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PUHETERAPEUTTIOPISKELIJOIDEN AMMATTI-IDENTITEETIN JA 

AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN SYVENTÄVÄN KLIINISEN 

HARJOITTELUN AIKANA 

Opintojen loppuvaiheessa logopedian opiskelija suorittaa syventävän kliinisen 

oppimisjakson, joka on neljän kuukauden mittainen harjoittelu puheterapeutin 

ohjauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetustoimen puheterapiapalveluja 

tarjoavassa yksikössä (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2015–2016, 2015). 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitkä 

puheterapeuttiopiskelijoiden ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät 

osa-alueet kehittyvät syventävän kliinisen harjoittelun aikana.  

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi yhteensä 16 

puheterapeuttiopiskelijaa. Tutkimusta varten kehitettiin kyselylomake, joka koostui 

avoimista kysymyksistä, monivalintakysymyksistä sekä väittämästä. Kysely jaettiin 

kolmeen osa-alueeseen; taustatietokysymyksiin, ammatti-identiteettiin liittyviin 

muuttujiin sekä ammatilliseen osaamiseen liittyviin muuttujiin. Tulosten tarkastelussa 

hyödynsin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. 

Tulokset osoittivat, että syventävä kliininen harjoittelu vahvisti merkitsevästi 

opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja ammatillista osaamista. Harjoittelun alussa 

opiskelijoiden välillä oli eroja ammatti-identiteettiin liittyvissä osa-alueissa, mutta 

kaiken kaikkiaan opiskelijoiden ammatti-identiteetti vahvistui tasaisesti harjoittelun 

aikana. Puheterapeuttiopiskelijoiden ammatillinen osaaminen kehittyi eniten syventävän 

kliinisen harjoittelun aikana käytännön osaamisen ja menetelmien tuntemisen osalta. 

Yllättävänä tuloksena joidenkin opiskelijoiden ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen 

osaamiseen liittyvät osa-alueet vaikuttivat heikentyvän syventävän kliinisen harjoittelun 

aikana. Tutkimuksen perusteella näyttäisi, että opiskelijoilla, joilla oli aiempaa 

koulutusta tai opintoja, kehittyi ammatti-identiteetti heikommin kuin opiskelijoilla, 

joilla aiempaa koulutusta tai opintoja ei ollut.  

Pienen tutkimusjoukon vuoksi tuloksiin täytyy suhtautua varauksella. Aiheesta ei ole 

tehty aiemmin tutkimusta Suomessa, mutta tulokset ovat samansuuntaisia muiden 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammatti-identiteettiä tarkastelevien tutkimusten 

kanssa. Toimivaa ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittymistä 

tarkastelevaa mittaria voisi olla hyödyllistä kehittää, sillä sitä voisi hyödyntää kliinisen 

harjoittelun kehittämisessä monipuolisemmaksi. 

 

Avainsanat: puheterapeutti, puheterapeuttiopiskelija, logopedian koulutusohjelma, 

kliininen harjoittelu, ammatti-identiteetti, ammatillinen osaaminen 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIITOKSET 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tekoprosessi venyi melko pitkäksi, eikä epätoivon hetkiltä 

vältytty. Tutkielman teon väliin mahtui kevät vaihto-opiskelujen parissa sekä 

työntäyteinen välivuosi logopedian opinnoista, eikä paluu tutkielman teon pariin ollut 

täysin ongelmatonta. Urakkaan mahtui onneksi myös onnistumisen ja innostumisen 

hetkiä. Tutkielmani tekeminen avautui minulle kunnolla vasta sitten, kun olin itse 

suorittanut opintojen loppuvaiheen kliinisen harjoittelun, ja pääsin pohtimaan aihettani 

henkilökohtaisiin kokemuksiini pohjaten. 

Haluaisin kiittää tutkielmani ohjaajaa FT Suvi Stoltia mielenkiintoiseen aiheeseen 

ohjaamisesta, toista ohjaajaani FT Terhi Hautalaa tuesta prosessin teossa ja suuren 

kiitoksen haluan lausua myös FM Helena Laukkalalle, jonka apu aineiston 

analysointivaiheessa oli korvaamatonta.  

Haluan kiittää myös perhettäni ja ystäviäni, jotka ovat olleet tukenani opiskeluvuosien 

ajan. Erityiskiitos kuuluu myös logopediystävilleni, joiden kanssa olen päässyt 

jakamaan opiskeluvuosien ilot ja surut, ahkeran pänttäämisen ja juhlimisen. Lisäksi 

heiltä olen saanut ainutlaatuista vertaistukea matkalla kohti unelma-ammattiani. 

 

 

 

 

Oulussa 1.5.2017 

Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

KIITOKSET 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 1 

1.1 Ammatti-identiteetti ja ammatillinen osaaminen .................................................... 3 

1.1.1 Puheterapeutin ammatti-identiteetti ................................................................. 4 

1.1.2 Puheterapeutin ammatillinen osaaminen .......................................................... 6 

1.1.3 Työssä oppiminen osana ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen 

kehitystä .................................................................................................................... 7 

1.2 Logopedian koulutusohjelma ja puheterapeutin ammatillisen osaamisen 

kehittyminen ................................................................................................................. 8 

1.2.1 Syventävä kliininen harjoittelu ja sen tavoitteet .............................................. 9 

1.2.2 Syventävä kliininen harjoittelu osana puheterapeutin ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen kehitystä ........................................................................... 10 

1.2.3 Opiskelijan työkokemus ja aiemmat opinnot ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen kehittymisessä .................................................................. 12 

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET ............................................................................ 14 

3 MENETELMÄT ........................................................................................................ 15 

3.1 Tutkimuksen kohderyhmä ..................................................................................... 15 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen ................................................................................... 15 

3.3. Tilastolliset menetelmät ja aineiston analysointi ................................................. 17 

4 TULOKSET ............................................................................................................... 20 

4.1 Ammatti-identiteettiin liittyvät muuttujat ............................................................. 20 

4.1.1 Ammatillinen minäkuva ................................................................................. 20 

4.1.2 Ammatin arvostus ........................................................................................... 24 

4.1.3 Kokemus itsestä oman alansa asiantuntijana ................................................. 26 

4.2 Ammatilliseen osaamiseen liittyvät muuttujat ...................................................... 27 

4.2.1 Opiskelijan kokemus teoreettisista taidoistaan .............................................. 27 

4.2.2 Menetelmien tunteminen ja käytännön osaaminen ........................................ 29 

4.2.3 Kokemus mahdollisuuksista ja motivaatiosta kehittyä puheterapeutin 

ammatissa ................................................................................................................ 31 

4.3 Puheterapeuttiopiskelijoiden taustatekijät ammatti-identiteetin kehittymisessä .. 31 

5 POHDINTA ................................................................................................................ 36 

5.1 Päätulokset tarkastelluilla osa-alueilla .................................................................. 36 

5.1.1 Ammatti-identiteetti ....................................................................................... 36 

5.1.2 Ammatillinen osaaminen ................................................................................ 40 

5.1.3 Puheterapeuttiopiskelijoiden taustatekijät ammatti-identiteetin kehittymisessä

 ................................................................................................................................. 43 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys .......................................................... 45 

5.3. Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet ................................................................. 46 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 48 

LIITTEET 



1 

 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Ammatinvalinta, opiskelu ja työelämään siirtyminen ovat merkittäviä tapahtumia 

yksilön elämässä. Ammattiin ikään kuin kasvetaan, ja prosessin voidaan ajatella alkavan 

jo opiskelupaikan valinnasta. Opiskelujen aloittamisesta kasvu jatkuu työelämään 

siirtyen ja ammatissa kehittyen. Ammattiin kasvaminen tapahtuu vähitellen 

kokemuksen, tiedon ja taidon karttuessa. Matkalla tähän voi tulla vastaan 

epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteita, mutta myös onnistumisia ja oivalluksia.  

Työelämässä yksilölle muodostuu kokemus omasta ammatti-identiteetistään eli 

tiivistetysti siitä, millainen hän on suhteessa työhönsä ja millaiseksi hän haluaa kehittyä 

(Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006). Ammatillinen osaaminen on nykypäivänä 

käsitteenä laajempi kuin aiemmin, jolloin se määriteltiin vain peruskoulutuksen ja 

ammatillisten tietojen sekä taitojen mukaisesti (Jokinen, Lähteenmäki & Nokelainen, 

2009). Ammatilliseen osaamiseen kuuluvat nykypäivänä olennaisesti kyvyt ja valmiudet 

toimia työtehtävissä erilaisissa tilanteissa. 

Logopedian koulutusohjelmasta valmistuu filosofian maistereita ja sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymiä laillistettuja puheterapeutteja 

(Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2015−2016, 2015). Puheterapeutti kohtaa 

työssään paljon ihmisiä; asiakkaita, asiakkaiden läheisiä, kollegoitaan ja muita 

työyhteisönsä jäseniä. Näin ollen työ vaatii hyviä kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaitoja. Logopedian koulutusohjelmaan kuuluu monitieteellisiä opintoja, 

ohjattuja kliinisiä oppimisjaksoja sekö omien asiakkaiden kuntoutusta eli puheterapiaa. 

Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa Suomessa toimivien yliopistojen 

logopedian koulutusohjelmissa pitkän syventävän kliinisen harjoittelun. 

Harjoittelusuorituksen kurssinimi vaihtelee yliopistosta riippuen, mutta tässä 

tutkielmassa selvyyden vuoksi harjoittelusta puhutaan syventävänä kliinisenä 

harjoitteluna. Syventävä kliininen harjoittelu on neljän kuukauden mittainen harjoittelu 

puheterapeutin ohjauksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetustoimen 

puheterapiapalveluja tarjoavassa yksikössä tai yrityksessä. Kliininen harjoittelu on 

luultavasti vaikuttavin ja ratkaisevin työelämään valmistautuminen tuleville 

puheterapeuteille (McAllister & Lincoln, 2004, s. 25–43).  Osaamistavoitteena on, että 

oppimisjakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia itsenäisenä puheterapeuttina 

(Humanistisen tiedekunnan opinto-opas, 2015–2016, 2015). 
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Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, mitkä ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen 

osaamiseen liittyvät osa-alueet kehittyvät syventävän kliinisen harjoittelun aikana. 

Selkeyden vuoksi tässä tutkielmassa käytän joissain yhteyksissä 

puheterapeuttiopiskelijoista nimikettä puheterapeutti, vaikka opiskelija ei sitä vielä 

virallisesti ole. Sosiaali- ja terveysalan vasta valmistuneiden tai opintojen lopussa 

olevien opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja ammatillista osaamista on tutkittu, mutta 

logopedian alan tutkimusta on tehty suhteellisen vähän. Puheterapeuttiopiskelijoiden 

ammatillisen identiteetin kehittymistä kliinisissä harjoitteluissa on tarkasteltu vähän, ja 

lähinnä vain kuvailevissa tutkimuksissa (Sheepway, Lincoln & McAllister, 2014, 

Sheepway, Lincoln & Togher, 2011). Toimivaa arviointimenetelmää 

puheterapeuttiopiskelijoiden suoriutumisesta ja kehityksestä työpaikalla on pyritty 

kehittämään (McAllister, Lincoln, Ferguson & McAllister, 2010), mutta Suomessa ei 

tällä hetkellä ole käytössä toimivaa mittaria arvioimaan ammatillista kehitystä 

työharjoittelussa. Opiskelijoiden kompetenssia on pyritty mittaamaan, eli arvioimaan 

ovatko opiskelijat tietojensa ja taitojensa osalta valmiita työn asettamiin vaikutuksiin 

(McAllister, ym., 2010). Muun muassa lääketieteen opiskelijoilla, fysioterapeutti- sekä 

toimintaterapeuttiopiskelijoilla on todettu epävarmuutta sekä tietotasolla että kliinisen 

työn harjoittamisessa heidän siirtyessä työelämään (Gray ym., 2012; Hayward ym. 

2013, O’Neill, Morris & Baxter, 2000; Shiner & Howe, 2013). Valmistuvilla 

puheterapeuttiopiskelijoilla on todettu epävarmuutta, puutteita teoreettisissa tiedoissaan 

sekä vaikeuksia yhdistää teoria käytännön työhön (Brumfitt, Enderby & Hoben, 2005; 

Hoben, Varley & Cox, 2007). Syventävän kliinisen harjoittelun merkitystä ammatti-

identiteetin sekä ammatillisen osaamisen kehittymisessä ei ole tutkittu Suomessa 

lainkaan, joten aihe on merkittävä. On tärkeää, että vastuulliselle ja sosiaaliselle alalle 

valmistuvat opiskelijat saavat logopedian koulutusohjelmasta ja kliinisestä harjoittelusta 

mahdollisimman hyvät valmiudet ammatin harjoittamiseen. 
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1.1 Ammatti-identiteetti ja ammatillinen osaaminen 

 

Työhön liittyvä identiteetti kuvaa laajasti ja monitasoisesti ihmisen ja työn välistä 

suhdetta sisältäen ammattialan yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen käytännön, 

sekä yksilön historian ja muuttuvat käsitykset työn merkityksestä elämässä (Eteläpelto, 

2007; Olesen, 2001). Ammatillisella identiteetillä ymmärretään siis yksilön historiaan 

perustuvaa käsitystä itsestään ammatillisena toimijana, eli millaiseksi ihminen 

ymmärtää itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen, sekä millaiseksi hän työssään ja 

ammatissaan haluaa tulla (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 26–43). Ammatilliseen 

identiteettiin kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin ihminen samaistuu, mitä hän pitää 

tärkeänä sekä mihin hän sitoutuu työssään ja ammatissaan. Ammatillista identiteettiä 

selitetään yksilön uskomuksilla, asenteilla ja ymmärryksellä ammatillisesta roolista sekä 

rajoista, jotka jaetaan ammattiryhmän kesken (Adams, Hean, Sturgis & Macleod Clark, 

2006). 

Oppimisen näkökulmasta identiteetti voidaan kuvata tarinana eli narratiivina 

(Yrjänäinen & Ropo, 2013). Identiteetin syntyminen on narratiivisen prosessin 

sivutuote. Narratiivinen identiteetti määritellään yksilön toimintakonteksteissa luomaksi 

kertomukseksi itsestään sosiaalisena, kulttuurisena ja omaelämäkerrallisena toimijana. 

Identiteettikertomukset rakentuvat monista aineksista, kuten ympäristön tekijöistä ja 

kielellisestä vuorovaikutuksesta (Huttunen, 2013). Identiteetti ja sen ilmentäjät, 

narratiiviset prosessit, muotoutuvat ihmisten elinympäristössä. Yleisesti identiteetin 

avulla ihminen peilaa toimintaansa, ja saavuttaakseen tavoitteensa hän voi tarvittaessa 

muuttaa toimintatapojaan (Rönnholm, 1999, s. 24). 

Ammatti-identiteetin yhteydessä puhutaan myös ammatillisesta identiteetistä ja 

työidentiteetistä, joita usein käytetään myös synonyymeinä (Arasola 2008, s. 43). Kun 

henkilöllä on ammatti-identiteetti, hän tuntee itsensä henkilöksi, jolla on ammattiin 

vaadittavat taidot ja vastuu (Stenström, 1993).  Hänen tulee myös olla tietoinen 

voimavaroistaan, niin vahvuuksista kuin rajoituksistakin. Rätyä (1982, s. 13) ja 

Stenströmiä (1993) lainaten ammatti-identiteetin kehittyminen edellyttää tiettyjen 

kriteerien täyttymistä. Näihin kriteereihin sisältyy se, että ammatti, johon yksilö 

samaistuu, tulee olla tunnettu vastuiltaan ja yhteiskunnallisen merkityksen tulisi olla 

selvä. Ammatin tulee myös piirteiltään erottua muista ammateista ja ammatti-

identiteetin muodostuminen edellyttää myös minäkuvan selkiytymistä. Sosiaalista 

identiteettiä eli minäkuvaa on kuvattu niinä tiettyinä piirteinä, joina persoona ja minuus 

esiintyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä (Sarbin, 2000; Turner & Oakes, 1986). 
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Ammatillisen identiteetin oletetaan kehittyvän koulutuksen ja ammatissa toimimisen 

myötä, osana yksilön sosiaalista identiteettiä (Stenström, 1993).   

Ammatillista osaamista ja sen kehittymisen piirteitä kuvaillaan kirjallisuudessa usein eri 

termein, kuten asiantuntijuus, ammattiosaaminen ja ammatinhallinta. Tässä työssä näille 

määritteille käytetään kattokäsitteenä termiä ammatillinen osaaminen. Ammatillinen 

osaaminen on nykypäivänä käsitteenä laajempi kuin aiemmin, jolloin se määriteltiin 

peruskoulutuksen ja ammatillisten tietojen sekä taitojen mukaan (Jokinen ym., 2009).  

Ammatilliseen osaamiseen kuuluvat olennaisesti kyvyt ja valmiudet toimia 

työtehtävissä erilaisissa tilanteissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kognitiivisen teorian 

mukaan kehitys etenee toimintaohjeiden varassa toimivasta aloittelijasta (novice) jo 

tilannetekijät huomioonottavaksi edistyneeksi aloittelijaksi (advanced beginner), ja siitä 

edelleen tietoiseen tavoitteenasetteluun kykeneväksi päteväksi ongelmanratkaisijaksi 

(competent performer) (Benner, 1989, s. 23–34; Dreyfus & Dreyfus, 1986, s. 54–61). 

Teorian mukaan taidot karttuvat jatkumossa toimintaympäristönsä ymmärtäväksi 

taitavaksi suorittajaksi (proficient performer), ja lopulta kokemuksen perusteella 

intuitiivisesti toimivaksi asiantuntijaksi (expert). Asiantuntijaksi tuleminen vaatii 

tietoista, tavoitteellista ja suunnitelmallista opiskelua ja/tai harjoittelua (Ericsson, 2006). 

Usein ammatin hallinnan, eli tässä ammatillisen osaamisen käsite ymmärretään 

teknisenä ilmiönä ottamatta huomioon psykologista ydintä (Hakkarainen & 

Jääskeläinen, 2006, s. 78–101), mihin voidaan ajatella sisältyvän yksilön identiteetti ja 

persoona. Ammatillista osaamista ei voi kokonaan erottaa identiteetin määritelmästä. 

Kyky selviytyä ammatillisen roolin vaatimuksista, ymmärrys omasta ja muiden roolista 

työryhmässä, kyky arvioida kriittisesti omaa osaamista ja kehittää sitä sekä 

sitoutuminen ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen ovat keskeisiä osa-alueita 

ammatillisen osaamisen kehittymisessä (Jokinen ym., 2009, s. 61–70).  

 

1.1.1 Puheterapeutin ammatti-identiteetti 

 

Kuten aiemmin todettiin, ammatti-identiteetti koostuu yksilön käsityksestä itsestään 

suhteessa työhön ja ammatillisuuteen (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 26–43). 

Puheterapeutti toteuttaa työtä persoonallaan, jolloin terapian onnistumisen kannalta 

tärkeitä ominaisuuksia ovat optimistisuus, kärsivällisyys, rohkaiseminen ja asiakkaan 

hyväksyminen (Kamhi, 1994). Puheterapeutin ja asiakkaan välinen terapiasuhde on 

puheterapeutin ammatillisen itsetunnon mittapuu ja näin myös määrittävä tekijä 

ammatilliselle identiteetille (Kinnarinen & Korhonen, 1987).  Asiakkaan arvostaminen 
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ja kunnioittaminen ovatkin pitkälti riippuvaisia puheterapeutin itsetunnosta. 

Terapiasuhteessa tapahtuu sosiaalisen identiteetin rakentumista puolin ja toisin, niin 

asiakkaan kuin puheterapeutinkin toimesta (Hagstrom & Wertsch, 2004). Asiakas 

muodostaa puheterapeutin persoonasta kuvan, joka heijastuu puheterapeutin roolista 

asiakkaan elämässä. Puheterapeutti taas rakentaa kuvan asiakkaan identiteetistä 

kokonaiskuvan taustatietojen, lähipiirin kertomusten ja hoitohistorian perusteella. 

Tiimityön ja verkostoitumisen yleistymisen takia entistä useampi työ on yhä 

sosiaalisempaa (Valleala & Collin, 2004). Puheterapeutin ammatissa vaaditaan hyviä 

sosiaalisia taitoja työn ihmisläheisen luonteen vuoksi. Hyvät kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaidot ovat tärkeä elementti puheterapeutin työssä, koska se on väline 

päämäärän eli toimivan kommunikointikyvyn tavoittelussa (McAllister & Lincoln, 

2004, s. 82–83). Kriittinen ajattelukyky ja vuorovaikutustaidot ovat taas yhteydessä 

kykyyn asettua asiakkaan asemaan eli olla empaattinen (Deal, 2003). Puheterapeutin 

ammatissa pelkällä teoreettisella ammattitaidolla ei ole suurta merkitystä, mikäli työn 

tekijällä ei ole teknisen taidon lisäksi valmiuksia eli taitoa ja vaistonvaraisuutta 

ihmisläheiseen työhön (Kamhi, 1995). 

Suomen puheterapeuttiliiton (SPTL) puheterapeutin eettisissä ohjeissa (SPTL, 2015) on 

mainittu, että puheterapeutin tärkein tehtävä on edistää kaikissa toimissaan asiakkaan 

mahdollisimman itsenäistä ja hyvää toimintakykyä. Puheterapeutti toteuttaa työssään 

yleisesti hyväksyttyjä kliinisiä käytäntöjä ja ylläpitää jatkuvasti omaa ammattitaitoaan. 

Puheterapeutin tulee olla tietoinen laillisista ja eettisistä periaatteista ammatin 

harjoittamisessa. Tärkeää on myös tietää, kuinka kehittää omaa ymmärrystä sekä 

tiedostaa, kuinka ammattiroolissa tehdyt päätökset voivat vaikuttaa asiakkaaseen ja 

lähipiiriin (McAllister & Lincoln, 2004, s. 82–84). Puheterapeutin tulee myös osata 

antaa ja vastaanottaa palautetta. 

Puheterapeutti voi kohdata monenlaisia haasteita ammatti-identiteettinsä kehityksessä. 

Kokemattomien puheterapeuttiopiskelijoiden on todettu kokevan epävarmuutta työhön 

siirtyessään (Hoben ym., 2007). Työuransa alkutaipaleella oleva nuori ja kokematon 

puheterapeutti voi kokea epävarmuutta etenkin, jos häneltä vaaditaan erityisosaamista 

asiantuntijatehtävissä, joista hänellä ei ole kertynyt kokemusta opiskelujensa aikana 

(Launonen, 2013). Tällöin mahdollisuus ohjaukseen ja kollegiaalinen tuki on erittäin 

tärkeää. Kun puheterapeutilla on heikko ammatillinen minäkuva, hän on alttiimpi myös 

vastaanottamaan muiden ammattikuntien näkemystä tehtävistään (Linkola, 1987). 

Jo aiemmin todettiin henkilöllä olevan ammatillinen identiteetti, kun hän tuntee itsensä 

henkilöksi, jolla on ammattiin vaadittavat taidot ja vastuu (Stenström, 1993). Hän on 
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myös tietoinen voimavaroistaan, niin vahvuuksista kuin rajoituksistakin. Puheterapeutin 

tulisikin tunnistaa oman osaamisensa ja voimavarojensa rajat (SPTL, 2015). 

Työyhteisöön sosiaalistumisessa yksilöt sopeutuvat työympäristöön siihen kuuluvina 

jäseninä, kehittävät taitojaan toimia työympäristössä ja sopeutuvat rooliinsa 

organisaatiossa (Feldman, 1981). Lindblom–Ylänne, Nevgi & Kaivola (2002) 

mainitsevat ammatilliseen identiteettiin kuuluvan myös tietoisuuden omasta aktiivisesta 

jäsenyydestä tieteellisessä yhteisössä ja osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun 

oman yhteisönsä edustajana. Puheterapeutin tulisikin osallistua yhteiskunnalliseen 

keskusteluun, sekä edistää ammattikuntansa asioita omissa kannanotoissaan ja 

toiminnassaan (SPTL, 2015).  

 

1.1.2 Puheterapeutin ammatillinen osaaminen 

 

Puheterapeutin ammatilliseen osaamisen kehittymiseen liittyy kliinisen pätevyyden 

kehittyminen ja ennen kaikkea kyky hyödyntää sitä monimutkaisissa tapauksissa ja 

muuttuvassa työympäristössä (McAllister & Lincoln, 2004, s. 2–3).  Puheterapeutti 

toteuttaa työtään parhaan käytettävissä olevan vaikuttavuustiedon ja yleisesti 

hyväksyttyjen kliinisten käytänteiden mukaisesti, sekä ylläpitää jatkuvasti 

ammattitaitoaan (SPTL, 2015). Tämä tukee ammatillisen osaamisen kehittymistä, ja 

puheterapeutti vaikuttaa siihen esimerkiksi lisäkouluttautumalla aktiivisesti. American 

Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2009) nostaa esille puheterapeutin 

muuttuvan roolin nyky-yhteiskunnassa. Puheterapeuteilta vaaditaan yhä laajempaa 

osaamista ja tietämystä monitieteisesti. Vaarana voi tällöin olla ammatillisten roolien ja 

rajojen hämärtyminen. Moniammatillisissa työryhmissä puheterapeutin täytyy oppia 

ymmärtämään roolinsa ja tehtävänsä työryhmässä ja tuoda siihen oma osaamisensa. 

Puheterapeuteilta odotetaankin mukautumista yhteiskunnan muutoksiin, aiempaa 

laajempaa tiedollisten kokonaisuuksien hallintaa sekä tarkempaa kykyä analysoida 

kielellisten ongelmien luonnetta ja vaikutusta asiakkaan arkisuoriutumiseen ja 

kehitysmahdollisuuksiin (Launonen, 2013). Puheterapeutin kuuluu työssään hallita 

erilaiset terapiamenetelmät ja osata kirjoittaa lausuntoja sekä muita kirjallisia töitä 

(McAllister & Lincoln, 2004, s. 82–84). Puheterapeutin työhön liittyy olennaisesti myös 

kyky kommunikoida informatiivisesti, vaikuttavasti ja ohjaavasti. Myös asiakkaan 

häiriötyypin tunnistaminen ja kyky paneutua aiheeseen on tärkeä taito kliinisessä työssä 

(McAllister & Lincoln, 2004 s. 112–113). 
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Kokemattomien puheterapeuttiopiskelijoiden on todettu kokeneen kliiniseen työhön 

siirtyessään puutetta tiedoissaan ja taidoissaan (Hoben ym., 2007).  Anderssonin (1998) 

tehdyssä tutkimuksessa on tarkasteltu puheterapeuttiopiskelijoiden kohtaamia ongelmia 

kliinisessä työssä (Anderson, 2001). Erityisesti kokemuksen puute arviointityössä, 

lisäkoulutuksen tarve ja priorisoinnin ongelmat työssä ovat nousseet esiin ongelmina 

kliinistä harjoittelua suorittavilla puheterapeuttiopiskelijoilla. Näihin ongelmiin on 

etsitty ratkaisuja esimerkiksi kehittämällä menetelmiä, joiden tavoitteena on siirtää 

kliinisen työn periaatteita opiskeluympäristöön (Brumfitt & Freeman, 2007; Horton, 

Byng, Bunning & Pring, 2004). Kokeiluista on saatu varsin lupaavia tuloksia 

opiskelijoiden itseluottamuksen ja käytännön taitojen vahvistamisessa. Valvotuissa 

kliinisissä harjoitteluissa opiskelijat ovat itse kokeneet edistyneensä siirtymällä 

asiakaskeskeiseen terapiaan ja he kuvailivat myös itseluottamuksensa sekä 

päätöstentekotaitojensa kasvaneen (Brumfitt & Freeman, 2007; Horton ym., 2004).  

Olennaisena tärkeänä tekijänä terapiatyössä nähdään juuri suuntautuminen omasta 

itsestä kohti asiakasta ja tämän häiriötä, mikä nähdäänkin eräänä merkittävänä tekijänä 

puheterapeutin ammatillisen osaamisen kehityksessä (McAllister & Lincoln, 2004, s. 

157–172). Näkemystä tukee asiantuntijuuden kehittymisen kognitiviisen teorian vaiheet, 

jossa jo edistyneellä ammatinharjoittajalla korostuu tietoisuus omasta toiminnasta sekä 

tavoitteellinen toiminta (Benner, 1989, s. 23–34; Dreyfus & Dreyfus, 1986, s. 54–61). 

Kokemattomat puheterapeutit pohjaavat työnsä usein deduktiiviseen lähestymistapaan 

eli valitsevat toimintamallinsa työssä tieteellisen tiedon ja tutkimusten perusteella, 

tarkkaan harkiten (Wojciechowski, 2016). Kokeneemmat puheterapeutit käyttävät 

nopeampaa, induktiivista lähestymistapaa, eli pohjaavat toimintansa aiempaan 

kokemukseen sekä karttuneeseen tietoon. Kokeneemmat puheterapeutit osaavat 

tarvittaessa muuttaa lähestymistapaansa, mikäli esimerkiksi kokemukseen pohjautuva 

toiminta ei toimi, tai kun he kohtaavat jotain uutta työssään. 

 

1.1.3 Työssä oppiminen osana ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehitystä 

 

Työharjoittelun tarkoituksena on vahvistaa ammatillista kasvua ja identiteetin kehitystä 

jo opiskeluaikana (Laakkonen, 2004, s. 55). Opiskelun eri vaiheissa tapahtuvilla 

ammattiin liittyvillä harjoitteluilla on tärkeä osa ammatti-identiteetin kehitysprosessia 

myös siksi, että ne ovat ensimmäinen askel siirtymisessä opiskelusta työhön 

(Nummenmaa, 1993, s. 31–46). Työssäoppiminen on tilannesidonnaista ja riippuu myös 

sosiaalisista tilanteista (Valleala & Collin, 2004). Asiantuntijuuteen johtavan oppimisen 
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tulisi sisältää jatkuvaa, tietoista suorituksen tarkkailua ja osaamistason arviointia 

(Ericson, 2006). Oppimisessa avautuu uusia näkökulmia sekä oppijan itsetuntoa 

vahvistavaa kehitystä, mutta oppija joutuu myös osittain luopumaan vanhoista 

käsityksistä ja asenteista (Repo-Kaarento & Levander, 2002). Tietoiseen 

oppimisprosessiin kuuluu myös, että oppijan on myönnettävä itselle, jos jotain asiaa ei 

vielä osaa tai ymmärrä. Työssä oppiminen on todennäköisintä silloin, kun työntekijä 

kohtaa haasteellisia tilanteita eli kehittäviä komponentteja (McCauley, Ruderman, 

Ohlott, & Morrow, 1994). Tilanteissa on mahdollisuus oppia uutta ja epäonnistumiset 

työelämässä tulisikin nähdä mahdollisuutena kehittyä (Ericsson, 2006).   

Narratiivisella oppimisella tarkoitetaan merkitysten ja niistä muodostuvien narratiivien 

omakohtaista luomista opetustilanteessa esillä olevista ilmiöistä sekä 

asiakokonaisuuksista (Yrjänäinen & Ropo, 2013). Aiemmin määritellyllä identiteetillä 

on oppimisprosessissa tärkeä asema. Se pohjautuu minuuteen, mutta konkretisoituu 

yksilön suhteissa ulkomaailmaan ja itseensä. Oppimisprosesseissa syntyvissä 

vuorovaikutustilanteissa suhteita luodaan tilanteissa esiintyviin asioihin ja ilmiöihin, 

sekä niitä koskeviin käsityksiin ja ennakko-olettamuksiin. Oppimisprosessissa 

havainnoinnin kautta tulkitaan tapahtuma ja sitä vertaillaan omiin kokemuksiin. 

Reflektion kautta tapahtumille luodaan uusia merkityksi. Oppimisen ja ammatillisen 

identiteetin välisten yhteyksien hyödyntäminen voi edistää oppimista kohti syvempää 

tietoa ja ymmärrystä (Huttunen, 2013). Oppimisen kannalta keskeistä on oman 

toiminnan reflektiivinen arviointi (Stenström, 1993). Reflektiota on määritelty monin 

tavoin riippuen määrittelijän teoreettisesta taustasta ja reflektiivisen lähestymistavan 

tarkoituksesta (Ojanen, 2006, s. 73–75). Reflektio on kuvattu tarkoitukselliseksi 

tutkiskeluksi ajatuksista, tunteista ja tapahtumista jotka liittyvät aiempiin kokemuksiin 

(Kennison & Misselwitz, 2002). 

 

1.2 Logopedian koulutusohjelma ja puheterapeutin ammatillisen osaamisen 

kehittyminen 

 

Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan (2016) mukaan logopedia 

on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja 

vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Logopedian peruskoulutuksessa 

opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään 

koulutusohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön 

monitieteisyydellä. Koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin kolmivuotisen 
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humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen kaksivuotisen 

filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Opiskelu sisältää teoriaopetusta, ohjattua 

kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin 

ammatissa. Logopedian syventävissä opinnoissa luodaan teoriaopintojen ja kliinisten 

oppimisjaksojen avulla valmiudet opiskelijan omaan kiinnostukseen perustuvaan 

logopediseen tutkimukseen, sekä itsenäiseen työskentelyyn puheterapeuttina. 

Syventävien opintojensa kautta opiskelija saavuttaa syvälliset valmiudet logopedisen 

tiedon, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden luonteen ymmärtämiseen, 

analysointiin ja raportointiin. Samalla opiskelija saa myös ammatinharjoittamisen 

edellyttämät monipuoliset työelämävalmiudet. Opintojen alusta lähtien opiskelijalta 

vaaditaan teoreettisen tiedon ja käytännön osaamisen yhteensovittamista (Logopedian 

matkaopas, 2015). Logopedian koulutusohjelma antaa terapeuttisen pätevyyden ja 

opiskelija käy pitkän prosessin läpi kouluttautuessaan ja kehittyessään terapeutiksi. 

Logopedian koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto Valviralta pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin 

ammatissa (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2015–2016, 2015). Puheterapeutti 

vois myös toimia useissa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa 

tehtävissä. Suomen puheterapeuttiliiton (SPTL, 2016a) mukaan puheterapia on 

lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelun ja 

järjestämisen, yksilö- ja /tai ryhmäterapian, vanhempien, omaisten ja lähiympäristön 

ohjauksen ja konsultoinnin, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen 

suunnittelun ja ohjauksen, kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän 

ohjauksen. Viime vuosikymmenen aikana useissa maissa puheterapeutin opintoihin on 

lisätty opetusta puhetta korvaavista ja tukevista menetelmistä (Ratcliff, Rajinder & 

Lloyd, 2008). Puheterapeutti on yliopistosta valmistunut filosofian maisteri, jonka 

työnkuvaan kuuluu käytännössä aikuisten ja lasten puheen, kielen ja äänen häiriöiden 

lääkinnällistä tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta (SPTL, 2016b). Puheterapeutti kohtaa 

työssään paljon ihmisiä; asiakkaita, asiakkaiden läheisiä, kollegoitaan ja muita 

työyhteisönsä jäseniä. Näin ollen puheterapeutin työ vaatii erityisesti luovuutta, 

ihmistuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. 

 

1.2.1 Syventävä kliininen harjoittelu ja sen tavoitteet 

 

Opintojen loppuvaiheessa logopedian opiskelija suorittaa syventävän kliinisen 

oppimisjakson, joka on neljän kuukauden harjoittelu puheterapeutin ohjauksessa 
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sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetustoimen puheterapiapalveluja tarjoavassa 

yksikössä (Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2015–2016, 2015). Harjoittelu voi 

tapahtua myös puheterapiapalveluja tarjoavassa yrityksessä. Osaamistavoitteena on, että 

harjoittelun suoritettuaan opiskelija osaa toimia itsenäisenä puheterapeuttina. Hän osaa 

tutkia puheterapia-asiakkaita, suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta, ohjata asiakkaan lähi-

ihmisiä sekä toimia työyhteisön ryhmän jäsenenä. 

International Association of Logopedics and Phonetics (IALP, 2009) ohjeistuksen 

mukaan logopedian koulutusohjelmaan sisältyvän käytännön työharjoittelun tavoitteena 

olisi antaa opiskelijalle riittävät kyvyt ja systemaattiset metodit työskennellä 

asiakkaiden kanssa. Harjoittelun tulisi myös ohjata opiskelijan persoonallisen 

identiteetin kehittymistä ja kehittää hänen vuorovaikutus- ja kommunikaatiokykyään. 

SPTL:n (2015) ohjeissa suositellaan, että opiskelijan toimiessa puheterapeutin 

tehtävässä vastuu asiakkaista on aina laillistetulla puheterapeutilla, joka ohjaa ja 

tarvittaessa puuttuu opiskelijan toimintaan. 

 

1.2.2 Syventävä kliininen harjoittelu osana puheterapeutin ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen kehitystä 

 

Kliininen harjoittelu on luultavasti vaikuttavin ja kriittisin työelämään 

valmistautuminen tuleville puheterapeuteille, sillä opiskelijan suoriutuminen on tällöin 

arvioitavana ja osaaminen kehittyy (McAllister & Lincoln, 2004, s. 25–38). 

Puheterapeutin ammatillisen kehityksen kuvataan etenevän jatkumossa aloittelijasta 

edistyneeksi ammatinharjoittajaksi (McAllister & Lincoln, 2004, s. 157–172). Kliinisen 

työn oppimisprosesseissa korostuu oppijan ja ohjattavan roolit, jossa kehittyvät sekä 

ohjaajan että ohjattavan henkilökohtaiset, ammatilliset ja kliiniset taidot sekä 

teoreettiset tiedot. Oppimissuhteessa molemmilla, sekä ohjattavalla että ohjaajalla 

kehittyvät parhaimmillaan useat osa-alueet, kuten ammatillinen minäkuva, 

vuorovaikutustaidot, kliiniset päättelytaidot, kyky tehdä eettisiä päätöksiä, teoreettiset 

tiedot sekä kokemukseen pohjautuva tieto.  

Harjoittelujaksoilla opittujen asioiden ja kokemusten reflektoinnin kautta opiskelijalla 

on mahdollisuus muokata ajatusrakenteitaan sekä käyttäytymistään tarpeen mukaisesti 

(Ora–Hyytiäinen 2004, s. 23). Pelkkä passiivinen harjoitteluun osallistuminen ei siis 

takaa ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. 

Puheterapeuttiopiskelijoiden on todettu kehittyvän reflektointitaidoissaan vahvemmiksi 

vähitellen, opintojen ja kokemusten karttuessa (Hill, Davidson & Theodoros, 2012). 
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Motivaatio on tärkeä tekijä oppimisessa, ja yleisesti ottaen opiskelija aloittaa 

harjoittelun motivaationaan täyttää tutkinnon akateemiset tavoitteet (McAllister & 

Lincoln, 2004, s. 31). Opiskelijalla on myös yleensä halua näyttää osaamisensa oikeassa 

työelämässä ja siirtää teoria käytäntöön. Eräänä tärkeimpänä tekijänä ammatillisen 

osaamisen kehittymisessä lääketieteen opiskelijoilla pidettiin opiskelijan omia 

tavoitteiden asettelua oppimisessa (Eva, Munoz, Hanson, Walsh & Wakefield, 2008). 

Opiskelijat siis asettivat tavoitteitta taidoista, jotka he halusivat työssä oppiessa 

saavuttaa. Opiskelijoiden itsearviointitaitoihin oppimisen suhteen vaikuttivat opiskelijan 

itsetunto, aiempien henkilökohtaisten kokemusten vaikutus sekä muiden mielipiteet 

siitä, missä työn osa-alueissa opiskelijan tulisi eniten kehittyä sekä mitä hän jo osaa. 

Kliinistä työskentelyä harjoitellessa esiin nousee usein monimutkaisia ongelmia, 

hämärästi määriteltyjä tavoitteita, ennustamattomia lopputuloksia ja työskentelyä 

erilaisten yksilöiden ja tapausten kanssa (McAllister ja Lincoln, 2004, s. 157–172). 

Tällöin voi nousta esiin kysymyksiä joihin ei ole suoraa vastausta, ja näin ollen halu ja 

motivaatio kehittyä ammatissa ovat hyvin tärkeitä tekijöitä. Puheterapeutti tarvitsee 

ammattiin kasvamisessaan niin epäonnistumisia kuin onnistumisiakin, ja näin ollen 

harjoitusasiakkaat eivät saisi olla hänen voimavaroihinsa nähden ylivoimaisia 

(Kinnarinen & Korhonen, 1987).  

Harjoittelun ohjaajan roolin voidaan katsoa sisältävän yhteisten ja jaettujen 

henkilökohtaisten merkityssisältöjen etsintää, joiden kautta pyritään kehittämään 

opiskelija taitoja asettaa itse tavoitteita oppimiselleen (Yrjänäinen & Ropo, 2013). 

Diskurssien eli keskustelun avulla harjoittelun ohjaajan voidaankin katsoa pyrkivän 

ohjaamaan opiskelijaa kohti syvällisempää oppimista. Syventävän kliinisen harjoittelun 

aikana opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomusta, eräänlaista oppimispäiväkirjaa, jossa 

hän reflektoi oppimisprosessiaan ja ammattiin kasvamistaan. Oppimispäiväkirjan 

tavoitteina yleisesti on edistää itsearviota- ja reflektiota, henkilökohtaista kehittymistä, 

heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamista, käsitteiden ja teorioiden selkiyttämistä ja 

teoriatietojen ja käytännönläheisyyden yhdistämistä (Lindblom-Ylänne, Levander, & 

Wager, 2002; Wagner, 1999). Oppimispäiväkirjat voivat vaihdella strukturoitujen 

kysymysten pohtimisesta vapaamuotoisempiin päiväkirjoihin, ja ne on suunniteltu 

edistämään opiskelijoiden tietoisuutta omasta oppimisestaan (Croke, 2004) selä 

vahvistamaan henkilökohtaista kasvua ja kokemuksista oppimista (Riley-Doucet & 

Wilson, 1997). Syventävän kliinisen harjoittelun päätteeksi opiskelija käy harjoittelun 

ohjaajan kanssa loppukeskustelun harjoittelusta. Keskustelun periaatteiden voidaan 

olettaa noudattavan narratiivista oppimisotetta; opiskelija on harjoittelukertomustaan 

tehdessä reflektoinut kokemuksiaan ja tulkinnut niitä merkityssisällöiksi, joista 



12 

 

 

loppukeskustelussa luodaan itselle mielekkäitä kertomuksia (Yrjänäinen & Ropo, 

2013). Ohjaajan kanssa keskustelun voidaan ajatella hyödyntävän diskurssia eli 

keskustelevaa otetta opiskelijan oppimisen ja merkityssisältöjen luomisen tukena. 

Puheterapeuttiopiskelijoiden harjoittelupaikoista on ollut maailmalla pulaa ja 

harjoittelun laadusta on herännyt kysymyksiä (Kersner & Parker, 2001). Tästä johtuen 

on tarkasteltu erilaisia keinoja vahvistaa tilannetta harjoittelun kriteerit täyttävien 

harjoittelupaikkojen osalta. On ehdotettu, että harjoittelupaikan täytyisi pystyä 

osoittamaan harjoittelun laatu. Myös keinoja arvioida puheterapeuttiopiskelijoiden 

ammatillista kehitystä harjoittelussa on pyritty kehittämään (McAllister ym., 2010). 

Brumfitt ym. (2005) ehdottavatkin, että muuttuvassa työelämässä olisi tärkeää määrittää 

koulutuksen ja työn odotukset ja laatu, eli mitä valmistuvat opiskelijat odottavat 

itseltään ja mitä yliopisto sekä työnantaja voivat odottaa opiskelijoilta. McAllister & 

Lincoln (2004, s. 1–25) listaavat harjoittelijan näkökulmasta hyvän harjoittelupaikan 

olevan järjestelmällinen, joustava, yhdistävän teoriaa harjoitteluun, olevan 

johdonmukainen tulevaisuuden toiminnalle, havainnollistavan mittapuita oppimiselle ja 

mahdollistavan harjoittelijan tasapainon työelämän ja sosiaalisen elämän välillä. Koska 

ammatti-identiteetti kehittyy yhdessä sosiaalisen identiteetin kanssa (Stenström, 1993), 

voidaan tasapainoa työelämän ja sosiaalisen elämän välillä pitää tärkeänä niin ammatti-

identiteetin kuin ammatillisen osaamisenkin kehittymisen kannalta. 

 

1.2.3 Opiskelijan työkokemus ja aiemmat opinnot ammatti-identiteetin ja ammatillisen 

osaamisen kehittymisessä 

 

Nykypäivänä moni joutuu työuransa aikana vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan 

uudelleen. Puheterapeuttiopiskelijoiden joukossa voikin olla eri aloilla työskennelleitä 

ja koulutustaustoiltaan erilaisia henkilöitä. Suurella osalla Iso-Britannian 

puheterapeuttiopiskelijoista on työkokemusta kasvatusalalta (Martin & Stokes, 2015). 

Osa opiskelijoista oli aiemmin työskennellyt luokanopettajina, koulunkäyntiavustajina 

sekä aineenopettajina, ja olivat päättäneet haluavansa erikoistua 

kommunikointihäiriöihin. Työskenneltyään muutaman vuoden puheterapeutin työssä 

kyseiset opiskelijat näkivät puheterapiatyön ja opetusalan työssä paljon yhtäläisyyksiä, 

mutta myös eroavaisuuksia. Yhtäläisyyksinä he näkivät esimerkiksi oppimisen 

tukemisen ja tavoitteiden asettelun tärkeyden työssä. Puheterapeuttina he osasivat 

asettaa tavoitteet paremmin askel askeleelta. He myös kokivat terapiatyön luonteen 

olevan enemmän yhteistyötä lapsen kanssa tavoitteiden asettelun suhteen, kun taas 



13 

 

 

luokkahuonetyöskentelyssä tavoitteet olivat ennalta määrättyjä esimerkiksi 

opetussuunnitelmassa. Samalla he kokivat, että heidän täytyi muuttaa 

työskentelytapojaan enemmän responsiivisiksi suoran lähestymisen sijaan, eli toimia 

paremmin asiakkaan tarpeita kuunnellen. Heidän täytyi myös kehittää kuuntelutaitojaan 

puheterapeutin työssä. Aiempi työskentely puheterapeutin alaa lähellä olevilla aloilla, 

kuten terveydenhuolto- ja kasvatusalalla, on eräs tärkeä tekijä puheterapia-alan 

valinnassa (Boyd & Hewlett, 2001; Byrne, 2007). Eri taustojen voidaan olettaa tuovan 

rikkautta puheterapeutin ammattiin, ja esimerkiksi kasvatusalan periaatteita voi olla 

mahdollista hyödyntää puheterapiatyössä (Martin & Stokes, 2015).  

Aiemman koulutuksen tai työkokemuksen vaikutusta puheterapeuttien ammatti-

identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittymiseen on tutkittu Suomessa vähän. 

Pukarin (1998) pro gradu -tutkielman tulokset viittasivat, että puheterapeuttiopiskelijat, 

joilla oli työkokemusta puheterapeutin alaa lähellä olevalta tai siitä poikkeavalta alalta, 

olivat vahvempia ammatti-identiteetiltään ja tiedoiltaan kuin opiskelijat, joilla 

työkokemusta ei ollut. Alan arvostus näkyi vahvimpana opiskelijoilla, joilla oli 

työkokemusta puheterapeutin alalta poikkeavalta alalta. Opiskelijoilla, joilla oli 

lähialalta työkokemusta, oli eniten halua ja motivaatiota harjoittaa ammattia. Suomessa 

yleisesti ottaen ammatti-identiteetin kehittymistä uudelleenkoulutuksessa on tutkittu 

joissakin pro gradu -tutkielmissa. Hyvösen (2008) pro gradu -tutkielmassa todettiin 

edelliseen ammattiin sitoutumisen vaikuttavan uuden ammatti-identiteetin 

muodostumiseen lähihoitajaopiskelijoilla. Edelliseen ammattiin sitoutuneet henkilöt 

joutuivat opintojensa alussa käsittelemään samanaikaisesti kahta ammatti-identiteettiä, 

jolloin edellisestä he hiljalleen luopuivat ja samalla alkoivat rakentaa suhdetta uuteen 

ammattiin. Tämän prosessin katsottiin hidastaneen uuden ammatti-identiteetin kehitystä. 

Jos ammatti-identiteetti on aikaisemmin ollut heikko, korostuu oppimisen ja 

positiivisten kokemuksien merkitys, jolloin uutta ammatti-identiteettiä on helpompi 

työstää positiiviseen suuntaan (Niemi, 2001, s. 23–24). 
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

1. Mitkä ammatti-identiteetin osa-alueet kehittyvät puheterapeuttiopiskelijoilla 

syventävän kliinisen harjoittelun aikana? 

2. Mitkä ammatillisen osaamisen osa-alueet kehittyvät puheterapeuttiopiskelijoilla 

syventävän kliinisen harjoittelun aikana? 

3. Miten puheterapeuttiopiskelijoiden aiempi työkokemus ja aiemmat opinnot 

näkyvät ammatti-identiteetin kehittymisessä? 
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3 MENETELMÄT 

 

3.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Kyselyn kohderyhmänä olivat syventävän kliinisen harjoittelun oppimisjakson syksyllä 

2015 sekä keväällä 2016 aloittavat logopedian opiskelijat. Etsin kyselyyn vastaajia 

Oulun yliopiston, Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston logopedian opiskelijoista, 

jotka olivat aloittamassa syventävän kliinisen harjoittelun. Hain vastaajia Oulun 

yliopistossa logopedian opiskelijoiden sähköpostilistan kautta. Helsingin ja Turun 

yliopistoissa logopedian oppiaineen harjoitteluyhteyshenkilö toimitti harjoittelun 

aloittaville opiskelijoille tiedustelun halukkuudesta osallistua tutkimukseen. Vastaajia 

saatiin Oulun yliopistosta 12 ja Turun yliopistosta 2. Vastaajien kohderyhmä painottui 

Oulun yliopiston logopedian opiskelijoihin, sillä Helsingistä vastaajia ei saatu yhtään 

(n=0) ja Turun yliopistosta 2 (n=2). Opiskelijat suorittivat harjoittelun eri puolilla 

Suomea sairaaloissa sekä terveyskeskuksissa.  

 

3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostin liitetiedostona lähetettynä kyselynä. Kysely 

sisälsi tutkimuksen saatekirjeen (Liite 1) ja kyselylomakkeen (Liite 2). Tutkimuksen 

kyselylomakkeen laadin ammatti-identiteettiä ja ammatillista osaamista käsittelevän 

kirjallisuuden pohjalta sekä Suomen Puheterapeuttiliiton puheterapeutin eettisiä ohjeita 

(2015) hyödyntäen. Kyselylomakkeen testaamiseksi lähetin kyselystä pilottiversion 

kolmelle Oulun yliopiston logopedian opiskelijalle keväällä 2015. Pilotista saatiin kaksi 

vastausta niin, että kyselylomake oli täytetty sekä harjoittelun alussa että lopussa.  

Kyselyyn vastaajat saivat myös vapaasti kommentoida kyselylomaketta. 

Kyselylomakkeen arvioin tutkielmani toisen ohjaajan Suvi Stoltin kanssa riittävän 

toimivaksi. Myöhemmin sisällytin pilottikyselyn vastaukset varsinaisen aineistoon 

analysointiin vastaajien luvalla, jolloin kokonaisvastaajien kokonaismääräksi saatiin 

kuusitoista (N=16). 

Opiskelijoita ohjeistettiin vastaamaan samaan kyselylomakkeeseen kahdesti; 

viimeistään kolmen viikon kuluessa harjoittelun alkamisesta sekä uudelleen viimeistään 

kolmen viikon kuluessa harjoittelun päättymisestä. Vastausajoilla pyrin varmistamaan, 

että alkutilanteessa opiskelija on vasta aloittanut harjoittelun, mutta kuitenkin jo hieman 
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saanut käsitystä tulevasta työstä. Harjoittelun lopussa opiskelijoita pyydettiin 

vastaamaan kolmen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä, jotta kysytyt asiat olisivat 

vielä hyvin muistissa. Näin pyrin siis muodostamaan ennen ja jälkeen -tilanteet, joihin 

tutkielman tuloksissa viittaan. Vertailin harjoittelun alussa täytettyjen 

kyselylomakkeiden tuloksia harjoittelun lopussa täytettyjen kyselylomakkeiden 

vastausten kanssa. Eroista pyrin tulkitsemaan, tapahtuiko opiskelijoilla syventävän 

kliinisen harjoittelun aikana ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehitystä ja 

jos tapahtui, millä osa-alueilla. Myös taustatietomuuttujia, kuten ikää, aikaisempaa 

koulutusta ja työkokemusta kysyttiin, jotta voitaisiin vertailla erilaisia taustatekijöitä 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehityksessä. 

Kyselylomake jakautui kolmeen osaan: taustatiedot, ammatti-identiteettiin liittyvät 

muuttujat ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät muuttujat. Taustatietomuuttujat 

sisälsivät iän, harjoittelupaikan, yliopiston, opintojen aloitusvuoden, muun ammatillisen 

koulutuksen ja työkokemuksen. Ikää kysyin avoimena kysymyksenä ja muut 

taustatietomuuttujat selvitin monivalintakysymyksinä. Mikäli aiempaa koulutusta tai 

työkokemusta oli, opiskelijan tuli vastata, oliko ala lähellä puheterapeutin työtä, kuten 

sosiaali- ja terveysala, humanistinen ala tai kasvatustieteet, vai puheterapeutin työstä 

poikkeava ala kuten tekniikka, luonnontieteet tai talous. Ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen kehitystä tutkin esittämällä väittämiä, joihin opiskelijoilta 

pyydettiin oma mielipide. Mielipideasteikkona käytin Likertin asteikkoa, joka on 

mielipideväittämissä käytetty 4- tai 5-portainen järjestysasteikon tasoinen asteikko, 

jossa toisena ääripäänä on useimmiten täysin samaa mieltä ja toisena ääripäänä täysin 

eri mieltä (Heikkilä, 1998, s. 53).  

Kyselylomakkeen (Liite 2) väittämät laadin ammatti-identiteettiä ja ammatillista 

osaamista käsittelevän lähdekirjallisuuden sekä SPTL:n ja IALP:n nettisivujen 

puheterapeuttien ammattieettisiä ohjeita hyödyntäen. Ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen muuttujat jaettiin aineiston analysoinnin helpottamiseksi 

kumpikin kolmeen eri osa-alueeseen, joiden lähdekirjallisuuden pohjalta arvioin 

jaottelevan selkeimmin ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät 

aiheet. Sovelsin jaottelussa Kelchtermansin (2009) jaottelua opettajien itseymmärryksen 

viidestä eri osa-alueesta, eli minäkuvasta, itsetunnosta, näkemyksestä tehtävistä, 

työmotivaatiosta sekä tulevaisuuskuvasta. Taulukoissa (taulukko 1 ja taulukko 2) on 

jaoteltu ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät muuttujat eri osa-

alueisiin. 
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Taulukko 1. Ammatti-identiteettiin liittyvät muuttujat 

Osa-alue Väittämät Lähteet 

   

Ammatillinen 

minäkuva 

1-6, 10 &11 Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006; IALP, 2009; 

McAllister & Lincoln, 2004, s. 80—84; Kamhi; 1994; 

Kamhi, 1995, Räty, 1982, SPTL, 2015a; Suomen SPTL, 

2015b; Stenström, 1993 

Ammatin arvostus 7, 8, 13, 16 ja 22 Lindblom-Ylänne ym., 2002a 

Kokemus itsestä 

oman alansa 

asiantuntijana 

 9, 12, 14, 15 ja 17 Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006, s. 26–43; Lindblom-

Ylänne ym., 2002a 

 

 

Taulukko 2. Ammatilliseen osaamiseen liittyvät muuttujat 

Osa-alue Väittämät Lähteet 

 

   

Teoreettiset taidot 20, 23, 24, 25, 27, 29 Epstein & Hundert, 2002; IALP, 2009 

 

Menetelmien tunteminen ja 

käytännön osaaminen 

 

26, 28, 30, 31–38 Jokinen ym., 2009 & SPTL, 2015b 

Kokemus mahdollisuuksista ja 

motivaatiosta kehittyä ammatissa 

19, 21 ja 38 Janhonen & Vanhanen-Nuutinen, 2005, 

IALP, 2009 & SPTL, 2015b 

 

 

3.3. Tilastolliset menetelmät ja aineiston analysointi 

 

Tutkimusaineistoa tarkastelin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Aineiston 

pienen koon vuoksi tarkastelin muutamia havaintoja laadullisin menetelmin, sillä 

määrälliset menetelmät eivät olisi antaneet luotettavia tuloksia. Tutkimusaineiston 

käsittelyssä käytin SPSS -ohjelmaa, jolla muutin tulokset graafiseen muotoon. SPSS- 

ohjelman avulla tarkasteltiin mahdollisia eroja muuttujien ennen ja jälkeen -ilmiöiden 

välillä. Kaikki vastaajat olivat aloittaneet opinnot 2010−2011, joten aloitusvuotta ei 

pyritty tässä tutkimuksessa tarkastelemaan vaikuttavana tekijänä. Opiskelijat olivat 

iältään, aiemmalta koulutukseltaan sekä työkokemukseltaan homogeeninen joukko, 

joten taustatekijöiden vaikutusta ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen 

vaikutukseen päädyin tarkastelemaan laadullisin menetelmin. 
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Pienestä otoskoosta johtuen aineistossa ei ollut oletusta normaalijakaumasta, jolloin 

analysoinnissa voidaan käyttää parametrittomia mittausmenetelmiä (Holopainen & 

Pulkkinen, 2012, s. 198). Summamuuttujan avulla pyrin muodostamaan kuvan 

opiskelijoiden asenteista väittämien vastausten perusteella. Väittämistä laadin 

summamuuttujat ennen ja jälkeen -tilanteista, joiden arvot sain laskemalla yhteen 

useiden erillisten, mutta samaa ilmiötä mittaavien muuttujien arvot. Ammatti-

identiteetin ja ammatillisen osaamisen eri osa-alueita mittaavista väittämäryhmistä 

laskin reliabiliteetin Cronbachin alfan avulla. Cronbachin alfan laskin muuttujien 

välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä 

suurempi alfan arvo oli, sitä yhtenäisempi mittarin katsoin olevan. Sen jälkeen vertailin 

eri osa-alueiden keskiarvojen erojen merkitsevyyttä (ennen-jälkeen) Wilcoxonin 

merkittyjen sijalukujen testiä käyttäen. Asetin nollahypoteesin eli ryhmät eivät eroa 

sijainniltaan toisistaan eli muutosta ei ole tapahtunut. Nollahypoteesin arvona oli 0.5 

(nollahypoteesi= ei merkitsevyyttä). Tuloksien analysoinnissa käytin seuraavia raja-

arvoja; tilastollisesti erittäin merkitsevä p <.001 ja tilastollisesti merkitsevä p <.05. 

Vastauksia käsittelen tässä yhteydessä viittaamalla muuttujayksikköihin, jotka ovat siis 

kyselyn väittämien (Likertin asteikko, arvot 1−5) saadut arvot, joista on muodostettu 

keskiarvot. 

Puheterapeuttiopiskelijoiden taustatekijöiden (iän, työkokemuksen ja aiemman 

koulutuksen) vaikutusta ammatti-identiteetin kehittymiseen päädyin tarkastelemaan 

laadullisin menetelmin tyypittelyn sekä kvantifioinnin avulla (Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 182). Pyrin etsimään samankaltaisuuksia opiskelijoiden taustatekijöiden perusteella, 

ja ryhmittelemään taustoiltaan samankaltaiset opiskelijat. Toisaalta nostin myös esille 

taustatekijöiltään joukosta poikkeavia opiskelijoita, ja vertailin heidän ammatti-

identiteetin muuttujien arvoja ennen ja jälkeen -tilanteissa. Opiskelijat olivat 

taustoiltaan homogeeninen ja otoskooltaan pieni joukko, joten määrällisin menetelmin 

tarkasteltuna olisi virhemarginaalin riski ollut suuri.  

Laadullisin menetelmin tarkasteltuna pyrin ymmärtämään tapauksia ja selittämään syitä 

mahdollisille muutoksille, mitä voidaan pitää eräänä laadullisen menetelmän kriteerinä 

(Heikkilä, 1998, s. 16). Työuransa alkutaipaleella oleva, nuori ja kokematon 

puheterapeutti voi kokea epävarmuutta etenkin, jos häneltä vaaditaan erityisosaamista 

asiantuntijatehtävissä, joista hänellä ei ole kertynyt kokemusta opiskelujensa aikana 

(Launonen, 2013). Voidaan ehkä olettaa, että nuorempi opiskelija on lähtökohdiltaan 

epävarmempi kuin vanhempi, jo työelämässä kokenut ja kouluttautunut opiskelija. 

Toisaalta voidaan ajatella, että jo aiemmin ammatti-identiteetin muodostanut opiskelija 

kohtaa vaikeuksia uuden ammatti-identiteetin muodostamisessa. Ammatti-identiteettiin 
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sisältyvän ammatillisen minäkuvan kehitystä ryhmien välillä lähestyin tarkastelemalla 

mahdollisia eroja opiskelijoilla, joilla oli aiempia opintoja tai koulutustaustaa 

verrattaessa opiskelijoihin, joilla ei ollut aiempia opintoja tai koulutustaustaa. 

Ammatillista minäkuvaa tarkastellessa vertailin opiskelijaa, jolla ei ollut aiempia 

opintoja tai työkokemusta opiskelijaan, jolla oli aiempaa työkokemusta sekä koulutusta 

puheterapeutin alaa lähellä olevalta alalta. 
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4 TULOKSET 

 

4.1 Ammatti-identiteettiin liittyvät muuttujat 

 

Tuloksissa ammatti-identiteetti on jaoteltu kolmeen ryhmään, jotka koostuvat 

väittämistä laadituista muuttujista (taulukko 1.) Ammatti-identiteetti on käsitteenä laaja, 

mutta tässä tutkielmassa tulosten yhteydessä ammatti-identiteetti on jaoteltu 

ammatilliseen minäkuvaan, ammatin arvostukseen ja kokemukseen itsestä oman alan 

asiantuntijana. Jokaisen ammatilliseen identiteettin liittyvien osa-alueiden muuttujien 

keskiarvot on laadittu summamuuttujien avulla, reliabiliteettikerroin Cronbachin alfan 

avulla sekä ennen-jälkeen tilanteita on verrattu käyttäen Wilcoxonin merkittyjen 

sijalukujen testiä (Holopainen & Pulkkinen, 2012, s. 198). 

 

4.1.1 Ammatillinen minäkuva 

 

Ammatillista minäkuvaa tarkastelin vertailemalla ammatilliseen minäkuvaan liittyvien 

muuttujien keskiarvojen eroa harjoittelun alussa sekä lopussa. Eroja ennen ja jälkeen -

ilmiöiden välillä tarkastelin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testin avulla, jolloin p-

arvo oli 0,016 (<0,05). Eroa ennen ja jälkeen -ilmiöiden välillä voidaan pitää siis 

tilastollisesti merkitsevänä.  

Kahdella opiskelijalla (n=2, 12,5 % vastaajista) nollahypoteesi (ei merkitsevyyttä) 

toteutui, eli opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien 

keskiarvoissa ei tapahtunut muutosta syventävän kliinisen harjoittelun aikana. Kolmella 

opiskelijalla (n=3, 18,75 % vastaajista) ammatilliseen minäkuvaan liittyvät muuttujat 

saivat pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa, ja yhdellätoista opiskelijalla 

(n=11, 68,75 % vastaajista) muuttujien keskiarvot olivat suuremmat harjoittelun lopussa 

kuin alussa. Näin ollen voidaan kokonaisuutena todeta, että vastaajien ammatillinen 

minäkuva kasvoi tilastollisesti merkitsevästi eli vahvistui syventävän kliinisen 

harjoittelun aikana. Kuviossa (kuvio 1) on esitetty puheterapeuttiopiskelijoiden 

ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvot harjoittelun alussa ja 

lopussa. 
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Kuvio 1. Puheterapeuttiopiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien 

keskiarvot harjoittelun alussa ja lopussa 

 

 

Harjoittelun alussa opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien 

keskiarvon mediaani oli 4,1. Opiskelija, jonka ammatilliseen minäkuvaan liittyvät 

muuttujat saivat suurimman arvot harjoittelun alussa, oli muuttujien keskiarvo 4,7. 

Opiskelijalla, jonka ammatilliseen minäkuvaan liittyvät muuttujat saivat harjoittelun 

alussa pienimmät arvot, oli muuttujien keskiarvo 3,5.  

 

Harjoittelun jälkeen ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvon 

mediaani oli 4,5. Opiskelijalla, joka sai pienimmät ammatilliseen minäkuvaan liittyvät 

muuttujien arvot, oli muuttujien keskiarvo 3,7. Opiskelijalla, jonka ammatilliseen 

minäkuvaan liittyvät muuttujat saivat suurimmat arvot, oli muuttujien keskiarvo 4,9. 

 

Taulukossa (taulukko 3) on esitetty opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien 

muuttujien arvot harjoittelun alussa. Keskiarvoltaan suurimman arvon harjoittelun 

alussa ammatillisen minäkuvaan liittyvistä muuttujista sai väittämä ”persoonani sopii 

hyvin puheterapeutin ammattiin” ja toiseksi eniten väittämä ”minulla on empatiakykyä, 

eli kykenen ymmärtämään ja myötäelämään toisen ihmisen tunteita”. Keskiarvoltaan 

sekä mediaaniltaan heikoimman arvon harjoittelun alussa sai väittämä ”luotan itseeni 
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puheterapia-alan ammattilaisena” ja keskiarvoltaan toiseksi heikoimman arvon sai 

väittämä ”olen hyödyksi asiakkaalleni”. 
 

 

 

Taulukko 3. Ammatilliseen minäkuvaan liittyvät muuttujat harjoittelun alussa 

 
Väittämä (muuttuja) Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 

    

”Minulla on hyvät 

kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaidot” 

4,25 4,0 ,58 

”Luotan itseeni 

puheterapia-alan 

ammattilaisena” 

3,25 3,0 ,68 

”Olen hyödyksi 

asiakkaalleni” 

3,63 4,0 ,50 

”Persoonani sopii hyvin 

puheterapeutin 

ammattiin 

4,56 5,0 ,51 

”Minulla on 

mahdollisuus toteuttaa 

puheterapeutin työtä 

persoonani kautta” 

4,50 5,0 ,73 

”Olen 

mukautumiskykyinen” 

4,06 4,0 ,77 

”Minulla on 

empatiakykyä, eli 

kykenen ymmärtämään 

ja myötäelämään toisen 

ihmisen tunteita 

4,56 5,0 ,73 

”Ymmärrän sanatonta 

viestintää” 

4,38 4,0 ,62 

 

 

Taulukossa (taulukko 4) on esitetty opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien 

muuttujien arvot harjoittelun lopussa. Suurimmat arvot muuttujista saivat väittämät 

”persoonani sopii hyvin puheterapeutin ammattiin”, ”minulla on mahdollisuus 

puheterapeutin työtä persoonani kautta” ja ”minulla on empatiakykyä, eli kykenen 

ymmärtämään ja myötäelämään toisen ihmisen tunteita”. Kaikkien muuttujien 

keskiarvot olivat suuremmat harjoittelun jälkeen kuin harjoittelun alussa. Pienimmät 

keskiarvot ammatilliseen minäkuvaan liittyvistä muuttujista saivat väittämät ”luotan 

itseeni puheterapia-alan ammattilaisena” sekä ”koen olevani hyödyksi asiakkaalleni”. 
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Muuttujien keskiarvo kasvoi 0,5 muuttujayksikköä verrattaessa harjoittelun jälkeen -

tilannetta alkutilanteeseen. 

 
 

Taulukko 4. Ammatilliseen minäkuvaan liittyvät muuttujat harjoittelun lopussa 

 
Väittämä (muuttuja) Keskiarvo Mediaani Keskihajonta 
    

    

”Minulla on hyvät 

kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaidot” 

4,56 5,0 ,51 

”Luotan itseeni 

puheterapia-alan 

ammattilaisena” 

3,69 4,0 ,48 

”Olen hyödyksi 

asiakkaalleni” 

4,13 4,0 ,62 

”Persoonani sopii 

hyvin puheterapeutin 

ammattiin” 

4,69 5,0 ,48 

”Minulla on 

mahdollisuus toteuttaa 

puheterapeutin työtä 

persoonani kautta” 

4,69 5,0 ,60 

”Olen 

mukautumiskykyinen” 

4,13 4,0 ,81 

”Minulla on 

empatiakykyä, eli 

kykenen ymmärtämään 

ja myötäelämään toisen 

ihmisen tunteita” 

4,69 5,0 ,60 

”Ymmärrän sanatonta 

viestintää” 

4,50 4,5 ,52 
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Kuviossa (kuvio 2) on tarkasteltu yksittäin kaikkien opiskelijoiden ammatilliseen 

minäkuvaan liittyvien muuttujien arvoja harjoittelun alussa ja lopussa.  

 

 
Kuvio 2. Opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien arvot 

harjoittelun alussa ja lopussa 

 

Tarkastellessa yksittäin opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien 

keskiarvojen muutoksia harjoittelun alku- ja lopputilanteessa, tapahtui joidenkin 

opiskelijoiden kohdalla merkittävää kasvua muuttujien keskiarvoissa. Esimerkkinä 

kahden opiskelijan (kuvio 2., opiskelijat 4 ja 16) muuttujien keskiarvot olivat 

huomattavasti suuremmat harjoittelun lopussa kuin alussa, jopa noin 0,8 

muuttujayksikköä. Kolmella opiskelijalla (kuvio 2., opiskelijat 6, 7 ja 15) olivat 

muuttujien keskiarvot pienempiä harjoittelun lopussa kuin alussa. 

 

4.1.2 Ammatin arvostus 

 

Ammatin arvostusta tarkastelin vertailemalla ammatin arvostukseen liittyvien 

muuttujien keskiarvojen eroa harjoittelun alussa sekä lopussa. Eroja ennen ja jälkeen -

ilmiöiden välillä tarkastelin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testin avulla, jolloin p-

arvo oli 0,016 (<0,05). Eroa ennen ja jälkeen -ilmiöiden välillä voidaan pitää 

tilastollisesti merkitsevänä.  
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Ammatin arvostusta tarkastellessa neljällä opiskelijalla (n=4, 25% vastaajista) 

muuttujien keskiarvoissa ei tapahtunut muutosta verrattaessa harjoittelun alku- ja 

lopputilannetta. Kahdella opiskelijalla (n=2, 12,5 % vastaajista) ammatin arvostuksen 

liittyvät muuttujat saivat pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa, kun taas 

kymmenellä (n=10, 62,5 % vastaajista) ammatin arvostukseen liittyvät muuttujat saivat 

suuremmat keskiarvot harjoittelun lopussa kuin alussa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden 

arvostus ammattia kohtaan kasvoi tilastollisesti merkitsevästi syventävän kliinisen 

harjoittelun aikana. 

 

 
 

Kuvio 3. Puheterapeuttiopiskelijoiden ammatin arvostus harjoittelun alussa ja 

harjoittelun lopussa 

 

 

Opiskelijalla, jonka ammatin arvostukseen liittyvien muuttujien keskiarvo oli suurin 

harjoittelun alussa, oli muuttujien mediaani 4,2. Opiskelijalla, jolla ammatin 

arvostukseen liittyvien muuttujien keskiarvo oli pienin, oli muuttujien keskiarvo 3,6. 

Opiskelijalla, jonka ammatin arvostukseen liittyvät muuttujat saivat suurimmat arvot 

harjoittelun alussa, oli muuttujien keskiarvo 5,0.  

 

Harjoittelun lopussa ammatin arvostukseen liittyvien muuttujien mediaani oli 4,4. 

Opiskelijalla, jonka ammatin arvostukseen liittyvät muuttujat saivat pienimmät arvot 
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harjoittelun lopussa, oli muuttujien keskiarvo 3,8. Opiskelijalla, jonka ammatin 

arvostukseen liittyvät muuttujat saivat suurimmat arvot harjoittelun lopussa, oli 

muuttujien keskiarvo 5,0. 

 

4.1.3 Kokemus itsestä oman alansa asiantuntijana 

 

Tarkastellessa opiskelijoiden kokemusta itsestään oman alan asiantuntijana vertailin 

kokemukseen itsestä oman alansa asiantuntijana liittyvien muuttujien keskiarvojen eroa 

harjoittelun alussa ja lopussa. Eroja ennen ja jälkeen -ilmiöiden välillä tarkastelin 

Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testin avulla, jolloin p-arvo oli 0,001 (<0,05). Eroa 

voidaan siis pitää tilastollisesti erittäin merkitsevänä. 

Neljällätoista opiskelijalla (n=14, 87,5 % vastaajista) kokemukseen itsestä oman alansa 

asiantuntijana liittyvien muuttujien arvot olivat suuremmat harjoittelun lopussa kuin 

alussa. Kahdella opiskelijalla (n=2, 12,5 % vastaajista) muuttujien keskiarvoissa ei 

tapahtunut muutosta verrattaessa harjoittelun alku- ja lopputilannetta. Kuviossa (kuvio 

4) on tarkasteltu puheterapeuttiopiskelijoiden kokemukseen itsestään oman alansa 

asiantuntijana liittyvien muuttujien arvoja harjoittelun alussa ja lopussa. 

 

 
 

Kuvio 4.  Puheterapeuttiopiskelijoiden kokemukseen itsestään oman alansa 

asiantuntijana liittyvien muuttujien arvot harjoittelun alussa ja lopussa 
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Harjoittelun alussa opiskelijoiden kokemukseen itsestä oman alansa asiantuntijana 

liittyvien muuttujien keskiarvojen mediaani oli 3,8.  Opiskelijalla, jonka muuttujien 

arvot olivat pienimmät harjoittelun alussa, oli muuttujien keskiarvo 3,2. Opiskelijalla, 

jonka kyseisten muuttujien keskiarvo harjoittelun alussa oli suurin, oli muuttujien 

keskiarvo 4,8 (poikkeava havainto). 

 

Harjoittelun lopussa kokemukseen itsestä oman alan asiantuntijana liittyvien muuttujien 

keskiarvon mediaani oli 4,5. Opiskelija, jonka muuttujien keskiarvo harjoittelun lopussa 

oli pienin, oli muuttujien keskiarvo 3,7. Opiskelijalla, jonka muuttujat saivat suurimmat 

arvot harjoittelun lopussa, oli muuttujien keskiarvo 5,0. 

 

4.2 Ammatilliseen osaamiseen liittyvät muuttujat 

 

Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä pitkän syventävän kliinisen 

harjoittelun aikana, on ammatillinen osaaminen jaoteltu kolmeen ryhmään (taulukko 2.) 

Tässä tutkielmassa ammatillinen osaaminen on jaoteltu opiskelijan kokemukseen 

teoreettisista taidoistaan, menetelmien tuntemiseen ja käytännön osaamiseen sekä 

kokemukseen mahdollisuuksista ja motivaatiosta kehittyä puheterapeutin ammatissa. 

Jokaisen ammatilliseen osaamiseen liittyvien osa-alueiden muuttujien keskiarvot on 

laadittu summamuuttujien avulla, reliabiliteettikerroin Cronbachin alfan avulla sekä 

ennen-jälkeen tilanteita on verrattu käyttäen Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testiä 

(Nollahypoteesin arvona oli 0,05, raja-arvoina tilastollisesti erittäin merkitsevä p <,001 

ja tilastollisesti merkitsevä p <0,05.) (Holopainen & Pulkkinen, 2012, s. 198). 

 

4.2.1 Opiskelijan kokemus teoreettisista taidoistaan 

 

Opiskelijoiden kokemusta teoreettisista taidoistaan tarkastelin vertaamalla opiskelijan 

kokemukseen teoreettisista taidoistaan liittyvien muuttujien keskiarvojen eroja 

harjoittelun alussa ja lopussa. Eroja kyseisten ennen ja jälkeen -ilmiöiden välillä 

tarkastelin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testin avulla, jolloin muuttujien p-arvo 

oli 0,005 (<0,05). Eroa voidaan siis pitää tilastollisesti merkitsevänä. 

Kolmella opiskelijalla (n=3, 18,75 % vastaajista) kokemukseen teoreettisista taidoistaan 

liittyvien muuttujien arvot saivat pienemmät arvot harjoittelun lopussa verrattaessa 

alkutilanteeseen. Yhdellätoista (n=11, 68,75 % vastaajista) oli kyseisten muuttujien 
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keskiarvo suurempi harjoittelun lopussa verrattaessa alkutilanteeseen. Kahdella 

opiskelijalla (n=2, 12,5 % vastaajista) taas muuttujien keskiarvoissa ei tapahtunut 

tilastollisesti merkitsevää muutosta verrattaessa harjoittelun alku- ja lopputilannetta. 

Opiskelijoiden kokemuksessa teoreettisista taidoistaan tapahtui merkitsevää kehitystä 

harjoittelun aikana. Kuviossa (kuvio 5) on tarkasteltu puheterapeuttiopiskelijoiden 

kokemukseen teoreettisista taidoistaan liittyvien muuttujien arvoja harjoittelun alussa ja 

lopussa. 

 

 
 

Kuvio 5. Puheterapeuttiopiskelijoiden kokemukseen teoreettisista taidoistaan liittyvien 

muuttujien arvot harjoittelun alussa ja lopussa 

 

Harjoittelun alussa opiskelijoiden kokemuksessa teoreettisista taidoistaan liittyvien 

muuttujien keskiarvojen mediaani oli 3,2. Opiskelijalla, jonka muuttujien arvot saivat 

harjoittelun alussa pienimmät arvot, oli muuttujien keskiarvo 1,7. Opiskelijalla, jonka 

kokemus teoreettisiin taitoihin liittyvät muuttujat saivat suurimmat arvot, oli muuttujien 

keskiarvo 3,9. 

 

Harjoittelun lopussa opiskelijoiden kokemuksessa teoreettisista taidoistaan liittyvien 

muuttujien keskiarvon mediaani oli 3,5. Opiskelijalla, jonka muuttujat saivat 

heikoimmat arvot, oli muuttujien keskiarvo 2,5. Opiskelijalla, jonka muuttujat saivat 
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suurimmat arvot, oli muuttujien keskiarvo 4,5. Arvoa voidaan pitää poikkeavana 

havaintona, joka poikkeaa huomattavasti arvojen valtaenemmistöstä. 

 

4.2.2 Menetelmien tunteminen ja käytännön osaaminen 

 

Opiskelijoiden menetelmien tuntemusta ja käytännön osaamista tarkastelin vertaamalla 

menetelmien tuntemiseen ja käytännön osaamiseen liittyvien muuttujien keskiarvojen 

eroja harjoittelun alussa ja lopussa. Eroja kyseisten ennen ja jälkeen -ilmiöiden välillä 

tarkastelin Wilcoxonin merkittyjen sijalukujen testin avulla, jolloin muuttujien p-arvo -

arvo oli 0,000 (<0,05). Eroa voidaan siis pitää tilastollisesti erittäin merkitsevänä. 

Kaikilla opiskelijoilla (N=16, 100% vastaajista) menetelmien tuntemiseen ja käytännön 

osaamiseen liittyvien muuttujien keskiarvot saivat suuremmat arvot harjoittelun lopussa 

kuin alussa. Kuviossa (kuvio 6) on tarkasteltu yksittäin puheterapeuttiopiskelijoiden 

menetelmien tuntemiseen ja käytännön osaamiseen liittyvien muuttujien arvoja 

harjoittelun alussa ja lopussa. 

 
 

 
Kuvio 6. Puheterapeuttiopiskelijoiden menetelmien tuntemiseen ja käytännön 

osaamiseen liittyvien muuttujien arvot yksittäin tarkasteltuna harjoittelun alussa ja 

lopussa 
 

Kuviota (kuvio 6) tarkastellessa voidaan huomata, että kaikilla opiskelijoilla tapahtui 

selkeää kasvua menetelmien tuntemisen ja käytännön osaamiseen liittyvissä muuttujissa 
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verrattaessa harjoittelun alku- ja lopputilanteita. Joillakin opiskelijoilla ero ennen-

jälkeen tilanteiden välillä oli yli yhden muuttujayksikön (opiskelijat 8, 11 ja 14). 

Suurimmillaan erään opiskelijan muuttujien arvot kasvoivat jopa noin 2,5 

muuttujayksikköä (opiskelija 4). 

 

Kuviossa (kuvio 7) on tarkasteltu opiskelijoiden menetelmien tuntemiseen ja käytännön 

osaamiseen liittyvien muuttujien keskiarvoja harjoittelun alussa ja lopussa. 

 

 
   

Kuvio 7.  Puheterapeuttiopiskelijoiden menetelmien tuntemiseen ja käytännön 

osaamiseen liittyvien muuttujien arvot harjoittelun alussa ja lopussa 

 

 

Harjoittelun alussa opiskelijoiden menetelmien tuntemiseen ja käytännön osaamiseen 

liittyvien muuttujien keskiarvojen mediaani oli 3,1. Opiskelijalla, jonka kyseiset 

muuttujat saivat harjoittelun alussa pienimmät arvot, oli muuttujien keskiarvo 2,6. 

Opiskelijalla, jonka muuttujat saivat harjoittelun alussa suurimmat arvot, oli muuttujien 

keskiarvo 3,9. 

 

Harjoittelun lopussa eli jälkeen -tilanteessa menetelmien tuntemiseen ja käytännön 

osaamiseen liittyvien muuttujien keskiarvon mediaani 3,8. Opiskelijalla, jonka 

menetelmien tuntemiseen ja käytännön osaamiseen liittyvät muuttujat saivat pienimmät 

arvot, oli osion väittämien keskiarvo 3,3. Vastaavasti opiskelijalla, jonka muuttujien 
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arvot olivat suurimmat harjoittelun lopussa, oli muuttujien keskiarvo 4,9 (poikkeava 

havainto). 

 

4.2.3 Kokemus mahdollisuuksista ja motivaatiosta kehittyä puheterapeutin ammatissa 

 

Opiskelijoiden motivaatiota kehittyä ammatissa päädyin tarkastelemaan laadullisin 

menetelmin, sillä kyseisen osa-alueen väittämiä oli vain kolme (kysymykset 19, 21 ja 

39). Reliabiliteettia tarkastellessa väittämät eivät myöskään korreloineet keskenään 

riittävän voimakkaasti, että niitä olisi voinut luotettavasti tarkastella määrällisin 

menetelmin. Väittämät ”minulla on kiinnostusta kehittyä puheterapia-alan 

ammattilaisena”, minulla on kiinnostusta ja halua kehittää ammattitaitoani 

kouluttautumalla” sekä ”tarvittaessa saan apua kollegoiltani tai muilta työryhmän 

jäseniltä” saivat kaikki harjoittelun alussa sekä lopussa joko arvon 4 tai 5 kaikkien 

opiskelijoiden kohdalla. Suurimmalla osalla opiskelijoista (n=12) muuttujien arvoissa ei 

tapahtunut muutosta verrattaessa alku- ja lopputilannetta. Kahdella opiskelijalla (n=2) 

muuttujat saivat hieman suuremmat arvot harjoittelun lopussa, ja kahdella opiskelijalla 

(n=2) hieman pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa.  Näin ollen ei 

tilastollisesti merkitsevää muutosta tapahtunut verrattaessa harjoittelun alku- ja 

lopputilannetta.  

 

4.3 Puheterapeuttiopiskelijoiden taustatekijät ammatti-identiteetin kehittymisessä 

 

Enemmistöllä vastaajista ei ollut aiempia opintoja ennen logopedian koulutusohjelman 

aloittamista (n=10). Aiempia opintoja lähialalta, (lähiala=sosiaali- ja terveysala, 

humanistiset tieteet, opetusala ym.) oli neljällä opiskelijalla (n=4) ja aiempia opintoja 

poikkeavalta alalta (poikkeava ala=tekniikka, luonnontieteet, talous ym.) kahdella 

opiskelijalla (n=2). Yhteensä aiempia opintoja oli siis kuudella (n=6) opiskelijalla. 

Opiskelijoiden aiempien opintojen ja työkokemuksen ryhmistä esille nousi suurin 

ryhmä, jossa opiskelijoilla oli työkokemusta poikkeavalta alalta ja ei aiempia opintoja 

(n=6). Toiseksi eniten opiskelijoita kuului ryhmään, jossa oli kertynyt sekä 

työkokemusta että opintoja lähialalta (n=3). Lisäksi kahdella opiskelijalla (n=2) oli 

työkokemusta puheterapeutin alaa lähellä olevalta- sekä poikkeavalta alalta, eikä 

aiempia opintoja. Kahdella opiskelijalla (n=2) ei ollut lainkaan aiempia opintoja eikä 
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työkokemusta. Kaiken kaikkiaan aiempia opintoja tai koulutusta oli yhdellätoista (n=11) 

opiskelijalla, ja työkokemusta neljällätoista opiskelijalla (n=14). 

 

Taulukossa (taulukko 5) on esitettynä puheterapeuttiopiskelijoiden ikä, aiemmat opinnot 

ja työkokemus. 

 

Taulukko 5. Puheterapeuttiopiskelijoiden ikä, aiemmat opinnot ja työkokemus 

Työkokemus Ei aiempia opintoja Aiempia opintoja 

lähialalta 

Aiempia opintoja 

poikkeavalta alalta 

Lähialalta n=1 (24) n=3 (24, 25, 28)  

Poikkeavalta alalta n=5 (24, 25, 25, 28, 30) n=1 (24) n=2 (24, 31) 

Lähi- ja poikkeavalta alalta n=2 (25, 28)   

Ei työkokemusta n=2 (23, 26)   

N=16  

Lähiala= sosiaali- ja terveysala, humanistiset tieteet, opetusala ym.  

Poikkeava ala= tekniikka, luonnontieteet, talous ym. 

(x)=ikä 

 

Kuviossa (kuvio 8) on esitettynä puheterapeuttiopiskelijoiden ammatilliseen 

minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvot, kun opiskelijat oli jaettu kahteen 

joukkoon; toisella joukolla opiskelijoilla oli aiempia opintoja tai aiempaa koulutusta, ja 

toisella joukolla ei ollut aiempia opintoja tai aiempaa työkokemusta. Aiempiin 

opintoihin hyväksyttiin sekä lähi- (sosiaali- ja terveysala, humanistiset tieteet, opetusala 

ym.) että poikkeavan alan (tekniikka, luonnontieteet, talous ym.) koulutus tai opinnot. 

Harjoittelun alussa opiskelijoilla, joilla ei ollut aiempia opintoja tai koulutusta, oli 

ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvon mediaani 4,1. Harjoittelun 

lopussa vastaava mediaani oli 4,5. Harjoittelun alussa opiskelijoilla, joilla oli aiempia 

opintoja tai koulutusta, oli ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien mediaani 

noin 4,35. Harjoittelun lopussa vastaava mediaani oli noin 4,25. Opiskelijoilla, joilla oli 

aiempia opintoja tai koulutus, oli ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien 

keskiarvo siis suurempi harjoittelun alussa kuin opiskelijoilla, joilla aiempia opintoja tai 

koulutusta ei ollut. Ensimmäiseksi mainitulla ryhmällä ammatilliseen minäkuvaan 

liittyvien muuttujien arvot saivat mediaaniltaan pienemmät arvot harjoittelun lopussa 

kuin alussa.  
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Kuvio 8. Ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvot, kun opiskelijoilla 

on aikaisempia opintoja tai aiempi koulutus/ei ole aikaisempia opintoja tai aiempaa 

koulutusta 

 

Kyselyyn vastaajien joukosta poimin kaksi vastaajaa, nuorimman opiskelijan ilman 

työkokemusta sekä aiempaa koulutusta (24 vuotta) sekä vanhimman (31 vuotta), jolla 

oli sekä työkokemusta- että aiempaa koulutusta lähialalta yli viiden vuoden ajalta. 

Käytän nuoremmasta opiskelijasta nimikettä ”kokemattomampi opiskelija”, ja 

vanhemmasta opiskelijasta nimikettä ”kokeneempi opiskelija”. Taulukossa (taulukko 6) 

on esitetty kokeneemman opiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvien muuttujien 

keskiarvot. 

 

Taulukko 6. Kokeneemman opiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvien muuttujien 

keskiarvot 

 
 Harjoittelun alussa Harjoittelun lopussa 

Ammatillinen minäkuva 4,6 4,5 

Ammatin arvostus 4,4 4,8 

Kokemus itsestä oman alan asiantuntijana  3,8 4,6 

asteikko 1-5 
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Kokeneemman opiskelijan ammatillisen minäkuvan muuttujien keskiarvo sai 

pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa. Sekä ammatin arvostus- että 

kokemukseen itsestä oman alansa asiantuntijana liittyvien muuttujien keskiarvot saivat 

suuremmat arvot harjoittelun lopussa kuin alussa. Kokemus itsestä oman alansa 

asiantuntijana liittyvien muuttujien keskiarvo kasvoi jopa 0,8 muuttujayksikköä 

verrattaessa harjoittelun lopputilannetta alkutilanteeseen. 

 

Taulukossa (taulukko 7) on esitetty kokemattomamman opiskelijan ammatti-

identiteettiin liittyvien muuttujien keskiarvot. 

 

Taulukko 7. Kokemattomamman opiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvien muuttujien 

keskiarvot  

 
 Harjoittelun alussa Harjoittelun lopussa 

Ammatillinen minäkuva 4 4,25 

Ammatin arvostus 4,8 4,4 

Kokemus itsestä oman alan asiantuntijana  3,6 4,2 

asteikko 1-5 

 

Kokemattomamman opiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvien muuttujien keskiarvot 

kasvoivat ammatilliseen minäkuvaan ja kokemukseen itsestä oman alansa asiantuntijana 

liittyvien muuttujien osalta verrattaessa harjoittelun alku- ja lopputilannetta. Ammatin 

arvostukseen liittyvien muuttujien arvo oli 0,4 muuttujayksikköä pienempi harjoittelun 

lopussa kuin alussa. 

Verrattuna kokeneen ja kokemattoman opiskelijan ammatti-identiteetin muuttujien 

keskiarvoja harjoittelun alussa, voidaan huomata, että kokeneemman opiskelijan 

ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvo oli 0,625 muuttujayksikköä 

suurempi. Kokemattoman opiskelijan ammatin arvostukseen liittyvien muuttujien 

keskiarvo oli 0,4 muuttujayksikköä suurempi. Kokeneen opiskelijan kokemus itsestä 

oman alansa asiantuntijana liittyvien muuttujien keskiarvo oli hieman suurempi kuin 

kokemattoman opiskelijan, 0,2 muuttujayksikköä. 

Harjoittelun lopussa kokeneemman opiskelijan ammatti-identiteetin muuttujien 

keskiarvot olivat kaiken kaikkiaan suuremmat kuin kokemattoman opiskelijan. 

Kokeneen opiskelijan ammatin arvostukseen ja kokemukseen itsestä oman alansa 
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asiantuntijana liittyvien muuttujien keskiarvo oli harjoittelun lopussa jopa 0,4 

muuttujayksikköä suurempi kuin kokemattoman opiskelijan. 
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5 POHDINTA 

 

5.1 Päätulokset tarkastelluilla osa-alueilla 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä puheterapeuttiopiskelijoiden 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen osa-alueet kehittyvät syventävän 

kliinisen harjoittelun aikana. Opiskelijoiden ammatti-identiteetin ja ammatillisen 

osaamisen osa-alueilla oli havaittavissa eroja verrattaessa syventävän kliinisen 

harjoittelun alku- ja lopputilannetta. Lisäksi tarkastelin, miten 

puheterapeuttiopiskelijoiden aiempi työkokemus ja aiemmat opinnot näkyvät ammatti-

identiteetin kehittymisessä. Taustatekijöillä havaittiin yhteyksiä opiskelijoiden ammatti-

identiteetin kehittymisessä. 

 

5.1.1 Ammatti-identiteetti 

 

Tärkeimpänä ja laajimpana osana ammatti-identiteettiä tarkastelin 

puheterapeuttiopiskelijoiden ammatillisen minäkuvan kehittymistä. Ammatillista 

minäkuvaa voidaan pitää tärkeänä osa-alueena puheterapeutin ammatti-identiteetin 

kehityksessä, sillä puheterapeutin itsenäisen työn toteutuksen kannalta vahva minäkuva 

on tärkeä tekijä (Linkola, 1987). Puheterapeutti toteuttaa työtä persoonallaan, joka on 

lähtökohta ammatin harjoittamiselle. Ammatilliseen minäkuvaan liittyen opiskelijat 

arvioivat empatiakykynsä (taulukko 5, ”minulla on empatiakykyä, eli kykenen 

ymmärtämään ja myötäelämään toisen ihmisen tunteita) ja persoonansa sopivuuden 

ammattiin (taulukko 5, ”persoonani sopii hyvin puheterapeutin ammattiin”) 

vahvimmiksi tekijöiksi ammatillisessa minäkuvassaan harjoittelun alussa. Tämän 

pohjalta voidaan olettaa, että puheterapeuttiopiskelijat ovat jo opintojensa aikana 

saaneet vahvistusta tulevalle ammatti-identiteetilleen persoonansa ja empatiakykynsä 

osalta. Puheterapeuttiopiskelijat vaikuttaisivatkin osittain yhtenevän tämän tuloksen 

perusteella toisen terveydenhuoltoalan ammattiryhmän, toimintaterapeuttien kanssa; 

vastavalmistuneiden toimintaterapeuttien kommunikointitaidot sekä empaattisuus 

todettiin eräiksi vahvimmiksi tekijöiksi opiskelijoiden kompetenssissa (Nayar, Gray & 

Blijlevens, 2013). Grayn ym. (2012) tutkimuksessa saatiin päinvastaisia tuloksia, kun 

työelämään siirtyvillä toimintaterapeuttiopiskelijoilla todettiin epävarmuutta juuri 

persoonaansa liittyvissä tekijöissä työhön sopivuudessa. IALP:in (2009) ohjeistuksen 

mukaan logopedian koulutusohjelman tulisi ohjata persoonallisen identiteetin 

kehittymistä ja kehittää vuorovaikutus- ja kommunikaatiokykyä. Tässä tutkimuksessa 
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kyseisen tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen logopedian koulutusohjelmassa, sillä 

puheterapeuttiopiskelijoiden ammatti-identiteetti oli jo melko vahva harjoittelun alussa 

sekä kehittyi edelleen harjoittelun loppua kohden. Toisaalta myös ehkä logopedian 

koulutusohjelmaan on jo valmiiksi hakeutunut opiskelijoita, jotka kokevat itsensä 

empaattisiksi ja personansa terapiatyöhön sopivaksi. Puheterapeutin ja asiakkaan 

välinen terapiasuhde on puheterapeutin ammatillisen itsetunnon mittapuu ja näin myös 

määrittävä tekijä ammatilliselle identiteetille (Kinnarinen & Korhonen, 1987).  

Asiakkaan arvostaminen ja kunnioittaminen ovatkin pitkälti riippuvaisia puheterapeutin 

itsetunnosta. Näin ollen voidaan pitää hyvin positiivisena seikkana sitä, että 

opiskelijoiden ammatillisessa minäkuvassa tapahtui kehitystä kohti empaattista, 

persoonallaan työtä toteuttavaa puheterapeuttia. Ammatillisuuden kehittämiseen 

kuuluvat oman persoonan hahmottaminen ja kehittäminen työvälineenä ja työyhteisön 

jäsenenä (Huttunen, 2001), joten ammatillista minäkuvaa voidaan pitää ehkä 

tärkeimpänä tekijänä puheterapeutin ammatissa.  

 

Eri opiskelijoiden ammatilliseen minäkuvaan liittyvien muuttujien keskiarvoissa oli 

eroja. Harjoittelun alussa ja lopussa osa opiskelijoista arvioi ammatillisen minäkuvansa 

huomattavasti heikommaksi kuin toiset opiskelijat. Tämä tukee Andersonin (1998) 

tehdyssä tutkimuksessa saatuja tuloksia (Anderson, 2001) jossa 

puheterapeuttiopiskelijoiden itseluottamuksessa ammatinharjoittajana havaittiin eroja. 

Tutkimuksen perusteella suurin osa opiskelijoista koki, ettei heillä ollut riittävästi 

tietopohjaa työhön. Houghton (2014) totesi tutkimuksessaan 

sairaanhoitajaopiskelijoiden itseluottamuksen ja aiempien kokemusten vaikuttavan 

työhön sopeutumiseen. Voidaan siis arvella, että myös joillakin 

puheterapeuttiopiskelijoilla aiemmat kokemukset puheterapiatyöstä eivät olleet 

vahvistaneet opiskelijoiden itsetuntoa ja ammatillista minäkuvaa niin paljon kuin toisilla 

puheterapeuttiopiskelijoilla. Toisaalta osa opiskelijoista arvioi minäkuvansa todella 

vahvaksi heti uran alkutaipaleella. Voi olla, että kyseiset opiskelijat olivat saaneet 

enemmän onnistumisen kokemuksia jo opintojensa aikana. Huomioon on otettava myös 

mahdolliset persoonalliset piirteet ihmisten itsearvioinnissa; jotkut opiskelijat voivat 

olla luonteeltaan itsevarmempia kuin toiset. Mielenkiintoista oli, että opiskelijalla, jonka 

ammatilliseen minäkuvaan liittyvät arvot saivat suurimmat arvot harjoittelun alussa, 

tapahtui verrattain tasaista kasvua verrattaessa opiskelijaan, jonka ammatilliseen 

minäkuvaan liittyvien muuttujien arvot saivat pienemmät arvot. Voidaan todeta, että 

opiskelijoiden ammatillisissa minäkuvissa tapahtui tasaista kasvua lähes kaikilla 

opiskelijoilla. 
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Opiskelijoiden luottamus itseensä oman alansa asiantuntijana (taulukko 5, ”luotan 

itseeni puheterapia-alan ammattilaisena) sekä kokemus hyödyllisyydestä asiakkaalle 

(taulukko 5, ”olen hyödyksi asiakkaalleni”) olivat heikoimpia osa-alueita ammatilliseen 

minäkuvaan liittyvissä muuttujissa harjoittelun alussa. Opiskelijat ehkä kokivat muiden 

tekijöiden, kuten ammatilliseen osaamiseen liittyvien osa-alueiden heikentävän 

luottamusta itseen ammatinharjoittajana. Tämä tukee aiempia tutkimuksia, joissa uransa 

alkutaipaleella olevilla puheterapeuteilla on todettu epävarmuuden tunteita työn 

harjoittamisessa (Anderson, 2001; Brumfitt ym., 2005; Hoben ym., 2007). Andersonin 

(1998) tehdyssä tutkimuksessa (Anderson, 2001) todettiin puheterapeuttiopiskelijoiden 

kokeneen erityisesti epävarmuutta toimiessaan sellaisten häiriöryhmien parissa, joista 

heillä ei ollut aiempaa kokemusta. Mikäli tavoitteet logopedian koulutusohjelmaan 

sisältyvän käytännön työharjoittelun (IALP, 2009) ovat toteutunut, on puheterapeutilla 

riittävät kyvyt ja systemaattiset metodit työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa. 

Tähän tavoitteeseen tulee kuitenkin mielestäni suhtautua kriittisesti, sillä puheterapeutin 

asiakaskunta on todella laaja. Syventävän kliinien harjoittelun aikana 

puheterapeuttiopiskelijat ovat luultavasti kohdanneet harjoittelun aikana häiriöryhmiä, 

joista heille ei ole ehtinyt kertyä kokemusta. Hyödyllisyys asiakkaalle ei ehkä ole kovin 

helposti arvioitavissa harjoittelun alussa, kun kokemusta on vain muutamista omien 

asiakkaiden kuntoutusjaksoista logopedian opintojen aikana. Myös harjoittelun jälkeen 

työelämässä opiskelijat tulevat kohtaamaan asiakkaita, joiden kuntoutuksesta he eivät 

ole harjoittelun aikana ehkä saaneet kokemusta. Luottamus itseen oman alan 

asiantuntijana ja kokemus hyödyllisyydestä asiakkaalle kasvoivat keskiarvoltaan eniten 

harjoittelun aikana ammatti-identiteettiin liittyvistä muuttujista. Tulosten perusteella siis 

harjoittelun aikana opiskelijat näkivät puheterapiatyön vaikuttavana kuntoutuksen 

muotona asiakkaalle, mikä vahvisti myös luottamusta itseensä oman alan asiantuntijana 

sekä itsenäisenä toimijana.  

 

Kahdellatoista (n=12) opiskelijalla ammatin arvostukseen liittyvien muuttujien 

keskiarvo joko kasvoi tai ennen ja jälkeen -tilanteilla ei ollut eroa, joten kaiken 

kaikkiaan harjoittelujaksolla opiskelijoiden ammatin arvostus syveni.   Työyhteisöön 

sosiaalistumisessa yksilöt sopeutuvat työympäristöön siihen kuuluvina jäseninä, 

kehittävät taitojaan toimia työympäristössä ja sopeutuvat rooliinsa organisaatiossa 

(Feldman, 1981). Työyhteisöön sosiaalistuminen edesauttaa ammatin arvostamisen 

kasvua, joten ammatin arvostuksen kasvun voidaan arvella johtuvan opiskelijoiden 

onnistuneesta sopeutumisesta työyhteisöön ja puheterapeutin rooliin. Aiemmassa 
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tutkimuksessa sairaanhoitajaopiskelijoiden todettiin oppivan tehokkaammin, kun he 

tunsivat kuuluvansa työyhteisöön (Houghton, Casey, Shaw, & Murphy, 2013). Myös 

ymmärrys organisaation toiminnasta vaikutti työhön sopeutumiseen 

sairaanhoitajaopiskelijoilla (Houghton, 2014). Työyhteisöön sopeutumisen myötä 

voidaan myös puheterapeuttiopiskelijoiden oppimisen päätellä tehostuneen. 

Onnistuneiden asiakaskohtaamisen myötä taas puheterapeuttiopiskelijat ovat luultavasti 

saaneet positiivisia kokemuksia, joissa ammatin hyödyllisyys konkretisoitui 

opiskelijoille. Lindblom–Ylänne ym. (2002a) mainitsevat ammatilliseen identiteettiin 

kuuluvan tietoisuuden omasta aktiivisesta jäsenyydestä tieteellisessä yhteisössä ja 

osallistumisen yhteiskunnalliseen keskusteluun oman yhteisönsä edustajana (SPTL, 

2015). Puheterapeuttiopiskelijoiden voidaan tämän tutkimuksen perusteella katsoa 

olevan syventävän kliinisen harjoittelun jälkeen ammattikuntaansa enemmän 

kunnioittavia ja ammatin hyödyllisyyden vahvemmin tuntevia henkilöitä. 

 

Opiskelijoilla tapahtui kasvua kokemuksessa itsessään oman alansa asiantuntijana, 

jolloin puheterapeuttiopiskelijoiden voidaan olettaa saaneen positiivista vahvistusta 

omalle asiantuntijuudelleen. Puheterapeutin ammatinkuva on laaja ja puheterapeutin 

täytyy hallita paljon tietoa erilaisista häiriöryhmistä (Launonen, 2013). Puheterapeutin 

pitää pystyä puoltamaan näkökantojaan moniammatillisessa työryhmässä ja hänellä 

tulee olla ajankohtaisinta tietoa alastansa. Kahdella (n=2) opiskelijalla ero ennen ja 

jälkeen -ilmiöiden välillä ei muuttunut. On mahdollista, että kyseiset opiskelijat kokivat 

oman tietämyksensä jo erittäin vahvaksi harjoittelun alussa, tai ehkä jopa yliarvioivat 

sen. Harjoittelun aikana ehkä kokemus omasta osaamisesta konkretisoitui opiskelijoille, 

minkä vuoksi ilmiössä ei tapahtunut heidän kohdallaan nähtävää tilastollista eroa. 

Puheterapeuttiopiskelija on vasta urataipaleensa alussa, eikä voi hallita vielä kaikkea 

ammatinharjoittamiseensa kuuluvaa ja tarvittavaa tietomäärää. Vahva usko ja kokemus 

itsestänsä oman alansa asiantuntijana on kuitenkin tärkeä tunne, joka edelleen vahvistaa 

uuden tiedon omaksumista ja kokemuksen hankkimista. Onkin tärkeää, että 

puheterapeutti pystyy jatkamaan ammatillista kehittymistään myös siirryttyään 

varsinaiseen työelämään, sillä jatkuva kehittyminen nojaa oman ammattitaidon 

jatkuvaan arviointiin. Jatkuva ammatillinen kehittyminen koostuu oman toiminnan 

arvioimisesta, tiedon ja taidon karttumisesta ja persoonallisen sekä ammatillisen 

identiteetin kehittymisestä (Carter, 1985; Mc Allister, 2005). 
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5.1.2 Ammatillinen osaaminen 

 

Puheterapeuttiopiskelijoiden ammatillisen osaamisen osa-alueissa teoreettiset taidot, 

käytännön osaaminen ja menetelmien tuntemus vahvistuivat syventävän kliinisen 

harjoittelun aikana. Asiantuntijuuden kognitiivisen teorian (Benner, 1989, s. 23–34; 

Dreyfus & Dreyfus, 1986, s. 54–61) mukaan pitkän syventävän kliinisen harjoittelun 

suorittaneet opiskelijat toimivat arviolta vielä toimintaohjeiden varassa toimivina 

aloittelijoina, tai ehkä jo tilannetekijät huomioivana edistyneenä aloittelijana. Tietoinen 

tavoitteiden asettelu ja kehittynyt ongelmanratkaisutaito ovat asiantuntijuuden 

kognitiivisen teorian mukaan vaiheita, jotka etenevät kokemuksen kautta. Koska 

opiskelijoiden ammatillisen osaamisen osa-alueet vahvistuivat harjoittelun aikana, 

voidaan opiskelijoiden asiantuntijuuden siis katsoa kehittyneen työssä toimiessa. 

Syventävän kliinisen harjoittelun tavoitteiden mukaan harjoittelun suoritettua 

puheterapeuttiopiskelija osaa tutkia puheterapia-asiakkaita, suunnitella ja toteuttaa 

kuntoutusta, ohjata asiakkaan lähi-ihmisiä sekä toimia työyhteisön ryhmän jäsenenä 

(Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2015–2016, 2015). Työn voidaan olettaa 

vaativan jo kykenevyyttä tietoiseen tavoitteiden asetteluun sekä kehittyneitä 

ongelmanratkaisutaitoja. 

 

Uransa alkuvaiheessa olevilla puheterapeuteilla on todettu puutteita tietotaidoissaan 

(Brumfitt, ym., 2005; Hoben ym., 2007). Anderson (2001) viittaa artikkelissaan 

aiempiin tutkimuksiinsa, joissa on tarkasteltu puheterapeuttiopiskelijoiden kohtaamia 

ongelmia kliinisessä työssä. Tuloksia tukee opiskelijoiden kokemukseen teoreettisista 

taidoistaan liittyvien muuttujien keskiarvot, jotka eivät harjoittelun alussa suinkaan 

saaneet vahvimpia arvoja ammatilliseen osaamiseen liittyvissä osa-alueissa. 

Opiskelijoiden teoreettiset taidot vahvistuivatkin tulosten perusteella harjoittelun aikana 

suurella osaa opiskelijoista (n=13). Oletettavaa on, että teorian siirtäminen käytäntöön 

syvensi myös opiskelijoiden teoreettista tietämystä entisestään. Opiskelijat ehkä 

kohtasivat työssään myös häiriöryhmiä, joista heillä ei ennestään ollut paljoa tietoa, ja 

heidän tuli joko hankkia uutta tietoa aiheesta tai palauttaa mieleen jo aiemmin opittua 

tietoa. 

 

Puheterapeuttiopiskelijoiden menetelmien tuntemisessa ja käytännön osaamisessa 

tapahtui kehitystä kaikkien opiskelijoiden kohdalla, mikä vahvistaa oletusta syventävän 

kliinisen harjoittelun tarpeellisuudesta logopedian koulutusohjelmassa. Tutkimuksen 

perusteella kaikki opiskelijat hyötyivät syventävästä kliinisestä harjoittelusta 
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vahvistavana tekijänä käytännön osaamisessa ja menetelmien tuntemissa. Voidaankin 

olettaa, että kaikki opiskelijat kokivat käytännön taidoissaan puutteita, vaikka he muilla 

osa-alueilla erosivat osin toisistaan paljonkin. Aloittelevilla puheterapeuteilla on todettu 

vaikeuksia yhdistää teoria käytännön työhön (Anderson, 2001; Brumfitt, ym., 2005; 

Hoben ym., 2007). Erityisesti kokemuksen puute arviointityössä, jatkokoulutuksen tarve 

ja priorisoinnin ongelmat työssä ovat nousseet esiin kliinistä harjoittelua suorittavilla 

puheterapeuttiopiskelijoilla. Myös työelämään siirtyvillä toimintaterapeuteilla on 

todettu heikkoutta käytännön osaamisen sekä interventiotaitojen osalta (Hodgetts ym., 

2007; Nayar ym., 2013). Kuten aiemmin todettiin, Greyn ym. (2012) tutkimuksessa 

todettiin vastakkaisia tuloksia, kun käytännön taidot todettiin taas suurimmaksi 

vahvuudeksi työelämään siirtyvillä toimintaterapeuteilla.  

 

Kiinnostavaa on, kuinka paljon yksittäin tarkasteltuna joidenkin opiskelijoiden 

menetelmien tunteminen ja käytännön osaaminen kehittyivät harjoittelun aikana (kuvio 

6.) On mahdollista, että osa opiskelijoista aliarvioivat taitonsa harjoittelun alussa. 

Yleisesti itsensä arvioimiseen vaikuttaa aiemmat kokemukset sekä itsetunto (Eva ym., 

2010). Kokiessaan onnistumisen tunteita sekä ammatti-identiteettinsä vahvistuessa 

puheterapeuttiopiskelijat ehkä harjoittelun lopussa kokevat itsensä paljon varmemmiksi 

osaamisensa suhteen. Opiskelijoilla, jotka harjoittelun alussa arvioivat menetelmien 

tuntemisen ja käytännön osaamisen heikoimmiksi osa-alueiksi ammatilliseen 

osaamiseen liittyen, tapahtui kehittymistä vähintään sille tasolle, mihin muuttujien 

arvoiltaan vahvimmat opiskelijat arvioivat osaamisensa harjoittelun alussa.  

 

Opiskelijoiden kokemusta mahdollisuuksista ja motivaatiostaan kehittyä ammatissaan 

tarkastellessa olivat opiskelijoiden kyseisten muuttujien arvot vahvat jo harjoittelun 

alussa. Opiskelijoilla oli myös kiinnostusta kehittää edelleen osaamistaan esimerkiksi 

kouluttautumalla. Lääketieteen opiskelijoilla eräänä tärkeimpänä tekijänä ammatillisen 

osaamisen kehittymisessä pidettiin opiskelijan taitoja asettaa tavoitteita työssään (Eva 

ym., 2008). Opiskelijoiden itsearviointitaitoihin oppimisen suhteen vaikuttivat 

opiskelijan itsetunto, aiempien kokemusten vaikutus sekä muiden mielipiteet siitä, 

missä osa-alueissa opiskelijan tulisi eniten kehittyä sekä mitä hän jo osaa. 

Puheterapeuttiopiskelijoillakin siis tärkeänä tekijänä ammatillisen osaamisen 

kehittymisessä voidaan pitää tuloksissa ilmennyttä vahvaa motivaatiota kouluttautua ja 

kehittyä ammatissaan. 
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Heikentyneet keskiarvot ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen osaamiseen liittyvissä 

muuttujissa 

 

Joidenkin opiskelijoiden kohdalla ammatti-identiteettiin kuuluviin osa-alueisiin, 

ammatilliseen minäkuvaan ja ammatin arvostukseen liittyvien muuttujien keskiarvot 

saivat pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa. Myös ammatilliseen 

osaamiseen kuuluvaan osa-alueeseen, opiskelijan kokemukseen teoreettisista taidoistaan 

liittyvien muuttujien arvot saivat pienemmät arvot harjoittelun lopussa kuin alussa. 

Oletettavaa oli, että kaikki opiskelijat kokisivat ammatillisen minäkuvan, ammatin 

arvostuksen ja teoreettisten taitojensa vahvistuvan käytännön harjoittelun myötä. 

Kokematon puheterapeutti voi kehittyä työssään vain reflektoimalla toimintaansa ja 

tarkastelemalla, mikä asiakkaan kanssa työskennellessä on toiminut ja mikä ei 

(Wojciechowski, 2016). Kyky arvioida kriittisesti omaa osaamista onkin keskeinen 

ammatillisen osaamisen alue (Jokinen ym., 2009, s. 61–70). Uraansa aloittelevien 

puheterapeuttien reflektointitaitoja tarkasteltiin Hillin ym. (2012) tutkimuksessa, jossa 

havaittiin, että puheterapeuteista vain pieni osa kykeni kriittiseen reflektointiin. Kyseiset 

opiskelijat kykenivät syvällisempään analysointiin esimerkiksi asiakkaan asemaan 

asettumisessa sekä havaitsemaan muutoksia omissa näkökulmissaan työhön liittyen. 

Tässä tutkimuksessa puheterapeuttiopiskelijoilla oli ehkä myös kehitettävää omissa 

kyvyissään reflektoida kriittisesti itseään puheterapeuttina. Puheterapeuttiopiskelijat 

ehkä kehittyivät syventävän kliinisen harjoittelun aikana itsearviointi- ja 

reflektointitaidoissaan niin, että he harjoittelun lopussa tunnistivat paremmin 

heikkoutensa ja kehittämistä vaativat osa-alueensa kuin harjoittelun alussa.  

Heikentyneissä tuloksissa on siis otettava huomioon se, että opiskelijoiden 

itsereflektiotaidot ovat mahdollisesti kypsyneet harjoittelun aikana. Tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna siis myös harjoittelun aikana heikentyneiden muuttujien arvojen voidaan 

katsoa olevan yhteydessä ammatillisen osaamisen kehittymiseen. 

 

On myös mahdollista, että opiskelijat kokivat epävarmuuden ja epäonnistumisen 

tunteita harjoittelun aikana. Työharjoittelusta saadut positiiviset ja negatiiviset 

kokemukset, ja osittain sen kautta muodostunut itsetunto vaikuttivat lääketieteen 

opiskelijoilla reflektiotaitoihin (Eva ym., 2010). Myös puheterapeuttiopiskelijoiden 

kokemusten ja itsetunnon voidaan siis katsoa olevan mahdollinen vaikuttava tekijä 

opiskelijoiden reflektointi- ja itsearviointitaidoissa. Opiskelijat eivät ehkä nähneet 

harjoittelun aikana puheterapiatyön hyötyjä, tai he eivät tunteneet sopeutuneensa 

työyhteisöön. Sairaanhoitajaopiskelijoilla todettiin sopeutumattomuuden työyhteisöön 
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vaikuttavan myös oppimiseen työympäristössä (Houghton ym., 2013). Tämän voidaan 

siis olettaa voineen vaikuttaa myös puheterapeuttiopiskelijoiden ammatillisen 

minäkuvan, ammatin arvostuksen ja teoreettisissa tadoissa kehittymisen kokemukseen. 

Erään vastaajan vapaassa kommentissa hän mainitsi tuntevansa itsensä erilaiseksi 

persoonaksi kuin muut puheterapeutit, ja näin tuntevansa irrallisuutta työyhteisössä. 

Sopeutumattomuuden työyhteisöön voidaan katsoa ehkä hidastaneen kyseisen 

opiskelijan ammattiin sosiaalistumista. 

 

5.1.3 Puheterapeuttiopiskelijoiden taustatekijät ammatti-identiteetin kehittymisessä 

 

Kiinnostavimpana tuloksena taustatekijöiden vaikutuksessa ammatillisen minäkuvan 

kehittymiseen olivat erot opiskelijoilla, joilla ei ollut aiempaa koulutusta tai opintoja 

verrattaessa opiskelijoihin, joilla oli aiempaa koulutusta tai opintoja (kuvio 8). 

Opiskelijoilla, joilla oli aiempaa koulutusta tai opintoja, oli ammatilliseen minäkuvaan 

liittyvien muuttujien arvot pienemmät harjoittelun lopussa kuin alussa. Opiskelijoilla, 

joilla taas ei ollut aiempia opintoja tai koulutusta, oli vastaavien muuttujien arvot 

suurempia harjoittelun lopussa kuin alussa. Harjoittelun alussa opiskelijat, joilla oli 

aiempia opintoa tai koulutustaustaa, saivat ammatilliseen minäkuvaan liittyvissä 

muuttujissa suuremmat arvot. He siis arvioivat ammatillisen minäkuvansa vahvemmaksi 

kuin opiskelijat, joilla ei kokemusta ollut. Voidaankin pohtia, vaikuttiko aiempi koulutus 

negatiivisesti opiskelijoiden uuden ammatti-identiteetin kehittymiseen. Opetusalalla 

aiemmin työskennelleet puheterapeutit kokivat hyötyvänsä aiemmasta koulutuksestaan, 

mutta he joutuivat myös muuttamaan työskentelytapojaan puheterapeuttina toimiessaan 

(Martin & Stokes, 2015). Voidaan arvella, että opiskelijat olivat jo aiemmassa 

koulutuksessaan muodostaneet jonkinlaisen ammatti-identiteetin, josta he joutuivat 

puheterapeuttina toimiessaan luopumaan. Tämä tukee Hyvösen (2008) pro gradu -

tutkielman tulosta, jossa todettiin edelliseen ammattiin sitoutumisen hidastavan uuden 

ammatti-identiteetin muodostumista. On mahdollista siis, että juuri aiemman 

koulutuksen ja sen seurauksena pitkällisenä prosessina kehittyneen ammatti-identiteetin 

vaikutus näkyi hidastavana tekijänä uuden ammatti-identiteetin muodostamisessa. 

Tutkimusjoukko oli pieni, mutta taustatekijöihin liittyen opiskelijoilla vaikutti olevan 

keskenään eroavaisuuksia ammatillisen minäkuvan kehittymisessä. 

 

Verratessa kahden taustoiltaan erilaisen opiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvien 

muuttujien keskiarvoja, erosivat opiskelijat toisistaan. Jo työkokemusta kerryttäneen ja 

aiemmin puheterapeutin alaa lähelle kouluttautuneen opiskelijan ammatti-identiteettiin 
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liittyvien muuttujien keskiarvot (taulukko 7.) olivat harjoittelun alussa sekä lopussa 

suuremmat kuin opiskelijan, jolla ei ollut aiempaa työkokemusta tai opintoja (taulukko 

8). Tämä yksittäinen tulos tukee Pukarin (1998) pro gradu -tutkielman tuloksia, jossa 

todettiin, että puheterapeuttiopiskelijat, joilla oli työkokemusta puheterapeutin alaa 

lähellä olevalta tai siitä poikkeavalta alalta, olivat vahvempia ammatti-identiteetiltään ja 

tiedoiltaan kuin opiskelijat, joilla työkokemusta ei ollut. Tulos kuitenkin poikkeaa jo 

aiemmin mainitusta havainnosta aiemman koulutuksen tai opintojen hidastavasta 

vaikutuksesta ammatti-identiteetin kehittymiseen. Työkokemuksen ja ihmisten kanssa 

toimimisen voidaan ajatella tuovan kokemusta ja varmuutta myös puheterapeutin 

ammatissa toimimiseen, mutta toisaalta esimerkiksi hoito- tai opetusalalla työn luonne 

poikkeaa puheterapeutin työstä. Aiemmin kasvatusalalla työskennelleet, uudelleen 

puheterapeutiksi kouluttautuneet toivat esille tarpeen muuttaa vuorovaikutustapaansa ja 

kehittää kuuntelutaitojaan puheterapeutin työssä (Martin & Stokes, 2015). Voidaankin 

olettaa, että aiemmin muuta kuin terapiatyötä tehneen henkilön on jollain tapaa 

mukautettava työ- ja vuorovaikutustapaansa, mikä voi hidastaa uuden ammatti-

identiteetin omaksumista. 

 

Opiskelijoiden työkokemuksen vaikututusta ammatti-identiteetin ja ammatillisen 

osaamisen kehittymiseen oli ongelmallista tarkastella. Moni vastaajista ilmoitti 

aiemmaksi työkokemuksekseen poikkeavalta alalta yli viisi vuotta, mihin pitää 

suhtautua kriittisesti. Osa opiskelijoista oli iältään nuoria, ja he luultavasti laskivat 

työkokemuksekseen opintojen aikaiset osa-aikatyöt ja kesätyöt, sillä työkokemuksen 

kriteerejä ei oltu tarkemmin määritelty. Työkokemusta ei voi siis tässä tapauksessa 

arvioida tasapuolisesti vaikuttavana kriteerinä ammatti-identiteetin ja ammatillisen 

osaamisen kehittymisessä. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikä tahansa 

vuorovaikutustaitoja kehittävä työkokemus sekä aiempi koulutus ovat eduksi 

puheterapeutin työssä, jossa kyseisiä taitoja vaaditaan. Työskentelemällä opiskelija 

hankkii hyödyllisiä taitoja, joita voi hyödyntää uransa varrella (Watts & Pickering 

2000). Näin ollen siis myös opintojen aikaisen työskentelyn voidaan katsoa hyödyksi 

myöhemmässä puheterapeutin työssä. Oppimista ja elämänkokemusta välistä yhteyttä 

tarkastellessaan Merriam ja Clark (1993, s. 133−135) havaitsivat suurimman osan 

merkittävistä oppimiskokemuksista olevan peräisin epävirallisista oppimistilanteista. 

Minkä tahansa työkokemuksesta karttuneen elämänkokemuksen voidaan siis katsoa 

hyödyksi myöhemmässä puheterapeutin työssä. 
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5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuksen toteutus oli monilta osin haastavaa. Koska 

valmista mittaria ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehitykselle ei ole, 

täytyi se laatia itse. Ihmisen käyttäytymistä on hankala arvioida luotettavasti ja 

objektiivisesti tieteellisin menetelmin, sillä kaikki oppimista ja suoritusta mittaavat 

arvioinnit ovat luontaisesti subjektiivisia (Leach, Neutze & Zepke, 2001). Etenkin 

mielipideasteikkomittauksissa vastaukset ovat subjektiivisia. Näin ollen täysin tarkkoja 

ankkureita kyselyn vastausasteikossa ei ole, mikä on otettava huomioon tarkastellessa 

mahdollista kehitystä (Govaerts, Van Der Leuten, Schuwirth & Muijtjens, 2007). 

McAllisterin (2005) mittarissa puheterapeuttiopiskelijoiden harjoittelumenestystä 

tarkastellessa opiskelijoiden kompetenssia arvioitiin monin keinoin, niin reflektoinnin 

kuin ulkopuolisenkin arvioinnin kautta. Tässä tutkimuksessa kuitenkin arvioitiin vain 

opiskelijoiden omaa kokemusta. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta vähentää sekä 

niiden vertailua aiempaan tutkimukseen vaikeuttaa siis se, että tutkimuksessa ei käytetty 

valmista toimivaksi osoitettua mittaria. On olemassa vain hyvin vähän määrällisin 

menetelmin tehtyä tutkimusta ammatillisen kompetenssin kehittymisestä kliinisessä 

harjoittelussa, joten vertailu on ongelmallista (Sheepway, ym., 2014). Toimivaa mittaria 

työssä oppimisen arvioimiseksi on pyritty kehittämään, mutta se on osoittautunut 

ongelmalliseksi luotettavuuden ja yleistettävyyden kannalta (McAllister ym., 2010). 

Vaikka itsearviointia ei voida pitää täysin luotettavana selittäjänä osaamisen 

kehittymiselle (Eva ym., 2008) voidaan sitä kuitenkin pitää tärkeänä motivoivana 

tekijänä osaamisen kehittymisessä. Tässä tutkielmassa opiskelijat saattoivat tarkastella 

uudelleen harjoittelun alussa antamiaan vastauksia ja verrata niitä harjoittelun lopussa 

täytetyn kyselyn vastaukseen, mikä voi vaikuttaa osaltaan tuloksiin. Vapaiden 

kommenttien perusteella opiskelijat kokivat kyselyyn vastaamisen mielenkiintoiseksi. 

Jotkut opiskelijat myös mainitsivat kyselyyn vastaamisen auttaneen tarkastelemaan 

omaa ammatillista kehittymistä eri näkökulmista kirjoittaessaan harjoittelukertomusta. 

 

En saanut kyselyyni odotetusti vastaajia, sillä alkuperäinen tarkoitus oli saada yli 

kaksinkertainen määrä vastaajia Oulun ja Helsingin yliopistoista. Tarkoituksenani oli 

myös tarkastella mahdollisia eroja Oulun ja Helsingin vastaajien välillä, mikä ei 

kuitenkaan toteutunut. Kuitenkin sain vastaajia riittävän määrä niin, että tuloksia oli 

mahdollista tarkastella osittain kvantitatiivisin menetelmin. Myös vastaajien 

tavoittaminen ja vastausten saanti ajoissa tuotti haasteita; vastaajille täytyi lähettää 

muistutusviestejä kyselyn täyttämisestä ja pysyä ajan tasalla siitä, milloin kenenkin 
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opiskelijan harjoittelu alkaa ja päättyy. Taustatietojen yhteyksien analysoiminen 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehitykseen osoittautui myös 

haastavaksi, sillä tuloksia oli hankala analysoida määrällisin menetelmin luotettavasti 

pienen tutkimusjoukon vuoksi. Opiskelijat olivat myös taustatekijöiltään heterogeeninen 

ryhmä, mikä vaikeutti tulosten tarkastelua. Kuitenkin taustatekijöiden osalta oli 

mahdollista huomioida aiemman koulutuksen ja opintojen vaikutus ammatillisen 

minäkuvan kehitykseen, mikä tuloksissa näytti hidastavan ammatillisen minäkuvan 

kehittymistä. Myöskään tapaustutkimuksen tulokset kahden, taustoiltaan erilaisen 

opiskelijan välillä eivät ole helposti yleistettävissä.  

 

Ammatti-identiteettiä ja ammatillista osaamista ei voida kokonaan erottaa toisistaan 

(Hakkarainen & Jääskeläinen, 2006, s. 78–101), ja tämä tuotti vaikeuksia myös 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen osa-alueiden jaottelussa. Koska käsitteet 

ovat monisävyisiä ja häilyviä, oli aihetta haastavaa tutkia määrällisin menetelmin. 

Pohtiessa ammatti-identiteettiin ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä osa-alueita 

korostuu jaottelun vaikeus; kunkin osa-alueen voidaan olettaa olevan toisiinsa 

yhteydessä ja kehittyvän limittäin. Näin ollen on haastavaa pohtia, miksi toisissa osa-

alueissa on tapahtunut enemmän muutosta verrattuna toisiin.  

 

5.3. Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tulosten perusteella voidaan olettaa, että Suomessa puheterapeuttiopiskelijoiden 

syventävä kliininen harjoittelu toimii hyvänä ja tehokkaana keinona opiskelijoiden 

ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Merkittävimpänä 

havaintona korostui opiskelijoiden menetelmien ja käytännön osaamisen kehittyminen. 

Kokonaisuutena opiskelijoiden luottamus itseen oman alan asiantuntijana kasvoi. 

Opiskelijat olivat jo harjoittelun alussa hyvin motivoituneita kehittymään ammatissaan. 

Tuloksissa ilmennyt kasvu opiskelijoiden ammatti-identiteettiin sekä ammatilliseen 

osaamiseen liittyvissä muuttujissa tukee väitettä siitä, että syventävä kliininen 

harjoittelu on eräs luultavasti vaikuttavin ja kriittisin työelämään valmistautuminen 

tuleville puheterapeuteille, sillä opiskelijan suoriutuminen on tällöin arvioitavana ja 

osaaminen kehittyy (McAllister & Lincoln, 2004, s. 25–38).  

 

Kokonaisuutena heikoimmaksi osa-alueeksi opiskelijoiden suoriutumisessa 

harjoittelussa osoittautui epävarmuus. Puheterapeuttiopiskelijoiden välillä oli myös 
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huomattavia eroja esimerkiksi ammatillisessa minäkuvassa harjoittelun alussa, ja osa 

opiskelijoista arvioi minäkuvansa huomattavasti vahvemmaksi kuin toiset opiskelijat. 

Syitä harjoittelun aikana heikentyneisiin arvoihin esimerkiksi ammatilliseen 

minäkuvaan, teoreettisiin taitoihin ja ammatin arvostukseen liittyen olivat mahdollisesti 

huonot kokemukset harjoittelun aikana, sopeutumattomuus työyhteisöön tai 

itsereflektointitaitojen kehittyminen. Opiskelijoiden taidot arvioida itseään realistisesti 

mahdollisesti kehittyivät harjoittelun aikana, mikä tukee aiempaa tutkimustulosta 

puheterapeuttiopiskelijoiden reflektointitaitojen kehittymisestä asteittain kokemuksen 

myötä (Hill ym., 2012). Puheterapeuttiopiskelijat olivat jo harjoittelun alussa hyvin 

motivoituneita kehittymään puheterapeutin ammatissa. 

 

Logopedian koulutusohjelman tarkoitus on olla monipuolinen ja kattaa ammatin 

kasvavat vaatimukset. Jatkossa voisi olla hyödyllistä tarkastella tarkemmin, millaisia 

ongelmia opiskelijat kohtaavat työn toteuttamisessa ja millä osa-alueilla he olivat 

epävarmimpia, ja sitä kautta voitaisiin kehittää logopedian koulutusohjelmaa ja 

syventävää kliinistä harjoittelua. Mielenkiintoista voisi olla myös tarkastella erilaisten 

harjoittelupaikkojen tekijöiden vaikutusta ammatti-identiteetin ja ammatillisen 

osaamisen kehityksessä. Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi tarkemmin tutkittu ohjaajan 

roolia opiskelijan ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittymisessä. 

Kiinnostavaa olisi tutkia myös, kuinka logopedian koulutusohjelman opintomenestys 

vaikuttaa myöhempään ammatti-identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehitykseen.  

 

Kirjallisuuden perusteella esimerkiksi Iso-Britannian puheterapeuttiopiskelijoilla 

monilla oli aiempaa koulutusta ja työkokemusta kasvatusalalta (Martin & Stokes, 2015). 

Suomessa taas moni opiskelija aloittaa logopedian koulutusohjelman ilman aiempaa 

koulutusta, työkokemuksenaan ehkä vain kesä- ja osa-aikatyöt. Voisi olla 

mielenkiintoista vertailla laajemmalla tutkimusjoukolla aiemmalta koulutukseltaan ja 

työkokemukseltaan toisistaan poikkeavien puheterapeuttiopiskelijoiden ammatti-

identiteetin kehittymistä, ehkäpä laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Näin voitaisiin 

kehittää yhteistyötä eri alojen, esimerkiksi kasvatusalan ja logopedian 

koulutusohjelmien välillä, sillä aloissa on paljon yhtäläisyyksiä (Martin & Stokes, 

2015). Logopedian koulutusohjelmaan kuuluvia käytännön harjoitteluita voisi myös 

edelleen pyrkiä monipuolistamaan. Monipuolista ja toimivaa ammatti-identiteetin ja 

ammatillisen osaamisen kehitystä tarkastelevaa mittaria voisi olla myös hyödyllistä 

kehittää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää logopedian syventävän kliinisen harjoittelun 

kehittämisessä. 
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     LIITE 1 

      

 

Saatekirje     16.12.2015 

 

Hei sinä loppuharjoittelua aloitteleva, melkein valmis puheterapeutti! 

 

Olen tekemässä Pro gradu -tutkielmaa aiheesta Puheterapeuttiopiskelijan ammatti-

identiteetin ja ammattiosaamisen kehittyminen loppuharjoittelun aikana. Työn aineiston 

kerään kyselytutkimuksella, johon pyydän Sinua vastaamaan. Osallistumisestasi on 

suuri apu työni toteutukselle! Kyselylomake koostuu avoimista kysymyksistä, 

monivalintakysymyksistä ja 38:sta väittämästä, joihin on annettu numeroidut 

vastausvaihtoehdot. Vastausvaihtoehtosi voit valita alleviivaamalla tai lihavoimalla 

vastauksesi. 

 

Ohjeet: 

Täytäthän kyselylomakkeen mahdollisimman pian, viimeistään kolmen viikon 

kuluessa loppuharjoittelusi alkamisesta ja lähetä se minulle sähköpostin liitteenä. 

Täytä sama lomake uudestaan loppuharjoittelusi päättyessä (mielellään käytyäsi 

loppukeskustelun harjoittelusta mahdollisesti harjoittelupaikassasi sekä 

yliopistolla) ja lähetä se minulle sähköpostin liitteenä viimeistään kolmen viikon 

kuluessa harjoittelusi päättymisestä. 

 

Suuri kiitos osallistumisestasi! 

Elisa Kantola 

Oulun yliopisto 

Humanistinen tiedekunta, Logopedia 

elisa.kantola@student.oulu.fi 

 

 

 

 

 

mailto:elisa.kantola@student.oulu.fi
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Kyselylomake     

  

1. Ikäsi on ___ 

2. Yliopisto, jossa opiskelen logopediaa on 

a) Oulun yliopisto 

b) Helsingin yliopisto 

c) Turun yliopisto 

 

3. Opintojeni aloitusvuosi on ____ 

 

4. Onko sinulla aikaisempaa koulutusta tai opintoja joltain muulta alalta? 

a) ei 

b) on, lähellä puheterapeutin ammattia olevalta alalta 

(sosiaali- ja terveysala, humanistiset tieteet, opetusala ym.) 

c) on, puheterapeutin ammatista poikkeavalta alalta 

(tekniikka, luonnontieteet, talous ym.) 

 

5. Onko sinulla aiempaa työkokemusta joltain muulta alalta? 

a) ei 

b) on, lähellä puheterapeutin ammattia olevalta alalta 

(sosiaali- ja terveysala, humanistiset tieteet, opetusala ym.) 

c) on, puheterapeutin ammatista poikkeavalta alalta 

(tekniikka, luonnontieteet, talous ym.) 

 

    6. Kuinka pitkältä ajalta sinulla on aiempaa työkokemusta joltain muulta alalta? 

(Vastaa tähän kohtaan, jos vastasit kohtaan 5. vaihtoehdon b tai c) 

a) 1-2 vuotta 

b) 3-4 vuotta 

c) yli 5 vuotta 
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1=täysin eri mieltä 

2=melko eri mieltä 

3=jonkin verran samaa, jonkin verran eri mieltä 

4=lähes samaa mieltä  

5=täysin samaa mieltä 

 

1.Minulla on hyvät kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot 

 

 1 2 3 4 5   

  

2. Luotan itseeni puheterapia-alan ammattilaisena 

 

  1 2 3 4 5    

 

3. Koen olevani hyödyksi asiakkaalleni 

 

  1 2 3 4 5    

 

4. Persoonani sopii hyvin puheterapeutin ammattiin 

 

  1 2 3 4 5    

 

5. Minulla on mahdollisuus toteuttaa puheterapeutin työtä persoonani kautta 

 

  1 2 3 4 5    

 

6. Olen mukautumiskykyinen 
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  1 2 3 4 5    

 

7. Arvostan ammattikuntaani 

 

  1 2 3 4 5    

 

8. Tunnen kuuluvani ammattiryhmääni 

 

  1 2 3 4 5    

 

9. Tunnen roolini ja tehtäväni työtiimissäni 

 

  1 2 3 4 5    

 

10. Minulla on empatiakykyä, eli kykenen ymmärtämään ja myötäelämään toisen 

ihmisen tunteita 

 

1 2 3 4 5   

 

11. Ymmärrän hyvin sanatonta viestintää kuten eleitä ja ilmeitä 

 

  1 2 3 4 5    

 

12. Olen kiinnostunut asiakkaani häiriöstä 

 

  1 2 3 4 5    
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13. Koen pystyväni toimimaan eettisten periaatteiden mukaan työssäni 

 

1 2 3 4 5 

 

 

14. Pystyn ottamaan hyvin vastaan palautetta työstäni 

 

1 2 3 4 5 

 

15. Osaan käyttää saamani palautteen rakentavasti työssäni 

 

1 2 3 4 5   

 

16. Koen puheterapeutin työn palkitsevaksi 

 

  1 2 3 4 5    

 

17. Tunnistan vahvuuteni puheterapeuttina 

 

1 2 3 4 5  

 

18. Tunnistan ne osa-alueet, joissa minulla on vielä kehittämisen varaa ammatissani 

 

1 2 3 4 5    

 

19. Minulla on kiinnostusta kehittyä puheterapia-alan ammattilaisena  

1 2 3 4 5    
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20. Minulla on riittävästi tietoa erilaisista kommunikoinnin häiriöistä 

 

1 2 3 4 5  

 

21. Minulla on kiinnostusta ja halua kehittää ammattitaitoani kouluttautumalla 

 

1 2 3 4 5    

 

22.  Tunnen puheterapeutin ammattieettiset periaatteet 

 

1 2 3 4 5    

 

23. Mielestäni olen saanut logopedian koulutusohjelmasta riittävät tiedot harjoittaa 

puheterapeutin ammattia 

 

  1 2 3 4 5    

 

24. Tiedän mistä hakea tietoa tarvitsemastani osa-alueesta 

 

1 2 3 4 5  

 

25. Osaan kerätä tietoa monipuolisesti esimerkiksi havainnoimmalla, haastatteluilla ja 

hyödyntämällä tieteellistä kirjallisuutta 

 

1 2 3 4 5  

 

26. Hallitsen työssä käyttämäni puhetta, kieltä ja kommunikaatiota arvioivat menetelmät 

 

1 2 3 4 5   
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27. Minulla on riittävästi tietoa erilaisista AAC-menetelmistä 

 

  1 2 3 4 5    

 

28. Hallitsen erilaisten AAC-menetelmien käytön 

 

  1 2 3 4 5    

 

29. Minulla on riittävästi tietoa erilaisista tietokonepohjaisista kuntoutusohjelmista 

 

1 2 3 4 5   

 

30. Hallitsen kirjallisten töiden, kuten lausuntojen laatimisen 

 

1 2 3 4 5    

 

31. Osaan valita asiakkaalleni sopivan arviointimenetelmän 

 

1 2 3 4 5    

 

32. Osaan suunnitella asiakkaalleni kuntoutussuunnitelman 

 

1 2 3 4 5    

 

33. Osaan asettaa asiakkaalleni kuntoutuksen päätavoitteen 

 

 1 2 3 4 5    
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34. Osaan asettaa asiakkaalleni välitavoitteita, jotka johtavat päätavoitteeseen 

1 2 3 4 5    

 

35. Osaan antaa asiakkaalleni tarvittavat ja selkeät ohjeet terapiatilanteessa 

 

1 2 3 4 5    

 

36. Hallitsen menetelmät, joilla toteuttaa terapiaa 

 

1 2 3 4 5    

 

37.Osaan tarvittaessa muokata suunniteltua terapiatilannetta asiakkaan tarpeiden 

mukaan 

 

1 2 3 4 5    

 

38. Osaan ohjeistaa asiakkaani läheisiä kuntoutukseen osallistumisessa 

 

1 2 3 4 5    

 

 

39. Tarvittaessa saan apua kollegoiltani tai muilta työryhmän jäseniltä 

 

  1 2 3 4 5    
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Kiitos vastauksestasi! 

     

Vapaat kommentit: 
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