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ALKUSANAT

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa parhaillaan valtakunnallista ammattikorkea-
koulujen tki-osaajavalmennushanketta. Olen päässyt mukaan tähän hankkeeseen 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhtenä edustajana. 

Sain hankkeessa kehittämistehtäväkseni selvittää Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
tki-toiminnan tutkimustulosten välittämiskeinoja niin opetukseen kuin työelämäänkin. 
Toiseksi tehtäväkseni sain selvittää opetuksen ja tki-toiminnan integraatiota. Tutkimus- 
ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi käydään jatkuvaa keskustelua opettajien akti-
voimiseksi hanketyöhön sekä hankehenkilökunnan hyödyntämisessä opetuksessa. 

Käsillä olevassa julkaisussa esitetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja 
maatalousyksikön opettajien ja hankehenkilökunnan näkemyksiä oman alan tki-toi-
minnan tulosten jalkauttamiseen. Lisäksi esitetään näkemyksiä opetuksen ja tki-toi-
minnan integroinnista ja sen haasteista.

Kiitän tutkimuspäällikkö Seliina Päällysahoa mentoroinnista ja avusta tämän kyselyn 
toteutuksessa. Lisäksi kiitän yksikönjohtaja Antti Pasilaa selvityksen resursoinnista ja 
kysymysten kommentoinnista. KTM Tuomas Hakonen avusti selvityksen grafiikassa. 
Silja Saarikoski ja Helena Mesiäislehto-Soukka antoivat hyviä kommentteja julkaisun 
käsikirjoitukseen. Kyselyyn osallistuneille myös parhaimmat kiitokset.

Seinäjoki syyskuussa 2015

Risto Lauhanen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti
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1 JOHDANTOA

1.1 Tausta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta eli tki-toiminta on osa ammatti-
korkeakoulujen lakisääteistä tehtävää opetuksen ja aluevaikuttavuuden kanssa. 
Ammattikorkeakoulut ovat Suomessa kuitenkin vasta 20 - 25 vuotta vanhoja organisaa-
tioita. Näin ollen niiden tki-toiminta on varsin uutta yliopistoihin ja sektoritutkimuslai-
toksiin verrattuna. Ammattikorkeakoulut pohjautuvat toisaalta entisiin opistoihin, joissa 
opetus on ollut keskeisin tehtävä. Kuitenkin jo 2008 Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
rehtori, Tapio Varmola totesi ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan tasaisen kasvun 
ja ammattikorkeakoulujen asemoitumisen valtakunnalliseen tki-kenttään (Uusimäki 
2008). Tuolloin opetuksen ja tki-toiminnan todettiin käynnistyneen Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun kaikilla aloilla maakunnan tarpeet ja toiminnan kärkialueet huomioon 
ottaen (Uusimäki 2008). 

Opetusministeriö on määritellyt, että ammattikorkeakoulut varmistavat koulutuksen 
ja tki-toiminnan tiiviin yhteyden henkilöstön työjärjestelyjen, sidosryhmäyhteistyön 
sekä toimitilajärjestelyjen kautta (Opetusministeriö  2010). Tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan vahvistamiseen pitäisi päästä myös kansainvälisten toimien sekä 
henkilöstön urapolkujen kautta. Lisäksi opetusministeriö on linjannut ammattikorkea-
koulujen suunnitelmallista toimintaa alueellisina tiedonvälittäjinä. (Opetusministeriö 
2010). 

Sarajärvi ym. (2013a) ovat todenneet, että opiskelijat, opettajat ja työelämä voivat saa-
vuttaa yhdessä hyviä tuloksia. Työelämälähtöisen tki-toiminnan ja opetuksen integ-
rointi luovat uusia haasteita opettajan työhön ja osaamisen kehittämiselle. Näistä 
lähtökohdista Sarajärvi ym. (2013a) toteuttivat kehittämistyön ja pilotoinnin. Sen 
perusteella tki-toiminnan ja opetuksen integroinnin lisäämiseksi opetussuunnitel-
mien uusissa rakenteissa tarvitaan joustavuutta, laajuutta, yksiköllisiä ratkaisuja sekä 
näyttöjä ja tki-menetelmien soveltamista. Myös työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä 
tulee kehittää. Luokkaopetuksen vähentäminen ja samanaikainen korkeakouluope-
tuksen digitalisaation lisääminen edistävät opetuksen ja tki-toiminnan integraatiota. 
Toisaalla Sarajärven ym. (2013b) mukaan hoitoalan opiskelijat kokivat oman osaami-
sensa kehittyneen hieman paremmin kuin aikaisemmin opetuksen ja tki-toiminnan 
integroinnin kautta. 

Ammattikorkeakoulujen opettajilla oli periaatteessa hyvät tki-valmiudet. 
Kansainvälisen tki-työn ja sen tulosten seuraamiseen tarvittiin kuitenkin eniten apua. 
Opetussuunnitelmat, työaikasuunnitelmat ja osin organisatoriset raja-aidat rajoittivat 
opetuksen ja tki-toiminnan integrointia hoitoalan opettajien työssä (Hakomäki 2013).  
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Karelia-ammattikorkeakoulun opetus-, tki- ja palvelutoiminnan integraation sisäinen 
auditointi korostaa myös asioiden mittaamista. Toiminnan vienti opetussuunnitelmiin 
ja opettajien työsuunnitelmiin ei kaikilta osin onnistu, vaikka tki-opintopisteitä seura-
taan ja opettajien työaikaa hankkeissa, Opiskelijat eivät aina välttämättä tiedä olevansa 
mukana integraatiossa. Ylemmissä amk-tutkinnoissa intergraatiossa on edistytty sel-
vemmin kuin amk-perustutkinnoissa. (Karelia 2013).

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalousyksikkö järjestää tutkin-
toon johtavaa agrologi-, restonomi- sekä bio- ja elintarviketekniikan insinöörikoulu-
tusta Seinäjoella ja Ilmajoella. Yksikön metsätalousinsinöörikoulutus on päättymässä 
Seinäjoella. Lisäksi yksikkö on järjestänyt luonnonvara-alan ylemmän amk-tutkinnon 
opetusta. Yksikössä on noin tuhat opiskelijaa sekä nuoriso- että aikuispuolella. Pellolta 
pöytään –ruokaketju on olennainen osa opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
teemaa. (SeAMK  2015).

Yksikkö on toteuttanut laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita noin miljoonan euron 
vuosibudjetilla. Yksikössä on ollut maa- ja metsätalouden, elintarviketalouden sekä 
bioenergiasektorin hankkeita. Yksikkö on vastannut myös Etelä-Pohjanmaan matkai-
lun koordinointihankkeesta. Vuonna 2014 yli 50 opiskelijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa 
osallistui hanketoimintaan. Hankkeiden ulkopuoliset opinnäytetyöt ovat vielä erikseen.

Integraation vahvistamiseksi valtakunnallisen tki-osaajavalmennuksen osana on 
ollut tarpeen selvittää asiantuntijoiden näkemyksiä opetuksen ja tki-toiminnan kes-
kinäisestä asemoinnista, organisoinnista ja resursoinnista. Toiminnan vaikuttavuuden 
kannalta on tärkeää arvioida, miten tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia voidaan 
viedä opetukseen sekä työelämän ja yhteiskunnan toiminnan tueksi. Viime aikoina 
tapahtunut ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja resurssien vähe-
neminen ovat osaltaan luoneet haasteita opetuksen ja tki-toiminnan integroinnille.  

1.2 Tavoitteet

Kyselyn tavoitteena on Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK Oy) toimeksiannosta 
selvittää sen Elintarvike- ja maatalousyksikön opettajien ja hankehenkilökunnan näke-
myksiä yksikön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta (tki-toiminta) ja siitä, 
miten tki-toimintaa ja sen tuloksia voidaan parhaiten välittää oman alan opetukseen 
ja työelämään. Lisäksi kyselyssä toivotaan näkemyksiä siihen, miten opettajat voisi-
vat osallistua nykyistä enemmän tki-toimintaan ja hankehenkilökunta opetukseen. 
Edelleen kyselyn pohjalta on tarkoitus etsiä kehittämistarpeita opetuksen ja tki-toi-
minnan integroimiseksi.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1 Kyselyn toteutus 

Kysely oli osa valtakunnallista ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan osaajaverkoston 
kehittämishanketta Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalousyksi-
kössä. Kysely tehtiin tutkimuspäällikön ja mentorin, Seliina Päällysahon ohjauksessa. 
Kyselystä kerrottiin ennalta henkilökunnalle yksikön henkilöstötilaisuuksissa. Kysely 
toimitettiin kirjallisena 49 henkilökunnan edustajalle Seinäjoella ja Ilmajoella 7.- 
22.4.2015 (Liite 1).  Vastaajien yhteys- ja osoitetiedot saatiin yksikön sähköpostiosoit-
teistosta. Kyselyn vastausosuus oli 46,9 prosenttia, eli se osoittautui hyväksi. 

Kyselyn vastaukset esitetään luottamuksellisesti yhteenvedonomaisina koosteina, 
jolloin kenenkään vastaajan tietosuoja ei vaarannu.  Koska osa yksikön koulutusoh-
jelmista on melko pieniä, ei tuloksia tietosuojasyistä haluttu esittää koulutusohjel-
mittain eikä paikkakunnittain. Sama koskee tulosten esittämistä vastaajan sukupuo-
len tai suoritetun tutkinnon suhteen. Pienet osa-aineistot olisivat myös rajoittaneet 
tilastoanalyysien laskentaa. Toisaalta yhteen amk-yksikköön painottuvasta aineistosta 
haluttiin saada selville kokonaisvaltaisia asiantuntijanäkemyksiä yksikön opetuksen ja 
tki-toiminnan vahvistamisen avuksi. 

Vastauslomakkeet luettiin ensin läpi, ja ne tallennettiin SPSS-ohjelmistoon (SPSS 22). 
Kyselyn taustamuuttujien jakaumat laskettiin SPSS-ohjelmistolla koko aineistolle. 
Samalla kirjaimet koodattiin numeroiksi. Varsinaiset tulokset laskettiin erikseen pää-
toimiselle opetushenkilökunnalle (AVAINOTES-työehtosopimus) sekä päätoimiselle 
hankehenkilökunnalle (AVAINTES-työehtosopimus). Vapaan sanan vastaukset tiivis-
tettiin yhteenvedonomaisiksi koosteiksi. 

2.2 Aineiston kuvaus

Kyselyyn vastanneista 73 prosentilla päätoimipaikkana oli Seinäjoella. Loput työsken-
telivät Ilmajoen kampuksella. Vastaajista 35 prosenttia oli miespuolisia, ja 65 prosent-
tia naispuolisia.

Eniten vastaajissa (30,4 %) oli 50 - 60 –vuotiaita (Kuvio 1). Toiseksi eniten oli 40 - 50 
-vuotiaita. Alle 10 prosenttia vastaajista oli alle 30-vuotiaita. Eläkeikää lähestyviä sekä 
30 – 40 -vuotiaita oli kumpiakin 17 prosenttia vastaajista. Yksikön hankehenkilökunta 
oli opettajiin nähden nuorempaa.
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Vastaajista 34,8 prosenttia oli työskennellyt yksikössä ja sen edeltäjissä 1 – 5 vuotta. 
Vastaavasti 30,4 vastaajista oli 11 – 20 vuoden työkokemus yksikössä. Vain 4 prosenttia 
vastanneista oli ollut yli 30 vuotta töissä yksikössä ja sen edeltäjissä.

  

  

Kuvio  1.  SeAMK  Elintarvike-  ja  maatalouden  opetus-  ja  hankehenkilökunnan  ikäjakauma.  

  

Vastaajista  65,2  prosentti  oli  suorittanut  ylemmän  korkeakoulututkinnon.  Runsaalla  

viidenneksellä  vastaajista  oli  tieteellinen  jatkotutkinto,  ja  lopuilla  (13,0  %)  

ammattikorkeakoulututkinto.  Opettajista  kolmasosa  oli  suorittanut  tieteellisen  

jatkotutkinnon.  Kyselyyn  vastanneessa  päätoimisessa  hankehenkilökunnassa  ei  ollut  

kellään  ollut  tieteellistä  jatkotutkintoa.  Asia  selittyi  osin  sillä,  että  opettajat  olivat  

hankehenkilökuntaa  keskimäärin  vanhempaa  kyselyn  toteutushetkellä.    

  

Opettajan   työsopimuksella   (AVAINOTES)   työskenteli   65   prosenttia   vastaajista.   Osuus  

sisälsi   myös   hankkeissa   osin   mukana   olevat   opettajat.   Loput   (35   %)   olivat   entisen  

kunnallisen   virkaehtosopimuksen   kaltaisella   AVAINTES-sopimuksella.   Viimeksi   mainitun  

sopimuksen   piiriin   kuului   pelkästään   tutkimus-   ja   kehittämishankkeissa   työskentelevä  

henkilökunta.  

  

Opettajista  13,3  prosenttia  ei  osallistunut   tki-toimintaan  kyselyn  ajankohtana.  Vastaavasti  

53,3  prosenttia  opettajista  osallistui  tki-tehtäviin  10  prosentin  työaikaosuudella.  Opettajista  

20  prosenttia  ilmoitti  työajastaan  30  prosenttia  kuluvan  tki-toimintaan.    

  

KUVIO 1. SeAMK Elintarvike- ja maatalouden opetus- ja hankehenkilökunnan ikäjakauma.

Vastaajista 65,2 prosenttia oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Runsaalla 
viidenneksellä vastaajista oli tieteellinen jatkotutkinto, ja lopuilla (13,0 %) ammatti-
korkeakoulututkinto. Opettajista kolmasosa oli suorittanut tieteellisen jatkotutkinnon. 
Kyselyyn vastanneessa päätoimisessa hankehenkilökunnassa ei ollut kellään tieteel-
listä jatkotutkintoa. Asia selittyi osin sillä, että opettajat olivat hankehenkilökuntaan 
nähden keskimäärin iäkkäämpiä kyselyn toteutushetkellä. 

Opettajan työsopimuksella (AVAINOTES) työskenteli 65 prosenttia vastaajista. Osuus 
sisälsi myös hankkeissa osin mukana olevat opettajat. Loput (35 %) olivat entisen kun-
nallisen virkaehtosopimuksen kaltaisella AVAINTES-sopimuksella. Viimeksi mainitun 
sopimuksen piiriin kuului pelkästään tutkimus- ja kehittämishankkeissa työskentelevä 
henkilökunta.

Opettajista 13,3 prosenttia ei osallistunut tki-toimintaan kyselyn ajankohtana. Vastaa-
vasti 53,3 prosenttia opettajista osallistui tki-tehtäviin 10 prosentin työaikaosuudella. 
Opettajista 20 prosenttia ilmoitti työajastaan 30 prosenttia kuluvan tki-toimintaan. 

Hankehenkilökunnasta puolet ei osallistunut lainkaan opetukseen. Hankehenkilö-
kunnasta 38 prosenttia ilmoitti osallistuvansa opetukseen kymmenen prosentin työ-
aikaosuudella. Edelleen 12,5 prosenttia vastanneista oli työajastaan 20 prosenttia ope-
tuksessa.  
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3 TULOKSET

3.1 Tutkimus ja kehittämistoiminnan tulosten vienti 
opetukseen

Opettajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että parhaiten tki-toiminnan tuloksia välite-
tään opetukseen käyttämällä opiskelijoita tki-hankkeiden harjoittelijoina. Vastanneista 
opettajista 13 prosenttia piti korkeakoulun ulkopuolisten tutkijoiden ja hankeammatti-
laisten käyttöä tärkeänä uusimman tki-tiedon välittämisessä opetukseen. 

Opettajista kolmannes piti toiseksi parhaana menetelmänä opinnäytetöitä, kun tutki-
mustuloksia välitetään opetukseen. Edelleen viidennes opettajista oli sitä mieltä, että 
hankehenkilökunnan, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteiset työpajat ja tila-
ustutkimukset ovat hyödyllisiä tki-toiminnan tulosten välittämistoimia. 

Opettajista kolmannes piti kolmanneksi parhaana menetelmänä opinnäytetöitä, kun 
tutkimustuloksia välitetään opetukseen. Laivaseminaareja eikä kansainvälisiä konfe-
rensseja ei nähty tärkeiksi, kun uutta tietoa etsitään opetuksen tueksi. Toisaalta opet-
tajilla ei laajemmin ollut kiinnostusta lähteä yksikön tki-tehtäviin.

Hankehenkilökunnasta puolet oli sitä mieltä, että tutkimustulokset välittyvät parhaiten 
opetukseen hankehenkilökunnan, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä 
työpajoissa ja tilaustutkimusten kautta. Neljännes vastaajista koki, että hankehenkilö-
kunnan asiantuntijaluentojen kautta uusin tieto välittyy parhaiten opetukseen.

Hankehenkilökunnan mielestä opinnäytetyöt oli toiseksi paras keino uuden tiedon 
välittämisessä opetukseen. Kolmanneksi parhaana menetelmänä mainittiin, että han-
kehenkilö itse lähtisi opettajan sijaiseksi jakamaan uutta tietoa opetukseen.

3.2 Tutkimustulosten vieminen käytäntöön

Opettajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että parhaiten tki-toiminnan tuloksia viedään 
työelämään hankehenkilökunnan, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä 
työpajoissa tai tilaustutkimusten kautta (Kuvio 2). Opettajista 13 prosenttia korosti työ-
elämälähtöisten oppimisympäristöjen ja atk-sovellusten kehittämistä yhdessä käytän-
nön ja ammattikorkeakoulujen kesken.  
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3.2  Tutkimustulosten  vieminen  käytäntöön  
  

Opettajista   40   prosenttia   oli   sitä   mieltä,   että   parhaiten   tki-toiminnan   tuloksia   viedään  

työelämään   hankehenkilökunnan,   opiskelijoiden,   opettajien   ja   työelämän   yhteisissä  

työpajoissa   tai   tilaustutkimusten   kautta   (Kuvio   2).   Opettajista   13   prosenttia   korosti  

työelämälähtöisten   oppimisympäristöjen   ja   atk-sovellusten   kehittämistä   yhdessä  

käytännön  ja  ammattikorkeakoulujen  kesken.      

  

  

  

  
  

  

Kuvio  2.  Opettajien  näkemykset  keinoista  viedä  tki-toiminnan  tuloksia  käytäntöön.  

  

  

Opettajien   mielestä   toiseksi   parhaiten   tki-toiminnan   tulokset   välittyvät   käytäntöön  

työpajojen   ja   työelämäyhteistyön   kautta.   Viidennes   vastaajista   korosti   työelämän   ja  

ammattikorkeakoulujen   välistä   asiantuntijavaihtoa.   Opettaja   voisi   mennä   yritykseen  

työelämäjaksolle   tai   käytännön   asiantuntija   voisi   tulla   ammattikorkeakouluun   opettajan  

sijaiseksi.    

  

KUVIO 2. Opettajien näkemykset keinoista viedä tki-toiminnan tuloksia käytäntöön.

Opettajien mielestä toiseksi parhaiten tki-toiminnan tulokset välittyvät käytäntöön 
työpajojen ja työelämäyhteistyön kautta. Viidennes vastaajista korosti työelämän ja 
ammattikorkeakoulujen välistä asiantuntijavaihtoa. Opettaja voisi mennä yritykseen 
työelämäjaksolle tai käytännön asiantuntija voisi tulla ammattikorkeakouluun opet-
tajan sijaiseksi. 

Hankehenkilökunnasta 62,5 prosenttia piti tärkeimpänä tki-toiminnan tulosten 
välittämiskeinona aitoja työelämähankkeita. Toiseksi parhaana keinona (25 % vas-
taajista) pidettiin ammattikorkeakoulujen ja käytännön välisiä työelämäjaksoja ja 
asiantuntijavaihtoja. Neljännes vastaajista piti tärkeänä tki-tulosten välittämistä 
maakuntalehteen ja muihin tiedotusvälineisiin. Hankehenkilökunta mainitsi (37,5 
% vastaajista) kolmanneksi parhaaksi keinoksi asiantuntijaseminaarit, opintomat-
kat ja -vierailut.  

3.3 Opetuksen ja tki-toiminnan lähentämisen 
(integroinnin) suurin haaste

Sanallisissa kommenteissa opetuksen ja tki-toiminnan suurimmaksi haasteeksi koet-
tiin aikapula. Lukujärjestykseen viikoksi sidotun opettajan aika ei riitä tki-toimintaan 
työehtosopimuksen puitteissa. Toisaalla hankehenkilökunnan mielestä akuutit ope-
tustehtävät haittasivat tki-toimintaa. Mikäli sama henkilö yrittää samanaikaisesti 
tehdä paljon opetusta ja paljon tki-toimintaa, niin molemmat tehtävät kärsivät aikapu-

Työpajat ja
tilaustutkimukset
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lan takia. Lisäksi ilmeni, että saako koulutusohjelman päätyttyä toteuttaa lakkautetun 
koulutusteeman hankkeita?

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan hajanaisuus ja irrallisuus tutkinto-ohjelmista koet-
tiin ongelmaksi. Hankkeiden tavoitteet eivät aina palvele opetusta. Opettajat ja hanke-
henkilökunta eivät tunne riittävästi toisiaan. Edelleen opetus ja tki-toiminta koettiin 
toisistaan irrallisiksi sekä toiminnan että rahoituksen osalta. Osa rahoittajista ei salli 
tutkintoon johtavaa opetusta hankerahoituksella. Lisäksi opetusyksiköiden ja tieteen-
alojen väliset yhteistyön raja-aidat koettiin ongelmaksi muun muassa hankerahoituk-
sesta kilpailtaessa. 

Opiskelijoiden saaminen hanketyöhön koettiin myös haasteelliseksi. Yhdessä vastauk-
sessa todettiin, että opiskelijoille pitäisi tarjota tutkimus- ja kehittämistehtäviä jo heti 
opintojen alkuvaiheessa. 

3.4 Opettajien saaminen hanketyöhön ja tki-toimijoiden 
osallistaminen opetukseen

Suurimmassa osassa vastauksia esitettiin keskeisimpänä asiana uudenlaisia työ-
aikajärjestelyjä ja väljyyttä työaikasuunnitelmiin, kun opettajia yritetään osallistaa 
tki-toimintaan ja hankehenkilökuntaa opetukseen. Myös työsopimuksiin esitettiin 
kirjattavaksi sekä opetukseen että tki-toimintaan käytettävät työajat. Opettajien tut-
kimusvapaajaksot tulivat esille osassa vastauksia. Lisäksi ehdotettiin opettajan palk-
kaamista hanketyöhön pitemmäksi aikaa, jolloin opettajalle palkataan sijainen ope-
tustehtäviin. Opettajan työnkuvan hajautuminen perinteisestä ydintyöstä erilaisiin 
hallinnollisiin raportointitehtäviin koettiin esteeksi tki-toimintaan osallistumiselle. 
Opettajille tulisi myös kertoa tki-toiminnan mahdollisuuksista ja antaa apua hankkei-
den rahoitushakemusten tekemiseen. 

Vastauksissa ehdotettiin hankehenkilökunnan käyttöä projektitoiminnan opintojen 
tukena, opinnäytetöiden ohjauksessa sekä asiantuntijaluennoitsijoina opintojaksoilla. 
Lisäksi esitettiin, että hanketeemoista voisi kehittää opintojaksoja ja oppimateriaaleja. 
Osa hankehenkilökunnasta toivoi lyhyitä opettajan sijaisuuksia. Toisaalla yksikön labo-
ratorioissa hankehenkilökunnasta voi tulla automaattisesti opiskelijoiden ohjaajia, jos 
opettaja joutuu antamaan opiskelijoille omatoimista tekemistä opetushallinnon tehtä-
vien ja kokousten takia. Sama asia on havaittu myös oppimisympäristöjen kehittämis-
hankkeissa.
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3.5 Opettajien ja hankeväen kokemukset tki-
toiminnasta 

Opettajista 60 prosenttia oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, ettei opettajan 
aika riitä tki-toimintaan. Vastaavasti tki-työtä tekevistä 75 prosenttia oli lähes samaa 
mieltä siitä, että tki-toiminta antaa mahdollisuuden seurata yksikön opetusta ja muita 
asioita. (Taulukko 1).

Opettajista 40 prosenttia oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että päivittäi-
nen työaika ei riitä, vaan tki-toimintaa joutuu tekemään vapaa-aikana. Toisaalta 26,7 % 
vastanneista ei osannut ottaa kantaa asiaan. 

TAULUKKO 1. Opettajien ja hankehenkilökunnan kokemukset tki-toiminnasta. Vastaukset 1-5 

asteikolla. Jos olet täysin samaa mieltä, valitse 5,  Jos olet lähes samaa mieltä, valitse 4, Jos 

et osaa sanoa, valitse 3, Jos olet jonkin verran eri mieltä, valitse 2 ja  Jos olet täysin eri mieltä, 

valitse 1. Taulukossa esitetty keskiarvo ± keskihajonta vastaajaryhmittäin O = opettaja ja H = 

hankehenkilökuntaan kuuluva.

Minulla ei ole aikaa hanketyöhön      
O  3,60 ± 0,74      H  2,50 ± 1,00   
En ehdi seurata opetusta enkä yksikön muuta toimintaa  
O  2,60 ± 0,84     H  2,25 ± 0,46
Joudun tekemään tki-työt vapaa-aikana ja öisin, kun päivät menevät opetuksessa ja 
hallinnossa        O  3,15 ± 1,21      H  2,33 ± 1,16
Olen tullut ammattikorkeakouluun opettajaksi enkä tutkijaksi  
O  3,36 ± 1,50      H  2,00 ± 1,16  
Olen ollut opettajana ja välillä mukana tki-hankkeessa ja sen myötä oppinut uutta ja 
saanut hankkeista apua opetukseeni       
O  3,93 ± 1,03      H  3,33 ± 0,58
TKI:n omarahoitukset vievät opetuksen rahoitusta   
O  3,21 ± 1,05      H  2,57 ± 0,79
Opetus on raskaampaa kuin tki-tehtävät      
O  3,53 ± 1,13      H  3,40 ± 0,55
Opetus on amk:n päätehtävä ja hanketyö tärkeää työtä myöskin   
O  4,27 ± 1,10      H 4,38 ± 0,52
Tki-toiminta on minulle tärkeää eikä opetus innosta     
O  2,00 ± 1,16     H 2,13 ± 0,15
Tki-tehtävät ovat raskaampia kuin opetustehtävät   
O  2,40 ± 0,83     H  2,63 ± 0,52
Jos olen opettajana ollut hanketyössä, voin suositella hanketyötä kaikille  
O   3,57 ± 0,85     H   3,00 ± 0,00   
Vaikka minun pitäisi tehdä viikolla hankehakemus valmiiksi yhteistyötahojen kanssa, 
olenkin koko viikon opetuksessa     
O  3,50 ± 1,09      H  3,25 ± 0,50
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Opettajista 46,7 prosenttia oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että on tul-
lut ammattikorkeakouluun opettajaksi eikä tutkijaksi. Kuitenkin 80 prosenttia vastan-
neista opettajista oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että omakohtaisesta 
tki-toiminnasta on saanut hyötyä opetukseen. Edelleen 46,7 prosenttia opettajista piti 
opetusta tki-toimintaa raskaampana työnä. Hankehenkilökunnasta 37,5 prosenttia oli 
lähes samaa mieltä asiasta, mutta 62,5 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.
 
Opettajista 53,3 prosenttia ei osannut ottaa kantaa tki-toiminnan omarahoituksiin. 
Lähes kolmannes oli kuitenkin täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että yksikön tki-
toiminnan omarahoitukset vievät opetuksen rahoitusta. Hankehenkilökunnasta nel-
jännes oli lähes tai täysin eri mieltä tästä asiasta, mutta 62,5 prosenttia ei osannut 
kertoa asiaan kantaansa.

Opettajista 87 prosenttia oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että opetus 
on ammattikorkeakoulun tärkein tehtävä, mutta tki-toimintakin on tärkeää. Vain 6,7 
prosenttia opettajista oli asiasta täysin eri mieltä. Hankehenkilökunnasta kaikki vas-
tanneet olivat lähes samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että opetus on ammattikor-
keakoulujen päätehtävä.

Opettajista 60 prosenttia koki, että opetus on mieluisinta työtä eikä tki-toiminta innosta. 
Opettajista 13,3 prosenttia ei ottanut kantaa asiaan. Hankehenkilökunnasta 37,5 pro-
senttia oli lähes samaa mieltä siitä, että opetustehtävät ovat raskaampia kuin hanke-
tehtävät. Vastaajista 62,5 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan. Opettajista 
yli puolet (53,3 %) oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että opetus on tki-
toimintaa raskaampia, mutta 40 % ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa mukana olleista opettajista 46,6 prosenttia suo-
sitteli tki-toimintaa kaikille, mutta kolmannes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa 
asiaan. Vain 6,7 % opettajista oli lähes samaa mieltä siitä, ettei voi suositella tki-hank-
keita kaikille. Hankehenkilökunta ei ottanut kantaa asiaan.

Opetustyötä tekevästä hankehenkilökunnasta 12,5 oli lähes samaa mieltä siitä, että 
opetus vei aikaa tki-toiminnalta. Kiireisen projektihakemuksen laatiminen saattoi sat-
tua suuren oppituntimäärän keskelle. Opettajista 46,6 prosenttia oli täysin samaa tai 
lähes samaa mieltä siitä, että joskus kiireisen hankehakemuksen laatiminen sattuu 
keskelle opetuskiireitä. Kuitenkaan 26,7 prosenttia opettajista ei osannut ottaa kantaa 
asiaan.
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3.6 Vapaa sana

Vapaassa sanassa mainittiin, että toiminnan resursointi ja työaikasuunnitelmat tulisi 
tehdä tarkemmin opetuksen ja tki-toiminnan integraation edistämiseksi. Lisäksi 
tki-toiminta ei ole työelämän, rahoittajien eikä sidosryhmien kanssa helppoa, jos 
tki-työssä mukana olevalla opettajalla on paljon opetusta ja opiskelijoiden ohjausta. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan huomioon ottaminen lukujärjestysten laadinnassa 
on tarpeen. Lisäksi opetuksen tärkeys ammattikorkeakoulujen rahoituksessa tuotiin 
esille. Vastaajien mielestä tki-toiminta tulisi määritellä nykyistä selkeämmin sekä toi-
minnan että rahoituksen osalta. Opetuksen kehittäminen on sekin tki-toimintaa osana 
normaalia opettajan työtä.
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4 TARKASTELU

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Kyselyssä selvitettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike- ja maatalousyksi-
kön opettajien ja hankehenkilökunnan näkemyksiä yksikön tutkimus- ja kehittämistoi-
minnasta (tki-toiminta).  Selvitys kartoitti, miten tki-toimintaa ja sen tuloksia voidaan 
välittää oman alan opetukseen ja käytännön työelämään. Selvityksen tavoitteena oli 
lisäksi etsiä kehittämiskohteita tki-toiminnan ja opetuksen integroinnille.

Kysely toteutettiin huhtikuussa 2015 varsin kiireisten opetusjaksojen ja opinnäytetöi-
den palautusten aikaan. Ehkä tästä johtuen parissa vastauksessa kyselyä osin kritisoi-
tiin. Tästä huolimatta kyselyssä saavutettiin hyvä vastausosuus. Jos kysely olisi tehty 
vuoden 2014 aikana ennen hankekauden vaihdosta, niin silloin hankehenkilökuntaa 
olisi tullut perusjoukkoon enemmän mukaan vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna.

Kysely rajoittuu vain yhteen ammattikorkeakouluun ja yhteen yksikköön. Kyselyä 
on kuitenkin mahdollista laajentaa ja soveltaa jatkossa muillakin koulutusaloilla ja 
muissa ammattikorkeakouluissa. 

Koska yksikössä on osin pieniä koulutusohjelmia, niin vastausten luottamuksellisuu-
den turvaamiseksi tulokset esitettiin yhteenvedonomaisina koosteina sekä opettajien 
että hankehenkilökunnan osalta. Vastauksia ei laskettu koulutusohjelmittain eikä 
paikkakunnittain eikä sukupuolijakauman suhteen.

Opiskelijoille ei tätä kyselyä lähetetty. Opinnäytetöitä ja opiskelijoiden osallistamista 
tki-toimintaan kyselyssä kuitenkin selvitettiin. Asiantuntijoiden näkemysten lisäksi 
saatiin palautetta myös itse kyselyyn. Jatkossa opiskelijoiden näkemysten huomioon 
ottaminen on erittäin tärkeää osana ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan vahvista-
mista. 

4.2 Tulokset 

Opettajien mielestä opiskelijoiden aktivointi tki-toimintaan oli paras tapa välittää 
tki-toiminnan tuloksia opetukseen. Vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että 
parhaiten tki-toiminnan tuloksia viedään opetukseen ottamalla opiskelijat mukaan 
hankkeiden harjoittelijoiksi. Asia on tuotu esille myös Sarajärven ym. (2013a,b) sekä 
Hakomäen (2013) raporteissa. Lisäksi korostettiin ulkopuolisten tutkijoiden ja han-
keosaajien käyttöä uusimman tiedon välittämisessä oppitunneilla. Vastaavasti han-
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kehenkilökunnasta puolet oli sitä mieltä, että tutkimustulokset välittyvät parhaiten 
opetukseen hankehenkilökunnan, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä 
työpajoissa ja tilaustutkimusten kautta.
 
Opettajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että tki-toiminnan tuloksia viedään parhaiten 
työelämään hankeväen, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä työpajoissa 
tai tilaustutkimusten kautta.  Hankeväestä 62,5 prosenttia piti tärkeimpänä tki-toimin-
nan tulosten välittämiskeinona aitoja työelämähankkeita. Seinäjoen ammattikorkea-
koulu julkaisikin elokuussa 2015 ajantasaisen esitteen, jossa tki-toimintaa esitellään 
henkilökunnalle ja sidosryhmille. Esitettä tuli myös jakaa opiskelijoille. (SEAMK  2015). 

Aikanaan pääsin Metsäliittoon opettajan työelämäjaksolle. Sitä kautta avautui lisää 
hankeyhteistyötä, opinnäytetöitä ja osaamisen vaihtoa työelämän ja oppilaitoksen kes-
ken. Työelämäjaksolla pystyi myös välittämään tutkimustuloksia käytännölle. 

Opettajista 60 prosenttia oli täysin samaa tai lähes samaa mieltä siitä, ettei opetta-
jan aika riitä tki-toimintaan. Suuressa osassa vastauksia esitettiin uudenlaisia työ-
aikajärjestelyjä ja väljyyttä työaikasuunnitelmiin, kun opettajia yritetään osallistaa 
tki-toimintaan ja tki-toimijoita opetukseen. Henkilökunnan työaikajärjestelyjen tarve 
tuotiin esille myös opetusministeriön raportissa (Opetusministeriö  2010). Sarajärvi 
ym. (2013a) sekä Hakomäki (2013) ovat korostaneet opetussuunnitelmien laatimista 
sekä opetuksen että tki-toiminnan huomioon ottaviksi.     

Yliopistolla professorien tai lehtorien työaikasuunnitelmaa on ollut mahdollista jaksot-
taa opetus- ja tutkimusjaksojen kesken. Yliopettajien osalta yliopistomaista työtapaa 
on mahdollista pohtia. Laajemmin tarkastellen ammattikorkeakouluopettajien suuri 
opetusvelvollisuus ja vanhoja opistoaikoja muistuttava työkulttuuri eivät mahdollista 
yliopiston työtapojen jalkautusta ammattikorkeakouluihin ainakaan kaikilta osin. 

Aikanaan pääsin liki kolmeksi vuodeksi yliopettajan tehtävistäni maakunnallisen bio-
energiahankkeen erikoistutkijaksi (Helo ym. 2008). Hankkeen jälkeen pystyin kehittä-
mään ammattikorkeakouluun uudet bioenergia-alan opintojaksot. Hankkeen julkaisut 
puolestaan päätyivät ammattikorkeakoulun oppimateriaaliksi. Selkeällä tehtäväkier-
rolla on siis mahdollista integroida opetusta ja tki-toimintaa. Myös opetusministeriö on 
tuonut henkilökunnan tehtäväkiertoa koskevan näkemyksen esille (Opetusministeriö 
2010). 

Ammattikorkeakoulujen rakennekehitys ja viimeaikaiset säästöt ovat vaatineet ope-
tusjärjestelyjen tehostamista. Tällöin suuren opetusvelvollisuuden omaavan opettajan 
aika menee opetuksessa, eikä tki-toimintaan riitä aikaa. Mikäli korkeakouluopetuksen 
ja hankerahoituksen säästöt jatkuvat, niin tilaustutkimukset ja muutkin tki-tehtävät 
joudutaan ainakin osin tekemään pysyväisluonteisella opetushenkilökunnalla. 
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Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tulisi mahdollistaa siitä aidosti kiinnos-
tuneille ja innostuneille opettajille. Tutkimustyö on myös luovaa, eikä sitä voi tehdä 
väkisin tai käskemällä. Samoin opetuksesta aidosti innostunut hankehenkilö voisi 
tehdä opettajien sijaisuuksia. Luovuuden merkitys on keskusteluissa ainakin osittain 
unohtunut. Kun kesken päivää opetustehtävät vaihtuvat tki-toimintaan ja päinvastoin, 
ei tapahdu vain ajallista ja toiminnallista siirtymää tehtävästä toiseen, vaan myös hen-
kinen siirtymä. Osa tki-toiminnasta on luovaa työtä, jota ei voida tehdä virkatyönä kel-
loa tuijottaen. Toisaalta ammattikorkeakouluopettajan tai hankehenkilön väitöskirjan 
teko ei onnistu pakolla. 

4.3 Kehittämiskohteet

Kyselyn pohjalta voidaan esittää seuraavia alan kehittämiskohteita:

Ammattikorkeakoulujen työsopimusten ja henkilökunnan työaikajärjestelyjen osalta 
merkittävät hankerahoitushaut sekä hanke- ja projektityöt tulisi suunnitella nykyistä 
huolellisemmin osana lukujärjestysten suunnittelua. 

Viedään tki-toiminta osaksi opetussuunnitelmia.

Järjestetään tki-toiminnasta kertovia tilaisuuksia jo opintojen alussa opiskelijoille.

Aktivoidaan aiempaa enemmän opiskelijoita mukaan hanketyöhön harjoittelijoiksi ja 
hankkeiden työpajoihin.

Aktivoidaan kiinnostuneita opettajia hankkeiden johtotehtäviin vuodeksi pariksi, ja 
palkataan opettajille kokoaikaiset sijaiset. Sovitaan sitten opettajan paluu opetukseen 
tutkimustulostensa ja uuden osaamisen kanssa.

Otetaan käyttöön opettajien työelämäjaksoja, jolloin lisätään aidosti opetuksen ja työ-
elämän välistä vuorovaikutusta.

Laaditaan laajempi Webropol-kysely kaikkien ammattikorkeakoulujen asiantuntijoille 
sekä opiskelijoille ja työelämän edustajille myös kansainvälisyys huomioon ottaen. 
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LIITTEET

LIITE 1       Kysymyslomakkeet

SeAMK, elintarvike ja maatalous                                                                           Saate  7.4.2015
TKI-KYSELY

Hyvä asiantuntija kokoELMAssa

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on opetuksen lisäksi harjoittaa aluettaan (mm. alu-
een yrityksiä) palvelevaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa eli 
tki-toimintaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun elintarvike ja maatalous toteuttaa parhaillaan asian-
tuntijoilleen kyselyä osana valtakunnallista tki -osaajavalmennusta. Kyselyä tekee 
Risto Lauhanen Seliina Päällysahon toimiessa ohjaajana. Antti Pasila on kannustanut 
tähän toimeksiantoon.

Kysely tehdään SeAMK Oy:n toimeksiannosta osana valtakunnallista ammattikor-
keakoulujen tki-toiminnan osaajaverkoston kehittämishanketta. Tarkoituksena on 
selvittää yksikön opettajien ja hankehenkilöstön (tki-henkilöstö) näkemyksiä yksikön 
tki-toiminnasta ja siitä, miten tki-toimintaa voidaan jalkauttaa oman alan opetukseen 
sekä toisaalta, miten yksikön tki-toiminnan tuloksia välitettäisiin parhaiten ammatti-
korkeakoulun ulkopuolelle (yrityksiin, viranomaisille, muille kehittäjäorganisaatioille 
yms.).  Lisäksi kyselyssä toivotaan näkemyksiä siihen, miten opettaja voisi osallistua 
tki-toimintaan ja miten hankehenkilö voisi osallistua opetukseen. 

Kyselyn vastaukset esitetään aikanaan luottamuksellisesti yhteenvedonomaisina 
koosteina, jolloin kenenkään vastaajan tietosuoja ei vaarannu.  Tuloksista laaditaan 
aikanaan julkinen raportti. Kyselyn tarkoituksena ei ole laatia tiedeartikkelia, vaan 
kartoittaa asiantuntijanäkemyksiä ammattikorkeakoulujen opetuksen ja tki-toiminnan 
parantamisen avuksi. 

Vastaajien yhteys- ja osoitetiedot on saatu SeAMK elman sähköpostilistasta. 

Toivottavasti ehdit vastata kyselyyn 24.4.2015 mennessä. Voit vastata oheisille lomak-
keille valitsemalla kussakin kohtaa yhden, parhaiten itseäsi kuvaavan tai näkemys-
täsi edustavan vaihtoehdon tai kirjoittamalla kysymykseen numeerisen lukuarvon tai 
kirjoittamalla tekstiä vastauskenttään. Kysymykset 8, 11 ja 14 sisältävät kolmen (3) 
tärkeimmän vastausvaihtoehdon valinnan.
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Osaa kyselyn saaneista tai kyselyn ulkopuolisia alalla toimivia voidaan haastatella kas-
votusten tai puhelimitse.

Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne.   Kiitos vastaamisesta, joka kestää noin 20 - 30 
minuuttia.

Kyselyn palautusta toivotaan Ilmajoella Lauhasen postilokeroon ja Kampustalon 2. 
kerrokseen Lauhasen postilokeroon viimeistään 24.4.2015. Wordin asetuksia pahoi-
tellen.

Seinäjoella  7.4.2015

Risto Lauhanen                                        
SeAMK elma, tutkimus- ja kehittämispäällikkö                          
tel. 040 830 4150                                   
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Kysymykset 

1. Mikä on päätoimesi sijaintipaikka?  1= Seinäjoki, 2= Ilmajoki 

2. Mikä on sukupuolesi?          1 = mies       2 =  nainen

3. Mitä ikäryhmää edustat?   
1 = alle 30 vuotta,  2 =  30- alle 40 vuotta,  3= 40 – alle 50 vuotta,  4 = 50 – alle 60 
vuotta,   5 = yli 60 vuotta  
 

4. Mikä on ylin koulutustasosi?   1 = opisto (esim. IMO),  2=  ammattikorkeakoulu 
(esim. SeAMK),  3 = yliopiston perustutkinto (esim. HY),  4 = yliopiston tieteellinen 
jatkotutkinto (esim. HY)

5. Kuinka pitkään olet ollut SeAMKissa tai sen edeltäjissä töissä? 
1 = alle 1 vuosi,  2 =  1 –5 vuotta,  3=  6-10 vuotta,     4 = 11-20 vuotta,    5  = 21-30 
vuotta,  6 =yli 30 vuotta

6.  Jos olet pääsääntöisesti  (rengasta)  1 = opettajan työsopimuksen AVAINOTES 
piirissä, niin vastaa kysymyksiin  7, 8, 9, 13, 14, 15  ja halutessasi kysymykseen 
16.  

Jos olet (rengasta) 2 =  hanketehtävissä AVAINTESin piirissä, niin vastaa 
kysymyksiin 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja halutessasi kysymykseen 16.  

7.  Jos olet opettaja, niin paljonko arviosi mukaan teet työajastasi hanke-/ tki-
tehtäviä
0 = 0 %, 1 = 10 %,   2 = 20 %,  3= 30 %,     4 = 40 %,    5  = 50 %,  6 = 60 %,  7 = 70 %,  
8 =80 %,  9 =90 %,  10 =  100 %.  

8.  Jos olet opettaja, niin pohdi miten tki-toiminnan tuloksia ja tuotoksia viedään 
parhaiten opetukseen? Valitse seuraavista 3 mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa 
merkiten ne numeroilla   1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, ja 3 = kolmanneksi 
tärkein.
a yksikön hanketutkija osallistuu opintojaksollesi hankerahoituksen salliessa 
b hankkeiden julkaisuja otetaan oppimateriaaliksi ja tenttikirjoiksi
c yksikön ulkopuolinen tutkija tai hankeosaaja käy luennoimassa oppitunneillasi
d yksikön hankkeet kehittävät uusia oppimisympäristöjä esim. atk-sovelluksia 
opetukseen 
e hankeväki, opiskelijat, opettajat ja yritykset tekevät töitä yhdessä esim. 
työpajassa tai tilaustutkimuksia
f vieraillaan ja harjoitellaan tki-asioita tutkimuslaitoksissa ja vastaavissa
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g osallistutaan hankkeiden laivaseminaareihin ja ulkomaan matkoihin tai 
konferensseihin uuden tiedon hankkimiseksi opetuksen tueksi 
h lähden itse hankehenkilöksi pariksi vuodeksi ja hankkeen jälkeen välitän 
uutta tuottamaani tietoa opetukseen (kun olen hankkeessa, ja minulla on 
opetustehtävissäni viransijainen) 
i opinnäytetöiden kautta
j opiskelijat ovat hankkeen salliessa hankkeen harjoittelijoina
k jokin muu tapa? Mikä, kirjoita tähän__________________________________

9.  Jos saisit vapaasti päättää, niin miten opettajia saataisiin parhaiten mukaan 
aiempaa enemmän tki-tehtäviin? Vastaa muutamalla sanalla
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10.  Jos olet AVAINTESissä palkattuna hanketehtäviin, niin paljonko arviosi mukaan 
teet työajastasi opetustehtäviä?
0 = 0 %,   1 = 10 %,   2 = 20 %,  3= 30 %,     4 = 40 %,    5  = 50 %,  6 = 60 %,  7 = 70 
%,  8 =80 %,  9 =90 %,  10 =  100 %.   

11.  Jos olet tki-henkilö, niin pohdi miten tki-toiminnan tuloksia ja tuotoksia viedään 
parhaiten opetukseen? Valitse seuraavista 3 mielestäsi tärkeintä vaihtoehtoa 
merkiten ne numerolla 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein ja 3 = kolmanneksi 
tärkein.
a osallistun opintojaksolle asiantuntijana ja tiedonvälittäjänä hankerahoituksen 
salliessa 
b luovutan ja mainostan hankkeiden julkaisuja oppimateriaaliksi ja tenttikirjoiksi
c yksikön hankkeet kehittävät uusia oppimisympäristöjä esim. mobiilisovelluksia 
opetukseen 
d hankeväki, opiskelijat, opettajat ja yritykset tekevät töitä yhdessä esim. 
työpajassa tai tilaustutkimuksia?
e kannustan opettajia ja opiskelijoita mukaan hankkeiden laivaseminaareihin ja 
ulkomaan matkoihin tai konferensseihin hakemaan uutta tietoa opetuksen tueksi 
f lähden itse hankemaailmasta opettajan sijaiseksi opetuksen palkalla ja välitän 
opetukseen uutta tuottamaani tietoa  
g opinnäytetöiden kautta
h opiskelijat ovat hankkeen salliessa harjoittelijoina hankkeella 
i Jokin muu tapa? Mikä, kirjoita tähän___________________________________

12.  Jos olet tki-henkilö, niin miten voisit tehdä opetustehtäviä nykyistä enemmän? 
Vastaa muutamalla sanalla seuraaville riveille. _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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13.  Vastaa muutamalla sanalla, mikä omasta mielestäsi on opetuksen ja tki-
toiminnan lähentämisen suurin haaste tällä hetkellä? 

14.  Miten tki-toiminnan tuloksia viedään parhaiten käytäntöön työelämän ja 
muiden tiedon käyttäjien tarpeisiin?  Valitse mielestäni 3 tärkeintä asiaa. 
Merkitse numerolla 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein ja   3 = kolmanneksi tärkein 
seuraavista.
a yksikön hanketutkija tai opettaja tekee kehittämistyötä yritysten ja muun 
työelämän kanssa 
b hankkeiden julkaisuja jaetaan kentälle oppimateriaaliksi
c  yksikön opettaja tai hankeosaaja käy asiantuntijana yrityksissä ja muissa 
organisaatioissa
d yksikön opettajat ja hankeväki jalkautetaan erilaisiin alan toimikuntiin  
e hankkeet kehittävät uusia oppimisympäristöjä esim. mobiilisovelluksia 
maatiloille ja ravintoloille 
f hankeväki, opiskelijat, opettajat ja yritykset tekevät töitä yhdessä esim. 
työpajassa tai tilaustutkimuksia?
g vieraillaan ja harjoitellaan tki-asioita tutkimuslaitoksissa ja vastaavissa
h järjestetään seminaareja ja matkoja, ja välitetään tietoa alueelle 
i järjestetään opettajille yrityksiin ja organisaatioihin työelämäjaksoja ja 
kutsutaan yritysten ja muun   
työelämän asiantuntijoita vastaavasti vaihto-opettajiksi   
j kirjoitetaan tutkimustuloksia Ilkkaan, jaetaan mediatiedotteita, ja harjoitetaan 
ahkeraa tki-puolen ja   opetuksen viestintää 
k Jokin muu tapa? Mikä, kirjoita tähän__________________________________

15. Vastaa seuraaviin siten, miten asiat sinusta ovat tai tuntuvat? 
Jos olet täysin samaa mieltä, valitse 5, 
Jos olet lähes samaa mieltä, valitse 4 
Jos et osaa sanoa, valitse 3
Jos olet jonkin verran eri mieltä, valitse 2 
Jos olet täysin eri mieltä, valitse 1

a Minulla ei ole opettajana aikaa hanketyöhön      
5      4      3      2       1

b Tki-henkilönä en norsunluutornistani ehdi seurata opetusta ja yksikön muuta 
toimintaa  

5   4   3    2    1 
c Joudun opettajana tekemään tki-työt vapaa-aikana ja öisin, kun päivät menevät 
opetuksessa ja hallinnossa ja illat lastenhoidossa      

5      4      3      2      1
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d Olen tullut ammattikorkeakouluun aikanaan opettajaksi enkä tutkijaksi    
5       4      3       2        1  

e Olen ollut opettajana ja välillä mukana tki-hankkeessa ja sen myötä oppinut 
uutta ja saanut hankkeista apua opetukseeni      

5       4       3        2          1
f Opetus on raskaampaa kuin tki-tehtävät      

5          4        3         2          1    
g TKI:n omarahoitukset vievät SeAMKissa opetuksen resursseja     

5       4         3        2         1  
h Opetus on amk:n päätehtävä ja hanketyö tärkeää työtä myöskin     

5       4       3        2        1
i Tki-toiminta on minulle tärkeää eikä opetus innosta     

5      4        3        2         1
j Tki-tehtävät ovat raskaampia kuin opetustehtävät   

5       4        3         2         1
k Jos olen opettajana ollut hanketyössä, voin suositella hanketyötä kaikille    

5       4        3        2        1   
l Vaikka minun pitäisi tehdä viikolla hankehakemus valmiiksi yhteistyötahojen 
kanssa, olenkin koko viikon opetuksessa.    

 5       4      3       2         1

16. Vapaa sana vastauskenttään (voit jatkaa paperin kääntöpuolelle).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

KIITOS   VASTAUKSESTASI  !
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