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Opinpolku
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja muutos
Johtaminen

Kysymykset:
Miten teemme tulevaa, emme vain usko siihen
(visio ja voimavarat)…
Miten asioita jaetaan…
Mikä muutoksessa on pysyvää…
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Nuorten elämän polkuja tarkastellaan enimmäkseen
yksilön edellytyksistä lähtien, ei niinkään suhteessa
siihen, mitä alueen koulutus-, työllistämis- ja
ohjauspalvelut todellisuudessa mahdollistavat heille.
(syrjäytyminen vrs. syrjäyttäminen)
”Ei kukaan työntekijä, ammattiryhmä eikä
organisaatio yksin pysty vastaamaan asiakkaan
palvelutarpeisiin.” (Chances haastattelu, Nykänen 2005)
Opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja opiskelijoiden
hyvinvoinnin tukemisen prosessit eivät ole erillisiä,
kun kehitetään työelämätaitoja (Nykänen & Tynjälä 2010; Jääskelä,
Nykänen & Tynjälä 2016)
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Opiskelijan opinpolku ja monialaisen yhteistyön kehittyminen vv.
2008-2017 - Matkalla erillisyydestä yhteyteen (Nykänen 2008, 2017)

Yhteisöllisyys ?
Yhteisöllisyys ?
1. Johtaja
2. toimija
▪
--▪
--▪
--4. toimija

Asiakas:
•
Oppiminen ja
osallisuus
•
Kohtaamisen – ja
tuentarpeet
•
Elämänvaiheen ja
-tilanteen huomioon
Nuorisoottaminen
ja
vapaaSosiaali- ja
terveysp.
aikap.
ELY, AVI-tsto

1. Johtaja
2. toimija
▪
--▪
--▪
--12. toimija

KELA

Mielenterveysp.

1. Johtaja
2. toimija
▪
--▪
--▪
--42. toimija

1. Johtaja
2. toimija
▪
--▪
--▪
--168. toimija

Yhteisö:
•osallistuminen
•johtaminen
•suunnittelu
•koordinointi

Ohjaamot

Työ, työpaja
Täydennyskoulutus
Jatko-opinnot

Työ- ja elinkeino
palvelut
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Opinpolun siirtymien siltoja rakennetaan
niveltyöllä.
Opinpolku ei aina muodostu jatkumoksi:
nivelet ovat kriittisiä paikkoja nuoren
opinpolulla.
Tiedonkulkua kehitetään organisaatioiden
sisäisenä ja niiden yhdyspintojen työnä
Koulutus-, sosiaali-, terveys-, elinkeino – ja
työllistymispalvelut ovat usein erillisiä, mutta
alueellinen yhteistyö on jo kehkeytyvää
(hankkeet).
Haasteena on saada hanketyössä tuotetut
innovaatiot juurtumaan palveluita tarjoavien
organisaatioiden perustyöhön.
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Nuorten elämän muutoksiin
Työelämän ja koulutusjärjestelmän muutoksiin
Monitulkintaisuuteen, koodien moninaisuuteen
”Ei kukaan työntekijä, ammattiryhmä eikä
organisaatio yksin pysty vastaamaan asiakkaan
palvelutarpeisiin.” (Chances haastattelu, Nykänen 2005)
Palveluiden yhteensovittamiseen ja
koordinoinnin tarpeeseen
Uuden tiedon tuottamisen tarpeeseen
Taloudellisuuteen
Yhteiskunnallisiin muutoksiin
Johtamistavan muutostarpeisiin
Nykänen

4.5.2017

6

Nuorten palveluverkostoiden arkea
Nuorten monitulkintainen elämän vyyhti

pätkätyö

yhteinen tieto/ jokaisen
toimijan alakohtainen
tieto
Kohtaamisen tarve

Globalisaatio ja työn muutos
kaveri

Osallistuminen, osallistaminen

koodien moninaisuus

jakaminen
mopo

ruisleipä ja villasukat
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Verkostoituminen on koordinointi, organisointi
ja yhteistyömekanismi, joka on noussut
markkinoiden ja hierarkioiden rinnalle (Jackson &
Stainsby 2000; Nykänen 2010)



Monialainen työ on vuorovaikutteinen,
tiedonmuodostusta ja ongelmanratkaisua
muuttava tapa toimia esimerkiksi verkostossa
(Nykänen 2010).
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 Linkittää

palveluita ja tietoa
 Ohjaa tarkastelemaan nuorten
tarvitsemia palveluita
kokonaisuutena
 Erityistä palveluntuottajien
oppiminen
 Johtamisen uudelleen määrittely
Nykänen
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Moniammatillinen
rajapinta/oppimisen tila:
Olemassa olon
vertaisuus
Asenteet
Tiedon
vertaisuus

Käsitteet
Tiedeperusta
Kieli

- keskustelufoorumi
- (resurssi)synergia
- johtaminen: legitimointi

Olemassa olon
vertaisuus
Asenteet
Motivaatio Sukupolvi

Sukupolvi Motivaatio
Kulttuuri

Kulttuuri

Tiedon
vertaisuus
Käsitteet

Organisaation
X edustaja

Johtaminen

Tarjouma
Tarjouma

Juridis-eettinen
vertaisuus

Dialogi
Monitulkintaisuuden sieto
Yhteinen käsikirjoitus
Koordinointi
Yhteistoiminta
Yhteinen työ

Kieli

Johtaminen

Tulkinta

Säädökset
Toimintatavat

Tiedeperusta

Organisaation
Y edustaja

Säädökset
Toimintatavat
Juridis-eettinen
vertaisuus

Moniammatillinen yhteistyö oppimisen tilassa (Nykänen 2010 © ) TÄMÄ VERSIO!
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Tarjoumat ovat esineitä, asioita, tietoa, taitoa..
Käsitteitä ja kokemuksia (Gibbson 1986; Vähämöttönen 1998)

Tarjoumat ovat puhujan tarinoita hänestä itsestään, elämästään
ja kokemuksestaan (Juutilainen 2003).
Tarjouma on oman hiljaisen tiedon imaisemista.
Luottamuksellinen, avoin vuorovaikutus, pääsy toisen
maailmaan voi syntyä kuuntelemalla ja yhdessä tulkitsemalla
tarjoumia, tarinoita ja niihin sisältyvää hiljaista tietoa.
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Palautuu Euroopan Unionin linjauksiin
kestävästä talouskasvusta, työllisyydestä,
työpaikkojen luomisesta, innovaatiotoiminnan
tukemisesta
Tarkastelen reformia koulutuksen ja
työelämän sisällöllisen yhteistyön
näkökulmasta
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OHTY –hanke 2010-2012 Korkeakoulusta
työelämään
2. Tynjälä integratiivisen pedagogiikan
tutkimus
3. PREP21 – Preparing teacher students for
21st century learning practices:
TYÖELÄMÄTAITOJEN OPPIMISESSA TÄRKEÄÄ:
a) monipuoliset opetusmenetelmät,
b) koulutuksen ja työelämän yhteistyö
c) ja opettajien rooli
1.

Nykänen

4.5.2017

1
3

1) Ajattelun taidot

• Tieto alan perusteista
• Teoreettinen ja kriittinen
ajattelu
• Tutkimusperustainen
orientaatio tietoon
2) Tiedon yhdistämien taidot
• Teoreettisen ja käytännöllisen
tiedon yhdistämisen taito
• Ymmärrys soveliaiden
teoreettisten käsitteiden
käytöstä kontekstin mukaan
• Kyky laajentaa teoreettista
tietoa
• Kyky käyttää erilaisia metodeja
• Monitieteinen työskentely, kyky
erottaa yhteyksiä oman
tieteenalan ja toisten alojen
välillä
3) Sosiaaliset taidot:
• Yhteistyötaidot
• Viestintä taidot
• Palautteen antamisen ja
vastaanottamisen taito

4) Itsesäätelytaidot:
• Elinikäisen oppimisen taidot
• Mielekäs käyttäytyminen ja
toiminta erilaisissa tilanteissa
ja konteksteissa, joustavuus
• Epävarmuuden ja
monitulkintaisuuden sieto
• Kyky toimia paineisissa
tilanteissa ja kriiseissä
• Oman toiminnan ja tilanteiden
reflektoinnin taito
• Mielekäs toiminta elämän- ja
opinpolun siirtymissä
5) Johtamis- ja verkostotaidot
• Projektityön ja -johtamisen
taidot
• Henkilöstön, asioiden ja
itsensä johtamisen taidot
• Alaistaidot
• Verkostotyön taidot
Nykänen
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Integratiivinen pedagogiikka yhdistää
(Tynjälä, 2008; Tynjälä et al., 2012; Heikkinen et al. 2012; Tynjälä & Gijbels,
2012; Täks et al., 2016; Ortoleva et al., 2015; Tynjälä et al., 2016)

✓ Asiantuntijuuden elementtejä: käsitteellistä,
kokemuksellista, toiminnan säätelyyn liittyvää ja
sosiokulttuurista tietoa
✓ Ajattelun ja älykkyyden eri muotoja
✓ Osaamista, ja ns. yleisiä työelämätaitoja
✓ Oppimista ja työtä
✓ Konkreettista tekemistä ja tieteellistä, abstraktia
ajattelua
✓ Formaalia ja informaalia oppimista
✓ Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista
✓ Kognitioita ja emootioita
✓ Mahdollisesti eri oppiaineita
✓ Fyysisiä, virtuaalisia ja sosiaalisia
oppimisympäristöjä
Nykänen
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Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakouluissa
(Jääskelä, Nykänen & Tynjälä, 2016; Nykänen & Tynjälä, 2012)

Rakenteet

Pedagogiikka

Opetuksen,
oppimisen ja
ohjaamisen sekä
hyvinvoinnin
suhteet

Spesialisti malli

Tiedeperustainen
uudistava malli

Projektiopintojen
integraatiomalli

Verkostomalli

Erikoistuneet
työntekijät
huolehtivat
työelämäasit
erillisillä kursseilla

Yliopistot nähdään
muutosagentteina
Uuden tiedon
muodostajina
tiedeyhteisön
tarpeisiin, ei vain
työelämän tarpeisiin,
akateemisen
verkosoton korostus

Työelämäyhteistyötä
organisoi erityinen
osasto, halukkuus
työelämäyhteistyöhön

Työelämäyhteistyö
otetaan huomioon
opetussuunnitelman
kehittämisessä ja
korkeakoulun
strategioissa

Teoreettinen,
käytännöllinen ja
itsesäätelytieto
nähdään erillisinä.
Teoriaoppimisen
painotus

Teoreettisen tiedon
korostus, Yleisten
työelämätaitojen
kehittämisestä ollaan
kiinnostuneita,
Yhteisöllisiä
opetusmetodeja
suositaan

Teoriaa ja
käytäntöä
yhdistetään
hankkeissa ja
projekteissa

Teoria ja käytäntö
kietoutuvat toisiinsa
Yhteisöllinen
oppiminen johon
myös opettajat ja
työpaikan edustajat
osallistuvat

Erilliset roolit
opettajilla,
opiskelijoilla ja
ohjaajilla

Ohjausta järjestetään,
opettajat ohjaavat
oppimista, yhteistyötä
tehdään

Opetus, oppiminen
ja opiskelijoiden
ohjaus lähestyvät
prosesseina
Nykänen

Opetus, oppiminen,
ohjaus ja
opiskelijoiden
hyvinvointipalvelut
nivoutuvat toisiinsa
1
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Johtopäätös
Opetuksen, oppimisen, ohjauksen ja
opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen
prosessit eivät ole erillisiä, kun
kehitetään työelämätaitoja ja
reflektointitietoisuutta korkea-asteella.
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Perinteinen tila:
 Pysyvyys
 Organisaatiokeskeisyys

Muutostila:
➢ Monitasoinen muutos
➢ Organisaatioiden rajapinnoilla
toimiminen
➢ Johtaminen organisaatioiden
rajapinnoilla ilman kattavaa
valtaa



Johtajalla valtaa



Hierarkkinen toiminta

➢

Ammattien rajat ja tiedon
rajat pysyvämmät

➢



Toiminta heterarkiassa
Moniammatillinen ja
monialainen työ ja tiedon
kokoaminen

Nykänen
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Moniasiantuntijuus: erihallinnonalojen edustajia ja asiakas
itse mukana yhteistyössä ja päätöksenteossa



Moniammatillisuus:



Monihallinnollisuus: eri hallinnonalojen välinen

eri ammattien edustajien välinen
yhteistyö (esim. nuorisotyöntekijä + opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä
tietoperustojen ero organisaation sisäisessä yhteistyössä)
yhteissuunnittelu (sosiaalipalvlelut + työ- ja
elinkeinopalvleut/lainsäädäntö, hallinnonalan toimintakulttuuri)



Monialaisuus:



Monitasoisuus:



Monitieteisyys, tieteiden välinen tiedonmuodostus

eri hallinnonalojen ja esim. työelämän
edustajien välinen yhteistyö
päätöksenteon eri tasot (ministeriö, ELY,
kansallinen, alueellinen, organisaation päätökset)
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Palveluiden heterarkkinen organisoitumistapa
(Nykänen 2010; Vuorinen, Kasurinen & Sampson 2006; Hakulinen &Kasurinen 2002; Kasurinen & Vuorinen 2003)

Vertikaalinen päätöksenteon verkosto

Monitasoinen
päätöksenteko
Alueen tahot,
jotka mukana
palvelutuotannossa:

Monialainen säädöstausta: eri palveluiden tuoittajien
lainsäädäntö
Yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden
monialainen yhteistyö

toimintasuunnitelma

Asiakkaalle
näkymättömät
palvelutekijät

Työntekijöiden välinen moniammatillinen
yhteistyö

Tavoitteet, työn- ja vastuunjako, yhteinen työ,
Tiedon muodostus

Toimintasuunnite
lma

Sisällöt
työmuodot ja

Asiakkaalle
näkyvät
palvelut

Palveluiden tuottaminen verkostossa
(oppilaitoksen opinto-ohjaajat, sosiaalityöntekijät, KELA…)

Asiakkaiden tarvitsemat tuki- ja ohjauspalvelut

menetelmät
Aika: asiakkaiden suunnitelmat, opiskelu, ura- ja elämänsuunnittelu,
työllistyminen
Nykänen
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Heterarkia käsitteenä purkaa ajatusta hierarkisesta
toiminnan tavasta.

Hetrarkiassa
 1. Toiminnat rakentuvat toistensa varaan. Kaikkia
toiminnan tasoja tarvitaan.
 2. Tietoa tuotetaan kaikilla toiminnan tasoilla ja
tieto kulkee monisuuntaisesti toiminnan tasolta
toiselle.
 3. Valta ja vastuut jalautuvat tasavertaisemmin kuin
hierarkiassa.
Nykänen
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Monialaisten palveluiden johtamisen tavoitteet ja tarpeet (Nykänen 2010)
I Rakenteiden
johtaminen

1. Yhteistoiminta-alueen määrittely
2. Verkosto: verkoston rakentaminen, solmut
3. Toimintaedellytykset: raha, aika, tila/foorumi, asenne

II Prosessien
johtaminen

4. Strateginen suunnittelu, kehittäminen
5. Yhteistyön organisointi (organisaation sis. ja väl.)
6. Tieto, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja
monisuuntainen viestintä
7. Toiminnan seuranta ja arviointi

III Henkilöstön
johtaminen

8. Johtajan oma toiminta
9. Henkilöstön toiminta
10. Osaaminen, oppiminen ja koulutustarpeet

IV Asiakaspalvelun
erityiskysymykset

11. Asiakaspalvelu johtamisen kannalta
12. Palvelun saannin varmistaminen
13. Osallisuuden tukeminen

Nykänen
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Monialaisten palveluiden johtaminen ( Nykänen 2010)

Eristäytyneet palvelut ja
johtaminen

Yhteistyöhön pyrkivä
Verkostoyhteistyö ja
palvelukulttuuri ja johtaminen johtaminen

Rakenteiden
johtaminen

- Toimijat eivät tunne toisiaan tai
toistensa työtä
- Kilpailu resursseista

- Verkostoa määrittely,
tavoitteista keskusteltu
- Yhteistä suunnittelua
- Resurssien kartoitusta

- Pysyvä johto- ja strateginen
toimielin
- Laaja osallistuminen
yhteistyöhön
- Resurssisynergia

Prosessien
johtaminen

- Palvelukatveita asiakkaan
kannalta
- Organisaatiokeskeiset
toimintatavat
- Kilpailua

-Laajapohjaiset strategiat
-Arvointi- ja seurantakatveita
-Monihallinnollista yhteistyötä,
palveluviiveitä

- Kattava verkosto
- Johtajien ja toimijoiden
sitoutunut osallistuminen
- Asiakkaat mukana
suunnittelussa
- TVT:n käyttö
- Verkostotyössä mukana
hallinto, johtajat, toimijat
- Yhteisen työn tavoitteet,
toimintatavat ja tulokset
yhteisesti keskusteltua

- Yksittäisten työntekijöiden hyvää
tarkoittava puuhastelu, vailla
kokonaisuuskuvaa
- Hallinto, johtajat ja palveluita
tuottavat asiantuntijat tulkitsevat
toiminnan tavoitteita kukin omista
lähtökohdistaan
Asiakaspalvelu -Asiakkaita palveluiden
ulkopuolella (maahanmuuttajia,
koulutuksen ulkopuolella olevat ja
erityistä tukea tarvitsevat nuoret)
Henkilöstöjohtaminen

4.5.2017

-Verkostossa johdon ja
toimijoiden välinen yhteistyö
-Moniammatillinen
täydennyskoulutus

- Asiakkaiden palvelutarpeita
kartoitetaan
Nykänen

- Asiakkaat saavat palveluita
resurssitehokkaasti ja
tasavertaisesti
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Johtamiseen osallistutaan laajasti ja
yhteisesti sovittua ideaa kannetaan yhdessä (idea
muotoutuu),
toiminnan yhteisten tarpeiden ja tavoitteiden
kartoittaminen,
prosessien avoimuus, osallisuus
ylimmän johdon osallistuminen prosesseihin
keskeisten toimijoiden osallistuminen yhteistyöhön
varmistetaan
mahdollisuus työstää luottamuksen saavuttaminen
ja mahdollinen skeptisismi
väliaikaisestakin onnistumisesta huolehtiminen ja
siitä tiedottaminen
siirtymä laajempiin toimintaympäristöihin
pysyvästi.

(Agranoff ja McGuire 2003; Sengen1990, Senge ym. 2000, 77-92; Nykänen 2007)
Nykänen
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Yhteistoiminnallisen johtamisen malli ( Nykänen 2010)
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