
FSD2736

Lähihoitajakoulutuksen etnografia:
opiskelijoiden haastattelut 2007-2010

Aineisto-opas

TIETOARKISTO



Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot:

Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [aineisto-opas]. Yh-
teiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (30.5.2012).

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442

Palveluportaali Aila:
https://services.fsd.uta.fi/

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
http://www.fsd.uta.fi/

$ Koodikirjoitin.py v35 @ 2018-01-25 13:48:27.558000 $



Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2736. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto): Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opis-
kelijoiden haastattelut 2007-2010 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2012-05-
30). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2736

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010

Aineiston nimi englanniksi: Ethnography of Practical Nurse Education: Student Interviews
2007-2010

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (30.5.2012).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

21.5.2012
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

ammatillinen koulutus; etnografia; havainnointi; hoitoala; hoiva-ala; kenttätutkimus; koulutus-
sosiologia; lähihoitajat; opiskelijaelämä; opiskelijat; opiskelu; sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinto; terveydenhuoltoala

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: ammatillinen koulutus; nuoret; toisen ja korkea-asteen koulutus

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty osana laajempaa etnografista tutkimusta, jossa on havainnoitu pääkaupun-
kiseudulla sijaitsevan sosiaali- ja terveysalan ammatillisen oppilaitoksen arkea. Tutkimuksen
yhteydessä on opiskelijoiden lisäksi haastateltu oppilaitoksen opettajia (FSD2735) sekä pidetty
kenttäpäiväkirjaa (FSD2575). Kerätty materiaali on arkistoitu erillisinä aineistoinaan.

Tämä haastatteluaineisto pitää sisällään 35 opiskelijan haastattelua. Kaikki opiskelijat ovat sel-
laisia, joiden oppitunteja on myös havainnoitu (kts. FSD2575). Haastatteluista 18 on yksilö-
haastatteluja, 16 parihaastatteluja ja yksi kolmen hengen haastattelu. Kahdeksan opiskelijaa on
haastateltu useammin kuin kerran. Kaikki haastattelut on tehty oppilaitoksen aulatiloissa. Tut-
kimuksen kohteena ollut oppilaitos on peruskoulupohjainen ja luokkamuotoinen.

Haastattelut ovat luonteeltaan etnografisia haastatteluja, jotka perustuvat kentällä tehtyihin ha-
vaintoihin. Tukena on käytetty väljiä, kenttätyön edetessä jatkuvasti muokattuja haastattelurun-
koja. Aineistossa mukana olevat haastattelurungot ovat siis enemmänkin viitteellisiä. Ensim-
mäisessä haastattelussa (iqF2736_1.pdf) opiskelijoilta kysyttiin mm. heidän perhetaustastaan,
asumisesta ja mahdollisesta työstä. Lisäksi kysyttiin mm. koulutukseen hakeutumisen syistä ja
hakuprosessista, opiskelun arjesta, ystäväpiiristä ja tulevaisuuden näkymistä. Haastattelurungot
iqF2736_2.pdf ja iqF2736_3.pdf sisältävät myöhemmin tehtyjen seurantahaastattelujen kysy-
myksiä. Seurantahaastatteluissa kysytään mm. opiskelijan haastatteluhetken tilanteesta, opiske-
luun ja opiskeluvalintoihin liittyvistä tuntemuksista, elämäntapahtumista, tulevasta työelämästä
ja ammatista, tulevaisuudensuunnitelmista ja työssäoppimisjaksosta. Myös eri koulutusohjel-
mille oli omat haastattelurungot, joiden pääteemat olivat ohjelmasta riippumatta samat kuin
esimerkkilomakkeessa iqF2736_4.pdf. Kysymykset käsittelivät mm. koulutusohjelman valin-
taan vaikuttaneista tekijöistä, odotuksista, tulevasta ammatista, ryhmästä sekä työelämästä. Niin
ikään työssäoppimisjaksolle oli oma haastattelurunkonsa (iqF2736_5.pdf), jossa mm. kysytään
erityisesti työssäoppimisjaksoon liittyvistä kokemuksista.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

Haastateltavat esiintyvät haastatteluissa peitenimillä. Taustatietoina on mainittu sukupuoli, kou-
lutusohjelma sekä tapauksesta riippuen myös opintohistoriaa kuvaavia muita tietoja.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Opiskelijat, joiden oppitunteja myös havainnoitiin

Aineistonkeruun ajankohta: 1.10.2007 – 27.5.2010

Kerääjät: Lappalainen, Sirpa (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Aineiston ajallinen kattavuus: 2007 – 2010

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Aineiston määrä: 35 litteroitua haastattelua rtf- ja html-tiedostoina.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto on tutkijan anonymisoima. Aineistossa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu
pseudonyymeiksi tai poistettu kokonaan, lisäksi paikkakuntien nimet sekä muut tunnistetiedot
on poistettu.

Julkaisut

Hjelmér, Carina & Lappalainen, Sirpa & Rosvall, Per-Åke (2010): Time, Space and Young
People’s Agency in Vocational Upper Secondary Education: a cross-cultural perspective. Teok-
sessa European Educational Research Journal 9(2), 245-256.

Lappalainen, Sirpa (2011) "Tää on oikeesti outoo": Työssäoppimisen käytännöt ja nuorten toi-
mijuus lähihoitajakoulutuksessa. Teoksessa Terveysalan ammatit ja koulutus. Laiho, A. & Ruo-
holinna, T. (toim.). Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press s. 158-179.

Lappalainen, Sirpa, Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Lahelma, Elina (2010) Kohti työmarkkina-
kansalaisuutta hoiva-alan ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa Yrittäjyyskasvatus hallinta-
na. Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. (toim.). Tampere :
Vastapaino s. 187-206.
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1. Aineiston kuvailu

Lappalainen, Sirpa & Mietola, Reetta & Lahelma, Elina (2010): Hakemisen pakkoa, tiedon-
muruja ja itseymmärrystä: nuorten koulutusvalinnat ja oppilaanohjaus. Nuorisotutkimus 28(1),
39-55.

Lappalainen, S. Lahelma, E. & Pehkonen, L. & Isopahkala-Bouret, U. (2012) Neutrality, dicho-
tomies and hidden inequalities: Analysis of vocational teachers´ reflections on gender, Vocations
and Learning,5(3), 297-311.

Lappalainen, S. & Mietola, R., & Lahelma, E. (2013) Gendered Divisions on Classed Routes to
Vocational Education. Gender and Education. 25, 2, p. 189-205.

Laukkanen, H. (2014) Lähihoitajakoulutuksen aloittaminen nuorten opiskelijoiden kokemana.
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
201409212832

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2736

Liittyvät aineistot

FSD2575 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: kenttäpäiväkirjat 2007-2010

FSD2735 Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opettajien haastattelut 2007-2010

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastattelukysymykset 1
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FSD2736 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN ETNOGRAFIA: OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT 2007-
2010

FSD2736 ETHNOGRAPHY OF PRACTICAL NURSE EDUCATION 2007-2010: STUDENT IN-
TERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere: 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_1.pdf.



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere: 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_1.pdf.



Liite B

Haastattelukysymykset 2
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FSD2736 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN ETNOGRAFIA: OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT 2007-
2010

FSD2736 ETHNOGRAPHY OF PRACTICAL NURSE EDUCATION 2007-2010: STUDENT IN-
TERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_2.pdf





Liite C

Haastattelukysymykset 3
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FSD2736 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN ETNOGRAFIA: OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT 2007-
2010

FSD2736 ETHNOGRAPHY OF PRACTICAL NURSE EDUCATION 2007-2010: STUDENT IN-
TERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_3.pdf



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_3.pdf



Liite D

Haastattelukysymykset 4
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FSD2736 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN ETNOGRAFIA: OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT 2007-
2010

FSD2736 ETHNOGRAPHY OF PRACTICAL NURSE EDUCATION 2007-2010: STUDENT IN-
TERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_4.pdf



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen aineisto]. Tampere:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. iqF2736_4.pdf



Liite E

Haastattelukysymykset 5
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FSD2736 LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN ETNOGRAFIA: OPISKELIJOIDEN HAASTATTELUT 2007-
2010

FSD2736 ETHNOGRAPHY OF PRACTICAL NURSE EDUCATION 2007-2010: STUDENT IN-
TERVIEWS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 
[elektroninen aineisto]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. 
iqF2736_5.pdf 
 
 
Haastattelurunko (kevät 2008, työssäoppimisjakso) 
 
 
To-jakso 
Kuulumiset 
Pyytäisin kertomaan työssäoppimisjaksosta? 
Päällimmäiset tunnelmat?   
Millainen paikka? 
Millainen lapsiryhmä? 
Mitä teit? 
Miten meni työpaikkaohjaajan kanssa? 
Miten meni lasten kanssa? 
Miten meni vanhempien kanssa? 
Millaista ohjausta/tukea sait koulusta? 
 
Valmistautuminen to-jaksolle 
Pyytäisin kertomaan, millaisin mielin tai odotuksin lähdit to-jaksolle? 
Mitä ajattelet valmistautumisesta? 
Mitä odotit 
Tuliko yllätyksiä? 
Voisiko oppilaitos toimia jotenkin toisin tai paremmin?  
 
Arviointi 
Pyytäisin kertomaan arvioinnista 
Millainen arviointitilanne oli?  
Millainen mieli jäi? 
Miten meni? 
Koitko oikeudenmukaiseksi? 
 
Millainen tunnelma ryhmässä oli ensimmäisen to-jakson jälkeen? 
 
Tulevaisuus 
Millainen kuva jäi työelämästä? 
Koetko, että opinnoista oli apua? 
Mitä opit? 
Millaiset tulevaisuudensuunnitelmasi ovat nyt? 
 
 
 
  
 
 





Liite F

Aineistonäyte
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Lappalainen, Sirpa: Lähihoitajakoulutuksen etnografia: opiskelijoiden haastattelut 2007-2010 [elektroninen 

aineisto]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2012. teF2736.pdf. 

 
 
 
H: Onks teillä missään vaiheessa tullu mieleen tota, et ois voinu valita toisin tai 

että ois ehkä jopa valinnu koko alan toisella tavalla? 
 
FANNY No on joo montakin kertaa mä meinasin ekan vuoden jälkeen lopettaa koko 

koulun. Jotenkin tää ei anna sitä mitä mä ehkä hain tai tällee näi, mut näin nyt 
mennään se on niinku tää on --- onhan tää ihan hyödyllistä ei siinä mitään, sit 
ehkä kaipais jotain enemmän muutoksia tai enemmän tekemistä tää opiskelu 
on hirveen tylsää, mutta ei sitä pitäs enemmän olla käytännönopiskeluu eikä 
sitä, että istutaan ja kuunnellaan ja sit sen jälkeen ---------- kaikki. 

 
H: Mites sulla? 
 
Aika: 01:00:06 
 
IIRIS: Mikä se kysymys oli? (naurua) 
 
H: Niin, että oliks tullu mieleen, et olis voinu valita koko alan jotenkin toisella 

tavalla tai onks tullu mieleen? 
 
IIRIS: No on mä haluisin seksuaaliterapeutiks tai joksku muuks terapeutiks tai sillee, 

mut sit pitää lukee hirveesti ja mä en oikee en mä tiä musta kumminkin 
sosiaalialalle halunnu ni. 

 
H: Miks semmonen mikä siinä kiehtoo? 
 
IIRIS: Ai seksuaaliterapeutissa? (?) 
 
H: Niin. 
 
IIRIS: En mä tiä mä oon niin kiinnostunu niistä kaikista asioista. Mä haluisin samal 

auttaa niinku tai sillee ja ------ tai sit terveydenhoitaja tai joku sellanen. 
 
H: Onks teillä tota sä sanoit, että sä hait jotain muuta ni mitä se muu sitten olis 

voinu olla? 
 
FANNY No jotain semmosta mis  mis on enemmän tekemistä sillee, et -------- niinku 

vähä tylsänpuoleista jotain semmosta missä niinku tehään koko ajan ja 
liikutaan ja tällee näi ---------- jotain muuta. 

 
IIRIS: Mut voishan sinne ny duunii kumminkin hakee. 
 
FANNY Niin mihin? 
 
IIRIS: Joku jumppaohjaaja tai. 


