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Yliopisto-opetuksen kehittäminen kansainvälistyy

Suomalainen yliopistokoulutus on ollut monenlaisten 
muutosten pyörteissä kahden viimeisen vuosikymmenen 
aikana, ja suuntaus näyttää olevan kohti kansainvälistä ja 
monikulttuurista yliopistokoulutusta. Kansainvälistymi-
nen näkyy myös lehtemme julkaisijan ja taustayhteisön, 
Peda-forum – yliopisto-opetuksen ja oppimisen kehittäjien 
verkoston, muuttumisena. Peda-forum-verkosto toimi pit-
kään projektirahoituksen varassa, mutta nyt se on etsimäs-
sä organisoitumisen muotoa, joka tukisi yliopisto-opetuk-
sen ja -oppimisen kehittäjien työtä ja yhteistä ponnistelua 
laadukkaan oppimisen edistämiseksi kansainvälistyvissä 
ja monikulttuuristuvissa yliopistoissamme. Peda-forum 
toimii yhteistyössä kansainvälisten yliopisto-opetuksen 
kehittäjien verkostojen kanssa. Erityisesti yhteistyötä teh-
dään Nordic-Baltic Network for Higher Education Develop-
ment -verkoston kanssa. 

Verkoston tärkein toimintamuoto on Peda-forum-päivät, 
joiden järjestämisvastuu on vaihdellut vuosittain yliopis-
tojen välillä. Tänä vuonna Hanken ja Maanpuolustuskor-
keakoulu järjestävät yhteistyönä Peda-Forum-päivät Hel-
singissä 20.–21.8. Päiville toivotaan esityksiä ja työpajoja 
kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja 
aikaa oman ehdotuksen tekemiseksi on 17.4. saakka. Peda-
forum-päivien esityksistä ja työpajoista toivomme saavam-
me lehteemme julkaistavaksi artikkeleita suomenkielisten 
artikkelien lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Toivomme 
näin voivamme palvella myös maamme yliopistojen niitä 
opettajia, tutkijoita ja opetuksen kehittäjiä, joiden äidin-
kieli ei ole suomi. Toivomme myös voivamme näin edistää 
suomalaisen yliopisto-opetuksen ja -oppimisen kehittämistä 
ja tutkimusta kansainvälistyvässä yliopistoyhteisössämme.

Vuoden 2015 ensimmäinen numero sisältää kaksi tie-
teellistä vertaisarvioitua artikkelia. Viivi Virtanen, Liisa 

Postareff ja Telle Hailikari ovat kirjoittaneet katsauksen, 
jossa he pohtivat, millaisin keinoin oppimisen arvioinnilla 
voidaan edistää elinikäistä oppimista. Oppimisen arviointi 
puhuttaa jatkuvasti yliopiston opettajia, ja suomenkielis-
tä artikkelia tästä aiheesta on toivottu pitkään. Arviointi 
on keskeinen osa yliopisto-opettajien työtä, mutta silti 
arvioinnin kehittäminen on jäänyt vähäiseksi opetuksen 
ja oppimisen kehittämiseen verraten. Arviointia koske-
vaa tutkimusta on myös tehty kansainvälisesti ajatellen 
erittäin paljon, mutta suomalainen oppimisen arviointia 
koskeva tutkimus on ollut vähäisempää. Artikkeli tuo esiin 
perustellen keskeiset haasteet arvioinnin kehittämiselle ja 
haastaa lukijansa pohtimaan oppimisen arvioinnin kehit-
tämistä suomalaisessa yliopistomaailmassa tutkimukseen 
perustuen. 

Toinen tieteellinen artikkeli käsittelee yhteisöllistä op-
pimista pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa, 
ja sen ovat kirjoittaneet Marjo Suhonen, Pirjo Kaakinen, 
Raimo Kaasila ja Vesa-Matti Sarenius. Tutkimuksen perus-
teella pienryhmätoiminta tukee yhteisöllistä oppimista pro 
gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa, ja erityisesti 
opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki painottui ja edisti 
opiskelijoiden reflektointitaitojen ja oman tutkielmanteon 
prosessin arviointitaitojen kehittymistä.

Opetuksen kehittäminen ja kokeilut -osiossa nousee 
vahvasti esiin monissa artikkeleissa, miten yhteisöllisyys 
ja yhteistoiminnallisuus sitouttavat opiskelijoita oppimi-
seen ja miten työelämätaitoja voidaan edistää. Artikke-
leissa tuodaan esiin myös tilannesidonnaisen oppimisen 
ja autenttisen oppimisen keinoja, joiden avulla opiskelijat 
oppivat ja kehittävät osaamistaan monipuolisesti. 

Keskustelua-osastossa Tero Lundstedt pohtii, miten oi-
keustieteen opiskelijoita voitaisiin ohjata opintojen alussa 
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oppimaan pois ulkolukutekniikkaa ja opiskelemaan niin, 
että he pyrkivät ymmärtämään ja pohtimaan oppimaansa. 
Hän tuo esiin sen, miten opiskelutaitojen opetus ei riitä, 
vaan lisäksi olisi syytä muuttaa sekä valintakoetta että 
alkuvaiheen opintojen rakennetta.

Aalto-yliopistossa on lähdetty etsimään hyvän yliopisto-
opettajuuden ominaisuuksia. Hankkeen tuloksia rapor-
toivat artikkelissaan Esko Sistonen ja hänen kollegansa. 
Hyvä yliopisto-opettajuus puhuttaa meitä kaikkia, koska 
kovin vahvasti edelleenkin tulee esiin myös vanhentu-
nut stereotyyppinen käsitys yliopiston professorista, joka 
puhuu itsekseen ja sekavasti. Tästä olisi syytä jo päästä 
eroon.

Lehtemme toimitusneuvostossa on tapahtunut muu-
toksia edellisen toimitusneuvoston kolmivuotiskauden 
päätyttyä vuoden vaihteessa.  Toimitusneuvoston jäsenet 
löytyvät lehtemme yhteystietosivulta. Toimitusneuvoston 
puheenjohtajaksi valittiin 1.1.2015 alkaen Mari Murtonen 
Turun yliopistosta ja päätoimittajaksi Anne Nevgi Helsin-
gin yliopistosta.

Toivotan lukijoillemme antoisia lukuhetkiä lehtemme 
artikkeleiden parissa!
 
Anne Nevgi
päätoimittaja

INTERNETSIVUT
http://www.peda2015.fi
http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/yhteystiedot/
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Arviointikulttuurin muutoksen tarve

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan ihmisen kykyä oppia 
ja kehittyä läpi koko elämänsä, myös yliopistokoulutuksen 
tai muun formaalin koulutuksen päättyttyä, sekä työ-
elämässä että muissa yhteisöissä (Boud, 2000). Kearney 
(2013) käyttää elinikäisestä oppimisesta käsitettä ”kes-
tävä oppiminen”, joka on välttämätön taito tällä vuosi-
tuhannella. Elinikäisen oppimisen vaatimus on korostunut 
yhteiskunnan muututtua ns. riskiyhteiskunnaksi, jossa 
työurat ovat aiempaa hajanaisempia ja satunnaisempia 

ja kilpailu työmarkkinoilla kovempaa (Barnett, 1999). 
Ihmisen tulee uudistua ja oppia läpi koko elämänsä, jotta 
hänellä olisi kyky sopeutua jatkuvasti muuttuvaan työ-
elämään (Boud, 2000; Kearney, 2013).  

Muuttuva ja kehittyvä maailma vaatii yksilöiltä uuden-
laisia taitoja ja kykyjä. Opiskelijoilla tulee olla tietojen 
ja taitojen lisäksi kykyä ajatella kriittisesti, analysoida, 
ratkaista ongelmia ja toimia yhteistyössä muiden kanssa. 
Asiantuntijuuden vaatimukset muuttuvat yhteiskunnan 
ja työelämän muutoksen myötä, ja tämä asettaa myös 
arvioinnille uudenlaisia haasteita: miten tuottaa asian-
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Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? 

Kirjoituksessamme tuomme esiin, miten oppimisen arviointia tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvioinnin uuden-
laisiin tavoitteisiin eli opiskelijan oppimisen ja elinikäisen oppimisen valmiuksien tukemiseen. Elinikäistä oppimista voidaan 
tukea arviointikäytännöillä, jotka harjaannuttavat arvioimaan omaa osaamista, ja tässä itse- ja vertaisarviointi nähdään 
olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta. Vertais- ja itsearvioinnin lisääminen luontevaksi osaksi arviointikäytäntöjä olisi 
tärkeää sekä opiskelijan osaamisen syventämisen että erilaisten työelämävalmiuksien ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi. 
Lisäksi keskeisinä keinoina tuomme esiin kurssin lopussa tapahtuvan summatiivisen arvioinnin täydentämistä ennen kurs-
sia tapahtuvan diagnostisen arvioinnin sekä kurssin aikana tapahtuvan formatiivisen arvioinnin avulla. Arviointikäytäntöjen 
muutos on hidasta ja edellyttää muutosta akateemisen yhteisön arviointikulttuurissa.  Pohdimme kirjoituksessamme myös 
arvioinnin kehittämiseen liittyviä haasteita.
Asiasanat: arviointikulttuuri, elinikäinen oppiminen, formatiivinen arviointi, itsearviointi, kestävä arviointi, summatiivinen 
arviointi, vertaisarviointi

How to reform assessment practices for lifelong learning?
In the current paper, we draw attention to the assessment practices employed in higher education. Assessment practices 
are reportedly in need of change in order to equip students with skills that will enable learning throughout life. Lifelong 
learning is enhanced by assessment practices that increase student involvement in the assessment and, in this regard, 
self- and peer-assessment are viewed as potentially valuable approaches. In both of these activities, students are enga-
ging with assessment criteria and standards. Thus, the use of self- and peer-assessment enhances the development of 
lifelong learning skills by requiring students to make sophisticated judgments about their own or their peers’ learning. Re-
cognition of the importance of the different purposes of assessment is also stressed in this paper by the recommendation 
that summative assessment (assessment of learning) should be complemented by formative and diagnostic assessment 
(assessment for learning). Achieving change in assessment practices is difficult. Development of sustainable assessment 
thinking and practice presumes the existence of change processes in the institutional culture of assessment. In this paper, 
we also discuss the challenges of particular concern in assessment change. 
Keywords: culture of assessment, formative assessment, lifelong learning, peer assessment, self-assessment, sustainable 
assessment
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tuntijoita uusilla työelämätaidoilla varustettuina (Tynjälä, 
Slotte, Nieminen, Lonka & Olkinuora, 2006, 76). Arviointi- 
käytäntöjen tulisi kehittyä muuttuvan yhteiskunnan mu-
kana vastaamaan näihin uudenlaisiin työelämätarpeisiin ja 
huomioida elinikäisen oppimisen tarpeet. Arviointitutkijoi-
den keskuudessa on jo pitkään painotettu arviointikulttuu-
rin tarvetta muuttua mittaamisen kulttuurista oppimisen  
kehittämisen ja tukemisen kulttuuriin (Birenbaum, 1996; 
Black, Harrison, Lee, Marshall & William, 2004; Brown, 
Bull & Pendlebury, 1997). Arviointikulttuurilla tarkoite-
taan niitä arvoja ja uskomuksia, jotka vaikuttavat siihen, 
millaisena akateeminen yhteisö näkee arvioinnin tavoitteet 
ja tehtävät, ja jotka ohjaavat yhteisön arviointikäytäntöjä 
(Fuller & Skidmore, 2014). Vahvan kontrolloivan otteen ja 
opettajajohtoisuuden sijaan tulisi suosia arviointikäytän-
töjä, joissa opiskelija on aktiivinen toimija (Boud, 2000; 
Black ym., 2004; Bryan & Clegg, 2006; Kearney, 2013; 
Sluijsmans, Dochy & Moerkerke, 1999).  

Yliopistokoulutuksen arviointikäytäntöjen kehittymisen 
on todettu olevan kauttaaltaan hidasta verrattuna muu-
hun opetuksen kehittämiseen, ja arvioinnin kehittämiseen 
liittyy paljon muutosvastarintaa (Deneen & Boud, 2014). 
Omat tutkimuksemme ovat osoittaneet, että arvioinnilla 
pyritään pikemminkin testaamaan opiskelijoiden osaa-
mista kuin tukemaan heidän oppimistaan tai elinikäisen 
oppimisen valmiuksiaan (Asikainen, Parpala, Virtanen & 
Lindblom-Ylänne, 2013; Hailikari, Postareff, Tuononen, 
Räisänen & Lindblom-Ylänne, 2014; Halinen, Ruohoniemi, 
Katajavuori & Virtanen, 2013; Postareff, Virtanen, Kataja-
vuori & Lindblom-Ylänne, 2012). Arvioinnin merkitystä 
oppimisprosessissa ei kuitenkaan tule sivuuttaa. Tutkimus 
on osoittanut, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista 
enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa 
(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;  
Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005). 
Opiskelijat suuntaavat herkästi omaa oppimisprosessiaan 
arvioinnin mukaisesti, toisin sanoen he opiskelevat sen 
mukaan, miten heidän suorituksiaan kurssilla arvioidaan 
(Biggs & Tang, 2007; Brown ym., 1997). Näin ollen arvioin-
nin huolellinen suunnittelu on opettajalle varteenotettava 
mahdollisuus edistää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen 
taitoja.

Tässä kirjoituksessa pohdimme yliopistokoulutuksen 
arviointikäytäntöjä elinikäisen oppimisen näkökulmasta 
sekä sitä, mihin suuntaan ja miten oppimisen arvioin-

tia tulisi kehittää. Kirjallisuuden perustan muodostavat  
arvioinnin elinikäisen oppimisen kysymyksiä käsittelevät 
artikkelit ja sitä täydentävät arvioinnin peruskäsitteitä se-
littävä kirjallisuus sekä omat suomalaisessa kontekstissa 
tehdyt tutkimuksemme. Erityisesti pyrimme vastaamaan 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta seuraaviin kysymyksiin: 
Millaiset arviointikäytännöt tukevat yliopistokoulutuksen 
keskeistä tavoitetta – elinikäisen oppimisen taitoa? Miksi 
arvioinnin muuttaminen vaikuttaa olevan vaikeaa ja mitä 
edellytyksiä muutos vaatii?

Arvioinnin tavoitteet ja tehtävät

Arviointia voidaan jaotella sen perusteella, minkälainen 
tavoite tai tehtävä sillä on. Diagnostinen, formatiivinen 
ja summatiivinen ovat yleisesti käytettyjä termejä, joil-
la kuvataan arvioinnin tavoitteita (Brown ym., 1997; 
Crisp, 2012). Diagnostisella arvioinnilla pyritään arvioi-
maan osaamisen taso ennen koulutusta, eli sitä voidaan 
toteuttaa esimerkiksi ennakkotehtävillä. Formatiivisen  
arvioinnin keskeinen periaate on, että opiskelija saa op-
pimisestaan palautetta, jonka avulla hänellä on mahdol-
lisuus kehittää omaa oppimistaan. Tähän tarkoitukseen 
sopii jatkuva, kurssin aikana tapahtuva arviointi esimer-
kiksi välitehtävien avulla. Summatiivisella arvioinnilla 
viitataan arviointiin, jonka tarkoituksena on arvioida, 
miten hyvin opiskelijat ovat oppineet sitä, mitä oli tarkoi-
tus oppia. Kyse on tällöin loppuarvioinnista. Falchikov 
(2005) näkee arvioinnilla olevan kaksi keskeistä tehtävää. 
Kontrolloivan ja valikoivan arvioinnin tehtävänä on var-
mistaa, että opiskelijat saavuttavat tietyn osaamisen tason 
ennen siirtymistä opinnoissaan eteenpäin. Jos taas arvi-
oinnin tehtävänä on oppimisen edistäminen, keskeiseksi 
nousee oppimisen ohjaaminen ja motivointi palautteen 
avulla ja tätä myötä opiskelijoiden itsearviointitaitojen 
kehittäminen. 

Kaikki koulutuksen aikaiset arviointitapahtumat voi-
taisiin Crispin (2012) mukaan jakaa niiden tavoitteen 
mukaisesti neljään eri tyyppiin (kuvio 1). Termit diag-
nostinen, formatiivinen ja summatiivinen voitaisiin va-
rata kuvaamaan totuttuja näkökulmia, joissa arvioinnin 
tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden senhetkiseen op-
pimiseen. Termiä integroiva voisi käyttää spesifisesti 
kuvaamaan niitä arviointitapahtumia, joiden ensisijainen 
tavoite on vaikuttaa opiskelijoihin tulevaisuuden oppi-

Kuvio 1. Arviointia voidaan kuvata neljän eri tavoitteen avulla (Crisp, 2012, 39)
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joina. Ensimmäisen tavoitteen toteutuminen vaikuttaa 
käytännössä lähinnä siihen, miten opiskelijat selviytyvät 
ja kehittyvät summatiivisten arviointien suorituksissa, 
kun taas jälkimmäiseen kytkeytyvät opiskelijoiden kehit-
tyminen oman oppimisensa säätelyssä sekä elinikäinen 
oppiminen.

Crispin (2012) mallin taustalla on se, että elinikäisen 
oppimisen edistäminen nähdään yhtenä arvioinnin teh-
tävänä. Boud (2000, 151) on käyttänyt käsitettä ”kestävä 
arviointi” (sustainable assessment) arvioinnista, joka vas-
taa elinikäisen oppimisen tarpeisiin. Elinikäistä oppimista 
tukevan arvioinnin periaate on, että oppimisesta saadun 
palautteen tulisi hyödyttää opiskelijoita pitkäkestoisem-
min myös tulevaisuuden oppimistilanteissa (Boud, 2014; 
Hounsell, 2007; Knight, 2002). Arvioinnin tulisi myös 
pidemmällä tähtäimellä antaa opiskelijoille mahdolli-
suuksia kehittää kykyään arvioida omaa edistymistään 
ja tavoitteiden saavuttamista sekä edistää opiskelijoiden 
luottamusta omiin kykyihinsä. Lisäksi keskeisenä näh-
dään se, että opiskelijoita tulisi osallistaa mukaan arvi-
ointiin, jotta arviointi ja palaute hyödyttäisivät heitä myös 
pitkäkestoisemmin (Boud & Falchikov, 2006). Arvioin-
tiin osallistamisen kautta opiskelijat oppivat arvioimaan 
omaa suoritustaan ja pohtimaan oman työnsä laatua, 
mistä on hyötyä valmistumisen jälkeen myös työelämässä 
(Falchikov, 2005).

Tavoitteesta ja tehtävästä riippumatta oppimisen arvi-
oinnin tulisi olla luotettavaa ja oikeudenmukaista (Brown 
ym., 1997). Tähän liittyy keskeisesti kaksi käsitettä: arvi-
oinnin reliabiliteetti ja arvioinnin validiteetti. Reliabilitee-
tilla viitataan siihen, miten tarkasti ja osuvasti arvioidaan 
juuri sitä mitä on tarkoitus arvioida ja toisaalta sitä, miten 
johdonmukaista arviointi on. Arvioinnin tulisi olla joh-
donmukaista ja vapaata sattumanvaraisuuksista ja muista 
ulkoisista muuttujista, kuten siitä, kuka arvioi ja missä 
tilanteessa. Esimerkiksi opettajan fyysinen kunto tai stres-
sin aste ei saa vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen eikä se, 
kuka arvioinnin tekee. Kahden eri arvioitsijan tulisi siis 
päätyä samankaltaiseen arvioon (Sadler, 2009). Arvioinnin 
validiteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että arvioinnin 
tulisi mitata sitä osaamista, mitä sillä on tarkoitus mitata 
ja vastaavasti arvosanojen tulisi heijastaa luotettavasti 
osaamisen laatua, laajuutta ja tasoa (Sadler, 2009). Ar-
vioinnin tulisi täyttää nämä keskeiset kriteerit ollakseen 
luotettavaa ja oikeudenmukaista.  

Luotettavuuden ja oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi 
arvioinnin suositellaan perustuvan etukäteen asetettuihin 
kriteereihin (Brown ym., 1997). Kriteeriperusteisessa ar-
vioinnissa opiskelijoiden osaamista arvioidaan suhteessa 
etukäteen laadittuihin kriteereihin. Niiden tulisi kuvastaa 
sitä, mitä opiskelijoiden tulisi osata kurssin jälkeen, eli 
olla yhteydessä kurssin tavoitteiden kanssa. Konstruktii-
visesti linjakkaassa opetuksessa tavoitteita ei tulisi kuvata 
pelkästään määrittelemällä opittavia sisältöjä, vaan myös 
tavoiteltava ymmärryksen taso tulisi kuvailla (Biggs & 
Tang, 2007). Arviointikriteerien avoimuus ja läpinäkyvyys 
on tärkeää, jotta opiskelijat tietävät, millä perusteilla hei-
tä tullaan arvioimaan. Opiskelijoiden tulisi saada myös 
tietää, mikä on arvioinnin tavoite ja tehtävä milloinkin 
(Crisp, 2012).

Elinikäistä oppimista tukevan 
arvioinnin suunnittelu

Yksittäisen opiskelijan osaamisen arviointi tietyn kou-
lutuksen aikana koostuu lukuisista erilaisista tehtävistä, 
joiden tavoite ja tarkoitus vaihtelevat tilanteen mukaan. 
Arviointimenetelmällä tarkoitetaan sitä, millä keinoin ja 
millaisella tehtävällä osaamista arvioidaan (Brown ym., 
1997). Se voi olla esimerkiksi essee, projekti, e-portfolio, 
tutkielma, monivalinta- tai avoimiin kysymyksiin perus-
tuva kirjallinen kuulustelu, suullinen kuulustelu, esitys 
tai käytännön demonstraatio. Kyseessä voi olla yksilö-, 
pari- tai ryhmäsuoritus. Arviointimenetelmään voidaan 
myös ajatella kuuluvan sen, kuka toimii arvioijana, eli on-
ko kyseessä itse- tai vertaisarviointi vai opettajan tekemä 
arviointi (Brown ym., 1997). Struyven ym. (2005) toteavat, 
että on mahdotonta löytää arviointimenetelmä, joka olisi 
jokaiselle opiskelijalle sopiva. Opiskelijat, joilla on huo-
not opiskelutaidot ja heikko luottamus omiin kykyihinsä, 
suosivat niin sanottuja perinteisiä arviointimenetelmiä, 
kun taas opiskelijat, joilla on kehittyneet opiskelutaidot, 
suosivat ns. uusia, vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä (ks. 
myös Sambell, McDowell & Brown, 1997). Toisen tutki-
muksen (Van De Watering, Gijbels, Dochy & van der Rijt, 
2008) mukaan opiskelijat suosivat arviointimenetelmiä, 
jotka vähentävät heidän stressiään ja tenttiahdistustaan, 
ja näissä he myös suoriutuvat paremmin.

Arviointimenetelmän suunnittelun taustalla on oltava 
arvioinnin tarkoitus ja päämäärä: osaamisen diagnosointi, 
kontrollointi ja valikointi, oppimisen edistäminen tai elin-
ikäisen oppimisen tukeminen (Boud, 2000; Crisp, 2012; 
Falchikov, 2005). Kysymys voi olla yksittäisen kurssin 
suunnittelusta tai laajemmasta kokonaisuudesta, mutta 
arviointimenetelmän tulee tukea oppimistavoitteita (Biggs 
& Tang, 2007). Arviointimenetelmän valintaan vaikuttavat 
myös opetuksen käytännön olosuhteet, kuten opiskelija-
määrä ja resurssit. Opettajien kokema kuormittuminen 
on yksi syy siihen, että oppimista edistäviä arviointime-
netelmiä ei oteta käyttöön (Deneen & Boud, 2014) tai 
niistä luovutaan jonkin ajan päästä (Halinen ym., 2013). 
Arviointitutkija van der Vleuten (2014) esitti kiinnostavan 
yhteenvedon siitä, kuinka jokaisella yksittäisellä arvi-
ointimenetelmällä on vahvuutensa ja heikkoutensa, kun 
sitä tarkastelee valideetin, reliabiliteetin tai oppimisen 
edistämisen näkökulmista: mikään arviointimenetelmä ei 
sinänsä ole muita parempi, vaan olennaista on arvioinnin 
kokonaisuus. Arviointimenetelmät olisikin syytä suun-
nitella laajempien kokonaisuuksien kuin yhden kurssin 
puitteissa, jotta esimerkiksi opiskelijan etenemiseen vai-
kuttava summatiivinen arviointi olisi oikeudenmukaista 
tai jotta elinikäisen oppimisen taidot olisi huomioitu oppi-
mistavoitteissa (van der Vleuten ym., 2012). Olennaista on 
myös, että opiskelija tietää, mihin tarkoitukseen arviointia 
milloinkin käytetään: onko arvioinnin tavoitteena diagno-
soida senhetkistä osaamista tai kehittää taitoja tulevaisuu-
den työelämää varten (Crisp, 2012).

Itse- ja vertaisarviointi on arviointikirjallisuudessa nos-
tettu esiin menetelminä, joilla voidaan sekä edistää opis-
kelijan oppimista että tukea elinikäisen oppimisen taitojen 
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kehittymistä (Boud, 2000; Kearney, 2013). Taustalla on 
konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa opiskelijan osal-
listaminen ja aktivointi nähdään olennaisena oppimiseen 
vaikuttavana tekijänä. Itse- ja vertaisarvioinnissa opiske-
lija ei ole pelkästään arvioinnin kohteena, vaan hän osal-
listuu arvioinnin koko prosessiin ja samalla harjaantuu 
kehittämään työelämässä tarvittavaa oman osaamisensa 
arviointia (Boud & Falchikov, 2006; Kearney, 2013; Sadler 
& Good, 2006). Boud ja Molloy (2013) korostavat, että  
palautekäytännöt ovat osa arvioinnin prosessia, ja myös 
niiden tulisi tukea elinikäisen oppimisen taitoja. Opiskeli-
jan tulisi olla palautekäytännöissäkin aktiivinen osallinen 
eikä pelkästään palautteen vastaanottaja. Australian yli-
opistokoulutuksen kehittämisprosessissa itse- ja vertais-
arviointi on otettu elinikäistä oppimista tukevan arvioin-
nin osiksi opettajan tekemän arvioinnin rinnalla (Kearney, 
2013; kuvio 2).  Esitetyssä mallissa arviointi palvelee sekä 
summatiivista tarkoitusta että elinikäisen oppimisen tar-
peita: opettajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan taitoja, 
joita he myöhemmin tarvitsevat toimiessaan opettajina. 
Kearney (2013, 281) kutsuu tätä mallia autenttiseksi, op-
pimista edistäväksi itse- ja vertaisarvioinniksi.

Vertaisarviointi arvosanan määrittäjänä 
ja palautteen antajana

Tutkimusten mukaan vertaisarviointi soveltuu hyvin 
sekä formatiiviseen että summatiiviseen tarkoitukseen  
(Falchicov & Goldfinch, 2000; Nulty, 2011; Topping, 1998. 
Tutkimukset eri tieteenaloilta ja sekä alku- että loppu- 
vaiheen opinnoista ovat osoittaneet, että vertaisarvioinnis-
sa opiskelija pääsee osalliseksi arviointiprosessista ja että 
opiskelijoiden aktiivisuuden kautta myös oppimisen laatu 
paranee (Asikainen, Postareff, Heino & Virtanen, 2014; 
Davey & Palmer, 2012; Gouli, 2008; McGarr & Glifford, 
2013). Arvioimalla toisten opiskelijoiden suorituksia opis-
kelija samalla perehtyy oman tieteenalansa tiedon laadun 
kriteereihin ja oppii vertaisiltaan. Vertaisarviointi on nähty 

keinona sisällyttää opintojaksoihin työelämätaitojen har-
joittelua kuten palautteen antamista ja vastaanottamista, 
ja se auttaa opiskelijaa pohtimaan kriittisesti omia taito-
jaan, tietojaan ja asiantuntijuuttaan omalla tieteenalallaan. 
Näin ollen vertaisarviointi antaa valmiuksia elinikäiselle 
oppimiselle. Opettajan näkökulmasta vertaisarviointia voi 
pitää tehokkaana keinona antaa palautetta suurelle opis-
kelijajoukolle ja tehostaa yksittäisen opettajan ajankäyttöä 
(Asikainen ym., 2014; Davey & Palmer, 2012). 

Vertaisarvioinnin luotettavuus ja oikeudenmukaisuus

Vertaisarvioinnin yhteydessä herää välittömästi kysymys 
ja epäily sen luotettavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta 
arviointimenetelmänä (mm. Patton, 2012). Sekä opettajia 
että opiskelijoita saattaa epäilyttää, onko vertainen päte-
vä arvioimaan toisen opiskelijan suoritusta vai pitäisikö 
arviointi jättää alan asiantuntijalle (Carvalho, 2013; Vu 
& Dall’Alba, 2007). Useat tutkimukset ovat kuitenkin 
osoittaneet, että opiskelijoiden antamat arvosanat eivät 
poikkea merkitsevästi opettajien antamista arvosanoista 
(Asikainen ym., 2014; Davey & Palmer, 2012; Falchikov & 
Goldfinch, 2000; Nulty, 2011). Luotettavuuden mittarina 
on käytetty opiskelijoiden ja opettajien antamien arvo-
sanojen yhtäläisyyttä, ja opettajan tekemä arvio on lähtö-
kohtaisesti tulkittu luotettavaksi. 

Esseiden vertaisarviointia käsittelevissä tutkimuksissa 
nousi esiin, että opiskelijoiden oli helpompi arvioida esseen 
rakennetta ja muita kuin esseen sisältöä (Lindblom-Ylänne, 
Pihlajamäki & Kotkas, 2006; Mostert & Snowball, 2013). Sa-
mantyyppinen tulos saatiin tutkimuksessa, jossa insinööri- 
opiskelijat antoivat sanallisista tehtävistä keskimäärin kor-
keampia arvosanoja kuin opettajat, mutta numeeristen teh-
tävien kohdalla opiskelijoiden tekemä arviointi oli yhtenevä 
opettajien kanssa (Davey, 2011). Falchikovin ja Goldfinchin 
(2000) meta-analyysi sisälsi 48 kvantitatiivisen tutkimuksen 
tulokset. Yhteenvedossaan he toteavat, että vertaisarvioin-
nin luotettavuus paranee, kun arviointi kohdistuu tuotoksiin 

Kuvio 2. Itse- ja vertaisarviointi osana elinikäistä oppimista tukevia arviointikäytäntöjä. Kuvio on muokattu Kearneyn (2013) artikkelin sekä siinä esitetyn kuvan 1  
(s. 281) pohjalta
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tai prosessiin, ei niinkään ammatillisiin käytänteisiin kuten 
opetustaitoon tai potilastyöhön. Myös selkeät arviointi- 
kriteerit ja niiden käsittely yhdessä opiskelijoiden kanssa 
parantavat vertaisarvioinnin luotettavuutta.

Opiskelijoiden kokemuksia vertaisarvioinnista

Opiskelijoiden kokemukset vertaisarvioinnista ovat tutki-
musten mukaan pääosin myönteisiä ja opiskelijat arvos-
tavat esimerkiksi sitä, miten paljon itse oppii arviointiin 
osallistumalla (Davey & Palmer, 2012; McGarr & Clifford, 
2013; Vu & Dall’Alba, 2007). Vertaisarvioinnin avulla 
oppii ymmärtämään, mihin arviointi perustuu, millaista 
osaamista hyvä arvosana edellyttää ja miten hyvä vastaus 
tai muu suoritus rakentuu. Samalla saa palautetta osaami-
sestaan ja oppii itse arvioimaan oman osaamisensa tasoa 
suhteessa kriteereihin. Arviointia tehdessään, perehtymäl-
lä toisten opiskelijoiden vastauksiin tai muihin suorituk-
siin, opiskelija syventää omaa ymmärrystään käsitellystä 
aiheesta (Vu & Dall’Alba, 2007). Esimerkiksi Daveyn (2011) 
tutkimuksessa opiskelijat kokivat, että vertaisarviointi 
auttoi tehokkaasti oppimisessa ja herätti kiinnostusta si-
sältöön. Arviointikriteerit ja niihin tutustuminen olivat 
opiskelijoiden mielestä ehdoton edellytys arvioinnin su-
jumiselle.  Vaikuttaa siltä, että arviointiprosessin ja arvi-
ointikriteerien käsittely yhdessä opiskelijoiden kanssa on 
olennaista siltä kannalta, miten positiivisena ja hyödyllise-
nä opiskelijat kokevat vertaisarvioinnin (Lindblom-Ylänne 
ym., 2006; Vu & Dall’Alba, 2007; Welsh, 2007).  

Kaikissa opiskelijoiden kokemuksia käsittelevissä tutki-
muksissa tulee kuitenkin esiin myös opiskelijoiden negatii-
visia tuntemuksia. Opiskelijat saattavat epäillä etukäteen, 
onko vertaisarvioinnista hyötyä, onko vertainen pätevä ja 
oikeudenmukainen arvioimaan ja onko itse pätevä arvioi-
maan muita, mutta voivat arvostaa kokemusta jälkeenpäin 
(Vu & Dall’Alba, 2007).  Lisäksi he saattavat kokea, että ko-
ko vertaisarviointiprosessi vie liikaa aikaa (Asikainen ym., 
2014). Opiskelijat saattavat myös epäillä vertaisarvioinnin 
käyttöä loppuarvosanan määrittämisessä, vaikka arvos-
taisivat sitä muuten (Patton, 2012). Kysymys arvioinnin 
oikeudenmukaisuudesta on usein keskiössä opiskelijoiden 
negatiivisissa kokemuksissa. Carvalho (2013) tarkasteli 
yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia tietyllä kauppatieteen 
kurssilla seitsemän perättäisen lukukauden ajan. Opiske-
lijoista (N=120) 70 % piti vertaisarviointia myönteisenä 
ja 30 % negatiivisena. Negatiiviset kokemukset olivat 
yhteydessä siihen, että opiskelijat kokivat saamansa arvo-
sanan epäoikeudenmukaiseksi.  Daveyn ja Palmerin (2012) 
tutkimuksessa verrattiin kahden eri opiskelijajoukon anta-
mien arvosanojen samankaltaisuutta opettajan antamien 
arvosanojen kanssa; toisessa ryhmässä opiskelijoilla oli 
käytössään mallivastaukset ja toisessa ei. Tulos osoitti, 
että vertaisarviointi oli yhtä luotettavaa molemmissa ryh-
missä, mutta opiskelijaryhmät kokivat vertaisarvioinnin 
eri tavalla. Opiskelijat, joilla ei ollut mallivastauksia, ko-
kivat arvioinnin haastavammaksi ja suhtautuivat aavis-
tuksen varautuneemmin ajatukseen, että vertaisarviointia 
käytettäisiin jatkossa muilla kursseilla. Opiskelijoiden ne-
gatiiviset kokemukset eivät siis välttämättä vaikuta arvi-
oinnin luotettavuuteen, mutta niillä on kuitenkin vaiku-

tusta siihen, miten hyvin opiskelijat sitoutuvat arvioimaan 
toistensa suorituksia.

Vertaisarviointi käytännössä    

Opintojen vaihe, oppimisympäristö tai ryhmän koko ei 
tutkimusten mukaan vaikuta vertaisarvioinnin luotetta-
vuuteen (Asikainen ym. 2014; Davey, 2011; Mostert & 
Snowball, 2013; Nulty, 2011; Vickerman, 2009). Eroja ei ole 
myöskään havaittu, kun vertaisarvioinnin kohteena on ol-
lut essee, lopputentti tai ryhmätyö (Davey, 2011; De Wever, 
Van Keer, Schellens & Valcke, 2011; Lindblom-Ylänne ym., 
2006). Vertaisarvioinnin käytöstä luotettavana arviointi-
menetelmänä on näyttöä ainakin humanistisista tieteistä 
ja luonnontieteistä sekä fysioterapia-, insinööri-, opettaja- 
ja sairaanhoitajakoulutuksesta (Asikainen ym., 2014; Fal-
chikov & Goldfinch, 2000; Davey & Palmer, 2012; McGarr 
& Clifford, 2013; Sluijsmans & Prins, 2006; Welsh, 2007).

Useissa edellä mainituissa tutkimuksissa tuotiin esiin, 
että vertaisarviointi sopii parhaiten kvantitatiivisesti mitat-
tavien suoritusten arviointiin, kun kyseessä on arvosanaan 
vaikuttava arviointi. Voisikin sanoa, että sen käyttöönotto 
on sekä opettajalle että opiskelijoille helpompaa eikä 
aiheuta ongelmia oikeudenmukaisuuden ja luotettavuu-
den suhteen, mikäli kyse on oikein–väärin-suoritusten 
arvioinnista (Asikainen ym., 2014; Davey, 2011; Falchikov 
& Goldfinch, 2000). Mikäli opiskelijoilla on käytössään 
selkeät kriteerit, kuten arviointimatriisi tai jonkinlaiset 
mallivastaukset, opiskelijoiden antamat arvosanat eivät 
poikkea merkitsevästi opettajien antamista arvosanoista. 
Sen sijaan prosessien, työelämätaitojen tai laadullisten 
tuotosten loppuarvosanan arvioimisen suhteen vertais-
arvioinnin onnistuminen vaatii opettajalta huolellisem-
paa suunnittelua (Vu & Dall’Alba, 2007). Opiskelijoiden 
perehdyttäminen ja osallistaminen arvioinnin tavoitteisiin 
ja toteuttamiseen on tällöin keskeistä (Bloxham & West, 
2004; O’Donovan, Price & Rust, 2004). 

Itsearvioinnin hyödyntäminen

Mikäli arvioinnin tehtäviin nähdään kuuluvan elinikäi-
sen oppimisen tukeminen, itsearviointi on luonteva osa 
arviointikäytäntöjä: itsearviointi on aina oppimistilanne, 
jossa opiskelija itse arvioi oman osaamisensa tasoa ja 
usein myös reflektoi omaa oppimisprosessiaan  (Andrade 
& Du, 2007; Falchikov & Boud, 1989). Kun opiskelija toimii 
itse arvioijana, hän saa käsityksen oman tieteenalansa 
osaamisen laadun standardeista ja oppii suhteuttamaan 
oman osaamisensa tason käytössä oleviin kriteereihin 
(Boud, 2000, 161). Parhaimmillaan itsearviointi kannustaa 
opiskelijaa omaksumaan syvällistä ymmärrystä tuottavan 
lähestymistavan oppimiseen ja edistää opiskelijan kykyä 
säädellä itse oppimistaan (Ozogul & Sullivan, 2007). 

Kyky arvioida omaa osaamistaan ei kehity ilman harjoit-
telua, joten opiskelijoita tulee osallistaa arviointiprosessiin, 
käydä läpi arviointikriteereitä ja perustella, miksi itse- 
arviointia tehdään (Kearney, 2013; Rust, Price & O’Donovan, 
2003). Arviointia tulee myös harjoitella koko koulutuksen 
ajan (De Grez, Valcke & Roozen, 2012; Topping, 1998). 
Noviisi ei tunne tieteenalan käytäntöjä ja tapaa ajatella 
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eikä noviisilla ole asiantuntijan tietotasoa, joten oman 
osaamisen arviointi voi olla haastavaa.  Meta-analyysi itse-
arviointia käsittelevistä tutkimuksista toikin esiin sen, että 
kokeneemmat opiskelijat olivat arvioinneissaan tarkempia 
kuin aloittelevat opiskelijat (Falchikov & Boud, 1989). 
Tutkimuksessa tarkasteltiin opiskelijoiden itsearvioinnin 
ja opettajan tekemän arvioinnin yhdenmukaisuutta ja ha-
vaittiin, että yhdenmukaisuutta vahvisti edellä mainittujen 
tekijöiden lisäksi arviointiprosessin huolellinen suunnit-
telu. Myös tieteenalojen välillä oli eroja siten, että luon-
nontieteissä itsearviointi oli yhdenmukaisempaa opettajan 
tekemän arvioinnin kanssa kuin muissa tieteissä. Omat 
tutkimuksemme farmasian ja biotieteen aloilta osoittivat, 
että itsearvioinnin käyttö ainakin tutkimuskohteena ol-
leissa yhteisöissä oli erittäin vähäistä (Halinen ym., 2013; 
Postareff ym., 2012).

Arviointikriteerien merkitys

Arviointikriteerien ja opiskelijoiden arviointiin osallis-
tamisen avulla on mahdollista suunnata opiskelijoiden 
oppimista haluttuun suuntaan (Handley & Williams, 2011; 
Rust ym., 2003). Keskeistä olisi keskustella opiskelijoiden 
kanssa arviointikriteereistä tai jopa osallistaa heitä kritee-
rien laatimiseen, jotta he todella ymmärtävät kriteerit ja 
voivat käyttää niitä myös itse- ja vertaisarvioinnin tukena. 
Arviointikriteerit helpottavat myös opettajan työtä opiske-
lijoiden arvioinnissa, sillä kriteerit helpottavat tulkintojen 
ja päätösten tekoa ja usein myös nopeuttavat arviointia 
(ks. esim. Hailikari ym., 2014; Sadler, 2005). 

Arviointikriteerien käytöllä on kuitenkin myös kääntö-
puolensa. Liian tarkat ja yksityiskohtaiset kriteerit saattavat 
estää opiskelijoiden kokonaisvaltaisen osaamisen arvioin-
nin. Aina ei myöskään ole mahdollista etukäteen määritellä, 
mitä opintojakson aikana opitaan. Tällöin ei ole mielekästä 
hyödyntää arvioinnissa tarkasti etukäteen määriteltyjä ja 
yksityiskohtaisia kriteereitä. Tällaisia kriteereitä on kritisoi-
tu myös siitä, että ne eivät vastaa asiantuntijatyön käytän-
töjä. Asiantuntijan työtä arvioidaan usein moniulotteisilla 
ja kokonaisvaltaisilla kriteereillä, jolloin mahdollistuu myös 
sellaisen osaamisen arviointi, jota ei ole etukäteen voitu 
määritellä (Sadler, 2009). Joka tapauksessa arviointikritee-
reistä keskusteleminen opiskelijoiden kanssa on keskeistä, 
jotta niitä voitaisiin mielekkäällä tavalla käyttää itse- tai  
vertaisarvioinnin tukena ja jotta opiskelija voisi peilata 
omaa osaamistaan suhteessa kriteereihin. 

Arvioinnin kehittämisen keskeiset haasteet 

Arviointikäytäntöjen muuttaminen on ilmeisen haasteellis-
ta, koska yhteisön arviointikulttuuri eli taustalla vaikutta-
vat käsitykset, arvot ja uskomukset vaikuttavat olennaises-
ti siihen, millaiset arviointikäytännöt menetelmineen ovat 
yleisesti hyväksyttyjä (Biggs & Tang, 2007; Deneen & Boud, 
2014). Arviointikulttuuri on vahvasti kytköksissä akatee-
misen yhteisön käsityksiin ja kokemuksiin arvioinnista. 
Tutkimuksen mukaan opettajien käsitykset arvioinnista 
vaikuttavat siihen, miten he arvioivat opiskelijoidensa 
oppimista (Postareff ym., 2012; Samuelowicz & Bain, 2002; 
Watkins, Dahlin & Ekholm, 2005), ja mitä tutumpi arvioin-

timenetelmä on opiskelijalle, sitä mielekkäämmäksi hän 
sen kokee (Stryuven ym. 2005). 

Deneen ja Boud (2014) ovat tutkineet tarkemmin arvi-
oinnin kehittämiseen liittyvää muutosvastarintaa opetus-
henkilökunnan keskuudessa. He havaitsivat, että muutok-
sen vastustaminen johtuu usein siitä, että ei ymmärretä 
uudenlaisten arviointikäytäntöjen merkitystä. Toisaalta 
opettajat saattavat kokea, että he eivät voi omin päin läh-
teä muuttamaan arviointikäytäntöjään vaan että muutosta 
pitäisi johtaa ylemmältä tasolta. Kolmanneksi vastustusta 
aiheuttavat opettajien kiire ja suuri työmäärä, jolloin aikaa 
arvioinnin kehittämiselle ei tunnu löytyvän. Arvioinnin 
kehittäminen tulisikin nähdä koko yhteisön yhteisenä 
tehtävänä, aivan kuten opetuksen kehittämisen suhteen 
on monissa instituutioissa toimittu. Instituution arviointi-
kulttuurin kehittäminen vaikuttaa myös siihen, miten 
myönteisesti opiskelijat suhtautuvat erilaisiin arviointi-
käytäntöihin (Segers & Tillema, 2011).

Opettajat näkevät edelleen usein arvioinnin kurssin 
lopussa tapahtuvana irrallisena osana opetus-oppimis- 
prosessia, jolloin arviointi ja palaute eivät linkity luon-
tevaksi, oppimista ohjaavaksi ja edistäväksi toiminnaksi 
(Hailikari ym., 2014; Parpala & Lindblom-Ylänne, 2007; 
Postareff ym., 2012). Arvioinnin näkeminen irrallisena osa-
na opetus-oppimisprosessia ja opittavan sisällön määrän 
painottaminen oppimisen laadun sijaan johtavat herkästi 
summatiivisten ja tietoa toistavien arviointimenetelmien 
käyttöön. Mikäli arviointi koetaan osaksi opetus-oppimis-
prosessia ja oppiminen nähdään tiedon rakentamisena 
ulkokohtaisen oppimisen sijaan, on todennäköistä, että 
opettajan arviointikäytännöissä korostuvat formatiivinen 
arviointi sekä tiedon soveltamista ja ongelmanratkai-
sua painottavat arviointikäytännöt (Postareff ym., 2012;  
Samuelowicz & Bain, 2002; Watkins ym., 2005). Opettaji-
en käsitysten muuttaminen on haastavaa.

Myös opiskelijat pitää saada hyväksymään uudenlaiset 
arviointimenetelmät. Opiskelijoiden käsitykset arvioinnin 
oikeudenmukaisuudesta ovat yhteydessä kokemukseen 
siitä, vaikuttaako arviointi myönteisesti heidän oppimi-
seensa (Segers, Dochy & Cascallar, 2003; Sambell, McDo-
well & Brown, 1997). Usein uudet, vaihtoehtoiset arviointi-
menetelmät on nähty keinona vaikuttaa opiskelijoiden 
oppimiseen myönteisesti ja lisätä kokemusta arvioinnin 
oikeudenmukaisuudesta (Segers, Dochy & Gijbels, 2010). 
Tosin tutkimustulokset tähän liittyen ovat jotakuinkin 
ristiriitaisia. Sambell ym. (1997) osoittivat, että opiskelijat 
kokivat perinteisen, kurssin lopussa tehtävän arvioinnin 
olevan epäluotettava osaamisen mittari ja liian riippuvais-
ta ulkoisista tekijöistä, kuten fyysisestä vireystilasta tai 
tenttiahdistuksesta. Toisaalta Mogey ym. (2007) osoittivat, 
että opiskelijat olivat huolissaan myös vaihtoehtoisten  
arviointimenetelmien oikeudenmukaisuudesta. Saman-
suuntaisia tutkimustuloksia saivat myös Segers ja Dochy 
(2001) itse- ja vertaisarvioinnin käytöstä arviointimene-
telmänä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että jokaiseen  
arviointimenetelmään liittyy tiettyjä haasteita ja on vaike-
aa löytää arviointimenetelmää, jonka kaikki opiskelijat ko-
kisivat luotettavaksi ja oikeudenmukaiseksi.  Opiskelua ja 
oppimista voidaan siis suunnata arvioinnin avulla, mutta 
tämä ei kuitenkaan ole lainkaan yksiselitteistä: siihen, mi-
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ten opiskelijat reagoivat tiettyyn arviointiin, vaikuttavat lu-
kuisat tekijät, kuten sopiva haastavuustaso, muut kurssit 
ja niiden arviointimenetelmät sekä opiskelijoiden kokema 
kuormitus ylipäätään (Cilliers ym., 2010; Gijbels, Segers & 
Struyf, 2008; Postareff, Lindblom-Ylänne & Parpala, 2014).

Haastavaa arvioinnin kehittämiselle on myös se, että 
arviointikriteerejä ei välttämättä käytetä, vaan yliopisto-
kontekstissa esiintyy edelleen normiperusteista arviointia: 
opettajat saattavat vertailla opiskelijoiden suorituksia toi-
siinsa tai muuttaa annettuja pisteitä jälkeenpäin tehdäk-
seen eroa muiden suorituksiin tai antaakseen tasaisesti eri 
arvosanoja opiskelijoille (Bloxham, Boyd & Orr, 2011; Haili- 
kari ym., 2014). Arviointikriteerien puuttuessa arviointiin 
vaikuttavat herkemmin satunnaistekijät kuten esimerkiksi 
opettajan tai muiden arvioitsijoiden väsymys ja mielen-
tila (Hailikari ym., 2014), ja opiskelijan suoriutumista 
verrataan herkästi muiden opiskelijoiden suoriutumiseen 
(Brown ym., 1997). Opettajalla saattaa olla arviointi-
kriteerit, mutta ne perustuvat arvosanajakaumaan eli opis-
kelijoiden järjestämiseen suhteessa toisiinsa. Näin ollen 
normiperusteinen arviointi saattaa lisätä opiskelijoiden 
keskinäistä kilpailua ja estää kannustavan ja positiivisen 
ilmapiirin syntymistä (Sadler, 2005, 186–187). Normi- 
perusteinen arviointi ei myöskään tue elinikäisen oppi-
misen edistämisen tavoitetta, sillä opiskelija ei voi peilata 
omaa osaamistaan suhteessa olemassa oleviin kriteereihin.

Johtopäätökset

Viimeaikainen tutkimus on nostanut esille kestävän ar-
vioinnin merkityksen, jolloin arvioinnin tavoitteena on 
opiskelijoiden elinikäisen oppimisen valmiuksien ja 
itsearviointitaitojen tukeminen (Boud, 2014; Crisp, 2012). 
Taustalla on ollut huoli siitä, että nykyiset arviointikäytän-
nöt eivät tue opiskelijoiden työelämävalmiuksien eli elin-
ikäisen oppimisen keskeisten taitojen kehittymistä. Kir-
jallisuuden mukaan elinikäistä oppimista voidaan tukea 
arviointikäytännöillä, jotka harjaannuttavat arvioimaan 
omaa osaamista, ja tässä itse- ja vertaisarviointi nähdään 
olennaisina osina arvioinnin kokonaisuutta (Boud & Fal-
chikov, 2006; Crisp, 2012; Kearney, 2013). Arvioimalla 
itse joko omaa osaamistaan tai vertaisensa osaamista saa 
käsityksen oman tieteenalansa osaamisen laadun standar-
deista ja oppii suhteuttamaan oman osaamisensa tason 
käytössä oleviin kriteereihin. Keskeisenä nähdään se, että 
opiskelijoita tulisi osallistaa mukaan koko arviointiproses-
siin ja erityisesti palautekäytäntöjen tulisi kehittyä, jotta 
arviointi ja palaute hyödyttäisivät opiskelijoita pitkäkes-
toisemmin (Boud & Falchikov, 2006; Boud & Molloy 2013). 
Niinpä vertais- ja itsearvioinnin lisääminen luontevaksi 
osaksi arviointikäytäntöjä olisi tärkeää sekä opiskelijan 
osaamisen syventämisen että erilaisten työelämävalmiuk-
sien ja elinikäisen oppimisen tukemiseksi. 

Arvioinnin kehittämisen tarve ei kuitenkaan kohdistu 
yksittäisiin arviointimenetelmiin, vaan tarve olisi arvi-
ointikulttuurin muuttumiselle. Tutkijat ovat korostaneet 
arviointikulttuurin muutoksen tarvetta jo 1990-luvulta 
lähtien (mm. Brown ym., 1997). Vallitseva käsitys arvi-
ointitutkijoiden keskuudessa on, että osaamisen kehit-
tämiseen perustuvan arviointikulttuurin avulla voidaan 

vastata paremmin muuttuviin yhteiskunnan vaatimuksiin 
(Boud, 2000; Bryan & Clegg, 2006; Sluijsmans ym., 1999). 
Osaamisen kehittämiseen perustuvassa näkemyksessä  
arviointi nähdään pikemminkin mahdollisuutena edistää 
opiskelijoiden oppimista kuin mitata osaamista. Tällöin 
kysymys on erityisesti siitä, miten arviointi voidaan suun-
nitella siten, että se toimii opiskelijoille samalla oppimis-
tilanteena ja oppimisen edistäjänä. Arvioinnin erilaisten 
tavoitteiden ja tehtävien ymmärtäminen on olennaista, 
jotta arviointikulttuuri voisi kehittyä elinikäistä oppimista 
tukevan arvioinnin suuntaan (Crisp, 2012).   

Olemme tuoneet esiin, että omien tutkimustemme mu-
kaan vallitsevat arviointikäytänteet ovat vielä melko pe-
rinteisiä, ja niiden valossa elinikäistä oppimista edistävän 
arvioinnin käytännöissä on vielä runsaasti kehittämi-
sen varaa (Halinen ym., 2013; Postareff ym., 2012). On 
kuitenkin huomattava, että tutkimuskonteksti on melko 
rajattu eikä Suomessa ole tehty kattavaa tutkimusta yli-
opistokoulutuksen arviointikäytännöistä ja siitä, miten ne 
tukevat elinikäistä oppimista. Tuloksemme ovat kuitenkin 
samansuuntaisia muun arviointitutkimuksen kanssa: arvi-
ointi on muuttunut melko vähän verrattuna siihen, miten 
yliopistojen opetusta on kehitetty (ks. esim. Deneen & 
Boud, 2014, 589). Arviointikulttuuri heijastuu opettajien 
käsityksiin arvioinnista, ja nämä käsitykset puolestaan 
ohjaavat voimakkaasti arviointikäytäntöjä (Postareff ym., 
2012; Samuelowicz & Bain, 2002; Watkins ym., 2005). 
Näin ollen syntyy herkästi ”perinteisen arvioinnin ke-
hä”, jossa yhteisön arviointikulttuuri ilmenee opettajien 
arviointikäsityksissä ja sitä myöden perinteiset arvioin-
tikäytänteet juurtuvat myös käytännön tasolle. Nämä 
käytänteet puolestaan entisestään vahvistavat perinteistä 
arviointikulttuuria.

Arvioinnin kehittäminen ja pysyvät muutokset arviointi-
käytännöissä edellyttävätkin koko yhteisön avointa kes-
kustelua arvioinnin tehtävistä ja tavoitteista (Deneen & 
Boud, 2014; Segers & Tillema, 2011). Arviointia tulisi siis 
suunnitella ja kehittää esimerkiksi koulutusohjelmatasolla, 
jotta koko yhteisö saadaan sitoutettua arvioinnin kehittä-
miseen (van der Vleuten ym., 2012). Muutosvastarintaa 
arvioinnin kehittämisen suhteen ilmenee usein juuri sen 
takia, että opettajat kokevat, etteivät he voi yksinään tehdä 
muutoksia arviointiin, ja muutosta tulisikin johtaa ylem-
mältä tasolta (Deneen & Boud, 2014). Toinen keskeinen 
muutosvastarinnan syy liittyy siihen, että opettajat eivät 
ole välttämättä tietoisia arvioinnin uusista tavoitteista 
ja niitä tukevista arviointikäytännöistä. Kolmas haaste 
liittyy ajan ja resurssien puutteeseen. Vaikuttaakin siltä, 
että opettajien pedagogisen tietoisuuden lisääminen sekä 
koulutuksen johtaminen ovat arviointikäytäntöjen kehitty-
misen kannalta avainasemassa.  Myös opiskelijoiden osal-
listaminen arvioinnin kehittämiseen olisi olennaista, jotta 
opiskelijat saataisiin ymmärtämään arvioinnin tarkoitus ja 
hyväksymään uudet arviointikäytännöt.

Systemaattinen ja suunnitelmallinen lähestymistapa ar-
viointiin, jota toteutetaan esimerkiksi joissain lääketieteen 
koulutusohjelmissa (ks. van der Vleuten ym. 2012), vai-
kuttaa kaiken kaikkiaan olevan harvinaista laajemmassa 
mittakaavassa. Tarve olisi nykyisten arviointikäytäntöjen 
kattavammalle kartoitukselle, jotta saataisiin tutkimus-



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2015 • VOL. 22 • NRO 110TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA

tietoa siitä, missä määrin elinikäistä oppimista tukevia 
arviointikäytäntöjä on jo nyt käytössä.  Jatkossa olisi kiin-
nostavaa tutkia suomalaisten yliopistojen kontekstissa sitä, 
saataisiinko opiskelijoiden elinikäisen oppimisen taitoja 
kehitettyä, mikäli arvioinnin tavoitteet ja arviointikäytän-
nöt suunniteltaisiin osana laajemman opetussuunnitelman 
kokonaisuutta.
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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 
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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 
Kaakinen on tohtorikoulutettava terveystieteiden 
laitoksen hoitotieteen koulutusohjelmassa. Raimo Kaasila  
on opettajankoulutuksen tutkimuksen ja kehittämisen 
professori yliopistopedagogiikan tutkimus- ja 
koulutustiimissä. Vesa-Matti Sarenius on yliopisto-
opettaja.
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Yhteistä tutkivaa toimintaa yliopistokoulutuksen 
ja työelämän rajavyöhykkeellä

Kirjoitus esittelee Tampereen yliopiston koordinoiman Kumppanuuspäiväkotiverkoston toimintaa. Verkostohankkeen tavoitteena on luoda varhaiskasvatuksen kentän 
ammattilaisten, yliopiston tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhteinen verkosto, joka mahdollistaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen. Hanke toteutetaan 
vuosina 2013–2016. Kumppanuuspäiväkotiverkoston toiminnan lähtökohdat kiinnittyvät rajavyöhyketoiminnan teoreettiseen viitekehykseen. Tarkastelemme tässä artikkelissa 
toiminnan lähtökohtia, rakentuneita käytäntöjä sekä kokemuksia ensimmäiseltä vuodelta.

Koulutuksen ja työelämän suhde on yksi koulutus- 
instituutioiden klassisista tarkastelukohteista. Erityisen tär-
keä tuon suhteen hahmottaminen on aloilla, jotka tuottavat 
yleisten akateemisten valmiuksien ohella kelpoisuuden 
rajattuihin ammatillisiin tehtäviin – näin on laita muun 
muassa opettajankoulutuksessa. Koulutuksen ja työelämän 
suhteen kehittämiseksi käynnistettiin Tampereen yliopiston 
kasvatustieteiden yksikön varhaiskasvatuksen koulutuk-
sen ja Tampereen seutukunnan kuuden kunnan (Tampere, 
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) yhteisen 
Kumppanuuspäiväkotiverkoston toiminta syksyllä 2013.

Työelämäsuhteilla on pitkä historia lastentarhan- 
opettajien koulutuksessa. Yhteistyössä on ollut havaitta-
vissa erilaisia vaiheita, jotka liittyvät niin varhaiskasva-
tusta, varhaiskasvatuksen ammatillisuutta sekä varhais-
kasvatuksen pedagogiikkaa kuin ammattilaisten koulu-
tustakin koskevien ajattelutapojen yhteneväisyyteen tai 
eroavaisuuteen kentällä ja koulutuksessa. Ajoittain suhteet 
ovat olleet herkempiä konflikteille. Yksi tällainen vaihe 
liittyi lapsilähtöisen pedagogiikan painottamiseen ensin 
opistokoulutuksessa ja myöhemmin yliopistokoulutukses-
sa. Tuolloin koulutuksen ja työelämän varhaiskasvatus-
työtä koskevien ajattelutapojen välille alkoi muotoutua 
eräänlainen sukupolvikuilu, joka vaikeutti yhteistyötä 
1990-luvulla. (Ks. Karila, 2013.)

Erityisen intensiivinen kehittämisen vaihe liittyi 2000- 
luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ongelmaperus-
taiseen oppimiseen. Tällöin Tampereen yliopiston lasten- 
tarhanopettajakoulutuksen opetussuunnitelma rakennet-
tiin ongelmaperustaisesti, ja oppimisympäristössä pai-
notettiin erilaisia autenttisia tilanteita. Yhteistyö varhais-

kasvatuksen kentän kanssa oli varsin tiivistä. Ajanjaksoon 
liittyi kuitenkin jonkin verran kentältä nousevia ennakko-
luuloja sen osalta, tuottiko ongelmaperustainen koulutus 
työelämän tarvitsemaa osaamista. Tässäkin oli nähtävissä 
selkeä sukupolvien eroavaisuus erityisesti ammatillisuu-
den tulkinnoissa. Kentän kriittiset näkökulmat painotti-
vat valmiuksia, joiden avulla nuori ammattilainen kyke-
nee toimimaan heti valmistuttuaan arkisissa tilanteissa. 
Koulutuksessa painotettiin tiedonhankinnan, ongelman- 
ratkaisun ja reflektion valmiuksia. Käytännön osaamisen 
uskottiin rakentuvan työkokemuksen kertymisen myötä.  
Ongelmaperustaisen oppimiseen liittyi ennakkoluuloja 
myös akateemisella kentällä – sen tulkittiin uusintavan 
vallitsevia työelämäkäytäntöjä. Tässä kritiikissä ei ha-
vaittu ongelmaperustaisen opetussuunnitelman tutkivaa 
otetta eikä sen työelämää uudistavaa luonnetta.

Kuluneen vuosikymmenen aikana koulutuksen ja työ-
elämän suhteissa on noussut edelleen esiin uusia kysy-
myksiä, jotka liittyvät lastentarhanopettajan ammatilli-
suuden tai asiantuntijuuden tulkintoihin ja koulutuksessa 
rakentuneen tiedon ja osaamisen käyttämisen oikeu-
tuksiin tai mahdollisuuksiin. Yliopistosta valmistuneet 
lastentarhanopettajat kokevat vaikeana asemoitua työ- 
yhteisöön erityisesti koulutuksessa hankitun teoreettisen 
ja tutkimusperustaisen tiedon suhteen, koska kokemus-
tietoa pidetään työelämässä usein muita tiedon muotoja 
legitiimimpänä. (Karila & Kupila, 2010.) Tilanne on pul-
mallinen nuorten ammattilaisten asiantuntijuuden kehitty-
misen kannalta, mutta kohtalokas koko varhaiskasvatuk-
selle. Havaittavissa on jonkin verran alalta pois siirtymistä, 
mikä työvoimapulan oloissa on ongelmallista.
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Mainitut ilmiöt olivat yhtenä pontimena Kumppanuus-
päiväkotiverkostohankkeelle. Hankkeen kantavana aja-
tuksena on kehittää sellaisia toiminnan areenoita, joilla 
mahdollistuu varhaiskasvatuksen kentän ammattilaisten, 
yliopiston varhaiskasvatuksen tutkijoiden, opettajien sekä 
opiskelijoiden yhteinen, kumppanuusperustainen tutkimi-
nen ja oppiminen ja niiden kautta niin varhaiskasvatuksen 
kuin koulutuksenkin käytäntöjen kehittäminen. Kyse siis 
on koulutuksen ja työelämän rajapinnat ylittävän tutkivan 
ja oppivan yhteisön rakentamisesta.

Kumppanuuspäiväkotiverkostohanketta suunniteltiin 
yhdessä opiskelijoiden, kuntien varhaiskasvatuksen toi-
mijoiden ja Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen hen-
kilöstön kesken. Tässä vaiheessa neuvoteltiin suuntaviivat 
toiminnalle sekä kriteerit kumppanuuspäiväkodeille. Va-
linnan kriteereiksi muodostuivat halu sitoutua yhteiseen 
toimintaan sekä halu osallistua yhteiseen tutkimiseen, 
käytäntöjen kehittämiseen ja uuden tiedon yhteiseen luo-
miseen. Päiväkodeissa opiskelijoiden oppimista ohjaavien 
mentoreiden toivottiin olevan mentor-koulutettuja. Päivä-
kotien johtajien sitoutumista kehittämistyöhön pidettiin 
tärkeänä. Kumppanuuspäiväkotiverkostossa mukana ole-
vat kunnat valitsivat hankkeeseen 53 päiväkotia.  Hank-
keelle nimettiin kuntien edustajista, opiskelijoista ja yli-
opiston tutkijoista koostuva ohjausryhmä, joka koordinoi, 
arvioi ja kehittää hankkeen toimintaa.

Toiminnan konkreettisiksi sisällöiksi valikoituivat yhtei-
nen tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijoiden päivä-
kodeissa ja esiopetuksessa tapahtuvan työssäoppimisen 
kehittäminen sekä mentoreiden koulutuksen järjestämi-
nen. Verkoston tiedottamisen, keskustelun ja ohjauksen 
välineeksi luotiin blogiympäristö Seutuvarha.

Oppiminen Kumppanuuspäiväkoti- 
verkoston rajavyöhykkeellä

Kumppanuuspäiväkotiverkoston toiminnan tavoitteiksi 
määriteltiin sellaisten rakenteiden ja toimintojen luominen, 
jotka mahdollistaisivat kaikkien osapuolten oppimisen ja 
uuden tiedon luomisen kahden toimintajärjestelmän –  
yliopiston ja kumppanuuspäiväkotien – rajavyöhykkeellä.

Rajavyöhyketoiminnassa on parhaimmillaan mahdol-
lisuus käydä moniäänisiä merkitysneuvotteluja, löytää 
uusia merkityksiä sekä tuottaa kokonaan uudenlaisia, 
innovatiivisia ratkaisuja. (Edwards, 2011.) Lisäksi raja-
vyöhyketoiminta tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden tun-
nistaa oman identiteettinsä ja vahvuutensa sekä toisen 
organisaation resurssit. Näin mahdollistuu käytettävissä 
olevien voimavarojen tehokas hyödyntäminen.  (Edwards, 
2011; Santos & Eisenhart, 2005.) Rajavyöhyketoiminnassa 
toimijoiden riittävä erilaisuus on yksi toiminnan edel-
lytyksistä. Toimijoiden erilaisuutta voi olla esimerkiksi 
kokemuksen määrä, erilainen tapa ratkaista ongelmia sekä 
erilainen asiantuntijuus. (Edwards 2011.)

Kumppanuuspäiväkotiverkoston yhteisenä tietona voi-
daan pitää varhaiskasvatuksen yleistä tietoperustaa ja 
orientaatiota, kuten esimerkiksi lapsen kehitykseen, var-
haiskasvatuksen yhteiskunnalliseen kontekstiin, oppimi-
seen ja lapsuuteen liittyvää tietoa. Päiväkotien erikois-
tunutta osaamista ovat historiallisesti ja kulttuurisesti 

muotoutunut kokemus- ja käytäntötieto sekä lasten, per-
heiden ja työyhteisön tuntemus. Yliopiston vahvuutena 
voidaan pitää tutkimusperustaisuutta, varhaiskasvatuksen 
teoreettisen tiedon luomista ja välittämistä. Rajavyöhyke-
toiminnalle ominainen moninaisen tiedon siirtyminen, tul-
kinta ja uudelleen luominen (Carlile, 2004;  Edwards, 2011) 
mahdollistuu kumppanuuspäiväkotiverkoston toiminnan 
kokonaisuudessa.

Rajavyöhyketoiminnassa painotetaan usein toimijoiden 
keskinäisen riippuvuuden merkitystä. Tässä hankkees-
sa keskinäistä riippuvuutta lisää yhteinen tavoite, jota 
olisi vaikea saavuttaa ilman toisten toimijoiden asian- 
tuntijuutta (Carlile 2004). Kumppanuuspäiväkoti- 
verkoston toiminnassa keskinäinen, positiivinen riippu-
vuussuhde on tunnistettavissa; työelämän ja yliopiston 
yhteistyö mahdollistaa laadukkaan koulutuksen toteu-
tuksen sekä asiantuntevan henkilöstön valmistumisen 
varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Kokemuksia Kumppanuuspäiväkoti- 
verkoston toiminnasta

Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana toiminta on kes-
kittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen kehittämiseen.  
Palaute työssäoppimisen jaksoista on ollut pääsääntöi-
sesti myönteistä, ja opiskelijat kokevat työssäoppimisen 
merkitykselliseksi lastentarhanopettajan asiantuntijuuden 
ja identiteetin kehittymisen kannalta. Mentorit näkivät 
pedagogiset keskustelut opiskelijoiden kanssa mielenkiin-
toisiksi ja ajatuksia herättäväksi. Mentoreiden koulutukset 
koettiin mielekkäiksi ja mentorit totesivat oppineensa kou-
lutuksissa opiskelijan ohjaustaitojen lisäksi laajempaakin 
osaamista varhaiskasvatuksesta.

Kumppanuuspäiväkotiverkostoon kuuluvat Tampereen 
seudun kunnat ovat toteuttaneet verkoston toimintaa hie-
man eri tavoin, omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan kä-
sin. Joissakin kunnissa on kehitetty opiskelijoiden työssä- 
oppimisen perehdytysjärjestelmää, toisissa luotu omia 
kumppanuusryhmiä ja joissain taas panostettu Kump-
panuuspäiväkotiverkoston toiminnasta tiedottamiseen. 
Palautteen perusteella voidaan todeta, että päiväkodit 
ovat sitoutuneita verkoston toimintaan. Hanke koetaan 
positiivisena voimavarana päiväkotityölle ja se nähdään 
toimivana yhteistyön mahdollisuutena.

Kumppanuuspäiväkotiverkosto tarjoaa monia kiinnos-
tavia tutkimuskohteita ja mahdollisuuksia tutkimusaineis-
ton keräämiseen. Verkoston ensimmäisen toimintavuoden 
aikana sekä opiskelijat että yliopiston opettajat ja tutkijat 
ovat käynnistäneet useita tutkimushankkeita.

Kumppanuusverkoston toimintaan liittyy myös haastei-
ta. Uusi toimintamalli on kaikille kumppaneille aiempaa 
vaativampi. Kumppanuuspäiväkodeissa työskentelevän 
henkilöstön vaihtuminen on hankaloittanut hankkeeseen 
sitoutumista.  Vuoden kuluessa on myös osoittautunut, 
että yhteisen tutkivan toiminnan muotojen ja rakenteiden 
luominen vaatii aikaa. Tämä asia onkin päädytty ottamaan 
verkoston tulevan vuoden toiminnan keskiöön.

Korkeakoulutuksen arviointineuvoston julkaisemassa 
varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointiraportissa yli-
opistollisen varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisen 
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kohteeksi nousi yhteistyön lisääminen harjoittelupaik-
kojen kanssa sekä harjoittelun ohjaajien koulutuksen 
vahvistaminen. Lisäksi toivottiin yliopistollisen koulu-
tuksen työelämälähtöisyyden vahvistamista sekä opetus-
suunnitelmayhteistyön kehittämistä. (Karila ym., 2013.) 
Kokonaisuutena voidaan arvioida, että Kumppanuus- 
päiväkotiverkosto tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin 
sekä toimivan areenan ja yhteistoiminnan mahdollisuu-
den varhaiskasvatuksen ja koulutuksen käytäntöjen kehit-
tämiseen yliopiston ja työelämän rajavyöhykkeellä.

Kirsti Karila toimii professorina, Henriikka Turtiainen 
yliopistonlehtorina ja Tuulikki Ukkonen-Mikkola 
yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston 
kasvatustieteiden yksikössä.
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Yhteistoiminnallinen oppiminen yliopiston 
perusopetuksessa – esimerkkinä palapelityöskentely

Yhteistoiminnallisen opetuksen menetelmät ja periaatteet on havaittu hyödyllisiksi myös yliopisto-opetuksessa: ne tukevat paitsi syvällisempää oppimista myös opiskelijoiden 
ongelmanratkaisukykyjen ja työelämätaitojen kehittymistä (ks. esim. Qin, Johnson & Johnson, 1995; Repo-Kaarento, 2006; Virtanen, Mikkilä-Erdmann, Murtonen & Kääpä, 
2010; Ollila, Raisio & Vartiainen, 2012; Lahtinen & Nevgi, 2014). Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia. Tärkeä osa 
opiskelijoiden työelämätaidoista liittyy tekstitaitoihin ja niiden opettamiseen sekä arviointiin. Oppiaine on sitoutunut jatkuvaan opiskelijalähtöisen opetuksen kehittämiseen. 
Verkko-opetuksesta ja monimuoto-opetuksesta on oppiaineen parissa pitkä ja laaja kokemus. Esittelen tässä artikkelissani opetuskokeiluni Tekstiopin kurssilla, jossa hyödynsin 
yhteistoiminnallisia menetelmiä, perinteisen ryhmätyöskentelyn lisäksi erityisesti palapelityöskentelyn periaatteeseen tukeutuvaa ryhmätyöskentelyä.

Yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohdat

Tässä artikkelissani tarkoitan yhteistoiminnallisella oppi-
misella pedagogista lähestymistapaa, jossa lähtökohtana 
on sellainen ryhmätyöskentely, jossa yksilöllisen oppimis- 
tuloksen saavuttamiseksi ryhmän jäsenet tarvitsevat toi-
siaan. Opettajan tehtävänä on rakentaa puitteet tälle 
työskentelylle. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ryhmä-
työskentely voi olla muodoltaan hyvinkin monenlaista, 
usein keskustelua sekä tehtävien ja harjoitusten tekemis-
tä yhdessä. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hyödyn-
netään ryhmän kaikkien jäsenten yhteistä työskentelyä, 
jossa jokaisen tietämyksellä, osaamisella ja toiminnalla 
on merkitystä oppimistavoitteen saavuttamisessa. Keskei-
sellä sijalla ovat ryhmän jäsenten positiivinen keskinäinen 
riippuvuus, jokaisen ryhmän jäsenen yksilöllinen vastuu 
aktiivisesta työskentelystä sekä toimiva vuorovaikutteinen 
viestintä ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. Lähestymis-
tavassa korostetaan ryhmädynamiikan merkitystä – jotta 
ryhmä kykenisi tavoitteelliseen, sujuvaan ja hedelmäl-
liseen yhteistyöhön, on sen jäsenten sitouduttava huo-
lehtimaan ryhmän positiivisesta kiinteydestä ja hyvästä 
ryhmähengestä. Yhteistoiminta ja ryhmään kuuluminen 
ovat tärkeitä myös ihmisen identiteetin kannalta. (Repo-
Kaarento, 2006, 2009; Ollila, Raisio & Vartiainen, 2012.)

Opetuskokeilun tausta

Toteutin kokeilun Oulun yliopiston humanistisessa tiede- 
kunnassa suomen kielen oppiaineessa syksyllä 2012. Suo-
men kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen 
tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen 

käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. 
Oppiaine ei suoraan valmista mihinkään ammattiin, vaan 
opiskelijat valitsevat sivuaineensa sen perusteella, mil-
laisiin työtehtäviin aikovat. Valtaosa oppiaineen opiske-
lijoista valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi 
perusasteelle tai lukioon. Monet työllistyvät myös suomen 
kielen ja viestinnän opettajiksi ammatillisiin oppilaitoksiin 
tai ammattikorkeakouluihin sekä suomi toisena ja vieraa-
na kielenä -opettajiksi. Pieni osa valmistuneista sijoittuu 
tutkijoiksi; osa toimittajiksi, kielenhuollon ammattilaisiksi 
tai tiedottajiksi. Tavoitteena on taata kaikille valmistuneil-
le mahdollisuus hankkia sellaiset työelämätaidot, että he 
kykenevät toimimaan erilaisissa tehtävissä suomen kielen 
ammattilaisina. (Ks. Humanistisen tiedekunnan opinto-
opas 2013–2015).

Opetuskokeilun kohteena ollut Tekstiopin kurssi on 
laajuudeltaan 4 opintopistettä. Se kuuluu aineopintojen 
teksti-moduuliin (ks. kuvio 1). Kurssi järjestetään lähi-
opetuksena, mutta sen voi suorittaa myös joko osittain tai 
kokonaan verkko-opiskeluna. Kurssin osaamistavoitteet 
ovat seuraavat: opiskelija tunnistaa tekstiopin keskeiset 
käsitteet ja pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien 
analysointiin sekä syventää kielenhuollon taitojaan. (Ks. 
Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 2013–2015). Kurs-
sin keskeisenä asiasisältönä tarkastellaan genreä ja dis-
kurssia, tekstin sisällön ja muodon rakenteita sekä tekstien 
analyysia ja kielenhuoltoa (ks. esim. Heikkinen, 2000; 
Hyvärinen, 2012; Valtonen, 2012).

Tekstiopin kurssin kehittämisen ja samalla opetus- 
kokeilun taustalla oli pyrkimys suunnata kurssilla käsi-
teltäviä sisältöjä niin, että se paremmin palvelisi opiske-
lijoiden työelämätaitojen oppimista. Tavoitteena oli paitsi 
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muokata kurssin sisältöjä myös kehittää opetusta niin, että 
syväsuuntautunut oppiminen ja kokonaisuuksien hahmot-
taminen paranisivat. Tekstiopin kurssin muokkaamisessa 
kiinnitettiin erityistä huomiota niihin tekstitaitoihin ja 
siihen asiantuntemukseen, joita opettajaharjoittelijoilta jo 
vaaditaan. Asiasisältöjen ydinainesanalyysissa (ks. esim. 
Nevgi & Lindblom-Ylänne, 2009, 146) käytettiin apuna 
lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja sekä lukion 
opetussuunnitelmaa.

Tekstikursseilla tavoiteltavia keskeisiä työelämätaitoja 
ovat sujuva erifunktioisten, vaativien tekstien tuottami-
nen, korjaaminen ja kriittinen arviointi sekä luonnollisesti 
erilaisten kirjoitusprosessien opettaminen ja ohjaaminen. 
Näiden kurssien pohjalta opiskelijoiden tulisi myös saa-
vuttaa riittävät taidot kyetäkseen laadukkaaseen tekstin 
tutkimukseen. Näiden työelämätaitojen omaksumisessa 
on oppiaineessa erittäin keskeinen rooli juuri Tekstiopin 
kurssilla. Sivuaineopiskelijoiden tulisi saavuttaa riittävät 
työelämätaidot perus- ja aineopintojen perusteella; pääai-
neopiskelijoille taas Tekstiopin kurssi on keskeinen teks-
tien tutkimisen työkaluihin ja käsitteisiin tutustumisessa.

Palapelityöskentely tekstiopin kurssilla

Syksyllä 2012 kurssilla oli 40 opiskelijaa. Kurssilla oli kah-
deksan kahden tunnin pituista kontaktiluentoa kerran vii-
kossa. Kontaktitapaamisten välillä oli opiskelijoiden itse-
näinen ryhmätyöjakso, jonka aikana he tekivät annettuja 

Kuvio 1. Tekstiopin kurssi suhteessa muihin suomen kielen oppiaineen tekstikursseihin

tehtäviä yhdessä (ks. kuvio 2.) Painotin opiskelijoille, että 
tällä työskentelytavalla he sitoutuvat ryhmätyöskentelyyn. 
Sisällöistä ja tehtävistä keskusteltiin kontaktitunneilla, ja 
kurssin lopuksi jokainen osallistui soveltavaan tenttiin.

Kurssin aluksi pyysin opiskelijoita muodostamaan itse 
haluamansa kokoiset ryhmät. Saman ryhmän oli tarkoitus 
toimia koko kurssin ajan. Annoin myös mahdollisuuden 
työskennellä yksin tai pareittain, ja muutama valitsikin 
parityöskentelyn; pari opiskelijaa halusi myös opiskella 
yksin. Kaiken kaikkiaan kurssi jakaantui seitsemään 3–7 
hengen ryhmään. Opiskelijat olivat pääasiassa toisen vuo-
sikurssin opiskelijoita, jotka olivat opiskelleet suhteellisen 
kiinteänä ryhmänä perusopinnot ja jatkaneet yhdessä 
aineopintoihin. Luontevia ryhmiä oli jo syntynyt. Tiesin, 
että osa opiskelijoista vietti yhdessä vapaa-aikaa ja hyö-
dynsi ryhmätyöskentelyä myös itsenäisen työskentelyn 
osioissa useilla kursseilla. Kun opiskelijat saivat ryhmäy-
tyä itse, motivoituivat he hyvin ryhmätyöskentelyyn ja 
myös sitoutuivat siihen.

Ryhmätyöskentely ja tehtävien tekeminen perustui  
vapaaehtoisuuteen eikä luennoilla ollut myöskään läsnä-
olopakkoa. En kontrolloinut tehtävien tekemistä millään 
tavalla. Niitä ei tarvinnut palauttaa mihinkään eikä niitä 
arvioitu. Näin ne eivät luonnollisesti vaikuttaneet kurs-
sin arvosanaankaan millään tavalla. Tarkoituksenani oli 
tällä opetusmenetelmällä ohjata opiskelijoita työskente-
lemään aktiivisesti koko kurssin ajan ja tähtäämään syvä- 
rakenteiseen oppimiseen, kenties myös parempaan ar-

Kuvio 2. Tekstiopin kurssin rakenne syksyllä 2012
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vosanaan kurssista. Kokemus aiemmilta kursseiltani oli, 
että kurssin teoreettisesti painottunut sisältö sai useimmat 
opiskelijat turvautumaan pintasuuntautuneeseen opiske-
luun juuri ennen tenttiä.

Aluksi kurssi eteni niin, että ohjeistin opiskelijoita teke-
mään verkkoympäristössä (Optima) olevat tehtävät ryhmä- 
työnä (tai yksin) omalla vapaa-ajallaan aina kontakti- 
luentojen välissä. Kontaktiluennon aluksi kävimme teh-
tävät läpi yhteisen keskustelun kautta. Huomasin, että 
kaikki ryhmänjäsenet eivät olleet yhtä sitoutuneita työs-
kentelyyn ja että monissa ryhmissä osa jäsenistä oli poissa 
luennoilta. Siksi päätin siirtyä palapelityöskentelyyn jo 
kolmannen kontaktitapaamisen jälkeen.

Opiskelijoiden kurssin alussa itse muodostamat ryhmät 
toimivat palapelityöskentelyssä ns. kotiryhminä. Ohjeis-
tin ryhmät jakamaan vastuualueet kustakin tehtävästä 
tai opiskeltavasta osiosta niin, että jokainen jäsen toimi 
asiantuntijan roolissa jossakin aihealueessa. Opiskelijat 
hoitivat vastuualueiden jakamisen itsenäisesti. Jokaisen 
asiantuntijan tehtävänä oli perehtyä omaan vastuualuee-
seensa ennen seuraavaa kontaktitapaamista niin, että hän 
kykenisi opettamaan asian hyvin muille ja varautumaan 
toisten (myös opettajan) kysymyksiin. Kehotin opiskelijoi-
ta tapaamaan itsenäisen työskentelyn jaksolla tarvittaessa 
myös ryhminä ja käsittelemään yhdessä tehtäviä. Annoin 
opiskelijoille seuraavat toimintaohjeet, joita noudatettiin 
jokaisella kontaktitapaamisella:

1. Lähtökohtana on oma ryhmä, joka on toiminut tähän-
kin asti. Se on jokaisen kotiryhmä.

2. Kotiryhmässä jokainen saa oman aiheen, jonka val-
mistautuu opettamaan muille ryhmäläisille. Jokaiseen 
kotiryhmään tulee samat aiheet jaettavaksi.

3. Luennolla työskentely aloitetaan asiantuntijaryhmissä. 
Kaikki saman alan asiantuntijat kokoontuvat ryhmäksi: 
kotiryhmät siis hajoavat asiantuntijaryhmiin. Asian-
tuntijat jakavat osaamisensa keskenään ja keskustelevat 
omasta yhteisestä aiheestansa sekä miettivät, miten asi-
an voisi parhaiten opettaa muille omassa kotiryhmässä. 

4. Kaikki palaavat kotiryhmiinsä, ja jokaisen alan asian-
tuntija opettaa vuorollaan omassa kotiryhmässään 
oman aihealueensa muille ryhmäläisille.

Kontaktitapaamisissa purimme vielä ryhmätyöt niin, että 
keskustelimme yhdessä jokaisesta aihealueesta. Kiertelin 
myös keskustelun aikana jokaisen ryhmän luona ja osal-
listuin tarvittaessa keskusteluun. Opiskelijat myös pyysi-
vät minua keskustelemaan kanssaan haastavista aiheista, 
etenkin asiantuntijaryhmissä kokoontuessaan.

Pohdinta

Kokeiluni tulokset, joita tässä pohdin, ovat osin lähes 
heuristisia havaintoja ja kokemuksia, osin näyttöön pe-
rustuvia faktoja. Aloitan havainnoistani ja etenen sitten 
opiskelijapalautteen ja tenttitulosten analyysiin.

Ensimmäinen havaintoni palapelityöskentelyn aloituk-
sen jälkeen oli, että opiskelijat kävivät ahkerammin lu-
ennoilla: poissaolijoita oli vähän. Ryhmät keskustelivat 
vilkkaasti, ja myös yhteisessä ryhmätöiden purussa entistä 

useampi otti osaa keskusteluun. Opiskelijat haastoivat 
opettajaa hyvinkin syvällisillä ja perehtyneillä kysymyksil-
lä ja keskusteluilla: he uskalsivat operoida käsitteillä, jotka 
aiemmin olivat jääneet kurssilla hämäräksi. Huomasin, 
että ryhmätyöskentely oli entistä sitoutuneempaa useim-
milla, kun jokaisella oli oma vastuualue, joka piti opettaa 
muille. Tenttivastauksista huomasin, että kokonaisuuksien 
hahmottaminen oli nyt onnistunut paremmin kuin aiem-
milla kursseilla.

Opiskelijapalautteen perusteella kokeilu oli onnistunut. 
Palautteita annettiin 19, ja vain yhdessä lomakkeessa 
todettiin, että oma ryhmä ei toiminut, koska jäsenten 
motivaatio opiskeluun vaihteli ja yhteisiä tapaamisaikoja 
luentojen ulkopuolella oli hankala löytää. Kaikki muut 
pitivät palapelityöskentelyä onnistuneena. Opiskelijat to-
tesivat, että ryhmätöissä pääsi syvällisesti pohtimaan 
kurssin sisältöjä ja myös tentti muistutti soveltavuudes-
saan ryhmätöitä. He pitivät hyvänä, että tentissä tarvittiin 
ryhmätöissä hankittuja taitoja ja ymmärrystä käsitteiden 
suhteista. Ryhmätyöskentelyn ja luentojen katsottiin tu-
kevan hyvin toisiaan; teoriasta ikään kuin siirryttiin heti 
käytäntöön. Myös ryhmätöiden aiheiden ja oppimistavoit-
teiden koettiin tukeneen hyvin toisiaan. 

Kaksi vastaajaa totesi, että vaikka he eivät yleensä pidä 
ryhmätöistä, tällä kurssilla ryhmätyöt toimivat loistavasti 
ja oppiminen sujui. Useat vastaajat toivat esille, että asi-
oita tuli pohdiskeltua moneen kertaan, minkä ansiosta 
ne jäivät paremmin mieleen. Vaikka tuntui turhauttavalta 
toistaa samoja asioita, tenttiin lukiessa palapelityöskente-
lyn hyödyn huomasi, kun vaikeatkin termit olivat työsken-
telyn myötä avautuneet. Myös kertausta kontaktituntien 
alussa kiiteltiin, ja palapelityöskentely koettiin opiskeli-
jalähtöiseksi menetelmäksi. Ryhmätöiden onnistumisesta 
toivottiin palautetta, mikä olisi kenties motivoinut vielä 
enemmän keskittymään ryhmätöihin.

Tekstiopin tenteistä arvosanat olivat pääsääntöisesti 
hyviä. Ensimmäiseen tenttiin saapui 26 opiskelijaa, mikä 
sekin on jo sinällään saavutus. Kukaan ei saanut hylät-
tyä eikä edes alinta mahdollista hyväksyttyä arvosanaa. 
Arvosanat kolme ja neljä olivat yleisimpiä (arvosteluas-
teikko on yhdestä viiteen): 3 tenttijää sai arvosanan 2, 11 
arvosanan 3, 10 arvosanan 4 ja 2 arvosanan 5. Toiseen 
tenttiin saapui kuusi opiskelijaa, ja arvosanat jakaantuivat 
seuraavasti: 3, 4, 1, 1, 5 ja 2. Kolmannessa eli viimeisessä 
tentissä oli 11 osallistujaa, joista yhden suorituksen jou-
duin hylkäämään. Muut arvosanat olivat 2, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 
1, 5 ja 2. Tulokset olivat siis kaiken kaikkiaan varsin hyvät.

Huolimatta positiivisesta opiskelijapalautteesta ja hy-
västä tenttimenestyksestä näen kokeilussani selkeitä ke-
hittämisen paikkoja. Näkisin, että ryhmätöistä olisi hyvä 
antaa palautetta ja niitä kannattaisi kontrolloida jotenkin. 
Toiminnan tulisi olla strukturoidumpaa siten, että opettaja 
auttaisi muodostamaan toimivat, suunnilleen yhtä suuret 
ryhmät ja jakaisi vastuualueet tasaisesti. Olisi varmasti 
hyödyllistä kokeilla ryhmissä myös yhteistoiminnallisia 
rooleja ja vastuuttaa näin opiskelijoita huolehtimaan siitä, 
että ryhmädynamiikka toimii ja kaikki saavat yhdenver-
taiset mahdollisuudet oppia (Repo-Kaarento, 2009, 291).

Yhteistoiminnalliset menetelmät vaativat aikaa ja rau-
haa syventymiseen. Tekstiopin kurssi tarjoaakin jatkossa 
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siihen paremman mahdollisuuden, kun kurssi laajenee 
uuden opintosuunnitelman myötä viiden opintoviikon 
kokonaisuudeksi. Kurssille voisi myös ottaa vaikkapa 
ylioppilasaineiden korjaamista, jota opiskelijat voisivat 
ryhmätyönä toteuttaa. Tällainen olisi tuleville opettajille 
erittäin hyödyllistä harjoitusta. Kokeilussani huomasin, 
että ne asiat, jotka oli käsitelty palapelityöskentelyn avulla, 
osattiin tentissä, mutta luentojen ja itsenäisen opiskelun 
kautta käsiteltyjä asioita ei osattu yhtä hyvin.

Elina Palola toimii suomen kielen tuntiopettajana Oulun 
yliopistossa.
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Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn 
merkitys opintoihin sitoutumiselle

Kirjoituksessa esitellään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen alkuvaiheen opinto-ohjauksen toimintamallia ja pohditaan ensimmäisten opintovuosien opinto-ohjauksen 
merkitystä opintoihin kiinnittymiselle ja sujuvuudelle kohti suoritettavaa tutkintoa. Kemian laitoksella on tehostettu alkuvaiheen opinto-ohjausta Henkilökohtainen opinto-
suunnitelma -kurssin avulla. Kurssin tavoitteena on kasvattaa kemian opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa ja tätä kautta vaikuttaa opintojen valmistumiseen määräajassa. 
Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan nähdä opintojaan sitoutuneesti jatkavien opiskelijoiden lukumäärän kasvaneen merkittävästi. 

Johdanto

Opinto-ohjaus korkeakouluissa eli hops-työskentely hen-
kilökohtaisine opinto- tai opiskelusuunnitelmineen on 
nykyään olennainen osa opiskelua. Opinto-ohjauksen 
kehittämistyö yliopistoissa on noussut esiin monissa eri 
yhteyksissä (Nahkola, Hirsto & Lumikko, 2012; Penttinen, 
Skaniakos, Ansela & Plihtari, 2011). Erilaiset työelämän 
vaatimukset, opetettavat sisällöt, opetussuunnitelmat ja 
tehokkuuden kriteerit ovat nostaneet esiin keskustelun 
yliopisto-opiskelun nopeuttamisesta. Yliopistot ovat lähte-
neet ratkomaan erilaisia opintoihin liittyviä ongelmakohtia 
muun muassa lisääntyvän opinto-ohjauksen avulla (An-
sela, Haapaniemi & Pirttimäki, 2005; Penttinen ym., 2011; 
Vehviläinen, Heikkilä, Mikkonen & Nieminen, 2009).

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen sujuvuutta tarkas-
televien tutkimusten mukaan ensimmäisen opintovuoden 
merkitys opintojen onnistuneelle käynnistymiselle ja sa-
malla kiinnittymiselle opiskeltavaan aineeseen korostuu 
(Korhonen & Rautopuro, 2012; Lairio & Penttilä, 2007; 
Lähteenoja, 2010; Vuorinen ym., 2005). Korkeakoulu- 
opiskelijoiden opinto-ohjauksen keskittäminen ensimmäi-
siin opintovuosiin on vaikuttanut positiivisesti opinto-
jen jatkuvuuteen ja vähentänyt opintojen keskeyttämistä. 
Opintojen keskeyttämisen tai niiden hitaan etenemisen 
taustalla olevia syitä ovat olleet esimerkiksi epävarmuus 
valitusta opintoalasta ja omista opiskelutaidoista, ajan-
hallinnan ongelmat sekä opiskelijoiden työssäkäynti ja 
stressi (Aho, Hynninen, Karhunen & Vanttaja, 2012; Haili-
kari & Sjöblom, 2012; Saarenmaa & Virtanen, 2011; Törmä, 
Korhonen & Mäkinen, 2012).

Hops itsessään on perinteisesti Jyväskylän yliopistossa 
toteutettu sähköisellä eHops-työkalulla, jossa on mahdol-

lista mekaanisesti valita tutkintoon kuuluvat kurssit ja 
opintokokonaisuudet. Opinto-ohjaustyötä toteutetaan hy-
vin eri tavalla eri yliopistoissa tai jopa yksiköissä yliopis-
ton sisällä. Ohjaustyön sisältöjä säätelevät muiden muassa 
yliopistolaki ja yliopistojen tutkintosäännöt, joiden mu-
kaan opetusta järjestävien yksiköiden tulee suunnitella ja 
antaa opetusta ja ohjausta siten, että opiskelijat pystyvät 
etenemään opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunni-
telmansa eli hopsin mukaan. Lisäksi tutkintosäännössä 
säädetään myös opiskelijan erilaisista ohjaustarpeista ja 
niiden saatavuudesta opiskelun kaikissa vaiheissa (Yli-
opistolaki, 2009; Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö, 
2010).

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella on pyritty kat-
tavan opinto-ohjaus- ja opetusuudistuksen ohella kiin-
nittämään huomiota erityisesti opintojen alkuvaiheiden 
ohjauksen ja hyvinvoinnin merkitykseen opiskelijoiden 
sitoutumisessa sekä opiskelupaikkaan että opiskeltavaan 
aineeseen. Hops-työskentelyyn on haluttu kiinnittää eri-
tyistä huomiota ottamalla siihen mukaan opiskelijan koko-
naisvaltainen opiskeluprosessin tukeminen ja tulevaisuu-
teen suuntaavan ajattelun kehittäminen. Kemian laitok-
sella toteutettavan opinto-ohjausmallin tavoitteina ovat: 

•	 opiskelijoiden sitoutuminen kemian opiskeluun ja 
yliopistoon

•	 opiskelijoiden oman ajattelun kehittyminen ja innos-
tuksen kasvu aihepiirin opiskeluun

•	 opiskelijoiden vastuun hahmottaminen omista opin-
noistaan ja etenemisestään

•	 opiskelijoiden minäkuvan vahvistuminen ja ammatti-
identiteetin muodostuminen.
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Hops-ohjauksen käytännöt kemian laitoksella 

Nykyään 180 opintopisteen laajuinen luonnontieteiden 
kandidaatin (LuK) tutkinto kemiasta on mahdollista suo-
rittaa päätoimisesti opiskellen noin kolmessa vuodessa. 
Osa opiskelijoista suoriutuu opinnoistaan tässä ohjeelli-
sessa määräajassa ilman merkittäviä vaikeuksia. Toisaalta 
kemian laitoksella on havaittu useissa tutkimuksissakin 
esiin noussut ilmiö, jossa opiskelijoiden opinnot eivät ete-
ne tavoiteaikataulujen mukaisesti, vaikka viivästymiselle 
ei ole merkittäviä syitä kuten työssäkäyntiä, perhevapaita 
tai siirtymistä ensisijaiseen hakukohteeseen kuten lääke-
tieteeseen (Korhonen & Rautopuro, 2012; Aho ym., 2012). 
Sitouttavan ja määrätietoisen opinto-ohjauksen avulla on 
tuettu opiskelijoiden kasvavaa kiinnittymistä kemian opin-
toihin ja opiskelujen sujuvaa jatkamista tutkintoon asti.

Kemian laitoksella vuonna 2011 käyttöön otetussa hops-
ohjausmallissa hyödynnetään erilaisia ohjausmuotoja 
laajasti. Opinto-ohjaus toteutetaan koko LuK-tutkinnon 
suorittamisen ajan kestävänä yhden opintopisteen suu-
ruisena kurssina (Henkilökohtainen opintosuunnitelma 
Hops), johon sisältyy eri opintovuosille sijoittuvia pien-
ryhmätapaamisia ja yksilökeskusteluja sekä opiskelija-
ryhmille suunnattuja yhteisiä infotilaisuuksia opiskelijoita 
kiinnostavista aiheista. Opintojaan aloittaville opiskelijoil-
le nimetään oma hops-ohjaaja, jolla on samanaikaisesti 
ohjattavanaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuo-

Kuvio 1. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon HOPS-ohjaus kemian laitoksella

den opiskelijaryhmiä. Yksilökeskusteluissa opiskelijoiden 
hops-suunnitelmia käydään yhdessä läpi ja panostetaan 
erityisesti opintojen jatkuvuuteen LuK-tutkintoa ja tulevaa 
ammattia silmällä pitäen. 

Ryhmätapaamisissa aloitetaan henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman teko muiden yhteisesti keskusteltavien ja 
käsiteltävien aiheiden lisäksi. Tapaamisten aiheet tulevat 
pääsääntöisesti opiskelijoilta, ja näitä ovat olleet mm. 
kesätyöt, kemistien työllistyminen ja työnhaku. Lisäksi 
kukin hops-ohjaaja voi sovittujen kurssilinjauksien sisällä 
muokata omaa ohjaamistyötään kulloisenkin opiskelija-
ryhmän tarpeita vastaaviksi. Hops-ohjaajina toimivat lai-
toksella työskentelevät yliopistonopettajat, joiden pedago-
giseen pätevöittämiseen ja osaamisen kasvun tukemiseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Kuviosta 1 voidaan näh-
dä tällä hetkellä toteutettavan hops-ohjauksen linjaukset 
ja jakaantuminen koko LuK-tutkinnon ajaksi. 

Hops-ohjauskurssin tarkoituksena on erityisesti ma-
daltaa opiskelijoiden kynnystä hakea tukea opiskeluun 
liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä. Ohjaukseen osal-
listuminen on osa kurssisuoritusta, ja ohjaustilanteissa 
panostetaan jokaisen opiskelijan yksilölliseen kohtaami-
seen. Ohjauksen ja tuen hakemisen kynnystä madalletaan 
myös ohjaajien pysyvyyden kautta: sama hops-ohjaaja 
työskentelee samojen opiskelijoiden kanssa koko heidän 
LuK-tutkintonsa ajan. Lisäksi hops-ohjaajat työskentele-
vät merkittävissä määrin sekä kemian perus- että aine- 
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opetuksen luento- ja laboratoriokursseilla, jolloin opiske-
lijat oppivat tuntemaan opetushenkilökunnan läheisesti.

Tehostetun opinto-ohjauksen lisäksi kemian laitoksel-
la on panostettu jo pidemmän aikaa opiskelijoiden hy-
vinvointiin liittyviin asioihin olemalla mukana Jyväsky-
län yliopiston Student Life -toiminnassa. Siinä tarjotaan 
konkreettista matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin, 
opiskelukykyyn ja elämän eri osa-alueiden haasteisiin 
liittyvissä asioissa. Kemian laitoksella opiskelijoiden  
hyvinvointineuvojina eli Hyviksinä työskentelevät kaikki 
LuK-vaiheen hops-ohjaajat sekä opintoasioiden amanu-
enssi. Student Life -toiminta on tuonut ohjaustyöhön 
lisää osaamista myös muilta kuin opiskeluihin liittyviltä 
osa-alueilta. Kemian opiskelijan tukimuodot voidaan ylei-
sesti ottaen jakaa portaittain laitokselta saatavaan tukeen 
sekä yliopiston ja muiden tahojen tukimuotoihin kuvion 
2 mukaisesti.

Johtopäätökset

Hops-työskentelyn vaikutusta opintojen jatkuvuuteen ke-
mian laitoksella on tutkittu opiskelijatilastoista vuodesta 
2009 lähtien, jotta vertailua voitaisiin tehdä tehostetun 
hops-työskentelymallin toimivuudesta käytännössä. Jo 
muutaman vuoden perusteella voidaan sanoa, että opin-
tojaan toiselle opintovuodelle jatkaneiden opiskelijoiden 
suhteellinen osuus aloittaneiden opiskelijoiden lukumää-
rästä on suurempi kuin aiempina vuosina (kuvio 3). 
Vuosien 2010 ja 2013 välillä aloittaneista opiskelijoista 

Kuvio 2. Kemian opiskelijan ohjauksen toimijat

opintojaan jatkaneiden lukumäärä on välillä 67–72 %, 
kun taas vuonna 2009 aloittaneista opiskelijoista vain noin 
49 % jatkoi opintojaan toiselle opintovuodelle. Tämän 
perusteella voidaan sanoa, että opiskelijoiden opintojen 
jatkumista tukee selkeästi myös laitokselta eri muodois-
saan saatava ohjauksen tuki. 

Hops-ohjauksella on tavoiteltu myös opiskelijoiden mo-
tivaation kasvua opiskeltavaa ainetta kohtaan ja tätä 
kautta sitoutumista kemian laitokseen ja suoritettavaan 
LuK-tutkintoon. Toisaalta toistaiseksi saatavilla olevan 
tiedon avulla ei voida arvioida hops-ohjauksen suoranais-
ta vaikuttavuutta suoritettavien LuK-tutkintojen määrään. 
Lukumääriin vaikuttavat myös KELAn toteuttamat viime- 
aikaiset muutokset korkeakouluopiskelijoiden opinto- 
tukeen, joiden odotetaan nopeuttavan myös kemian opis-
kelijoiden LuK-tutkintojen suorittamista. Aikaisemmin ke-
mialla LuK-tutkinto kirjattiin suoritetuksi usein vasta FM-
tutkinnon yhteydessä, joten ei ole olemassa luotettavaa 
tilastotietoa LuK-tutkintojen lukumääristä suhteessa vuon-
na 2010 aloittaneiden opiskelijoiden kokonaislukumääriin.

Tavoitteina alkuvaiheen hops-ohjauksen muutoksessa 
ovat olleet erityisesti aloittavien opiskelijoiden integroi-
tuminen laitokseen ja opiskeltavaan aineeseen sekä opin-
tojen sujuva ja mielekäs aloitus. Opintojen sujuvuutta 
seurattaessa kiinnitetään erityistä huomiota niihin opis-
kelijoihin, jotka ovat suorittaneet 55 opintopistettä lu-
kuvuodessa. Kuvion 4 perusteella voidaan nähdä, että 
kemialla ensimmäisenä opintovuonna 55 opintopistet-
tä suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä on kasvanut 
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Kuvio 3. Opiskelijoiden opintojen jatkuvuus vuodesta 2009 lähtien
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Kuvio 4. Ensimmäisenä opintovuonna 55 opintopistettä suorittaneet opiskelijat [%]

merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Kasvun taustalla on 
hops-ohjauskurssin tavoitteiden ja toimintatapojen uudel-
leenmäärittely vuonna 2011 sekä ohjauksen tehostaminen 
opintojen suunnittelun suhteen.

Pelkkä opinto-ohjaus ei takaa opiskelijoiden opinto-
jen jatkamista kemialla. On syytä ottaa huomioon myös 
opintojen keskeyttämisen taustalla olevat syyt, joita ovat 
olleet muiden muassa armeija, elämänhallinnan haasteet 
ja siirtyminen ensisijaiseen hakukohteeseen (esimerkiksi 

lääketieteen opintoihin). Näiden opiskelijoiden erilaisten 
tarpeiden huomioimista tulee myös kriittisesti tarkastella 
hops-ohjaustyössä ja sitä kehitettäessä. Ensimmäisen vuo-
den (2011) jälkeen hops-kurssin vaatimuksia myös hieman 
muokattiin nykyiseen muotoonsa (mm. läsnäolovelvolli-
set ryhmätapaamiset) saatujen kokemusten perusteella, 
ja tästä aiheutuneet muutokset ovat näkyvissä selkeäs-
ti seuraavan vuoden opiskelijoiden opintojen jatkamis- 
tilastossa. Opiskelijoilta hops-ohjauksen yhteydessä saa-
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dun palautteen mukaan opiskelijoiden ohjauksen tarpeet 
ovat kasvaneet myös kolmantena opintovuonna siirryttä-
essä kohti LuK-tutkinnon suorittamista ja maisteriopintoja. 
Tähän voidaan reagoida hops-kurssilla muokkaamalla 
kurssirakennetta opiskelijoiden ohjaustarpeita vastaavaksi. 
Hops-työskentelyn kehittämistyö jatkuu laitoksella opiske-
lijoilta kerättävien palautteiden ja hops-ohjaajien saamien 
kokemusten perusteella. Selvää kuitenkin on, että määrä-
tietoisella ohjaustyöllä voidaan opiskelijoiden sitoutumista 
kemian opintoihin kasvattaa.

Piia Valto toimii yliopistonopettajana ja Jan Lundell 
professorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.
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Erillisistä molekyylibiologian harjoitustyö- 
kursseista tutkimusprojektiksi

Laboratorioharjoitustyöt ovat oleellinen osa monen luonnontieteellisen alan menetelmällistä ja metodologista koulutusta, ja niiden toivotaan valmistavan opiskelijoita 
suoriutumaan käytännön tutkimus- ja diagnostiikkalaboratorioiden tehtävissä. On kuitenkin selvää, että vain osa opiskelijoista tarvitsee opetettuja menetelmiä, ja lisäksi 
uudet menetelmät syrjäyttävät vanhoja yhä kiihtyvällä tahdilla. Harjoitustöillä täytyykin olla menetelmällisten tavoitteiden lisäksi muita yleisempiä työelämätavoitteita, 
kuten suunnittelu, hyvät laboratoriokäytännöt ja raportointitaidot. Esittelemme, miten yhdistimme koulutusohjelmassamme kaksi menetelmäkurssia mahdollisimman aitoa 
tutkimusprojektia simuloivaksi kokonaisuudeksi, joka tarjoaa mahdollisuuden opettaa ja arvioida opiskelijoita mahdollisimman aidossa työelämäympäristössä.

Johdanto

Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistyessä Itä-Suomen 
yliopistoksi tehtiin merkittäviä muutoksia tiedekuntien 
rakenteisiin ja määrään. Yksi rakenteellisista muutoksista 
oli biotieteiden koulutusohjelman hajottaminen siten, että 
biokemiaa ja molekyylibiologiaa käsittävä koulutus tuli 
terveystieteiden tiedekunnan (TT) lääketieteen laitoksen 
ja sen biolääketieteen yksikön vastuulle terveyden bio-
tieteiden, nyttemmin biolääketieteen, koulutusohjelman 
nimellä. Biokemian ja molekyylibiologian opetuksen siir-
tyminen terveystieteiden tiedekuntaan toi luonnollisesti 
mukanaan vahvan suuntautumisen nimenomaan ihmisen 
biologiaan ja terveyteen, mikä varmasti vastaisuudessa 
tukee Kuopion kampuksen perinteisesti vahvaa lääke- ja 
terveystieteellistä tutkimustoimintaa. Muutos loi myös 
hyvät puitteet koulutusyhteistyöhön terveystieteiden tiede- 
kunnan lääketieteellisen, farmasian, hoitotieteen ja ravit-
semustieteen koulutusten kanssa. 

Otamme tässä esille LuK-vaiheen molekyylibiologis-
ten laboratoriomenetelmien kurssikokonaisuuden, joka 
koostuu kahdesta 2. ja 3. vuosikurssin viiden opinto- 
pisteen kurssista. Menetelmäkurssien oppimistavoitteina 
oli perehtyä ja ymmärtää keskeisimpien molekyylibiologi-
an perusmenetelmien teoreettiset taustat ja hallita niiden 
suorittaminen käytännössä. Uudistuksessa toimme mu-
kaan työelämässä tarvittavien projektitaitojen tavoitteen, 
ja kurssit toteutettiin aitona tutkimusprojektina.  Projekti 
alkaa ensimmäisellä kurssilla tutkimusmallin kehittämi-
senä (indusoituvan promoottorielementin eristys ihmisen 
perimästä ja sen liittäminen reportteriplasmidiin) ja jatkuu 
seuraavalla kurssilla tutkimusmallin analyysinä (reportteri- 

plasmidin siirto nisäkässoluviljelmään, reportterigeenin 
indusointi sekä geenituotteen analysointi kvantitatiivisella 
polymeraasiketjureaktiolla ja fluoresenssimikroskopialla). 

Pyrkimyksenämme oli tuoda tutkimusmenetelmät esille 
niiden oikeassa kontekstissa projektin edetessä. Uskomme, 
että tämä motivoi opiskelijaa ja auttaa häntä omaksu-
maan käytetyt menetelmät paremmin kuin yksittäisten 
näennäisesti toisilleen vieraiden menetelmien opiskelu. 
Harjoitustöiden toteuttaminen projektiluonteisina myös 
tukee pyrkimyksiämme tuoda työelämävalmiuksia ope-
tukseen. Opiskelija on harjoitustyöt käytyään ikään kuin 
jo tehnyt yhden biolääketieteellisen tutkimusprojektin 
alusta loppuun, jolloin kynnys hakeutua tutkimusryhmiin 
suorittamaan opinnäytetyötä tai jatko-opintoja madaltuu. 

Kurssien suunnittelu ja toteutus

Toisen vuosikurssin kurssi (Molekyylibiologian perus- 
menetelmät 1, Mob1) muodostuu noin 15 oppitunnin luento- 
osuudesta, noin 30 tunnin harjoitustöistä sekä harjoitus- 
töiden alustus- ja yhteenvetoseminaareista. Kurssi- 
suoritukseen vaaditaan laboratoriopäiväkirjan huolelli-
nen ylläpito, tutkimusraportin kirjoittaminen sekä kirjalli-
nen tentti. Luennot käsittelevät pääsääntöisesti harjoitus- 
töissä eteen tulevia molekyylibiologian perusmenetelmiä 
ja niiden taustoja. 

Koska harjoitustöiden oli tarkoitus vastata aitoa tutkimus- 
projektia, etsimme sopivaa projektia yksikkömme tutki-
musryhmistä. Sopivaksi valikoitui tutkimusprojekti, jossa 
tutkittiin nisäkässolujen vastetta solun ulkoiselle suola-
konsentraatiolle. Harjoitustyössä eristettiin opiskelijoi-
den omista verinäytteistä perimäaines, josta monistettiin 
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polymeraasiketjureaktion avulla usean solustressigeenin 
säätelyyn osallistuva tonisuuteen responsoiva promoottori- 
elementti (TonE). Tämä elementti siirrettiin yhdistelmä-
DNA-menetelmiä käyttäen vihreää väriä fluoresoivaa pro-
teiinia koodaavan geenin promoottoriksi. Kun tällainen 
yhdistelmä-DNA siirretään nisäkässoluihin, voidaan solu-
jen vastetta elatusmediumin suolakonsentraatiolle seurata 
havainnollisesti fluoresenssimikroskopian avulla. 

Harjoitustöiden aluksi pidettävään alustusseminaariin 
kutsuimme tutkimusryhmän edustajan pitämään esi-
tyksen omasta tutkimuksestaan ja siitä, mihin kurssil-
la tuotettua yhdistelmä-DNA-tuotetta voitaisiin käyttää. 
Tutkimuksen esittelyn ja harjoitustyöprojektin tuomisen 
osaksi olemassa olevaa tutkimusta toivottiin motivoi-
van ja auttavan ymmärtämään projektia kokonaisuutena. 
Aloitusseminaarissa ohjeistimme myös hyvien laborato-
riokäytänteiden (eng. good laboratory practice, GLP) mu-
kaista työpäiväkirjan pitoa. Pyrimme myös valvomaan 
GLP:n mukaista päiväkirjan pitoa tarkistamalla jokaisen 
oppilaan päiväkirjat ainakin kahdesti harjoitustöiden 
aikana.

Harjoitustyön ohjeet kokosimme Moodle-oppimis- 
ympäristöön sen sisältämällä kirjatyökalulla. Ohjeita koosta-
essamme pyrimme kuitenkin välttämään yleisesti harjoitus- 
töissä käytettyjä yksityiskohtaisia "keittokirjaohjeita", jot-
ka käyvät menetelmien vaiheet yksityiskohtaisesti läpi vai-
he vaiheelta mahdollisimman ymmärrettävästi. Sen sijaan 
alustimme jokaisen menetelmän tarkoituksen ja liitimme 
alustukseen reagenssitoimittajilta tai muusta verkkoläh-
teestä saatavat ohjeet. Tällaisen menettelyn tärkeimpänä 
syynä oli tutustuttaa opiskelijat käyttämään eri lähteistä 
saatuja menetelmäohjeita samalla tavalla kuin aidossa tut-
kimuslaboratoriossa. Pyrimme myös estämään "keittokir-
jareseptin" sokean toistamisen ja pakottamaan opiskelijat 
miettimään kunkin vaiheen tarkoitusta.

Kolmanteen lukuvuoteen sijoittuvan kurssikokonaisuu-
den toisessa osassa (Mob2) oletimme, että opiskelijat 
omaavat tarvittavat perusvalmiudet suunnitellakseen 

itsenäisesti tarvittavat työvaiheet tieteellisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Emme myöskään nähneet enää tarpeel-
liseksi luennoida työssä tarvittavia menetelmiä, vaan kor-
vasimme luennot oppimistehtävillä. Luentoja korvaavia 
tehtäviä olivat tutkimussuunnitelman ja työohjeiden laa-
dinta sekä erilaiset molekyylibiologiaan liittyvät aineisto-
tehtävät. Opiskelijoiden laatima tutkimussuunnitelma ja 
työohje tarkistettiin ja läpikäytiin ennen harjoitustöiden 
alkua, ja aineistotehtävät purettiin seminaariesityksinä 
harjoitustöiden jo loputtua.

Raportointitaidot ovat yksi tärkeimmistä työelämä- 
taidoista, ja vaadimmekin kurssisuoritukseen IMRAD-muo-
toon kirjoitetun tutkimusraportin kummastakin harjoitus- 
työkurssista. Jälkimmäisen raportin tuli kuitenkin kattaa 
koko kahdella vuosikurssilla tehty tutkimusprojekti. 

Kohti parempaa arviointia

Kirjallinen lopputentti sopii huonosti menetelmäpainottei-
seen kurssiin, jonka oppimistavoitteina ovat menetelmien 
lisäksi projekti- ja raportointitaidot. Lisäksi opiskelijat 
kokevat hyvään tutkimusraporttiin panostamisen turhaut-
tavana, jos se arvioidaan vain hylättynä tai hyväksyttynä. 
Raportin arvioinnin tueksi laadimme yhdessä opiskelijoi-
den kanssa arviointimatriisin (taulukko 1.). Matriisi ottaa 
huomioon vaadittujen korjausten määrän ja sen, kuinka 

”säntillisesti” korjaukset on tehty. Matriisi toimii myös oh-
jeena harjoitustyön laadinnalle siten, että hyvä-arvosanan 
heikommalla puolella mainitaan raportin heikkoudet piir-
teet ja hyvästä eteenpäin raportin ansiot.

Vastaisuudessa pyrimme ottamaan kurssiarvioon mu-
kaan myös aineistotehtävät ja seminaariesitykset. Myös 
itse työskentelyä laboratoriossa on mahdollista arvioida 
esimerkiksi antamalla plussaa huolellisesta työskentelystä 
ja laboratoriopäiväkirjan pidosta. Tällaiset menetelmä-
kurssit tarjoavatkin hyvän mahdollisuuden arvioida ja 
antaa arvosana opiskelijan työelämävalmiuksista, kunhan 
itse opetus pyrkii simuloimaan työelämää.

Hylätty
"Harjoitustyö tehtävä 
uudestaan ensi vuonna"
• Ei tehty
• Palauttamatta 
määräaikaan mennessä
• Työraportti kopioitu

Heikko
"Paljon korjattavaa"
 • Palautettu määräaikaan 
mennessä, mutta pahasti 
vaillinaisena
• Vain osa korjauksista on 
tehty korjauskierroksella

Tyydyttävä
"Korjattavaa"
• Osassa korjauksista on 
ongelmia
• Korjattu vain merkitty kohta, 
mutta jätetty vastaavat virheet 
korjaamatta muualta

Hyvä
"Vähän tai ei ollenkaan 
korjattavaa"
• Korjaukset tehty 
säntillisesti

Erinomainen
"Vain 
kommentoitavaa ja 
kehuja"
• Ohjeen mukaan 
tehty ja ajoissa 
palautettu

Yleiskuva • Ei ole seurattu ohjeistusta
• Jokin osio puuttuu

• Ohjeistusta on seurattu vain 
osittain
• Otsikko ei kata koko työtä
• Epäsiisti ulkoasu, esim. 
erikokoisia fontteja ja 
marginaaleja
• Otsikoita ei ole sidottu 
leipätekstiin
• Kuvia ei ole sidottu kuvatekstiin
• Tekstin lukua haittaavia 
kirjoitusvirheitä ja epäselviä 
lauserakenteita
• Aikamuotoja käytetty 
epäloogisesti 

• Raportti kirjoitettu 
ohjeiden mukaisesti
• Otsikko kuvaa työn 
tieteellisen tavoitteen
• Kirjoitusvirheet eivät 
häiritse lukemista
• Joissakin 
lauserakenteissa 
parannettavaa
• Ei häiritsevästi 
"labraslangia"
• Aikamuotoja käytetty 
pääosin oikein

• Sujuva lause- ja 
kappalerakenne
• Sujuvaa ja selkeää 
tekstiä
• Vain pieniä 
kirjoitusvirheitä
• Käytetty sopivaa 
aikamuotoa eri 
osioihin

Taulukko 1. Harjoitustyöraportin arviointimatriisi
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Havainnot Molekyylibiologian perus- 
menetelmät 1 (Mob 1) -kurssilta

Mob1-kurssin aikana meille tuli hieman yllätyksenä, miten 
suuresta ajattelutavan muutoksesta on kyse, kun siirry-
tään harjoitustyön tavoitteesta tutkimusprojektin tieteel-
liseen tavoitteeseen. Lähtökohtamme oli, että tutkimus-
projektina toteutettavat harjoitustyöt koettaisiin mielen-
kiintoisempina ja että kokonaisuuden hahmottaminen 

Taulukko 1. Jatkuu

Tiivistelmä • Työn tieteellinen tavoite 
puuttuu tai sitä ei ole 
ymmärretty
• Päätuloksia puuttuu

• Työn johtopäätökset 
puutteelliset tai väärin 
ymmärretyt
• Liian lyhyt tai laaja 
tiivistelmä

• Esittää tietelliset 
tavoitteet, niiden 
saavuttamiseen 
tarvittavat menetelmät, 
saavutetut päätulokset 
sekä johtopäätökset

• Sujuva ja tiivis ilman 
epäoleellisuuksia

Johdanto • Johdannon ja tiivistelmän 
eroa ei ole ymmärretty
• Kopioitu johdanto 
materiaaleista tai 
työohjeesta suoraan

• Ei esitetty työn 
teoriataustaa
• Ei esitetty motiivia työn 
suoritukselle
• Johdanto ei kata koko työtä

• Työn teoriatausta on 
selvitetty
• Työn motiivi on 
selvitetty
• Viittaukset annettuihin 
lähteisiin on tehty 
oikein

• Teoriatausta esitetty 
kattavasti omin sanoin
• Käytetty 
monipuolisesti 
lähteitä myös valmiiksi 
annettujen lisäksi

Materiaalit ja 
menetelmät

• Kopioitu työpäiväkirjasta tai 
työohjeesta suoraan
• Useita työvaiheita puuttuu 
tai ne ovat väärässä 
järjestyksessä

• Liian yksityiskohtainen
• Ei ole ymmärretty, mikä 
kuuluu työpäiväkirjaan 
ja mikä materiaaleihin ja 
menetelmiin

• Työvaiheet esitetty 
kronologisessa 
järjestyksessä, ja 
tekstistä selviää, miksi 
ne tehtiin
• Erikoisreagenssien ja 
-laitteiden toimittajat 
ilmoitettu ohjeistetusti
• Käytetyt tilastolliset 
menetelmät esitetty

• Alan asiantuntija 
pystyisi toistamaan 
työn tekstiin 
pohjautuen
• Käytetyt reagenssit 
ilmoitettu sopivilla 
yksiköillä ja 
tarkkuudella
• Mahdolliset 
poikkeamat käytetystä 
ohjeesta tuotu esille

Tulokset • Tuloksia ei ole esitetty 
kattavasti
• Tuloskuvat puuttuvat tai 
ovat virheellisiä
• Kuvatekstit puuttuvat

• Kuvateksteissä suuria 
puutteita
• Välitulokset puuttuvat
• Kuvat tarpeettoman suuria 
tai pieniä
• Kuvat ja tekstit sekalaisessa 
järjestyksessä

• Kuvateksteissä vain 
pieniä puutteita
• Kuvat sopivan 
kokoisina
• Tulokset selvitetty 
tekstissä kattavasti
• Tulokset tarvittaessa 
koottuna taulukkoon

• Ohjeen mukaiset 
kuvatekstit ja 
kuvamerkinnät
• Numeeriset tulokset 
esitetty merkitsevällä 
tarkkuudella

Pohdinta • Pohdinta toistaa johdantoa 
/ tuloksia, ei omaa pohdintaa

• Tuloksia on pohdittu 
irrallisina ilman 
kokonaisuuden hallintaa
• Pohdinta rajoittuu 
virhelähteisiin 
• Epäjohdonmukaisuutta / 
epäloogisuutta

• Asioiden väliset 
suhteet on ymmärretty 
ja tuloksia pohdittu 
kokonaisuuden 
kannalta
• Oikeita ja omia 
johtopäätöksiä

• Asioita on yleistetty ja 
käsitteellistetty
• Tuloksia on 
verrattu aiempaan 
tutkimustietoon 

Viitteet / 
lähdeluettelo

• Lainattu omaksi tekstiksi 
ilman asiallisia viittauksia

• Ei lähdeluetteloa, vaikka 
tekstissä on viitteitä

• Luettelo on, mutta 
puutteita sen sisällössä 
ja viittaamistekniikassa

• Ohjeen mukaan 
tehdyt viittaukset
• Kattava ja selkeä 
lähdeluettelo

auttaisi myös oppimista. Emme kuitenkaan osanneet en-
nakoida, miten vaikeata opiskelijoiden on ymmärtää tut-
kimusprojektin tieteellistä tavoitetta, eli mitä uutta tietoa 
ja ymmärrystä tutkimusprojektissa pyritään saavuttamaan 
ja miksi mitäkin menetelmää käytetään tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Yleisimmin meille tarjottiin projektin 
loppuraporteissa harjoitustyökurssin menetelmällisiä  
oppimistavoitteita tai harjoitustyön menetelmällisen 
onnistumisen tavoitteita. Tutkimusprojektin tieteellisen  
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tavoitteen ymmärtäminen olisi kuitenkin tärkeää kokonai-
suuden hahmottamisen kannalta. 

Opiskelijat kokivat perinteisen menetelmämonisteen 
vaihtamisen verkkolähteistä peräisin oleviin ohjeisiin toimi-
vana käytäntönä, joka harjaannuttaa käytännön tutkimus- 
laboratoriossa työskentelyyn. Myöskään verkkolähteiden 
englanninkielisyys ei tuottanut ongelmia, vaan se synnytti 
pikemminkin hedelmällistä keskustelua monien englan-
ninkielisten erikoistermien suomenkielisistä käännöksistä 
ja tuki näin erinomaisesti alan kansainvälisen erikois-
sanaston oppimista.

Verkko-ohjeiden tulostaminen paperille koettiin ongel-
malliseksi. Opiskelijoiden oli hankala hahmottaa, millä 
laajuudella kunkin reagenssitoimittajan ohjeet kannat-
taa tulostaa. Tulostamisen välttämiseksi suosittelimme 
kannettavien ja taulutietokoneiden käyttämistä. Suurella 
osalla nämä laitteet jo ovatkin, mutta omien merkintöjen 
tekemistä ohjeisiin pidetään vielä hankalana. Toivottavasti 
laite- ja ohjelmistokehitys tulee tässä asiassa vastaan.

Vaikka olimme ohjeistaneet tarkoin sekä työpäiväkirjan 
pidon että raportin laatimisen, huomasimme selkeästi, että 
opiskelijoiden oli hankala sisäistää, mitkä asiat kuuluvat 
pelkästään työpäiväkirjaan eivätkä enää raporttiin. Opis-
kelijoiden oli myös hankala hahmottaa, millä tarkkuudella 
numeeriset mittatulokset ilmoitetaan ensin työpäiväkirjas-
sa ja sitten raportissa. Rajanveto voi olla kokeneellekin tut-
kijalle joskus hankalaa ja se tehdään usein kokemukseen 
perustuvan intuition perusteella. Kokemuksen puuttuessa 
opiskelijat tarvitsevat kuitenkin selkeitä ohjeita. 

Havainnot Molekyylibiologian perus- 
menetelmät 2 (Mob 2) -kurssilta

Ennen Mob2-kurssin työosuuden alkua teetimme opis-
kelijoilla ryhmätyönä tutkimussuunnitelman, jonka tuli 
sisältää tarvittavat reagenssit ja menetelmät ohjeineen sekä 
aikataulun. Vaikka tiukkojen taloudellisten ja ajallisten 
resurssien puitteissa toteutettavilla harjoitustyökursseilla 
tutkimussuunnitelman teettäminen saattaakin tuntua teen-
näiseltä, tutkimussuunnitelman tekeminen osoittautui hy-
vin tehokkaaksi tavaksi perehdyttää opiskelijat projektiin 
ennalta. Hyvän tutkimussuunnitelman kirjoitustaito on 
myös niin tärkeä työelämätaito, ettei sen opettelua voi enää 
jättää pelkästään maisteriopintoihin saati jatko-opintoihin. 

Mob2-kurssi oli jatkoa Mob1-kurssille, joten opiskelijoil-
le työn taustat olivat jo tuttuja. Pystyimme keskittymään 
ohjeistuksessa tutkimussuunnitelman yleisiin laadintaoh-
jeisiin itse työn ohjeistamisen sijaan. Tämä toikin hienosti 
esille hyödyt, joita voidaan saavuttaa ketjuttamalla kaksi eri 
vuosikurssin opintojaksoa yhteen saman tutkimusteeman 
ympärille. Ensimmäinen kurssi vietiin läpi opettajavetoi-
sesti tutustuttaen opiskelijat menetelmiin ja raportointi-
tekniikoihin. Seuraava vaihe voitiinkin vetää opiskelija-
vetoisemmin opiskelijoiden jo hankkimiin taitoihin luottaen, 
jolloin opetuksessa voitiin keskittyä projektinsuunnitteluun 
ja tieteellisen raportoinnin taitojen syventämiseen.

Kirjoittajat toimivat yliopistonlehtoreina Itä-Suomen 
yliopiston terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen 
laitoksen alaisessa biolääketieteen yksikössä.
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Tehostettu kisällioppiminen matematiikan 
yliopisto-opetuksessa

Tehostetun kisällioppimisen menetelmässä keskiössä ovat asiantuntijaksi kehittyminen ja sitä tukevat opetusjärjestelyt, jotka nojaavat ajatukseen oppimisen tilanne-
sidonnaisuudesta. Oppiminen perustuu opiskelijan aktiiviseen työskentelyyn, johon hän saa henkilökohtaista ohjausta. Tarkoituksena on ollut luoda kannustava ja osallistava, 
opiskelutaitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kehittävä opetuksen malli, joka skaalautuu isoille opiskelijamäärille.

Taustaa

Kisällioppimisen (engl. apprenticeship) metafora juon-
taa juurensa ikiaikaiseen käytännön taitojen oppimiseen, 
jossa noviisi oppii taidon kokeneemmalta mestarilta. Sen 
käyttö oppimisen nykytutkimuksessa perustuu Jean Laven 
tekemiin antropologisiin tutkimuksiin 1970-luvulla (ks. 
Lave, 1996). Tutkimusten pohjalta kehitettiin kognitiivisen 
kisällioppimisen malli, jonka puitteissa tutkittiin ajattelun 
taitojen, esimerkiksi lukemisen, kirjoittamisen ja matema-
tiikan oppimista (Collins, Brown & Holum, 1991).  

Tehostetun kisällioppimisen menetelmä on Helsingin 
yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella kehitetty 
kognitiiviseen kisällioppimiseen perustuva tapa järjes-
tää opetusta useiden satojen opiskelijoiden kursseilla  
(Vihavainen, Paksula & Luukkainen, 2011). Matematiikan 
ja tilastotieteen laitoksella sitä sovellettiin ensimmäisen 
kerran Logiikka I -kurssin yhteydessä toteutetussa pilotti-
kokeilussa keväällä 2011 (Vikberg, 2012). Jo seuraavana 
syksynä menetelmä otettiin käyttöön isoilla ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoille suunnatuilla kursseilla Lineaari- 
algebra I ja II (Hautala, Romu, Rämö & Vikberg, 2012). Ny-
kyään tehostetun kisällioppimisen menetelmä on käytössä 
monilla kandidaattivaiheen kursseilla, joille osallistuu 
useita satoja opiskelijoita.

Kisälli-termin taustaa

Kisällioppiminen mielletään perinteisesti intiimiksi  
mestari-kisälli-suhteeksi, jossa korostuu yksilöllinen 
ohjaus. Kognitiivista kisällioppimista on kutsuttu myös 
nimellä kognitiivinen oppipoika-mestarioppiminen (ks. 

Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004), mutta käytämme 
kisälli-termiä kuten Hakkarainen, Lipponen, Muukkonen 
ja Seitamaa-Hakkarainen (2001), koska siihen ei liity 
ilmeisiä viittauksia oppijan ikään tai sukupuoleen. Kisälli-
termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä opiskelijoita yleensä, 
ei tiettyä oppineisuuden tasoa.

Tehostetussa kisällioppimisessa sana tehostettu viittaa 
menetelmän käyttöön suurten opiskelijamäärien opetuk-
sessa niin, että tavoite oppijan yksilöllisestä ohjaukses-
ta säilyy. Alkuperäinen englanninkielinen nimi Extreme 
Apprenticeship (Vihavainen ym., 2011) juontaa juurensa 
ohjelmistokehityksessä lanseeratusta menetelmästä Extre-
me Programming, jossa hyvät ohjelmointikäytänteet pyri-
tään viemään äärimmäisyyksiin (Beck, 1999). Englannin- 
kielinen nimi on siis sanaleikki, minkä vuoksi sitä ei ole 
suomennettu suoraan. 

Kisällioppimisen periaatteet

Tilannesidonnainen näkökulma oppimiseen tarkoittaa, että 
teoriaa ja toimintaa ei voi oppia erossa toisistaan, vaan 
oppimistilanteen sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ovat 
erottamaton osa oppimista (Greeno, 1997). Opetushenkilö-
kunnan ja opiskelijoiden välisen tiiviin vuorovaikutuksen 
tulisi ohjata opiskelijoita asiantuntijoiksi kasvamisessa. Sen 
kautta opiskelijat oppivat käyttämään työtapoja ja meta-
kognitiivisia taitoja, joita ammattilaiset käyttävät opiskelles-
saan itselleen uutta matematiikkaa (Burton, 2001). 

Opiskelijoille annettavan henkilökohtaisen ohjauksen 
tulee noudattaa kognitiivisen kisällioppimisen ytimessä 
olevaa ajatusta oppijan valmentamisesta ja oikea-aikai-
sesta tuesta (Collins ym., 1991). Oikea-aikaisen tuen (engl. 
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scaffolding) tarkoitus on luoda oppijalle edellytykset suo-
riutua sellaisista oppimistehtävistä, joista hän ei yksin 
kykenisi selviytymään (Wood, Bruner & Ross, 1976). Se 
liittyy Vygotskyn (1978) ajatukseen lähikehityksen vyö-
hykkeestä, jossa yksilö kykenee osaavamman henkilön 
avulla suoriutumaan kognitiivisesti korkeammalla tasolla 
kuin itsenäisesti.

Tärkeä osa kognitiivista kisällioppimista on antaa oppi-
jalle käsitys suoritettavasta tehtävästä sekä asiantuntijan 
tavasta ajatella ja toimia (Collins ym., 1991). Samalla oppi-
jalle on alusta asti muodostuttava käsitys siitä, mihin har-
joiteltava asia liittyy ja miksi se täytyy oppia. Ohjauksessa 
ja etenkin luennoilla tulee sen vuoksi antaa opiskelijoille 
malli matemaatikon tavasta ajatella ja työskennellä sekä 
luoda kokonaiskuvaa kurssin aihepiiristä.

Välttämätön osa oppimisprosessia on jatkuva kaksisuun-
tainen palaute opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden vä-
lillä. Sen kautta opiskelija saa apua tehtävien ratkaisemi-
seen sekä tietoa omasta edistymisestään. Palautteen avulla 
edistetään myös matemaattisen ilmaisun oppimista, sillä 
oppijan on kyettävä viestimään osaamisensa ja ajattelunsa 
muille (Collins ym., 1991).

Tehostetun kisällioppimisen menetelmän 
toteutus laitoksellamme

Harjoitustehtävät ovat tehostetun kisällioppimisen kes-
kiössä, sillä kurssin sisällölliset oppimistavoitteet käsi-
tellään tehtävien kautta (Vihavainen ym., 2011). Uusiin 

asioihin tutustutaan itsenäisesti helpohkojen tehtävien 
ja kurssimateriaalin avulla. Näin opiskelijat pääsevät ak-
tiivisesti työstämään opiskeltavia käsitteitä heti alusta 
alkaen. Lisäksi tehtävien avulla harjoitellaan esimerkiksi 
symbolikielellä esitettyjen asioiden kielentämistä sekä 
matematiikalle tyypillistä täsmällistä ja loogista ilmaisua. 
Vaativammat tehtävät auttavat opiskelijoita ymmärtämään 
kurssin käsitteitä syvällisemmin. Harjoitustehtävien mää-
rä on suurempi kuin perinteisessä opetuksessa, koska ne 
ovat opiskelun keskeisin työväline. 

Vaikka opiskelijoiden oletetaan tekevän aiempaa enem-
män töitä itsenäisesti, heidän ei tarvitse työskennellä yk-
sin. Laitoksen pääkäytävä on kokonaisuudessaan muutet-
tu opiskelijoiden työskentelytilaksi. Seinille on kiinnitetty 
liitutauluja ja tussitaulupintaiset pöydät on järjestetty ryh-
miksi, jotta opiskelijoiden olisi helpompi tehdä yhteistyötä 
ja keskustella.

Henkilökohtaista ohjausta varten noin 300 opiskelijan 
kurssilla on vastuuopettajan lisäksi yleensä seitsemän 
ohjaajaa. Ohjaajat ovat vanhempia opiskelijoita, jotka va-
litaan tehtävään haastattelujen kautta. Heidän tehtäviinsä 
kuuluu opiskelijoiden ohjausta, ratkaisujen tarkastusta 
sekä viikoittainen palaveri, jossa keskustellaan muun mu-
assa tulevien harjoitustehtävien oppimistavoitteista sekä 
ohjaamisen pedagogiikasta. Myös kurssin vastuuopettaja 
osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen ja ratkaisujen tarkas-
tamiseen.

Perinteisiä laskuharjoitustilaisuuksia ei pidetä lainkaan, 
vaan opetusresurssit on ohjattu tehtävientekovaiheeseen, 

Ohjaaja ja kaksi opiskelijaa keskustelemassa lineaarialgebran kurssin tehtävästä. Henkilökohtaisen ohjauksen avulla opiskelijoiden oppimista tuetaan yksilöllisesti.  
Ohjauskeskustelujen kautta opiskelijat ja opettajat saavat toisiltaan palautetta koko kurssin ajan.
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jolloin opiskelijat voivat hyödyntää ohjausta juuri niin 
paljon kuin kokevat tarvitsevansa. Värikkäisiin huomio-
liiveihin pukeutuneet ohjaajat päivystävät opiskelijoiden 
työskentelytiloissa jokaisena arkipäivänä useita tunteja. 
Huomioliiveistä opiskelijat näkevät, kuka on ohjaaja, jol-
loin neuvojen kysyminen on helpompaa. Ohjaajia myös 
kannustetaan ottamaan kontaktia opiskelijoihin, sillä var-
sinkin uudet opiskelijat arastelevat avun pyytämistä. Rat-
kaisujen selostamisen sijaan ohjaajat kuuntelevat opiskeli-
joiden ajatuksia ja johdattelevat heitä sopivien kysymysten 
avulla oivallukseen.

Opiskelijat palauttavat tekemiensä tehtävien ratkaisut 
joka viikko, ja ohjaajat tarkastavat osan niistä yhdessä 
vastuuopettajan kanssa. Jos ratkaisun korjaamisen kat-
sotaan tukevan opiskelijan oppimista, hänelle kerrotaan 
lyhyesti, millaista parannusta ratkaisu kaipaa. Näin opis-
kelijat saavat jatkuvaa palautetta osaamisestaan koko 
kurssin ajan. Vastuuopettaja ja ohjaajat puolestaan saavat 
opiskelijoiden ratkaisuista tietoa siitä, mitkä asiat ovat 
olleet vaikeita, ja havaittuihin väärinkäsityksiin on mah-
dollista puuttua heti seuraavalla luennolla tai seuraavissa 
harjoituksissa.

Luentotuntien määrä on pienempi kuin perinteisellä 
kurssilla, sillä niitä ei enää tarvitse käyttää uusien asioiden 
esittelyyn. Myös opiskelijoiden kokonaiskuormitus pysyy 
kohtuullisena, kun luentotunteja vapautuu itsenäiseen 
työskentelyyn. Koska asioita käsitellään luennoilla vasta 
sitten, kun opiskelijat ovat jo tutustuneet niihin tehtävien 
avulla, voidaan luennoilla keskittyä pohtimaan asioiden 
välisiä yhteyksiä ja luomaan kokonaiskuvaa kurssin ai-

hepiiristä. Erilaisten luentotehtävien, äänestysten sekä 
parikeskustelujen avulla kaikki opiskelijat saavat mahdol-
lisuuden aktiiviseen tekemiseen ja osallistumiseen.

Pohdintaa

Vaikka tehostetun kisällioppimisen menetelmää käytettäes-
sä opiskelijat joutuvat tekemään entistä enemmän töitä, he 
ovat olleet menetelmään tyytyväisiä (Hautala ym., 2012). 
Erityisesti kiitosta saa se, että tukea on tarjolla silloin kun si-
tä tarvitaan, eli tehtäviä tehdessä. Myös omasta työstä saa-
tava jatkuva palaute on opiskelijoiden mielestä hyödyllistä.

Aluksi uusi opetusmenetelmä saattaa aiheuttaa opiske-
lijoissa vastarintaa, joten on tärkeää keskustella heidän 
kanssaan sen pedagogisista motiiveista. Ohjaajien puoles-
taan on omaksuttava uudenlainen käsitys siitä, millaista 
hyvä ohjaaminen on, mikä vaatii ohjaajien jatkuvaa kou-
luttamista. Vastuuopettajalle lisääntynyt vuorovaikutus 
opiskelijoiden kanssa paljastaa täydessä laajuudessaan 
ne ongelmat, joiden parissa opiskelijat painivat. Tämä voi 
tuntua aluksi ahdistavalta, joten menetelmän käyttöönotto 
vaatii kärsivällisyyttä.

Yksi tehostetun kisällioppimisen tavoitteista on saada 
opiskelijat työskentelemään aktiivisesti oppimisensa eteen. 
Ainakin Lineaarialgebra I -kurssilla tämä on toteutunut: 
entistä useampi opiskelija tekee nykyään harjoitustehtäviä, 
ja opiskelijat jatkavat tehtävien tekemistä kurssin kuluessa 
pitempään kuin perinteisessä opetuksessa (Rämö & Vikberg, 
2014). Tutkimus menetelmän vaikutuksista oppimistuloksiin 
ja opiskelun sujuvuuteen jatkuu edelleen.

Opiskelijoita työskentelemässä laitoksen pääkäytävällä. Ohjaajat on helppo tunnistaa värikkäistä huomioliiveistä.

K
uv

a:
 V

ei
kk

o 
So

m
er

pu
ro



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2015 • VOL. 22 • NRO 139KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Thomas Vikberg ja Lotta Oinonen ovat Helsingin 
yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen jatko-
opiskelijoita. Johanna Rämö on matematiikan ja 
tilastotieteen laitoksen yliopistonlehtori.

LÄHTEET
Beck, K. (1999). Extreme programming explained: Embrace change. Boston, MA: Addison-

Wesley.
Burton, L. (2001). Research mathematicians as learners and what mathematics education 

can learn from them. British Educational Research Journal, 27, 589–599.
Collins, A., Brown, J. & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. 

American Educator, 15 (3), 6–46.
Greeno, J. (1997). On claims that answer the wrong questions. Educational Researcher, 26, 

5–17.
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen: järki, tunteet ja  

kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.
Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2001). Oppimis-

ympäristöjen kognitiivinen tutkimus. Teoksessa P. Saariluoma, M. Kamppinen & A. 
Hautamäki (toim.), Moderni kognitiotiede (s. 152–172). Helsinki: Gaudeamus.

Hautala, T., Romu, T., Rämö, J. & Vikberg, T. (2012). Extreme apprenticeship method in  
teaching university-level mathematics. Proc. of the 12th International Congress on 
Mathematical Education, ICME 2012.

Lave, J. (1996). Teaching, as learning, in practice. Mind, Culture, and Activity, 3, 149–164. 
Rämö, J. & Vikberg, T. (2014). Extreme Apprenticeship – Engaging undergraduate students 

on a mathematics course. Proc. of the Frontiers in Mathematics and Science Education 
Research Conference, 1–3 May 2014, Famagusta, North Cyprus. (26–33).

Vihavainen, A., Paksula, M. & Luukkainen, M. (2011). Extreme apprenticeship method in 
teaching programming for beginners. Proc. of the 42nd ACM Technical Symposium on 
Computer Science Education, SIGCSE 2011. (93–98).

Vikberg, T. (2012). Teaching an introductory course in logic to undergraduate students using 
extreme apprenticeship method (pro gradu). Helsingin yliopisto.

 Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.  
Cambridge: Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. The Journal of 
Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 17, 89–100.



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2015 • VOL. 22 • NRO 140KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Sirkku Latomaa
sirkku.latomaa@uta.fi 

Työelämän toimeksiannoista laatua 
oppimiseen ja opetukseen

Alati muuttuva työelämä edellyttää yliopistosta valmistuvilta monenlaisia taitoja. Tuoreita maistereita eivät kuitenkaan työllistä niinkään heidän yksittäiset kompetenssinsa, 
vaan ennemmin kyky omaksua uusia tietoja sekä soveltaa jo oppimiaan taitoja uusissa ympäristöissä. Olisikin tärkeää, että yliopistojen strategioihin ja opetussuunnitelmiin 
kirjatut tavoitteet opintojen työelämäorientaatiosta konkretisoituisivat myös opintojaksojen pedagogisissa toteutuksissa aiempaa selkeämmin. Tarkastelen artikkelissani 
autenttisen oppimisen periaatteille rakentuvaa opetuksen kehittämishankettani, jonka avulla olen pyrkinyt kehittämään kääntäjäksi opiskelevien työelämätaitoja. Opintojakso 
Ammattimainen tekstintarkistus on kuulunut kääntäjäopiskelijoiden valinnaisiin suomen opintoihin Tampereen yliopistossa muutaman lukuvuoden ajan. Opintojakson aikana 
opiskelijat oppivat tekstintarkistusta ja työelämäosaamista aitojen toimeksiantojen välityksellä. Tekemisen autenttisuus saa opiskelijat työskentelemään vastuullisemmin ja 
sitoutuneemmin kuin tavanomaisen harjoitusaineiston äärellä.

Kääntäjäkoulutuksen lähtökohtana 
työelämäorientaatio

Viiden viime vuoden aikana työelämästä tulleet virikkeet 
ovat muuttaneet yliopistoissa annettavaa koulutusta mo-
nella alalla. Jos työelämäorientaatio oli aiemmin harvinai-
suus yliopistokoulutuksessa, se vaikuttaa olevan päivän 
sana nyt kaikkialla. Humanististen oppialojen joukossa 
kääntäjäkoulutus edustaa alaa, jossa työelämäorientaatio 
on ollut sisäänrakennettuna jo vanhastaan. Ammatti-
orientaatio on peräisin ajalta, jolloin kääntäjiä koulutettiin 
kieli-instituuteissa. Vuodesta 1981 kääntäjiä on koulutettu 
yliopistoissa, mutta työelämäsuuntautuneisuus ilmenee 
edelleen opetuksessa monella tapaa. Työelämäyhteydet 
ovat näkyneet kautta vuosien muun muassa todellisina 
käännös- ja tulkkaustoimeksiantoina tai niitä simuloivina 
tehtävinä.

Kääntäjien tutkintoon sisältyy oma suomen kielen opinto- 
kokonaisuus. Se on suppeahko, mutta samalla on selvää, 
ettei mikään tai minkään laajuinen opintokokonaisuus 
kattaisi kaikkia niitä odotuksia, joita kääntäjien suomen 
taidolle asetetaan. Opiskelijan tulisikin saada opintojensa 
aikana sellaiset valmiudet, että hän pystyy kehittämään 
taitojaan sekä syventämään ja ajantasaistamaan tieto-
jaan suomen kielestä omaehtoisesti myös valmistuttuaan. 
Miten sitten koulutus rakennetaan niin, että opiskelija 
omaksuu nämä keskeiset valmiudet? Vanha totuus on, 
että uimaan oppii paremmin vedessä kuin kuivalla maalla. 

Uimaan vasta opettelevaa ei kuitenkaan ole mielekästä 
heittää suoraan järven syvimpään kohtaan, vaan opettaja 
tarvitsee ymmärrystä siitä, millaisissa oloissa ja millä 
tavoin tuettuna oppija edistyy parhaiten. Niin ikään opet-
tajan tulee osata ohjata ja tukea prosessia siten, että oppija 
oppii uimaan itsenäisesti – myöhemmin järven syvimmis-
säkin kohdissa, jopa virtapaikoissa. Olennaista onkin, että 
oppimisympäristö on suljetun sijaan avoin ja että toiminta 
on autenttista. Tekemisen merkityksellistäminen aitojen 
ongelmien avulla, tekemällä ja kokemusten kautta oppi-
minen, avaa mahdollisuuden syväoppimiseen. 

Kohti autenttista oppimista – opintojakson 
suunnittelun periaatteet

Kehittämäni opintojakson Ammattimainen tekstin- 
tarkistus (5 op) sisällöt liittyvät kiinteästi kääntäjän nykyi-
seen toimenkuvaan, jossa tekstintarkistuksen osuus on li-
sääntynyt merkittävästi. Opintojakso suoritetaan maisteri- 
opintovaiheessa, jossa se on eräänlainen keskeisten asi-
oiden tiivistys kääntäjäkoulutuksen sisältämistä suomen 
opinnosta. Opintojakson osaamistavoitteet on määritel-
ty opetussuunnitelmassa (Opinto-opas 2012−2015) seu-
raavasti: "Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee 
tarkistamaan itsenäisesti sekä alun perin suomeksi kir-
joitettuja että suomennettuja tekstejä. Hän pystyy myös 
perustelemaan ratkaisunsa asianmukaista terminologiaa 
käyttäen ja antamaan kirjoittajille asiantuntijapalautetta."
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Opintojakson sisältökuvauksessa puolestaan todetaan, 
että ”kurssin toisessa osassa tarkistetaan itsenäisesti laa-
jahkoja suomenkielisiä tekstejä (mahdollisuuksien mu-
kaan) todellisten toimeksiantojen pohjalta”. Opintojakson 
voi näin ollen toteuttaa myös pelkästään opettajan teke-
män harjoitusaineiston avulla, joten todellisten toimeksi-
antojen (ks. kuva) valinta kurssin materiaaliksi on harkittu 
pedagoginen ratkaisu. Valinnallani tavoittelen sitä, että 
opiskelijat voivat saada työelämäkokemusta osallistumalla 
tavalliseen opetukseen. Erillinen harjoittelujakso ei siten 
ole ainoa mahdollisuus oppia työelämän kannalta oleelli-
sia taitoja (ks. Virtanen & Tynjälä, 2013).

Kehittämäni opintojakson toteutus rakentuu autenttisen 
oppimisen yhdeksälle periaatteelle (Herrington & Oliver, 
2000; Herrington, Reeves & Oliver, 2010):

1. Oppiminen on autenttiseen kontekstiin sidottua, sillä se 
on kytketty todellisen työelämän ongelmiin.

2. Toiminta on autenttista: kurssin aineistona on todellisia 
toimeksiantoja.

3. Opiskelijat pääsevät tutustumaan asiantuntijoiden ajat-
teluun ja työskentelyyn aidoissa tilanteissa. Esimer-
kiksi viimeisimmällä kurssilla yksi toimeksiantajista 
vieraili kurssilla, ja opiskelijat kävivät itse tutustumassa 
kustantamoon.

4. Kurssilla pyritään tutkimaan tehtäviä eri asianosaisten 
rooleista ja näkökulmista käsin.

5. Aidot koko ryhmän yhteiset toimeksiannot luovat tar-
peen rakentaa tietoa yhdessä. Myös paritehtävät edel-
lyttävät kollaboratiivista tiedonrakentelua.

6. Tehtävät antavat mahdollisuuden reflektointiin: opiske-
lijat voivat peilata omaa osaamistaan asiantuntijaosaa-
miseen ja vertaistensa osaamiseen.

7. Tietämystä ulkoistetaan: ajatuksia vaihdetaan ryhmissä, 
hiljaista tietoa sanoitetaan ja nostetaan esille, omaa 
ajattelua tehdään näkyväksi.

8. Ohjaus on autenttista. Oppimiseen saa tukea ja ohjausta 
opettajalta ja opiskelijaparilta; opettaja on mukana aidos-
ti oppijan prosessissa, erityisesti sen kriittisissä kohdissa.

9. Arviointi on autenttista. Kurssi on rakennettu jatkuvan 
arvioinnin periaatteille siten, että prosessiin integroitu 
arviointi ohjaa viimeisteltyihin lopputuloksiin. Lisäksi 
arviointi on monipuolista ja kokonaisvaltaista, sillä se 
koskee koko oppimisprosessia. 

Kuvaan seuraavassa opintojakson toteutuksen keskeisiä 
piirteitä.

Aikarajoitteisesti ja sulautuvasti ammattilaiseksi 
– opintojakson toteutus

Opintojakson nimessä oleva sana ammattimainen tarkoit-
taa ensinnäkin sitä, että kurssilla opiskellaan ajankäytön 
hallintaa. Tehtävien aikataulutus on laadittu tarkoituksel-
lisen tiukaksi, jolloin se muistuttaa todellisen työelämän 
tilanteita. Toiseksi ammattiorientaatio ja tekemisen autent-
tisuus näkyvät siinä, että pääosa kurssin tekstiaineistosta 
koostuu todellisista toimeksiannoista. Tosielämän tehtävät 
edellyttävät niin opiskelijoilta kuin myös opettajalta vas-
tuullisuutta, sillä toimeksiantajien aikataulut määrittelevät 

työtahdin: toimeksiantajalle ei ole mahdollista palauttaa 
tekstejä vasta kesäloman aikana tai seuraavan lukukauden 
puolella. Niin ikään tekemisen laatua koskevat odotukset 
ovat toiset kuin vain opettajalle palautettavissa tehtävissä. 

Eri toteutuskertojen aikana olen kehittänyt opiskelijoita 
varten materiaalipaketin, joka koostuu oheisluettavasta 
ja ohjeistuksista tarkistustyötä varten. Materiaalipaketis-
sa on tekstien rakentumista, kielenhuoltoa, tekstintarkis-
tusta ja kustannustoimittamista koskevaa lähdeaineistoa. 
Aineisto on koostettu siten, että se palvelee juuri kurssilla 
tehtävää työtä. Osa luettavasta kirjallisuudesta on valit-
tu ennakkoon, mutta jokaisen toteutuskerran aineisto 
rakentuu osin myös kurssilla esiin tulevien asioiden 
mukaan. Kurssin tehtävätkin ovat kahdenlaisia: osan 
on opettaja laatinut ennakkoon, mutta osa tehtävistä 
on joka kerralla opettajallekin uusia, mikä tekee kurssin 
oppimisympäristöstä avoimen ja konstruktivistisesti ra-
kentuvan. Aitoa tekstiä on kullakin opiskelijalla tarkistet-
tavanaan kaikkiaan noin viisikymmentä sivua. 

Kurssi on suunniteltu sulautuvan opetuksen (Joutsenvirta 
& Kukkonen, 2009) periaatteita noudattaen siten, että se 
sisältää tapaamisten ohella työskentelyä verkossa ja osa 
työskentelytavoista on opiskelijavetoisia. Kurssia edeltää 
ennakkotehtävä, joka palautetaan Moodleen. Moodle toi-
mii sekä osasuoritusten palautuspaikkana että asiantun-
temuksen jakamisen foorumina tapaamiskertojen välillä. 
Siellä käydään keskustelua ajankohtaisista ongelmista ja 
pohjustetaan seuraavaa tapaamista. Sinne myös lisätään ta-
paamiskertojen aiheisiin liittyviä aineistoja kurssin mittaan. 

Kurssilla on käytössä monenlaisia palautteenanto- 
tapoja. Alkupuolen tapaamisissa käsitellään tehtyjä har-

Osa kurssilla tarkistetuista kirjoista.
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joituksia − kolmea kotitehtävää ja yhtä aikarajoitteista 
tuntiharjoitusta − ja niissä esille nousseita kysymyksiä 
yhteisesti. Lisäksi kurssin alkupuolen harjoituksista saa 
opettajalta yksilöllistä palautetta kirjallisesti. Harjoitusten 
jälkeen työstetään ensimmäinen toimeksianto siten, että 
kukin opiskelija saa parin, joka tarkistaa tehdyt korjauk-
set ja tekee niihin muutosehdotuksia tarpeen mukaan. 
Ensimmäisen toimeksiannon jälkeen jokainen saa opetta-
jalta palautetta siihen mennessä tehdystä työstä henkilö-
kohtaisella palautevastaanotolla. Toisen toimeksiannon 
opiskelija tarkistaa itsenäisesti. Viimeinen tehtävä on siten 
näyttö kaikesta kurssin aikana opitusta; erillinen tentti ei 
luonnollisestikaan ole osa tällaista oppimisympäristöä. 
Kurssin lopuksi opiskelijat kirjoittavat raportin, jossa he 
reflektoivat työskentelyään todellisten toimeksiantojen 
parissa. Opettaja antaa kullekin opiskelijalle palautetta 
koko kurssin aikaisesta oppimisprosessista. Kuvio 1 ha-
vainnollistaa kurssin tehtäviä ja palautekäytänteitä.

Oppia aidoista ongelmista  
− opiskelijalle ja opettajalle

Kurssi on opiskelijoista työläs mutta palkitseva, sillä aidot 
toimeksiannot tekevät oppimisesta merkityksellistä. Erään 
opiskelijan sanoin ”oikeat toimeksiannot ovat mielekkäin-
tä, mitä yliopistolla tarjotaan”. Ne motivoivat, osallistavat 
ja valtauttavat opiskelijoita. Opiskelijat ovat pyrkineet 
tekstejä tarkistaessaan parhaimpaansa, ja omien sanojen-
sa mukaan he ovat jopa ylittäneet itsensä. Eräässä kurssi-
palautteessa todettiin näin: 

Vaikka toimeksianto aiheuttikin aluksi hieman kau-
histusta, sen jälkeen kokemani voittajafiilis tuntui 
mukavalta. 

Opiskelijat ovat myös katsoneet saavansa kurssista tärkei-
tä eväitä ammattiaan varten sen työelämäorientaation ja 
haasteellisuuden vuoksi. Niin ikään oman kompetenssin 
ulottuvuudet ovat kirkastuneet:

En ollut ajatellut tekstintarkistamisenkin olevan yksi 
mahdollinen työtehtävä, mutta nyt siitä on muodostu-

 

• ennakkotehtävä
• kolme kotitehtävää
• ajastettu 

tuntiharjoitus
ryhmäpalaute 

tunnilla ja kirjallinen 
yksilöllinen palaute

• ensimmäinen 
toimeksianto 

kasvokkaispalaute 
vastaanotolla • toinen 

toimeksianto
• loppuraportti ja 

itsearviointi 
työskentelystä

kirjallinen palaute 
oppimisprosessista

Kuvio 1. Kurssin tehtävät ja palautekäytänteet

nut hyvinkin todennäköinen tulevaisuuden työnkuva 
minulle.

Opettajalle todelliset toimeksiannot teettävät perinteistä 
kurssia enemmän työtä ja ne ovat aina riski, sillä niiden 
tuomia haasteita ei voi ennakoida. Riskin ottaminen kan-
nattaa, sillä vain sen avulla voi kurssi ja opettajakin uu-
distua, kun hän joutuu kerta toisensa jälkeen pois omalta 
mukavuusalueeltaan. Juuri ennakoimattomuus on kurssin 
suola ja tae siitä, että opettajakin kehittyy: hän on kaiken 
aikaa aitojen ongelmien äärellä ja oppimassa uutta, yhdes-
sä opiskelijoiden kanssa.

Mikään kurssi ei kuitenkaan ole koskaan valmis. Työ-
elämätaitojen kehittymisen kannalta olisi hyödyksi, jos 
opiskelijat olisivat suoraan yhteydessä toimeksiantajiin 
sen sijaan, että opettaja toimii välikätenä. Toimeksianta-
jat voisivat myös osaltaan, opettajan ohella, ohjata opis-
kelijoita antamalla heille palautetta. Niin ikään kurssin 
tehtäviä ja tekstilajien valikoimaa voi aina kehittää ja 
monipuolistaa. Toimeksiantojen osuutta kurssin kokonai-
suudessa voi pohtia uudelleen: riittäisikö yksi laaja aito 
tehtävä tuomaan samaa osaamista? Kehitettävää riittää.

Kirjoittaja työskentelee suomen kielen lehtorina kieli-, 
käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tampereen 
yliopistossa. Yliopistojen opetusalan liitto (YLL) palkitsi 
hänet syksyllä 2013 stipendillä artikkelissa kuvatun 
opintojakson perusteella. 
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Korkeakouluopettajien pedagogisen digitaalisen 
osaamisen edistäminen kansainvälisenä yhteistyönä 
toteutetulla MOOC-kurssilla

CASE KVOOC-KURSSI 2013–2014

”Haluatko lisätä omaa pedagogista digitaalista osaamistasi? Haluatko tietää, mitä pedagoginen digitaalinen osaaminen sisältää, miten se huomioidaan ja arvioidaan? 
Haluatko kehittää pedagogista digitaalista ansioportfoliotasi?” Nämä kysymykset olivat Vaasan ja Uumajan korkeakoulujen opettajille suunnattuja taustakysymyksiä Peda-
goginen digitaalinen kompetenssi (PDK) -projektissa Vaasan ja Uumajan yhteistyönä toteuttamalle KVOOC-kurssille (Kvarken Open Online Course) pedagogisesta digitaalisesta 
kompetenssista. KVOOC-kurssi (2 op) toteutettiin MOOC-tyylisenä joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välillä. Massive Open Online Course -kursseille on tyypillistä esimerkiksi 
kurssimateriaalin jakaminen digitaalisen oppimisympäristön kautta, lyhyet videot ja verkkokyselyt, verkkokeskustelut ja -tehtävät sekä vertais- ja itsearvioinnit. (Dron &  
Anderson, 2014; Glance, Forsey & Riley, 2013). Kurssi toteutettiin virtuaalioppimisympäristössä näiden piirteiden pohjalta.

PDK-projekti ja pedagogisen 
digitaalisen osaamisen käsite

Pedagogisen digitaalisen kompetenssin käsitteellä tarkoi-
tetaan opettajan lähestymistapaa ja kykyä suunnitella ja 
toteuttaa sekä jatkuvasti arvioida ja tarkistaa digitaalisen 
tekniikan avulla toteutettavaa koulutusta, joka pohjau-
tuu teoriaan, ajankohtaiseen tutkimukseen ja kokemuk-
seen sekä jonka tarkoituksena on parhaalla mahdollisella 
tavalla luoda hyvä oppimisympäristö. Toinen määritel-
mä PDK-käsitteelle on, että opettajan tulee hallita aine- 
osaaminen, pedagoginen osaaminen ja digitaalinen osaa-
minen. Koulutustoiminnan kehittäminen ja parantaminen 
digitaalisen tekniikan avulla on yksi pedagogisen digitaa-
lisen osaamisen pääpiirteistä. (Häll & From, 2014.)

Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi (PDK) -projekti 
on ollut Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen 
välinen yhteistyöprojekti ajalla 1.4.2013–30.4.2014. Tässä 
projektissa ovat olleet Suomesta mukana Vaasan yliopisto, 
Åbo Akademi, Hanken Svenska Handelshögskolan, Vaasan 
ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Suomessa 
projektia on koordinoinut Tritonian EduLab, joka on näiden 
kehyskorkeakoulujen yhteinen oppimiskeskus tiedekirjasto 
Tritoniassa. Ruotsista mukana ovat olleet Umeå universitet 
ja Sveriges lantbruksuniversitet. Projektin tarkoituksena 
on ollut Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen 
välisen yhteistyön avulla tutkia ja kartoittaa, millainen 
pedagoginen digitaalinen osaaminen on nykyään tarpeel-
lista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-
opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä. 

Projektin omistaja on ollut Umeå universitet. Projektin 
rahoittajana on toiminut Botnia-Atlantica-ohjelma, jolla 
rahoitetaan Suomen, Ruotsin ja Norjan välisiä yhteisiä 
hankkeita. Rahoitettavat hankkeet voivat olla joko kahden 
maan välisiä tai kaikkien kolmen maan välisiä hankkeita. 
Suomessa ohjelma-alue käsittää muun muassa Pohjan-
maan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. 
Ruotsista mukana ovat Västerbottenin ja Västernorrlandin 
läänit sekä Nordanstigin kunta. Norjasta mukana on Nord-
land fylke. (Botnia-Atlantica 2007–2013, 2013; Pohjanmaan 
liitto. Botnia-Atlantica 2007–2013, 2013.) 

Lähtökohdaksi PDK-projektille voidaan nähdä yliopis-
tojen ja yliopisto-opettajien muuttuva työkonteksti. Tämä 
heijastaa yleistä yhteiskuntakehitystä, jossa tietoteknii-
kalla on yhä keskeisempi rooli ja jossa yhä suurempi 
osa yliopisto-opetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena. 
(Laurillard, 2008.) PDK-projektin taustalla on myös useita 
kansallisia ja kansainvälisiä strategioita, kuten Eurooppa 
2020, Digital Agenda for Europe: Education, Education and 
Training: Higher Education Policy, Modernising universi-
ties sekä Euroopan digitaalistrategia.

Kvarken Open Online Course (KVOOC) -kurssi 
pedagogisesta digitaalisesta kompetenssista

Pedagoginen Digitaalinen Kompetenssi -projekti tarjosi 
MOOC-tyylisen Kvarken Open Online Course (KVOOC) 
-kurssin pedagogisesta digitaalisesta kompetenssis-
ta Vaasan ja Uumajan yliopistojen ja korkeakoulujen 
opettajille, jotka halusivat kehittää omaa pedagogista 
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digitaalista osaamistaan. Kurssilla tutustuttiin peda-
gogiseen digitaaliseen osaamiseen, sen huomiointiin, 
arviointiin ja erilaisiin kehittämismahdollisuuksiin. 
Kurssilla käsiteltiin myös pedagogisen digitaalisen 
osaamisen dokumentointia ja pedagogisen digitaalisen 
ansioportfolion tekemistä. Osallistujille tarjottiin sekä 
teoreettista tietoa ja malleja pedagogisesta digitaalises-
ta osaamisesta että käytännön tietoa oman digitaalisen 
opetuksen kehittämiseen.

Kurssin tavoitteet:

KVOOC-kurssin hyväksytyn suorittamisen jälkeen osallis-
tuja osaa

•	 kehittää ja muotoilla omaa digitaalisen opetuksen 
pedagogista perusnäkemystään

•	 kehittää omaa opetustaan muiden osallistujien ko-
kemusten ja PDK:sta saavutettujen tutkimustulosten 
avulla

•	arvioida ja käyttää asianmukaisella tavalla pedagogis-
ta digitaalista osaamistaan osallistujan omassa ope-
tuksessa opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi

•	aloittaa oman pedagogisen ansioportfolion tekemisen.

Kurssin sisältö:

•	 erilaiset pedagogiset lähtökohdat digitaalisen opetuk-
sen suunnittelussa ja toteutuksessa

•	 esimerkkejä digitaalisen opetuksen työkaluista opiske-
lijoiden oppimisen edistämiseksi

•	 tutkimustietoa ja teoreettisia malleja pedagogisesta 
digitaalisesta osaamisesta sovellettavaksi osallistujan 
oman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

•	 pedagogisen ansioportfolion tekeminen, missä paino-
piste on osallistujan pedagogisen digitaalisen osaami-
sen dokumentoinnissa.

Kurssin käytännön toteutus

Kurssin laajuus oli kaksi opintopistettä. KVOOC-kurssi 
suoritettiin virtuaalisessa oppimisympäristössä, ja kurs-

sia täydensi neljä valinnaista workshoppia, joihin pystyi 
osallistumaan, vaikka ei osallistunutkaan KVOOC-kurssille. 
Kurssi toteutettiin ruotsin kielellä, mutta siihen pystyi osal-
listumaan henkilöstöä kaikista PDK-projektiin osallistuvis-
ta yliopistoista ja korkeakouluista. Kurssin workshoppien 
aikataulu ja aiheet on koottu taulukkoon 1. Kuvassa 1 
puolestaan näkyy KVOOC-kurssin etusivua virtuaalisessa 
oppimisympäristössä

Kurssin toteutustapana oli osallistujien aktiivinen osal-
listuminen kurssille. Todistuksen saamisen ehtona oli 
suorittaa hyväksytysti vaadittava määrä tehtäviä. Teh-
tävinä olivat virtuaalisessa oppimisympäristössä oleviin 
video- ja muihin materiaaleihin tutustuminen, kuhun-
kin jaksoon liittyvien tehtävien tekeminen osallistujan 
omassa blogissa, verkkokeskusteluihin ja vertais- ja it-
searviointiin osallistuminen sekä oman pedagogista an-
sioportfolion aloittaminen. Kurssin tehtävät suunniteltiin 
sellaisiksi, että niiden avulla oli mahdollista työskennellä 
oman opetuksen kehittämiseksi, ja osallistujan oli mah-
dollista käyttää tehtäviä oman pedagogisen ansioportfo-
lionsa tekemisessä.

Käytännössä kurssi eteni moduulimaisesti eri jaksojen 
mukaan. Kurssin jaksoja ovat olleet:

1. jakso: Johdatus pedagogiseen digitaaliseen 
kompetenssiin (PDK) ja sen taustamalleihin sekä 
tutkimustietoa PDK:sta

Ensimmäisen jakson aikana osallistujat tutustuivat peda-
gogiseen digitaaliseen osaamiseen yleisellä tasolla sekä 
pedagogisen digitaalisen osaamisen käsitteeseen. Jakson 
aikana osallistujat tutustuivat myös kolmeen pedagogisen 
digitaalisen osaamisen malliin, joita he voivat käyttää 
oman digitaalisen opetuksensa kehittämisessä. 

2. jakso: Välineitä oman pedagogisen digitaalisen 
perusnäkemyksen muodostamiseen

Toisen jakson aikana osallistujat saivat pohtia omaa peda-
gogista digitaalista perusnäkemystään. Lisäksi osallistujat 
pohtivat omaa lähestymistapaansa opetukseen, tietoon ja 
tekniikkaan sekä sitä, miten nämä liittyvät toisiinsa. Osal-

Workshop 1:
Johdatus pedagogisen digitaalisen kompetenssin (PDK) 
taustamalleihin ja tutkimustietoa PDK:sta

1. KVOOC-kurssin esittely
2. Tutkimustietoa PDK:sta: Pedagoginen digitaalinen kompetenssi Vaasan 
korkeakoulujen johdon näkökulmasta ja pilotti-caseja
3. PDK:n teoreettinen tausta ja PDK:n taustalla olevia malleja

Workshop 2:
Välineitä oman verkkopedagogisen perusnäkemyksen 
muodostamiseen

1. Malleja ja teorioita oman verkkopedagogisen perusnäkemyksen 
kehittämiseen ja dokumentoimiseen
2. Miten muodostaa oma verkkopedagoginen perusnäkemys ja muotoilla PDK-
strategia

Workshop 3:
Oman opetettavan aineen verkko-opetuksen suunnittelu

1. Oman opetettavan aineen verkko-opetuksen suunnittelu
2. Verkko-opetuksen pedagoginen suunnittelu
3. Miten soveltaa PDK-strategiaa käytännössä omaan opetukseen

Workshop 4:
Oman verkko-opetuksen kehittäminen ja kehittämisen 
dokumentointi

1. Oman verkko-opetuksen kehittäminen
2. Oman verkkopedagogisen kehitystyön dokumentointi ja esittely

Taulukko 1. KVOOC-kurssin workshoppien aikataulu ja aiheet
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listujat tutustuivat myös erilaisiin digitaalisen opetuksen 
suunnittelun ja toteutuksen malleihin.

3. jakso: Pedagogisen digitaalisen osaamisen 
soveltaminen omaan opetukseen

Kolmannen jakson aikana osallistujat saivat soveltaa 
kurssilla oppimiaan asioita käytännössä omaan opetukseen. 
He saivat pohtia haluamaansa oman opetuksen aluetta, 
johon voisivat soveltaa oppimaansa. Osallistujat tutustuivat 
myös erilaisiin digitaalisen opetuksen välineisiin, mukaan 
lukien sosiaalisen median välineisiin ja pilvipalveluihin. 

4. jakso: Oman pedagogisen digitaalisen osaamisen 
kehittäminen

Neljännen jakson aikana osallistujat saivat kehittää omaa 
digitaalisen opetuksen hanketta. Kehityshanke saattoi 
olla esimerkiksi oma verkkokurssi tai muu digitaalisen 
opetuksen kehityshanke. Jakson punaisena lankana oli 
systemaattinen opetuksen kehittäminen kehitysmallien 
avulla.

5. jakso: Oman pedagogisen digitaalisen osaamisen 
dokumentointi ja pedagoginen ansioportfolio

Viimeisessä jaksossa osallistujat saivat mahdollisuuden 
dokumentoida ja julkaista kurssin aikana toteuttamaansa 
työskentelyä ja kehitystyötä. Tällöin osallistujat saivat 
aloittaa oman pedagogisen digitaalisen ansioportfolion 
tekemisen.

Johtopäätökset

Kurssipalautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä 
kurssin antiin. Kurssin yleinen arvosana oli 4,11 asteikol-
la 0–5. Koska kurssin workshopeissa käytettiin Adobe 
Connect -verkkokokousjärjestelmää, antoivat osallistujat 

Kuva 1. KVOOC-kurssin etusivu virtuaalioppimisympäristössä

toisinaan palautetta järjestelmän toiminnasta. Ääniongel-
mat olivat yleisin palautteen antamisen syy. Toisaalta tällä 
tavoin osallistujat pystyivät huomaamaan, mikä voi aihe-
uttaa ongelmia verkkokokouksissa. Itse kurssiympäristöön 
osallistujat olivat tyytyväisiä, ja heidän mielestään sen 
rakenne tuki heidän oppimistaan. Kehitysideana kurssin 
jälkeen olisi monipuolistaa digitaalisen oppimisen välinei-
den ja pedagogisten mallien käyttöä sekä edelleen kehittää 
kansainvälistä yhteistyötä pedagogisen digitaalisen osaa-
misen edistämiseksi.

Anu Ylitalo on toiminut projektikoordinaattorina ja 
Maria Byholm toimii pedagogina sekä koordinaattorina 
tiedekirjasto Tritonian EduLabissa Vaasan yliopistossa.

LÄHTEET
Botnia-Atlantica 2007–2013. Luettu 20.8.2013, http://www.botnia-atlantica.eu/.
European Commission. (2006). Modernising universities. Luettu 20.8.2013, 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/

c11089_en.htm.
Dron, J. & Anderson, J. (2014). Teaching crowds: Learning and social media. Luettu 

18.11.2014, http://www.aupress.ca/index.php/books/120235.
Euroopan komissio. (2010). Euroopan digitaalistrategia. Luettu 20.8.2013, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FI:PDF.
Euroopan komissio. (2010). Eurooppa 2020. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun  

strategia. Luettu 20.8.2013, http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm. 
European Commission. (2010). Digital agenda for Europe: Education. Luettu 20.8.2013, 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/education.
European Commission. (2010). Education and training: Higher education policy. Luettu 

26.3.2015, http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm.
Glance, D. G., Forsey, M. & Riley, M. (2013). The pedagogical foundations of massive open 

online courses.  First Monday, 18, 5–6. Luettu 19.11.2013, http://firstmonday.org/ojs/
index.php/fm/article/view/4350/3673.

Häll, L. & From, J. (2014.) Pedagogisk digital kompetens – mellan värden, vetande och  
kunnande. Luettu 18.3.2014, http://www.epedagogik.eu/pdk-mellan-varden-vetan-
de-och-kunnande/.

Laurillard, D. (2008). Technology enhanced learning as a tool for pedagogical innovation. 
Journal of Philosophy of Education, 42 (3–4), 521–533.

Pohjanmaan liitto. Botnia-Atlantica 2007–2013.  Luettu 20.8.2013, http://www.obotnia.
fi/rahoitus/botnia-atlantica-20072013/.



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2015 • VOL. 22 • NRO 146KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Kurssin suunnittelu

Kurssin suunnittelu aloitettiin tutustumalla opinto- 
jakson historiaan, tavoitteisiin ja sisältöön. JOVP4-jaksoon 
oli vuoden 2012 syksyllä voimaan tulleissa opintovaati-
muksissa yhdistetty kaksi aiemmin erillistä jaksoa, Media-
historia ja Mediainstituutiot. Jakson osaamistavoitteet on 
määritelty seuraavasti: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida 
mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median 
muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton histo-
rian keskeiset piirteet.

Verkkokurssin sisältöjä ryhdyttiin rakentamaan osaamis-
tavoitteissa määriteltyjen teemojen eli muotojen, sisäl-
töjen, tuotannon ja vastaanoton ympärille. Koska kurssi 
painottuisi pääasiassa mediahistoriaan, nostettiin instituu-
tiot kuitenkin omaksi teemakseen. Näin kurssille saatiin 
viisi teemaa: johdanto, tuotanto ja teknologia, instituutiot, 
muodot ja sisällöt sekä vastaanotto. 

Kurssin aihepiiri oli erittäin laaja, sillä se käsitti viestin-
nän koko ketjun tuotannosta tekstin kautta vastaanottoon. 
Tämän takia kurssia päätettiin edelleen rajata liikkuvan 
kuvan tarkasteluun 1900-luvulla. Tätä rajausta perustel-
tiin sekä verkkokurssin opettajan asiantuntemuksella että 
mahdollisuudella esittää audiovisuaalisia aineistoja kurs-
silla: verkkoympäristön pedagoginen vahvuus tulee esille 
silloin, kun tarvitaan auditiivisia tai visuaalisia sisällön 
esittämismuotoja (Pantzar, 2004). 

Tehtävänannon mukaisesti kurssilla kokeiltiin erilaisia 
tapoja tarjota luentomateriaaleja verkossa. Verkkokurssin 

Heidi Keinonen
heidi.keinonen@uta.fi 

Massaluennosta verkkokurssiksi – miten toteuttaa 
konstruktivistista oppimiskäsitystä?

Tässä raportissa esitellään keväällä 2013 Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä (CMT) toteutettua opetuksen kehittämishanketta, jonka kohteena oli 
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot -jakson verkkokurssi. Kehittämishankkeen tavoitteena oli kokeilla erilaisia tapoja ja muotoja, joilla opetusmateriaaleja voidaan tuottaa 
verkkoon, sillä yksikön perusopintoihin kuuluva opintojakso tarjottiin nyt ensimmäistä kertaa ainoastaan verkossa. Oman haasteensa kurssin suunnitteluun toi suuri opiskelija-
määrä, jonka arvioitiin aiempien perusopintojaksojen perusteella olevan 200–250.

alustaksi valittiin Moodle, joka tarjosi toimivan pohjan 
erilaisille materiaaleille ja toiminnoille ja oli useimmil-
le opiskelijoille entuudestaan tuttu – käytetyn oppimis-
alustan tuttuus voi edistää verkossa tapahtuvaa oppimista 
(Korhonen & Pantzar, 2004). Kurssin Moodle-alueelle luo-
tiin viisi viikon välein avautuvaa teemaa, joista jokainen 
sisälsi kahden ”luennon” materiaalit. Luentomateriaaleina 
toimivat videoitu luento, fyysinen museovierailu, skannat-
tu teksti, Moodle-kirja, Prezi-esitys ja PowerPoint-esitys. 
Kaikki materiaalit sisälsivät runsaasti kuvia sekä linkkejä 
video- ja audiotiedostoihin ja internetsivuille, sillä inter-
aktiiviset materiaalit ja työkalut korostavat oppijan aktii-
vista roolia (Tuononen & Pelkonen, 2004).

Varsinaisten luentomateriaalien lisäksi jokaiseen tee-
maan koottiin aiheeseen liittyvää lisämateriaalia itsenäi-
sen opiskelun tueksi. Lisäksi teemoihin liitettiin omat 
keskustelualueensa ja kirjoitustehtävänsä. Kurssin suo-
ritus muodostui viidestä 500–1000 sanan laajuisesta, es-
seetyyppisestä tekstistä, jotka palautettiin kurssin lopussa 
yhtenä tiedostona. Kokonaan verkossa suoritettava kurssi 
on usein opiskelijan kannalta työläs ja vaatii huomion 
kiinnittämistä ajanhallintaan aivan toisella tavalla kuin 
tavallinen luentokurssi (Korhonen & Pantzar, 2004). Kir-
jallisten lopputöiden katsottiinkin riittävän kurssin suori-
tukseksi, jotta sekä opiskelijoiden että opettajan työmäärä 
pysyisi hallittavana. Opetuksen kehittämisessä keskityttiin 
tässä vaiheessa nimenomaan erilaisten materiaalien tuot-
tamiseen ja esitysmuotojen kokeilemiseen.

Luentomateriaalien ja Lopputöiden palautus -osion li-
säksi Moodlessa oli oma osionsa jakson kirjatentille. Jo-
kaiselle tenttikirjalle perustettiin oma keskustelualueensa, 
jota opiskelijoiden oli mahdollista hyödyntää omaehtoisen 
lukupiirin alustana. Lisäksi Moodlessa oli kaksi palaute-
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osiota: välipalaute kerättiin kolmannen teeman avautu-
misen jälkeen ja loppupalaute lopputöiden palauttamisen 
yhteydessä. Moodle-alustan käyttö ja kurssin suoritustavat 
pyrittiin pitämään helposti omaksuttavina, sillä hyvän 
verkkokurssin edellytys on, että se on selkeä sekä raken-
teen, tavoitteiden, oppimateriaalin, ulkoasun että ohjeiden 
osalta (Nevgi & Tirri, 2003).

Kurssin toteutus

Kurssille ilmoittautui ennakkoon 201 opiskelijaa, mutta 
avoimen yliopiston opiskelijat ja jälki-ilmoittautuneet kas-
vattivat opiskelijamäärän lopulta noin 270:een. Ennakko-
ilmoittautuminen osoittautui toimivaksi tavaksi saada 
opiskelijat Moodleen, sillä ilmoittautuneet saatiin siir-
rettyä kurssialueelle suoraan NettiOpsusta (Tampereen 
yliopiston opiskelijoille tarkoitettu sähköinen asiointi-
palvelu). Kurssi aloitettiin infotilaisuudella, joka järjestet-
tiin yhdessä jakson kirjatenttiä vastaanottavan yliopiston- 
lehtorin kanssa. Tilaisuudessa kerrottiin kurssin sisällöistä 
ja toteutustavoista sekä kehotettiin opiskelijoita käyttä-
mään Moodlen keskustelualueita itsenäisen opiskelun 
tukena. Ensimmäisen teeman materiaalit aukesivat Mood-
lessa samana päivänä kuin infotilaisuus pidettiin.

Kurssin opettajat varautuivat käyttämään aikaa Mood-
len keskustelualueille lähetettyjen viestin lukemiseen ja 
kommentointiin, mutta sen enempää luentomateriaalit 
kuin kirjatkaan eivät herättäneet juuri lainkaan keskuste-
lua. Vaikka opiskelijoita yritettiin kannustaa keskusteluun 
opettajan lähettämillä viesteillä ja muistutuksilla, keskus-
telualueille tuli kurssin aikana vain vajaat 60 viestiä. Nä-
mäkin viestit koskivat pääasiassa kurssin suoritustapoja ja 
muita käytännön asioita. Viesteihin pyrittiin vastaamaan 
nopeasti, jotta etäisyys opettajiin pysyisi mahdollisimman 
pienenä. Lopputöihin oli mahdollista saada myös henkilö- 
kohtaista ohjausta, mutta tätä mahdollisuutta ei kukaan 
halunnut käyttää. Lopputöitä palautettiin ennen mää-
räaikaa 123 kappaletta. Arvioinnissa painotettiin konst-
ruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskelijan 
oman ymmärtämisen ja ajattelun kehittymistä (Rauste-
von Wright, 1997) sekä kykyä nähdä yhteyksiä median 
nykyhetken ja historian välillä. Lisäksi teksteistä tuli käy-
dä ilmi, että kaikkiin luentomateriaaleihin on tutustuttu.

Opiskelijapalaute

Kurssilla kerättiin välipalautetta kolmen ensimmäisen 
teeman avautumisen jälkeen, mutta vastauksia lomak-
keeseen saatiin vain viisi. Kurssin päätteeksi Moodleen 
tehtiin toinen palautelomake, jonka kysymyksiin vastasi 
40 opiskelijaa. Myös tämän lomakkeen kysymykset nou-
dattelivat konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaattei-
ta, kuten opiskelijakeskeisyyttä, ja keskittyivät opiskelijan 
oppimisprosessiin. 

Loppupalautteen vastauksista 35:ssä opiskelijat ker-
toivat oppineensa paljon uutta mediahistoriasta ja -in-
stituutioista, saneensa uusia näkökulmia tai oppineensa 
soveltamaan tietoja, käyttämään erilaisia lähteitä sekä 
työskentelemään verkkokurssilla. Yksittäisissä kommen-
teissa esitettiin kurssin sisältöjä koskevia toiveita, ja kaksi 

opiskelijaa kaipasi ”oikeita” luentoja. 22 vastaajaa arvioi 
verkkokurssin työmäärän sopivaksi tai kohtuulliseksi, 14 
hieman tai liian työlääksi ja kahden vastaajan mielestä 
kurssi oli kevyt. Kuudessa vastauksessa todettiin, että 
työskentely oli tehokkaampaa tai oppiminen syvällisem-
pää kuin luentokurssilla. Vaikka työmäärää siis pidettiin 
kohtuullisena, vain seitsemän vastaajaa noudatti kurssilla 
annettua aikataulua. 33 vastaajaa ei pysynyt aikataulussa 
muiden kurssien tai velvoitteiden takia. Kirjoitustehtävät 
olivat 33 opiskelijan mielestä toimiva suoritustapa kurssil-
le, koska tehtävänannot olivat selkeitä ja mielenkiintoisia, 
tehtävät syvensivät oppimista ja rytmittivät työskentelyä 
ja viiden pienen tekstin kirjoittaminen oli helpompaa kuin 
yhden laajan esseen. Kuuden vastaajan mukaan muutamat 
aiheet jäivät pinnallisiksi tai tehtävät olivat liian soveltavia 
ja laajoja.

Vastaajista ainoastaan kuusi kertoi osallistuneensa lu-
entoja tai kirjoja koskeviin keskusteluihin Moodlessa. 32 
vastaajaa ei niihin osallistunut, koska ei tuntenut siihen 
tarvetta. Muuta palautetta kysyttäessä 25 vastaajaa piti 
kurssia mielenkiintoisena, monipuolisena tai hyvin to-
teutettuna. Lisäksi eri kysymysten vastauksissa annettiin 
plussaa kurssin joustavuudesta, sillä se helpotti opintojen 
aikatauluttamista. Muutamat vastaajat halusivat suorittaa 
edes osan kurssista perinteisinä luentoina, toivoivat enem-
män aktivointia keskusteluihin ja tiukempaa aikataulutta-
mista tai pitivät joitakin materiaaleja liian suppeina. Pa-
laute oli siis pääosin erittäin positiivista, joskin seuraavaa 
toteutuskertaa varten jäi myös pohdittavaa muun muassa 
verkko-osallistumisen suhteen.

Kurssin arviointia opettajan näkökulmasta

Ensimmäisenä kokonaan verkossa toteutettuna kurssina 
tämä jakso oli opettajalle sekä haastava että antoisa ko-
kemus. Erilaisten luentomateriaalien valmisteleminen ja 
kurssin suunnitteleminen veivät paljon aikaa ja edellytti-
vät uusien taitojen opettelemista. Lisäksi suuri opiskelija-
määrä ja opettajaresurssien niukkuus tekivät tehtävästä 
haastavan.

Opiskelijoiden työmäärän mitoittaminen kahta opinto-
pistettä vastaavaksi oli etukäteen arvioituna yksi kurs-
sin suurimmista haasteista. Palautteista päätellen tässä 
kuitenkin onnistuttiin suhteellisen hyvin suhteuttamalla 
verkossa olevia materiaaleja tavallisiin luentoihin. Toinen 
suuri haaste oli opiskelijoiden aktivointi verkossa. Vaikka 
tästä tavoitteesta osin luovuttiinkin suuren opiskelija-
määrän vuoksi, se olisi otettava uudelleen tavoitteeksi 
seuraavaa kurssia suunniteltaessa. Verkko-opetuksen an-
sio tavalliseen luento-opetukseen verrattuna on juuri sen 
tarjoama mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja oppimiseen: 
tekniikka lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia omaehtoi-
seen ja vuorovaikutteiseen oppimiseen toisten opiskeli-
joiden kanssa (Nevgi, Lindblom-Ylänne & Kurhila, 2002).

Kuten tälläkin kurssilla kävi selväksi, keskustelu ver-
kossa ei kuitenkaan synny tai etene itsestään, vaan se 
vaatii huomiota ja ohjausta. Vuorovaikutuksen onnistu-
miseen voi vaikuttaa myös se, ”lämmitetäänkö” ryhmää 
etukäteen tutustuttamalla ryhmän jäseniä toisiinsa (Kor-
honen & Pantzar, 2004). Tämän kurssin aluksi järjestetty 
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infotilaisuus palveli jossain mielessä tavoitetta tutustuttaa 
opettajia ja opiskelijoita toisiinsa, mutta toki vain hyvin 
pinnallisesti. Yli kahdensadan opiskelijan kurssilla opiske-
lijat tulisi jakaa pienempiin ryhmiin, jotta ryhmän jäsenet 
voisivat todella tutustua toisiinsa joko verkossa tai kasvok-
kain. Jos luentomateriaalit ovat jo valmiiksi olemassa, tä-
hänkin jää opettajalta enemmän aikaa. Toinen vaihtoehto 
olisi käyttää esimerkiksi opiskelijatutoreita apuna ryhmien 
ohjaamisessa. Joka tapauksessa verkkotyöskentely (esi-
merkiksi keskusteluun osallistuminen) olisi hyvä saada 
osaksi kurssin suoritustapoja, jolloin kirjoitustehtäviä voi-
taisiin supistaa tai keventää. Kurssin toteuttamisen jälkeen 
yleistyneet videoneuvottelu- ja verkkoluentotyökalut tar-
joavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijoiden 
keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Heidi Keinonen toimii tutkijatohtorina mediatutkimuksen 
oppiaineessa Turun yliopistossa.
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Oikeustieteellisen tiedekunnan pääsykokeen ja 
perusopintojen välinen ristiriita – yhtymäkohdat 
opiskelijoiden alkuopintojen ongelmiin

Tämä artikkeli käsittelee yhtä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden alkuvaikeuksien selittävää tekijää, pääsykokeen rakennetta. Niillä opiskelijoilla, jotka eivät osaa 
muokata opiskelutaitojaan tiedekunnan aineopintojen vaatimuksiin, ilmenee usein ongelmia opintopisteiden kerryttämisen ja motivaation kanssa. Koska pääsykokeessa 
vaadittava osaamistaso on ratkaisevasti erilainen kuin perusopinnoissa, opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä huonon alkumenestyksensä syitä. Tämä johtaa kognitiivisen 
dissonanssin ilmiöön, joka on toinen tämän tekstin käsittelyaiheista. Lopuksi esittelen parannusehdotuksia, joilla dissonanssiongelmia voitaisiin mielestäni ehkäistä.

Johdanto

Tässä artikkelissa tarkastelen oikeustieteen tutkintovaa-
timusten ja valintakokeen rakenteen välistä perustavan- 
laatuista ristiriitaa sekä tästä johtuvia motivaatio-ongel-
mia. Tarkastelen näitä seurauksia kognitiivisen dissonans-
sin teorian kautta (Festinger, 1957; Harmon-Jones, 2012; 
Hofer, 2004), jonka esittelen ensimmäisessä kappaleessa. 
Toisessa kappaleessa tutkin tarkemmin, millaista osaa-
mista pääsykoe vaatii ja miten pääsykoe vaikuttaa perus-
opintoihin. Aineistona käytän muun muassa materiaalia 
opiskelutaitotyöpajan opiskelijoilta vuosilta 2013, 2014 ja 
2015, jolloin olin itse mukana opettajana.

Teoriaosa

Ihmisellä on kaikessa toiminnassaan tavoitteena pyrkiä ali-
tajuiseen johdonmukaisuuteen oman tietoisuutensa (kog-
nitio) kanssa. Tämä kognitio sisältää henkilön kaiken tie-
don itsestään ja ympäristöstään sekä lisäksi muun muassa 
hänen mahdollisesti sisäistämiään aatteita tai ennakko- 
luuloja (Mao & Oppewal, 2010; Harmon-Jones, 2012). Kun 
uusi tieto on sopusuhdassa aiemman tietoisuuden kanssa, 
se on omakuvaa vahvistavaa.

Kun henkilö taas kokee epäjohdonmukaisuutta ajatuk-
siensa ja todellisuuden kanssa, tuloksena on psykologista 
disharmoniaa (dissonanssi) ja automaattisia pyrkimyksiä 
vähentää tätä epämukavuuden tunnetta. Vähennys voi-
daan aikaansaada muokkaamalla omia toimintamalleja 
tai välttelemällä dissonanssia vahvistavaa tietoa. Mitä 
tärkeämpi asia, sitä vahvempi on siitä aiheutuva epämuka-
vuuden tunne. Seuraavaksi käsittelen oikeustieteen opis-

kelijoiden opintojen mahdollisesta heikosta alkumenestyk-
sestä – ja siitä, ettei tähän johtaneita syitä ymmärretä – ai-
heutuvaa kognitiivista dissonanssia ja sen käsittelytapoja.

Oikeustieteellisen pääsykoe ja sen ongelmat

Kilpailu opiskelupaikoista on jatkuvasti kiristynyt, ja 
valituksi tuleminen vaatii kokelaalta valmennuskurssin 
käynnin lisäksi pitkäjänteistä motivaatiota yli kahden 
kuukauden täysipäiväiseen luku-urakkaan. Esimerkiksi 
vuonna 2004 laskettiin lähes jokaisen Helsinkiin vali-
tun opiskelijan käyneen valmennuskurssin tuona kevää-
nä (Ylioppilaslehti, 2005). Valintakokeen ja aineopinto- 
tenttien rakenteet poikkeavat kuitenkin hyvin merkittä-
västi toisistaan, ja tämä saattaa sisältää opiskelijoiden 
opintomenestykselle haitallisia elementtejä. 

Mielestäni merkittävin yksittäinen epäkohta on valinta-
kokeen luonne, joka ei valmista oikeustieteellisen todelli-
seen opintotahtiin ja opiskelutapaan. Kokelaille annetaan 
reilut kaksi kuukautta aikaa lukea kolme kirjaa, joiden 
yhteissivumäärä vaihtelee noin 600–900 sivun välillä. 
Valintakoekirjallisuus ei ole kovinkaan syvällistä, vaan se 
koostuu johdannoista valittuihin oikeudenaloihin. Kysees-
sä ei ole kilpailu siitä, kuka ehtii annetussa ajassa rakenta-
maan itselleen yleiskuvan oikeudenalasta ja soveltamaan 
oppimaansa. Aikaa on niin runsaasti, että ainoa keino 
erottaa hakijat toisistaan on vaatia heitä opettelemaan 
kirjallisuus lähes ulkoa. Aikaisempina vuosina tämän- 
kaltaisiin pääsykoetehtäviin on kuulunut muiden muassa 
tehtäviä, joissa on kysytty, onko lause oikein vai väärin. 
Tehtävässä kopioitiin pätkiä lakitekstistä ja siinä oli vaih-
dettu sanan ”ja” tilalle sana ”tai”. Samanlaista passiivista 
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oppimista edustaa tehtävä, jossa pyydettiin täydentämään 
puuttuva sana kirjoista otettuihin lauseisiin. Mielestäni 
kyseiset tavat oppia ovat täysin ristiriitaisia oikeustieteel-
lisessä opiskelun todellisen tavoitteen, juridisesti ajattele-
vien ja juridiikkaa soveltamaan kykenevien ammattilais-
ten kouluttamisen, kanssa. Pääsykoe valmistaa hakijoita 
kestämään painetta ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, 
mutta väärällä tavalla. Varsinaisissa opinnoissa opiskeli-
joilla ei ole mahdollisuuksia keskittyä yhteen aiheeseen yli 
kahta kuukautta, vaan opintoputken mukaan eteneminen 
vaatii todellisia ponnistuksia ajankäytön hallitsemiseksi. 
Lisäksi kirjallisuus paneutuu huomattavasti syvemmin 
ja enemmän ymmärrystä vaativalla tavalla asioihin. Ul-
koa opettelua ei enää suositella, sillä se on käytännössä 
mahdoton tapa lähestyä tentti tentiltä sivumääräisesti 
kasvavaa kurssikirjallisuutta. Aikaa orientoitumiseen ei 
ole paljon, sillä aloitusopintojen vaatimustaso kasvaa 
nopeasti jo ensimmäisenä syksynä.

Kognitiivinen dissonanssi 
motivaatiovaikuttimena

Dissonanssin syyt ja voimakkuus

Monilla opiskelijoilla on hieman vääristynyt ja joillain 
valmennuskursseilla aktiivisesti ruokittu käsitys, jonka 
mukaan oikeustieteellisessä vaikeinta on valintakoe, ja 
sen jälkeen tentit ovat helppoja suorittaa. Tämä pitää 
tiettyyn pisteeseen asti paikkansa, sillä valintakoe vaatii 
huomattavasti perinpohjaisempaa asian ulkoa osaamista. 
Tenttiminen sen sijaan vaatii asioiden perinpohjaisempaa 
ymmärrystä lyhyemmässä ajassa.

Ennen ensimmäisiä tenttikierroksia suurimmalla osalla 
opiskelijoista on kokemusta opiskelusta ainoastaan luki-
osta ja pääsykokeesta. Näillä tekniikoilla aiemmin jopa 
erinomaiset opiskelijat voivat joutua vaikeuksiin tenteissä, 
jotka vaativat erilaista ajanhallintaa ja opiskelutekniikkaa 
kuin mihin he ovat tottuneet. Heidän henkilökohtainen 
epistemologiansa ja käsitys omasta oppimisestaan ovat 
useimmiten vajavaiset suhteessa uusiin haasteisiin (Hofer, 
2004; Lindblom-Ylänne, 1999). Jotkin lukiot tarjoavat ”la-
kitiedon” valinnaisen kurssin, mutta tällä kurssilla ei ole 
mahdollista saada kuin nopea yleiskuvaus eri oikeuden-
aloista. Se voi herättää lukiolaisten mielenkiintoa oikeus-
tiedettä kohtaan, mutta missään nimessä se ei valmenna, 
eikä se voi valmentaa itse tiedekunnassa opiskeluun.

Jos opiskelija kokee olevansa lahjakas ja kiinnostunut 
oikeustieteestä, mutta alkaa saada hylättyjä arvosanoja, 
on hänen käsityksensä itsestään ristiriidassa hänen ar-
vosanojensa kanssa. Tämä johtaa dissonanssiin, jonka 
voimakkuus on kiinni useasta eri muuttujasta. On luon-
nollista, että mitä parempana opiskelija pitää omia val-
miuksiaan sitä voimakkaampi on dissonanssi ja vaikutus 
motivaatioon hylättyjen tenttien seurauksena. Epäonnis-
tuminen koetaan erityisen hämmentävänä, sillä opiskelija 
on juuri läpäissyt elämänsä vaikeimman yksittäisen tentin, 
pääsykokeen (Haarala-Muhonen, 2011).

Toisena merkittävänä tekijänä dissonanssin voimak-
kuuden määrityksessä pidetään hylätyn vaihtoehdon 
houkuttelevuutta (Harmon-Jones, 2012). Jos henkilö on 

aina halunnut vain ja ainoastaan opiskella oikeustiedettä, 
on dissonanssi vähäisempää. Jos taas hänellä on ollut 
kilpaileva vaihtoehto, dissonanssin voimakkuus riippuu 
vaihtoehdon erilaisuudesta (Festinger, 1957). Opiskeli-
ja, joka valitsee oikeustieteellisen kauppakorkeakoulun 
sijaan, kokee todennäköisesti vähemmän dissonanssia 
valinnastaan. Vastaavasti esimerkiksi teatterikorkeakoulun 
hylänneen opiskelijan kohdalla dissonanssi on yleensä 
voimakkaampaa.

Dissonanssin käsittelytavat

Opiskelija voi tunnustaa itselleen tehneensä ”väärän” pää-
töksen, mutta tämä on yleensä hyvin vaikeaa johtuen 
jo tehdystä panostuksesta ja mahdollisista sukulaisten 
ja ystävien odotuksista. Opiskelu oikeustieteellisessä on 
myös hyvin itsenäistä. Opiskelutoverit aiheuttavat usein 
vertaispainetta, mikä tutkitusti vaikeuttaa opiskelupaikan 
hylkäämistä ja siten ”heikkoutensa” myöntämistä omassa 
viiteryhmässään. (Chabrak & Craig, 2013).

Jos opiskelija ei suostu hylkäämään opiskelupaikkaansa, 
pyrkii hän alitajuisesti etsimään keinoja vähentääkseen 
dissonanssia. Hän saattaa lisätä opiskeluun käyttämäänsä 
aikaa, joskin väärillä oppimisstrategioilla tämä tuskin joh-
taa toivottuihin tuloksiin. Hän saattaa myös aktiivisesti ha-
kea apua vaikeuksiinsa opintoneuvojilta, -psykologeilta tai 
muilta opiskelijoilta esimerkiksi opintopiirien muodossa. 
Viimeinen edellä mainituista vaihtoehdoista olisi yleensä 
paras, mutta myös vaikein; opintoneuvoja ja -psykologi 
ovat ulkopuolisia, muut opiskelijat taas oman viiteryhmän 
sisällä. Tutorit voisivat olla yksi kohderyhmä, jolta kysyä 
neuvoja, mutta valitettavasti tutor-opastus päättyy ennen 
varsinaisten isojen tenttikierrosten alkua.

Opiskelija saattaa myös alitajuisesti tunnistaa heikon 
opintomenestyksensä mutta pyrkiä siirtämään vastuuta 
pois itsestään. Ei ole lainkaan harvinaista, että heikosti 
menestyvä opiskelija vähentää työmääräänsä juuri ennen 
tenttiä. Tällöin hän voi saada lohtua ajatuksesta, että olisi 
saattanut läpäistä tentin, jos olisi lukenut tarpeeksi; hä-
nellä säilyy illuusio potentiaalisesta koulumenestyksestä, 
vaikkei opintopisteitä kerrykään.

Johtopäätökset

Edellä olen kuvannut epätoivottavaa tilannetta, jossa po-
tentiaalisesti lahjakkaat opiskelijat joutuvat vaikeuksiin 
opiskelussaan johtuen muun muassa pääsykokeen ja 
muun opiskelun välisestä vaatimustason erilaisuudesta 
ja käytetyistä vääristä opiskelutekniikoista. Lisäksi olen 
kuvannut, miten tästä voi seurata merkittäviä motivaatio-
ongelmia, erityisesti koska opiskelijat eivät ymmärrä syitä 
epäonnistumiselleen.

Opiskelutaitotyöpaja on järjestetty nyt kolmena peräk-
käisenä vuotena. Vaikka se on suunnattu kaikille opiskeli-
joille, suurin osa ilmoittautuneista on ollut 1. tai 2. vuoden 
opiskelijoita. Useat heistä listasivat ongelmikseen tässä ar-
tikkelissa lueteltuja asioita: alkuinnostuksesta huolimatta 
he alkoivat saada hylättyjä arvosanoja ymmärtämättä syi-
tä, ja opiskelumotivaation lasku pahensi asiaa. Motivaatio-
ongelmat myös häiritsivät useilla vapaa-ajasta nauttimista.  
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He vahvistivat, ettei aloitusopintojen orientointi-osiossa 
ehditä käydä läpi kovinkaan syvällisesti opiskelutekniik-
kaa ja ajanhallintaa. Useat mainitsivat aloittavansa tenttiin 
valmistautumisen 2–3 viikkoa aikaisemmin, ja he alle-
viivasivat kuvailemiani ajankäyttöongelmia. Myös pakol-
liset tai lähes pakolliset kurssit ja niiden luentokuulustelut 
kuormittavat opiskelijoiden aikataulua. Kun pääsykokees-
sa oli noin 70 päivää aikaa opetella maksimissaan 900 si-
vua, yrittävät opiskelijat nyt opetella vajaassa 20 päivässä 
vielä laajempia kokonaisuuksia.

Koska pääsykokeen opiskelutekniikalla tämä yhtälö ei 
voi toimia, on mielestäni joko pääsykoetta tai opinto-
jen alkurakennetta muutettava. Pääsykokeen rakenteen 
tulisi heijastaa tiedekunnan tutkintovaatimuksia parem-
min. Esimerkiksi aineistotehtäviä tulisi lisätä ja annettua 
lukuaikaa merkittävästi lyhentää. Passiivista oppimista 
painottavista tehtävistä, kuten monivalintatehtävistä, oli-
si syytä luopua kokonaan. Mikäli pääsykoetta ei suos-
tuta muuttamaan, olisi aloitusopinnoissa merkittävästi 
panostettava nimenomaan epistemologian orientaatioon, 
ja siihen käytettäviä tunteja olisi lisättävä. Opiskelijoita 
tulee onnitella pääsykokeen läpäisystä, mutta on syytä 
painottaa sekä ajanhallinnan että ymmärtämiseen ja sovel-
tamiseen tähtäävän opiskelutekniikan osaamisen tärkeyttä 
jatkossa. Tätä ei mielestäni tehdä tarpeeksi, ja pienellä 
panostuksella voitaisiin välttyä vuosittain kymmenien 
opiskelijoiden motivaatio- ja opintotukiongelmilta, jotka 
toisinaan johtavat jopa opintojen keskeyttämiseen.

Tero Lundstedt toimii tutkijana Helsingin yliopiston 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 
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Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus?
Yliopistojen päätehtävät ovat tutkimus ja siihen liittyvä ylin opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Korkeatasoinen yliopisto menestyy näillä kaikilla osa-alueilla. 
Opetuksen tason mittareina ovat tyypillisesti tutkintojen määrä, opintojen eteneminen eli keskimääräinen tutkinnon suoritusaika ja alhainen opintojen keskeyttämisprosentti. 
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan hyvää yliopisto-opetusta ja opettajuutta laadullisesta näkökulmasta huomioiden yliopistoyhteisön – opiskelijoiden ja opettajien – lisäksi myös 
yliopistokoulutukseen liittyvä verkosto ja sidosryhmät. Opetuksella, sen toteutumisella ja päämäärillä, on syvällinen yhteys yliopiston keskeiseen tavoitteeseen tuottaa uutta 
tietoa, josta hyötyvät myös yrityselämä ja koko yhteiskunta innovaatioiden ja tuottavuuden kasvun kautta. Tässä tutkimuksessa olemme halunneet kartoittaa haastattelujen 
ja verkkokyselyn avulla, millaisia odotuksia eri osapuolilla ja sidosryhmillä on hyvästä yliopisto-opettajasta ja opetuksesta. Tekemämme verkkokyselyn vastaajien lukumäärä 
(1150) tuotti laajan sekä mielenkiintoisen aineiston tutkimuksellemme. Tavoitteenamme on ollut ymmärtää kerätyn aineiston avulla, mitä hyvä yliopisto-opetus tarkoittaa 
eri sidosryhmille ja mitkä asiat määrittävät parhaiten hyvän opettajan. Tämä kirjoitus toimii luontevana jatkona Åke Finnen (2014) keskustelunavaukselle otsikolla Vad är 
egentligen kvalitet i universitetsutbildningen?, jossa hän jakoi laadun poliittiseen sekä yliopiston, opiskelijoiden ja opettajien laatuun.

Tutkimusmenetelmät

Halusimme lähestyä hyvää yliopisto-opettajuutta mah-
dollisimman monesta näkökulmasta, joten valitsimme 
tutkimusmenetelmiksi haastattelun ja kyselyn. Niiden 
yhteiskäytöllä katsoimme saavamme tutkimukseen sekä 
syvyyttä että laajuutta. Haastattelut olivat teemahaastat-
teluja, joten tarkemmat kysymykset vaihtelivat haastatel-
tavan mukaan. Haastateltavien listoille nousivat muun 
muassa omasta yliopistostamme silloinen opetuksesta 
vastaava vararehtori, opetuksesta vastaavat varadekaanit, 
pedagogisen koulutuksen opettajat, opetusosaamisen ar-
viointiryhmän jäsenet, ohjelmajohtajat, opettajakollegat ja 
opiskelijat. Ulkopuolisina liike-elämän edustajina päätet-
tiin lähestyä Tekniikan Akateemisia (TEK) ja Teknologia-
teollisuutta, ja yhteiskunnallisista vaikuttajista löydettiin 
myös muutama kontakti. Myös koulutuksessa ja ope-
tuksessa muutoin tunnettuja ja ansioituneita henkilöitä 
pyrittiin saamaan mukaan haastatteluihin.

Tehtyjen haastattelujen, kevyen kirjallisuuskatsauksen 
ja yliopisto-opetuksen ajankohtaisten teemojen pohjalta 
laadimme kysymykset verkkokyselyymme. Sisällöllisten 
kysymysten teemoiksi nousivat yliopisto-opettajan tieto, 
taito, asenne ja verkostot. Näistä kaikista teemoista poi-
mittiin viisi ominaisuutta, joiden tärkeyttä arvioitiin neljän 
tason Likert-asteikolla erittäin tärkeä / melko tärkeä / 
melko merkityksetön / ei merkitystä. Näiden teemojen jäl-
keen pyysimme vastaajaa valitsemaan 13:sta valitsemas-

tamme yliopisto-opettajan ominaisuudesta 3–5 tärkeintä 
ja laittamaan nämä tärkeysjärjestykseen. Näihin ominai-
suuksiin tuotiin mukaan myös Ingrid Mosesin vuonna 
1985 julkaiseman kyselyn tuloksissa esiin nousseet ar-
vostettujen yliopisto-opettajien ominaisuudet: oman alan 
asiantuntijuus, kyky välittää tietoa eri tavoin, sitoumus 
opiskelijoiden oppimiseen ja kiinnostus yksittäistä opis-
kelijaa kohtaan. Kyselyn viimeisessä osiossa kartoitettiin 
vastaajien näkemyksiä yliopisto-opetuksen kehityksestä. 
Näihin kysymyksiin tuotiin mukaan ajankohtaisia teemoja, 
kuten opintojen mahdollinen maksullisuus ja laajoja opis-
kelijajoukkoja tavoittelevat avoimet verkkokurssit. Osa 
väittämistä tehtiin tarkoituksellisesti hieman provosoiviksi, 
jotta kyselyn vapaisiin kommentteihin saataisiin hyviä 
perusteluja ja erilaisia näkökulmia.

Tulokset

Toteutuneet haastattelut pitivät sisällään muun muassa 
Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavan silloisen varareh-
tori Martti Raevaaran haastattelun. Hänen laaja näke-
myksensä yliopistomme opetuksesta antoi hyvän pohjan 
muille keskusteluille. Myöhemmin pääsimme yhdessä kes-
kustelemaan Teknologiateollisuuden innovaatioympäris-
tön ja uudistumisen johtaja Mervi Karikorven, Tekniikan 
Akateemisten yksikönjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikin 
ja tutkimusprofessori (emerita) Marjatta Bardyn kanssa. 
Yksittäisiä haastatteluja teimme muun muassa entisen 
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kansanedustajan, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen 
(TIEKE) tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvin 
kanssa. Opetusministeriöstä emme valitettavasti saaneet 
vastausta yhteydenottoihimme.

Haastattelut antoivat meille toivomaamme laajaa näkö-
kulmaa yliopisto-opettajuuteen. Melko odotetusti TEK:n 
ja Teknologiateollisuuden edustajat korostivat yritysten 
ja yliopiston yhteistyötä niin koulutuksen suunnittelussa 
kuin opetuksen toteutuksessakin. TIEKE:n edustaja puo-
lestaan korosti yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkeyttä. 
Opiskelijat taas korostivat sitä, että hyvä yliopisto-opettaja 
tietää, miten ihminen ylipäätään oppii ja miten opettaja 
osaa ohjata opiskelijoita yksilötasolla heille sopiviin aktivi-
teetteihin oppimisen tukemiseksi. Tutkimuksen ja huippu-
julkaisujen merkitystä pohtiessaan opiskelijat päätyivät 
kysymyksiin: "Pitäisikö opettajan mainostaa viimeisimpiä 
tutkimustuloksia vaiko menetelmiä, joilla noita tuloksia 
saadaan?” ja: ”Antavatko hyvät julkaisut opettajalle pa-
remmat taidot opettaa?” Vaikka hyvän yliopisto-opettajan 
yleisestikin haluttiin olevan alansa asiantuntija, alan kärki- 
tutkimus ja huippujulkaisujen tekeminen eivät kuitenkaan 
nousseet arvostetuiksi vaatimuksiksi haastatteluissa eivät-
kä myöskään kyselyssä.

Kyselyn tuloksia

Kyselymme herätti huomattavasti suurempaa kiinnostusta 
kuin olimme odottaneet, ja vastauksia tuli vajaassa kol-
messa kuukaudessa (11.8.–7.10.2014) jopa 1150 kappaletta. 
Tarkempaa tarkastelua varten jaottelimme vastaajat taus-
tansa mukaan seuraaviin ryhmiin: elinkeinoelämän edus-
tajat (N=265), kandidaatintutkintoa suorittavat opiskelijat 
(N = 77), DI- tai maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat 
(N=137), jatko-opiskelijat (N=81), professorit (N=71), 
muu opetushenkilökunta (N=281), kulttuuri- ja taideala 
(N=32) ja muut (N=194).

Opettajan ominaisuuksista tiedollisia ominaisuuksia pi-
dettiin tärkeinä kautta linjan. Erityinen yksimielisyys ja 
tärkeys korostuvat opettajan oman alan asiantuntijuuden 
kohdalla. Tämä heijastuu myös kysymykseen oman alan 
hahmottamisesta osana työelämää ja muuta yhteiskuntaa. 
Pedagogista koulutusta ja laaja-alaisuutta pidettiin myös 
melko tärkeinä. Hienoisessa ristiriidassa asiantuntijuuden 
arvostuksen kanssa on neutraaliin välimaastoon jäävä 
ajankohtainen tutkimus tai taiteellinen työ. Taidollisis-
ta ominaisuuksista erityisen tärkeinä korostuivat vuoro-
vaikutustaidot ja innostavuus. Myös opetusmenetelmien 
monipuolista hallintaa arvostettiin. Sen sijaan luovuus 
ja oppimismenetelmien kehittäminen jäivät neutraaliin 
maastoon. Opettajan asennetta pidettiin kautta linjan 
erittäin tärkeänä. Aivan erityisesti korostuivat oikeuden-
mukaisuus sekä kiinnostus opettamiseen ja oppimiseen. 
Verkostoituminen yliopistomaailmassa ja muussa yhteis-
kunnassa ei sen sijaan herättänyt voimakkaita reaktioita 
suuntaan tai toiseen, vaan vastaukset olivat kautta linjan 
neutraaleja. Tutkimuksen ja julkaisemisen ensisijaisuudes-
ta oltiin melko vahvasti eri mieltä.

Yliopisto-opettajan profiiliin liittyen vastaajien suuren 
enemmistön mielestä yksi yliopisto-opettajan ominaisuus 
oli ylitse muiden: opetettavan aihealueen asiantuntijuus. 

Jopa 90 % kaikista vastanneista sijoitti tämän ominai-
suuden jollekin sijoista 1–5. Jaetulla kakkossijalla olivat 
kiinnostus opiskelijoiden oppimiseen ja hyvät vuorovai-
kutustaidot – noin kaksi kolmesta vastaajasta sijoitti nä-
mä ominaisuudet sijoille 1–5. Jonkin verran tärkeinä 
ominaisuuksina esiin nousivat myös opettajan persoonan 
innostavuus ja hänen pedagoginen koulutuksensa sekä 
monipuolinen opetusmenetelmien soveltaminen. Muut 
ominaisuudet saivat sijoituksia selvästi alle kolmannek-
selta vastaajista. Mielenkiintoisena havaintona voidaan 
pitää yliopistoilta paljon peräänkuulutetun yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden ilmeistä arvostuksen vähäisyyttä 
yliopisto-opettajien ominaisuuksissa. Tulosten tulkinnassa 
on syytä huomioida myös kysymysten esittämisjärjestys: 
kysymyksistä nimenomaan loppupään kysymyksen sai-
vat vähiten sijoituksia ja toisaalta alkupään kysymykset 
eniten.

Yliopisto-opetuksen tulevaisuuteen liittyvät kysymykset 
herättivät eniten tunteita molempiin suuntiin. Verkko-
opetukseen – ainakin sen yksipuoliseen käyttöön – suh-
tauduttiin kautta linjan varsin negatiivisesti. Opetuksen 
ensisijaista maksuttomuutta suomalaisille opiskelijoille 
pidettiin erittäin tärkeänä. Sen sijaan tavoiteajan ylittä-
vien opintojen sekä EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden 
lukukausimaksut jakoivat mielipiteitä: vastausten hajonta 
oli suuri, ja keskiarvo jäi neutraaliin välimaastoon. On 
huomionarvoista, että tämä havainto pitää myös vastaaja-
ryhmien sisällä: yksimielisyyttä asiasta ei tunnu olevan 
niin opiskelijoilla kuin opettajillakaan.

Vertailtaessa vastaajaryhmien vastauksia keskimääräi-
siin tuloksiin elinkeinoelämän edustajat pitivät pedago-
gista koulutusta ja kiinnostusta opiskelijoiden oppimisesta 
vähemmän tärkeänä ja vastaavasti verkostoitumista yri-
tysmaailmaan tärkeämpänä. Kandidaatintutkintoa suo-
rittavat opiskelijat arvostivat pedagogista koulutusta ja 
kiinnostusta opiskelijoiden oppimiseen enemmän kuin 
keskimäärin, ja lisäksi opettajan persoonan innostavuutta 
arvostettiin tässä ryhmässä. Myös DI- tai maisterintutkin-
toa suorittavat opiskelijat arvostivat opettajan persoonan 
innostavuutta, mutta myös vuorovaikutustaidot nousivat 
tässä ryhmässä muita selkeämpään arvostukseen. Jatko-
opiskelijoista ei noussut esiin tilastollisesti merkittäviä 
eroja kaikkiin nähden – jatko-opiskelijat tuntuivat olevan 
kultaisen keskitien kulkijoita. Professorit arvostivat ko-
vasti tieteellistä julkaisemista, ja toisaalta he arvostivat 
pedagogista koulutusta vähemmän kuin keskimäärin.

Ryhmässä ”Muu opetushenkilökunta” lehtorit, opettavat 
tutkijat ja muu päätoiminen opetushenkilöstö oli suu-
rin yksittäinen alaryhmä osa-aikaisen opetushenkilöstön 
jäädessä selvästi pienemmäksi ryhmäksi. Tässä ryhmäs-
sä pedagogista koulutusta arvostettiin selvästi enemmän 
kuin keskimäärin, samoin kiinnostusta opiskelijoiden op-
pimiseen. Myös opetusmenetelmien arvostus korostui. 
Toisaalta persoonan innostavuus oli vähemmän tärkeä 
ominaisuus kuin keskimäärin. Vastapainona muun opetus- 
henkilöstön pedagogiikan arvostukselle kulttuuri- ja tai-
dealan edustajat eivät arvostaneet pedagogista koulutusta 
eivätkä opetusmenetelmien tuntemusta ja soveltamista. 
Sen sijaan persoonan innostavuus ja tulevaisuuden tarpei-
den ennakointi korostuivat tärkeämpinä kuin keskimäärin. 
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Ryhmä ”Muut” asettui jatko-opiskelijoiden tapaan hyvin 
keskimääräisiin tuloksiin mielipiteissään, ainoastaan vuo-
rovaikutustaitojen arvostuksessa on havaittavissa pieni 
poikkeama alaspäin.

Pohdinta ja johtopäätökset

”Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus 360°?” oli poikkeuk-
sellisen antoisa hanke. Selvityksen kulmakivenä toimi 
Aalto-yliopiston silloisen opetuksesta vastaavan varareh-
tori Martti Raevaaran yksityiskohtainen haastattelu, jonka 
myötä saimme mahdollisuuden kysyä lukuisia tarkennuk-
sia niistä elimistä ja linjauksista, jotka ohjaavat opetusta ja 
sen kehittämistä Aallossa. Melko yllättävääkin oli huomata, 
kuinka hatarat tiedot ryhmällämme oli oman yliopistomme 
päätöksentekoprosesseista opetukseen liittyvissä kysymyk-
sissä, vaikka osalla oli kokemusta niin koulu- kuin Aalto-
tason akateemisten komiteoiden toiminnasta. Kävi selväksi, 
ettei tieto yliopiston johdon tasolta aina saavuttanut laitok-
sia ja niiden opetushenkilöstöä riittävästi. Tässä mielessä 
keskustelua opettajuudesta Aalto-yliopiston sisällä tulisi 
ehdottomasti kehittää. Tähän samaan kehittämiskohtee-
seen liittyy professori (emerita) Marjatta Bardyn huomio 
siitä, että ryhmämme kannattaisi selvittää, miten Aalto-
yliopisto työnantajana tukee hyvää yliopisto-opettajuutta. 
Tämä kysymys jäi toistaiseksi vaille vastauksia, koska raja-
simme tutkimuksemme niihin asioihin, joihin opettajat voi-
vat parhaiten vaikuttaa. Niinpä resursointi, palkitseminen 
sekä vastaavat kannusteet ja esteet jätettiin hyvin pienelle 
huomiolle, jottei kyselymme ja haastattelumme aiheuttaisi 
kovin pahaa mieltä osallistujissa.

Erityisen antoisaa oli astua ulos Aalto-yliopistosta ja 
kartoittaa, mitä hyvästä yliopisto-opettajuudesta ajatellaan 
kampuksiemme ulkopuolella muissa yliopistoissa, elin-
keinoelämässä, politiikassa, kulttuurisektorilla ja muus-
sa ”oikeassa elämässä”. Henkilökohtaiset tapaamisemme 
olivat innostavia ja avarsivat käsitystämme erityyppisistä 
odotuksista, joita hyvälle opettajuudelle asetetaan. Var-
mistui, että opettajuudella on lukuisia – keskenään yhtä 
arvokkaita – omistajuuksia.

Mitä tulee WebroPol-verkkokyselyyn, sen suurin anti ja 
yllätys ryhmällemme oli ehdottomasti vastausten määrä, 
joka kertoo siitä, että aihe aidosti kiinnostaa: 1150 vasta-
usta. Jopa 314 vastaajaa antoi vapaamuotoista palautetta. 
Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus – tai laajemmin opetta-
juus – on relevantti ja aina akuutti kysymys kaikille niille, 
jotka työskentelevät opetuksen ja oppimisen kentällä. 
Kysymys on oleellinen myös yhteiskunnan tasolla, sillä eri 
alojen osaajia tarvitaan yhä monimutkaisempiin ja monia 
erityyppisiä taitoja edellyttäviin tehtäviin. Hyvä yliopisto-
opettajuus on selvästikin myös aihe, josta ei keskustella 
riittävästi opetusta tarjoavien instituutioiden sisällä: mat-
ka korkeakoulujen johdosta ja akateemisista komiteoista 
arkipäivän opettajuuden ruohonjuuritasolle on liian pitkä. 
Vastausten määrään vaikutti oletettavasti myös se, että 
yliopistot ovat murroksessa. Yliopistojen väliset fuusi-
ot, uudet laitosjaot, muuttuneet rahoituspohjat ja niihin 
liittyvät valitettavan yleiset yt-neuvottelut generoivat epä-
varmuutta, joka kenties näkyy tarpeessa palata yliopiston 
ydinkysymyksiin. Aalto-yliopistossa myös urajärjestelmät 

ovat muuttaneet rekrytointia ja osaamiseen liittyviä kri-
teereitä ja herättäneet pohdintaa hyvästä opettajuudesta.

Mitä pyrimme kysymyksemme kautta saavuttamaan? 
Ymmärrystä hyvästä yliopisto-opettajuudesta? Tietoisuut-
ta määritelmän "hyvä yliopisto-opettajuus" kompleksi-
suudesta ja moniulotteisuudesta? Parempaa koulutusta 
yliopistosektorilla toimiville opettajille? Muutosta ura- 
polkujen valintakriteereihin? Varmasti jossain määrin kaik-
kea tätä, mutta antoisinta tässäkin hankkeessa oli ”matkan 
teko määränpään saavuttamisen sijaan”, eli mahdollisuus 
laajentaa omaa näkemystään yliopisto-opettajuuden omis-
tajuudesta ja lukuisista eri painotuksista ja näkökulmista, 
joita haastateltavamme ja kyselyymme vastanneet toivat 
esiin. Kaikkien laajakulmaisten toive- ja vaatimuslistojen 
jälkeen olikin hyvin huojentavaa lukea parin vastaajan 
kommentit: 

Ohjauduin todennäköisesti vastaamaan 'ideaali' opet-
tajan mielikuvaa ajatellen, ts. sellaista ihmehemmoa, 
jota ei todellisuudessa ehkä ole olemassa. Voimme toki 
olla 'hyviä' monella eri tavalla, mutta kenenkään ei 
kuitenkaan tarvinne olla ihmemies tai -nainen.

Vastauksistani hahmottuva hyvä yliopisto-opettaja on 
kyllä melkoinen taruhahmo. Kyllähän ne kaikki kysy-
männe hyvät ominaisuudet olisivat tärkeitä hyvälle 
opettajalle. Yhteen ihmiseen ne eivät vain yleensä 
kaikki mahdu.

Tarkemmat kuvaukset tutkimuksestamme ja sen tuloksista 
voi lukea keväällä 2015 ilmestyvästä Aalto-yliopiston Opet-
taja kehittäjänä -kurssin loppuraportistamme.

Kirjoittajat ovat Aalto-yliopistosta. Esko Sistonen toimii 
tutkijatohtorina insinööritieteiden korkeakoulun 
rakennustekniikan laitoksella. Sirpa Riihiaho toimii 
opettavana tutkijana perustieteiden korkeakoulun 
tietotekniikan laitoksella. Timo Kiesi toimii yliopisto-
opettajana insinööritieteiden korkeakoulun 
koneenrakennustekniikan laitoksella. Satu Kyösola toimii 
yliopistonlehtorina taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen 
laitoksella. Keijo Nikoskinen on sähkötekniikan 
korkeakoulun dekaani ja toimii professorina radiotieteen 
ja -tekniikan laitoksella. Antti Ojapelto toimii 
opintokoordinaattorina sähkötekniikan korkeakoulun 
signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksella. Filip 
Tuomisto toimii professorina perustieteiden korkeakoulun 
teknillisen fysiikan laitoksella. 
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Anne Nevgi
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NORDIC-BALTIC NETWORK IN HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT -TAPAAMINEN 
HELSINGISSÄ 9.–10.12.2014

Pohjoismaalais-balttilaista keskustelua ja jaettuja 
kokemuksia yliopisto-opetuksen kehittämisestä

Lähes 50 yliopisto- ja korkeakouluopetuksen kehittäjää Suomesta, Ruotsista, Virosta, Tanskasta, Puolasta ja Islannista kokoontui Helsinkiin keskustelemaan ja jakamaan 
kokemuksiaan yliopisto-opetuksen kehittämisestä. 

Helsingin yliopistossa tapaamisen järjestämisestä vastasi-
vat yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön 
yliopistonlehtori Anne Nevgi ja koulutussuunnittelija Bet-
tina Lindfors yhteistyössä pedagogisten yliopistonlehto-
rien Laura Hirston, Monica Londenin, Juha Himankan, 
Marjo Vesalaisen ja Eeva Pyörälän kanssa. 

Edellinen workshop järjestettiin Lundissa Ruotsissa jou-
lukuussa 2013. Lundin tapaamisen pohjalta oli ennen 
tapaamista muodostettu neljä teemaa yhteisesti käsitel-
täviksi:

1. opetuksen kehittäjien ammatillinen kehittyminen ja 
kompetenssit (professional development and competen-
ce of educational developers), 

2. tutkimusperustainen koulutuksen kehittäminen (Research- 
based educational development),

3. koulutuksen kehittämisen tutkimus (Research on  
educational development) ja 

4. verkoston tarjoamien yhteisten kurssien kehittäminen 
(Developing ideas for the common courses of educatio-
nal and pedagogical development).

Anna Wach-Kakolewicz (vas.), Matti Lappalainen, Anne Nevgi, Laura Hirsto, Maija Lampinen, Mari Murtonen ja Taavi Vaikjärv osallistuivat keskiviikkoaamun työpajaan.
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Pohjoismaalais-balttilaiset opetuksen kehittäjät ryhmäkuvassa Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen portaikossa.

Tapaaminen alkoi tervetulotoivotusten jälkeen Learning 
café -ryhmätyöskentelyllä, jossa työstettiin ja keskusteltiin 
näistä teemoista. Lounaan jälkeen Opettajien akatemian 
toimintaa esittelivät pedagoginen yliopistonlehtori, do-
sentti Auli Toom sekä Opettajien akatemian jäsenet yli-
opistonlehtori Chiara Lombardini ja yliopistonlehtori Min-
na Autio. Opettajien akatemia herätti paljon kiinnostusta 
ja keskustelua. Osallistujille tarjottiin myös mahdollisuus 
tutustua Helsingin historiaan ja kulttuuriin pedagogi-
sena kävelynä Siltavuorenpenkereeltä yliopiston päära-
kennukselle. Pedagogisen kävelyn olivat suunnitelleet ja 
organisoineet pedagogiset yliopistonlehtorit Eeva Pyörälä 
(lääketieteellinen tiedekunta) ja Laura Hirsto (teologinen 
tiedekunta), ja tämä kävely ja sen aikana käydyt keskus-
telut saivat paljon myönteistä palautetta.

Ensimmäinen päivä päättyi ravintola Bryggaressa, jossa 
illan ikimuistettavasta ja ihanasta lauluohjelmasta vastasi 
duo Kaksinainen (Laura Hirsto ja sisarensa Jenni Hirsto).

Keskiviikkoaamu alkoi tiistain Learning café -työpa-
jojen tuotosten jatkotyöstämisellä teemojen mukaisissa 

pienryhmissä, ja ryhmätöiden tulokset jaettiin kaikille 
päivän päätteeksi. Sitä ennen Heikki Hervonen kertoi, 
miten iPadit on otettu opetuskäyttöön lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. Anna Parpala ja professori Sari Lindblom-
Ylänne puolestaan kertoivat Learn-hankkeesta ja siinä ke-
hitetystä opiskelijoiden opiskelukokemuksia kartoittavasta 
mittaristosta.

Työpajoissa työstetyt teemat johtivat yhteisiin sopimuk-
siin siitä, miten jatketaan yhdessä. Yhteinen tahtotila ver-
koston toiminnan edelleen kehittämiseksi oli vahva. Seu-
raava tapaaminen järjestetään Islannissa 24.–27.11.2015.

Kirjoittaja toimii yliopistopedagogiikan tutkimus- ja 
kehittämisyksikön yliopistonlehtorina Helsingin 
yliopistossa.
 

INTERNETSIVUT 
http://blogs.helsinki.fi/nordic-baltic/
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Johanna Anttonen & Isabell Storsjö
johanna.anttonen@mil.fi, isabell.storsjo@hanken.fi

Voimaa yhteistyöllä, Styrka genom samarbete, 
Strength through collaboration
– ELI PEDA-FORUM 2015 -PÄIVÄT

Vuoden 2015 Peda-forum-päivät pidetään Helsingissä 20.–21.8. Päivät järjestetään Hankenin eli Svenska Handelshögskolanin ja MPKK:n eli Maanpuolustuskorkeakoulun 
yhteistyönä. Teemana on Voimaa yhteistyöllä ja alateemoina Työelämän ja opintojen välinen yhteys / yhteistyö, Tutkimuksen ja opintojen yhteys / yhteistyö, Eri alojen / tahojen 
yhteistyö sekä Kehittyvät oppimisympäristöt. Och samma på svenska.

Ajatus kahden pienen yliopiston yhteistyönä järjestettävis-
tä päivistä oli lähtenyt kytemään jo vuosia aikaisemmin. 
Maanpuolustuskorkeakoulun Santahamina-talon raken-
taminen kuitenkin siirsi jo aikaisemmin aiottua päivien 
järjestämistä. Nyt, vuoden 2015 keväällä, Santahamina-
talo on vihdoin valmis, samoin kuin toteutus päivien 
järjestämiseksi.

Päivien suunnittelu alkoi jo hyvissä ajoin ennen vuoden 
2014 Lappeenrannan Peda-forum-päiviä. Lappeenrannasta 
saimme ajatuksia ja neuvoja päivien käytännön toteutta-
miseksi. Edellisen vuoden Peda-forum-päivien toteuttajan 
benchmarkkaus onkin hyvä tapa päästä heti vauhtiin 
suunnittelussa.  

Sekä Hanken että MPKK nimesivät koordinaatioryhmän 
päivien suunnitteluun, ja molempien yliopistojen ryhmien 
jäsenet sitoutuivat alusta asti mukaan suunnittelemaan 
päiviä. Mukana ryhmässä ovat olleet molempien koulujen 
vararehtorit, viestinnän asiantuntijat sekä monia muita 
yliopistojen asiantuntijoita professorista tutkimusassis-
tenttiin ja erikoissuunnittelijaan.

Vaikka kiirettä on ollut, Peda-forum-päivien suunnit-
teluun on aina ollut aikaa, niin mielenkiintoista päivien 
suunnitteleminen on ollut. On haluttu tarjota ajankohtai-

sia teemoja sisältävät päivät, jotka kiinnostaisivat mahdol-
lisimman monia.

Käytännön suunnittelua, nettisivujen kääntämistä kol-
melle kielelle, päivien materiaalin tilaamista ja muita 
juoksevia asioita on pääsääntöisesti hoitanut Isabellin ja 
Johannan tiimi. Tiimi ei ole kommunikoinut aivan täysin 
normaalilla tavalla, sillä viestintä on tapahtunut sekä suo-
men että ruotsin kielellä. Isabell on puhunut ja kirjoittanut 
ruotsia, Johanna vastaavasti suomea. Tämä on antanut 
suunnittelutyölle mukavan lisän ja tavan toimia, ja samal-
la molempien kielitaitoa on päästy testaamaan.

Päivien kattoteema Voimaa yhteistyöllä valikoitui suo-
raan tavasta järjestää päivät. Valitun kattoteeman alle vali-
koitui neljä alateemaa, joissa niissäkin korostuu yhteistyö:

•	 Työelämän ja opintojen välinen yhteys / yhteistyö eli 
Samband / samverkan mellan arbetsliv och studier

•	 Tutkimuksen ja opintojen yhteys / yhteistyö eli Sam-
band / samverkan mellan forskning och studier

•	 Eri alojen / tahojen yhteistyö eli Samarbete mellan olika 
områden, discipliner och aktörer

•	 Kehittyvät oppimisympäristöt eli Framtida undervis-
ningmiljöer.
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Jos haluat pitää päivillä esityksen, sinun tulee lähettää 
abstrakti 17.4.2015 mennessä. Lomake löytyy tapahtu-
man verkkosivuilta. Esitysten tulee liittyä annettuihin 
alateemoihin ja ne voivat olla joko suomen-, ruotsin- tai 
englanninkielisiä. Esitysehdotuksia on mahdollista tehdä 
seuraavissa kategorioissa, jotka ovat tuttuja edellisten 
vuosien päiviltä:

1. Alustus, jossa voidaan käsitellä joko toteutuneita kehit-
tämiskokeiluja tai esitellä aihepiiristä tehtyä tutkimus-
ta. Myös muuntyyppiset esitykset ovat tervetulleita. 
Yhdelle alustukselle varataan aikaa noin 20 minuuttia. 
Rinnakkaiset teemasessiot kootaan samaan aihepiiriin 
liittyvistä alustuksista, jolloin sessioon jää aikaa myös 
keskustelulle. Osallistujien lukumäärää voidaan tapaus-
kohtaisesti rajoittaa.

2. Työpajassa käsitellään työpajan aihetta ehdotuksen te-
kijän tai tekijöiden valitsemalla tavalla. Tiivistelmässä 
voit kertoa, miten työpaja toteutetaan, kuka työpajasta 
on vastuussa, kenelle työpaja on tarkoitettu ja kuinka 
osallistujat voivat valmistautua työpajaan. Työpajan te-
kijä voi myös kutsua muita asiantuntijoita työpajaansa 
omalla kustannuksellaan. Työpajan kesto voi maksi-
missaan olla noin 1 tunti 15 minuuttia. Vetäjä päättää 
työpajan osallistujamäärän mahdollisesta rajaamisesta.

Päivät alkavat jo 19.8. Hankenilla eri verkostojen tapaa-
misella. Hanken varaa tilat verkostotapaamisia varten 
ilmoittautumisten perusteella. 

Ensimmäinen varsinainen seminaaripäivä, eli 20.8. jär-
jestetään Hankenilla. Iltajuhlaan siirrytään kuitenkin San-
tahaminaan Maanpuolustuskorkeakoulun tiloihin. Toinen 
seminaaripäivä alkaa mukavan yhteisen illan ja hyvin 
nukutun yön jälkeen Santahaminassa. Päivien tarkempi 
ohjelma löytyy jo päivien nettisivuilta. Kuljetuksista ei 
osallistujien tarvitse huolehtia tai edes huolestua. Santa-
haminan iltajuhlaan sekä toisen päivän seminaariin on jär-
jestetty kuljetus hotelleilta. Omalla autolla Santahaminaan 
ei pääsääntöisesti ole mahdollista saapua. 

Ilmoittautuminen päiville alkaa 4.5. ja päättyy jo ju-
hannuksen aikaan (19.6. mennessä), eikä jälki-ilmoit-
tautuminen ole tämän jälkeen enää mahdollista. Tämä 
johtuu iltajuhlan sekä seminaaripäivän toteuttamisesta 
sotilasalueella. Lisäksi ulkomaalaisten ilmoittautumisessa 
on omat protokollansa, ja heidän tapauksessaan ilmoit-

tautumisen yhteydessä vaaditaan passin tiedot. Pääasia 
on, että muistat ilmoittautua ajoissa tuleviin päiviin ja että 
seuraat ilmoittautumisohjeita.

Perustietoa Peda-forum-päivistä

Peda-forum-verkosto järjestää vuosittain valtakunnalli-
set opetuksen kehittämispäivät ajankohtaisesta yliopis-
topedagogiikan teemasta. Kehittämispäivät järjestetään 
yhteistyössä Peda-forumin yhteyshenkilöiden kanssa, ja 
ne kiertävät eri yliopistoissa vuorollaan. Päivät levittävät 
tietoa oppimisen tutkimuksesta ja kehittämistyöstä sekä 
edistävät osallistujien keskinäisiä yhteyksiä ja vuorovaiku-
tusta. Ensimmäiset päivät järjestettiin vuonna 1994.

Perustietoa Maanpuolustuskorkeakoulusta

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin 
kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Sen keskeisenä teh-
tävänä on tuottaa korkeasti koulutettua henkilökuntaa 
Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Korkeakoulun 
opinnoissa akateeminen teoria yhdistyy tiiviisti käytännön 
koulutukseen. Sanotaan, että MPKK:sta valmistuu johtajia 
asiantuntijavalmiuksin. Tutkimus kuuluu tärkeänä osana 
MPKK:n tehtäviin, kuten yliopistoissa yleensäkin. Uusinta 
sotatieteellistä tutkimusta hyödynnetään tehokkaasti kor-
keakoulun opetuksessa. MPKK:n kolmantena tehtävänä 
on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu sotatieteiden 
kandidaatteja ja maistereita, joilla on upseerin pätevyys. 
Tämän lisäksi MPKK:sta valmistuu siviilejä sotatieteiden 
maisteriksi, mutta heidän opintonsa eivät tuota upseerilta 
vaadittavaa pätevyyttä. Lisäksi siviili voi hakea sotatietei-
den tohtoriohjelmaan.

Information om Hanken

Hanken Svenska handelshögskolan är en av Nordens 
äldsta handelshögskolor och idag den enda fristående 
handelshögskolan i Finland. I Hankens strategi ingår att 
profilera högskolan som en genuint internationell och 
forskningsintensiv handelshögskola som bedriver nära 
samarbete med näringslivet. 

Hanken utbildar ekonomie kandidater, magistrar och 
doktorander på två orter; i Helsingfors och Vasa. Hanken 
har ett lagstadgat ansvar för utbildning av svenskkunni-
ga ekonomer, men erbjuder även magisterprogram och 
forskarstudier på engelska. Därtill är Hanken det första 
universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som 
en integrerad del av kandidatexamen.

Johanna Anttonen toimii koulutuksen kehittämis-
päällikkönä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Isabell 
Storsjö arbetar som prorektors- och kursassistent vid 
Svenska Handelshögskolan.
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Johanna Anttonen uuden Santahaminatalon ovella.


