedon käyttämisen tarkoituksenmukaisen kontekstin luojana. Nämä tulkinnat sopivat 
yhteen myös sellaisten innovatiivisen tietoyhteisön tarkasteluiden kanssa (Hakkarainen et al.  2004, 
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Tietoperustan käsite oli opinnäytetyöaineiston valintakriteerinä tutkimukseni 

aineistonelikossa 6 (AN6k1–AN6k4). Lisäksi tietoperustaan on viitattu aineiston 

muilla perustein valituissa opinnäytetöissä AN2k4, AN4k1 ja AN5k2. 

Tietoperustaan kohdistuu yksi maininta aineistoon sisältyvissä opinnäytetöissä 

AN2k4, AN5k2 ja AN6k4 kussakin. Näin tapauksissa ei synny termin eri käyttö-

yhteyksien välistä vaihtelua eikä siis mahdollisuutta sisäiseen vertailuun. 

Tietoperustan käsitettä käytetään teemanomaisesti tapauksessa AN2k4: se on 

opinnäytetyön osa, jota lukijan oletetaan odottavan. Tekijä ei määrittele tai osoita 

tietoperustaa kokonaisuutena, vaan ainoassa termin käyttöyhteydessä mainitsee tie-

tyn aihepiirin tietoperustaan kuuluvaksi, siis erittelee osakohteen. Tietoperustan 

käsite toimii tekijän auttajana helpottamaan tietyn tarkastelun sijoittamista laajem-

paan kontekstiin. Tietoperusta-termin sijasta olisi voitu käyttää termiä kirjallisuus-

katsaus. 

Tietoperustan käsite viittaa organisaation resurssiin, tietoon eräästä aihepiiristä, 

tapauksessa AN5k2. Organisaation kannalta tietoperusta ilmenee auttajana, opin-

näytetyön kannalta puolestaan siinä käsiteltävänä kohteena. Tietoperusta-termin 

mahdollinen korvaaja tapauksessa AN5k2 olisi löydettävissä organisaation osaami-

seen tai muistiin viittaavista käsitteistä. 

Tapauksessa AN6k4 tietoperusta on opinnäytetyön tekijöiden ominaisuus, hei-

dän kollektiivisena kokonaisuutena käsitelty opinnäytetyön tarkasteleman ilmiön 

tuntemuksensa. Tietoperusta viittaa tapauksessa siis (kollektiivisen) subjektin am-

matillisiin ominaisuuksiin. Opinnäytetyön tietoperustamaininta sisältää siis usko-

muksen, että yhdessä toimivat opiskelijat muodostavat tilanteesta yhteneväiset am-

matilliset tietorakenteet. Tietoperusta-termin mahdollinen korvaaja olisi tässä tapa-

uksessa karkeimmillaan jokseenkin ”mitä me aiheesta nyt luulemme tietävämme”. 

Tietoperusta viittaa yksilön ammatilliseen tietoon yksittäisestä aihepiiristä 

myös tapauksessa AN6k1. Tietoperustan kantaja ei ole opinnäytetyön tekijä vaan 

hänen informanttinsa. Tietoperustaa katsotaan voitavan opinnäytetyössä tutkia 

pyytämällä kohdehenkilöitä arvioimaan sen riittävyyttä omalta kohdaltaan nelipor-

taisella järjestysasteikolla, jonka luokat vastaavat perinteisten kouluarvosanojen 

                                                        
esim. 119), joissa korostetaan käsitteellisen ja hiljaisen tiedon lomittumista sosiaalisten käytäntöjen 
kanssa sekä muuntelun osuutta tiedonkäytön tilanteissa. Oman tutkimukseni eräistä opinnäytetyö-
tapauksista on löydettävissä halua voimakkaasti muokata opinnäytetyön käytäntöjä ja siten kyse ei ole 
pelkästään omaksumisesta, mitä käytäntöyhteisön käsite painottaa. Käytäntöyhteisön käsite voidaan 
luonnehtien liittää koloniatarkastelussa tasapainotilaan (stasis), kun taas innovatiivisen tietoyhteisön 
käsite korostaa alttiutta muutokseen (punctuation). 



216 

ryhmittelyä välttävästä kiitettävään. Termiä tietoperusta ei kyselylomakkeessa käy-

tetä, vaan sitä koskeva kysymyksen muotoillaan koskevan ”tietojanne koskien [ai-

hetta X]” (AN6k1, 52).  Tietoperusta on tässä siis varattu opinnäytetyönyhteisön 

sisäiseen käyttöön ja korvattu toisella termillä tiedonkeruussa korkeakoulun ulko-

puolisilta asiantuntijainformanteilta. 

Tietoperustan käsitteen suppeimmat tulkinnat aineistossa samastavat sen opin-

näytetyössä käytettyihin yksittäisiin lähteisiin. Tiedonlähteen toistuva kuvaus opin-

näytetyössä on tässä käyttötavassa muotoa ”tietoperusta aiheesta X käsittää lähteen 

Y” tai ”lähteet Y ja Z” ilman tarkempia viittauksia (AN6k2, esim. s. 19). 

Tapauksessa AN6k3 tietoperusta on opinnäytetyön rakenneosa, joka sisältää 

opinnäytetyölle relevanttien aihepiirien kirjallisia tarkasteluita esimerkiksi ”käsit-

teiden” ja ”standardien” muodossa (AN6k3, tiivistelmä). Tässä käytössä tietope-

rusta-termi voitaisiin korvata kirjallisuuskatsaus-termillä. 

Tapauksessa AN4k1 tietoperusta toimii opinnäytetyön elementtinä, jonka teki-

jä osoittaa sijaitsevaksi tietyissä disposition luvuissa (AN4k1, 6). Tietoperusta ei 

siis tässä tapauksessa kuvaudu suoraan opinnäytetyön lukuihin, vaan on abstrak-

timpi kohde, jonka käsittely konkretisoituu opinnäytetyön luvuissa. Tietoperustaa 

on mahdollista pitää tässä objekti- tai auttaja-aktanttina, jonka ilmentymät tekijä 

sijoittaa dispositioon. 

Tietoperustan käsite toimii työstettävänä kohteena ja/tai välineenä opinnäyte-

työn suunnitteluvaiheessa, mutta ei enää opinnäytetyön tekstissä tapauksessa 

AN2k2. Tietoperusta mainitaan suunnitelman elementiksi työtä käsittelevässä blo-

gissa (AN2k2 blogi, merkintä 2). Tietoperustan käsite kuuluu tällöin välineitä tuot-

tavaan toimintaan, tutkimuksen suunnitteluun, mutta ei eksplisiittisesti näy kohde-

toiminnan lopputuloksessa.  

Kuten taulukoitu yhteenveto (taulukko 18) jäljempänä osoittaa, tietoperustan 

käsitteellä operoidaan ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä huomattavasti Opin-

näytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suosituksessa esitettyä teoreet-

tisen viitekehyksen merkitystä lukuisammilla tulkinnoilla. Käyttöesimerkit sijoit-

tuvat niiden piirteitä tarkastellen useisiin eri toimintajärjestelmän osiin ja erilaisiin 

tehtäviin, joita tarkastellaan seuraavassa aktanttimallin avulla. 

Aktanttimallin keskeinen ulottuvuus on subjektin ja objektin välinen halu 

(desire), subjektin objektia kohti suuntaama tavoittelu. 

Tietoperustan liittyminen subjektiin toteutuu aineiston tapauksissa, joissa tie-

toperusta nähdään yksilön tai kollektiivisen toimijan ammatillisen tiedon raken-

teena, olennaisena osana tämän toimijuutta ja legitimiteettiä. 
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Objekti-aktanttia tietoperusta edustaa tapauksissa, joissa sitä muokataan tai tar-

kastellaan opinnäytetyön osana tai organisaation toimintona.  Tietoperusta ilmentää 

objektia myös tapauksissa, joissa kollektiivisen tai yksilötoimijan tietämystä kat-

sotaan tutkittavan opinnäytetyössä. 

Lähettäjä- ja vastaanottaja-aktanttien välistä ulottuvuutta kutsutaan nimellä lä-

hetys (transmission, Greimasin aiemmassa termistössä knowledge, ks. esim. Hébert 

2006a). 

Tietoperustan käsite ilmentää lähettäjäaktanttia tapauksissa, joissa tekijä pitää 

tietoperustaa opinnäytetyön lukijan odottamana elementtinä: nämä odotukset vel-

voittavat tekijän käyttämään tietoperusta-termiä edes kerran odotuksen lunastami-

seksi. Odotusten vallitessa tietoperusta-termi omalta osaltaan konstituoi opiskelijan 

tekstiä kelvolliseksi opinnäytetyöksi. 

Tietoperustan vastaanottaja-aktantin ilmentymiä voivat olla tapaukset, joissa 

vallitsee odotuksia siitä, että opinnäytetyön kokonaisuutta rakennetaan ja muita 

osia tuetaan tuomalla elementtejä tietoperustaan. Tapauksessa AN6k2 tekijä kuvaa 

prosessiaan siten, että lukemalla tietyn tekstin hän saa työhönsä yksittäistä käsitel-

tävää tapausta kuvaavan tietoperustan. Tietoperusta toimii tässä vastaanottajan ta-

paan, ikään kuin lähteen informaatiolla täydentyvänä merkityksen rakenteena. 

Auttaja ja vastustaja muodostavat yhdessä aktanttimallin vallaksi (power) kut-

sutun ulottuvuuden. 

Tietoperustan laajaa esittelyä Opinnäytetyön laadun tekijät ammattikorkeakou-

lussa -suosituksessa motivoi erityinen auttajarooli: Tietoperusta-termin on tarkoi-

tus on korvata teoreettinen viitekehys ja eräitä muita termejä. Opinnäytetöiden te-

kijöiden oletetaan hyötyvän voidessaan käyttää vaikeina pidettyjen termien sijasta 

yhtä korvaajaa, jonka uskotaan olevan vapaa korvattavia vaivaavista rasitteista. 

Kyseessä on myös terminologisen kontrollin perusoperaatio. Samalla ammattikor-

keakoulu ottaa nimiinsä uudissanan. 

Tietoperustan käsite toimii auttajana myös osoittaessaan ja kootessaan yhteen 

tiedonlähteisiin liittyvää käsittelyä opinnäytetyön dispositiosta. Näin sitä on käy-

tetty opinnäytetyössä AN4k1. Vastaanottaja on tällöin opinnäytetyön lukija. Tapa-

uksessa AN2k4  ilmenee tämän ratkaisun negaatio: tekijä kertoo tietoperustan si-

sällöstä, mutta jättää käsittelykohdat eksplisiittisesti otsikoimatta tai muuten osoit-

tamatta dispositiosta. (AN4k1, 6, vrt. AN2k4, 26.) 

Tapauksessa AN2k4 esiintyy tietoperustaan liittyvä väärin tunnistettu vastustaja: 

opinnäytetyön eri toimijat ovat valmiit toteamaan aiheen aiemmin tutkimattomaksi. 

Tietoperustassa on siis aukko (AN2k4, 26). Tutkimuksen oletettu puuttuminen ilmenee 

niin lamaannuttavana vastustajana, ettei kukaan opinnäytetyön päätoimijoista tokene 
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hakemaan apua sivutoimijalta, korkeakoulukirjaston informaatikoilta. Vastustaja konk-

retisoituu tekijän ja ohjaajan puutteellisina tiedonhankintavalmiuksina sekä ohjaajan 

ymmärryksen puutteena siitä, millaisin edellytyksin aiheet voivat jäädä tiedonalalla tut-

kimatta. 

Tietoperustan käsitteen edellä tarkasteltuja positioita aineistossa on koottu tau-

lukkoon 18. 

Taulukko 18. Tietoperustan käsitteen positioita opinnäytetyöaineistossa. 

Näkökulma  Ilmentymät  Tapaukset 

Tietoperustan kantaja henkilö AN6k1, AN6k4  

 artefakti AN2k4, AN6k2, AN6k3, 

AN4k1, AN2k2 

 yhteisö tai kulttuuri AN5k2 

Tietoperustan ilmentymät tiedonlähteet aiheesta   

 (kirjallisuuskatsaus, lähteet) AN2k4, AN4k1 

 (yksittäinen lähde) AN6k2  

 moniaineksinen kokonaisuus  AN6k3  

 henkilön tiedot aiheesta  

 (ammattilaisen tietoperusta) AN6k1 

 (opiskelijan tietoperusta) AN6k4 

 opinnäytetyön osa AN2k4, AN4k1  

 opinnäytetyösuunnitelman osa AN2k2 

Tietoperustan asema tekstissä korosteinen  

toistuva  

yksittäinen  

AN6k1  

AN4k1, AN6k2, AN6k3  

AN2k4, AN5k2, AN6k4  

 esiintyy suunnitelmassa, ei 

opinnäytetyössä 

AN2k21 

Tietoperustan aktanttiroolit lähettäjä AN2k2 

 vastaanottaja AN6k2 

 objekti AN2k2, AN2k4, AN4k1  

 auttaja AN2k4, AN6k3 

 vastustaja AN2k4 
1 Tapauksessa AN2k2 tietoperusta esiintyy tekijän blogin mukaan työstettävän osan nimenä tutkimus-

suunnitelmassa, mutta termiä ei käytetä opinnäytetyön tekstissä (AN2k2 blogi, AN2k2). 

Tietoperustan käsitteeseen näyttää siis sisältyvän muuntelun mahdollisuutta ai-

nakin neljällä ulottuvuudella: tietoperustan kantajissa, aktanttirooleissa, tekstuaa-

lisissa asemissa ja yksittäisissä ilmentymissä. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan 

tietoperusta-termin yhtä keskeistä esittelyn ja soveltamisen historiallista kontekstia, 

jota ammattikorkeakoulussa ei tunnuta tunnistettavan. 
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11.3.3 Tietoperustan käsitteen “unohdettu historia” 

Yrjö Engeströmin tutkimusryhmineen käyttämänä tietoperustan käsite on ollut 

1980–1990-luvuilla ohjelmallisessa asemassa ja selkeästi yhteydessä marxilaiseen 

käsitykseen toiminnan ja tietämisen materiaalisista ja kollektiivisista lähtökohdista 

ryhmän pyrkiessä kehittämään tutkimuksen metodologisen uudistamisen agendaa. 

Engeström ajoittaa tutkimussuuntauksen käynnistymisen 1980-luvun puolivä-

liin. Muutaman nuoren tutkijan voimin hahmotellun ohjelman tuli täyttää kolme 

vaatimusta: (1) Individualistiset painotukset tuli korvata kollektivistisilla. (2) Oppi-

misen tutkimuksessa painopistettä oli siirrettävä suljetuista ja ennalta määritellyistä 

tavoitteista avoimiin ongelmiin. (3) Objektivistinen tarkkailu ja erittely tuli korvata 

interventionistisilla, kokeilevilla lähestymistavoilla. (Engeström 2004, 154–155.) 

Tietoperustan käsitteen tästä historiasta on ammattikorkeakoulussa käsitettä 

kirjallisesti käytettäessä vaiettu, joko tietämättömyydestä tai tarkoituksellisesti. 

Kenties opiskelijoiden ja työelämäkumppanien ei ole katsottu olevan tarpeen tietää 

saati kiinnostua käsitteen marxilaisista konnotaatioista, jotka eivät välttämättä hy-

vin sovi merkittävästi yksityistä elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä palvelemaan kes-

kittyvään ammattikorkeakouluun. Taustan problematisointia helpompi ratkaisu on 

käsitellä tietoperustaa sellaisena käsitteenä, jolle ratkaisevaa ovat pragmatismin 

hengessä käyttömahdollisuudet ja niiden vaikuttavuus ja josta voidaan samalla an-

taa vaikutelma ammattikorkeakoulun ”omana innovaationa”.  

Mahdollinen on myös naiivi tulkinta tietoperusta-termistä ”neutraalina” sym-

bolina, jota ei ole tarpeen kytkeä mihinkään, vaan jota voidaan käyttää näköjään 

vakuuttavana terminä nominalistisesti, yhdistelmänä tietoa ja sen perustelemista 

kuvaavia sanoja.114  Toisaalta tietoperustan eräs, varsin ”ei-neutraali”, ansio am-

mattikorkeakoulupuheen terminä voi olla se, että siitä puuttuvat teoriaan tai teo-

reettisuuteen kohdistuvat eksplisiittiset viittaukset (vrt. käsitettä teoreettinen vii-

tekehys). 

11.3.4 Tietoperusta tiedonkäytön käsitteen muokkaajana 

Tietoperustan käsite on ilmaisuvoimainen osa tiedonkäytön jäsentelyä ammattikor-

keakoulun opinnäytetöissä: Se määritellään useiden aiemmassa opinnäytetyökäsit-

                                                        
114 Tämä ajatus ei ole kaukana Perustietoa opetuksesta –teoksen nimekkeen sanaleikistäkään: oletetun 
lukijan, tulevan opettajan, tietoperustan olennainen osa on luontevasti juuri perustietoa opetuksesta. 
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teistöissä esiintyneiden termien korvaajaksi. Merkittävimpään asemaan näistä nou-

see suositus luopua termistä teoreettinen viitekehys. Termin esittely tässä tarkoi-

tuksessa tehdään ammattikorkeakoulujen yhteisessä Opinnäytetyön laadun tekijät 

ammattikorkeakoulussa -julkaisussa ilman eksplisiittisiä lähteitä. Aiemmassa opin-

näytetyön ohjauskirjallisuudessa esiintyy termille vastakkainen määrittely: suo-

situs käsitellä tietoperustaa teorian vastineena, ei itsenäisenä käsitteenä (Hakala 

2004, 174). Tietoperustan ja tiedonkäytön käsitteiden suhteista voidaan asettaa 

kysymyksiä niistä vaatimuksista, joita tiedonkäytön tarkastelulle on asetettava ym-

päristössä, jonka yhtenä osana on tietoperustan tavoin käyttäytyvä käsite. 

Tietoperustan määrittely (taulukko 19) tarjoaa mallin dynaamisesta, arvoaan ja 

sisältöään vaihtavan korttipelin jokerin tapaan toimivasta käsitteestä, jolle ei anneta 

eikä siltä vaadita eksplisiittistä määrittelyä, samalla kun sen käyttöä opinnäy-

tetyössä suositaan. Koska käsite kehittyy suullisen perinteen tapaan, siltä ei 

opinnäytetöissä edellytetä kirjallista takuuta viitteiden ja lähdeluettelon merkin-

töjen muodossa. Opinnäytetyön tekijällä on ”lupa” sijoittaa tietoperusta käsite-

jokerina erilaisiin domaineihin sen mukaan, missä yhteydessä tarvitaan käsitettä 

viittaamaan jonkinlaiseen tiedon tai informaation kokonaisuuteen.  

Taulukko 19. Tiedonkäytön käsitteen vaatimusten rakentuminen tietoperustan käsit-

teen kautta. 

Käsitteen ulottuvuus (fasetti) Ulottuvuuden ilmentymiä (fokuksia) 

käsitteen määriteltävyys tietoperustan käsite on lupa jättää määrittelemättä 

käsitteen takuu tietoperustan käsitteen esittelylle ei edellytetä 

kirjallista takuuta 

tietoperustan olemisen tapa kodifioidut sisällöt, hiljainen tieto, teoria  

tietoperustan esiintymisen domainit kirjallisuus, opinnäytetyön tekijän osaaminen, 

opinnäytetyön informantin osaaminen, 

opetussuunnitelma 

Tietoperustaan voidaan lukea kuuluvaksi erilaisia tiedonlajeja esimerkiksi siinä 

tiedonkäytön mielessä, millaisia viittauskäytäntöjä niiden osalta noudatetaan. Ko-

difioidut sisällöt lähteissä sekä niistä tehdyt henkilökohtaiset tulkinnat ja hiljainen 

tieto ovat tiedonlajeja edellä tarkoitetussa mielessä. 

Tietoperustan käsite voidaan luontevasti liittää tiedonkäytön käsitteellistämi-

seen henkilökohtaisen tietämyskannan rakentamiseksi erityisesti niissä tapauksissa, 

joissa tietoperusta katsotaan henkilön resurssiksi, jota koulutus ja ammatillinen 

kokemus kerryttää ja toisaalta objektiksi, jota soveltava tutkimus esimerkiksi am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyössä voi tarkastella. Tällöin on pohdittava sitä, millä 
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tavoin ammattikorkeakoulussa voidaan käsitellä realistisesti ja tutkimustietoon 

pohjautuvasti myös tällaisen käsitteellistyksen ongelmia. Millaisin käsittein kuva-

taan esimerkiksi henkilön tietämystä aihepiiristä ja hänen käsitystään aihepiiriä 

koskevasta tietämyksestään vai voidaanko tämä erottelu jättää ammattikorkea-

koulutasolla huomioon ottamatta? 

11.4 Yhteenveto 

Kone- ja elämäntapahtumametaforien välimaastosta ja kohtaamisista hahmottuu 

opinnäytetyöprosessin sitoumusten kolmas linja, jossa suuntaudutaan konemeta-

foraa ja ainutkertaisuuden painotusta kevyemmin opinnäytetyössä riittäviksi kat-

sottuihin orientaatioratkaisuihin tai toisaalta haastetaan aiempia ja luodaan uusia 

käytäntöjä.  

Kevyt ratkaisu voi olla opinnäytetyön näkeminen muiden opintojen jatkona 

siten, että opinnoissa tutuiksi tulleet jäsennykset ovat myös opinnäytetyön resurs-

seja, joita ei tarvitse erikseen perustella tai määritellä. SWOT-ruudukon ja Johari-

ikkunan kaltaiset jäsentimet oletetaan tunnetuiksi tai esitellään kevyillä viittauksilla. 

Keskustelu ohjaajan kanssa ja siihen viittaaminen opinnäytteen tekstissä on myös 

riittänyt osoittamaan tehdyt valinnat riittävästi punnituiksi. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyödiskurssin erityispiirre on siihen istutettu 

tietoperustan käsite, josta on mahdollisesti toivottu laajemman keskustelun ja epis-

temologisen kehittelytyön alkua. Ongelmia aiheuttaa hätäinen päättäväisyys, jota 

osoittaen tietoperusta ”määriteltiin” teoreettisen viitekehyksen korvaajaksi. Am-

mattikorkeakoulu on toisinaan sekä herkkä reagoimaan että samalla haluton pe-

rustelemaan tekemiään ratkaisuja. Sanalla sanoen se toimii tässä suhteessa enem-

män yritysmäisesti kuin korkeakoulumaisesti ja toteuttaa kärkkäästi, mutta valikoi-

vasti intersubjektiivisen tiedonkäsityksen piirteitä. Intersubjektiivisesti merkityk-

sellisiä tiedon ominaisuuksia ovat julkisuus, ilmaistavuus, yksiselitteisyys, yhtei-

söllinen hyödyllisyys, konformistisuus ja auktoriteetti (Heylighen 1997, 65–66). 

Opinnäytetyön tekijä artikuloi tekstissään suhdettaan tiedon intersubjektiivi-

seen luonteeseen edellä mainittujen ulottuvuuksien suunnassa. Informaatiokoloni-

oiden näkökulmasta kyse on tiedonkäytön käytäntöihin suhtautumisesta.  

Aineistosta erottuu tapauksia, joissa tekijä työstää tiedon auktoriteettia: hän ni-

meää itsensä tutkijaksi ja käy läpi tutkimukselliseen toimintaan kohdistuvia odo-

tuksia joko todeten ne toteutuneeksi omassa opinnäytteessään tai havaiten ja eritel-

len havaitsemiaan ongelmia. Tämä on koloniatyyppisen systeemikäyttäytymisen 

termein tasapainotilan (equilibrium) ilmentymää. 
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Tiedon julkisuutta ja tekijän auktoriteettia työstetään toisaalla varaamalla toi-

meksiantajalle valtaa ohjeistaa tekijää työn tiettyjen osien salaamiseen ja toisaalla 

korostamalla tekstissä opinnäytetyön olevan tutkimus ja tekijän tutkija, joten tulok-

set ovat tämän nojalla julkisia.  

Eräissä tapauksissa tekijä määrittelee uudelleen opinnäytetyötekstin totunnai-

sia rakenteita ja niiden tehtäviä haastaen siten yhteisöllisen tiedon konformistisia 

piirteitä. Tukena tässä prosessissa voi toimia tekstissä mainittu, mutta lähemmin 

erittelemätön keskustelu ohjaajan kanssa.  Näissä tapauksissa kyse on opinnäyte-

työn rakenteita koskevien määrittelyiden saattamisesta tilapäisesti muutostilaan 

(punctuation). Mikäli poikkeuksellisesti jäsennetty työ päätyy Theseukseen, se toi-

mii siellä merkkinä, että opinnäytetöitä koskevia oletuksia, kuten tekstirakenteita 

tai jopa tekstin ja muiden tuotosten keskinäisiä suhteita voidaan yksittäissopimuk-

sin muuttaa ja konformistista voimaa kumota. 

Tietoperustan käsitteessä yhdistyy useita intersubjektiivisen tiedon tunnus-

merkkejä. Tavoite yksilöitävästä tietoperustasta on tiiviimpi ja ilmaistavampi kuin 

se, mitä tiedon epäsuoraa luonnetta painottava teoreettisen viitekehyksen käsite 

synnyttää.  

Tietoperustan käsitteen tuomisella ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tun-

tomerkiksi on voitu tavoitella edellä mainittujen lisäksi myös auktoriteettia ja (jok-

seenkin naiivisti) yhteisen elementin muodossa jopa jonkinlaista yksiselitteisyyttä. 

Tietoperusta on kuitenkin, kuten teoreettinen viitekehyskin, ennen kaikkea tiettyyn 

tekstilajiin kuuluvan elementin nimitys. Ammattikorkeakoulu vaikuttaa ulkoista-

neen sen kehittelyn opiskelijoilleen omaksumalla periaatteen, ettei tietoperustan 

käsitettä tarvitse määritellä tai sen käyttöä perustella. Kehittelyä voi helpottaa, ettei 

tietoperustan käsitteen nimessä esiinny hankalaa sanaa teoria. 
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12 Opinnäytetyötoiminnan tiedonkäytön mallin 
kehittelyä ilmiöiden kautta 

Luvussa rakennetaan opinnäytetyön tiedonkäytön ilmiöistä mallia esittelemällä en-

sin ilmiö ja tutkimalla sitten systeemipiirteiden soveltumista sen tarkasteluun. 

12.1 Lähteiden hallinnan keinoja määrällisistä normeista auktoriteetin 

menetelmään 

Tässä luvussa tarkasteltava ulottuvuus koskee opinnäytetyön kokonaisuuden hal-

lintaa tiedonlähteiden käsittelyn ja sen säätelyn näkökulmasta. 

12.1.1 Lähteiden soveltuva määrä 

Lähteiden soveltuva määrä esiintyy eksplisiittisesti ja keskeisessä roolissa opin-

näytetyöprosessin hallinnan keinona tapauksessa AN2k1, jossa sitä käsitellään 

opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä blogimerkinnöissä. Tiedonhaun yhteydessä 

tekijä pitää aihepiirikohtaisen lähteiden enimmäismäärän ennalta asettamista kei-

nona hallita tiedonhaun prosessia ja tulosten kertymistä. Toisaalta tekijä haluaa tie-

tää aihepiirikohtaisen lähteiden vähimmäismäärän ja odottaa saavansa tämän nor-

min joko ohjaajalta tai ammattikorkeakoulunsa opinnäytetyöoppaasta. 

Systeemipiirteiden relevanssin kannalta lähteiden soveltuva määrä -ilmiö jä-

sentyy seuraavasti: Rajat ilmenevät vaadittavien lähteiden määrän alarajan etsimi-

senä ja toisaalta aihepiirikohtaisen lähteiden enimmäismäärän asettamisen pyr-

kimyksenä. Opinnäytetyön kompleksisuus kasvaa lähteiden määrän kasvaessa. Te-

kijän pyrkimyksenä on hillitä kompleksisuuden kasvua. Säätely ja valta ilmenevät 

opinnäytetyön tekijän pyrkimyksissä tukeutua ulkopuolisiin auktoriteetteihin, oh-

jaajaan ja opinnäytetyöoppaaseen, saadakseen määrälliset kriteerit lähteiden riittä-

vyydelle. Pyrkimys rajata lähteiden määrää palvelee tekijän tavoitetta parantaa 

opinnäytetyön prosessin hallintaansa. 

Tekijä pyrkii siis tapauksessa AN2k1 sovittamaan yhteen opinnäytetyön kone-

maista rakennetta, omaa tilanteista tiedonhankinnan ja -käytön toimintaansa sekä 

siihen kohdistuvaksi olettamiaan odotuksia, siis opinnäytetyön käytäntöjä, joilla on 

tekijälle merkitystä normeina. 

 



224 

12.1.2 Lähteiden torjunta 

Lähteiden torjuntaa ilmenee edellä (luvussa 12.1.1) käsitellyn määrällisen rajoitta-

misen ohella myös sisältöön tai muotoon perustuvana, joko itse lähteisiin tai meta-

dataan sekä lähteen merkitsemiseen kohdistuvana. Lähde itsessään voidaan torjua 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tietoympäristöstä tai torjunta kohdistuu sii-

hen, ettei lähteen käyttöä ole suotavaa tai tarpeen dokumentoida lähdeluetteloon tai 

viitteisiin. 

Konventionaalisten lähteiden torjuntaa “teoreettisessa” työssä 

Tapauksessa AN1k2 ”teoreettiseksi”115 luonnehditussa työssä laaditaan oppimate-

riaalia ammattikorkeakoulun opintojaksolle käyttäen www-dokumentteja, sähkö-

posteja sekä yhtä painettua kirjaa, yhteensä 11:tä yksilöityä lähdettä yli 70-sivui-

sessa työssä. Tapauksessa käytetty lähteistö on siis niukkaa ja epäkonventionaalista 

opinnäytetyön julkitavoitteeseen ”teoreettinen” (AN1k2, tiivistelmä) nähden.  

Tekijä soveltaa useita strategioita rakentaakseen oppimateriaalintekijän posi-

tiotaan, johon olennaisesti näyttää kuuluvan itse tekemällä opitun välittäminen ja 

kirjallisten lähteiden käytön torjunta:  

1. Ensisijainen ja uuden tekemistä vaivattomampi tapa tuottaa oppimateriaalia on 

tekijän mukaan aikaisemman materiaalin parantelu (AN1k2, 6).  

2. Tekijän mukaan aihe on laaja, joten sitä ei kata mikään yksittäinen lähde. Oppi-

materiaalin alan käsittelyyn tarvittaisiin ”kymmeniä [---] erikoiskirjoja” 

(AN1k2, 6). Näistä ei mainita yhtään esimerkkiä. 

3. Oppimateriaalissa käsitelläänkin ”vain olennaiset asiat”. Tätä arvioidessaan te-

kijä kertoo ottavansa huomioon opiskelijoiden lähtötason, mutta ei kuitenkaan 

kerro lähtötason määrittämisestä enempää. (AN1k2, 6.)  

4. Opinnäytetyön tietosisältö on peräisin "yritysten esitteistä, internetistä sekä 

laitteiden ohjekirjoista" (AN1k2, 4).  

Kausijulkaisujen artikkeleita tekijä ei tunnista lainkaan relevantiksi, ei edes torjut-

tavaksi, lähdetyypiksi. Niitä ei sisälly käytettyihin internet-lähteisiinkään. Wiki-

pedia sekä Wikimedia Commons -tietokanta ovat laitevalmistajien sivustojen ohel-

la tapauksessa merkittäviä internetin kautta käytettyjä lähteitä. 

                                                        
115 ”Teoreettinen” viittaa tapauksissa AN1k2 ja AN3k3 tekijöiden käyttämänä siihen, ettei opinnäyte-
työn kokonaisuuteen kuulu laitetta, ohjelmistoa tai muuta niihin verrattavalla tavalla ”dynaamista”, 
jollain tavalla toimivaa, artefaktia.  
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Tapauksessa AN1k2 sovellettu tapa käyttää tiedonlähteitä liittyy siihen, miten 

tekijä olennaisesti hahmottaa erityyppisten opinnäytetöiden välisiä suhteita toimin-

nallisen tuotoksen kautta. Opinnäytetyöhankkeen tavoitteena oli alkujaan tuottaa 

tietyt ominaisuudet tekniseen laitteeseen, muuntaa sitä. Kun lähestymistapa kariu-

tui, opinnäytetyöprosessi joutui kriisiin, josta selvittiin määrittelemällä työn orien-

taatio uudelleen.  

Tekijän ja ohjaajan välillä käydyn uudelleenmäärityskeskustelun jälkeen tekijä 

oletettavasti jäi omilleen, ilman ohjaajan muuta tukea, orientaation esittämisessä ja 

päätyi suoraviivaisesti johtamaan toiminnallisen tuotoksen puuttumisesta luonneh-

dinnan opinnäytteestään ”teoreettisena”. Pikemminkin työn orientaatiossa on kyse 

toisesta toiminnallisuuden lajista, tekstin funktionaalisuudesta, siitä, että opinnäyt-

teen oletetaan toimivan oppimateriaalina, mitä ilmausta tekijä itsekin käyttää 

(AN1k2, tiivistelmä). 

Lähteiden torjuntaa ristiriitaisten odotusten vallitessa 

Tapauksessa AN2k4 (ks. myös 10.1.1) lähteitä rajataan ja torjutaan useiden ongel-

mien ilmetessä opinnäytetyön tiedonhankinnassa ja -muodostuksessa. Tapauksessa 

opinnäytetyön keskeiset toimijat (tekijä, ohjaaja, yhteistyökumppani) ylläpitävät 

uskomusta aihepiirin tutkimuksen puuttumisesta.  

Pyynnöstäni pitämässään päiväkirjassa tekijä pohtii mm. sitä, pitäisikö vähät-

kin löytyneet kansainväliset tutkimukset jättää huomiotta. Odotus kansainvälisten 

lähteiden käyttämisestä kohtaa tekijän epäilykset löytyneiden käyttökelpoisuudesta. 

Prosessin loppupuolelle sijoittuvassa päiväkirjamerkinnässään tekijä päätyy puo-

lustelevaan retoriseen ratkaisuun: opinnäytteen tekstissä kannattaa korostaa lähtei-

den puutetta (AN2k4 päiväkirja, merkintä 21/26).  

Tekstissä tekijä vahvistaa valitsemaansa puuttuvan tutkimuksen hypoteesia 

myös esittämällä aiheen vierautta kolmitahoisesti: (1) se on hänelle itselleen outo, 

(2) sitä ei ole tutkittu eikä (3) tarkasteltua toimintaa ole vielä käytössäkään (AN2k4, 

3–4).116  Muodostunutta vaikutelmaa ei nähtävästi lähdetty purkamaan tiedonha-

kuja muokkaamalla ja laajentamalla, sillä tutkimattomuusväittämä toistuu läpi 

opinnäytetyön tekstin liittyen eri kohdissa tutkimuksen erilaisiin ilmentymiin 

(AN2k4, tiivistelmä, 3–4, 26, vrt. Kyrö 2003). 

                                                        
116 Opinnäytetyössä AN2k4 tutkimattomaksi väitetty yhteiskunnallinen toiminta, vanhustenhoidon jär-
jestäminen vieraissa perheissä, on kautta yhteiskuntien historian tunnettu ilmiö, jota Suomessa ovat 
aiemmin toteuttaneet  esimerkiksi vaivaishoitona, elätehoitona ja yksityiskotihoitona tunnetut sosiaali-
huollon instituutiot (esim. Rintala 2003). Tekijäkin käsittelee näitä tekstissään (AN2k4, 11-12). 
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Toimintaa käyttöteoriana ohjaava ajatus aiheen tutkimattomuudesta ja siten 

lähteiden ”rakenteellisesta” puuttumisesta on opinnäytetyön AN2k4 ja siihen liit-

tyvän päiväkirjan keskeinen teema. Puutteellinen tiedonhaku ja eri toimijoiden ky-

vyttömyys nähdä sen ongelmia tuovat opinnäytteelle defensiivisen luonteen: kes-

keiseksi ei muodostunut se, mitä löydettiin, vaan mitä ei löydetty.  

Lähteiden valintaa ja torjuntaa kirjallisuuskatsaustyyppisessä 

opinnäytetyössä 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus erottuu muista kirjallisuuskatsauksen vakiintu-

neista tyypeistä, kuten narratiivisesta katsauksesta, mm. siinä, että sitä pidetään it-

sessään (sekundaari)tutkimuksena ja sen tekemistä on pyritty vakioimaan esittä-

mällä toteutukselle normatiivisia vaihejakomalleja (Johansson 2007, 4–5).   Katsa-

ustyyppi voidaan arvioida liian vaativaksi esim. alempien akateemisten tutkintojen 

(undergraduate study)  opinnäytetöihin (Coughlan et al. 2013, 32). Tämä ei ole es-

tänyt suomalaisia ammattikorkeakouluja vaivihkaa kehittelemästä nimellä “syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus” kutsuttua opinnäytetyön tyyppiä.117 

Tapauksessa AN6k4 kolme opiskelijaa valitsi ”systemaattiseen kirjallisuuskat-

saukseen” 393:n alustavissa hauissa informaatikon avustamana löydetyn lähteen 

joukosta tarkasteltavakseen 20 eli alkuperäisen aineiston karsintaprosentti oli n. 95. 

Tästä huolimatta aineistoon päätyi kolme pro gradua. Lisäksi aineistoa täydennet-

tiin jälkeenpäin kolmella artikkelilla alkuperäisten hakujen ulkopuolelta. Aineiston 

tuottaneet haut kuvataan yksityiskohtaisesti, mutta voimakkaan karsinnan perus-

teita ei kerrota lukuun ottamatta ylimalkaista huomautusta ”käyttökelpoisuudesta”. 

Hauissa käytetyistä seitsemästä  termistä kolme liittyi kohdeilmiöön ylätasoisina 

nimityksinä ja loput neljä kohteeseen näkökulmasuhteessa olevaan toimijuuteen. 

12.1.3 Pikkuklassikko riittää yksin 

Lähteiden torjunnalle (ks. 12.1.2) osin vastakkainen ja osin sitä myötäilevä pikku-

klassikko-ilmiö liittyy opinnäytetyön lähteiden positiiviseen valintaan ja vakiintu-

neiden lähteiden auktoriteettiin opinnäytetyön yksittäisissä näkökulmissa.  

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön pikkuklassikko on käsikirjan luonteinen 

teos, harvemmin primaaritutkimus, jolla on yksinään riittävän auktoriteetin asema 

                                                        
117 Theseus-tietokannassa esiintyy 27.1.2016 tehdyn haun perusteella 185 nimekkeessä systemaattiseksi 
kirjallisuuskatsaukseksi luonnehdittua dokumenttia. 
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erityisesti opinnäytetyön kokonaisuudessa eri syistä sekundäärisen aiheen käsitte-

lemiseksi. Pikkuklassikkoon turvautumalla opinnäytetyön tekijä välttää useiden, 

mahdollisesti ristiriitaisten näkemysten vertailun ja vähentää siten opinnäytetyö-

prosessin kompleksisuutta. Pikkuklassikkoon turvautuminen on auktoriteetin me-

netelmän sovellutus, jolla vähennetään oman pohdinnan tarvetta ja ristiriitojen 

mahdollisuutta. Ammattikorkeakoulu tai sen sidosryhmät voivat itse voimistaa tätä 

ilmiötä julkaisemalla tarpeenmukaisen avainteoksen ja legitimoimalla sen ongel-

malliseen aihepiiriin riittäväksi auktoriteetiksi. 

Pikkuklassikoiden käyttäminen lisää kirjallisuutta opinnäytetyön lähteisiin, 

mutta toisaalta niiden käyttö ainoina tai vähintään keskeisinä tiettyjen ongelma-

kenttien  auktoriteetteina vähentää vaihtoehtoihin kohdistuvaa ja niitä opiskelijan 

tuntemuksen piiriin tuovaa tiedonhankintaa ja -käyttöä.  

Pikkuklassikon statukseen liittyy siihen viittaavan tradition, informaatiokolo-

nian, muodostuminen. Tässä prosessissa tietystä lähteestä tulee hyväksi havaittu 

ratkaisu tiettyihin tarpeisiin opinnäytetyön käytäntöyhteisössä, se saa näkyvyyttä 

opinnäytetöissä ja niistä käytävissä keskusteluissa. Tieteellisistä julkaisuista poi-

keten ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä ei kuitenkaan juuri käydä julkista kriit-

tistä keskustelua, joten mahdollisuudet julkisesti arvioida tai horjuttaa pikkuklas-

sikon asemaa keskustelulla ovat vähäiset.118 

Pikkuklassikon tehtävä voi täsmentyä suhteessa dispositioon, jolloin vakiintuu 

tapa käyttää sitä lähteenä tietyssä disposition kohdassa totunnaisesti käsiteltävässä 

kysymyksessä. Edelleen pikkuklassikon tehtävä täyttyy yksittäiseen tekstikohtaan 

viittaamalla esimerkiksi tapauksessa, jossa vakiintunut klisee  määrittää opinnäyte-

työn orientaation.  

Taulukko 20 nimeää eräitä aineistossa esiintyviä ja Theseuksessa usein mainit-

tuja lähteitä, joilla on ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnassa pikkuklassi-

kon luonnetta. 

                                                        
118 Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä kokoteksteinä tallentavaa Theseus-tietokantaa olisi mahdol-
lista kehittää reflektiivisen keskustelun välineeksi luomalla siihen teknistä toiminnallisuutta sekä tukea 
tarvittaville moderointi- ym. sosiaalisille tukiprosesseille opinnäytetöitä käsittelevää julkista keskuste-
lua varten. 
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Taulukko 20. Pikkuklassikoita suomalaisissa ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. 

Pikkuklassikko Tehtävä(t)  Aineiston  

tapaukset 

Hyvä kouluttaja (2012) kouluttajana toimimisen 

konteksti ja kouluttajan 

osaaminen 

AN1k1, AN3k1 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen 

tekeminen (2007) 

kirjallisuuskatsauksen mää-

rittely ja operationalisointi 

AN6k4 

Tutki ja kirjoita, eri laitokset eri tehtäviä, esim. haastatte-

lutyyppien piirteet (AN4k1, 34) 

AN4k1, AN5k1,  

AN5k2, AN6k1 

Toiminnallinen opinnäytetyö (2003) toiminnallisen opinnäytetyön 

määrittely 

AN1k1, AN1k3,  

AN2k2, AN5k3 

Systeemipiirteiden relevanssin kannalta pikkuklassikko-ilmiö jäsentyy seuraavasti: 

Ilmiö liittyy opinnäytetyön lajinkehitykseen siten, että tunnettuun teokseen viittaa-

minen vakiintuu mahdollisesti koulutusalakohtaisen opinnäytetyögenren sisällä 

hyväksytyksi keinoksi ratkaista tietty ongelma. Vakiintunut ratkaisutapa vähentää 

opinnäytetyön ja siihen johtavien prosessien kompleksisuutta. Pikkuklassikko vä-

hentää siis myös opiskelijan tarvetta etsiä ja pohtia kohtaamansa ongelman ratkai-

suvaihtoehtoja. Pikkuklassikoiden vakiintunut asema antaa niille ja välillisesti teki-

jöille sekä teokseen viittaajille valtaa opinnäytetöiden muotoutumisessa tietynlai-

seksi. 

12.2 Teorian ja käytännön suhteiden käsittelyä stereotypiasta 

käsitejokeriin 

Teorian ja käytännön suhteet opinnäytetyön toteutuksessa ja tiedonkäytössä ovat 

opiskelijalle käsitteellisen ilmiön ja ristiriitojen hallintatehtävä, johon hän saa niu-

kasti tukea etenkin niissä tapauksissa, joissa fokus on eri syistä painottunut enem-

män teoria- kuin käytäntöpainotuksen perustelemiseen.  

12.2.1 Opinnäytetyön orientaatio perustuu stereotypiaan 

Opinnäytetyön toimijat voivat joutua yllättäen tilanteeseen, jossa korostuneesti 

käytäntöön suuntautuvaksi ajatellun opinnäytteen perusta murtuu orientaation osal-

ta. Tällöin olisi kyettävä tiedonhankinnan ja -käytön interventioihin, jotka tukisivat 
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orientaation muutoksesta selviämistä. Niissä aineiston tapauksissa, joissa orientaa-

tio on murtunut, tilannetta on käsitelty ohjauskeskusteluissa, joissa on päädytty joh-

tamaan käytännön sovelluksen puuttumisesta ajatus työn teoreettisesta luonteesta. 

Näin hahmotettu teoreettisen käsite ei kuitenkaan ole luonteeltaan kehittynyt, 

vaan edustaa arkiajattelun kärjistynyttä stereotypiaa käytännön ja teorian ikuisesta 

vastakkainasettelusta. Sellaisen ei soisi luonnehtivan opinnäytetyövaiheeseen ehti-

neen ammattikorkeakouluopiskelijan ajattelua; liittäähän ammattikorkeakoulu ha-

lukkaasti toimintaansa ja tavoitteisiinsa reflektiivisen asiantuntijuuden piirteitä. 

Stereotypiaan nojaava keskustelu opinnäytetyön orientaation määrittelyn kei-

nona on merkki siitä, että ammattikorkeakoulun tietokäsityksessä erojen tunnista-

minen ja korostaminen on relevantti piirre, jonka ilmentymiin ei välttämättä liity 

perusteellisempaa tiedonhankintaa ja analyyttista käsittelyä. Siten eron käsite on 

tälläkin perusteella mielekäs ja validi osa tiedonkäytön ilmiöitä ammattikorkea-

koulukontekstissa tarkastelevaa mallia. Ei ole niin, että ammattikorkeakoulun tie-

tokäsitysten tarkastelu voitaisiin uskottavasti aloittaa vasta jostakin arkiajattelun 

yksinkertaista dikotomiaa pitemmälle työstetystä muodosta. Ammattikorkeakoulu 

osaa olla myös joko-tai. 

12.2.2 Välitason jäsentäjät madaltavat teorian kynnystä 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä teorian asemaan nostetaan yhteydestään ir-

rotettuja ongelmanratkaisuvälineitä, heuristiikkoja, joita tässä kutsutaan välitason 

jäsentäjiksi.119 Tässä tutkimuksessa välitason jäsentäjiä edustavat Johari-ikkuna ja 

SWOT-ruudukko. Näitä yhdistävä piirre on, että ne on mahdollista tulkita semioot-

tisen neliön eli laajennetun dikotomian sovelluksiksi seuraavasti: Johari-ikkunassa 

tarkastellaan dikotomioita sisäinen  vs. ulkoinen ja tunnettu vs. tuntematon, diko-

tomiat ovat SWOT:issa vastaavasti  sisäinen  vs. ulkoinen ja positiivinen vs. nega-

tiivinen. Näistä rakentuvat nelikenttien määrittelyt ja edelleen sovellukset. 

Välitason jäsentäjät sidotaan niitä käytettäessä lähteisiin vaihtelevasti. Läh-

teeksi hyväksytään kaupallisen toimijan itsessään lähteetön WWW-sivusto eikä 

lähdettä tarvitakaan, jos jäsentäjä vaikuttaa olevan ”osa ammattikorkeakoulukult-

tuuria”, usein opinnoissa kuultu ja käytetty. 

                                                        
119 Nimitys ”välitason jäsentäjä” viittaa välineen asemaan arkiajattelun kontra tieteellisen ajattelun ja 
argumentoinnin piirteitä paremmin seuraavien argumentaatiotapojen sekä niitä kuvaavien käsitteiden 
välissä. 
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Kun välitason jäsentäjiä tarkastellaan tiedonkäytön ilmiönä, niiden käytöstä on 

tunnistettavissa pyrkimystä irrottautua arkiajattelun yksinkertaisesta dikotomiasta  

ja orientoitumista kohti mallintavaa ajattelua. Välitason jäsentäjiä kutsutaan opin-

näytetöissä niin tekniikoiksi, malleiksi kuin teorioiksikin. Välitason jäsentäjä toimii 

myös useissa aktanttiasemissa, niin objektina, auttajana, lähettäjänä kuin vastaan-

ottajanakin. Vastustaja-aktantin roolin täyttää kriittisen havainnoijan kannalta väli-

tason jäsentäjä, jota heikoin perustein käytetään säästämään vahvemman käsitevä-

lineen etsimisen, valitsemisen ja soveltamisen vaivaa. 

Välitason jäsentäjien käyttö ammattikorkeakoulussa auttaa siis hahmottamaan 

sovellettujen tietokäsitysten ja tiedonarvostusten piirteitä. Välitason jäsentäjä on 

pragmaattinen ratkaisu silloin, kun opinnäytetyön menetelmävalinnoissa ja meto-

dologisissa pohdinnoissa halutaan edetä ripeästi. Toisaalta semioottiseen neliöön 

palautuvat ja erilaisista tutkimuksellisista diskursseista tunnistetut jäsentäjät tar-

joavat mahdollisuuksia pohtia toiminnan sitoumuksia haluttaessa perusteellisem-

minkin strukturalistisen tradition suunnassa.  

Välitason jäsentäjien soveltaminen opinnäytetöissä ja niiden ohjauksessa on 

sopivasti rajattuna kelvollinen kehittämishankkeen tai vastaavan tarkastelun kohde 

vaikkapa ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Se on vaihtelevan dokumentoin-

tinsa vuoksi myös sovelias tiedonkäyttöä tarkastelevien ja tukevien interventioiden 

tarkastelukohde. Näissä tarkasteluissa luodaan jäsentäjien käyttöä tarkastelevia ha-

vainnoivia subjektiasemia. 

12.2.3 Tietoperusta: käsitejokeri ammattikorkeakoulussa 

Ammattikorkeakoulun ”puolivirallinen”, so. useiden ammattikorkeakoulujen yh-

teisessä suosituksessa esitetty, ehdotus uudeksi orientaatiokäsitteeksi on teoreetti-

sen viitekehyksen käsitettä haastamaan tarkoitettu ja tästä lähtökohdasta laajentu-

nut tietoperustan käsite, nykykäytöissään eräänlainen epistemologinen käsitejokeri, 

jota ammattikorkeakoulutoimijat voivat tulkita ja subjektiivisesti soveltaa ”miten 

ketäkin miellyttää”. 

Metaforana tietoperusta tuntuu teoreettiseen viitekehykseen nähden lupaavan 

paljon. Se sisältää jotakin muuta(kin) kuin teoreettista. Se väittää olevansa itse tie-

toa eikä vain vaivalloisia viitteitä toisaalle. Lopulta se lupaa asettua vankkumatto-

masti paikalleen eikä ”viitekehyksen” tavoin olla epämääräisesti jossain kiinnos-

tuksen varsinaisen kohteen tienoilla tai ympärillä. 

Greimasin strukturaalisen semantiikan käsittein tietoperusta edustaa klassee-

miksi kutsuttua merkitysyksikköä. Se on eräänlainen tienviitta risteyksessä, josta 
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erilaiset merkitykset haarautuvat. Tämän tutkimuksen aineisto ei kykene kerto-

maan niistä innovaatioprosesseista, joiden myötä tietoperustan käsite alkoi erkaan-

tua ja sai klassemaattisen luonteensa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole alkanut Opin-

näytetyön laadun tekijät ammattikorkeakoulussa -suosituksesta, jossa tietoperusta-

termi nostettiin esiin ja annettiin käyttösuositus eräiden toisten termien sijasta.  

Samaan kehitykseen kuuluvat esimerkiksi niiden käsitteiden ja termien kehi-

tyskulut, jotka tietoperusta syrjäytti, sikäli kuin suositus ylipäätään otettiin vaka-

vasti ja sitä alettiin noudattaa. Tietoperusta-termin syrjäyttämäksi suosituksessa jäi 

esimerkiksi termi ”tietokehikko”, jonka yleistymistä ehkä rasitti syrjäytettävän vii-

tekehys-termin osaa liiaksi muistuttava osa ”kehikko”. Siltä saattoi myös puuttua 

kirjallista takuuta, jollaista tietoperustalla jo oli, aina väitöskirjatasoa myöten. 

Uusi kehitysvaihe käynnistyi, kun tietoperustan käyttö alkoi levitä. Havaittiin, 

että tietoperustalla voitiin korvata muitakin termejä kuin suosituksen esittämät. 

Tietoperusta alkoi merkitä jokseenkin mitä tahansa tiedon kokonaisuutta tai keräy-

tymää, yksittäisestä kirjasta tai lähteestä ylipäätään aina oletukseen siitä, mitä opin-

näytetyön kyselyyn vastaava henkilö jollain käsitteellä ymmärtää tai mitä jostain 

aihepiiristä on tutkinnon kuluessa opittu tai opetettu. Tietoperustasta tuli hankalia 

määrittelyitä helpottava epistemologinen käsitejokeri, jolla voi viitata lähemmin 

tutkittavaksi vaikeaan merkityspitoiseen kohteeseen. Voidaan olettaa, etteivät opet-

tajat ja opiskelijat välttämättä tunne jo vanhaa suositusta, vaan käytäntö  on tässä 

mielessä itsenäinen. 

Ammattikorkeakoulun tietokäsitysten kehityksen kannalta kiinnostava piirre 

on, että tietoperustan käsitettä ei sidota lähteisiin silloinkaan, kun sitä käytetään 

ammattikorkeakouluun liittyvässä väitöskirjatasoisessa tutkimuksessa. Se on siis 

onnistunut läpäisemään useita diskursseja varhaisesta, lähellä korkeakoulupoli-

tiikkaa ja hoitotyön didaktiikkaa olleista käyttöyhteyksistään opinnäytetyöpuhee-

seen ja edelleen tutkimuksellisiin käsitteistöihin. Tietoperusta dokumentoimatto-

mine käyttötapoineen vaikuttaa olevan innovaatio, joka on saavuttanut myös tie-

deyhteisön hyväksynnän ainakin silloin, kun sitä käyttää ammattikorkeakouluväki. 

Tätä voi pitää menestystarinana. 
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13 Tiedonkäytön mallin rakenne ja 
rakentaminen 

Tutkimuksen keskeinen teoreettinen kontribuutio on tässä luvussa tarkasteltava tie-

donkäytön tasomalli. Malli on sekä tiettyyn kehitysvaiheeseen kiinnitetty esitys että 

edelleen kehiteltävä apuväline. Malli tunnistaa seitsemän tasoa, joilla tiedonkäytön 

ilmiöt hahmottuvat opinnäytetyön laatimisen kaltaisessa aineistopohjaisessa so-

veltavan tutkimuksen ja sen raportoinnin tehtävässä. Kahdeksas ”taso” kuvaa ke-

hittelyssä käytetyn pääaineiston analyysitapaa. Mallia on rakennettu vuorovaikut-

teisesti aineistojen, systeemisten mallinnusten ja aiempien tiedonkäytön tutkimus-

ten avulla. Kehittelyä kuvataan lähemmin alaluvuissa kunkin tason kannalta. 

Mallin tasot on esitystavassa järjestetty yleisemmästä kohti soveltavampia ja 

tilanteiselle variaatiolle alttiimpia, konkreettista toteutusta kohti eteneviä tasoja. 

Siten yleisin taso, ero universaalina, liittyy ihmisen kaikkeen toimintaan alkaen it-

sen ja ympäristön eron tunnistamisesta. Ero on rajan muodossa keskeinen osa sys-

teemisen tarkastelun perusteita, analyysin edellytyksiä luovia peruskäsitteitä. 

Mallin aktanttitasot liittävät tiedonkäyttöön toimijuutta, abstraktia narratiivi-

suutta ja useiden tarkastelukontekstien mahdollisuuksia. Diskurssien ja kokonai-

suuksien tasot kohdistavat aktanttien kuvaamat abstraktit merkitysnäytelmät tiet-

tyihin tekstilajeihin ja niiden rakenteellisiin vaatimuksiin. Hyväksytty opinnäy-

tetyö ei ole rajattomana merkitysavaruudessa kelluvaa tekstuaalisuutta, vaan ra-

joista puhuminen on keskeinen opinnäytetyöpuheen osa, joka muotoilee myös 

opinnäytetyöprosesseissa kohdattavia tiedonkäytön ilmiöitä. 

Käytettäessä mallia apuvälineenä on nähdäkseni hedelmällistä aloittaa tarkas-

telu siltä tasolta, joka kulloisessakin tilanteessa ja aineiston osassa näyttää tarjou-

tuvan subjektiivisesti hyödyllisellä tavalla. Prosessin jatkuessa tapahtuu liikettä täs-

tä lähtökohdasta toisille tasoille eikä tämä liike ole välttämättä lineaarista. 

13.1 Tiedonkäytön mallin rakenne 

Tässä alaluvussa esitetään opinnäytetyön tiedonkäytön mallin tasorakenne. Taulu-

kossa 21 yhteen vedetyt tarkastelun tasot eritellään myös ilmentymiä tarkastellen 

ja peilaamalla tarkastelua systeemisiin sitoumuksiin ja sense-making-malliin. 
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Taulukko 21. Mallin tasorakenne. 

Tarkastelutaso Domain Ilmentymäesimerkit Reflektiivinen ulottuvuus, 

systeemiset sitoumukset, 

sense-making 

Ero tai jännite 

universaalina  

Generatiivisen kulun 

malli  

Merkityksen binäärinen 

perusrakenne. 

Kuilun tunnistaminen,  

useiden hahmotusten  

 Systeemityypit Raja systeemin ominaisuutena. mahdollisuus. 

Merkityksen 

syvätaso 

Käytännön ja teorian 

väliset suhteet 

Opinnäytetyön teoria-käytäntö-

orientaatio voidaan todeta ilman 

lähteitä. 

Vastakkainasettelun 

luomiseen panostetaan 

sen purkamista enemmän. 

Aktanttitaso Tutkimus  Havainnoiva subjekti: tutkija Havainnoiva subjekti sallii 

 Toimijan reflektio Havainnoiva subjekti: reflektiivinen 

opinnäytetyön toimija 

yhtäaikaisten kertomusten 

mahdollisuuden. 

 Opinnäytetyön 

toimijat 

Lähettäjä: ammattikorkeakoulun 

tavoitteet, toimeksiantajan ta-

voitteet, tekijän tavoitteet 

Pitäytyminen kolmiomal-

lissa tai laajemman toi-

mijuuskäsityksen hyödyn-

täminen.  

  Vastaanottaja: ilmentymät vaih-

televat toimeksiantajan ja ammat-

tikorkeakoulun spesifeistä tarpeista 

kehen tahansa lukijaan, jonka omi-

naisuuksia ei tunneta. 

Toimijaverkkoteorian 

tarjoamat mahdollisuudet. 

  Subjekti: yksinkertaisessa tapauk-

sessa se opiskelija, joka laatii opin-

näytetyön ja jonka tutkinnon osaksi 

se kirjataan. 

Opinnäytetyön tekijyyden 

eettiset kysymykset. 

  Objekti: opinnäytetyöprosessissa 

muotoutuva teksti, johon kohdistuu 

sekä tiukkoja rajoituksia että pyrki-

myksiä koetella niitä ja uudistaa 

opinnäytetyön käsitettä ja ilmen-

tymiä. 

Opinnäytetyöhön koh-

distuvat systeemiset 

oletukset: kone, elämän-

tapahtuma, jäsenyys 

käytännöissä. 

  Vastustaja: tilannetekijät, myös 

pedagoginen, hyvää tarkoittava 

vastustaja. 

Tuleeko pedagogisesti 

pyrkiä valmistumisen 

nopeuttamiseen? 

  Auttaja: ohjaajat, kumppanit, 

resurssit. 

 

Diskurssitaso Opinnäytetyön 

orientaatiot ja 

lajityypit 

Erilaiset määrittelyn kulttuurit ja 

niiden tuotokset kuten pikkugradu 

ja toiminnallinen opinnäytetyö. 

Esitelläänkö erilaisia 

vaihtoehtoja vai 

ohjataanko 

paradigmaattisesti? 
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Tarkastelutaso Domain Ilmentymäesimerkit Reflektiivinen ulottuvuus, 

systeemiset sitoumukset, 

sense-making 

Kokonaisuuksien 

taso 

Kokonaisuuksien 

tunnistaminen, 

konstituutiot ja 

suhteet 

Esim. korpus, dokumentti, tuotos, 

raportti ja teksti. Kokonaisuuden 

muodostumisen ja hyväksymisen 

ehdot, mahdollinen torjuminen. 

Opinnäytetyön rakenteiden 

taustalla vaikuttavat eri 

toimijoiden sitoumukset. 

Tiedonkäytön 

ilmiöt 

Aineistosta 

tunnistetut 

tiedonkäytön ilmiöt 

Esim. teorian ja käytännön suhtei-

den käsittelyyn liittyvät erilaiset 

ratkaisut. 

Tiedonhankinnan ja -käy-

tön ohjaus, työnjako eri-

tyyppisissä ongelmissa. 

Tekstisiirtojen taso Tiedonkäytön 

dokumentaatio 

Tiettyä tarkoitusta palvelevat 

tekstijaksot eli siirrot. 

 

Tiedonkäytön kannalta 

analoginen sense-making -

metodologian metafora 

askeltamisesta (step 

taking). 

Seuraavissa alaluvuissa taulukon 21 yhteenvetona esittämää mallia eritellään ta-

soittain. 

13.1.1 Ero universaalina tai kontekstiin sidottuna 

Ero on pelkistetyin suhde kohteiden välillä. Merkityksen perusrakenne kontekstien 

ulkopuolella on siten binaarinen, merkityksen ydinelementin (seemin) läsnä- ja 

poissaolosta muodostuva (merkitään usein s vs ei-s). (Greimas 1980, 28, 34.) Infor-

maatioteoreettisesti vastaavaa eron pelkistetyintä muotoa kuvaa bitti, jolla on kaksi 

mahdollista arvoa eli  sellainen informaation kantaja, joka on kahdesta tilasta jom-

massakummassa.120 

Antropologi Mary Douglasin mukaan ihminen käyttää ruumistaan esiymmär-

ryksenä niistä kategorioista, joihin lajiinsa kuuluvana paikantuu. Ruumis toimii 

muiden rajattujen systeemien ja systeemien välisten rajojen kuvaamisen prototyyp-

pinä ja referenssinä (Anttonen & Viljanen 2011, 22). Ruumiin rajoja käytetään 

edustamaan myös muita rajoja, jotka ovat uhattuina tai vaarassa (Douglas 2011). 

Erojen systeeminen tulkinta liittyy rajan käsitteeseen ja sen erilaiseen mää-

räytymiseen eri systeemityypeissä. Rajan ilmenemismuodot systeemin ominaisuu-

tena vaihtelevat konemaisten systeemien pysyvistä ja ulkopuolelta määräytyvistä 

rajoista organistisen systeemin sisäisen logiikan määrittelemiin (Porra 1996, 100). 

                                                        
120 Claude Shannonin informaatioteoriassa bitillä (bit) ei viitata kaksikantaiseen numeroon (binary digit, 
bit), vaan sellaiseen signaalin välittämään informaation määrään, jolla kaksi vaihtoehtoa voidaan erottaa 
toisistaan (Boden 2006, 204). 



236 

Koska kolmannessa systeemityypissä, makrotason koloniamaisessa systeemissä, 

yhdistyy erityyppisiä mikrotason osia, jäävät sen rajat edellisiä epämääräisemmiksi 

ja kontekstista riippuvammiksi (Porra 1996, 236–237).  

Sense-makingin jäsennyksessä tässä tarkoitetun kaltainen ero tulkitaan usein 

kuiluksi (gap), jonka silloittaminen (bridging) tiedonhankinnalla ja -käytöllä on lä-

hestymistavan johtoajatuksia.  Foreman-Wernett (2003, 7) esittää sense-makingin 

ohjelmalliseksi tavoitteeksi pyrkiä jatkuvan dialogin avulla edes rajoitetusti ja alus-

tavasti vakaaseen eroja koskevien “faktojen havaitsemiseen” verrattuna siihen, että 

eri määrittelijöiden äänet sekoittuvat kakofoniaksi. 

13.1.2 Sovelluskohtainen syvätaso opinnäytetyöhön liitettyinä 

laajennettuina dikotomioina 

On vaikea kuvitella ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, joka ei sisältäisi kannan-

ottoja käytännön ja teorian välisiin suhteisiin.121 Opinnäytetyöhön valitaan orien-

taatio karkeista vaihtoehdoista käytäntö ja teoria tai esitetään pyrkimys käsitellä 

molempia rinnakkain tai lomittain. Kokonaisuus voi jäädä epäsymmetriseksi, kuten 

tapauksissa, joissa suoraan otetaan kantaa vain valittuun orientaatioon eikä siihen 

suhteessa oleviin opinnäytetyön määrittelyn elementteihin. Esimerkiksi tapauk-

sessa AN1k2 tekijä kohtaa ”toiminnallisen” produktin toteutuksen mahdottomuu-

den, tulkitsee sen ”käytännön puuttumiseksi” ja saa tästä dialogissa yhdessä opet-

tajansa kanssa tulokseksi opinnäytetyön ”teoreettisen” luonteen.  

Semioottisen neliön avulla laajennettu dikotomia toimii yhtenä tämän 

tyyppisten ongelmien jäsentäjänä. Seuraavassa tarkastellaan muutamin esimerkein 

teorian ja käytännön dikotomiaan palautuvia tarkasteluita ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöiden ohjauskirjallisuudessa ja tutkimuksessa.  

Kyrö (2003, 10–11) esittää kaaviomuodossa tutkimuksen tekemisen eräänlai-

sena ”hyppynä”: maanpinnalla eli käytännössä tunnistetaan tarkasteltava ilmiö, ko-

hotaan ylös tutkimuksen sfääriin ja ”hypyn” aikana toteutetaan tutkimuksen pro-

sessi sekä raportointi. Lopuksi palataan sovellusten kera takaisin käytäntöön. ”Vä-

lilaskuja” ei kaaviomaisessa muodossa esitetä, jolloin kontrasti korostuu. 

                                                        
121 Boedeker (2006, 23) esittää yhtenä opinnäytetyön mallina työelämäraportin, joka on ”käytännöllinen” 
siten, että siitä on jätetty ”turhat pois”. Tässäkin mallissa olisi implisiittisesti määriteltävä, mitä on ei- 
käytännöllinen ja turha aines eli ottamaan kantaa siihen, onko pois jätettävä juuri ”teoriaa”. 
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Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen dikotomia voidaan muuntaa kurinalai-

suuden ja luovuuden jännitteeksi liittämällä määrälliseen tutkimukseen ajatus en-

naltamääritellyistä yksiselitteisistä ”raiteista” ja laadulliseen otteeseen puolestaan 

itseohjautuvuus ja valmiiden mallien puuttuminen  (Kananen 2014, 14–15). 

Hakala (2004, 14) esittää opinnäytetyön perusorientaatioksi kehittämishank-

keen tai tutkielman, korostaa kummankin pienimuotoista luonnetta ja huomauttaa, 

että tutkimuksesta ei ole kyse silloin, kun tehdään ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyötä. Aiemmin Hakala vaikuttaa toivoneen, ettei ammattikorkeakouluun tuotaisi 

yliopistoista graduperinteen ongelmia. Tässä tarkastelussa asettuivat vastakkain 

myös ”tiede” ja ”ympäröivä yhteiskunta” ammattikorkeakoulun jäsentäjinä ja refe-

rensseinä. Ammattikorkeakoulun tuli hakea ongelmanasettelunsa ja toimintamal-

linsa jälkimmäisestä. (Hakala 1996, 12–13.)  

Opinnäytetyön tekijän asemakin voidaan esittää käytännön ja teorian jännit-

teen kautta: “Opinnäytetyön tekijät, opiskelijat, ovat olleet tilanteessa, jossa opin-

näytetyön vaatimuksiin on liitetty toisaalta teoreettisuus ja toisaalta ammattialan 

käytännön asiantuntijuuden osoittaminen.” (Rissanen 2003, 13.) 

Seuraavassa näitä esimerkkejä jäsennetään käyttäen apuna semioottisen neliön 

kaavamaista esitysmuotoa (kaava 2, ks. Hébert 2006). 

Kaava 2. Semioottisen neliön elementit ja niiden suhteet (Hébert 2006b). 

Semioottisen neliön elementteinä (kaava 2) erottuvat kaksi tarkasteltavaa kohdetta, 

termit A ja B (1 ja 2), niiden kontraariset (5 ja 6) ja kontradiktoriset (9) suhteet sekä 

neliön täydentävät implikaatiosuhteet (7 ja 8). Neliön keskelle sijoittuu mahdol-

lisuuksia muunnoksiin tai välimuotoihin (9).  Kompleksi termi (5) virittyy piirteen 
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läsnäolon kautta määriteltyjen termien välille, kun taas termi 6 perustuu piirteen 

poissaoloon kummastakin operanditermistä. Rakenteen sovelluksia käytännön ja 

teorian suhteisiin opinnäytetyökirjallisuudessa on koottu taulukkoon 22. 

Tutkimusprosessin kuvaaminen hyppynä käytännön ja teorian välille oletetun 

rajalinjan yli ja takaisin näyttää tuottavan kaksi rajakäsitettä. Ilmiön määrittelyn 

katsotaan tapahtuvan käytännön alueella, mutta siitä kuitenkin erottuvalla, mahdol-

lisesti jonkinlaisella ”esiteoreettisella” osalla. Ilmiön määrittely on tulkittavissa toi-

mintaympäristöä käsittelevän hiljaisen tiedon käytöksi. Vastaavasti raportoinnin 

liittäminen yksiselitteisesti teorian alueelle luo tiedon tuottamisen ja käytön välille 

rajalinjan (mikäli raporttia ja siis ”teorioinnin” tuloksia edes oletetaan sovellettavan 

"käytännössä"). Tiedonkäyttö näyttäisi siten mahdollisesti silloittavan käytännön ja 

teorian muuten jyrkäksi piirrettyä rajaa esimerkissä kuvatun prosessin molemmissa 

päissä. 

Taulukko 22. Käytännön ja teorian suhteita semioottisen neliön avulla tarkasteltuina.   

Tapaus A  B Ei-A Ei-B 

Tutkimus ”hyppynä” käytän-

nöstä teoriaan (Kyrö 2003)  

käytäntö teoria raportointi teoriana ilmiö käytännöstä 

rajattuna 

Määrällisen ja laadullisen tut-

kimuksen piirteet (Kananen 

2014) 

määrällinen 

tutkimus, 

projekti 

 

laadullinen työ, 

[synnynnäinen] 

luovuus 

joustavuus ei 

mahdollinen 

valmiit raiteet 

puuttuvat, 

mielikuvitus  

Tutkimuksen ja opinnäytetyön 

suhde (Hakala 2003)  

[tutkimus] 

tutkielma 

kehittämishanke ei-tutkimus, 

tutkimuksen 

harjoittelua 

kirjoitustyö 

Opinnäytetyön vaatimukset 

(Rissanen 2003) 

teoreettisuus käytännöllisyys, 

intuitio, innostus 

ammattiala teoreettiset mallit 

Kananen (2014) palauttaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen vaatimukset te-

kijän ominaisuuksiin ja vieläpä käsittää analyyttisyyden, luovuuden ja tutkimuk-

sellisen mielikuvituksen binäärisiksi ominaisuuksiksi (”joita opiskelijalla on tai ei 

ole”, Kananen 2014, 14) ja toisaalta liittää projektinomaisuuden nimenomaan mää-

rälliseen lähestymistapaan.122  Termivalinnan kautta katsottuna määrällinen opin-

näytetyö on ”tutkimus”, kun taas laadullisesta kontribuutiosta käytetään nimitys-

tä ”työ”. Kirjoittajan arvostukset ovat näkyvissä sangen paljaina, jopa räikeinä. 

                                                        
122 “Laadullinen työ vaatii nimenomaan luovuutta ja analyyttisyyttä, sillä opiskelija joutuu usein te-
kemään ratkaisuja, joita ei ole kirjoitettu minnekään. [uusi kappale]  Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 
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Hahmotellessaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön asemaa kontribuutiona 

Hakala (2003, 3) luo ensin jännitteen määrittelemällä opinnäytetyön ei-tutkimuk-

seksi ja sitten laukaisee sitä uudella määrittelyllä ”tutkimuksen harjoitteluksi”. Toi-

saalla Hakala (ibid., 22) lieventää jännitystä sijoittamalla sekä ”tutkimuksen” et-

tä ”kehittämistyön” opinnäytteen kontribuutioina lainausmerkkeihin. Nämä mo-

lemmat vastakohtia liudentavat määrittelyt on luontevaa sijoittaa semioottisen ne-

liön kenttään 9, kontradiktoristen suhteiden leikkauspisteeseen. Kokonaisuutta täy-

dentää vielä opinnäytteen tulkitseminen ammattikorkeakoulun vaatimusten kautta 

edellä mainittujen kategorioiden ohella kirjoitustyöksi.123 

Rissanen (2003, 13) toteaa käytännön ja teorian jännitteen kiistämättömäksi 

osaksi opinnäytetyön ympäristöä nimenomaan vaatimusten muodossa. Käytännöl-

lisyyden vaatimuksen lähteeksi nimetään esimerkissä työelämä, kun taas teoreet-

tisuuden vaateen lähde jää tässä nimeämättä. Toisaalla samassa tutkimuksessa  teo-

reettisuus on opinnäytetyöhön sisältyvän "tietoaineksen" ominaisuus. Teoreetti-

suuden ilmentyminä nähdään tässä yhteydessä mallit, jotka eivät kuitenkaan yksin 

riitä vaan vaativat "käytännön ongelmien" ratkaisemiseen rinnalleen henkilökoh-

taisia ominaisuuksia, "intuitio[ta] ja innostus[ta]". (Ibid., 40–41.) 

Käytännön ja teorian vastakkainasetteluun turvautuminen vaikuttaa houkut-

televalta ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ja sen ympäristön jäsennykseltä, jo-

hon tartutaan helposti eri yhteyksissä. On kuin opettajia ja (kasvatustieteellisiä) 

tutkijoita edustavat kirjoittajat näissä esimerkeissä haluaisivat ensi töikseen var-

mistua jännitteen noususta, siitä että käytännön ja teorian välillä varmasti on kuilu. 

Georg Simmelin toteamuksen mukaan kuilu onkin ensin nähtävä, jotta voi rakentaa 

sillan sen yli (Simmel 1994). Käytännön ja teorian jännitteen vakuuttavaan nostoon 

verraten sen purkamiseen tai hyödyntämiseen kuitenkin panostetaan vähemmän.  

Peltonen (2009) esittää kasvatustieteen näyttäytyvän ”praktisen tieteen, toi-

minnan teorian tai toimintatieteen” kaltaisena. Näin kasvatustiede pitää kohteenaan 

sekä vallitsevia että mahdollisia ja toivottavia käytäntöjä. Tähän tähdäten se vaa-

lii ”teorian ja käytännön kaksoissuhdetta”: teorialle ei riitä toiminnan kuvailu, tul-

kinta tai ymmärtäminen, vaan se pyrkii myös orientoimaan toimintaa. Toisin sano-

en kasvatustiede tuottaa ja käsittelee ”teoreettista praksista”. (Peltonen 2009, 83–

87.) Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kontekstissa myös informaatiotutkimuk-

sella voisi olla samankaltaisia intressejä. 

                                                        
tilanne on toisin. Opinnäytetyö on eräänlainen projekti, jossa korostuvat projektinhallintataidot. - - 
Projektin läpivieminen vaatii itsekuria ja itseohjautuvuutta.”  
123 “[A]mmattikorkeakoulu vaatii työstä kirjoitetun raportin, [joten] opinnäytteen tekeminen on paljolti 
juuri kirjoittamista.” (Hakala 2003, 14.) 
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Ammattikorkeakoulu eri intressejä edustavana tiedonkäytön ympäristönä tar-

joutuu otolliseksi foorumiksi teorian ja käytännön kamppailuille, joiden osina opin-

näytetyöt esittävät omia tiedonkäytön näytelmiään. Opinnäytetyötoiminnalle avau-

tuu siis taloudellisten, pedagogisten ja verkostoitumismerkitysten ohella myös tul-

kintamahdollisuuksia rituaaleina.  

13.1.3 Aktanttitaso I: havainnoiva subjekti 

Strukturaalisen kielitieteen Greimasin ajatuksiin pohjautuva käsitys aktantista pe-

rustuu analogiaan lauseesta tai muusta merkityksen laajemmasta kokonaisuudesta 

(kuten opinnäytetyöstä) näytelmänä. Aktantti on rooli, jonka ”täyttää” tai ”toteuttaa” 

yksittäisessä semanttisessa tapahtumassa yksi tai useampi yksilöity, tapauskoh-

tainen toimija. Aktanttimalli ikään kuin irrottaa rakenteen sen yksittäisistä esiin-

tymistä, nostaa tarkastelun käsitteellisemmälle tasolle. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty enimmäkseen A. J. Greimasin kuuden aktantin mallia, jota täydentää seit-

semäs, eräänlainen meta-aktantti, havainnoiva subjekti. 

Havainnoiva subjekti on Louis Hébertin (2006) esittämä laajennus klassiseen 

aktanttimalliin. Hébert näkee aktanttien muodostumisen luokitusprosessina, jossa 

tarkasteltavan kertomuksen elementit, oikeammin niiden tietyt piirteet, liitetään ak-

tantteihin. Tämän luokituksen tekee havainnoiva subjekti, joka liittää ”[tekstin] ele-

mentit aktanttiluokkiin”. (Hébert 2006a.)124  Havainnoivassa subjektissa ilmenee 

vahvasti odotus tematisoivista suhteista opinnäytetyöksi kutsuttuun artefaktiin ja 

elämäntapahtumaan. Opinnäytetyö ei ole ontologisesti ominaisuuksiltaan ja sitou-

muksiltaan yhtenäinen, vaan olemassa havainnoijille näiden kannalta erikseen.  

Perusmuotoisen aktanttimallin ongelma opinnäytetyön kaltaisen kohteen tar-

kastelussa on havainnoija, joka on olemassa vain implisiittisesti ”näkymättömissä” 

ja erillään mallin aktanteista, eräänlaisessa ulkopuolisen kaikkitietävän asemassa.  

Sellaista ei ammattikorkeakoulun opinnäytetyön maailmassa ole. Silti opinnäy-

tetyötä määrittelevällä havainnoijalla on houkutus tuntea olevansa yksin ja edusta-

vansa samalla kattavaa käsitystä siitä, mihin piirtyvät opinnäytetyön ja ei-opin-

näytetyön rajat. Eihän mitenkään voi olla niin, ettei tällaista rajaa olisi; silloin maa-

ilma koostuisi pelkästään kohteista, jotka voidaan määritellä opinnäytetöiksi; käsite 

                                                        
124 ”Classification is generally based on the reference observing subject, the one associated with the 
ultimate truth of the text (usually the narrator, especially if he is omniscient); but we might also assume 
the point of view of another observer.” (Hébert 2006a, ei sivunumerointia.) 
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menettäisi validiteettinsa ja kykynsä tuottaa ja legitimoida pätevyyttä. Myös opin-

näytetyön tekemisen liminaalinen, siirtymäriitin luonne lakkaisi olemasta. Merki-

tyksen luomiseksi on oltava myös toinen. 

Opinnäytetyötoiminnan tarkastelussa voidaan luontevasti nähdä kaksi lähtö-

kohtaisesti erilaista havainnoivien subjektien ryhmää: reflektiivisen asenteen 

omaksuvat opinnäytetyön toimijat ja toimintaa suhteellisesti edellisiin nähden ul-

kopuolisempina tarkastelevat tutkijat. Näiden roolien yhdistämistä, sen etuja ja on-

gelmia, edustaa ilmeisimmin opinnäytetyön ohjaaja tutkijan roolissa. 

Havainnoivan subjektin käsitteestä muodostuu sen merkitystä laajentamalla 

yksi reitti toimijaverkkotarkasteluun, jossa toiminnan ympäristö jäsentyy yhä dy-

naamisemmin, sillä mikä tahansa opinnäytetyöympäristön elementeistä, kuten esi-

merkiksi Theseus-tietokanta, voidaan ottaa opinnäytetyön dynamiikan tarkastelun 

referenssiksi, josta käsin muut toimijat ja aktantit hahmotetaan.125 Tässä tutkimuk-

sessa ei ole sitouduttu toimijaverkkoajatteluun, mutta se voidaan nähdä yhtenä jat-

kotutkimuksen mahdollisena kehyksenä. 

13.1.4 Aktanttitaso II: myyttimallin aktantit opinnäytetyössä 

Edellisissä tasotarkasteluissa on artikuloitu opinnäytetyön tarkastelulle välttämä-

töntä eron käsitettä. Saavutusmyyttien tarkasteluun kehitetty aktanttimalli tuottaa 

jäsennyksen tämän eron käsittelemisestä ei-opinnäytetyön ja opinnäytetyön välisen 

kuilun ylittämisenä, opinnäytetyön saavutustarinasta. Saavutustarinassa subjekti 

tavoittelee objektia lähettäjän ”toimeksiannosta” auttajien ja vastustajien vaikut-

taessa toimintaan. Vastaanottajat vaihtelevat lähettäjästä subjektiin itseensä. 

Lähettäjä Lähettäjäaktantti jakautuu opinnäytetyötoiminnan ympäristössä eri 

lähtökohdista toimiviin ryhmiin, ammattikorkeakouluun sidoksissa oleviin ja ins-

tituution ulkopuolisiin. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnan teettämis-

järjestelmä edellyttää opinnäytetöiden tekemistä mitattavilla tuloksellisuustavoit-

teilla ja abstrakteimmilla pedagogisilla tavoitteilla. Opinnäytetöiden toimeksian-

tajia on mahdollista tarkastella opinnäytetyön teettämiselle annettujen merkitysten 

kautta. Kun lähettäjärooli sovitetaan opinnäytetyön tekijälle, voidaan havaita mah-

dollisuuksia tavoitteiden ristiriitoihin: tekijä voi olla osittain ammattikorkeakoulun 

ja osittain sen tavoitteille vastakkaisesti omalla ja omaksumallaan toimeksiantajan, 

mahdollisen tulevan työpaikkansa ”asialla”. 

                                                        
125 Tällöin etsittäisiin esimerkiksi Theseuksen intressejä, kuten näkyvyyttä ja jatkuvuutta sekä niiden 
kannalta merkityksellisiä opinnäytetyön ja siihen johtavan toiminnan ominaisuuksia. 
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Vastaanottaja Vastaanottaja-aktantti on muihin verrattuna hyvin ”avoin”. Vas-

taanottaja voi olla erittäin fokusoituneesti opinnäytetyön tuloksia hyödyntävä toi-

meksiantaja, joka ehkä edellyttää tulosten keskeiset osat esitettäväksi muilta salat-

tuina tuotoksen osina. Toiminnot, jotka kirjaavat valmistuneet opinnäytetyöt am-

mattikorkeakoulun hallinnon ja edelleen KOTA-järjestelmään126 edustavat oman-

laisiaan vastaanottaja-aktantteja, joiden edellyttämät opinnäytetyön ominaisuudet 

tunnetaan muita tarkemmin. Tilastointitoiminnolle opinnäytetyö on eräänlainen 

kuori, jonka ”aukoista” näkyvät vain tälle vastaanottajalle relevantit ominaisuudet. 

Nämä ominaisuudet voidaan tuottaa muista ominaisuuksista riippumatta.  

Toista äärimmäisyyttä edustaa anonyymi lukija, jonka tarkoituksia tai monia 

opinnäytetyötekstin lukemisessa merkityksellisiä piirteitä ei voida ennakoida tai 

ylipäätään tietää. 

Subjekti Aktanttina subjekti on objektin suoranainen tavoittelija, opinnäyte-

työn tapauksessa se tai ne toimija(t), joiden halu ja tavoite on muuttaa asiaintila 

siten, että tietystä ideasta, suunnitelmasta tms. ei-vielä-opinnäytetyöstä tulee opin-

näytetyö. Selkeässä, pelkistetyssä tilanteessa opinnäytetyön ainoa subjekti olisi se 

opiskelija, jonka tutkinnon osaksi suoritus kirjataan.127 Jos kuitenkin esimerkiksi 

oletamme opiskelijan käyttäneen haamukirjoittajaa, muodostuuko tälle osuus sub-

jekti-aktantissa? Vaihtoehtoinen ratkaisu on pitää haamukirjoittajaa esimerkiksi 

(vääränä) auttajana (ks. jäljempänä).  

Subjekti-aktantti liittääkin opinnäytetyön laajempaan keskusteluun toimijuu-

desta sekä tekijän ja tekstin suhteista. Lehtonen (1994) avaa Barthesin Kirjoituksen 

nolla-aste -tekstin (Barthes 1953/1993) esiin tuomaa käännettä, joka edelleen vah-

vistui Tekijän kuolema -esseessä (Barthes 1968/1993): Kieli ei ole neutraali väline, 

jonka varannosta  omalakinen tekijä ottaa välineitä käyttöönsä tarpeen mukaan. 

Koska kieli on olemassa ennen tekijää, se päinvastoin määrää ja muovaa tekijyyttä.   

(Lehtonen 1994, 215–217.)   

Ei ole yliampuva rinnastus todeta, että myös ammattikorkeakoulun opinnäy-

tetyötoiminta opinnäytetyötekstissä ja niistä puhumisessa sallittua kieltä muovaa-

vine prosesseineen on olemassa ”ennen tekijää”, vähintäänkin ennen hänen pääty-

mistään opinnoissaan opinnäytetyövaiheeseen. Kosolti esimerkkejä hyväksytyistä 

                                                        
126 Järjestelmä jakautuu ilman selailukäyttäjän kirjautumista toimivaan Vipunen-tilastopalveluportaaliin 
ja suljetumpaan KOTA-extranetiin. 
127 Tässä korostuu suoritus ja opinnäytteen de jure –puoli. Leinonen (2012) vastaavasti näkee tärkeässä 
roolissa kolmikannan (opiskelija, ohjaaja, työelämän edustaja) toimijoiden lisäksi toisen opiskelijan ja 
korostaa tätä nimenomaan ihmisenä. Vertainen on ”rinnalla kulkija” ja opinnäytetyön tekijän ”koke-
musmaailman ymmärtäjä”. (Leinonen 2012, 46.) 
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opinnäytteistä (joskin ilman näkyviä arvosanoja) ja valmiita rakenteita on odotta-

massa Theseus-tietokannassa, odottamassa sitä, että tietyn opinnäytetyön toimijat 

joko ottavat vaarin jostain näistä tai ehkä pyrkivät toimimaan esimerkeistä riippu-

matta, joidenkin muiden oletusten pohjalta. 

Objekti Objekti-aktantin kohdalla käsitellään opinnäytetyön piirteitä, niiden il-

maantumista tuotokseen opinnäytetyöprosessissa sekä opinnäytetyön eri puolien, 

kuten produktin ja raportin suhdetta. Opinnäytetyötoiminnan objekti ei ole määrän-

päässä odottamassa, että tekijä selviytyisi sen luo johtavasta esteradasta, vaan ra-

kentuu prosessin kuluessa. Tämän tutkimuksen näkökulmasta objekti rakennetaan 

erityisesti tiedonkäytön tapahtumilla. 

Osa tarkastelijoista pitää opinnäytetyön keskeisenä piirteenä vakiintunutta, 

korkeakoulutasolle yhteistä raporttirakennetta, jonka katsotaan itsessään tuovan 

opinnäytetyöhön tarkemmin määrittelemätöntä tieteellisyyttä tai ainakin kertovan 

siihen pyrkimisestä.128 Eräät tarkastelijat taas näkevät opinnäytetyön ja sen variaa-

tiot osana laajempaa ammattikorkeakoulukirjoittamista ja rohkaisevat kokeiluihin 

esimerkiksi uusia muotoja ja työvälineitä kehittämällä (Lambert 2010, Lumme 

2010, Vanhanen-Nuutinen & Lumme 2010). 

Auttaja Auttaja-aktanttia ilmentävät sellaiset (toimijoiden) vaikutukset, jotka 

edistävät tilannetta, jossa tekijä saa objektiin riittävästi hyväksyttävän opinnäy-

tetyön ominaisuuksia ja myös sellaiset vaikutukset, joiden tuloksena tekijä kehittää 

omaa osaamistaan opinnäytetyön ja toteuttamisprosessin eri alueista. Auttajaksi 

hahmottuvat tulkinnat riippuvat kuitenkin havainnoijasta. Sellainen havainnoiva 

subjekti, jolle opinnäytetyö olennaiselta merkitykseltään on opiskelijan itsenäinen 

tuotos, pitäisi haamukirjoittajaa epäeettisenä toimijana, ei-auttajana. Opinnäy-

tetyön teettämistoiminnan sille osalle, jolle tärkeää ovat valmistuneet opinnäytetyöt 

pelkästään suoritteina, eivät etiikan näytteinä, paljastumaton haamukirjoittaja, joka 

siis ei vaaranna opinnäytetyön kirjaamista tulokseksi, ei nähtävästi poikkeaisi 

muista auttaja-aktanteista. 

Vastustaja Pelkistetyn aktanttimallin vastustaja-aktantti soveltuu opinnäyte-

työtoiminnan yhteyteen sellaisenaan vaikeasti, se ei näet kykene erottelemaan esi-

merkiksi opinnäytetyön erityyppisiä tavoitteita, kuten oppimista ja määräajassa 

suoriutumista, ja niihin kohdistuvaa vastustusta, toisistaan. Opinnäytetöiden tiivis-

                                                        
128 Kananen (2014, 47) rohkenee, oireellisesti ilman lähteitä, väittää, että opinnäytetyön ”yleistä kaavaa” 
seuraavat ”kaikki kotimaiset ja kansainväliset korkeakoulut”. Näin väittäessään hän sivuuttaa esimer-
kiksi Vuorijärven (2013) esittämän  jaottelun tutkielmamallin ja topiikkipohjaisen rakennemallin välillä.  
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telmistä ja tekstistäkään ei välttämättä löydy selviä kannanottoja kohdattuihin vas-

tuksiin. Päiväkirjat ja vastaavat toiset kirjoitustilat ovat tutkimuksessa tarkasteltu-

jen yksittäisten näytteiden valossa tässä suhteessa hedelmällisempiä. 

Asettamalla opinnäytetyötoiminnassa vaikuttavia eri toimintajärjestelmiä (jois-

ta tässä tutkimuksessa tunnistetaan tekeminen, teettäminen ja tukeminen) vuorol-

laan havainnoivan subjektin asemaan, havaitaan vastustajan erilaisia ilmentymiä. 

Esimerkiksi ”tieteellisten” lähteiden, so. alkuperäistutkimusten, käytön edellyttä-

minen voi olla tekemisen ja teettämisen kannalta vastustaja, kun taas tukemisen 

kannalta se ehkä näyttäytyy tarpeellisena korkeakoulumaisuuden tuottajana sekä 

tiedonhankinnan ja -käytön valmiuksien kehittäjänä. 

13.1.5 Diskurssin ja genren taso 

Diskurssin suhdetta genreen on luonnehdittu siten, että diskurssi "rakentaa ja mer-

kityksellistää maailmaa" kun taas genre rakentaa vakiintunutta sosiaalista toimintaa 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 81). Jos genreä ajatellaan kulttuurihistoriallisesti 

muovautuneena todellisuuden katsomisen tapana, siitä voidaan tunnistaa toiminnan 

rakenteita ja kuvata niitä toimintajärjestelmien analyysin käsitteillä. Näin on me-

netelty Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun Kirjoittamisen genren ke-

hittäminen ammattikorkeakoulussa -hankkeessa. Opinnäytetyön genreen tai gen-

reihin on tällöin omaksuttavissa kuvailevan otteen ohella myös interventionistinen 

ote, jolla pyritään aktiivisesti muokkaamaan ja uudistamaan niitä (Lambert 2010). 

Tämä näkemys asettuu vastakkain sellaisten traditioiden kanssa, joiden tavoitteena 

on saada opinnäytetöiden käytännöissä aikaan tutkimusjulkaisujen piirteiden (so-

veltavaa) myötäilyä. Eräs myötäilyn kohteista on disposition rakenne. 

Vakiintunut rakenne helpottaa lukijaa esimerkiksi etsimään oletettuja ”tieteel-

lisyyden tuntomerkkejä” ja kirjoittajaa sijoittamaan niitä tarkoitushakuisesti tavan-

omaisiin paikkoihin, mikäli on selvää, mitä nämä tuntomerkit ovat sekä mikäli kir-

joittaja tuntee rakenteen ja haluaa seurata sitä. Latour (2005) antaa syyn pohtia, 

onko kysymys siitä, että näillä rakenteilla olisi toimijuutta samassa mielessä kuin 

hänen esimerkeissään pannulla, joka ”keittää” vettä ja veitsellä, joka ”leikkaa” li-

haa (Latour 2005, 70–71). Kärjistäen: tekevätkö IMRD:n kaltainen artefakti ja sii-

hen liittyvät normit tekstistä tiedettä jonkin olennaisen piirteen osalta ja jos, niin 

millä mekanismeilla tämä tapahtuu ja missä tapahtuminen ilmenee? 

Onko niin, että esimerkiksi Kanasen (2014, 27, 47) mainitsema ”tutkimuspro-

sessin kaava” ja edelleen opinnäytetyön ”yleinen kaava”, kuten IMRD-rakenne, on 

niin vahva toimija, että se kykenee saamaan ”kaikki” korkeakoulut soveltamaan 
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itseään, kuten em. kirjoittaja (ilman osoitettuja lähteitä) väittää? IMRD siis jotenkin 

kykenee osaltaan sisältämään, jopa tuottamaan olennaisen tieteen piirteen sinne, 

missä sitä tarvitaan ja odotetaan. (Kutsun tätä tulkintaa jäljempänä termillä univer-

saali-IMRD.) Vai onko niin, että IMRD opinnäytetyön rakennevaatimuksena on 

pikemminkin laajalti havaittu hyväksi keinoksi tekstien arvioijille palvella teettä-

mistoimintaa, siis korkeakoulujen ja rahoittajien talousperusteista opinnäytetyö- ja 

julkaisuintressiä tehokkaasti? (Käytän tästä termiä väline-IMRD.) Onko IMRD siis 

verrattavissa esimerkiksi Julkaisufoorumi-hankkeen tuottamiin vallankäytön ra-

kenteisiin? 

IMRD ei tämän erottelun tunnistamisen myötä ehkä olekaan ammattikorkea-

kouluun tuotuna tieteen ydintä vaan käytännöllis-epätieteellinen ja poliittinen kei-

no mahdollistaa käsityksen saaminen artikkelista tai opinnäytetyöstä lukematta sitä 

paneutuneesti. Toiminnan tehostamisen mielessä IMRD-rakenne on kuitenkin eräs 

opinnäytetyön tai sen osien totunnaisrakenteista ja sellaisena tiettyyn ratkaisuun 

ohjaava auttaja. Samalla se vastustajana ehkä synnyttää myöhemmille työelämäso-

velluksille haitallisen illuusion, että on vain yksi hyväksytty tapa jäsentää opinnäyt-

teen kaltaista tekstiä, jota työelämäkontekstissa voivat vastata toisistaan hyvinkin 

poikkeavat, erilaisia tarkoituksia palvelevat tuotokset. 

Kirjoittamisen genren kehittäminen ammattikorkeakoulussa -hankkeessa 

(Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu 2004–2008) käsiteltiin hankkeissa 

ja opinnäytetöissä tapahtuvaa kirjoittamista mm. vallitsevien ja niitä haastavien 

genrejen, genrehybridien ja niihin liittyvien kirjoittamisen apuvälineiden kehittä-

misen kannalta. Ammattikorkeakoulun opettajat kuvasivat käyttävänsä kirjoittami-

sessaan sellaisia hankeraportoinnin ja tieteellisen kirjoittamisen konventioita, jotka 

olivat korkeakoulujen ulkopuolista työelämää edustaville lukijoille vieraita  (Lam-

bert 2010, 25). Näiden vastapainoksi pyrittiin käynnistämään prosesseja, joissa luo-

daan uusia kirjoittamisen muotoja.  

Eräs kehittämistyön tuloksista oli kirjoitussuunnitelma. Lambertin (2010, 38) 

siteeraama informantti näkee kirjoitussuunnitelman nimenomaan keinona ”päästä 

pois perinteisestä IMRD-mallista ja luoda uudenlaisia tekstin rakennemalleja ja 

prosesseja [ammattikorkeakoulun] opinnäytetyöhön”. Rinnastamalla IMRD:n kir-

joitussuunnitelman avulla hahmoteltaviin uusiin tekstin rakennemalleihin em. in-

formantti demystifioi IMRD-rakennetta verrattuna edellä mainittuun näkemykseen 

ko. rakenteesta pakottavana universaalina. 

Systeemioletusten kannalta nämä kaksi IMRD:n tulkintaa eroavat voimakkaas-

ti. ”Universaali IMRD” on systeemisesti kone, jonka käyttäjä on sen sisällä ja alis-



246 

teinen, vailla mahdollisuuksia vaikuttaa siihen. ”Väline-IMRD” on puolestaan ko-

loniailmiö, jonka käyttö merkitsee sitoutumista tiettyyn traditioon. Jälkimmäisellä 

tavalla katsova tarkastelija näkee IMRD:n rinnalla myös vaihtoehtoja, joita voidaan 

soveltaa, luoda ja edelleen kehittää interventionistisilla prosesseilla. IMRD saadaan 

näin näyttäytymään myös diskurssina, jota voidaan tutkia ja arvioida eikä pelkäs-

tään genrenä, jota on vain seurattava. 

13.1.6 Opinnäytetyön “kokonaisuudet”: korpus, dokumentti, tuotos, 

raportti ja teksti 

Kysymys opinnäytetyön tai tutkimusraportin kokonaisuudesta voidaan nähdä oh-

jauskirjallisuudessa tuotoksen laatuun eri näkökulmista liittyvänä. Pyritään ehey-

teen tai koherenssiin, johon liittyvät vaikuttavina aspekteina esimerkiksi ”asiasisäl-

tö”, ”rakenne” ja ”kieliasu”. Eheyden katsotaan lähtevän ”aineksen huolellisesta 

jäsennyksestä”, jota kielellisten keinojen käyttö tukee (Hirsjärvi et al. 2013, 293). 

Ohjauskirjallisuus korostaa vieraan tekstin eli lähteiden käyttöä, mutta Julkusen 

(2002, 57) mukaan paljolti vaikenee oman tekstin problematiikasta. Seuraavassa 

tarkastellaan sitä, millaiset kokonaisuutta kuvaavat käsitteet voivat silloittaa lähtö-

kohtana olevan aineksen ja tavoitteena olevan tekstin eheyden ja omakohtaisuuden 

välistä kuilua. 

Korpus (lat. corpus, ruumis) on erityisesti tutkimuksellinen käsite, joka voi-

daan opinnäytetyön ympäristön tarkastelussa relevantilla tavalla määritellä tarkoit-

tamaan ”kielen esimerkkien kokoelmaa” (vrt. Lounela & Heikkinen 2012, 121). Se, 

että internet tyypillisesti sisältyy opinnäytetyön tekemisen välineistöön tarkoittaa, 

että opinnäytettä tehdään laajan (meta)korpuksen ympäröimänä, johon on olemassa 

sekä painetun tekstin rakenteiden luomia että digitaalisia, olennaisesti hakukonei-

den ja esimerkiksi Theseus-tietokannan muotoilemia pääsy- ja käyttömekanismeja. 

Korpuksen käsitteeseen sisältyy määreitä, jotka ovat läsnä myös tiedon-

hallintaa korostavissa kirjoituskäsityksissä (”structured writing”). Kirjoittamiseen 

liittyy keskeisesti ”ainesmassan hallinta” ja sen ongelmat (esim. Horn 1998). Am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyötä voidaan eri korpuksia resursseina pitäen laatia 

siten, että tarvittavaa ainesta poimitaan massasta ja liitetään sekä mahdollisesti 

muokataan omaan tarkoitukseen sopiviksi opinnäytetyötekstin osiksi. 

Dokumentti on merkityksen kantaja, jolla on jonkinlaista ajallista pysyvyyttä. 

Merkitys ei välttämättä ole kielellistä tai kielellistettyä, kuitenkin käsitettävää tai 

tulkittavaa. (Suominen 2001, 35.) Dokumentit kuuluvat viimeistään käsittämisen 

tai tulkinnan myötä aiheidensa ja rakenteidensa myötä aina joihinkin korpuksiin, 
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kuten tietyn ammattikorkeakoulun hyväksymiin (tai hylkäämiin) opinnäytteisiin. 

Dokumentti on opinnäytetyön tarkastelunäkökulmana laajempi kuin raportti ja liit-

tyy sen lisäksi myös produktiin, jolla voi olla dokumentin luonnetta. 

Opinnäytetyö on dokumentti aiheensa tai aiheidensa käsittelystä hyväksyjäor-

ganisaation tieten. Opinnäytetyötä sisällöllisesti ja rakenteellisesti muistuttava do-

kumentti, jota mikään hyväksyjäorganisaatio ei sellaiseksi tunnusta, ei ole opinnäy-

tetyö, vaikka voikin olla työtä vaatinut näyte opitusta. 

Raportti voi olla yleisnimitys opinnäytetyön kirjalliselle tuotokselle. Tekniikan 

alalla opinnäytetyön (insinöörityön) kirjallisen osan kantamuotona on pidetty tek-

nis-tieteellistä raporttia, jota ohjeistavat asianomaiset standardit (Julkunen 2002, 

46), kun taas eräillä muilla koulutusaloilla kirjallisen osan esikuvina ovat toimineet 

pro gradu -tutkielmat, vaikka esikuvien seuraamista on kritisoitu. ”Toiminnallisen 

opinnäytetyön” määrittelyssä puolestaan on pyritty tietynlaiseen synteettiseen lä-

hestymistapaan: määrittelyn yhteydessä annetaan useita vaihtoehtoja yleisessä ori-

entaatiossa, opinnäytteen kontribuution tasolla sekä tuotoksen ilmiasun tasolla. Te-

kijällä on mahdollisuus valita tästä syntagmasta haluamansa tuotoksen kokoonpano, 

jonka täydentää opinnäytetyön kokonaisuudeksi raportti. 

Tuotos (produkti) suhtautuu opinnäytetyöhön karkealla tasolla jokseenkin sa-

moin kuin tutkimuksen tulos suhtautuu tutkimuksesta kertovaan julkaisuun; se on 

kohde, jonka ominaisuuksia ja kehitystä raportti tai muu julkaisu dokumentoi. Opin-

näytetyöhön kohdistuvissa intresseissä, opinnäytetyökulttuureissa ja konkreetti-

sissa toteutuksissa eri kontribuutioiden suhteet eivät välttämättä ole ilmeiset ja sa-

mat eri toimijoille. 

Teksti on tässä tarkastelluista käsitteistä muita enemmän samanaikaisesti sekä 

arkinen että tutkimuksellisesti kompleksinen. Karkeasti tämä jako noudattelee Wil-

sonin esittämää linjaa: Wilson (2012, 341–342) toteaa käsitettä käytettävän perin-

teiseen tapaan tarkoittamaan kirjallista teosta (the work), mutta samalla käsite on 

saanut vaivihkaa ja vähin määrittelyin aiemmasta jyrkästi poikkeavan käyttötavan, 

tullut tarkoittamaan laajasti ”mitä tahansa kulttuurista tutkimuskohdetta”.129 Jako-

linjaa muotoilee rakenteellis-kollektivistisesti sävyttynyt persoonallisen tekijyyden 

                                                        
129 ”[T]he reference of ’text’ was extended to embrace – – ’any cultural object of investigation’” (Wilson 
2012, 342). 
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kritiikki ja vastaavasti  yksilöityyn, persoonalliseen tekijään ja hänen ”omaan, ehe-

ään tekstiinsä” kohdistuvat odotukset, kuten tekstin omaäänisyys.130 

Vuorijärvi (2013, 47, 180) mainitsee omaäänisyyden yhdeksi ammattikorkea-

koulun opinnäytetyön arviointikriteereistä. Oma ääni voi ilmetä tekijöiden kerto-

essa toiminnastaan ja arvioidessa sitä. Luonteva paikka näille ilmentymille on  dis-

kussio. Omassa aineistossani niissä opinnäytteissä, joissa oman äänen ilmentymiä 

oli vähän, niitä saattoi löytää myös johdannosta ja jopa tiivistelmästä, joissa lyhy-

esti kerrottiin tekijän ja aiheen kohtaamisen tarina, johon ei ehkä muualla palattu.  

13.1.7 Tiedonkäytön ilmiöiden taso 

Tiedonkäytön ilmiöiden taso on eräänlainen ”taktinen taso”, joka sijoittuu ”strate-

gisten”, abstraktien ylärakenteiden (kuten tekstiä ja genreä koskevien oletusten) 

ja  ”operatiivisten” tekstisiirtojen tasojen väliin. Yksittäinen ”ilmiö” on mahdollista 

käsittää siirtoanalyysin tarkastelukontekstissa vastaavan tekstisiirtoa laajempaa ra-

kennetta (section), joka hahmottuu jokseenkin itsenäisenä kokonaisuutena.  

Seuraavaan tapaan ilmiö kuitenkin voi olla rakenteeltaan myös hajautuneempi. 

Tiedonkäytön ilmiöt opinnäytetyöaineistossa ovat luonnehtien, vaikka ei kattavasti, 

esiteltävissä kahden jokseenkin selväpiirteisen tapauksen avulla, jotka perustuvat 

luvussa 12.1.3 esiteltyyn pikkuklassikon käsitteeseen:  

Ensimmäisessä tapauksessa opinnäytetyön toiminnallinen kontribuutio on 

koulutustapahtuman toteuttaminen. Tekijä näkee keskeisenä käsittelyn kohteena 

koulutuksen aihepiirin ja käyttää siinä runsaasti lähteitä. Sen sijaan koulutuskont-

ribuution ja siihen tarvittavan osaamisen tarkasteluun riittää yksi, vastaavaan tar-

koitukseen opinnäytteissä usein käytetty lähde, jolle on muodostunut tässä yhtey-

dessä erityisasemaa. Sense-making -lähestymistapaan sisältyvää kuilunylityksen 

metaforaa soveltaen tulkittuna: tekijä rakentaa siltaa opinnäytteen substanssiin liit-

tyvän oppineisuutensa osoittamiseen huomattavasti perusteellisemmin ja moninai-

semmista aineksista kuin ne, joiden avulla hän ylittää vastaavan kuilun koulutus-

kontribuution tarkastelussaan. 

Toisessa tapauksessa määritellään opinnäytetyön luonne ”teoreettiseksi” ilman 

lähdeviitettä. Objektiivisesti nähdään, ettei lähdettä tai lähteitä ole merkitty. Perus-

tellusti voidaan myös uskoa, ettei tekijällä ole ollut käytössään sellaista yksittäistä 

                                                        
130 Omaäänisyyttä on korostettu erityisesti brittiläiseen ja pohjoisamerikkalaiseen koulutuskulttuuriin 
liittyvässä tutkimuksessa ja kirjoittamisen oppaissa paitsi itseilmaisun myös emansipaation ja voimaan-
tumisen kannalta. Oman äänen korostusta on seurannut huomion siirtyminen yksittäisen kirjoittajan 
äänestä äänten moninaisuuteen vuosituhannen vaihteessa. (Harjunen & Juvonen 2013.) 
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lähdettä, ohjetta tai pikkuklassikkoa, jossa olisi eksplisiittisesti esitetty väite opin-

näytteen luonteen muuttumisesta käytännöllisestä teoreettiseksi ”vahingossa”, ni-

mittäin sillä, että toiminnallinen tuotos jää toteuttamatta.  

Kyseisellä käsityksellä on erilainen luonne kuin niillä substanssiin liittyvillä 

väitteillä asiaintilasta, joita esimerkin tekijä on toisaalla tekstissä ehkä vaivattomas-

tikin tukenut ja pohtinut viittaamalla lähteisiin. Kysymykset opinnäytetyön orien-

taatiosta eivät kuulu opinnäytteen ytimeen, substanssiin tai menetelmiin vaan tie-

teenteoreettiseen ulottuvuuteen, jota voidaan pitää edellä mainituista erillisenä me-

tatasona tai marginaalina, jonka käsittelyyn ammattikorkeakoulussa riittää jokseen-

kin mikä tahansa näkyvillä oleva ratkaisu.  

Esimerkin tapauksissa ilmenee opinnäytetyön sisäinen lähteiden käytön vaih-

telu, joka  on eräs tiedonkäytön ilmiö. Se voidaan ottaa huomioon tiedonhankinnan 

ohjauksessa. Tiedonkäytön ilmiöt eivät useinkaan esiinny eristyneinä ja eksplisiit-

tisinä vaan pikemminkin yhteen kietoutuneina ja erittelyä vaativina. Niinpä esimer-

kiksi lähdeviittausten puuttuminen voi liittyä uskomukseen aiheen tutkimuksen 

puuttumisesta. Kysymys tarvittavien lähteiden määrästä ja uskomus siihen 

liittyvien validien normien olemassaolosta puolestaan saattaa olla yhteydessä opin-

näytetyön tekemisen outouteen ja epävarmuuden tunteisiin, joita ei tunnisteta tie-

donhankintaan ja oppimiseen liittyviksi käsitysten muuttumisen piirteiksi. 

Tiedonkäytön ilmiö voi olla luonteeltaan myös negaatio, odotetun puuttuminen. 

Tekstijakson odotetaan päättyvän lähdeviittauksiin, ellei lähteitä tai esitetyn tiedon 

muuta ”alkuperää” ole jo tekstissä esitetty tai ellei se ole pääteltävissä yhteydestä. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyödiskurssissa moninaisiin merkityksiin taipuva 

tietoperustan käsite on tässä suhteessa poikkeus, käsite, jota ei aineiston perusteella 

tueta lähteillä.131 On toki mahdollista, että myös lähdeperustaista käyttöä esiintyy. 

Tiedonkäytön ilmiöiden taso on sitä ylempiä tai alempia todennäköisemmin 

mallin tasoista se, jolle hakeutuen voidaan luontevasti aloittaa eri lähtökohdista tu-

levien toimijoiden keskustelua tiedonhankinnan, -muodostuksen ja käytön ongel-

mista opinnäytetyössä.  

                                                        
131 Teoreettisen viitekehyksen käsitettäkään määritellään harvemmin yksityiskohtaisesti, vaan ainoas-
taan eräänlaisella idean tasolla. Sen merkitysten ja käyttötapojen esittelyyn kuitenkin nähdäkseni 
panostetaan myös kirjallisesti uutta tulokasta, tietoperustaa, huomattavasti enemmän. 
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13.1.8 Tekstisiirtojen taso 

Siirtoanalyyttisessa tarkastelussa tutkittava teksti jaotellaan monitasoisesti tekstin-

osiin (section), niiden sisältämiin siirtoihin (move) ja edelleen tarvittaessa askelei-

siin (step). Rajoituttaessa tarkastelussa siirtotasoon kullakin tekstinosalla on tarkoi-

tus, jota siirrot vaiheittain tuottavat. (Vuorijärvi 2013, 98.) 

Tässä tutkimuksessa tekstisiirtojen tarkastelua on hyödynnetty aineiston analy-

soinnissa tapana lähestyä tekstiä. Tiedonkäytön mallintaminen siirtotasolla rajataan 

tässä, tutkimuksen soveltavassa osassa, tarkastelun ulkopuolelle. 

13.2 Tiedonkäytön mallin rakentaminen 

Tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin kehittää ammattikorkeakoulun opinnäytetyön 

tiedonkäytön ilmiöitä systeemisin käsittein jäsentävä malli. Tässä luvussa tarkas-

telun kohteena on mallin aineistolähtöinen rakentaminen ja suhteuttaminen raken-

tamista informoiviin viitekehyksiin. Lähtökohtana on dynaaminen käsitys mallista  

opinnäytetyötoimintaan liittyvän tiedonkäytön tarkastelun ja interventioiden hah-

mottelun välineenä (ks. Knuuttila 2010). Tällainen malli ei ole ensisijaisesti koh-

dealueensa esitys eli representaatio vaan keino toimia kohdealueella paremmin. 

13.2.1 Aineiston tarkasteluun lomittuva mallinnusprosessi 

Opinnäytetyön tiedonkäyttömallissa on edellä esitetyn mukaisesti kahdeksan tasoa, 

joista malliin varsinaisesti kuuluvia ovat keskimmäiset kuusi. Ihmisen kognitiossa 

perustavaa laatua oleva eron universaali ja yksittäisten tekstien siirtotason tarkas-

telu rajautuvat varsinaisen mallin ulkopuolelle, johon siis jää kuusi tasoa.  

Mallin rakentamisen dynamiikan kannalta tarkasteltuna jäsennystasoja on jäl-

jempänä taulukossa 23 esitetyt kahdeksan, joiden merkitystä mallin rakentamisessa 

tarkastellaan seuraavassa lähemmin. 

Mallin rakentamisen dynamiikassa tasolla I tarkastellaan eroja. Voidaan perus-

tellusti sanoa, että nykyinen ammattikorkeakoulu perustuu varsin korostetusti eroil-

le. Se eroaa edeltäjästään opistosta, suunnitelman tasolle jääneestä insinöörikorkea-

koulusta sekä yhteistyökumppanistaan ja kilpailijastaan tiedekorkeakoulusta. Se 

voi määrittää itsensä teorian käsittelijäksi suhteessa työelämäkumppaneihin, jotka 

tarjoavat kosketuspintoja käytäntöön. 
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Koulutusaloilla on omia kulttuureitaan ja opettajilla omia orientaatioitaan suh-

teessa traditioihin ja ammattikorkeakoulun toimijuuksiin. Opinnäytetyökin mää-

rittyy osaltaan eroina muihin kirjallisiin tuotoksiin sekä eroina erilaisten opinnäy-

tetyöorientaatioiden tai -genrejen välillä. Pelkistetyimmillään ero on dikotomia, 

joita yhdistelemällä syntyy erottavien piirteiden järjestelmiä, kuten kahden diko-

tomian yhdistelmästä syntyvä semioottinen neliö, joka sovelletuissa muodoissaan 

(kuten Johari-ikkunana ja SWOT:ina) kelpaa täydentämään tai jopa korvaamaan 

teoriaa tai metodeja opinnäytetöissä. 

Tasolla II opinnäytetyön oletuksia ja toimijoiden positioita muovaava objektii-

visen ja subjektiivisen suhde liittyy olennaisesti kysymykseen siitä, ovatko tutki-

muksen tai muun tiedonhankinnan raportoimat seikat läsnä kohteessa vai ovatko 

ne tulkintoja, jotka ”sijaitsevat” pikemminkin havainnoijassa tai käytetyissä väli-

neissä.  

Taulukko 23. Mallin viitekehysrakenne. 

Taso  Funktio Ilmentämisen kulttuuriset välineet 

VIII Tutkimus- ja interventiojäsennysten luominen.  Tiedonkäytön käsitteelle asetettavat 

vaatimukset. Aktanttimallin kannalta 

havainnoivan subjektin toimintaa. 

VII Aineiston valinta ja käsittely. Aineistolähtöinen teorianmuodostus. 

VI Tiedonkäytön tapahtumien tunnistaminen. Tekstisiirrot ja muut aineistojen 

kommunikatiiviset rakenteet. 

V Tiedonkäytön kulttuuriset rakenteet tietyssä 

diskurssissa, kuten ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyössä. 

Sense-making: metafora kuilun ylittämi-

sestä. 

Toiminnan teoria: toimintajärjestelmä 

toiminnan rakenteena 

Opinnäytetyön laadun tekijät -suositus: 

tietoperustan käsite. 

IV Abstraktit (tiedonkäytön) narratiivit. Greimas: aktantit 

Dervin: epistemologiset helps- ja hurts-

aktantit 

III Systeemisten rakenteiden toisin katsomisen 

mahdollisuus, bias-suhteiden tunnistaminen. 

Porra: systeemityypit kone, ihmisyys, 

kolonia 

II Itsen ja maailman suhteiden tarkastelu. 

Kannanotot subjektiin, subjektiiviseen ja 

objektiiviseen. 

Heidegger: tematisoija, käsillä oleva, esillä 

oleva 

I Perustavanlaatuinen erottelukyky eli 

epistemologisen olemisen mahdollisuus. 

Greimas: isotopia, semioottinen neliö 
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Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä objektiivisuus saatetaan lähteeseen viitaten 

pelkistää puolueettomuudeksi. Omaa toimijuuttaan opinnäytetyön tekijä voi häi-

vyttää käyttämällä raportissa itsestään kolmatta persoonaa ja toisaalta huomaamat-

taan korostaa sitä tutkijan nimityksellä, jolle harvoin on organisatorisia tai kom-

petenssiin liittyviä perusteita.132 Opinnäytetyön tekijä ei ole tutkija, jolloin hän ei 

myöskään voi olla ”puolueeton” tutkija. 

Mallin taso III alkoi ajallisesti hahmottua ensimmäisenä, jo esitutkimusvaiheen 

aikana tekemästäni havainnosta, että opinnäytetyön tekijät kaipaavat norme-

ja ”opinnäytetyön osien”, erityisesti lähteiden, lukumäärille. Opinnäytetyö on aina-

kin yhtenä ulottuvuutenaan koneen kaltainen systeemi, joka kootaan ennalta mää-

ritellyn rakennekaavan mukaan. Eri toimijoiden tavat puhua tästä kaavasta tai 

kaavoista ovat kuitenkin erilaiset. Ohjaajille tuttu kaava on IMRD-muotoinen dis-

positio, jota sekä pidetään vakiintuneena että pyritään korvaamaan ammattikorkea-

koulukontekstissa esiteltävillä ratkaisuilla, kuten ”oivalluttavalla vetoketjulla”, jos-

sa viitekehystä ei pidetä erillisenä osana vaan tutkimuksen eri osat pyritään sijoit-

tamaan ”vuoropuheluun” läpi tekstin (Boedeker 2006, 23). Käsitysten moninaisuu-

desta ja käsitteiden paikallisesta sopimuksenvaraisuudesta kertoo esimerkiksi, että 

tiivistelmää voidaan käyttää uuden, muualla opinnäytteessä esittämättömän tiedon 

paikkana ja opinnäytteen tekstiosa voidaan jättää kokonaan pois. 

Tasolla IV tarkastellaan opinnäytetyön abstraktia tarinaa, joka on esitettävissä 

aktanttimallin avulla. Klassiseen tehtävän suorittamisen aktanttimalliin kuuluvat 

subjektin ja objektin, lähettäjän ja vastaanottajan sekä auttajan ja vastustajan muo-

dostamat parit. Näistä opinnäytetyötekstit vaikuttavat tarjoavan eniten objektiin eli 

opinnäytetyön kohteeseen liittyvää puhetta. Opinnäytetyön tekijäsubjektia sekä 

vastustajaa, kuten kohdattuja ongelmia käsitellään niukalti.  

Tasolla V käsitellään tiedonkäytön kulttuurisia rakenteita, jotka ilmentävät ak-

tanttimallien hahmottamia abstrakteja tarinoita opinnäytetyön muotoutumisesta. 

Tiedonhankinnan epävarmuusperiaatteeksi kutsutussa mallissa tarkastellaan sub-

jektin mielialojen vaihteluita tiedonhankintaa vaativan tehtävän edetessä. Sense- 

making -malli puolestaan tunnistaa tiedonkäytössä ilmentyvät avun (helps) ja hai-

tan (hurts) ”aktantit” ja kuvaa ongelmanratkaisun lähtötilanteen ja tavoitteen väli-

                                                        
132 Esim. opinnäytteen AN6k1  tekstissä (s. 36) viitataan oppikirjaan ”Tilastollinen tutkimus” (Heikkilä 
2004), jossa objektiivisuuden synonyymiksi esitetään puolueettomuus ja korostetaan tutkijan ”poliitti-
sen tai moraalisen” vakaumuksen roolia virhelähteenä. Tutkijan on oltava koulutettu menetelmien käyt-
täjä ja vaihdettavissa tulosten muuttumatta. (Heikkilä 2004, 29–31.) 
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sen kuilun ylityksenä. Tämän tutkimuksen edetessä alkoi mainituista viitekehyk-

sistä sense-makingin rooli kasvaa epävarmuusperiaatteen kustannuksella. Sense-

making soveltuu ehkä paremmin yhteen strukturalistisen lähtökohdan kanssa. 

Tasolle VI sijoittuu tiedonkäytön tapahtumien ja ilmiöiden tunnistaminen opin-

näytetöistä ja niitä kehystävistä blogi- ja päiväkirja-aineistoista. Opinnäytetyön 

määrältään rajalliset sivut muodostavat tilan, ikään kuin pelilaudan, jolle tekstijak-

sojen muodossa tehtävät siirrot rakentavat jännitteisiä, intra- ja intertekstuaalisia 

merkityskuvioita. Tämän tutkimuksen kohteena ovat erityisesti ne siirrot, joissa on 

osallisena tunnistettavia informaation osoittajia tai kantajia. 

Tasolla VII on kysymys aineistoihin ja metodologiaan liittyvistä valinnoista 

aineistolähtöiseen teorianmuodostukseen tähtäävässä tutkimuksessa. Eri tekstiai-

neistojen, myös tutkimusten ja normien, tarkastelu datana on keskeistä.  

Tasoille VIII ja I kuuluvana reflektiivisenä yhteenvetona voi todeta, että koko 

mallinnusprosessin läpäisee eräänlaisena perusorientaationa erojen korostuminen. 

Tutkijana en odottanut näkeväni vain siloista kuvaa, jossa ammattikorkeakoulu eri 

toimijoineen tuntuisi hallitsevan opinnäytetyötoimintaa sujuvasti ja yhdenmukai-

sesti, vaan olen lähtökohtaisesti ollut pikemminkin epäluuloinen kriitikko kuin toi-

mivaa konseptia edelleen virittelevä lähtökohdan ylistäjä. Siloinen, ongelmat häi-

vyttävä tai mitätöivä kuva ei voi olla realistinen esitys ammattikorkeakoulun opin-

näytetyön kaltaiseen heterogeeniseen kohteeseen ympäristöineen liittyvästä dyna-

miikasta. Interventiovaiheessa orientaationa voi hyvinkin olla nimenomaan erojen 

tasoittelu silloittamalla yhteisesti havaittuja (tiedonkäytön) kuiluja. 

13.2.2 Tasorakenteen “löyhäyhteydet” ja mallin soveltaminen 

Toisinaan generatiivisen kulun mallin tasorakenne esitetään normatiivisena ja jopa 

lineaarisena mallina merkityksen kehkeytymisestä tietyllä sisältöalueella (ks. esim. 

Toppano & Roberto 2009). Greimasin ”Strukturaalisessa semantiikassa” esittämä 

mallin olennainen piirre on isotopia. Tällä kemiasta lainatulla termillä Greimas viit-

taa erilaisten ilmenemismuotojen mahdollisuuteen, siihen, että merkityksen eri ta-

sojen välillä vallitsevat tietynlaiset ”löyhäyhteydet”.133 Ne sallivat muuntelun mer-

kityksen muodostumisen eri tasoilla, vaiheissa ja erilaisin vaikutuksin. Nimen-

                                                        
133  Olen muodostanut termin löyhäyhteys käyttäen esikuvana sen asetekniikassa esiintyvää ”vasta-
kohtaa”, jäykkäyhteyttä, rakennetta, joka on dynaaminen, mutta niin tiivis, että sen avulla kyetään hal-
litsemaan tuliaseen rakenteisiin laukaisussa kohdistuvat suuret energiat (ks. esim. Smith 1996).  
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omaan näiden löyhäyhteyksien ansiosta strukturalistinen käsitys merkityksen muo-

dostumisen tasorakenteesta voi olla uskottava. Semioottiset tasot, diskursiivisten 

rakenteiden tasot ja yksittäiset tekstin toteutumat kytkeytyvät vaihtelua ja vivah-

teita mahdollistavalla suhteiden kudoksella. 

Kärjistävänä esimerkkinä opinnäytetyöhön liittyvistä merkityksen löyhäyhte-

yksistä toimikoon aineistoni tapaus AN1k2. Se on tekijänsä mukaan ”teoreettinen” 

työ siksi, että siitä puuttuu ”käytännöllinen” osuus, toteutettu sovellus, mahdolli-

sesti sellainen, jossa olisi ohjelmakoodin tai liikkuvien osien tuottamaa dynamiik-

kaa.  

Työ on siinä ilmenevien tiedon kriteerien ja käyttötapojen pohjalta määriteltä-

vissä varsin ”ei-teoreettiseksi” oppimateriaaliksi. Se koostuu itse asiassa pelkästä 

tekijänsä hiljaisen tiedon sovelluksesta, kuvasarjasta, jota harvat, hajanaiset inter-

net-viitteet kehystävät. Se edustaa siis mitä suurimmassa määrin kirjallisuusasui-

sen ”teorian” torjuvaa ja sen vastakohdaksi miellettyä ”käytäntöä”, vaikka käytäntö 

ei tarkoitakaan tässä yhteydessä sitä, että sovelluksessa olisi jotakin ”liikkuvaa”. 

Aineistoon sisältyvä opinnäytteiden ja niissä ilmenevän tiedonkäytön moninai-

suus on tässä tutkimuksessa pyritty ensin hajottamaan kiinnostaviksi havainnoiksi 

ja sitten kokoamaan uudelleen mallinnuksiksi.  Niitä käyttäen on kenties mahdol-

lista paremmin ymmärtää ja tukea sitä rikasta kulttuurista kenttää, jonka ammatti-

korkeakoulun eri koulutusaloja ja erilaisia orientaatioita sekä toimijoiden tavoit-

teita, tilanteita ja kykyjä ilmentävät opinnäytetyöt muodostavat. 
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14 Tiedonkäytön mallin ulottuvuuksista 
interventiomahdollisuuksiin 

Luvussa hahmotellaan reittiä opinnäytetyön toimijuudesta yhteisten kohteiden tun-

nistamiseen ja ammattikorkeakoulun tiedonkäsityksiin liittyviin interventiomah-

dollisuuksiin. 

14.1 Kiinteästä toimijuudesta tiedonkäytön interventioihin 

Aiempi tutkimus on määrittänyt opinnäytetyön keskeisen toimijuuden opiskelijan, 

ohjaajan ja työelämäkumppanin ”kolmikantana” rakenteellisesti yhteensopivaksi 

niiden kriteerien kanssa, joita sovelletaan ammattikorkeakoulun toiminnan arvioin-

tiin. Kärjistäen opinnäytetyön toimijuuskäsitys on ”tulosohjattua” ja metaforana 

muotoiltu myös ”geometrisesti” kolmioksi niin, että siihen on hyvin vaikea sovittaa 

uusia toimijoita. On siis vaara, että metafora alkaa muovata ilmiötä. 

Sekä tiedonhankintaan ja -hallintaan erikoistunut ammattikorkeakoulun sisäi-

nen toimija eli korkeakoulukirjasto että nykyiseen tietoyhteiskunnan infrastruktuu-

riin olennaisesti kuuluva internet sovelluksineen ja niihin liittyvine kulttuureineen 

on rajattu opinnäytetyötoimijuuden totunnaisen jäsennyksen ulkopuolelle. 

Ammattikorkeakoulukirjasto tunnistetaan opinnäytetöihin liittyvissä tutki-

muksissa heikosti. Tutkimus on halunnut korostaa ammattikorkeakoulun tietoym-

päristön niitä puolia, jotka ilmenevät muulla tavoin kuin ”triviaalisti” julkaisujen 

sisältöinä. Tarkasteluissa on painotettu asiantuntijoiden ja organisaatioiden hiljaista 

tietoa ja ammattikorkeakoulua sen tuntijana ja kehittäjänä. 

14.2 “Puuttumattomuuden periaate” kirjaston jäsentämisen 

piirteenä 

Myös kirjasto on toiminut, vaikkakin ehkä aktiivisesti tarkoittamattaan, ammatti-

korkeakoulun tietokäsityksiä kaventavasti asettuessaan organisaation ”varsinaisen 

toiminnan” nöyrän ja näkymättömän palvelijan asemaan. Tämä oli ehkä ymmärret-

tävää ammattikorkeakoulujen toiminnan alkuvaiheessa, kun haluttiin turvata edes 

jonkinlaiset kirjastopalvelut uuteen koulutusmuotoon. 

Ammattikorkeakoulukirjaston implisiittisesti kehittelemä, ylläpitämä ja intre-

senteilleen välittämä käsitys itsestään ainoastaan aineistojen neutraalina hankkijana, 

kuvailijana ja välittäjänä on esitetty toisaalla jäsennettynä ”puuttumattomuuden 
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periaatteeksi” (Kämäräinen & Saarti 2014). Periaatteen mukaan kirjaston on tär-

keää tuottaa käsittelemiään dokumentteja koskevaa metainformaatiota ja rajoittaa 

oma tiedontuotantonsa ja kiinnostuksensa siihen. 134  Ainoastaan astumalla ulos 

kirjastolaisen roolista ja oikeuttamalla tämä siirtymä muulla kuin ”kirjastoon” so. 

aineistojen kuvailuun ja käsittelyyn, liittyvällä osaamisellaan kirjaston henkilökun-

taan kuuluva voi kyseenalaistaa puuttumattomuuden lupauksen asettamat rajoituk-

set ja tulla esimerkiksi tasaveroiseksi hanketoimijaksi tai opinnäytetyöprosesseja 

laajemmin tukevaksi tietoasiantuntijaksi (vrt. luku 5.4.5). 

Käsitys kirjaston näkymättömyydestä ja suhteellisen vähäisestä merkityksestä 

on ”onnistuneesti” välittynyt kärjistyneessä muodossa ammattikorkeakouluja kos-

kevaan opinnäytetyötutkimukseen, joka pahimmillaan esittää kirjaston merkityk-

settömien opinnäytetöiden hylkyhyllynä tai kirjallisuuden passiivisena säilytys-

paikkana, josta internetin kautta löydettyjä julkaisuja tiedustellaan. 

Eräs puuttumattomuuden periaatetta haastava jäsennys löytyy 1960-luvun tie-

depoliittisesta keskustelusta. Valkoisen talon julkaisemassa ns. Weinbergin komi-

tean raportissa ”Science, Government and Information” esitettiin tutkimustyöhön 

liittyvän tiedonhankinnan ja -käytön tehostamista rekrytoimalla itsenäiseen tutki-

mukseen kykeneviä välittäjiä (”knowledgeable scientific middlemen”) hankki-

maan, arvioimaan ja suodattamaan tietosisältöjä spesialistien avuksi. Tavoitteena 

oli tarjota vaihtoehto ”pinoille relevantteja dokumentteja”. Ero vaihtoehtojen kes-

ken artikuloitiin tuolloin tietopalvelun ja kirjaston sekä dokumenttien ja informaa-

tion väliseksi (toisaalta information center vs.  technical library ja toisaalta "switch-

ing information, not documents").  (Weinberg et al. 1963, 33, 13.) 

Marginaalin ja aineistovaraston aseman sijasta kirjasto on oikealla paikallaan 

pikemminkin tietopalveluna ammattikorkeakoulun toiminnan ytimessä mahdollis-

taessaan riittävästi resursoituna asiantuntemuksellaan, kokoelmillaan ja verkos-

toillaan ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille pääsyn uusimpaan jul-

kaistuun tietoon ja tarjotessaan palveluita tiedon löytämisessä, arvioinnissa, va-

litsemisessa, jäsentämisessä sekä uuden tiedon luomisessa, näihin liittyvässä ope-

tuksessa ja ohjauksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. 

                                                        
134 Puuttumattomuuden periaate (engl. non-interference)  tunnetaan eri yhteyksissä, kuten politiikassa ja 
oikeuskäytännössä. Pelkistetysti sillä tarkoitetaan toimijoiden suvereniteetin kunnioittamista: valtion ei 
tule sekaantua toisten valtioiden asioihin eikä viranomaisen puuttua tarpeettomasti kansalaisten tai 
yritysten toimintaan. Oikeusistuimet eivät hyväksy kiellettyjä sopimuksia oikeustoimien perusteeksi 
eli ”jättävät puuttumatta”. Periaate muodostuu ongelmalliseksi, kun sitä soveltava toimintakulttuuri es-
tää moraalisen suojeluvelvoitteen toteuttamista. Puuttumattomuus ja interventio muodostavat siis jän-
nitteisen arvo- ja käsiteparin, johon liittyy valintoja sallivamman pluralismin ja ongelmiin puuttuvan 
solidarismin välillä. (Bellamy & McDonald 2004, Hemmo et al. 2006, 237, 243, Syvänen 2003, 186.) 
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14.3 Ammattikorkeakoulun tiedonkäsitykset ja tiedonkäyttö 

interventiokohteina 

Kuten edellä on todettu ja pyritty käsitteellisesti mallintamaan, ammattikorkeakou-

lua ja sen toimintaympäristöä luonnehtivat sekä lukuisat käsitykset tiedosta että nä-

kökulmien voimakkaat kärjistykset. Ylevät puheet tieteeseen perustuvasta opetuk-

sesta voivatkin seuraavassa hetkessä sulautua lähinnä naiivin realismin mukaisiin 

maailmankuviin, joissa vaikeisiin kysymyksiin on yksi, oikea vastaus, koska käy-

tännössä on kuitenkin näin eivätkä toimeksiantajat joka tapauksessa lue pitkiä pe-

rusteluita vaan ainoastaan johtopäätökset. 

Tiedonkäytön sense-making -mallillaan Brenda Dervin on korostanut viestin-

nän tarkastelussa totunnaisesti painotettujen sanoman ja lähettäjän sille antamien 

merkitysten sijasta niitä tulkintoja ja vaikutuksia, joita vastaanottajat antavat infor-

maatiolle, vaikkapa soveltavan tutkimuksen tuloksille omassa toiminnassaan. Kes-

keinen metafora on lähtötilanteen ja tavoitteen välisen kuilun ylittäminen tietoa 

hankkimalla ja käyttämällä. 

Yrjö Engeström lähtee kehittävän työntutkimuksen mallissaan puolestaan liik-

keelle ristiriidoista, toiminnan ongelmia koskevista havainnoista, joita työstämällä 

ja mm. uusia välineitä kehittämällä voidaan ehkä päästä kulttuurisesti kehittyneem-

pään toimintaan. Tietoperustan käsite on hänen käyttämänään osa tätä ristiriitojen 

käsittelyä, jäsennys tiedon ja toiminnan välisistä suhteista ja erilaisista lähtökohta-

oletuksista kehittyneemmän toimintamallin saavuttamiseksi. 

Carol Kuhlthaun esittämä tiedonhankinnan epävarmuusperiaate keskittyy tie-

donhankkijan ja -käyttäjän tunteisiin ja niiden vaihteluun hänen muodostaessaan 

uusia merkityksiä tietojen muokkaamista ja yhdistelemistä edellyttävässä tehtäväs-

sä. Malli horjuttaa kuvaa tarvitsemansa tiedon vaistomaisesti hankkivasta toimijas-

ta, jollaisena esimerkiksi ”tietoverkkoihin syntynyt” nuori on saatettu esittää.135 

Jaana Porran jäsennys konemaisista ulkoaohjautuvista systeemeistä verrattuina 

tematisoivaan toimintaan kykeneviin sisäiseen mielekkyyteen perustuviin ihmisen 

toimintajärjestelmiin sekä näiden kohtaamisesta traditioissa ja käytännöissä kolo-

niamaisina systeemeinä muodostaa yhden välineen tarkastella tiedonkäytön kon-

teksteja ammattikorkeakoulussa. 

                                                        
135 Donald Tapscottin teokset Growing up digital : the rise of the net generation (1998) ja  Grown up 
digital : how the net generation is changing your world (2009) heijastavat osaltaan tällaisia käsityksiä 
(Tapscott 1998, Tapscott 2009 eri kohdin).  



258 

Tiedonkäytön ilmiöiden tunnistaminen ja rajaaminen interventiokohteiksi 

synnyttää ekspansiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti kohteen laajetessa to-

dennäköisesti tarpeita tarkastella ammattikorkeakoulun tiedonkäsitysten perusteita, 

niiden kehitystä, vaihtelua ja taustaoletuksia lähemmin. Realistisesti on odotetta-

vissa pikemminkin toimijoiden vastarintaa kuin voimakasta halua ryhtyä tähän. 

14.4 Yhteenveto 

Toimijoiden hiljainen tieto, kerätty, järjestetty ja analysoitu primaariaineisto, kir-

jastojen tarjonta ja erityisosaaminen sekä validit näkymät internetiin ovat opinnäy-

tetyön jäsennetyn tietoympäristön ulottuvuuksia.  

Tämä ympäristö on olemassa ja osallisena toiminnassa riippumatta siitä, kuin-

ka hyvin se tunnistetaan ja vaikka joitain sen piirteitä kiellettäisiin. Ympäristössä 

on systeemisesti eri tavoin ilmeneviä osia: ensiksi ”koneita”, jotka eivät juuri jousta 

tai reagoi yksittäisen opinnäytetyöhankkeen piirteisiin. Toiseksi siinä on ainut-

kertaista kokemusta ja merkityksellistämistä edustavia temaattisia kiteytymiä. Kol-

manneksi opinnäytetyön ympäristössä on käytäntöjen ja perinteiden sekä niiden 

erilaisten tilojen muodostamia katkonaisia jatkumoita, jotka voivat niihin valikoi-

den ja uudistaen liittymällä tarjota tukea opinnäytetyön hahmottumiselle, etenemi-

selle ja valmistumiselle. 

Opinnäytetyötoiminta tarjoaa erityisiä mahdollisuuksia, joita ei tule hukata sii-

hen, että opiskelijat voivat valmistua ja ammattikorkeakoulu saada suoritusperus-

teisen rahoituksensa tieteellisen toiminnan oletettuja piirteitä karkeasti jäljittele-

vien tiedonkäytön rituaalimuotojen ja pikku näytelmien avulla tai siihen, että ”sal-

litut” toimijat rooleineen etukäteen rajattaisiin ja lueteltaisiin.  

Opinnäytetyön ympäristö on rikkonaista maastoa, jossa toimijat joutuvat koh-

taamaan ristiriitaisuuksia ja epäjatkuvuuksia. Siksi yhteisten tarkastelun ja työstä-

misen kohteiden löytäminen ja niiden jatkuva tarkastelu on keskeistä opinnäy-

tetyötoiminnan kulttuurisessa kehittämisessä. Kirjallisuuskatsaus, ymmärrettynä 

konventionaalisia käsityksiä laajemmin ja niihin liittyvien perinteiden rasituksia 

purkaen, voi toimia yhtenä yhteisen työstämisen alustavana kohteena. Kohteiden 

kehittelyssä tulee ottaa huomioon koulutusalojen kulttuurien sekä opiskelijoiden, 

ammattikorkeakoulun ja kumppanien tiedonintressien ohella myös yksittäisten 

opinnäytetyöhankkeiden kokemuksia ja havaittuja ongelmia. Käytettyä terminolo-

giaa paljon olennaisempaa on ymmärtää ja ylläpitää kirjallisuuskatsauksen, teoreet-

tisen viitekehyksen tai tietoperustan työvälineluonnetta sekä havaita ja torjua sen 
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ritualisoituminen ja liiallinen etääntyminen opinnäytetyön toimijoiden konkreetti-

sista tilanteista. 
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15 Tulosten yhteenveto 

Tutkimustehtäväksi on yleisellä tasolla määritelty opinnäytetöiden tiedonkäyttöön 

liittyvien ilmiöiden tunnistaminen ja analyysi sekä tiedonkäytön mallin hahmottelu. 

Tutkimustehtävä avautuu kolmeksi ulottuvuudeksi. 

(1) Rakenteisuus tarkastelee, millaisia osia ja toiminnan struktuureja ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyötä laadittaessa kohdataan ja käytetään.  

(2) Tilanteisuus tarkastelee opinnäytetyön tekemisen kokemusta ja sen ilmai-

semista. Tiedonkäytöllä on aina subjekti ja tällä subjektilla oma elämänhistoriansa, 

jonka kontekstiin opinnäytetyö asettuu. Tilanteisuuden ilmaisutavat vaihtelevat. 

(3) Jäsenyys tarkastelee opinnäytetyön asettumista osalliseksi perinteistä ja 

käytännöistä, erityisesti osallisuutta tiedonkäytön käytännöissä. Ammattikorkea-

koulussa osa näistä käytännöistä pohjautuu tiedekorkeakoulujen traditioihin, osa 

taas ammatillisiin perinteisiin. Toimijat luovat näistä omia tulkintojaan ja so-

velluksiaan. 

15.1 Opinnäytetyötoiminnan kolme osajärjestelmää 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminta hahmottuu kolmena osajärjestelmänä, 

joilla on erilaiset olemassaolon tavat ja toiminnan dynamiikat.  

Opinnäytetyön tekeminen on osallisille, erityisesti tekijälle, sellaisenaan kos-

kaan toistumaton, tässä mielessä ainutkertainen ja merkityksellinen elämäntapah-

tuma. Opinnäytetyö raportoidaan kuitenkin erityisesti sen kohteen, tavoitteen ja 

saavutettujen positiivisten tulosten näkökulmasta. Tekijän kokemusten käsittelylle, 

kohdatuille ongelmille ja opinnäytetyön tulosten käytölle omistetaan niukasti huo-

miota. Aineistoon sisältyy yksittäinen tapaus, jossa jälkimmäiset painottuvat muita 

tapauksia enemmän. Päiväkirjat ja blogit voivat kuitenkin toimia tämän ulottuvuu-

den toteutumista tukevina opinnäytetyötekstin ulkopuolisina välineinä.  

Eräissä aineiston tapauksissa tekijä ja tekijän tilanne on häivytetty yksittäistä 

lyhyttä mainintaa lukuun ottamatta. Tällaiset opinnäytetyöt toteuttavat ”objektii-

visuuden” tavoitetta tulkittuna eräänlaiseksi ”tekijättömyydeksi”. Opinnäytetyö 

esitetään koulutusalan kenen tahansa (noviisi)edustajan tekemäksi, jolloin rapor-

toinnin sävy on mitä ilmeisimmin ristiriidassa opinnäytetyön koettujen merkitysten 

kanssa, vaikka palveleekin viestintätavoitteita koulutusalalla tutulla tavalla. Opin-

näytetyön tekemisen kokemusta ja merkityksiä voidaankin käsitellä opinnäytetyön 

tekstistä erillään, internetissä pidetyissä blogeissa tai (ei-julkisissa) päiväkirjoissa. 
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Opinnäytetyön teettäminen on ammattikorkeakoululle ulkoa ohjattua toimintaa, 

jolla on jatkuvan, omia perusteitaan julkisesti kyseenalaistamattoman rutiinikoneen 

luonne. Tämä osajärjestelmä tuottaa määrällistä aineistoa hyväksytyistä opinnäyte-

töistä. Opinnäytetöiden sisällöt sekä niihin sisältyvä tai niiden tuottama kokemus, 

oppima ja tieto ovat tälle osajärjestelmälle merkityksettömiä. Aiemmin teettämis-

toiminnan olemassaoloa ylläpiti lain eksplisiittinen maininta opinnäytetyöstä tut-

kinnon osana, nyttemmin sitä ylläpitävät asetustasoinen maininta sekä ammattikor-

keakoulujen ja opetusministeriön väliset tulossopimukset sekä muodostuneet, nuo-

ret ja vaihtelevat traditiot. 

Toimeksiantajalle, opinnäytetyön tilaajalle, yksittäinen opinnäytetyö voi näyt-

täytyä joko ainutkertaisena projektina ja kokemuksena tai osana vakiintunutta käy-

täntöä tarjota aiheita, osallistua opinnäytetyöhön eri tavoin sekä ylläpitää verkosto-

suhteita ammattikorkeakouluihin ja hyödyntää tuloksia toiminnassaan. Toimeksi-

antajien tavat merkityksellistää ja dokumentoida teettämistoimintaa eivät käy suo-

raan ilmi opinnäytetöiden teksteistä vaan niiden tarkastelu edellyttää toisenlaisten 

aineistojen ja tutkimuksellisten lähestymistapojen hyödyntämistä.  

Opinnäytetyön tukeminen on projektinomaista interventionistista toimintaa, 

jonka toimijoiksi aiempi tutkimus on kolmikantamallin mukaisesti ja ohjaamana 

tunnistanut enimmäkseen vain ohjaajan ja mahdollisen toimeksiantajan edustajan. 

Kolmikantamallin arkkitehtuuri ja kyseenalaistamaton soveltaminen ovat tehneet 

vaikeaksi tunnistaa sen ulkopuolista, opinnäytetyön tekijään, ohjaajaan ja tilaajaan 

paikantumatonta, toimijuutta.  

Nykyiset ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt ovat tiedonkäytön kannalta 

olennaisesti sidoksissa internetiin. Huomattava osa opinnäytetöihin kelpuutettujen 

lähteiden laadullisesta kirjosta on ns. ”nettilähteitä”, ts. haettavissa sisältönsä pe-

rusteella hakukoneilla ja viitattavissa URI-yksilöinneillä. Sekä tiedonlähteitä että 

niitä koskevaa keskustelua etsitään internetin eri foorumeilta.  Opinnäytetyöhön 

liittyvän tiedonkäytön kannalta olennaiset internetin erilaisten käyttötapojen, kir-

jaston sekä Theseus-tietokannan merkitykset ovat jääneet aiemmalta ammattikor-

keakoulujen opinnäytetöihin kohdistuneelta tutkimukselta käsittelemättä. Internet 

voidaan nähdä varsin keskeisenä opinnäytetyön toimijana. 

Laajemman toimijuuden vähälle huomiolle jättäminen on yhteensopivaa sen 

kanssa, ettei opinnäytetöiden tuloksilla ole ammattikorkeakouluun liittyvän teettä-

mistoiminnan kannalta olennaista merkitystä, sillä rahoitukseen vaikuttavat kritee-

rit eivät suoraan käsittele opinnäytteiden sisältöjä ja merkityksiä. Toisaalta ammat-

tikorkeakoulutoimijoiden intressinä on ollut tuottaa eroa tiedekorkeakouluihin ko-
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rostamalla hiljaisen tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuden osuutta, pyrkien kui-

tenkin sovittamaan sitä yhteen ”tieteellisyyteen” liitettyjen lähteisiin viittaamisen 

kulttuurien kanssa. 

15.2 Rakenteisuus 

Rakenteisuuden ulottuvuudella opinnäytetyön ongelmiin tavoitellaan aiemmin 

määriteltyjä ratkaisuja, struktuureja, malleja tai esikuvia. Vastuuta opinnäytetyön 

hahmottumisesta pyritään siirtämään näiden mekanismien hoidettavaksi. Opinnäy-

tetyön tekijä pyrkii saattamaan tuotoksensa vakiintuneen rakenteen kaltaiseksi ja 

häivyttämään yksilöllisyytensä tekijänä. 

Rakenteisuuden ulottuvuutta kuvaa systeemityyppinä koneen kaltaisuus ja tie-

tokäsityksenä objektivismi. Rakenteisuuden tietokäsitykseen voi liittyä tiettyä naii-

viutta: osoitus tietyn ratkaisun, kuten tiedonlähteen tai merkintätavan, aiemmasta 

käytöstä riittää validoimaan sen käyttökelpoiseksi ja lopettamaan vaihtoehtojen et-

simisen ja vertailun.  

15.3 Tilanteisuus 

Tilanteisuuden ulottuvuudella tekijän ja opinnäytetyöhankkeen ainutkertaiset omi-

naisuudet ja näihin perustuvat valinnan mahdollisuudet ovat läsnä ja korostuvat. 

Tilanteisuuden ulottuvuudella tekijä voi ilmaista aiheensa kanssa yksin olemista, 

esimerkiksi tunnetta ja uskomusta siitä, ettei hänen valitsemaansa tai hänelle annet-

tua aihetta tai näkökulmaa ”ole kukaan muu käsitellyt”. 

Ulottuvuuteen voi sisältyä hallinnan ja omnipotenssin tunteita; tekijä näkee 

itsensä aiheensa asiantuntijana, jonka on mahdollista käyttää ja esittää tietämystään 

sitomatta esitystään muiden tuottamaan ja omaksumaansa dokumentoituun tietoon. 

Tilanteisuuden ulottuvuus tarjoaa mahdollisuuksia haastaa ja määritellä uu-

delleen opinnäytetyöhön kohdistuvia odotuksia. Tilanteisuuden ulottuvuudessa te-

kijä esimerkiksi tekee ratkaisuja kontribuutionsa luonteesta, kuten työnsä sijoittu-

misesta suhteessa teorian ja käytännön kategorioihin, tai opinnäytetyöraportin ra-

kenteen tulkinnasta käsittelytapansa mukaisesti. 

Tilanteisuuden ulottuvuutta kuvaa systeemityyppinä ihmisyys maailmassaolo-

na. Tietokäsityksenä tilanteisuuden ulottuvuutta luonnehtii ymmärrys subjektiivi-

sesta, omakohtaisesti konstruoidusta tiedosta. 
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15.4 Jäsenyys 

Jäsenyyden ulottuvuudessa on kyse rakenteisuuden ja tilanteisuuden reflektiivisiä 

ja ohjauksellisia mahdollisuuksia tarjoavasta yhteensovittamisesta. Kun opinnäyte-

työn toimijat pyrkivät rakenteisuuden ulottuvuudessa etsimään ja soveltamaan 

aiemmin tehtyjä ratkaisuja ja kokevat tilanteisuuden ulottuvuudessa toimivansa 

ennen kaikkea itse subjekteina, jäsenyyden ulottuvuus merkitsee tämän asetelman 

tunnistamista, käsittelemistä ja hyödyntämistä. 

Jäsenyyden ulottuvuudessa objektiivisen ja subjektiivisen jännite laukeaa in-

tersubjektiivisuuteen, käsitykseen siitä, että tietoon liittyy sen tunnistajien yhteisö 

odotuksineen, arvoineen ja normeineen. Ulottuvuutta kuvaavat koloniatyyppisen 

systeemin piirteet, jotka toteuttavat vakiintuneen tilan ja sen äkillisen muuttumisen 

dynamiikkaa, jonka yksityiskohtien mallintaminen on kuitenkin vaikeaa. 
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16 Diskussio 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää aineistolähtöinen malli ammattikorkeakoulun 

opinnäytetöissä tapahtuvasta tiedonkäytöstä. Mallia ja kehittämisprosessin tuotta-

maa oppimaa voidaan soveltaa hankkeiden tiedonmuodostuksen ja ammattikorkea-

koulun tiedonkäsitysten perusteiden tarkasteluun. 

Tutkimuksen keskeinen käynnistäjä oli informaatikon tehtävässä kokemani 

huoli opinnäytetöiden sekä niitä edeltävien kirjallisten esitysten lähteistä.  Tämä 

huolen ilmaisu on sekä ammattikorkeakoulun että amk-kirjaston näkökulmasta 

ikään kuin sopimaton, sillä kirjasto ei kuulu opinnäytetyön ja laajemmin ammat-

tikorkeakoulun tiedonmuodostuksen vakiintuneisiin toimijoihin, vaan on näille 

passiivisesti tarjolla, puuttumatta ja kantaa ottamatta. Aiempi ammattikorkeakou-

luun kohdistuva opinnäytetyötutkimus haparoi ja vähättelee kohdettaan artikuloi-

dessaan kirjaston merkityksiä. Hanketoiminnan osalta sen sijaan on olemassa sy-

vempää tutkimuksellista artikulaatiota ammattikorkeakoulun kirjaston toimijuu-

desta (Lahtinen 2016). 

Opinnäytetyön toimijoiksi on sekä taloudellisin että ammattikorkeakoulun ver-

kostoitujaimagoon liittyvin perustein kiinnitetty opiskelijan, ohjaajan ja työelä-

mäkumppanin ”kolmikanta” (Rissanen 2003). Tämän toimijuuskäsityksen myötä 

opinnäytetyötoimintaan on päätynyt käsitys, että myös tiedonhankinnan ja -käytön 

osaaminen on implisiittisesti ”kolmikannan” hallussa. Tämä puolestaan on sopinut 

kirjastolle, jolla on selviämistä perinteisissä tehtävissään vallitsevissa niukan re-

sursoinnin ja säästöpaineiden olosuhteissa. Aineistojen hankintaan, järjestämiseen 

ja opiskelijoiden perehdyttämiseen keskittyminen ja ammattikorkeakoulun tiedon-

käytön kulttuurien sivusta seuraaminen ei nähdäkseni ole optimaalinen tapa hyö-

dyntää ja kehittää kirjaston asiantuntijuutta ja osallisuutta. Korkeakoulukirjasto tar-

vitsee osaamisensa nykyistä parempaa tunnistamista ja tunnustamista; näiden myö-

tä siitä vähitellen voi tulla opinnäytetyö- ja hanketoiminnan sekä ammattikorkea-

koulun tietokäsitysten muotoilun merkittävä osallinen. 

16.1 Tutkimus aktanttimallin sovelluksena 

Koska käsillä olevassa tutkimuksessa on keskeisesti tarkasteltu opinnäytetöitä ak-

tanttijäsennysten avulla, on perusteltua hyödyntää niitä myös osana tutkimuksen 

reflektoivaa yhteenvetoa. Aktanttirakenteet kuvaavat toimintaa abstrakteina kerto-

muksina tavoitteen asettamisesta ja pyrkimyksestä saavuttaa se esteistä huolimatta. 
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Myös tiedonkäyttöä merkityksellistämään pyrkivä sense-making -malli kuvaa läh-

tötilanteen ja tavoitteen välisen kuilun ylittämistä sisältäen samoja keskeisiä ele-

menttejä. Seuraava tarkastelu jäsentää käsillä olevan tutkimuksen, edeten konteks-

tia luovista lähettäjä- ja subjektiaktanteista kohteeseen, toiminnan edellytyksiin 

vaikuttaviin auttaja- ja vastustaja-aktantteihin ja lopuksi vastaanottaja- ja havain-

noiva subjekti -aktanttien myötä tutkimustulosten käyttöön ja jatkotutkimuksen 

teemoihin. 

16.1.1 Tutkimusta perustelevat lähettäjät 

Aiempi tutkimus ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnasta on pääosin sitou-

tunut rajoittuneeseen, "kolmikantaiseen" käsitykseen opinnäytetyön toimijuudesta, 

joka on rajannut kirjastonkin aktiivisten toimijoiden ulkopuolelle. Näin asettunees-

sa tutkimuksessa kolmikanta on osa tutkimusongelmien määrittelyä ohjaavaa esi-

ymmärrystä (Rissanen 2003, 21)  eikä siitä hellitetä vielä johtopäätöstenkään yh-

teydessä  vaikka myönnetäänkin, että lähtökohtaan liittyy "haasteita" (ibid., 240). 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä käsittelevässä tutkimuksessa yleisen (Julku-

nen 2002, Rissanen 2003, Frilander-Paavilainen 2005, Heinonen 2006, Hyrkkänen 

2007, Vuorijärvi 2013) näkemyksen mukaan työelämälähtöisen opinnäytetyön 

"todellisuus ja käytännöt" rakentuvat kolmikannalle. Näin rajatun ”todellisuuden” 

muodostaman luolan ulkopuolelle on ollut aiemmassa tutkimuksessa vaikea ku-

rottaa tai edes nähdä. Leinonen (2012) on tehnyt ehdotuksen kolmikannan laajen-

tamisesta vertaisopiskelijat käsittäväksi nelikannaksi, mutta tämä ei poista perus-

ongelmaa: ennalta kiinnitettyä toimijuutta. 

Kirjasto on ilmentänyt heikosti haluaan tunnistaa opinnäytetyötoimintaa erityi-

senä osallistumisen kohteena. Sen omaa luolaa rajaavat kirjaston seinät ja metado-

kumentaarinen tehtävä. Tiedonjärjestäminen on sille sallittua, mutta -tuottaminen 

kiellettyä. On puhuttu liian yleisellä tasolla informaatiolukutaidosta ja toisaalta jä-

tetty asiakkaan tiedontarpeiden konteksti ja jatkuvuus tunnistamatta asiakaspalve-

lutyössä. Erityisellä panostuksella tätä tilannetta on kuitenkin mahdollista muuttaa. 

Koulukirjastoihin liittyvässä tutkimuksessa on tarkasteltu mm. kirjastohenkilökun-

nan ja opettajien työnjakoa kokeiluhankkeessa. Relevantti havainto on, että tulee 

kiinnittää erityistä huomiota kirjastoammattilaisten osaamisen tunnistamiseen ja 

asianmukaisesti resursoiden suunnata sitä muiden toimijoiden tukemiseen perin-

teisen kirjastonhoidon painotusten ohella tai jopa sijasta. (Kurttila-Matero 2011, 

112–113.) 
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Tämän tutkimuksen keskeinen kontribuutio on osoittaa laajempien toimijuu-

den ja toiminnan jäsennysten mahdollisuuksia opinnäytetyötoiminnan ymmärtä-

misessä. Tarkastelu on rajattu dokumentoituun tiedonkäyttöön opinnäytetyöteks-

teissä ja eräiden tapausten blogi- tai päiväkirjamerkinnöissä. Tätä perustelevat sekä 

tutkimustaloudelliset syyt että odotettavissa olevat käsitteelliset ja tutkijan positi-

oon liittyvät vaikeudet muiden tiedonkäytön aspektien, kuten hiljaisen tiedon hyö-

dyntämisen, osalta. 

16.1.2 Subjekti tutkimuksessa 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä tarkastelevaa tutkimusta on tehty enimmäk-

seen kehysorganisaation sisältä käsin. Käsillä oleva tutkimus on itsenäistä verrat-

tuna tietyn ammattikorkeakouluyhteisön jäsenenä tehtyyn tutkimukseen. Samalla 

olen ammattikorkeakouluyhteisön ulkopuolisena tutkijana menettänyt mahdolli-

suuksia koulutusala- ja organisaatiokohtaiseen hiljaiseen tietämiseen opinnäytetyö-

toiminnasta. 

Julkitavoitteena ammattikorkeakoulun opettajat pyrkivät opinnäytetyötoimin-

taa tutkiessaan kehittämään organisaatiotaan luomalla uutta ymmärrystä siitä (ks. 

esim. Leinonen 2012, 30). Samalla tutkimus on ammatillisen opettajankoulutuksen 

sisältämien kehittämistehtävien muodossa toteutettuna osaltaan tuottanut tekijöil-

leen opettajapätevyyttä tai tutkijakoulutuksessa suoritettuna kelpoisuutta esimer-

kiksi yliopettajan tehtäviin. Opettaja-tutkijat mainitsevat säännöllisesti myös ohja-

uskokemuksensa osana toimijuuttaan. Opinnäytetöitä tutkiva opettaja on siis pi-

kemminkin osa kohdettaan ja sitä koskevan tiedon portinvartija kuin sitä etäisyyden 

päästä tarkasteleva huomioija. 

Opinnäytetyön tekijään subjektina liittyy kärkevä ristiriita: hänen on oltava in-

novatiivinen ei-kukaan. Opiskelijat ovat opinnäytetöiden subjekteina ammattikor-

keakoululle välttämättömiä tuloksentekijöitä, joiden oletetaan osoittavan innovatii-

visuutta työelämässä sekä opintojen aikana että erityisesti valmistuttuaan. Innovaa-

tiokompetenssin arviointiin on kehitetty mittareita ammattikorkeakoulujen projek-

teissa (Räsänen toim. 2014). Samalla opiskelijoita koulutetaan objektivistista tie-

dediskurssia seuraten opinnäytetyön tekijänä häivyttämään itsensä.  

Tekstilajitutkimuksessa opinnäytetyötekstiä mallinnettaessa on kiinnitetty 

huomiota passiivin käyttöön persoonamuotojen sijasta. Persoonamuotojen käytön 

on todettu jäävän myös opinnäytetyön diskussiossa vähemmistöön passiiviin ver-

rattuna.  (Vuorijärvi 2013, 140, 157, 223.) Passiivia käytetään osoittamaan institu-
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tionaalista tutkijan roolia, siis välillisesti vakuuttamaan lukijaa siitä, että ammatti-

korkeakoulussa osataan toimia tutkimuksellisesti persoonan tuottamat häiriötekijät 

häivyttäen. Innovaatiotoiminnassa persoona taas voidaan nähdä ammattikorkea-

koulun kontekstissa yhtenä palvelumuotoilun kohteena, jonka kehittymistä koulu-

tuksessa voidaan seurata mittarien avulla (esim. Harmoinen 2014, 22).  

Tässä tutkimuksessa käytettyjen systeemikehysten valossa nämä havainnot 

kertovat pyrkimyksistä ylläpitää käsitystä ammattikorkeakoulun toiminnasta ko-

neena ja laajentaa käsitystä koskemaan myös ammattikorkeakoulussa työskentele-

viä ihmisiä. 

16.1.3 Tutkimuksen kohteesta tavoitteisiin 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä on jäsennetty tässä tutkimuksessa (1) tie-

donkäytön ilmiöiden ja niitä kehystävien kontekstien kannalta, (2) suhteessa teke-

misen, teettämisen ja tukemisen toimintajärjestelmiin, joilla on toisiinsa verrattuna 

erilaiset ilmenemisen tavat (3) hyväksyttyjen opinnäytetöiden raporteissa ja niiden 

tekemiseen liittyvissä päiväkirjoissa tai blogeissa ilmenevien valintojen ja näitä 

taustoittavien systeemisten sitoumusten kannalta. 

Tutkimuksen kohde ilmenee valittuina tapauksina ja näiden tapausten tarkas-

telun pohjalta kehkeytyvinä ulottuvuuksina. Tiivistetysti sanoen: tapaukset on va-

littu tiedonkäytöstä saatavan kuvan monipuolisuuden ja monimutkaisuuden tun-

nistamiseksi. Monipuolisuus viittaa tässä siihen, ettei tiedonkäyttö ammattikorkea-

koulun opinnäytetöissä asetu yhteen tai edes muutamaan selväpiirteiseen muottiin. 

Monimutkaisuus puolestaan liittyy siihen, ettei Theseus-tietokannan tarjoamasta 

laajasta aineistokorpuksesta voida esittää uskottavia odotuksia havaintojen saturoi-

tumisesta, ellei ennakolta kiinnitetä relevanssiltaan merkittäviä ulottuvuuksia. Tä-

hän liittyy Theseuksen yhtenäisen ja julkisen tallennuspolitiikan puuttuminen. Tut-

kimus kykenee siis vain tarjoamaan tietyn apparaatin sekä avaamaan uran alkupään 

voimatta kertoa, mitä löydöksiä on odotettavissa, jos esimerkiksi alettaisiin tutkia 

tietyn koulutusalan tiedonkäytön ilmiökirjoa eri ammattikorkeakouluissa tai foku-

soitua eri opettajien ohjaamissa töissä esiintyviin paikallisiin ilmiöihin. 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä opinnäytetyötoiminnan 

oletuksista ja sitoumuksista erityisesti tiedonkäytön ilmiöitä tarkastelemalla. Nämä 

jäsentyvät luontevasti kolmeen ulottuvuuteen: (1) oletus toimijoista riippumatto-

mista ja kyseenalaistamattomista rakenteista, joita luonnehtii objektivistinen tie-

donkäsitys ja sitoutuminen opinnäytetyöhön koneen kaltaisena järjestelmänä, (2) 
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toimijoiden tilanteisiin ja taustoihin sitoutuva erityisyys, jota luonnehtii opin-

näytetyöhanke subjektiivisena kokemuksena sekä (3) edellisiä lähtökohtia reflek-

tiivisesti toisiinsa suhteuttava pyrkimys, joka tunnistaa tehtyjen ratkaisujen aseman 

intersubjektiivisesti hahmottuvien perinteiden ja käytäntöjen jatkajina ja valintojen 

kohteena. 

16.1.4 Tutkimuksen mahdollistavat auttajat 

Tutkimuksen auttajiksi on selkeintä tunnistaa metodologia sekä muut sovelletut 

viitekehykset ja käsitteistöt. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä aiemmin tutki-

neista Frilander-Paavilainen (2005, 183) on oman tutkimuksensa osalta todennut 

metodologisten valintojen johtaneen myös uudenlaiseen tutkimustehtävän muo-

toiluun. Tunnistettua tutkimusaukkoa voidaan siis pitää tutkimuksen motivoijan eli 

lähettäjäaktantin ohella myös auttajaan liittyvänä tuloksena. 

Theseus-tietokanta on tutkimuksen keskeinen tekninen auttaja. Aiemmissa 

vastaavissa tutkimuksissa aineisto on saatu esimerkiksi tutkijan tiettynä ajanjak-

sona ohjaajan roolissa käsittelemistä opinnäytteistä (Vuorijärvi 2013, 26). Käsillä 

olevassa tutkimuksessa aineistot ovat peräisin Theseuksesta kahta tapausta lukuun 

ottamatta, joista toista ei ollut tallennettu ja toinen sisältyy tietokantaan, mutta va-

likoitui aineistoon muulla tavoin kuin tietokantaa tarkastelemalla.   

Käsillä olevassa tutkimuksessa generatiivisen kulun malli ja systeemien luo-

kittelu (1) ulkoa ohjattuihin, koneen kaltaisiin, (2) ainutkertaisina ja autonomisina 

maailmassaoloina ilmeneviin inhimillisiin järjestelmiin (human systems, Porra 

1996) sekä (3) näitä kohtauttavia käytäntöjä käsitteellistäviin koloniarakenteisiin 

muodostavat keskeisen viitekehyksen, jonka hyödyntämistä tukee metodologisena 

taustana grounded theoryn johtoajatus teorian muodostuksen aineistolähtöisyy-

destä. Näiden välinen suhde jäsentyy siten, että strukturalistis-systeeminen kehys 

on läsnä aineistoihin suuntautuvassa tarkastelussa, kuitenkin niin, ettei aineistosta 

nousevia löydöksiä pyritä ilmiötasolla pakottamaan analyysikehikoihin.136 Struk-

turalistis-systeemisen kehyksen tehtävänä on toimia löydöksiä kohdespesifistä 

kontekstista irrottavana jäsennyksenä kohti yleisempää soveltamista. 

                                                        
136 ”To preconceive relevance is to force data, not to discover from data what really works as a relevant 
explanation” (Glaser & Strauss [1967] 2006, 142-143). Urquhart  korostaa ”pakottamisen” (forcing) 
vastakohtana aineiston käyttöä ilmiöiden ymmärtämisessä ja ymmärtämisen välineiden (kategorioiden) 
ja niistä muodostuvan kokonaisuuden kehittämisessä (”to build the theory out and upwards”, Urquhart, 
2013, 18). 
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Jäljempänä tarkastellaan yhtenä jatkotutkimuksen kohteena hypoteesia, että eri-

tyisesti ammattikorkeakoulua lähellä olevien kehittämishankkeiden tiedonkäytössä 

on vastaavuutta opinnäytetöiden tiedonkäyttötoimintaan. Tällöin tutkimuksen 

tavoitteena voisi olla näitä sovellusalueita (opinnäytetöitä ja ”varsinaista” hanke-

toimintaa) yhdistävän kehyksen luominen, jossa olisi yksittäisen sovelluksen alan 

(substantive theory) yli ulottuvan formal theoryn piirteitä (Glaser & Strauss [1967] 

2006, 79–80). 

16.1.5 Tutkimuksen vastavoimat 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyökulttuurin eräs piirre vaikuttaa olevan tutkiel-

maprosessin kuluessa kohdatuista ongelmista vaikeneminen. Opiskelijat eivät juuri 

kerro tekstissään opinnäytetyönsä puutteista ja myös ohjaajat voivat hyväksyä esi-

merkiksi ilmeistä plagiointia sisältäviä töitä (Moore 2010, Kämäräinen et al. 2015). 

Opinnäytetöiden tallennusalustana toimivan Theseus-tietokannan julkaisupolitiik-

koja ei ole eksplisiittisesti esitetty; ilman erillistä tutkimusta ei ole koottua ja jul-

kista tietoa perusteista ja prosesseista, joilla säädellään opinnäytetöiden tallenta-

mista Theseus-tietokantaan tai tallentamisesta pidättäytymistä eri koulutusaloilla ja 

eri ammattikorkeakouluissa.  

Ei voida ilman eri tutkimusta sanoa, sosiaalistuvatko opiskelijat puolustamaan 

ammattikorkeakoulua jättämällä toteutuksen ongelmien pohtimisen opinnäytetöis-

sään vähälle huomiolle vai onko kyse oman työmarkkinakelpoisuuden lisäämisen 

itsenäisestä pyrkimyksestä. Ammattikorkeakoulun opettajilta on tunnistettu vah-

vasti sitoutunutta yhteisöllistä ”amkilaisuutta” sekä joko ammatti-identiteettiin tai 

hanketoimijuuteen suuntautuvaa heimosamastumista (Herranen 2003, Mäki 2012). 

Laajala (2015) odottaa opiskelijoilta sosiaalistumista ammattikorkeakoulussa val-

litsevaan keskustelukulttuuriin osallistumiseen. Opetussuunnitelma toimii tällai-

sen ”osallistamisen” yhtenä välineenä. (Laajala 2015, 49, 209.)   

Käsillä olevaa tutkimusta tultaneen arvostelemaan siitä, että se kenties antaa 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminnasta haparoivan ja epätasaisen kuvan, 

joka ei sovi ammattikorkeakoulun itsestään ylläpitämään professionaaliseen julki-

vaikutelmaan, käsitykseen markkinoitavissa olevasta spesialiteetista (ks. esim. 

Heinonen 2006, 107–110). Tutkimuksellani olen pyrkinyt pureutumaan niihin sys-

teemisiin lähtökohtiin, jotka ohjaavat opiskelijoita ehkä näkemään opinnäytteen (1) 

sääntöjen määrittämänä koneena, (2) henkilökohtaisina tiedonkäytön kokemuksina, 

joihin voi liittyä myös yksin jäämisen tuntemuksia, tai (3) mahdollisuutena hyö-



271 

dyntää ja muokata erilaisia traditioiksi muotoutuneita tai muotoutuvia opinnäy-

tetyön ja sitä tuottavan dynamiikan rakenteita. Vastustajana ei niinkään näyttäydy 

opinnäytetyöhön liittyvien tiedonkäytön valintojen moninaisuus vaan se, ettei kou-

lutus riittävästi valmenna kohtaamaan sitä. Tätä ongelmaa ammattikorkeakoulu kä-

sittelee paljolti retorisin keinoin, tunnistamalla ja tuottamalla markkinahenkisiä uu-

distermejä, joita viljellen lähinnä kyetään antamaan vaikutelmia ongelmien tunnis-

tamisesta ja käsittelemisestä. 

Tutkimus tuo siis esiin niitä ongelmia, joita ammattikorkeakoululla on tulkites-

saan ja tuottaessaan itseään tiedonhankinnan, -tuottamisen ja käytön toimijana. 

16.1.6 Tutkimuksen vastaanotto ja tulosten käyttäminen 

Vastaanottaja-aktantissa kertautuu tutkimuksessa keskeinen tiedonkäytön näkökul-

ma; vastaanottaja-aktantti ilmentää saavutettujen tulosten käyttämistä ja suhtautu-

mista niihin. 

Tämän tutkimuksen keskeinen potentiaalinen vastaanottaja on ammattikorkea-

kouluyhteisö. Jatta Herranen totesi jo vuonna 2003 ilmestyneessä tutkimuksessaan 

ammattikorkeakoulua jäsentävistä diskursseista, että ammattikorkeakoulua sitä 

koskevan muutospuheen kautta tarkasteltaessa sitä eivät enää seuraa "menneen ajan 

yksinkertaisuus (monotonisuus), selkeys, vakaus ja turvallisuus", mutta eivät 

myöskään "turha byrokratia[,] ulkoinen kontrolli ja holhous"  (Herranen 2003, 179). 

Sen sijaan ammattikorkeakoulussa vallitsevat "kilpailu, jatkuva muutos, autonomi-

suus, hektisyys, hajanaisuus, ennakoimattomuus ja epämääräisyys" (ibid.).  

Millaisia ovat tällaista profiilia ilmentävän instituution toivomukset tai vaati-

mukset relevantille tiedonkäytön tutkimukselle? Mihin ammattikorkeakoulu voisi 

tarvita tietoa opinnäytetöissä havaittavista tiedonkäytön ilmiöistä? Millainen tieto 

läpäisee ammattikorkeakoulun portinvartijarakenteet edellä luonnehditun kulttuu-

rin oloissa? 

Käsillä olevalla tutkimuksella olen pyrkinyt tunnistamaan opinnäytetyötoimin-

nan tiedonkäyttöön liittyviä, usein vastakkainasetteluina näyttäytyviä jännitteitä ja 

tuomaan esiin mahdollisuuksia lisätä tarkasteluun ulottuvuuksia ja vivahteita. Eräi-

den jännitteiden taustalta löytyy käytännön ja teorian vastakkainasettelu.  

Taatila ja Raij (2012, 834) ovat pragmatismin ammattikorkeakoulurelevanssia 

koskevassa tarkastelussaan valmiita purkamaan opinnäytetyötoiminnassakin kes-

keistä teorian ja käytännön dualismia useilla eri tavoilla: (1) päättelyprosesseissa 

voidaan tukeutua abduktiiviseen päättelyyn käsillä olevan ongelman ratkaisemi-
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seksi yleisemmän pohdinnan kustannuksella,  (2) teoriat edustavat käytäntöä hei-

jastavia ideoita, (3) uutta tietoa syntyy joustavasti kokeilemalla, (4) dialogi on olen-

naisempaa kuin yksinäiset muodollisten päättelyketjujen rakentamiset, (5) uusia 

näkökulmia voi löytää vain dialogissa, joka alkaa erimielisyydellä (”the individuals 

should disagree over what they consider important”, ibid.). 

Monia tämän tutkimuksen opinnäytetyötapauksista tunnistamia tiedonkäytön 

ilmiöitä ja niiden käsittelyä luonnehtii tietynlainen ratkaisukeskeisen selviämisen 

asenne: ei tehdä tarpeettoman mutkikkaita valintoja, jos suoraviivainen reitti tar-

kastelijan ja hänen lähiyhteisöjensä mielestä riittävään varmuuteen on näkyvissä. 

Asenteen voidaan katsoa heijastavan ammattikorkeakoulun toisinaan omaksi ar-

vopohjakseen määrittämää pragmatismia edellä esitettyjen hahmotteluiden suun-

nassa. Samalla se myös ilmentää toiminnan ja reflektion välistä suhdetta, joka tie-

donkäytön kannalta esiintyy esimerkiksi lähteisiin kohdistuvana luottamuksena tai 

epäilynä sekä epävarmuutena siitä, mikä kulloinkin on tavoitteen kannalta ”tar-

peeksi”. Tutkimus osoittaa näiden ongelmien esiintymistä ja merkitystä opinnäyte-

töissä. Niihin ei ole valmiita ratkaisuja vaan ainoastaan kehotus valmiuksien kehit-

tämiseen ja tukemiseen niin yksilöiden ja ryhmien, kuin organisaatioiden ja ver-

kostojen tasolla. 

16.1.7 Kohti reflektoivaa subjektia 

Havainnoiva subjekti on Louis Hébertin esittämä aktanttimallin laajennus, erään-

lainen meta-aktantti, joka hahmottaa tiettyä tarinaa rakenteistavat muut aktantit. 

Havainnoivan subjektin tunnistaminen tekee mahdolliseksi useat rinnakkaiset hah-

motukset, joissa aktantit esimerkiksi voivat vaihtaa paikkoja keskenään, jokin ak-

tantti puuttua tai uusia tulla käyttöön. Tutkimuksen itsetarkastelun kannalta havain-

noiva subjekti tarjoaa välineitä tarkastelijan position hahmottamiseen. Se toimii 

tutkijan reflektiivisen aseman hahmotuksen lähtökohtana. 

Esitutkimuksen kuluessa havaitsin, että jouduin tutkijana ponnistelemaan näh-

däkseni aineistossa ilmiöitä arvolatautuneiden ongelmien sijasta. Ainakin tuolloin 

siis tarkastelin aineistona käyttämiäni opinnäytetöiden lähdeluetteloita jostain ide-

aalisesta tai pikemminkin ideologisesta lähtökohdasta käsin. On kuitenkin ky-

syttävä, voidaanko tiedonkäytön tutkimuksessa ja ammattikorkeakoulun opin-

näytetöiden kontekstissa ensinkään asettaa ulkopuolelta vaatimuksia vilpittömässä 

mielessä, jos tarkoituksena ei ole verrata ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä jo-

honkin muuhun opinnäytetyö- tai kirjoittamiskulttuuriin (vrt. Heinonen 2006). 
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Ajatuskokeena voidaan pyrkiä kuvaamaan asetelma, jossa ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyössä vaadittava tiedonkäyttö tehdään mahdollisimman sujuvaksi ja 

esteettömäksi. Tämän tarkastelun jälkeen on ehkä mahdollista tunnistaa sekä tämän 

tutkimuksen eräitä taustaoletuksia että tällaisen tietoisen, vaikka ei välttämättä eet-

tisen ”sujuvoittamisen” vaikutuksia. Kirjallisuudesta on löydettävissä eräitä esiku-

via tällaiselle asetelmalle:  

Hakala (2004) esittää yhden sivun ohjelman tilanteeseen, jossa opinnäyte ei 

etene samassa tahdissa vertaisten kanssa. Tällöin ratkaisu on tehdä mieluum-

min ”huono kuin ei mitään” (Hakala 2004, 171).  Em. ohjelmassa karsitaan rajoi-

tuksia seuraavasti: valitaan ”oma aihe” eikä toimeksiantoa; rajataan aihe tiukasti, 

mutta suunnitellaan toteutus väljästi; kirjallisuuteen perehdytään lukemalla ”nope-

asti, paljon ja tuoretta kirjallisuutta”, siis ei liian perusteellisesti, kapeasti eikä ajal-

lisesti syvältä. Tietoa käytetään kirjoittamalla koko ajan, yksinkertaisesti ja siitä 

kohdasta, mikä kulloinkin etenee.  

Vilkka ja Airaksinen (2003) puolestaan tarjoavat eräänlaisen ”menun”, josta on 

valittavissa halutut toiminnallisen opinnäytetyön tuntomerkit oman opinnäytteen 

sijoittamiseksi tähän väljään kehykseen. Näin opinnäytetyön tekijä säästää omaan-

sa ja ohjaajan aikaa sen määrittämiseltä, onko aihe sopiva toiminnalliseksi opinnäy-

tetyöksi.  

Edellä mainitut neuvot ovat kuitenkin varsin konservatiivisia verrattuna niihin, 

joita käsillä olevan tutkimuksen tarkastelema opinnäytetyöaineisto ”vertaistukena” 

tarjoaa. Siitä löytyy opiskelijoiden testaamia ratkaisuja, jotka ovat  kunkin työn 

tarkastusajankohtana täyttäneet hyväksyttävyyden paikalliset ja arvioijakohtaiset 

kriteerit. Tarjolla on mm. seuraavanlaisia tiedonkäytön käytäntöjä: 

1. Opinnäytetyön lähteiksi käyvät mitkä tahansa julkaisut blogeista sanoma-

lehtiartikkeleihin ja Wikipedian kopioihin. Esitutkimuksessa vaihtoehtoja 

löytyi yli 30 (ks. luku 8 ja liite 1). Lähteitä ja aineistoja ei tarvitse erotella 

(joskin niin myös tapahtuu). 

2. Lähteiden vertaileminen ei ole tarpeen, vaan varsinkin pääaihetta tukevissa 

teemoissa riittää yksi lähde, jollaiseksi voidaan Theseuksen tarjoamien esi-

kuvien avulla löytää vakiintunut pikkuklassikko valmiiksi poimittuine 

avainkohtineen (ks. luku 12.1.3). 

3. Teoreettiseksi viitekehykseksi riittää kahta käsitettä yhdistävä nelikenttä. 

SWOT-analyysina tai Johari-ikkunana tämä voidaan olettaa yleisesti tunne-

tuksi eikä avainkäsitteiden määrittelyä tai lähteitä niihin tarvita (luku 12.2.2). 
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4. Opinnäytetyön toiminnallisen tai teoreettisen orientaation perusteluksi riittää 

siteerattu määritelmä tai maininta, että siitä on ohjaajan kanssa keskusteltu (ks. 

luku 12.1.2). 

5. Plagioinnin tietyt muodot ovat havaittavissa ohjelmallisesti. Kuten Theseus-

tietokannasta voidaan todeta, ohjelmien tulosten tulkinnan sosiaalisessa pro-

sessissa voidaan kuitenkin hyväksyä teknisessä mielessä tunnistettu plagiointi 

esimerkiksi selittämällä se tahattomaksi (Moore 2010).  

6. Opinnäytetyöraportin rakenteen tai lähdemerkintöjen ei tarvitse noudattaa 

vakiintuneita kaavoja (luku 11.2.3). 

7. On mahdollista onnistuneesti neuvotella ratkaisusta, jossa opinnäytetyön kir-

jallisesta raportista luovutaan muun tuotoksen ja tiivistelmän kompensoidessa 

sen (luku 11.2.3). 

Edellä on muutaman opinnäytetyöaineistosta löytyvän tietokäytäntöesimerkin 

kautta hahmoteltu mahdollinen opinnäytetyön tekemisen polku periaatteella yli 

siitä, mistä aita on matalin. Luetelman tarkoituksena on tässä palvella reflektion 

vertailukohtana, osoittamassa opinnäytetöissä mahdollisia liittymisiä erilaisiin tie-

donkäytön traditioihin eli informaatiokolonioihin (Porra 1996, Porra 1999).  Esi-

merkit voivat toimia pohjana keskustelulle siitä, mihin ammattikorkeakoulun opin-

näytetyötoiminnassa tulisi ja kannattaisi eri lähtökohdista pyrkiä. Onko tarkoituk-

sena esimerkiksi ohjata opiskelijat tavoittelemaan työssään helppoa vai paneutuvaa, 

ponnistuksiakin edellyttävää tiedonkäyttöä? 137  Keskustelevatko opinnäytetyön 

toimijat tästä? 

Edellä mainittujen esimerkkien valossa minun on nyt mielekästä pohtia omia 

positioitani tutkimuksen sovellusten ja jatkotutkimuksen kannalta. Positioita voivat 

olla ainakin seuraavat: 

1. Tulosten toteaminen ja silleen jättäminen. Tässä positiossa asetun ulkopuoli-

seksi ja ainoastaan informoin relevantteja yleisöjä monitapaustutkimuksen 

tunnistamista tiedonkäytön ilmiöistä sekä tuloksiin ja niiden käyttöön 

liittyvistä varauksista. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoiminta on tässä 

katsannossa omalakinen ja itseriittoinen ympäristö, jossa voi tapahtua kehi-

tystä ainoastaan sen omilla ehdoilla ja resursseilla, sisältä päin. Tutkimuksen 

tehtävänä voi olla ainoastaan luoda edellytyksiä ja painetta tällaiselle kehityk-

selle. 

                                                        
137 Opiskelijoiden on todettu voivan tiedonhankinnassaan orientoitua pinta- tai syväsuuntautuneesti 
sekä ”strategisesti” tavoitella olettamiensa odotusten mukaisia tiedonhankinnan tuloksia (Heinström 
2006, Kiili 2012). 
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2. Kirjaston toimijuuden vahvistamispyrkimykset. Tässä positiossa olen en-

sisijaisesti osallisena ammattikorkeakoulukirjaston tulevaisuutta koskevassa 

keskustelussa siitä lähtökohdasta, että kirjastolla on käyttämätöntä 

osaamispotentiaalia (joskaan ei välttämättä työvoimaresursseja) ja ehkä ti-

laustakin osallistua nykyistä aktiivisemmin opinnäytetyötoimintaan ja am-

mattikorkeakoulun tietointensiiviseen toimintaan laajemminkin sekä  tuoda 

näin erityisosaamistaan näkyväksi. Tämä voi olla yksi strategia pyrkiä tur-

vaamaan kirjasto ammattikorkeakouluissa. 

3. Hanketoiminnan tiedonkäytön tarkastelu ja interventiomahdollisuuksien 

kartoitus. Tässä positiossa lähtökohtana ovat tiedonhankintaan, -hallintaan 

ja -käyttöön liittyvät yhteydet ja kehittävän siirtovaikutuksen mahdollisuudet 

opinnäytetyötoiminnan ja ammattikorkeakoulun hanketoimijuuden välillä. 

Vaihtoehtoisena lähtökohtana on erillisyyshypoteesi, jonka mukaan opin-

näytetyötoiminta ja hanketoiminta muodostavat kaksi eri kulttuuria am-

mattikorkeakoulun sisällä eikä näiden kesken ole merkittäviä yhteistyön ja 

oppimisen mahdollisuuksia. 

4. Ammattikorkeakoulun epistemologisen työn tarkastelu ja  siihen osallis-

tuminen. Tässä positiossa tavoitteeni on aktiivinen osallistuminen ammat-

tikorkeakoululle ominaisia tiedonkäytön kulttuureita ja niiden taustaoletuksia 

sekä näiden vaikutuksia koskeviin keskusteluihin. Keskustelua ammattikor-

keakoulun tiedonkäsityksistä ei voi luonnehtia kovin vilkkaaksi ja 

kehittyneeksi, joskin uusia avauksia on viime aikoina tehty (Laajala 2015, Lah-

tinen 2016). Ammattikorkeakoululla on käyttämättömiä mahdollisuuksia 

nykyistä merkittävämpiin ponnistuksiin omien sekä sidosryhmiensä 

tiedollisten positioiden ja niiden vaatimusten tunnistamiseksi toimintansa eri 

sektoreilla. 

16.2 Mitä uutta tämä tutkimus tarjoaa tiedonkäytön tarkastelulle? 

On tavallista, että tiedonkäytön tarkastelut aloitetaan ikään kuin kyseessä olisi sa-

naliiton (tiedon käyttö) tai yhdyssanan (tiedonkäyttö) kielellinen jäsennys ja tie-

donkäyttö ”koostuisi” tiedosta ja käytöstä. Tiedonkäyttö olisi eräänlainen ”funktio” 

ja tieto tälle funktiolle annettavia parametreja. Tähän liittyen on tarpeen tehdä 

erotteluita siitä, mitä tiedolla (information, knowledge) ja käytöllä (use, utilization, 

application) tarkoitetaan. Näitä erotteluita sijoitetaan tarkasteltavan ilmiökentän eri 

osiin. Yleensä joudutaan toteamaan käsitteen ”osien” monitulkintaisuus. Käsitteet 

tieto (knowledge) ja informaatio (information) katsotaan esimerkiksi todellisuuden 
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erilaisiksi esityksiksi (representations of reality), joista tieto sijaitsee selvästi ih-

misen mielessä ja informaatio yhtä siististi ja ongelmattomasti mielen ulkopuolella 

(Kari 2010a).  Vain osa määrittelyistä nojaa aiempaan tutkimukseen, osa yksinker-

taistavaan ja ongelmanasettelua karttavaan, spekulatiiviseen arkiajatteluun. 

Tiedonkäytön tutkimuksia kokoavissa tarkasteluissa on havaittu käsitteiden di-

versiteettiä ja toivottu yhtenäisyyttä (Kari 2010a), hyödynnetty eri traditioista tar-

joutuvia osajäsennyksiä (Cole 2012) sekä tunnistettu käsitteiden erilaisia ontolo-

gisia lähtökohtia (Savolainen 2000). Tässä tutkimuksessa sekä aineistoissa että me-

netelmissä yhdistyy useita tiedonaloja ja erilaisia kulttuureita. Diversiteetti on siis 

väistämätöntä. Tutkimuksen kokoavaksi orientaatioksi on kehkeytynyt ajatus, että 

tutkimuksen kohteet ja välineet ovat olemassa, esittäytyvät ja tarjoutuvat eri tavoin, 

mutta ovat silti tarkasteltavissa tietyn lähtökohdan mukaisesti, systeemisesti toimi-

vina kokonaisuuksina. 

Systeemisyyden käsitteen määrittelyssä ja hyödyntämisessä olen paljolti seu-

rannut Porran (1996) tutkimusta systeemien tyypeistä ja erilaisista kehitysdynamii-

koista tietotekniikan käytön käsitteellistämisessä. Em. tutkimuksen keskeinen ky-

symys ”mitä ihmiset tekevät tietotekniikalla?” on rinnasteinen tiedonkäytön tutki-

muksen kysymyksen ”mitä ihmiset tekevät tiedolla?” kanssa. Oman tutkimukseni 

kolmas keskeinen jäsennys tulee strukturalistisesta semantiikasta ja voisi kuulua 

kysymysmuodossa edellisten kanssa analogisesti seuraavasti: ”miten ihmiset muo-

dostavat merkityksiä [käyttäessään tietotekniikan avulla hankittua tietoa]?” Tie-

donkäyttö ei tyhjene yhteenkään näistä näkökulmista vaan hyötyy kaikkien vuorot-

taisesta tarkastelemisesta, eräänlaisesta triangulaatiosta. 

Mainitut kysymykset ovat läsnä ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tar-

kastelussa: opinnäytteet edustavat useille toimijoille merkityksellistä tiedonkäyttöä, 

jossa tietotekniikalla on olennainen rooli. Kysymysten kohtaamisen ja käsittelyn 

tavat vaihtelevat ja systeemityypit näyttäisivät auttavan vaihtelun ymmärtämistä. 

Opiskelijat hakevat tiedonkäytön ratkaisuja pelkistetysti kolmesta linjasta: (1) pyr-

kien ”objektivoimaan” työskentelynsä ja etäännyttäen persoonaansa siitä esimer-

kiksi valmiisiin malleihin ja käsityksiin tukeutumalla, jolloin tuloksena on kone-

tyyppisen systeemitulkinnan painottuminen (2) omakohtaisen kokemuksellisuuden 

kautta, jolloin painottuu ihmisen tilanteinen ja tulkitseva olemassaolo systeeminä 

sekä (3) kytkeytyen löyhemmin koulutusalan tai opinnäytetyön genreperinteisiin,  

muokkaamalla opinnäytetyöhön liittyviä tiedonkäytön odotuksia ja luomalla oma-

peräisiä ratkaisuja, jolloin kyseessä on edellisten kahden systeemiorientaation koh-

taaminen, informaatiokolonioiden tasapaino- ja muutostilojen vuorottelu.  
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Opinnäytetöiden hankeluonteen pohjalta on odotettavissa, että samankaltaisia 

tiedonkäytön orientaatioita olisi löydettävissä myös hanketoiminnasta. On taval-

lista, että hankkeet toimivat siltana opinnoista ammattityöhön opinnäytteen ohella 

myös harjoittelujaksojen muodossa. Nykyinen hankekirjallisuus vaikuttaisi koros-

tavan joko valmiiden mallien seuraamista tai hankkeiden arviointiin liittyvää sovel-

tavaa tutkimuksellista otetta. Toisaalta hankkeita pidetään innovaatiotoiminnan 

osana, joka murtaa rutiineja. Yhteiskunnan ”projektifikaatio”, hankeajattelun leviä-

minen yhä uusille elämänalueille, eriarvoisuuden samanaikaisesti lisääntyessä luo 

tarvetta hankkeisiin liittyvien ihmisyyden kysymysten, hanketoimijoiden omakoh-

taisen situaation, tarkastelulle. 

16.3 Tutkimuksen sitoumusten muotoutuminen 

On ilmeisen mahdollista esittää tutkimuksen ontologiset ja epistemologiset sitou-

mukset sopivia nimilappuja ja fraaseja käyttäen kokonaisuudesta erillisenä sivu-

juonteena ja siten, että niiden katsotaan tulleen ikään kuin kiinnitetyiksi ja säilyvän 

prosessin ajan koskemattomina. Positivistisesti ajateltuna reliaabelissa, koneen ta-

voin luotettavasti ”toimivassa” tutkimuksessa nämä lähtökohdat eivät lainkaan 

muuttuisi tai kehittyisi, vaan ne kyettäisiin asettamaan kattavasti ja pysyvästi.  

Ratkaisumallina tämä on analoginen tutkimukseni tunnistamalle ratkaisulle 

käyttää opinnäytetöissä tekijän position kuvaamiseen valmiita kliseitä (ks. luku 

9.1.2) ja viittaa objektivistiseen sekä staattiseen käsitykseen tutkimuksen toimijuu-

desta ja arvoista. Itse en katsonut voivani menetellä näin; väitöstutkimuksen aikana 

ajattelussani ja tutkimuksen taustaoletuksissakin on väistämättä tapahtunut huo-

mattaviakin muutoksia. 

Esitutkimuksessa havaittu lähteiden moninaisuus (ks. luku 8) johti tutkimuk-

sen suunnitteluvaiheessa interventionistisia lähestymistapoja koskeviin pohdintoi-

hin. Olisiko lähteiden moninaisuus sekä niitä koskeva niukka ja ristiriitainen oh-

jeistus otettavissa erityisen huomion kohteeksi? Tällaisten toimintasuuntien mah-

dollisuuksien tunnustelu muutamasta ammattikorkeakoulusta paljasti kuitenkin 

asenteita, jotka ennakoivat pitkällisiä neuvotteluita portinvartijamekanismien vas-

tarinnan voittamiseksi ja luottamuksen saavuttamiseksi. Opinnäytetyö saatettiin jo-

pa nähdä oppimistehtävän ja ohjauskohteen sijasta kokeena, johon ohjaajan, puhu-

mattakaan ulkopuolisesta interventionistista, ei tule lainkaan puuttua vaan ainoas-

taan tarkkailla ja arvioida lopputulos. Toisena ääripäänä oli nähtävissä uhrautuvaa 

ja kuluttavaa läheltä ohjaamista, kuten ympärivuorokautista kännykkäpäivystystä, 

josta kyynelsilmin kerrottiin ”off the record”. 
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Nämä havainnot olivat omiaan vaikuttamaan tutkimusta ohjaaviin valintoihin: 

Tutkimuksessa kannatti pikemminkin keskittyä opinnäytetöiden tiedonmuodos-

tuksessa vaikuttavien mallien tunnistamiseen eikä pyrkiä suoraan vaikuttamaan 

vallitseviin arvostuksiin ja käytäntöihin. Sekä omiin arvostuksiini, tulosten validiu-

teen että tutkimuksen toteutettavuusnäkökohtiin taas liittyy se, että halusin tarkas-

tella nimenomaan opinnäytetyön tekijöiden tuottamia tiedonkäytön tilanteiden il-

maisuja enkä tutkia esimerkiksi opettajien tai kirjaston edustajien asenteita ja vaa-

timuksia portinvartijamekanismien läpi (vaikka näitä tutkimuksessani näytteen-

omaisesti sivutaankin).  

Pelättävissä oli hankalia ristiriitoja (”kaksoissidoksia”, ks. Engeström 2015) 

niin opettajien kuin kirjastolaistenkin eri sitoumusten välillä: miten toimii ja tutki-

musta informoi opettaja tai kirjaston edustaja silloin, jos ammattikorkeakoulun not-

keasti hankkeistuva, postmoderni imago (Herranen 2003) kohtaa plagioinnin tai 

laskutoimitusten virheiden hiljaista hyväksymistä valmistumisen nopeuttamiseksi 

(Moore 2010, Kämäräinen et al. 2015)? 

Grounded theoryn konstruktivistinen suuntaus korostaa relativistista epistemo-

logiaa ja pyrkii pikemminkin ajallisten, paikallisten ja situationaalisten tulkintojen 

ymmärtämiseen kuin tutkimusolosuhteista erillisiin yleistyksiin (Charmaz et al. 

2016, 417). Opinnäytetyötutkimuksen tapauksessa tämä saattaisi pitkälle vietynä 

merkitä esimerkiksi tiedonkäytön ilmiöiden tutkimista tietyn koulutusohjelman tie-

tyn toteutuksen yhdessä ryhmässä. Näin kontekstualisoidusta lähtökohdasta voisi 

suotuisissa oloissa avautua myös toimintatutkimukselle relevantteja näkymiä. 

Dick (2007) on todennut grounded theoryn ja toimintatutkimuksellisten lähes-

tymistapojen välillä relevantteja mahdollisuuksia keskinäiseen oppimiseen: tutki-

musstrategiassa grounded theorya voidaan lomittaa toimintatutkimuksen sykleihin 

ja käyttää antamaan analyyttisia välineitä sekä niiden myötä lisää täsmällisyyttä 

(rigor) teorianmuodostukseen. Osallistava toimintatutkimuksellinen ote mah-

dollistaa tutkijoiden ja informanttien toisiaan täydentävät näkökulmat kerättyihin 

aineistoihin. Toki tutkimusotteiden yhdistämiseen ja toimijaryhmien kohtaamiseen 

voi liittyä myös ongelmia. Sekä ammattikorkeakoulun tietokäsitysten tarkastelu 

että hankkeiden tai projektien tiedonkäyttö jatkotutkimuksen kohteina voisivat 

hyötyä grounded theoryn ja toimintatutkimuksen dialogista, joskin näihin liittyvät 

riskit, kuten informanttien ja kehysorganisaation pyrkimykset vaikuttaa tutkijan 

tulkintoihin, ovat ammattikorkeakouluympäristössäkin varteenotettavia. 
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16.4 Jatkotutkimuksen teemoja 

Jatkotutkimuksen relevantiksi teemaksi asettuu kysymys, voidaanko opinnäytetyö-

toiminnassa tunnistettuja ratkaisumalleja odottaa ja löytää muualtakin tiedonhan-

kinnan ja -käytön toiminnasta ammattikorkeakoulussa vai hahmottuuko opinnäyte-

työtoiminnan ja esimerkiksi TKI-toiminnan välille jonkinlainen tiedonkäytön kult-

tuureita erottava este tai kuilu. Tämä on havainnollistettavissa tietoperustan käsit-

teen avulla, tarkastelemalla jälkimmäistä meeminä. 

16.4.1 Tietoperusta esimerkkinä ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyömeemistä 

Opinnäytetyökontekstissa tietoperustan käsite on kehittynyt muuntautumiskykyi-

seksi ratkaisuksi siihen, kuinka viitata luottamusta herättävästi monenlaisiin lähtei-

siin, aineistoihin ja muihin sisällön kantajiin, joilla opinnäytetöissä esitettäviä tu-

loksia ja niiden tulkintoja perustellaan. Tietoperusta näyttää siis täyttävän useita 

meemin tuntomerkkejä: 

Meemit voidaan tässä yhteydessä relevantilla tavalla määritellä artefakteihin 

upotetuiksi toimintaohjeiksi, joiden keskeinen ominaisuus on niiden taipumus levi-

tä jäljittelyn avulla (Blackmore 2000, 43). Meemit ovat siis valautunutta (embed-

ded) tietoa. Tähän ominaisuuteen liittyy tietoperustan osalta luontevasti se, ettei 

tätä käsitettä ole opinnäytetöissä eikä myöskään ammattikorkeakoulua lähellä ole-

vassa tutkimuksessa tarpeen määritellä. Toisaalta tietoperustalle on tässä konteks-

tissa osoitettavissa tietynlainen juurimääritelmä ja -konteksti Opinnäytetyön laa-

dun tekijät -suosituksessa, missä sen merkitykseksi esitetään opinnäytetyön suun-

nittelua ja toteuttamista ohjaavat perusoletukset, tietokokonaisuus, jota toisaalla 

kutsutaan (teoreettiseksi) viitekehykseksi (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006, 

22).  

Erityinen piirre tiedonkäytön kannalta on, että tähän oletettuun kontekstuaa-

liseen juurimääritelmään viittaamista tai minkään muunkaan määritelmän esittä-

mistä tietoperustalle ei opinnäytetöissä edellytetä. Blackmore (2000, 41) toteaa, et-

tä meemit ovat paitsi itseään levittäviä kopioitujia, myös ajattelun työkaluja. Työ-

kalun luonnetta korostaa myös tietoperustan käsitettä ammattikorkeakoulun opin-

näytetyökontekstiin esitellyt Boedeker (Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006, 22). 

Tietoperustan meemissä toteutuu kilpailun hävinneiden vaihtoehtojen karsinta. 

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötoimintaa kehittämään pyrkivässä suositukses-

sa ohjataan karsimaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöpuheesta ainakin neljä 
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kilpailijaa (teoreettinen tausta, teoreettinen viitekehys, teoreettiset lähtökohdat ja 

tietokehikko, ks. Opinnäytetyön laadun tekijät… 2006, 41) korvaamalla ne ”yhtei-

sellä” tietoperusta-termillä. Suosituksen on antanut noin 50-henkisen eri ammatti-

korkeakoulujen opettajista koostuvan osallistujajoukon keskusteluiden pohjalta 

suositusdokumentissa anonyymiksi jätetty pienempi projektiryhmä, joka on näin 

huomattavasti nostanut tietoperusta-termin käyttöä suosivan informaatiokolonian 

painoarvoa vaihtoehtojen kustannuksella.  

Esimerkissä toteutuvat monet Heylighenin (1997) intersubjektiiviseen tiedon-

valintaprosessiin liittämät piirteet: Yhteen termiin tiivistäminen helpottaa edistetyn 

arvon tai meemin ilmaistavuutta (expressivity). Useamman ammattikorkeakoulun 

yhteinen suositus tuottaa ja välittää auktoriteettia, julkisuutta ja kollektiivisen hyö-

dyllisyyden (collective utility) ajatusta; vaihtoehtojen karsiminen edustaa puoles-

taan konformistisuutta. 

Ammattikorkeakoulujen tietokäsitysten piirteitä on mahdollista avata tarkaste-

lemalla sitä, käytetäänkö tietoperustan kanssa menestykselliseksi osoittautuneita 

intersubjektiivisia strategioita laajemminkin käsitteenmuodostuksessa samalla, kun 

opiskelijoille pyritään korostamaan tiedon objektiivisuuden tavoittelua. On viitattu 

esimerkiksi erityiseen ”hankekieleen” (Salonen 2013), jossa käsitteitä ei tarvitse 

määritellä välittömän käyttöyhteisön ulkopuolisille. Hankkeet ovatkin kiinnostava 

ympäristö näiden kysymysten tarkasteluun. 

16.4.2 Tiedonkäytön tasomallin hyödyntämismahdollisuuksia 

hankkeissa 

Luvussa 13 esitetty, opinnäytetyöaineiston pohjalta rakennettu tiedonkäytön ilmi-

öiden kontekstin tasomalli näyttäytyy jatkotutkimuksen kannalta relevanttina väli-

neenä tarkastella hanketoiminnassa tapahtuvaa tiedonkäyttöä. Generatiivisen kulun 

mallin esimerkin mukaisesti tiedonkäytön ilmiöiden kontekstia ei ole tarpeen ra-

kentaa hierarkkisesti tietyssä järjestyksessä, kuten eräissä muissa generatiivisen 

kulun mallin sovelluksissa on menetelty (Toppano & Roberto 2009). Mallia on pi-

kemmin luontevaa käyttää kulloinkin tarkastelevan tiedonkäytön ilmentymän ja 

soveltamistarpeen kannalta relevanteimmalta tasolta tai tasoilta aloittaen. Seuraa-

vassa hahmottelussa mallin hyödyntämisen mahdollisuuksista hankkeen ideoin-

nissa ja suunnittelussa seuraan kuitenkin tasojen hierarkiaa lukuun ottamatta yksit-

täisiä viittauksia tasojen kohtaamisiin.  

Hanketoiminnalla on harvoin rutiinitoiminnan jatkuvan ja vakiintuneen hoita-

misen luonnetta (equilibrium, Porra 1996). Pikemminkin kyse on interventioista, 
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joilla pyritään rajallisessa ajassa ratkaisemaan ongelma tai kehittämään uuden-

lainen toimintatapa. Hankkeet tuottavat rutiinitoiminnan tasapainotilaan katkosta 

(punctuation, Porra 1996). Näin ollen on luontevaa nähdä hanketta ideoitaessa läh-

tökohdaksi ero tai jännite, joka vallitsee nykytilan ja hahmottumassa olevan tavoi-

tetilan välillä. Tämä dikotominen alkuarvio monipuolistuu laajentamalla dikotomia 

semioottiseksi neliöksi tai nelikentäksi, joka kuvaa alkutilan ja tavoitetilan sekä 

näiden väliset siirtymät kummankin tilan suunnasta tarkastellen. 

Hankkeelle voidaan hahmotella narratiivi, joka kertoo toiminnan käynnistä-

misestä (lähettäjä), tulosten käyttämisestä (vastaanottaja), toteuttamisen toimijuu-

desta (subjekti) sekä kohteesta ja tavoiteltavasta tuloksesta (objekti). Edelleen nar-

ratiiviin luontevasti liittyvät kaavailut toimintaa edistävistä tekijöistä (auttajista) 

sekä hankkeelle ennakoitavista ongelmista (vastustajista). Reflektiivistä otetta 

hankkeen suunnitteluun edustaa toimijoiden kyky tunnistaa tekemiinsä jäsennyk-

siin liittyviä taustaoletuksia eli tarkastella havainnoivaa subjektia (Hébert 2006a). 

Edellä esitellyt tasot ovat abstrakteja ja irrallaan hanketoiminnan suoraan hah-

mottavista diskursseista. Tarvitaan siis omana tarkastelutasonaan avauksia niistä 

puhetavoista ja diskurssiyhteisöistä, jotka käsitteellistävät ja rajaavat hanketoimin-

taa ja hankkeen ympäristöä. Eri toimijoiden käsitykset todennäköisemmin vaativat 

kohtauttamista ja yhteensovittamista kuin sopivat lähtökohtaisesti hyvin yhteen. 

Diskurssitasosta erillään tarkastellaan keskeisiä kokonaisuuksia tai entiteettejä, 

jotka perustuvat hankkeessa kohdealueista ja niiden ympäristöistä tehtäviin systee-

misiin rajauksiin. Kokonaisuuksien tunnistamis- ja rajaustoimet toisintavat ja tar-

kentavat, mahdollisesti myös liudentavat niitä dikotomioita, jotka jäsentävät han-

ketta syvätasolla. 

Kokonaisuuksien tasoa seuraa tiedonkäytön ilmiöiden taso. Toimintaa jälkikä-

teen analysoitaessa ilmiöt ovat dokumenteista tai muun tiedonkeruun tuloksista 

tunnistettavia tutkimuksen kohteita. Hankesuunnittelussa ne puolestaan ovat koko-

naisuutta rakentavia tietointensiivisiä ja rajattuja komponentteja, joihin liittyy tun-

nistettavaa tiedonhankintaa ja -käyttöä tai odotuksia niistä. Suunniteltavan hank-

keen kohteeseen, ympäristöön ja vastineisiin sekä muuhun relevanttiin aineistoon 

kohdistuva katsaus on mitä tyypillisin tällainen kohde. Kirjallisuuskatsaus on han-

ketoimintaan sovellettaessa liian rajaava käsite kuvaamaan tätä toimintaa kokonai-

suutena vaikka voikin muodostaa osan siitä. Tiedonkäytön tulos tässä mielessä on 

hankeympäristössä tietyn diskurssiympäristön ehdoilla muodostuva tavoitteellinen 

teksti laajasti ymmärrettynä. Yksittäinen merkittävä tällainen teksti tai sen osa on 

rahoittajalle esitettävä hankesuunnitelma, jossa kaavaillun hankkeen merkityksen-

muodostusta ja sen ehtoja esitellään ulkopuoliselle, kriittiselle taholle. 
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Mallin alin taso on analyysin kannalta yhteys aineistoihin tekstisiirtojen muo-

dossa. Tekstisiirrot tai -jaksot ovat toiminnallisia elementtejä, joilla tiedonkäytön 

tuloksia esitetään ja toteutetaan näin tekstin viestintätarkoituksia. Hankkeiden 

suunnittelu-, toteutus- ja arviointipuheessa voi tietyissä diskurssiyhteisöissä esiin-

tyä erityisen merkityksellisiä tekstuaalisia valintoja, jotka voivat jopa ratkaista han-

kesuunnitelman tai -julkaisun menestymisen. Strukturalististen lähtökohtien mu-

kaisesti tällaiset yksittäiset merkitykselliset tekstivalinnat eivät ole irrallisia vaan 

heijastavat ylemmillä tasoilla hahmottuvia rakenteita ja päinvastoin: tekstuaalisilla 

valinnoilla vaikutetaan kokonaisuuden piirteisiin välitöntä kontekstia laajem-

min.138 

Keskeinen mallin käyttöä ohjaava ajatus on sen luonne kehkeytyvänä työväli-

neenä. Aktanttitason ”alapuoliset” osat ovat enemmän sovellus- ja kontekstisidon-

naisia. Niiden kehittäminen ja arviointi sekä näihin liittyvät prosessit ja toimijuudet 

ovat osa mallin käytön dynamiikkaa. Havainnoivan subjektin kategorian myötä ja 

kautta käy ilmeiseksi useiden rinnakkaisten todellisuuden jäsennysten olemassaolo. 

Tiedonkäytön tarkastelu ammattikorkeakoulun toiminnan eri konteksteissa kietou-

tuu laajempaan kysymykseen ammattikorkeakoulun epistemologiasta, tietokäsi-

tyksistä ja niitä muotoilevista julki- ja käyttöteorioista. 

Kun tiedonkäytön tasomallia aletaan soveltaa hanketoimintaan, aineiston 

luonne muuttuu merkittävästi. Opinnäytetöitä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu 

erityisesti hyväksyttyinä tuloksina ja tekstimuotoisina näytteinä tiedonkäytön ta-

pahtumista. Hanketeksteillä on useita luonteeltaan erityyppisiä asemia: esimerkiksi 

hakemus hahmottelee aiottua toimintaa, joka on syytä esittää rahoittajalle kanna-

tettavassa valossa ja loppuraportti kertoo resurssien käytöstä, saavutetuista tulok-

sista ja niiden vaikuttavuudesta. Hanketekstejä voidaan tarkastella Pariisin koulu-

kunnan semantiikasta löytyvien modaliteettien avulla.  

Modaliteetit kuvaavat merkityksen dynaamisen muodostumisen tapaa. Moda-

liteeteiksi voidaan tunnistaa esimerkiksi tahtominen, tietäminen, oleminen, täyty-

minen, voiminen ja tekeminen (esim. Greimas 1987, 128–130, käännös ja sovellus 

Veivo & Huttusen 1999, 75 mukaan) tai kykeneminen, täytyminen, voiminen, tun-

                                                        
138  Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella, että kokemus hankehakemusten laatimisesta ja vastaanottajan 
tuntemus tuottaa ”irrallisen” työkalupakin, jolla tunnistetaan ja valitaan tilannekohtaisesti menestyvät 
rakenteelliset ja tekstuaaliset ratkaisut, ilman että niillä olisi yhteyttä yleisempiin merkityksen raken-
teisiin. Tässä ajattelussa on behaviorismin sävyä, ajatusta toimintalogiikan läpinäkymättömyydestä. 
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teminen, haluaminen ja osaaminen (Green 1993, 137, käännös ja sovellus Jyr-

kämän 2008, 195 mukaan).139 Näkökulmaa ei ole tässä tutkimuksessa sovellettu, 

koska näkymä opinnäytetyön prosessiin on pääosin rajoittunut opinnäytetyöraport-

teihin (mukana ei ole esim. suunnitteludokumentteja tai arviointeja), mutta hanke-

toiminnan tarkasteluun monipuolisempaa aineistorepertoaaria hyödyntäen se mitä 

ilmeisimmin on relevantti väline. 

16.4.3 Ammattikorkeakoulun epistemologiset käsitykset 

jatkotutkimuksen ja keskustelun kohteena hankkeiden 

tiedonkäytön konteksteissa 

Hanketoiminta on keskeinen tapa organisoida sekä ammattikorkeakoulun sisäistä 

kehittämistä että sen toteuttamia koulutus-, palvelu- sekä tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotehtäviä. Hankemalli on sisäistynyt osa vallitsevaa yhteiskunnallista 

ajattelua ja valtarakennetta, jolla julkista toimintaa toteutetaan (esim. Sjöblom 

2006). 

Opinnäytetyötoiminnassa tunnistettujen tiedonhankinnan ja -käytön ulottu-

vuuksien näkeminen osana ammattikorkeakoulun toimintakulttuureja ja -kompe-

tensseja sekä suhteessa hanketoimintaan nostaa tutkimuksen kohteeksi ammatti-

korkeakoulun toiminnassa laajemmin esiintyvien tietokäsitysten piirteet. 

Opinnäytetyötoimintaa lähellä olevista tutkimuksista on löydettävissä seuraa-

via jäsennyksiä tietokäsityksistä (tai tiedonkäsityksistä, vrt. Voutilainen et al. 1989, 

Patrikainen 1999):  

1. Opinnäytetyön kaltaisesta tekstistä voidaan tunnistaa siinä ilmenevän tieto-

käsityksen [tai -käsitysten, JK] piirteitä (Rissanen 2003, 89).  

2. Tekstitason valinnat opinnäytetöissä heijastavat tekijän tietokäsityksiä, jotka 

ovat luonteeltaan ideologisia (Vuorijärvi 2013, 80). 

3. Tietokäsityksissä tapahtuva muutos liittyy tieteellisen ajattelun kehittymiseen 

dualismeista relativististen jäsennysten kautta sopimuksenvaraisiin, oma-

kohtaista tieteellistä näkemystä rakentaviin tietokäsityksiin (Leinonen 2012, 

88). 

Tietokäsitysten tarkastelu liittyy kiinteästi myös korkeakoulutetun kirjasto- ja tie-

topalveluhenkilöstön rooleissa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen (Lahtinen 

                                                        
139 Modaliteettien soveltavat muodot ovat huomattavasti yksinkertaistettuja kehitteleviin teoreettisiin 
esityksiin, kuten Greimasin (1987) Toward a theory of modalities, nähden.  
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2016, 33–36). Tärkeitä esille nousseita teemoja ovat esimerkiksi, mitä ”hankkeiden 

tietoperustan vahvistaminen” tai ”uuden tiedon tuottaminen” tarkoittavat tie-

toasiantuntijoiden käytännön toiminnassa (ibid., 93). Tässä yhteydessä ei voida 

sivuuttaa hankkeen ja tietoperustan käsitteiden monimuotoisuutta ja ongelmalli-

suutta. Odotettavissa on pikemminkin moninaisuutta kuin konsensusta yhteisine 

käsitteineen. 

Pallas (2001) esittää epistemologisten näkemysten moninaisuuden kohtaami-

sesta korkeakouluympäristön käytäntöyhteisöissä seuraavia suosituksia: (1) sekä 

henkilökuntaa että opiskelijoita tulee aktivoida keskusteluun, (2) keskustelun yl-

läpitovastuuta on koko henkilökunnalla, (3) keskustelu tiedon olemuksesta ja tieto-

käsityksistä ei ole erillistä, vaan niveltyy käsillä oleviin tarkastelun kohteisiin, opis-

kelun, opetuksen ja tutkimuksen substanssiin, (4) keskustelu linkittyy kohdeyhtei-

sön historialliseen kehitykseen, ammattikorkeakouluista puhuttaessa sekä niihin 

oppilaitoksiin, joiden pohjalle yksittäiset ammattikorkeakoulut on luotu että näitä 

muotoileviin erilaisiin traditioihin, (5) on pyrittävä luomaan erilaisten tietokäsitys-

ten esittämistä ja kokeilemista edistäviä ja rohkaisevia sosiaalisia tiloja (social 

spaces). 

Lopuksi on (6) hyväksyttävä se asiaintila, ettei kaikkia yhteisön jäseniä kiin-

nosta keskustelu toiminnan tiedollisista perusteista. Viimeksi mainittu ei kuiten-

kaan merkitse näkemyksetöntä tilaa, vaan ainoastaan sitä, ettei näkemyksiä ilmaista 

tai ilmaisuja ei tunnisteta.  

Ammattikorkeakoulun ilmentämiin epistemologisiin käsityksiin pätee muiden 

toimintaa ohjaavien uskomusten tapaan Hjørlandin esittämä huomautus, ettei ole 

mahdollista tehdä valintaa jonkin viitekehyksen ja ”ei minkään  viitekehyksen” vä-

lillä. ”Ei minkään” valitsemiseen uskottaessa tehdään tosiasiassa valinta julkiteori-

an ja valitsijan ajattelua hallitsevan, mutta implisiittisen käyttöteorian välillä jäl-

kimmäisen hyväksi (Hjørland 2003, vrt. Talja et al. 2005, 79). Tämän huomion 

kautta vahvistuu, että epistemologisten kysymysten jatkuva artikulointi on ammat-

tikorkeakoulun itsenäiseen toimijuuteen kiinteästi liittyvä velvoite. Ei voi olla kor-

keakoulua ilman eri osapuolten suorittamaa jatkuvaa tarkastelua siitä, miksi insti-

tuutio on olemassa ja millaisten maailmaa, ihmistä, tietoa ja toimintaa koskevien 

oletusten ja arvojen varassa se toimii. Ammattikorkeakoulukirjaston tulee olla tässä 

keskustelussa riittävästi resursoitu osallinen ja interventioiden tekijä omilla äänil-

lään, ei vetäytyvä ja passiivinen tai ”puuttumaton” aineistojen tarjoaja. 
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16.4.4 Tutkimukseni yhteyksiä tiedonkäytön metateoreettisiin 

teemoihin 

Metateorialla tarkoitetaan toiminnallisessa mielessä tietyn tiedonalan tai käytännön 

taustaoletusten analysointia (Vickery 1997).  Metateoreettiset oletukset ovat yksit-

täisiä teorioita laajempia ja yleisempiä. Ne vaikuttavat teoreettisen tutkimuksen, 

empiirisen havaitsemisen ja käytännöllisen toiminnan taustalla. Ne nojaavat filo-

sofisesti tarkasteltuihin näkökohtiin, mutta niiden esiintymisessä ovat läsnä laajem-

man tiedekeskustelun kansainväliset trendit. (Hjørland 1998.) Metateorialla vai-

kuttaa siten olevan samoja tehtäviä kuin toimintaa ohjaavilla käyttöteorioilla 

(theory-in-use, ks. esim. Argyris 2000), mutta jälkimmäisiä abstraktimpi luonne ja 

ehkä korkeampi status. Kumpaankin liitetään perusteiden näkyväksi tekemisen ja 

reflektion tavoitteita, totunnaisten lähtökohtien dekonstruktiivista haastamista 

(Dervin 1999, 735). 

Dervin (1999) on käsitellyt metateorian, metodologian ja metodin välisiä suh-

teita sekä näihin käsitteisiin liittyviä ongelmia oman tutkimukseni sitoumusten tar-

kastelun kannalta relevanteilla tavoilla. Seuraavassa tarkastelen tutkimukseni yhte-

yksiä eräisiin em. kirjoittajan sense-making-lähestymistavasta tunnistamiin tee-

moihin ja pyrin sijoittamaan tällä tarkastelulla omaa työtäni informaatiotutkimuk-

sen alaan. 

Sense-makingin ihmiskäsityksessä korostuu ihmisen monitahoisuus kehollis-

tajunnallis-tunteellis-henkisenä, ajallis-paikallisesti sekä rajoja ylittävänä että nii-

den yli jonkin verran säilyvänä olentona, joka on materiaalisten olosuhteiden sito-

ma (Dervin 1999, 730). Omassa tarkastelussani olen viitannut tähän kysymykseen 

erityisesti ainutkertaisuuden käsitteen kautta, joka muotoilee myös tiedonkäytön 

käsitettä ja korostaa tilanteisten tekijöiden huomioon ottamista rakenteellisista läh-

tökohdista kumpuavien yleistysten rinnalla. 

Tutkimukseni aineistoympäristössä, suomalaisissa ammattikorkeakouluissa, 

Dervinin muotoilu tavallisesta ihmisestä teoreetikkona, reaalisessa eikä vain poten-

tiaalisessa mielessä (ibid., 733), on relevantti kommentti eri muodoissa esiintyvään 

käytännön ja teorian vastakkainasetteluun. Koska todellisuus on katkonainen ja 

aukollinen, toimintaan tarvitaan henkistä kykyä luoda perusteet näiden kuilujen 

ylittämiselle. Mitä merkityseroja ja ymmärryslisiä tuotetaan sillä, että tätä tiedon-

käytön kykyä kutsutaan eri yhteyksissä esimerkiksi suunnitteluksi, projektoinniksi, 

teorioinniksi, luovuudeksi tai mielikuvitukseksi? Miten näin havainnollistettua to-

dellisuuden teoriapitoisuutta on syytä lähestyä pedagogisissa yhteyksissä, kuten 

tiedonhankinnan ja -käytön ohjauksessa? 
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Ammattikorkeakoulun antama opetus ja ohjaus, opinnäytetyötoiminta sen osa-

na, kuuluu yhteiskunnan laajasti ymmärrettyyn tiedontuotannon ja -käytön systee-

miseen kokonaisuuteen. Dervin (ibid., 734) kritisoi näitä järjestelmiä koskevaa tut-

kimusta keskittymisestä signaalien siirtämiseen eikä kommunikaatioon ja dialogiin. 

Oma tutkimukseni on tuonut esille määrällisten vähimmäis- ja joskus myös enim-

mäistavoitteiden asemia opinnäytetyötoiminnassa. Luvussa 8.3 esitetty ehdotus 

lähdemerkintöjen muotoilun apuvälineeksi on kommenttini tähän keskusteluun: 

merkintöjen teknisten ominaisuuksien säätämisestä vapautuva aika tulisi käyttää 

nimenomaan tiedonkäytön merkitysten, keinojen ja etiikan parissa. 

Sense-making-viitekehystä toimijana luonnehtii sen tapa hakeutua käsitteellis-

ten ja ideologisten vastakkainasetteluiden väliin monitulkintaisuuden osoittajan ja 

sillanrakentajan roolissa, pyrkimys ”puhua ruumiillista ja tiedostamatonta tietoi-

seksi ja kognitiiviseksi” (Dervin 1999, 733–734). Sense-making liittyy siten hil-

jaisen tiedon eksplikoimisen projekteihin, mutta jotenkin varovaisesti ja ymmär-

täväisesti, ei tähän aikaan sopivan rivakan ja tuotteistettavan muunnosprosessin 

esittäjänä. Samaa voisi sanoa omasta tutkimuksestani siinä mielessä, että tavoittee-

nani on ollut osoittaa opinnäytetyökäytännöistä paikkoja niihin selkeyttä tuovalle 

asiantuntemukselle, mutta ei suoranaisesti vaatia esimerkiksi opinnäytetyöstä luo-

pumista epistemologisesti epämääräisenä kohteena tai resurssien ei-vaikuttavana 

käyttönä. Tämä haluttomuus valita puolensa saattaa näyttäytyä tietynlaisena agnos-

tisena asenteena, jopa rohkeuden puutteena, kenties myös viisautena.  

Tässä tutkimuksessa kehittelemäni tulkinta kolmen systeemityypin kohtaa-

misesta tiedonkäytön käytännöissä ja tiedonkäytön ilmiöiden analyysia palveleva 

tasomalli edustavat yhdistelmää systeemiajattelun eräistä paradigmoista, struktu-

ralistisesta merkityksen luomisen mallista ja siirtoanalyysista tekstiaineiston lähes-

tymisen menetelmänä.  

Tutkimuksen tulosta voi kritisoida liian moniaineksiseksi ja vaikeaksi. Toi-

saalta sitä luonnehtii myös joustavuus. Mallin osia voidaan soveltamiskokemuksen 

karttuessa tarkentaa ja vaihtaa toimivampiin tai kulttuurisesti eri käyttötarkoituk-

siin paremmin soveltuviin. On mahdollista luoda opinnäytetyöympäristön parem-

min soveltuva, tarkennettu aktanttimalli ja validoida se laajalla aineistolla. Teksti-

aineiston siirtoanalyyttisen lähestymistavan tilalla tai rinnalla voi palvella Dervinin 

(1999) esittämä verbistäminen (verbing).140 

                                                        
140 Verbistämisessä kielelliset analyysiyksiköt suuntautuvat yleensä substantiiveina esitetyistä toimi-
joista kielelliseltä ilmiasultaan verbimuotoisiin struktuureihin ja toimijuuksiin (Dervin 1999, 731-732). 
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Läntiset kehittyneet yhteiskunnat pitävät hanketta (project) tavoitteenasetan-

nan, rahoittamisen ja ajanhallinnan perusyksikkönä. Hankkeiden tarkastelu ulkoa 

määriteltyinä koneina, toimijoiden ainutkertaisten tilanteiden luomuksina ja liitty-

misinä oman, itseriittoisen dynamiikkansa muotoilemiin informaatiokolonioihin 

voi avata informaatiotutkimukselle uutta tulokulmaa ja kritiikin mahdollisuutta yh-

teiskunnan tietoprosesseihin ja niihin liittyviin arvojärjestelmiin.  
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Liitteet 

Liite 1 Esitutkimuksessa tunnistetut lähdetyypit 

Taulukko 24. Esitutkimuksessa tunnistetut ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden läh-

teiden tyypit  

Ryhmä lähteen tyyppi luonnehdinta 

Kirjan eri 
muodot 

substanssimonografia Opinnäytetyön sisältöön liittyvä 
monografia. 

 tutkimusopas Tutkimusmenetelmiin tai -proses-
siin liittyvä monografia. 

 toimitettu kirja Artikkelikokoelma tai vastaava 
usean kirjoittajan tuotos. 

 Google Books Aiemmin julkaistuja kirjoja haet-
tavissa ja selattavissa Googlen 
palvelussa. Kaikkia sivuja ei aina 
näytetä. 

 wiki-kirja Wiki-alustalla muokattu ja kirja-
muotoon taitettu teos, painettu tai 
digitaalinen. 

 väitöskirja Väitöskirja sähköisenä tai painet-
tuna. 

Opinnäytteet tiedekorkeakoulun 
opinnäytetyö 

Väitöskirjaa alempi tiedekorkea-
koulun opinnäytetyö (pro gradu, 
diplomityö, lisensiaatintutkimus 
tai vastaava). 

 ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyö 

Viittaavan aineiston kanssa sa-
mantasoisen tai ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon opinnäy-
tetyö. 

Oppimateriaalit oppimateriaali 
yleensä 

Oletetun käyttäjäryhmän mukaan 
kohdentumaton oppimateriaali. 
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Ryhmä lähteen tyyppi luonnehdinta 

 ammattikorkeakoulun 
oppimateriaali 

Ensisijaisesti ammattikorkeakou-
luun suunnattu tai siellä tuotettu 
oppimateriaali. 

 tiedekorkeakoulun 
oppimateriaali 

Ensisijaisesti tiedekorkeakouluun 
suunnattu tai siellä tuotettu oppi-
materiaali. 

 lukion oppimateriaali Ensisijaisesti lukioon suunnattu tai 
siellä tuotettu oppimateriaali. 

 diaesitys Sähköinen diaesitys yleensä (esi-
merkiksi Slidesharen kautta jaet-
tuna). 

Jatkuvat 
julkaisut 

yleisaikakauslehti Maininnat puuttuvat esitutkimuk-
sen aineistosta. 

 tieteellinen 
aikakauslehti 

Esimerkki: Information and 
Software Technology. 

 erikoisaikakauslehti Esimerkki: Mikrobitti. 

 ammattilehti Esimerkki: Markkinointi & mai-
nonta. 

 yleissanomalehti Esimerkki: Aamulehti. 

 mielipidelehti Esimerkki: Vihreä lanka. 

 jäsen-, järjestö- tai 
harrastelehti 

Esimerkki: Hetky ry:n jäsenlehti. 

 raportti Raportti julkaisusarjassa. 

Henkilökohtaiset henkilökohtainen 
tiedonanto 

Henkilön nimellä ja päivämäärällä 
yksilöityä primaariaineistoa. Hirs-
järvi et al. (2013, 116, 355) mu-
kaan ei merkitä lähdeluetteloon. 
Esitutkimuksen aineistossa esiin-
tyy em. ohjeen vastaisesti lähde-
luetteloissa. 
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Ryhmä lähteen tyyppi luonnehdinta 

 sähköpostiviesti Sähköposti rinnastuu muuhun yk-
sityiseen kirjalliseen ja suulliseen 
viestintään (Tiittula 2012, 442). 

 haastattelu Esitutkimuksen aineistossa haas-
tatteluita on merkitty lähdeluette-
loon. 

 julkaisematon 
materiaali 

Dokumentoituja, mutta julkaise-
mattomia, yksittäisten henkilöiden 
tai organisaatioiden aineistoja. 

Virallisjulkaisut laki tai asetus Esitutkimuksen aineistossa viit-
taukseen liittyy usein WWW-
osoite ja lukupäivä. 

 standardi tai muu 
spesifikaatio 

Esimerkki: RFC 3261 – SIP: 
Session Initiation Protocol. 

Internet WWW-sivu World Wide Web -lähde, joka ei 
kuulu muihin ryhmiin. 

 blogi Yksityisen ihmisen, ryhmän tai 
organisaation pitämä verkko-
päiväkirja (Kuula 2006, 187). 

 wiki Helposti muokattavissa oleva, 
yleensä versiohallintaa käyttävä 
www-sivusto, käytetään mm. 
yhteiskirjoittamiseen, kuten 
erilaiseen dokumentointiin. 

 Wikipedia Wikin erityistapaus, avoin tieto-
sanakirja verkossa. 

 Wikipedia-kopio Wikipedian sisältöjä massakopi-
oituna, yleensä ilman muokkaus-
mahdollisuutta tarjoava sivusto. 
www.absoluteastronomy.com 
kuuluu tähän ryhmään esitutki-
muksen aineistossa. 
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Ryhmä lähteen tyyppi luonnehdinta 

Tietojärjestelmät intranet Organisaation sisäinen aineiston 
jakeluun käytettävä, tunnistau-
tumista edellyttävä tietoverkko. 

 extranet Sidosryhmien käyttöön rajattu, 
yleensä tunnistautumista edellyt-
tävä tietoverkko. 

 muu tietojärjestelmä Organisaation toiminnassaan käyt-
tämä tietojärjestelmä, esitutkimuk-
sen aineistossa SAP ERP kuuluu 
tähän ryhmään. 

Visuaaliset 
aineistot 

animaatio Esimerkiksi Wikipedian artikkeliin 
sisältyvä prosessin animoitu esitys 
(Commons-tietokannassa). 

 piirros Esitutkimuksen aineistossa lähtee-
nä on grafiikkaa www-sivustoilta, 
esim. Wikipedian artikkelien ku-
vitusta. 

 elokuva Opinnäytetyössä aineistona käyte-
tyn elokuvan tiedot lähdeluette-
lossa. 

 video Videon saantitavaksi voidaan mer-
kitä Youtube ja tallenteen URL. 
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Liite 2. Opinnäytetyöaineistojen valintaa ja keskinäisiä suhteita 

Liitteessä kootaan opinnäytetyöaineistojen valintakriteereitä ja keskinäisiä suhteita. 

Taulukon vaaka- ja pystyriveillä ovat opinnäytetyötapaukset tunnuksin AN1k1–

AN6k4. Merkintätavan kannalta tapaukset liittyvät toisiinsa, mutta eivät itseensä 

(mustatut ruudut). Tarkastelu jaetaan seitsemään ryhmään A–H. Taulukon soluissa 

viitataan kirjainsymbolein alla oleviin selityksiin. 

Taulukko 25. Aineistojen välisiä suhteita ja valintaperusteita. 

 Taulukon 25 sisällön yhteenveto tapauksista ryhmittäin on seuraava: 

A Ensimmäisenä aineistoon on valittu tapaukset AN1k1 ja AN1k2. AN1k1 

valittiin esitutkimuksen aikana löydetyn relevantin opinnäytetyöblogin pe-

rusteella ja AN1k2 esitutkimuksen aineistosta huomion kiinnittyessä ensin 

lähteiden valikoimaan ja myöhemmin opinnäytetyöraportin epäkonventio-

naaliseen muotoon. Tuotos (oppimateriaali) ja raportti eivät ole erillisiä 

vaan lomittuvat opinnäytetyön rakenteessa tapauksessa AN1k2. 

AN1 AN1 AN1 AN1 AN2 AN2 AN2 AN2 AN3 AN3 AN3 AN3 AN4 AN4 AN4 AN4 AN5 AN5 AN5 AN5 AN6 AN6 AN6 AN6
k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4

AN1k1 AB B B Ha Da Ha
AN1k2 AB B B Dc Dd
AN1k3 B B B
AN1k4 B B B
AN2k1 C C C
AN2k2 Ha C C C Ha
AN2k3 C C C
AN2k4 C C C Hc
AN3k1 Da
AN3k2

AN3k3 Dc
AN3k4 Dd
AN4k1 Hc E E E Hc
AN4k2 E E E
AN4k3 E E E
AN4k4 E E E Hb
AN5k1 F F F
AN5k2 Hc Hc F F F
AN5k3 Ha Ha F F F
AN5k4 F F F
AN6k1 Hb G G G
AN6k2 G G G
AN6k3 G G G
AN6k4 G G G
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B Sisällöllisesti kumpaankin tapauksista AN1k1 ja AN1k2 liittyy opetuksen 

näkökulma, joka valittiin näiden perusteella ensimmäisen nelikon 

teemaksi. Nelikon AN1 muut kaksi tapausta poimittiin tämän kriteerin 

perusteella. 

C Nelikko AN2 muodostuu opinnäytetöistä, joihin liittyy päiväkirja tai blogi. 

Tapaus AN2k1 on mukana myös ensimmäisessä nelikossa toisesta näkökul-

masta tunnuksella AN1k1. 

D Nelikko AN3 käsittää muiden tapausten perusteella valittuja täydentäviä tai 

vastaesimerkin omaisia tapauksia. Tutkimuksen kehkeytyessä se määritel-

tiin nelikoiden 1 ja 2 jälkeen eikä sitä myöhemmin ”siirretty” uusien neli-

koiden hahmottuessa. Koodilla Da merkittyjä tapauksia AN3k1 ja AN1k1 

yhdistää saman pikkuklassikon (ks. lukua 4.3.3) hyödyntäminen. Tapaus 

AN3k3 on valittu testaamaan tapauksen AN1k2 näkökulmaa ”teoreettinen 

työ”. Tapauspari on merkitty koodilla Dc. Tapaus AN3k4 on rakenteeltaan 

poikkeuksellinen vastaesimerkki, jossa korostuu tietämyksen esittäminen. 

Sen vastinpari tältä kannalta on AN1k2. Molemmissa tapauksissa keski-

tytään esittämään faktoja topikaalisessa rakenteessa. Tapauksissa opinnäy-

tetyön teksti päättyy valittujen faktojen tultua esitetyiksi ilman yhteenvetoa, 

pohdintaa tai toimintasuosituksia. Tapausparin koodi on Dd. Koodi Db jää 

käyttämättä. 

E Nelikon AN4 tapaukset edustavat Johari-ikkunaa ennakkojäsentäjänä. 

Nelikon tapausten kesken muodostuu tarkastelun ulottuvuudeksi ennakko-

jäsentäjän soveltamiskohde ja -tapa, jolle tapaukset asettuvat toisistaan 

erottuvina isolaatteina. Tapausten poimintakriteerinä on käytetty katkaistua 

termiä ”Johari”, koska nimestä käytössä ovat muodot Johari-ikkuna ja 

Joharin ikkuna. Ennakkojäsentäjän sovellus, tulkinta ja tulkinnan viite-

kehys vaihtelevat tapauksittain. 

F Nelikon AN5 tapaukset edustavat SWOT-ruudukkoa ennakkojäsentäjänä. 
Nelikon opinnäytetyötapaukset ovat luonteeltaan kehittämistehtäviä. Tapa-

usten poimintakriteerinä on käytetty termiä ”SWOT”. Myös SWOT:in 

tapauksessa käytössä on erilaisia sovelluksia ja tulkintamalleja. 
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G Nelikko AN6 edustaa tietoperusta-termin erilaisia käyttöjä. Nelikko AN6 

eroaa AN4:sta ja AN5:stä mm. siinä, että tietoperusta-termiä ei ammattikor-

keakouluissa vakiintuneen perinteen mukaan määritellä lähteillä. 

H Koodilla H osoitetaan eräitä edellä mainittuihin ryhmiin kuulumattomia yh-

teyksiä opinnäytetyöaineistojen välillä. 

Ha: toiminnallisen opinnäytetyön tietystä lähteestä tunnistettava kliseemäi-

nen määritelmä esiintyy tapauksissa AN1k1, AN2k2 ja AN5k3. Määritelmä 

on voitu poimia viitteineen sekundäärisistä lähteistä, kuten toisista opin-

näytetöistä. 

Hb: opinnäytetyön tekijä käyttää itsestään tutkija-nimitystä ja etäännyttää 

itsensä tekstistään käyttämällä kolmatta persoonaa. 

Hc: tietoperusta-termin hajakäyttöjä nelikon 6 ulkopuolelta, missä se on va-

lintaperuste. Ryhmän tapauksia ovat AN2k4, AN4k1 ja AN5k2. 
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