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Yhteisöllinen oppiminen pro gradu -tutkielmien 
pienryhmäohjauksessa

Yhteisöllinen oppiminen on yksi tärkeimmistä osaamisalueista työelämässä. Opiskeluaikainen pienryhmätyöskentely mah-
dollistaa yhteisen tiedon jakamisen opettelun ja asiantuntijaksi kasvun. Tässä artikkelissa tutkimme pienryhmäohjauksena 
toteutettavaa yhteisöllisesti toimivaa pro gradu -tutkielmaprosessia. Yhteisöllinen oppiminen pienryhmäkontekstissa tar-
koittaa tiedon rakentamisprosessia, johon liittyy oppimista edistävien kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien käyn-
nistyminen yhteistyössä ryhmän jäsenten kesken. Tutkimushenkilöinä olivat terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielmaa 
tekevät opiskelijat (n=8), jotka oli jaettu kahteen pienryhmään. Aineisto kerättiin viisi kertaa molemmilta ryhmiltä avoimella 
kyselyllä (n=29) ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Yhteisöllinen oppiminen pro gradu -tutkielmien ohjauksessa edisti oppi-
mista työskentelyprosessien struktuurien sekä opiskelijoiden keskinäisen vertaistuen kautta. Tiedon rakentaminen yhdessä 
ryhmän jäsenten kanssa keskustellen ja reflektoiden edisti yhteisöllistä oppimista. Ohjaajan roolissa painottui kannustava 
ja keskusteleva toimintatapa oppimisen edistämiseksi.
Avainsanat: yhteisöllinen oppiminen, ryhmäohjaus, pro gradu -tutkielma

Collaborative learning in the context of group supervision during master’s thesis process
Collaborative learning is one of the most important skills in working life. Group work during studies permits collaborative 
knowledge structuration and promotes growing as an expert. In the context of group work, collaborative learning means 
the process of knowledge structuration that is related to cognitive mechanisms that promote learning in co-operation 
with group members. In this research, we study a thesis process which is carried out through group supervision. The 
participants in the study were students (n=8), who were divided into two groups preparing their master’s theses in health 
management science. The data were collected five times from both groups with repeated open questions (n=29), and 
analysed using qualitative content analysis. Collaborative learning in the guidance of these master’s theses was manifest 
in the structure of working methods that promoted learning and peer support. Collaborative learning was promoted by the 
construction of knowledge and reflection during group work. In terms of supervision, guidance of discussion and support 
were emphasized from the viewpoint of learning. 
Keywords: collaborative learning, group work, master’s thesis

Johdanto

Asiantuntijatehtävissä työskennellään nykyään pääosin 
ryhmissä. Opiskeluaikaisen pienryhmätyöskentelyn on 
todettu edistävän opiskelijoiden kehittymistä toimimaan 
asiantuntijatyöryhmissä. (Cartney & Rouse, 2006; Kan-
gasniemi, Ahonen, Liikanen & Utriainen, 2011; Yang, 
Woomer & Matthews, 2012.) Työelämässä oppiminen 
(Leinonen, 2007; Järvenoja, 2010) ja tiedon yhteinen 
jakaminen (Yang ym., 2012) nähdään yhtenä tärkeim-
mistä osaamisalueista. Yksittäisen yliopisto-opiskelijan 
itsenäinen tiedon hakeminen ja rakentaminen eivät enää 

riitä työelämän vaatimusten täyttämiseksi, vaan asian-
tuntijaksi kasvamisessa tarvitaan yhteisöllistä oppimis-
ta. Pienryhmätyöskentely opiskeluaikana mahdollistaa 
yhteisöllisen tiedon rakentamisen opettelun ja asiantun-
tijaksi kasvun. (Cartney & Rouse, 2006; Kangasniemi 
ym., 2011.)

Yhteisöllisen oppimisen tutkiminen on tärkeää, sillä 
yhteisöllisen oppimisen on todettu lisäävän opiskelijoi-
den itseluottamusta ja kriittistä ajattelua (Dysthe, Samara 
& Westrheim, 2006; Wiggs, 2011; Yang ym., 2012) sekä 
positiivisen ilmapiirin syntymistä yliopisto-opiskelijoiden 
keskuudessa (Repo, 2010). Yhteisöllinen oppiminen on 



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2015 • VOL. 22 • NRO 113TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA

yliopisto-opiskelijoiden vuorovaikutuksellista ryhmätyös-
kentelyä (Leinonen, 2007; Järvenoja, 2010), jossa tiedon 
rakentaminen ja yhteiset tuotokset korostuvat (Scardama-
lia & Bereiter, 2006). Ryhmässä opiskelijat saavat vertais-
palautetta ja -tukea (Ertmer ym., 2007; Li & Vandermens-
brugghe, 2011). Yhteisöllistä oppimista on tutkittu viime 
vuosina entistä enemmän, myös yliopisto-opetuksessa 
(Penttinen, 2005; Repo, 2010). Yliopisto-opiskelijoiden 
kokemuksia yhteisöllisestä oppimisesta on tutkittu jonkin 
verran (Ruys, Van Keer & Aelteman, 2010; Wiggs, 2011). 

Tässä artikkelissa tarkastelemme yhteisöllistä oppimista 
pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa, jossa opis-
kelijat työstivät tutkielmaansa 3–5 opiskelijan ryhmässä. 
Tavoitteenamme on kuvailla ja ymmärtää terveyshallinto-
tieteen maisteriopiskelijoiden kokemuksia yhteisöllisestä 
oppimisesta opinnäytetyöprosessin aikana.

Yhteisöllinen oppiminen  
opinnäytetöiden ohjauksessa

Yhteisöllinen oppiminen ja opinnäytetyön pienryhmä-
ohjaus perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimis- 
näkemykseen (Tynjälä, 1999; Piaget, 1985; Vygotsky, 1978). 
Yhteisöllisessä oppimisessa kunkin pienryhmän jäsen si-
toutuu yhteisiin tavoitteisiin, prosesseihin ja arviointiin. 
Tällä tavoin ryhmä voi yhdessä saavuttaa jotain, jota ku-
kaan ryhmän jäsenistä yksinään ei pystyisi saavuttamaan 
(Judd, Kennedy & Cropper, 2010). Yhteisöllinen oppiminen 
tarkoittaa ryhmässä tapahtuvaa aktiivista tiedon rakenta-
misen prosessia, jossa ohjaajan luottamuksella on merki-
tystä opiskelijoiden tiedonrakentamiskyvylle (Scardamalia 
& Bereiter, 2006). Siinä on kyse myös oppimista edistävien 
kognitiivisten ja emotionaalisten prosessien käynnistymi-
sestä yhteistyössä ryhmän jäsenten kesken. Kognitiiviset 
prosessit, joilla merkitykset asioista ja ilmiöistä luodaan, 
voivat toteutua ryhmässä esimerkiksi kysymysten ja selit-
tämisen avulla (Repo-Kaarento, Levander & Nevgi, 2009). 
Siksi pienryhmäkeskustelut ovat yhteisöllisen oppimisen 
näkökulmasta tärkeitä (Repo, 2010). Pienryhmät tarjoavat 
opinnäytetyöntekijälle moniäänisempää palautetta verrat-
tuna perinteiseen yksilöohjaukseen. Lisäksi ryhmän sään-
nölliset kokoontumiset, ryhmässä jaettu velvoite opinnäyte- 
työprosessin etenemisestä ja ryhmän yhteiset säännöt 
edistävät oppimista. (Dysthe, Samara & Westrheim, 2006).

Oppimista ryhmässä edistää myös emootioiden viriä-
minen, joka vaikuttaa motivaation rakentumiseen (Lave 
& Wenger, 1991; Järvenoja, 2010). Motivaation säätelyllä 
on oppimisessa kriittisen tärkeä rooli (Penttinen, 2005). 
Motivaatio on voima, joka ohjaa ja suuntaa yliopisto-
opiskelijan toimintaa (Lehtinen, Kuusinen & Vauras, 2007). 
Motivaatioon vaikuttaa myös yliopisto-opiskelijan kyky 
hyödyntää omaa ja muiden osaamista ryhmässä (Järve-
noja, 2010). Lisäksi ohjaajalla on motivaation säätelyssä 
tärkeä rooli (Lehtinen ym. 2007).

Opinnäytetyöryhmän toiminnassa korostuvat vuoro-
vaikutus vertaisten kesken (Dysthe, Samara & Westrheim, 
2006; Li & Vandermensbrugghe, 2011; Yang ym., 2012) 
sekä aktiivinen rooli ja osallistuminen ryhmän työsken-
telyyn (Lave & Wenger, 1991). Tämä antaa opiskelijoille 
mahdollisuuden kehittää omaa ajatteluaan ja saada ver-

taisilta tukea sekä rakentaa uutta tietoa. (Tynjälä, 1999.)  
Vertaistuki on sosiaalisen tuen osa, joka liittyy yhteisölli-
seen oppimiseen. Nimenomaan yhteisöllisessä oppimises-
sa ryhmässä työskentely on samassa asemassa olevien ih-
misten välistä yhteistyötä (Dillenbourg, 1999). Oppimisen 
näkökulmasta vertaistuki on opiskelijoiden keskinäistä 
motivationaalista, emotionaalista ja kognitiivista tukea 
oppimisprosessin aikana (Repo, 2010). Vertaistuen on 
osoitettu tukevan opiskelijoiden oppimista. (Ertmer ym., 
2007; Li & Vandermensbrugghe, 2011.) 

Yhteisöllinen oppiminen ei kuitenkaan aina toteudu pien-
ryhmässä, jos tietoa ei jaeta eikä rakenneta. Yhteisöllisen 
oppimisen edellytyksenä on myös ryhmän oppimistavoit-
teiden ja toiminnan periaatteiden sopiminen. Syvällinen 
yhteisiin tehtäviin sitoutuminen, motivoituminen ja osallis-
tuminen ovat tällöin mahdollisia. (Judd ym., 2010.) Toinen 
yhteisöllisen oppimisen edellytys on, että opiskelijat tun-
nistavat ne edut ja hyödyt, joita jaettujen merkitysten muo-
dostumisesta seuraa (Liawa, Chen & Huangc, 2008; Kam & 
Katerattanakul, 2010). Kolmanneksi yhteisöllisen oppimisen 
päätehtävän onnistuminen, jaettujen merkitysten muodos-
tuminen, edellyttää ryhmän jäseniltä kykyä reflektoida ja 
jakaa omia opinnäytetyöhön liittyviä ajatuksiaan ryhmässä 
käytyjen keskustelujen avulla (Lave & Wenger, 1991; Dysthe, 
Samara & Westrheim, 2006; Yang ym., 2012).

Yliopisto-opiskelijoiden opinnäytetyön pienryhmä- 
ohjausta yhteisöllisen oppimisen kontekstissa on aiemmin 
tutkittu niukasti (Dysthe, Samara & Westrheim, 2006; 
Kangasniemi ym., 2011; Utriainen, Ahonen, Kangasniemi 
& Liikanen, 2011). Yhteisöllisen oppimisen on aiempi-
en tutkimusten perusteella todettu edistävän opiskelijoi-
den oppimista. Silti vielä ei ole riittävästi tietoa terveys- 
hallintotieteen opiskelijoiden oppimisesta ryhmässä, ku-
ten tiedon rakentumisesta (Scardamalia& Bereiter, 2006), 
motivaatiosta (Järvenoja, 2010) ja vertaistuen merkityk-
sestä (Ermer ym., 2007; Li & Vandermensbrugghe, 2011). 
Tutkimustehtävämme on seuraava: 

Millaisia kokemuksia terveyshallintotieteen maisteri-
opiskelijoilla on yhteisöllisestä oppimisesta opinnäy-
tetyöprosessin aikana? 

Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

Millaiseksi yhteisöllisen oppimisen prosessi muodos-
tui opinnäytetyön tekemisen aikana? Millaisia koke-
muksia opiskelijoilla oli yhteisöllisestä oppimisesta?

Aineisto ja menetelmät

Terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielmien 
pienryhmäohjaus

Kohdeyliopiston terveyshallintotieteen pro gradu  
-tutkielmien ohjaus toteutettiin pienryhmäohjauksena. 
Yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta ohjaajan tehtävä-
nä oli muodostaa oppimistilanne, jossa ryhmän jäsenet 
tarvitsivat toisiaan päästäkseen oppimistavoitteisiin. Tut-
kielmien ohjaaja muodosti 3–5 opiskelijan pienryhmät ja 
otti huomioon opiskelijoiden toiveet ryhmien jäsenistä. 
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Ryhmien muodostamisen jälkeen kukin ryhmä valitsi 
keskuudestaan puheenjohtajan, joka sopi ohjaajan kanssa 
ne ryhmäohjausajat, joissa myös ohjaaja oli mukana. Ryh-
mäohjauksia oli vuoden aikana kolme. 

Ryhmäohjauksessa ohjaaja toimi ryhmän vetäjänä. Hän 
perehtyi etukäteen opiskelijoiden toimittamiin teksteihin 
ja kysymyksiin sekä antoi niistä ryhmässä suullista ja kir-
jallista palautetta. Kukin ohjauskerta toteutui hieman eri 
tavoin. Joskus opiskelijat kertoivat, missä vaiheessa heidän 
tutkielmansa ovat. Tämän jälkeen opinnäytetyöprosesseista 
keskusteltiin yhteisesti ja pohdittiin ratkaisuja haasteisiin. 
Joskus taas ohjaaja oli muodostanut opiskelijoiden tekstien 
perusteella keskustelun perustaksi teemoja haasteista, jotka 
toistuivat opinnäytetöissä. Lisäksi kukin opiskelija toi kes-
kusteluun oman tutkielmansa erityisiä haasteita.

Opiskelijoiden vastuulla oli toimittaa ohjaajalle ja toisil-
le opiskelijoille tekstit ja kysymykset ryhmäohjausta var-
ten muutamaa arkipäivää ennen ohjausta. Lisäksi ohjaaja 
ja opiskelijat sopivat, että opiskelijat perehtyvät toistensa 
teksteihin etukäteen ja antavat toisilleen palautetta. Niillä 
ohjauskerroilla, joihin ohjaaja ei osallistunut, opiskelijat 
toimivat keskenään samalla tavoin. Ryhmäohjausten väli-
ajat kukin opiskelija työsti omaa tutkielmaansa itsenäises-
ti. Ohjaajan näkökulmasta ryhmäohjauksen tavoitteena 
oli opiskelijoiden aktiivinen työskentely ryhmässä saadun 
palautteen ja arvioinnin perusteella sekä aktiivinen kes-
kustelu ja ajatusten, kokemusten ja ideoiden vaihdon 
mahdollistuminen. Myös opiskelijoiden ryhmätyötaitojen 
edistäminen oli tavoitteena, koska ne ovat välttämättömiä 
terveysalan asiantuntijoille.

Tutkimusaineiston keruu ja analysointi   

Vapaaehtoisesti tutkimukseen osallistui kahdeksan pro 
gradu -tutkielmansa aloittanutta opiskelijaa. Molemmis-
sa ryhmissä oli neljä opiskelijaa. Pienryhmillä oli sama 
ohjaaja, joka on myös yksi tämän artikkelin kirjoittajista. 
Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden yksityisyyden 
suojaamiseksi ja yksittäisten opiskelijoiden tunnistamisen 
estämiseksi heille annettiin seuraavat pseudonyymit: Liisa, 
Emmi, Tiina, Jenni, Kaisa, Sari, Johanna ja Milla.

Tutkimusaineisto kerättiin viideltä ryhmätapaamiselta, 
joista kolmella kerralla ohjaaja oli läsnä. Kahdella tapaa-
miskerralla opiskelijat työskentelivät ilman ohjaajaa. Kah-
della ensimmäisellä ohjauskerralla opiskelijoita pyydettiin 
kirjoittamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

Pohdi ja arvioi omaa oppimistasi gradun työstämisen 
aikana. Anna tarvittaessa esimerkkejä oppimiseesi 
liittyvistä tärkeistä asioista. 

Esimerkiksi 

Millaista oma oppimisesi on ollut? Mitkä asiat ovat 
siihen liittyneet? Millaisia oppimiskokemuksia gradu-
ryhmään on liittynyt? 

Vastauksia saatiin 12. Aineiston saturoitumisen vuoksi 
(Polit & Beck, 2011) kolmannesta ryhmätapaamisesta al-
kaen opiskelijoille esitettiin monipuolisemman aineiston 

saamiseksi kysymyksiä, jotka kohdistuivat opiskelijoiden 
keskinäiseen tukeen ja ohjaajaan antamaan tukeen. Kysy-
mykset olivat seuraavat: 

Kuvaile toisilta graduryhmäsi opiskelijoilta saamaasi 
ohjausta ja tukea. Kuvaile ohjaajalta saamaasi ohjaus-
ta ja tukea ryhmässä. 

Vastauksia kysymyksiin saatiin kolmelta ryhmätapaa-
miskerralta 17. Yhteensä vastauspapereita kertyi kaikilta 
viideltä ohjauskerralta 29, koska jokainen opiskelija ei 
jokaisella tapaamiskerralla palauttanut vas-tausta. Vas-
tauksien pituudet vaihtelivat seitsemästä rivistä yhteen 
kokonaiseen sivuun.

Käytimme aineiston analyysimenetelmänä aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysiä. Sen avulla pyrimme luomaan 
jäsentyneen kokonaiskuvan opiskelijoiden kokemuksista 
yhteisöllisestä oppimisesta (Polit & Beck, 2011). Analyysi-
prosessin aluksi perehdyimme avointen kysymysten vas-
tausten sisältöön lukemalla vastauksia läpi useita kertoja. 
Valitsimme analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden (Polit 
& Beck, 2011), ja sen jälkeen etsimme aineistosta vastauk-
sia esittämäämme tutkimustehtävään. Ryhmittelimme  
samankaltaisia ajatuskokonaisuuksia ja nimesimme näin 
muodostuneet alakategoriat sisältöä kuvaavasti. Yhdis-
timme alakategoriat edelleen yläkategorioiksi, jotka nime-
simme sisältöä kuvaavasti. Yläkategorioiksi muodostuivat 
työskentelyprosessien struktuuri oppimisen edistäjänä, 
ryhmä vertaistuen ja -ohjauksen mahdollistajana sekä oh-
jaajan kannustava ja keskusteleva ohjaus. Lopuksi yhdis-
timme yläkategoriat kokoavaksi kategoriaksi yhteisöllinen 
oppiminen pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa. 
Taulukossa 1 on esimerkki yhden yläkategorian muodos-
tumisprosessista.  Enemmistö aineiston merkityksellisistä 
ilmauksista (41) liittyi yläkategoriaan ryhmä vertaistuen ja 
-ohjauksen mahdollistajana, toiseksi eniten ilmauksia (17) 
liittyi yläkategoriaan ohjaajan kannustava ja keskusteleva 
ohjaus ja vähiten ilmauksia liittyi yläkategoriaan työskentely- 
prosessien struktuuri (4).

Eettisten periaatteiden toteutuminen  

Ennen aineistonkeruuta kävimme tiedonantajien kans-
sa läpi anonymiteetin sekä tutkimuksen tarkoituksen ja 
vapaaehtoisuuden. Myös tutkimustulokset raportoimme 
siten, ettei yksittäistä tiedonantajaa pysty tunnistamaan. 
(Denzin & Lincoln, 2011; Polit & Beck, 2011.) Jätimme 
tutkimuksen kohdeyliopiston ja tiedekunnan kertomatta 
tiedonantajien anonymiteetin suojaamiseksi. Opinnäyte- 
töiden ohjaaja oli yksi tämän artikkelin kirjoittajista. Koska 
ohjaaja oli kerännyt opiskelijoilta aiemminkin säännölli-
sesti palautetta pienryhmäohjauksesta, tutkimusaineiston 
keruu oli luonteva osa käytäntöjä. Ohjaaja tiedosti roolin-
sa sekä tutkijana että ohjaajana siten, että opinnäytetöiden 
ohjauksen aikana ohjaajan tutkimustyöstä ei keskustel-
tu tutkimuseettisiä näkökohtia lukuun ottamatta, vaan  
ohjauksessa keskityttiin opinnäytetöiden sisältöön ja pro-
sessiin. Kirjoittajien välinen työnjako oli selkeä: aineiston 
analyysivaiheessa kaksi kirjoittajista muodosti kategoriat 
erikseen, jonka jälkeen he keskustelivat analyysistä ja 
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muodostivat yhteisen käsityksen siitä. Artikkelin muut 
kirjoittajat antoivat kriittistä palautetta käsikirjoituksesta 
ja auttoivat keskeisten käsitteiden hahmottamisessa.

Tulokset 

Yhteisöllisen oppimisen prosessi pro gradu -tutkielmien 
pienryhmäohjauksen näkökulmasta muodostui oppimista 
edistävästä työskentelyprosessin struktuurista, ryhmästä 
vertaistuen ja -ohjauksen mahdollistajana sekä ohjaajan 
kannustavasta ja keskustelevasta ohjauksesta. Opiskelijoi-
den kokemukset yhteisöllisestä oppimisesta olivat myön-
teisiä. Kokemuksissa painottuivat opiskelijoiden välinen 
henkinen tuki ja opinnäytetyön reflektointi pienryhmä-
ohjaustilanteissa. Kuviossa 1 esitetään yhteenveto tutki-
muksen tuloksista. 

Alkuperäinen aineistolainaus Alakategoria Yläkategoria

"Ryhmän olemassaololla valtava merkitys siinä mielessä, 
että on joku kontakti opintoihin. Töissä ollessa 
opintoasiat tahtoo unohtua."
Milla

"Ryhmäajatus on hyvä,  tarvittaessa voi ottaa yhteyttä."
Sari

Ryhmän olemassaolo arvokasta sinänsä

"Keskustelu on osoittautunut minulle parhaaksi tavaksi 
oppia." Emmi

"Joutuu puhumalla jäsentämään ajatuksiaan ja 
ongelmiaan mikä jo itsessään auttaa eteenpäin."
Kaisa

"Keskustelu herättää ajatuksia ja auttaa työskentelyä 
eteenpäin."
Liisa

Keskustelun ja vuorovaikutuksen 
tärkeys oppimiselle

"Kun ryhmässä on eri vaiheissa olevia gradulaisia on siitä 
opin kannalta hyötyä."
Kaisa

"Myös pitemmällä gradun tekemisessä olevien 
opiskelijoiden ohjauksia kuunnellessa oppi jonkin 
verran."
Liisa

Graduprosessin eri vaiheissa olevat 
opiskelijat edistävät toistensa 
oppimista

Ryhmä vertaistuen ja -ohjauksen 
mahdollistajana

"Saa ja voi antaa toisenlaisia lähestymistapoja/
näkökulmia asioihin."
Sari

"Ryhmämuotoinen graduohjaustilanne antoi uusia 
näkökulmia ja ideoita." 
Johanna

Uusien näkökulmien löytäminen

"Opin tavallaan onnistumaan, unohdan epäilyt itseä 
kohtaan."
Emmi

"Graduryhmän ensimmäisen ohjauksen jälkeen tuntuu, 
että työstä ehkä selviää."
Jenni

"Sain vahvistusta."
Liisa

Taulukko 1. Esimerkki aineiston analyysiprosessista

Työskentelyprosessien struktuuri  
oppimisen edistäjänä

Työskentelyprosessien struktuuri tarkoitti tässä tutkimuk-
sessa pienryhmän ja ohjaajan yhteisesti sopimia toimintata-
poja ryhmäohjauksen toteuttamiseksi. Struktuurissa koros-
tuivat aikataulutuksen tärkeys sekä muiden opiskelijoiden 
suunnitelmiin ja tuotoksiin tutustuminen.  Aikataulutus oli 
yksi oppimista edistävistä tekijöistä pienryhmäohjauksessa:

Graduryhmä aikatauluttaa omaa työskentelyä. (Liisa)

Opiskelijat kokivat, että heidän täytyi saada tuloksia ai-
kaan sovitun aikataulun puitteissa. Lisäksi ryhmän jäsenet 
sopivat tarkemman aikataulun niille ryhmän kokoontumi-
sille, joissa ohjaaja ei ollut läsnä. Työskentelyn lähtökohta-
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Kuvio 1. Yhteisöllisen oppimisen ulottuvuudet pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa

na ryhmässä pidettiin vertaisten tutkielmiin tutustumista 
ennen ryhmän kokoontumista.

Deadlinen lähestyessä on "pakko" saada aikaan jota-
kin. (Milla)

Toisten tutkimussuunnitelmiin tutustuminen etu-
käteen ja niiden ohjaustilanteeseen osallistuminen 

"pakottavat" oppimaan tutkimussuunnitelman ja 
tutkimuksen tarkoituksen, tehtävien ja tavoitteiden 
muotoilemisen laajemmin kuin vain oman tutkimuk-
sen näkökulmasta. (Kaisa)

Opiskelijat kokivat omaa oppimistaan edistäväksi myös 
sen, että heiltä odotettiin jokaisella kokoontumiskerralla 
osallistumista myös toisten opiskelijoiden opinnäytetyö-
prosessien ohjaukseen.

Ryhmä vertaistuen ja -ohjauksen mahdollistajana

Opiskelijat kokivat ryhmän olemassaolon arvokkaaksi. 
He pitivät keskustelua ja vuorovaikutusta ryhmässä tär-
keänä oman oppimisensa kannalta. Ryhmässä he saivat 
uusia näkökulmia tutkielmaansa, ja tutkielmaprosessin 

eri vaiheissa olevat toiset opiskelijat tukivat omaa oppi-
mista sekä vahvistivat tunnetta onnistumisesta. Ryhmän  
olemassaoloa pidettiin arvokkaana, koska ryhmässä käy-
minen piti opiskelijat kiinni opinnoissa. Kontaktiopetuk-
seen osallistuminen oli tärkeää, koska suurin osa opiske-
lijoista työskenteli opiskelun ohella. 

Ryhmän olemassaololla valtava merkitys siinä mie-
lessä, että on joku kontakti opintoihin. Töissä ollessa 
opintoasiat tahtoo unohtua. (Milla)

Yhteisen tiedon rakentaminen näkyi pienryhmäohjaus-
tilanteissa. Opiskelijat kokivat ryhmän mahdollistaman 
keskustelun ja vuorovaikutuksen ensisijaisen arvokkaana 
oppimiselle. Esimerkiksi opiskelijoiden ryhmässä esit-
tämät kysymykset aktivoivat osallistumista ja oppimis-
ta. Osa opiskelijoista toi kuitenkin esille, että tutkielma- 
prosessin alkuvaiheessa he eivät osanneet esittää riittävän 
paljon kysymyksiä tai että he kokivat palautteen antami-
sen haasteellisena.

Onnistuin esittämään kysymyksiä ryhmätapaamises-
sa. Se jo osaltaan kertoo, että oppimista on tapahtunut. 
(Johanna)
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Oppimista auttaa ohjaajan ja ryhmäläisten kysymyk-
set, jolloin joutuu perustelemaan omia valintojaan. 
(Liisa)

Pienryhmässä ääneen puhuminen jäsensi opiskelijoiden 
ajatuksia ja ongelmia, koska siten heidän oli mahdollista 
perustella omia valintojaan toisille sekä löytää uusia näkö-
kulmia omiin tutkielmaprosesseihinsa. Myös erilaisten rat-
kaisuvaihtoehtojen ääneen pohdinta koettiin opettavaisena. 

Keskustelu on osoittautunut minulle parhaaksi tavaksi 
oppia. (Emmi)

Joutuu puhumalla jäsentämään ajatuksiaan ja ongel-
miaan mikä jo itsessään auttaa eteenpäin. (Kaisa)

Opiskelijat kokivat tutkielmiin liittyvän yhteisen käytännön- 
läheisen pohdiskelun hedelmällisenä: esimerkiksi tutkiel-
mien sisällysluetteloihin liittyvä vertaisohjaus koettiin tar-
peellisena vertaisohjauksen muotona. Opiskelijat käyttivät 
kasvokkain annetun vertaispalautteen lisäksi sähköpostia 
tuen ja ohjauksen väylänä.

Vaikka olen paljon jäljessä toisista, olen saanut tukea 
sähköpostitse ja puhelimitsekin. Tuki on ollut sekä 
konkreettista että henkistä. Olen saanut neuvoa, mitä 
kohtaa kannattaisi miettiä tarkemmin. (Sari)

Sain ohjausta kaverilta graduni rakenteeseen, keskus-
telimme mm. työn otsikoista. (Milla)

Eri graduprosessin vaiheissa etenevien opiskelijoiden läsnä- 
olo pienryhmässä nähtiin oppimista edistävänä, koska 
etenkin silloin oli mahdollista löytää uusia näkökulmia 
omaan tutkielmaprosessiin.

Kun ryhmässä on eri vaiheissa olevia gradulaisia on 
siitä opin kannalta hyötyä. (Johanna)

Opiskelijat kokivat oppivansa onnistumaan tutkielma-
ohjausprosessin aikana, sillä heille vahvistui vertais- 
ryhmässä toimiessaan tunne onnistumisestaan. Opiskeli-
joille oli tärkeää saada toisilta henkistä tukea ja huomata, 
että kaikki pohtivat samankaltaisia ongelmia. Jokainen 
myös koki ahdistusta pro gradu -tutkielmansa etenemi-
sestä.

Opin tavallaan onnistumaan, unohdan epäilyt itseä 
kohtaan. (Emmi)

Paras anti ehkä se, että muut olivat "samassa veneessä" 
eli yhtä ahdistuneita gradun etenemisestä.” (Jenni)

Opiskelijat saivat henkistä tukea siitäkin, että ryhmän jä-
senet olivat etukäteen tutustuneet toistensa tutkielmiin ja 
osoittivat sillä tavoin kiinnostustaan toistensa tutkielma-
prosesseja kohtaan. He myös näkivät tärkeäksi tartut-
taa omaa innostustaan opinnäytetyön tekemisestä toisiin. 
Seuraava lainaus kuvaa opiskelijoiden kokemuksia heidän 
välisestään henkisestä tuesta:

Suurin ohjaus ja tuki on henkistä. On huojentavaa 
huomata, kuinka samankaltaisten ongelmien parissa 
painimme, vaikka tutk, aiheemme ja -asetelmatkin 
ovat erilaisia, samoin aineiston keruumenetelmät. 
Riittämättömyyden tunne, kirjallisen tuotoksen ra-
kenne ja aineistonkeruuseen liittyvät ongelmat ovat 
kaikilla yhteisiä ja niistä on rakentavaa yhdessä kes-
kustella. (Sari)

Vertaistuki ja -ohjaus sekä reflektointi korostuivat pro 
gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa yhteisöllisen 
oppimisen näkökulmasta. Vertaistuen tärkein muoto oli 
henkinen tuki. Reflektointi puolestaan ilmeni siten, että 
opiskelijat kykenivät keskustelemaan ja esittämään ky-
symyksiä sekä arvioimaan omia ja toistensa tutkielmia 
pienryhmäohjaustilanteissa.

Ohjaajan kannustava ja keskusteleva ohjaus

Ohjaajan kannustava ja keskusteleva ohjaus ilmeni opis-
kelijoiden mielestä kannustavana ilmapiirinä ja oivalta-
misen tukemisena. Nämä edistivät myönteisten oppimis- 
kokemusten syntymistä. 

Ohjaajan asenne nähtiin rakentavaksi ja ote opiskeli-
joihin positiiviseksi sekä tasapuoliseksi. Ohjaajalta saatu 
tuki antoi opiskelijoille varmuutta heidän tekemiinsä 
valintoihin ja lisäsi opiskelijoiden kokemaa toiveikkuut-
ta pro gradu -tutkielman valmistumisesta. Opiskelijat 
kokivat ohjauksen myös erittäin tarkaksi ja konkreetti-
seksi. He näkivät esimerkiksi sisällönanalyysi-prosessin 
yksinkertaistamisen tärkeänä konkreettisen ohjauksen 
muotona.

Ohjaajan kannustava ja rakentava asenne antaa var-
muutta omiin valintoihin, ja tarvittaessa ohjaaja ohjaa 
oikeaan suuntaan. (Liisa)

Positiivista tukea sain ja hyvin käytännönläheistä, 
konkreettista ohjausta. Rautalankamalli sisällönana-
lyysistä toimi ja sen ymmärsin. (Milla)

Opiskelijat luonnehtivat oppimistaan ryhmäohjaus- 
tilanteessa oivaltavaksi, ja he kuvailivat ohjaajan roolia 
oivaltamisen tukijaksi. Ryhmän jäsenten ja ohjaajan 
kanssa keskusteltiin niin kauan, että opiskelijat pystyivät 
sanoittamaan omat ratkaisunsa ymmärrettävällä tavalla 
muille.

Voisin luonnehtia omaa oppimistani oivaltamiseksi 
ryhmätapaamisessa. Keskustelua jatkettiin ohjaajan 
kanssa siihen saakka, kunnes itse oivalsin asioita ja 
pystyin sen ymmärrettävällä tavalla sanoittamaan 
muille. (Kaisa)

Opiskelijat kokivat saavansa ohjaajalta apua ongelman-
ratkaisuun. He kuvasivat, että asiat selkeytyivät, kun 
he saivat ohjaajan näkökulman asiaan. Kirjoista yksin 
lukeminen ei opiskelijoiden mukaan korvannut sitä, että 
ohjaaja selvitti asian ymmärrettävästi. Opiskelijat toivoi-
vat ohjaajan ohjausta vielä ajallisesti lisää.
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Moni mutka suoreni ja kirkastui, kun sai ohjaajan 
näkökulman asiaan. Ohjausta saisi olla vain vähän 
enemmänkin. (Jenni)

Opiskelijat kokivat tarvitsevansa keskinäisen vertais- 
ohjauksen ja -tuen lisäksi ohjaajan näkemyksiä tutkiel-
maprosessinsa tueksi. Ohjaajalla oli tärkeä rooli keskuste-
levan ja turvallisen ilmapiirin luojana pienryhmäohjaus-
tilanteissa. Myös kannustava ohjaustyyli edisti oppimista.

Pohdinta 

Tutkimuksella etsittiin vastausta seuraavaan tutkimus-
tehtävään: 

Millaisia kokemuksia terveyshallintotieteen maisteri-
opiskelijoilla on yhteisöllisestä oppimisesta opinnäy-
tetyöprosessin aikana? 

Terveyshallintotieteen opiskelijat kokivat yhteisöllisen op-
pimisen tukeneen oppimista erityisesti työskentelyproses-
sin struktuurin, vertaistuen ja -ohjauksen sekä ohjaajan 
kannustavan ja keskustelevan roolin kautta.

Tämän tutkimuksen perusteella opiskelijoiden keskinäi-
nen vertaistuki ja -ohjaus korostuivat yhteisöllisessä oppi-
misessa pro gradu -tutkielman ohjauksessa. Vertaistuen 
tärkein muoto oli henkinen tuki. Opiskelijat kannattelivat 
toisiaan läpi tutkielmaprosessin osoittamalla kiinnostusta 
toistensa tutkielmiin ja innostamalla toinen toisiaan. Myös 
aiemmissa tutkimuksissa on havaittu opiskelijayhteisön 
olemassaolon ja sen myötä vertaistuen tärkeys oppimi-
selle (Dysthe, Samara & Westrheim, 2006; Repo, 2010). 
Vertaistuella oli selvä oppimista edistävä vaikutus myös 
pro gradu -tutkielmaprosessissa.

Yhteinen tiedon rakentaminen yhteisöllisen oppimisen 
kontekstissa ilmeni yhteisenä ongelmatilanteiden pohdin-
tana, jossa muodostettiin jaettuja merkityksiä pro gradu 
-tutkielmaprosessien aikana. Jaettujen merkitysten muo-
dostaminen on myös aiemmissa tutkimuksissa havaittu 
tärkeäksi osaksi yhteisöllistä oppimista (Lave & Wenger, 
1991; Penttinen, 2005; Judd ym., 2010; Utriainen ym., 2011). 
Tässä tutkimuksessa vertaisryhmän työskentelyssä korostui 
reflektointi. Yang ym. (2012) painottavat opiskelijoiden 
kykyä keskustella erilaisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista, 
joiden avulla omat ja toisten tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella vuorovaikutus 
ryhmien sisällä käynnisti oppimista edistävät kognitiiviset 
ja emotionaaliset prosessit, mikä tapahtui kyselemisen ja 
perustelujen etsimisen muodossa. Näyttää siltä, että ääneen 
puhumisen seurauksena opiskelijat kykenivät arvioimaan 
ja pohtimaan aiempaa enemmän omaa oppimistaan (vrt. 
Lehtinen ym., 2007). Opiskelijat myös tunnistivat itsessään 
erilaisia oppimiseen liittyviä tunnetiloja, kuten innostunei-
suutta, toisten kannustamista ja ahdistuneisuuttakin. Tämä 
edisti tutkielmaprosessin etenemistä ja kunkin opiskelijan 
omaa reflektointikykyä. Myös Järvenojan (2010) mukaan 
opiskelijan kyvyllä säädellä emotioitaan on tärkeä rooli 
motivaation rakentumisessa osana yhteisöllistä oppimista.

Yhteisöllisen oppimisen yhtenä ulottuvuutena oli ohjaa-
jan antama ohjaus ja tuki. Ohjaajalla oli ryhmäohjaukses-

sa keskeinen merkitys oppimismotivaation tukemisessa, 
mikä on havaittu myös aiemmissa ryhmäohjaukseen liit-
tyvissä tutkimuksissa (Kangasniemi ym., 2011; Utriainen 
ym., 2011) sekä opinnäytetyöprosessiin keskittyneissä tut-
kimuksissa (Penttinen, 2005). Etenkin ohjaajan kannus-
tavalla asennoitumisella on havaittu olevan vaikutusta 
opiskelijoiden motivaatioon (Utriainen ym., 2011). Opis-
kelijoiden kokemusten perusteella yksin vertaisohjaus ja  
-tuki eivät riittäneet oivaltavan oppimisen aikaansaami-
seksi. Tällä perusteella ohjaaja oli onnistunut luomaan 
sellaisen oppimistilanteen ja -ilmapiirin, jossa yhteisölli-
nen oppiminen oli aidosti mahdollista (vrt. Repo, 2010).

Turvallisen ja keskustelevan ilmapiirin yhteys ryhmän 
yhteiseen tiedonmuodostukseen ja reflektointiin näkyi 
tutkimuksessamme. Tulosten mukaan hyvin toimiva pro 
gradu -tutkielmaryhmä oli turvallinen paikka tuoda omia 
näkemyksiään ja ehkä väärinkäsityksiäänkin (tai erilaisia 
tulkintoja) esille. Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet 
myös Yang ym. (2012). Ohjaajan lisäksi myös opiskelijoi-
den taito luoda myönteistä ilmapiiriä ja kannustaa toisiaan 
olivat tässä tärkeitä. Myös Kangasniemi ym. (2011) ovat 
havainneet, että opiskelijoiden keskinäinen ajatusten vaih-
taminen ja toistensa kannustaminen edistävät oppimista.  
Ilmapiirin lisäksi työskentelyprosessien struktuuri tuki 
yhteisöllistä oppimista, ja ryhmäohjauksen on aiemmin-
kin todettu auttavan opiskelijoita etenkin ajanhallinnassa 
(Utriainen ym., 2011). Ohjaajan rooli toimivan struktuurin 
luomisessa oli keskeinen: aikataulun ja ryhmän yhteisten 
toimintatapojen olemassaolo oli alun perin ohjaajalähtöis-
tä, ja opiskelijat sitoutuivat näihin toimintatapoihin. 

Tämän tutkimuksen perusteella pienryhmäohjaus so-
veltuu hyvin terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielmi-
en ohjaukseen sekä muihin pienryhmässä toteutettaviin 
tehtäviin. Opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki näyttää 
edistävän tutkielmien valmistumista ja opintojen loppuun-
saattamista. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 
aiemmissa pienryhmäohjaukseen liittyvissä tutkimuksis-
sa (Kangasniemi ym., 2011; Utriainen ym., 2011). Pien-
ryhmäohjauksena toteutettavaa pro gradu -tutkielmien 
ohjausta voi tämän tutkimuksen perusteella suositella 
muillekin aloille, etenkin niille, joissa tehdään työelämään 
siirtymisen jälkeen paljon töitä pienryhmissä. Pro gradu-
tutkielmien pienryhmäohjaukseen tuli tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella kehittämisideoita. Ensinnäkin opiske-
lijoille on tärkeää luoda ja ylläpitää forumeita keskinäisen 
vertaistuen ja -ohjauksen edistämiseksi. Ohjaajan roolina 
on tukea ja ohjata opiskelijoita toimimaan pienryhmissä 
sekä hyödyntämään esimerkiksi tieto- ja viestintätekniik-
kaa opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi 
opiskelijat toivoivat lisää sellaista ohjausaikaa, jossa myös 
ohjaaja on läsnä. Syyslukukaudelle voisikin lisätä toisen 
ohjauskerran, jossa ohjaaja on mukana.

Arvioimme tutkimuksemme luotettavuutta totuusarvon 
(uskottavuus), sovellettavuuden (siirrettävyys), pysyvyy-
den ja neutraaliuden avulla (Lincoln & Cuba, 1985). Us-
kottavuutta tukee se, että kaksi tutkijaa on analysoinut 
aineiston erikseen ja sen jälkeen aineisto on tulkittu 
yhdessä. Uskottavuutta lisäävät myös todellisessa ympä-
ristössä kerätty aineisto sekä tuloksissa esitettävät alkupe-
räisaineiston katkelmat. Lukija voi arvioida tutkimuksen 
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tulosten siirrettävyyttä tapauskohtaisesti samankaltaisissa 
ryhmäohjaustilanteissa, joskin tässä tutkimuksessa tulos-
ten siirrettävyyttä ei tavoitella. Tutkimuksen luotettavuutta 
voisi lisätä keräämällä dokumenttiaineistoa useammalta 
pienryhmältä tai haastattelemalla opiskelijoita, koska se 
olisi voinut antaa aiheesta vielä syvällisempää tietoa.

Kirjoittajat työskentelevät Oulun yliopistossa. Marjo 
Suhonen toimii terveyshallintotieteen ma. 
yliopistonlehtorina terveystieteiden laitoksessa. Pirjo 
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