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Eettisyys ja opettajan pedagoginen ajattelu

timaa, Carita Kiili ja Miika Marttunen artikkelissaan Poh-
timiskaavio yliopisto-opiskelijoiden tekstitaitoja tukemas-
sa. Artikkelissa tuodaan esiin opiskelijoiden kokemuk
sia ja kehittämisehdotuksia. Tällainen verkkotyökalu tu
kee tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista ja auttaa 
näin opiskelijoita kehittämään kriittistä lähestymistapaa 
ja kriittistä ajattelua. Gradujen ohjauksessa tulevat usein 
esiin opiskelijoiden vaikeudet kirjoittaa. Minna Santa oja 
kertoo artikkelissaan Kirjoituskurssilta helpotusta gradun-
tekijän rimakauhuun kehittämästään kirjoittamiskoulus
ta, jossa vapaakirjoittamisen ja muiden kirjoitustehtä
vien avulla on onnistuttu purkamaan kirjoittamisen es
teitä ja saatu vähennettyä graduaan tekevien opiskelijoi
den ahdistusta. 

Tieteellisten tekstien kirjoittamisen oppiminen on kes
keinen osaamistavoite yliopistokoulutuksessa ja opetta
jien vaativana tehtävänä on ohjata tieteellistä työprosessia, 
mutta myös arvioida lopputuotoksia eli opinnäytetöitä ja 
muita tieteellisiä tekstejä. Näiden arviointitehtävään liittyy 
vaikea ja arkaluonteinen kysymys mahdollisesta oppimis
tehtävässä olevasta vilpistä tai plagioinnista. Plagioinnin 
lisääntymisestä opinnäytetöissä on kannettu huolta eri
tyisesti viime vuosituhannen loppupuolelta alkaen, kun 
mahdollisuudet tekstien kopioimiseen lisääntyivät inter
netin kehittymisen myötä räjähdysmäisesti. Tämä on joh
tanut yliopistoissa erilaisten plagiaatintunnistusjärjestel
mien käyttöönottamiseen opettajien tarkistustyön helpot
tamiseksi, mutta myös samalla antanut heille työkaluja tie
teellisen kirjoittamisen ohjaamiseen. 

Tämän numeron tieteellisessä tutkimusartikkelissa Elisa 
Huotari, Erika Löfström ja Pauliina Kupila esittelevät opet
tajien ja opiskelijoiden kokemuksia plagiaatintunnistamis
järjestelmän käytöstä opinnäytetöiden ja muiden tekstien 
tarkastuksessa ja tieteellisen kirjoittamisen ohjaamises
sa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden 
ja opettajien kokemukset eroavat toisistaan siten, että ne 
plagioinnin muodot, mitä opiskelijat pitivät vakavina, ei
vät opettajien mukaan kuitenkaan olleet kovin yleisiä, eli 
ne eivät juuri näy päivittäisessä työssä. Toisaalta plagioin
nin muodot, joita opiskelijat eivät pitäneet vakavina tai jo
pa lainkaan plagiointina, ovat opettajien mukaan niitä, joi
ta käytännössä esiintyy paljon. Tutkimus tuo esiin myös 
plagiaatintunnistusjärjestelmän vähäisen käytön tieteelli

Opettajan pedagogiseen osaamiseen kuuluu olennaisena 
osana opetustyön eettisyys ja opettajan eettinen ajattelu 
ja taito ratkaista vaikeita ja monimutkaisia tilanteita, joi
ta syntyy vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. Ope
tustyö on toisen ihmisen tukemista ja auttamista, kannus
tamista ja ohjaamista, mutta myös rehellisesti ja kriittises
ti ongelmallisista aiheista keskustelua. Oppimislähtöisyys 
asettaa vaatimuksia myös opettajan pedagogisille taidoil
le ja pedagogiselle ajattelulle, erityisesti opetustyön eetti
syydelle. 

Tässä numerossa julkaistavat artikkelit tarjoavat laajasti 
uusia ideoita opetuksen kehittämiseen, opettajana kehitty
miseen ja pedagogisen koulutusten käytäntöjen kehittämi
seen. Artikkeleita yhdistävä teema on eettisesti haasteelli
set opetustilanteet ja menetelmät sekä näihin ongelmiin 
ratkaisuksi kehitetyt uudet oppimisen arvioinnin keinot, 
kriittisen ajattelun ja asiantuntijuuden kehittämistä edis
tävät opetusmenetelmät. Myös opettajien pedagoginen ke
hittyminen ja yhteisöllisyys sekä opiskelijoiden hyvinvoin
ti nousevat esiin artikkeleissa.

Lukiessani julkaistavaksi tarjottuja artikkeleita, mielee
ni nousi kysymys missä määrin opetustyöhön liittyviä eet
tisiä kysymyksiä käsitellään yliopistopedagogiikan koulu
tuksissa ja miten opettajia tuetaan tunnistamaan opetus
työn eettisyyden vaatimuksia. Opetustyön eettisyyttä tar
kastellaan ehkä eniten niillä yliopistopedagogiikan kurs
seilla, joilla käsitellään oppimisen arviointia ja palautteen 
antamista. Oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja osuvuus 
ovat keskeisiä kysymyksiä arviointikeinoja ja menetel
miä valittaessa ja arvioitaessa opiskelijoiden oppimisteh
täviä ja suorituksia. Opettaja joutuu myös itse arvioimaan 
omaan toimintaansa ja arviointinsa oikeudenmukaisuutta. 
Palautteen antaminen koetaan usein erittäin haasteellise
na, erityisesti silloin kun opiskelijan tekemä tehtävä vas
taa vain heikosti osaamistavoitteita. Miten antaa rakenta
vaa palautetta samalla kuitenkin ollen riittävän kriittinen 
ja osoittaen selkeästi työn puutteet. 

Tämän numeron artikkeleissa tarjotaan innovatiivisia 
ratkaisuja opettajalle opiskelijoiden tieteellisen ajattelun 
kehittymisen tukemiseen. Tieteellisen tekstin kirjoittami
sen ohjaamiseen ja palautteen antamiseen on Jyväsky
län yliopistossa kehitetty verkkotyökalu, Pohtimiskaavio, 
jonka käytöstä saatuja kokemuksia esittelevät Raija Pirt
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sen kirjoituksen ohjauksessa. Opettajat kokevat, että heillä 
on edelleen vastuu opinnäytetyön laadun varmistamises
sa ja arvioinnissa. Artikkelissa tuodaan esiin tutkimustu
losten perusteella tunnistettuja koulutustarpeita, joita eh
kä opettajan työn eettisyyden näkökulmasta ovat nimen
omaan opettajan keinot ja taidot ohjata tieteellistä työpro
sessia ja kirjoittamista huomioiden emotionaaliset tekijät. 
Kirjoittajat ehdottavatkin yliopistopedagogiikan koulutuk
siin tieteellisen kirjoittamisen pedagogiikkaa ja tällaiseen 
koulutukseen tulisi sisällyttää myös kirjoitusprosessien 
oh jauksen eettisyyden käsittelyä. 

Tunteiden merkitystä oppimisen arvioinnissa pohtii Mar
jo Savijärvi Keskusteluaosion artikkelissaan Tunteet pe-
lissä: Arviointiin ja oppimiseen liittyvistä tunteista. Ar
viointi ja erityisesti opinnäytetyön ohjaus ja siihen liittyvä 
ar viointi ovat opettajille ja ohjaajille voimakkaita tuntei
ta herättäviä tehtäviä. Tunteiden käsittelyä tukemaan tuli
si kehittää työyhteisöä, jossa on mahdollista avoimesti ja 
luottamuksellisesti keskustella arviointiin ja ohjaukseen 

liittyvistä tunteista ja erilaiset vertaismentoroinnin muo
dot voisivat toimia erinomaisesti. 

Melisa Stevanovic ja Elina Weiste pohtivat artikkelissaan 
opettajan valtaasemaa ja pedagogisia ratkaisuja. Oppimis
lähtöisyys ja opettajan rooli fasilitaattorina ja ryhmäpro
sessien taustatukena saattavat olla haasteellisia opettajalle, 
koska opettajan on vaikeampi osoittaa opiskelijoille omaa
vansa tieteellistä kompetenssia kuin perinteisessä luento
opetuksessa. Artikkeli tarjoaa kiinnostavia näkökulmia 
opettajien ja opiskelijoiden välisten valtasuhteiden ym
märtämiseen. Valtasuhteiden tarkastelu ja niistä tietoisek
si tuleminen on tärkeää yliopiston opettajan eettisen ajat
telun kehittymiselle. 

Toivotan lukijoillemme antoisia lukuhetkiä lehtemme ar
tikkeleiden parissa!

Anne Nevgi
päätoimittaja
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Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstintarkistuksessa 
ja tieteellisen kirjoittamisen ohjauksessa – 
Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia järjestelmän 
vakiinnuttamisvaiheesta
Opiskelijaplagiointiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tässä tutkimuksessa tarkas-
teltiin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä tekstintarkistuksessa ja tieteellisen 
kirjoittamisen ohjauksessa järjestelmän vakiinnuttamisvaiheessa. Tavoitteena oli selvittää miten tekstintarkistus ja tieteel-
lisen kirjoittamisen ohjaus painottuvat järjestelmän käytössä ja miten järjestelmän käyttö on muuttanut käsityksiä plagioin-
nista sekä opettamisesta ja opiskelusta. Tavoitteena oli lisäksi tunnistaa järjestelmän käytön kehittämistarpeita erityisesti 
opetuksen ja ohjauksen kannalta.

Kyselyyn vastasi 85 opettajaa ja 506 opiskelijaa. Kyselylomake sisälsi avoimia kysymyksiä sekä väittämiä. Pääpaino oli 
avointen vastausten raportoinnissa, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Väittämillä kartoitettiin käsityksiä 
plagioinnin yleisyydestä ja sen eri muotojen vakavuudesta, ja eri ryhmien näkemyksiä verrattiin t-testillä.

Opiskelijat pitivät plagiointia erittäin harvinaisena, mutta opettajien näkemysten mukaan plagiointia esiintyy jonkin verran. 
Tutkimustulosten mukaan plagiaatintunnistusjärjestelmää on käytetty pääasiassa plagioinnin tunnistamiseksi opiskelijoi-
den valmiissa töissä, eikä sitä ole kovin paljon hyödynnetty ohjauksessa. Opettajat kokivat järjestelmän käytön tukevan 
heidän työtään, mutta korostivat samalla vastuutaan plagioinnin tunnistamisessa. Järjestelmän käytön myötä opiskelijat 
ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota omaan kirjoittamiseen, mutta esille nousivat myös kielteiset tunteet kuten pelot 
plagiointiin syyllistymisestä vahingossa. Lisäksi opiskelijat esittivät toiveen hyödyntää järjestelmää kirjoitusprosessin tukena. 
Järjestelmän hyödyntäminen ohjaustarkoituksessa nostaa esille opettajien kouluttamisen tärkeyden. Yliopistopedagogiikan 
koulutus voisi nykyistä enemmän tarjota yliopiston opettajille tukea tieteellisen kirjoittamisen ohjaamisessa.
Avainsanat: opiskelijaplagiointi, plagiointi, plagiaatintunnistusjärjestelmä, tieteellinen kirjoittaminen

Establishing a plagiarism detection system for text matching and supervision of academic writing – Teachers’ 
and students’ experiences
Student plagiarism has gained increased attention in higher education. The objective of this study was to investigate 
whether and how plagiarism detection software is used for detection plagiarism and for supporting students’ learning of 
academic writing. The study also addressed the question of how the use of a plagiarism detection system has influenced 
teachers’ and students’ perceptions of plagiarism, teaching and studying, and further aimed to identify development needs 
regarding the use of the system especially for learning purposes.

The questionnaires, which included open-ended questions, structured questions and scales, were sent electronically to 
participants (85 teachers and 506 students). The open questions, which form the main focus of the article, were analysed 
through inductive content analysis. The structured items reported in this article describe participants’ perceptions of forms 
and magnitude of plagiarism. T-tests were used for identifying differences between groups.

The students considered plagiarism to be very rare, but according to the teachers, plagiarism does occur occasionally. 
The results revealed that the system has been used mostly in detecting plagiarism in students’ assignments, while the use 
for learning purposes has been limited. While teachers found the use of the system helpful in controlling plagiarism, they 
also emphasized their own responsibility in the detection of problems. Students reported changes in their writing habits, 
but also voiced concern over accidental plagiarism. The possibility of using the system for supporting writing processes 
was mentioned by the students. The need for teacher training was identified. University pedagogical training could, to 
a greater extent, be harnessed to support teachers in developing the teaching of academic writing and identifying how 
plagiarism detection tools might be utilised in those learning processes.
Key words: plagiarism, student plagiarism, plagiarism detection system, academic writing
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Johdanto

Plagiointitapauksia opiskelussa ei tilastoida Suomessa, jo
ten on vaikea arvioida ilmiön yleisyyttä. Yliopisto ja am
mattikorkeakouluopiskelijoita koskevassa tutkimuksessa 
lähes kolmasosa vastaajista kertoi käyttäneensä interne
tistä otettua tekstiä omissa nimissään, ja kaksi kolmas
osaa tietävänsä jonkun joka on näin toiminut (Puusniek
ka, 2006). Toisessa suomalaisessa tutkimuksessa yliopis
toopiskelijoista vain kolme prosenttia arvioi plagioinnin 
olevan melko yleistä, mutta opettajista melkein neljännes 
piti plagiointia melko yleisenä (Löfström & Kupila, 2013). 
Opettajat siis pitivät plagiointia huomattavasti yleisempä
nä kuin opiskelijat itse. 

Plagiaatintunnistusjärjestelmien käyttö on tullut Suo
men korkeakoulukentälle 2010luvun molemmin puolin 
(ks. Tuhkanen, 2014). Kansainvälisessä vertailussa keskus
telu plagiaatintunnistusjärjestelmien käytöstä on Suomes
sa käynnistynyt verrattain myöhään, mutta järjestelmien 
käyttöönotto on koko maan mittakaavassa toteutunut si
täkin tiiviimmässä aikataulussa. Yliopistot ja korkeakou
lut toimivat kuitenkin itsenäisesti järjestelmän hankinnas
sa ja käyttösääntöjen määrittelyssä. Käytännössä yliopis
toissa käytetään kahta eri järjestelmää, joissa on hieman 
erilaiset toiminnot käyttäjälle, mutta järjestelmien toimin
taperiaate plagiaatintunnistuksessa on samanlainen. Säh
köisen plagiaatintunnistuksen tulon lisäksi korkeakoulu
jen toiminnan eettisessä säätelyssä on tapahtunut muita
kin samanaikaisia muutoksia, minkä vuoksi on ollut tar
ve tarkistaa ja täsmentää toimintaperiaatteita ja huolehtia 
niiden noudattamisesta eri alueilla tutkimuksen ja koulu
tuksen kentällä. Tutkimusetiikan koulutuksen koordinoin
ti korkeakouluissa, tutkimusorganisaatioissa ja erityisesti 
tohtoriohjelmissa on linjattu tutkimuseettisen neuvottelu
kunnan edellisen strategiakauden merkittävimmäksi teh
täväksi (TENK, 2016). Sen seurauksena laadittiin tutkimu
seettisen neuvottelukunnan ja Suomen yliopistot  UNIFI 
ry:n ohjeisto linjaamaan väitöskirjan ohjaus ja tarkas
tusprosessiin liittyviä vaiheita, vastuita ja velvollisuuksia 
pääsääntöisesti eettisestä näkökulmasta (TENK & UNIFI, 
2016). Lisäksi tutkimuseettinen neuvottelukunta on laa
tinut selvityksen hyvän tieteellisen käytännön edistämi
sestä ja tutkimusvilpin valvonnan vahvistamisesta Suo
messa (Spoof, 2016). Selvityksessä nostetaan esille ajatus 
mm. uudesta etiikkaneuvojan tehtävästä. Hyvän tieteelli
sen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsittelyn ohjeis
tusta päivitettiin vuonna 2012 (TENK, 2012). Helsingin yli
opistossa puolestaan julkaistiin vuonna 2012 opetuksen ja 
opintojen eettiset periaatteet (Helsingin yliopisto, 2012). 
Voidaan todeta, että Suomessa painopiste keskustelussa 
on siirtynyt tutkimuseettisten ohjeiden luomisesta seuraa
vaan luonnolliseen vaiheeseen eli tutkimuseettiseen kou
lutukseen ja sen tukemiseen, että korkeakoulujen ja tutki
muslaitosten henkilökunta ja opiskelijat kokisivat eettiset 
ohjeet omikseen ja sitoutuisivat edistämään eettistä toi
mintaa omissa yhteisöissään.

Helsingin yliopistossa plagiaatintunnistusjärjestelmän 
käyttöönottoa edelsivät opettajien ja hallintohenkilöstön 
lukuisat tiedustelut opetusteknologiakeskukselle plagiaa
tintunnistusohjelmista. Jotkin laitokset olivat saattaneet 

käyttää järjestelmiä, mutta keskitettyä palvelua ei ollut tar
jolla. Oli kuitenkin selvää, että mikäli asialle ei tehtäisi mi
tään, olisi yliopistolla pian käytössä kirjava joukko järjes
telmiä mitä erilaisimmilla sopimuksilla hankittuina. Tun
nistettu tarve johti Helsingin yliopistossa kahden järjestel
män pilotointiin 2011 ja hankintapäätökseen 2012. Samal
la uudistettiin plagiointiepäilyihin ja plagiointiin liittyvää 
menettelyohjeistusta ja toteutettiin Älä kopsaa! verkko
sivusto (Kupila, Karppinen, Löfström & Helminen, 2012) 
opettajien ja opiskelijoiden tueksi.

Plagiaatintunnistusjärjestelmä on ollut Helsingin yli
opistossa laajemmin käytössä vuodesta 2013 alkaen ja sen 
käyttö opinnäytetöiden tarkistuksen yhteydessä tuli pakol
liseksi vuonna 2015. Plagiaatintunnistusjärjestelmä on ny
kyisin integroitu kuudessa tiedekunnassa Ethesis palve
luun siten, että opiskelijan Ethesikseen lähettämä opin
näyte lähetetään automaattisesti plagiaatintunnistusjärjes
telmään. Opinnäytetöiden tarkistuksen lisäksi opettaja voi 
yliopiston ja tiedekunnan antamien ohjeiden rajoissa hyö
dyntää plagiaatintunnistusjärjestelmää kolmella tavalla: 
1) kirjallisten töiden järjestelmälliseen tarkistamiseen, 2) 
yksittäisen plagiaatiksi epäillyn työn tarkistamiseen ja 3) 
ohjauksen apuvälineenä. Järjestelmällinen tarkistaminen 
tarkoittaa sitä, että tarkistus koskee kaikkia tiettyä opinto
suoritusta varten samalla ajanjaksolla laadittuja töitä. Jär
jestelmää ei saa käyttää mielivaltaisesti, vaan keskeistä on 
opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Opiskelijat eivät 
voi itsenäisesti käyttää ohjelmaa, mutta saavat pyynnöstä 
raportin nähdäkseen. Opettaja voi myös harkintansa mu
kaan valita järjestelmästä vaihtoehdon, jossa opiskelija au
tomaattisesti saa linkin vertailuraporttiin.

Vuoden 2013 loppuun mennessä plagiaatintunnistusjär
jestelmä oli otettu käyttöön 34 suomalaisessa yliopistossa 
ja ammattikorkeakoulussa (Tuhkanen, 2014), eli peräti 83 
prosentissa Suomen korkeakouluista. Plagiaatintunnistus 
on siis vakiinnuttanut asemansa nopeasti ja laajasti, joten 
ei ole yhdentekevää, miten järjestelmiä käytetään ja mil
laiseksi niiden käyttö koetaan. 

Vuonna 2014 ilmestyneessä sähköisen plagiaatintunnis
tuksen kartoituksessa (Tuhkanen, 2014) tunnistetut kes
keiset kehittämiskohteet Suomessa liittyivät hallinnollisiin 
kokonaisuuksiin (autentikointi ja roolinhallinta sekä me
nettelyohjeistusten kehittäminen) ja järjestelmän toimin
nallisuuteen (vertailutietokantojen kehittäminen). Lisäksi 
raportissa nähtiin tärkeäksi nivoa yhteen plagiaatintunnis
tusjärjestelmän käyttö hyvän tieteellisen käytännön ope
tuksen ja oppimisprosessien kanssa. Raportissa muistute
taan, että plagioinnin ennaltaehkäisyn avaimet ovat ope
tussuunnitelmatyössä. 

Helsingin yliopistossa tutkittiin plagiaatintunnistusjär
jestelmien pilotoinnin yhteydessä pilottiin osallistuneiden 
opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia 
plagioinnista ja sen syistä ja selvitettiin kokemuksia pla
giaatintunnistusjärjestelmän käytöstä. Tutkimuksessa pai
nottuivat odotukset ja käyttäjien alustavat kokemukset. 
Opiskelijoilla plagiaatintunnistukseen liittyi pelkoja ja uh
kakuvia, mutta myös motivaatio tieteellisen kirjoittamisen 
oppimiseen. Sekä opettajat että opiskelijat mielsivät pla
giaatintunnistuksen enimmäkseen valmiiden töiden tarkis
tusvälineeksi, ei niinkään oppimisprosessin tueksi. Samal
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la kuitenkin pieni osa opettajista kertoi erilaisista tieteelli
sen kirjoittamisen ohjauksen kokeiluista esimerkiksi semi
naarityöskentelyn yhteydessä, jolloin järjestelmää oli hyö
dynnetty juuri oppimisen tukena osana normaalia opetus 
ja arviointiprosessia (Löfström & Kupila, 2011; Löfström & 
Kupila, 2013, ks. myös Kupila et al., 2012). 

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotossa on niin 
Helsingin yliopistossa kuin monessa muussa yliopistossa 
ja korkeakoulussa Suomessa siirrytty vakiinnuttamisvai
heeseen. On tarpeen arvioida plagiointiin ilmiönä liittyvää 
ymmärrystä ja kokemuksia sekä plagiaatintunnistusjärjes
telmän käyttötapoja ja kokemuksia opetuksen kehittämi
sessä ja oppimisen tukemisessa. Eri järjestelmien käytön 
vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koko 
korkeakoulukentälle, mutta saatu tieto lisää ymmärrystä 
tieteellisen kirjoittamisen oppimisprosessista ja sitä voi
daan hyödyntää opetussuunnitelmatyössä. 

Tieteellisen kirjoittamisen oppimisprosessit ja 
plagiaatintunnistusjärjestelmien merkitys niissä

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy runsaasti pohdintoja pla
gioinnin olemuksesta. Milloin plagiointi nähdään moraa
lisena rikkeenä tai sääntöjen rikkomisena, milloin osana 
oppimisprosessia, jossa tieteellistä kirjoittamista opettele
va opiskelija harjaannuttaa taitojaan vaativan genren sa
ralla (Kaposi & Dell, 2012; SutherlandSmith, 2014). Jäl
kimmäisessä tapauksessa plagiointia ei siis nähdä rikkee
nä, vaan ilmiö nähdään tekstitaitojen haltuun ottamisena. 
Kansainvälisessä kirjallisuudessa plagiointi on kuitenkin 
usein määritelty vilpiksi (engl. misconduct), joka voidaan 
ilmiönä rinnastaa sepittämiseen (engl. fabrication), vää
ristelyyn (engl. falsification), tenttivilppiin tai yleisem
min epärehellisyyteen (Jordan, 2013)1. Näin määriteltynä 
plagiointi sijoittuu käsitteellisesti tietoisen tai aiotun mo
raalisen rikkeen alueelle, mutta melko usein se hahmote
taan myös sääntöjen rikkomisena, joka joko on tai ei ole 
intentionaalista. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hy
vää tieteellistä käytäntöä ja sen loukkausepäilyjen käsitte
lyä koskevassa ohjeistuksessa (TENK, 2012) sepittäminen, 
vääristely, anastaminen ja plagiointi määritellään vilpin 
alakategorioiksi. Plagiointi on siinä määritelty luvattoma
na lainaamisena eli ”… jonkun toisen julkituoman tutki
mussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun 
tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen 
esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukail
len tehty kopiointi”. Suomalaiset korkeakoulut ovat sitou
tuneet noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen kä
sittelyä koskevaa ohjeistusta, joten yllä oleva plagioinnin 
määritelmä pätee yleisesti korkeakoulukentällä. 

Plagiaatintunnistusjärjestelmä muodostuu tunnistusoh
jelmasta, referenssitietokannoista ja käyttäjähallinnasta 
(Tuhkanen, 2014). Tällaisten järjestelmien käytöstä löytyy 
tutkimuskirjallisuutta, jossa järjestelmän käyttöä ja käyt
täjien kokemuksia niin teknisistä kuin pedagogisista omi

1  Suomalaista lukijakuntaa voi tässä yhteydessä kiinnostaa Kari Silpiön 
pro gradu tutkielma ”Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujen opin
tosuorituksissa: kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi” (2012). 

naisuuksista on tarkasteltu opiskelijoiden ja opettajien nä
kökulmista. Jotta käyttäytymisessä tai asenteissa saadaan 
aikaan muutosta, on ymmärrettävä, minkälaisia käsityksiä 
yksilöillä on tieteellisestä kirjoittamisesta, plagioinnista ja 
plagiaatintunnistuksesta (Gullifer & Tyson, 2010). Tämä 
lienee syy siihen, miksi käsityksiä plagioinnista tutkitaan 
maailmalla suhteellisen paljon. Käsitysten muuttumista on 
kuitenkin tutkittu vähemmän. Yleisemmästä muutokses
ta kielivät Plagiarism Today (2016) ja vastaavat verkkosi
vustot, joilla voi seurata trendejä aiheesta käytävässä kan
sainvälisessä keskustelussa. Plagiarism Today sivustolla 
tekijänoikeudet ovat pinnalla, mikä saattaa heijastella kes
kustelun painopisteen tällä hetkellä ainakin jossain mää
rin olevan legalistisessa diskurssissa. 

Tutkimukset osoittavat, että opiskelijat suhtautuvat pla
giaatintunnistusjärjestelmien käyttöön pääosin myön
teisesti, vaikka he myös tunnistavat järjestelmien heik
kouksia (esim. Savage, 2004; Evans, 2006; Dahl, 2007). Pla
giaatintunnistusjärjestelmän käytön hyvinä puolina opis
kelijat ovat maininneet esimerkiksi helppokäyttöisyyden 
ja luotettavuuden. Opiskelijat pitivät palautteen saamis
ta tärkeänä ja kokivat, että järjestelmän käyttö estää pla
giointia. Lisäksi järjestelmän käyttö on auttanut opiskelijoi
ta ymmärtämään, miksi plagiointia pidetään rikkeenä ja si
ten motivoinut heitä opettelemaan oikeat viittauskäytännöt 
(Savage, 2004; Evans, 2006; Dahl, 2007; Ledwith & Risquez, 
2008). Toisaalta opiskelijat ovat myös esittäneet kritiikkiä 
tarkistusprosessin luotettavuutta kohtaan sekä kyseenalais
taneet järjestelmän tarjoamaa lisähyötyä manuaaliseen tar
kistusprosessiin verrattuna (Evans, 2006; Ledwith & Ris
quez, 2008). Plagiaatintunnistusjärjestelmän käytön on to
dettu lisäävän pelon ilmapiiriä ja epävarmuutta opiskelijoi
den keskuudessa (Dahl, 2007; Gullifer & Tyson, 2010). Li
säksi opiskelijat ovat saattaneet kokea järjestelmän käytön 
epäluottamuksen osoituksena opiskelijoita kohtaan (Sava
ge, 2004). Haastattelututkimus on osoittanut, että vaikka 
opiskelijoilla olisi ymmärrystä siitä, mitä on plagiointi, hei
dän on usein vaikea tunnistaa plagioinnin ja osittain työste
tyn tekstin välistä eroa (Gullifer & Tyson, 2010). Aiemmas
sa tutkimuksessa on tunnistettu laadullisia eroja opiskeli
joiden tekstitaidoissa. Heikot tekstitaidot ilmenevät tekstiä 
toistavana kirjoittamisen strategiana, joka usein käytännös
sä rinnastuu plagiointiin (ks. Hyytinen, Löfström & Lind
blomYlänne, 2016). Tutkimuksessa on tullut esiin ristirii
tainen tulos tieteellisen kirjoittamisen oppimisesta: Vahin
gossa plagioimisen pelossa opiskelijat turvautuvat voimak
kaasti lähteisiin tuottaen tekstiä, joka muistuttaa hyvin pal
jon alkuperäislähdettä (Abasi & Graves, 2008).

Opetuksessa plagiaatintunnistusjärjestelmiä on hyö
dynnetty kurssinaikaisen palautteenantamisen välineenä 
(Ledwith & Risquez, 2008; Davis & Carroll, 2009; Rolfe, 
2011). Tutkimuksessa on havaittu opiskelijoiden kykene
vän korjaamaan omia töitään järjestelmien tuottamien ra
porttien pohjalta. Opiskelijat olivat ainakin jossain määrin 
oppineet parempaa viittaustekniikkaa, lähteiden käyttöä ja 
asioiden ilmaisemista omin sanoin (Davis & Carroll, 2009). 
Opettajan tai tutorin tarjoama tuki, kuten ohjeistus lähtei
den käytöstä ja plagiointiin liittyvistä asioista, nähtiin tär
keänä järjestelmän käytön rinnalla (Davis & Carroll, 2009; 
Ledwith & Risquez, 2008).
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajat yleensä ko
kevat plagiaatintunnistusjärjestelmistä olevan apua heidän 
työssään (esim. Savage, 2004; Evans, 2006; Badge, Cann 
& Scott, 2007). Opettajat kokevat järjestelmän käytön en
naltaehkäisevän plagiointia siten, että opiskelijat alkavat 
kiinnittää enemmän huomiota omaan kirjoittamiseensa 
(Savage, 2004). Samalla opettajat ovat esittäneet huolen
sa siitä, että vilpillinen opiskelija tarkistaa työnsä järjes
telmässä useita kertoja, kunnes yhtäläisyydet eivät pistä 
silmään, ja lähettää työnsä vasta sen jälkeen opettajalle. 
Järjestelmän ”huijaamista” voi siten opettajien kokemuk
sien mukaan esiintyä järjestelmän käytön kääntöpuolena. 
Opettajat kokevat haasteeksi myös puutteet plagiaatintun
nistusjärjestelmien referenssitietokantojen kattavuudessa 
(Savage, 2004; Badge, Cann & Scott, 2007).

Plagiaatintunnistusjärjestelmien käyttö ei yksinään riitä 
estämään plagiointia, vaikka niistä on todettu olevan apua 
(Savage, 2004; Macdonald & Carroll, 2006; Evans, 2006; 
Ellis, 2012). Järjestelmä todennäköisesti tunnistaa ilmei
set plagiointitapaukset, mutta tulkinta on väistämättä tar
peen. Avusta huolimatta opettaja voi kokea tulkitsemisen 
työläänä (Evans, 2006). Lisäksi on mahdollista, että vaikka 
opiskelijat ovat järjestelmää käytettäessä todennäköisesti 
valppaampina plagioinnin suhteen, he eivät välttämättä 
ole sisäistäneet hyvän tieteellisen käytännön mukaisia ar
voja (Ledwith & Risquez, 2008).

Tutkimustulosten pohjalta on ehdotettu toimenpitei
tä järjestelmien käytön kehittämiseksi. Opiskelijoille olisi 
tärkeää kertoa ennalta järjestelmän käytöstä ja perustel
la, miksi sitä käytetään. Oppimisen edistämiseksi on suo
siteltu, että opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuutta kor
jata omaa työtään järjestelmän tuottaman raportin poh
jalta (Crisp, 2007; Ledwith & Risquez, 2008). Samalla on 
tunnistettu lisäkoulutuksen tarve opettajien ollessa epä
tietoisia siitä, miten plagiaatintunnistusjärjestelmää voi
daan hyödyntää monipuolisesti opetuksen tukena (Crisp, 
2007). Tutkimustulokset ovat nostaneet esille myös tar
peen kiinnittää huomiota plagiointiepäilyä ja plagiointia 
seuraaviin menettelytapoihin. Ohjeistusta tarvitaan esi
merkiksi sen määrittämiseen, milloin ja millä tavalla toi
minta on seuraamuksellista (Badge, Cann & Scott, 2007). 
Eri koulutusjärjestelmissä opiskelijoiden odotukset ja tul
kinnat heihin kohdistuvista odotuksista voivat olla hyvin
kin erilaisia, jolloin kansainvälinen tutkimus ei välttämät
tä anna vastauksia suomalaisia olosuhteita koskeviin ky
symyksiin. Esimerkiksi juuri plagiointiepäilyihin liittyvät 
menettelytavat ja ohjeistukset sekä sanktioiden koettu an
karuus voivat vaihdella paljon eri maiden ja jopa koulu
tuslaitosten välillä.

Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että plagiaatintunnistus
järjestelmien käyttö tuo mukanaan etuja, jotka parhaim
millaan tukevat opiskelijoiden oppimista ja opettajan ope
tustyötä. Jos lähdetään siitä, että järjestelmien tulisi tu
kea opetusta, eikä toimia ainoastaan pelotteena (Ledwith 
& Risquez, 2008), on haasteita nimenomaan siinä, miten 
järjestelmät valjastetaan tukemaan oppimisprosessia. Pla
giaatintunnistusjärjestelmän käytöstä opetuksessa ja oh
jauksessa on vähemmän tutkimusta. Siten yhtenä tämän 
tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, missä määrin ja mi
ten plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö integroituu ja 

voisi integroitua opetuksen kautta osaksi oppimisproses
sia. Vuonna 2011 toteutetun plagiaatintunnistusjärjestel
mien pilotin tutkimustulosten perusteella asetimme tavoit
teeksi tutkia vakiintumisvaiheen saavuttaneen plagiaatin
tunnistusjärjestelmän käyttöä, kokemuksia ja kehittämis
ideoita. Työhypoteesina meillä oli pilotista tehdyn selvi
tyksen perusteella, että plagiaatintunnistusjärjestelmää 
käytetään pääsääntöisesti valmiiden töiden tarkistukseen, 
jolloin kehittämispotentiaalia löytyy siinä, miten järjestel
män käyttöä voisi integroida opetuksen ja ohjauksen työ
välineeksi. Kehittämispotentiaalin tunnistaminen oli yk
si tutkimuksen tavoitteista. Tavoitetta voidaan pitää prag
maattisena, mutta tällä tavalla pyrimme tunnistamaan sys
teemitason edellytyksiä ja reunaehtoja plagiaatintunnis
tusjärjestelmän paremmalle hyödyntämiselle opetuksessa 
ja oppimisessa. Yksilöiden kokemuksia tutkittaessa on ni
mittäin vaarana, että sosiaalinen konteksti, kuten oppimis
ympäristö, jäävät huomiotta (Gullifer & Tyson, 2010). Yk
silöiden kokemuksista voidaan kuitenkin ammentaa tietoa 
oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Oppimisympäristö
jen kehittäminen on avainasemassa opiskelijoiden tieteel
lisen kirjoittamisen tukemisessa ja siten plagioinnin torju
misessa (Macdonald & Carroll, 2006).

Tutkimusta ei ole kovinkaan paljon siitä, miten plagiaa
tintunnistusjärjestelmän käyttö vaikuttaa opettajien ja 
opiskelijoiden käsityksiin opetuksesta ja oppimisesta sekä 
vilpistä ja rehellisyydestä. Opettajien ja opiskelijoiden ko
kemukset plagiaatintunnistuksen käytöstä ovat olleet mo
nelta osin melko yhteneväiset. Kuitenkin oppimisympäris
töön liittyvät affektiiviset tekijät, eli järjestelmä pelon il
mapiirin lietsojana ja järjestelmän tulkitseminen epäluot
tamuksen eleenä opiskelijoita kohtaan, näyttäisivät aiem
man tutkimuksen perusteella korostuvan juuri opiskelijoi
den kokemuksissa. Vaikka tutkimukset viittaavat opiskeli
joiden oppimisympäristökokemuksissa tapahtuviin muu
toksiin plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönoton myö
tä, puuttuu tietoa opettajien ja opiskelijoiden kokemista 
muutoksista suomalaisessa yliopistokontekstissa, jossa 
opiskelijalta edellytetään itsenäisyyttä ja itseohjautuvuut
ta, mutta jossa samalla opiskelijan kynnys lähestyä opet
tajaa on usein matala. On mahdollista, että tällaisessa ope
tus ja oppimiskulttuurissa plagiaatintunnistusjärjestelmä 
lisää tietoisuutta puutteellisista oppimisen säätelyn tai
doista, mutta samalla myös herättää pohtimaan opettajan 
ja opiskelijan roolia opettajaopiskelijasuhteessa. 

Tutkimuskysymyksiksi asetimme seuraavat kysymykset: 

1. Millaisia käsityksiä opettajilla ja opiskelijoilla on plagi
oinnista ja sen yleisyydestä yliopistoopinnoissa? 

2. Miten tekstintarkistus ja tieteellisen kirjoittamisen oh
jaus painottuvat plagiaatintunnistusjärjestelmän käy
tössä? 

3. Miten plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö muuttaa 
käsityksiä plagioinnista ja opettamisesta ja opiskelusta? 

4. Millaista kehittämispotentiaalia plagiaatintunnistusjär
jestelmien käytössä on, erityisesti opetuksen ja ohjauk
sen välineenä? 
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Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2015 sähköisellä 
kyselylomakkeella Helsingin yliopistossa. Avoimia kysy
myksiä sekä väittämiä sisältävästä kyselystä (Löfström & 
Kupila, 2011; Löfström & Kupila, 2012; Löfström & Kupila, 
2013) toteutettiin omat versiot opettajille ja opiskelijoille 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osa kysymyksistä oli 
yhteisiä ja osa kohdennettuja. Avoimilla kysymyksillä kar
toitettiin plagiaatintunnistusjärjestelmän hyödyntämistä 
opiskelijoiden ohjauksessa, opettajien ja opiskelijoiden kä
sityksiä plagioinnista, järjestelmän vaikutuksia opettajan 
työhön ja opiskeluun sekä järjestelmän kehittämistarpei
ta. Opettajilta kysyttiin lisäksi, millaisia tehtäviä he ovat 
tarkistaneet plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Väittämillä, 
joihin pyydettiin vastaamaan viisiportaisella Likerttyyppi
sellä asteikolla, kartoitettiin plagioinnin yleisyyttä yliopis
toopinnoissa. Lisäksi opiskelijoille esitettiin kuusi väittä
mää, joista heidän tuli arvioida onko kyse plagioinnista vai 
ei ja kuinka vakavana he pitävät kyseistä plagioinnin muo
toa asteikolla ”en pidä vakavana” – ”pidän erittäin vakava
na” (esimerkkiväittämä: ”Tekstin sanantarkka toistaminen 
lainausmerkein ja lähdemerkinnän kanssa”). 

Kyselyyn vastasi yhteensä 506 opiskelijaa ja 85 opetta
jaa yliopiston 11 tiedekunnasta ja erillislaitoksesta, mikä 
on 8 prosenttia opiskelijoista ja 9 prosenttia opettajista. 
Avoimissa kysymyksissä vastaajamäärät vaihtelivat kysy
myksittäin. Kyselyyn vastattiin nimettömästi ja vastaami
nen oli vapaaehtoista. Vastanneiden opiskelijoiden kesken 
arvottiin kaksi sadan euron lahjakorttia. Opiskelijat olivat 
hyvin eri vaiheissa opintojaan, mutta määrät jakautuivat 
melko tasaisesti eri vaiheessa olevien vastaajien ryhmiin. 
Vuosikurssinsa ilmoittaneista opiskelijoista 40 prosenttia 
opiskeli 1.–3. vuotta ja hieman yli 30 prosenttia opiske
li neljättä tai viidettä vuotta. Hieman alle 30 prosenttia il
moitti opiskelevansa jollakin muulla vuosikurssilla. Opis
kelijoista 86 prosenttia ilmoitti olevansa perustutkinto
opiskelijoita. Tutkimukseen osallistuvat opettajat olivat 
pääsääntöisesti kokeneita opettajia. Heistä 67 prosentilla 
oli yli kymmenen vuoden kokemus yliopistoopetuksesta. 
Suurin osa vastaajista (71 %) oli naisia. 

Avoimet vastaukset analysoitiin aineistolähtöisellä sisäl
lönanalyysillä (ks. Vaismoradi, Turunuen, & Bondas, 2013). 
Kunkin tutkimuskysymyksen avoimet vastaukset koottiin 
yhteen. Jokaisen vastauksen informaatio tiivistettiin, jon
ka jälkeen samansisältöiset vastaukset yhdistettiin luokik
si värikoodausta apuna käyttäen. Luokkiin koottiin näin 
sisällöllisesti samantyyppiset teemat. Osassa vastauksis
ta oli useampaan luokkaan sijoittuvaa sisältöä. Luokkien 
muodostamisen jälkeen tehtiin tarkistusluokittelu 60 pro
sentille kaikista vastauksista. Kirjoittajien tulkinnat olivat 
yhtenevät 96 prosentissa tarkistetuista vastauksista. Luo
kittelua voidaan pitää luotettavana yhtäläisyysprosentin 
ollessa vähintään 80 (Mitchell & Jolley, 2013). Tarkistus
luokittelun perusteella yksittäisiä vastauksia luokiteltiin 
uudelleen ja luokat nimettiin sisältöään paremmin kuvaa
viksi. Kehittämisideoiden luokittelua helpotti tarkastelu 
kehittämisen kohteen mukaan, esimerkiksi oliko kohtee
na järjestelmä tai opettajien osaaminen ja asiantuntemus. 
Vastaavasti plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttötavoissa 

keskeinen luokkia erotteleva teema oli se, oliko kyseessä 
ohjaus vai valmiiden töiden tarkistus. Käyttökokemuksis
sa luokkia erotteleva teema oli kokemusten myönteisyys 
versus kielteisyys sekä kokemusten kohde (esim. järjestel
mä itsessään, opettajien osaaminen tai omat tekstitaidot).

Vastaajien käsityksiä plagioinnin ja sen eri muotojen 
yleisyydestä sekä opiskelijoiden arvioita plagioinnin eri 
muotojen vakavuudesta kuvattiin väittämien vastauksista 
lasketuilla keskiarvoilla ja prosenteilla. Ttesteillä kartoitet
tiin eri vastaajaryhmien näkemysten eroja, ja vaikuttavuu
den arvioimiseksi laskettiin Cohenin d:n arvot. 

Tulokset

Käsitykset plagioinnista ja sen yleisyydestä

Opiskelijat (N = 440) arvioivat plagioinnin yliopistoopin
noissa harvinaiseksi, keskiarvo asteikolla 1–5 (1 = ”erit
täin harvinaista”, 5 = ”erittäin yleistä”) oli 1,80. Opiske
lijoista 81 prosenttia arvioi sen erittäin harvinaiseksi tai 
melko harvinaiseksi. Vain 7 prosenttia opiskelijoista ar vioi 
plagioinnin olevan melko yleistä, eikä kukaan arvioinut 
sen olevan erittäin yleistä. Opiskelijoista 12,5 prosenttia ei 
kuitenkaan osannut arvioida plagioinnin yleisyyttä. Suurin 
osa opiskelijoista (95 %) myös raportoi, ettei ole itse pla
gioinut tietoisesti. Verrattaessa nais ja miesopiskelijoiden 
näkemysten eroja plagioinnin yleisyydestä, naisopiskelijat 
(N = 319) arvioivat plagioinnin olevan yliopistoopinnois
sa yleisempää (ka = 1.86) kuin miesopiskelijat (N = 112, 
ka = 1.65), t(189.151) = 3.31, p = .001, d = 0.38. Efek
tikoko oli kuitenkin pieni. 

Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi, kokevatko he plagioin
nin ongelmaksi omassa oppiaineessaan (1= ”ei ole ongel
ma”, 5 = ”on suuri ongelma”). Opiskelijoista (N = 413) 
76 prosenttia ei kokenut plagiointia ongelmana tai piti si
tä melko pienenä ongelmana. Vain 5 prosenttia opiskeli
joista piti plagiointia melko suurena tai suurena ongelma
na, ja 18 prosenttia ei osannut arvioida ongelman suuruut
ta. Opettajien (ka = 1.79) havaittiin arvioivan opiskelijoi
ta (ka = 1.56) useammin plagioinnin ongelmaksi omas
sa oppiaineessaan, t(123.88) = 3.11, p < .05, d = 0.37. 
Efektikoko oli pieni. Opettajista (N = 84) 29 prosenttia 
arvioi, että plagiointi ei ole ongelma omassa oppiainees
sa. Melkein kaksi kolmasosaa opettajista (62 %) piti pla
giointia melko pienenä ongelmana. Opettajista 7 prosent
tia piti pla giointia melko suurena tai suurena ongelmana 
omassa oppiaineessaan. 

Kansainvälisessä maisteri tai tohtoriohjelmassa opiske
levat (N = 28, ka = 2.21) pitivät plagiointia suurempa
na ongelmana omassa oppiaineessaan kuin muut mais
teri ja jatkoopiskelijat (N = 187, ka = 1.51), t(30.54) = 
3.95, p = .000, d = 0.90. Efektin koko oli suuri. Kansain
välisessä maisteri tai tohtoriohjelmassa opiskelevista 30 
prosenttia arvioi plagioinnin olevan melko suuri tai suu
ri ongelma, kun vastaava luku muilla opiskelijoilla oli 4 
prosenttia. Kansainvälisessä maisteri tai tohtoriohjelmas
sa opiskelevista 30 prosenttia, ja muista maisteri ja jatko
opiskelijoista 46 prosenttia arvioi, että plagiointi ei ole on
gelma omassa oppiaineessa. 

Opiskelijat tunnistivat plagioinnin eri muodot ja suh
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tautuivat niihin yleisesti ottaen vakavasti. Vakavimpana 
plagioinnin muotona opiskelijat pitivät toisen opiskeli
jan työn esittämistä kokonaan omanaan. Opiskelijoista 93 
prosenttia piti tätä erittäin vakavana plagioinnin muotona. 
Opettajat (84 %) puolestaan arvioivat tämän plagioinnin 
muodon erittäin harvinaiseksi opiskelijoiden keskuudes
sa. Opiskelijat eivät pitäneet kovin vakavana plagioinnin 
muotona sitä, että opiskelija toistaa tekstiä sanatarkasti 
lähdemerkinnän kanssa ilman lainausmerkkejä. 43 pro
senttia ei pitänyt sitä vakavana plagioinnin muotona, ei
kä 14 prosenttia tunnistanut sitä plagioinniksi. Opettajat 
arvioivat kyseisen muodon yleisimmäksi opiskelijoiden 
keskuudessa, 55 prosentin arvioidessa sen olevan melko 
yleistä tai erittäin yleistä (opettajat N = 72–84, opiskeli
jat N = 488–505). 

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö 
tekstintarkistuksessa ja tieteellisen 
kirjoittamisen ohjauksen välineenä 

Millaisia töitä opettajat olivat tarkistaneet? Lähes 80 pro
senttia oli tarkistanut pro gradu tutkielmia, 47 prosenttia 
kandidaatin tutkielmia ja 30 prosenttia oli tarkistanut väi
töskirjoja. Lisäksi järjestelmää oli hyödynnetty esseiden 
(44 %) ja pienempien kirjoitustehtävien (24 %) tarkista
misessa. Yli puolet opettajista (65 %) oli tarkistanut pää
asiassa suomenkielisiä töitä, ja noin kolmasosa oli tarkis
tanut pääasiassa englanninkielisiä töitä. Seitsemän pro
senttia opettajista ei ollut tarkistanut järjestelmällä yh
tään tehtävää. 

Opettajat käyttivät plagiaatintunnistusjärjestelmää seu
raavilla tavoilla: Järjestelmän hyödyntäminen kirjoitus
prosessin aikana, Plagiointiraportin hyödyntäminen pa
lautteenantamisen tukena, Järjestelmään tutustuminen ja 
Ohjaustarpeen tunnistaminen (Liitetaulukko 1). Vaikka 
lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat olivat käyttä
neet järjestelmää tehtävien tarkistamisessa, oli sen käyttö 
ohjauksessa avoimien vastausten perusteella kaiken kaik
kiaan melko vähäistä. Muutama opettaja kertoi kuitenkin 
hyödyntäneensä järjestelmää ohjauksessa. He kertoivat 
hyödyntäneensä plagiaatintunnistusjärjestelmän raport
teja palautteen antamisen yhteydessä (5 mainintaa) sekä 
antaneensa opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää jär
jestelmää töiden tarkistuksessa jo kirjoitusprosessin aika
na (5 mainintaa). Tällöin järjestelmästä oli hyötyä tekstin 
tuottamisessa ja viittauskäytäntöjen harjaannuttamisessa. 
Eräs opettaja kuvasi kannustaneensa opiskelijoita hyödyn
tämään raporttia tekstin jatkotyöstämisessä: 

Olen rohkaissut opiskelijaa lähettämään varsin aikai-
sessa vaiheessa työn laatimista tekstiä plagiaatintun-
nistusjärjestelmään, jotta hän saisi konkreettista pa-
lautetta viittauskäytännöstä. Etenkin englanninkielel-
lä kirjoittaessa heikko viittauskäytäntö johtaa tahatto-
maan plagiointiin.

Mikäli järjestelmää ei hyödynnetty ohjauksessa, olivat 
muutamat opettajat kuitenkin huolehtineet siitä, että jär
jestelmä tulee tutuksi opiskelijoille (5 mainintaa): 

Esittelen järjestelmän ensimmäisen vuoden pääaine-
opiskelijoiden kurssilla. 

Vaikka opettajat eivät olisikaan käyneet läpi järjestelmän 
tuottamaa raporttia henkilökohtaisesti opiskelijan kanssa, 
saattoi järjestelmästä olla apua ohjaustarpeen tunnista
misessa (3 mainintaa), jolloin järjestelmän voidaan näh
dä tukevan opettajia plagiointia ehkäisevässä työssä. Kun 
ohjaustarve tunnistetaan ajoissa ja siihen puututaan, voi
daan säästyä tapauksilta, jotka pahimmillaan ilmenevät 
plagiointina vasta jossakin keskeisemmässä harjoitus tai 
opinnäytetyössä. Raporteista oli poimittu ongelmia, jotka 
toistuivat useissa töissä, ja niitä oli käyty läpi yleisemmällä 
tasolla ryhmässä. Esimerkiksi opiskelijamäärältään suuril
la kursseilla järjestelmästä koettiin olevan hyötyä:

Kun tehdään massakursseilla varhaisia tieteellisen kir-
joittamisen harjoituksia, voin plagiaatintunnistusjär-
jestelmän avulla yrittää bongata räikeimpiin virheisiin 
sortuvat ”uudelleenkoulutukseen”, mitä en suurilla 
opiskelijamäärillä voisi manuaalisesti tehdä. 

Opiskelijoiden vastauksista tunnistettiin viisi plagiaatin
tunnistusjärjestelmän käyttöä kuvaavaa temaattista koko
naisuutta: Valmiiden töiden tarkistaminen, Kirjoituspro
sessin tukeminen, Järjestelmän käyttöön ja toimintaan tu
tustuminen, Järjestelmän käytöstä muistuttaminen ja Toi
veet järjestelmän käytöstä ohjauksessa (Liitetaulukko 2).

Lisäksi Älä kopsaa! materiaalin käytössä tunnistettiin 
neljä eri käyttötarkoitusta: Opinnäytetyön kirjoittamisen 
tukeminen, Virheiden välttäminen omissa töissä, Viittaus
ohjeiden tarkistaminen ja Muiden plagiointiin ja kirjoitta
miseen liittyvien ohjeistusten tarkistaminen. Opiskelijoi
den kokemusten perusteella järjestelmää ei juurikaan ole 
käytetty ohjauksessa. Suurin osa opiskelijoiden kommen
teista kuvasi valmiiden töiden tarkistamista järjestelmällä 
(63 mainintaa). Opiskelijat katsoivat, että raportteihin tu
tustuminen edistäisi heidän oppimistaan ja toivoivat jär
jestelmän hyödyntämistä enemmän juuri tässä oppimisen 
tukemisen merkityksessä. Eräs opiskelija kuvasi kokemuk
siaan seuraavasti: 

En ole koskaan saanut palautetta, jonka järjestelmä 
antaa tuotoksestani. Se on huono asia, koska siitä voi-
si oppia vielä lisää. 

Plagiaatintunnistusjärjestelmällä voisi olla selkeämpi pa
lautteenantofunktio, mutta itsessään vertailuraportti ei 
välttämättä toimi riittävänä palautteena, vaan tarvitaan 
opettajan ohjausta tai opiskelijoiden vertaiskeskustelua.

Plagiaatintunnistusjärjestelmää oli toki hyödynnetty 
myös ohjauksessa kirjoitusprosessin tukemiseksi (20 mai
nintaa). Tällöin opettajat olivat käyttäneet järjestelmää 
pääasiassa kirjoittamisen tukena korjaavassa merkityk
sessä, esimerkiksi tunnistamaan virheelliset tai puutteel
liset lähdeviittaukset sekä opettamaan viittaustekniikkaa. 
Opiskelijat esimerkiksi kertoivat käyneensä järjestelmän 
tuottamia raportteja opettajan kanssa läpi. Opiskelijat oli
vat kokeneet tämän hyödylliseksi, kuten seuraava lai naus 
osoittaa: 
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Omia kirjoituksia on käytetty ohjelmassa ja on näytet-
ty millaisia tuloksia ohjelma antaa. Siten on ymmär-
tänyt paremmin, mitä on tehnyt oikein ja mitä väärin. 

Järjestelmästä oli saatettu kertoa opiskelijoille muistutuk
sena siitä, että vilpillinen toiminta kyllä havaitaan (13 mai
nintaa). Järjestelmä oli siis esitelty opiskelijoille pääasialli
sesti välttämättömänä kontrollin välineenä. Eräs opiskelija 
kuvasi saamaansa informaatiota seuraavasti: 

Vaatimuksesta työn luovuttamiseen järjestelmän tar-
kistettavaksi kerrottiin proseminaarissa ja tieteellisen 
kirjoittamisen kurssilla.

Osa opiskelijoista kertoi saaneensa mahdollisuuden tu
tustua järjestelmän käyttöön ja toimintaan (10 mainintaa) 
esimerkiksi harjoittelemalla töiden palauttamista järjes
telmään. Näin järjestelmä oli tullut opiskelijoille tutuksi 
jatkokäyttöä ajatellen, ja on siten saattanut lievittää mah
dollista pelkoa tai epävarmuutta, jota opiskelijat kokevat 
 uuden järjestelmän myötä. 

Opiskelijat olivat hyödyntäneet Älä kopsaa! tukimate
riaalia vähän. Osa opiskelijoista kertoi käyttäneensä mate
riaalia opinnäytetyön kirjoittamisen tukena (12 mainintaa) 
ja yleisemmin materiaalia oli hyödynnetty hyvään tieteel
liseen käytäntöön ja kirjoittamiseen liittyvien ohjeistusten 
hankkimiseen. Materiaalista, joka sisältää mm. tietoa pla
giaatintunnistusjärjestelmästä, esimerkkejä plagioinnis
ta ja ohjeistukset plagiointitapausten käsittelyyn, oli tar
kistettu viittausohjeita (10 mainintaa). Opiskelijat rapor
toivat tutustuneensa materiaaliin, koska halusivat välttää 
virheitä omissa töissään (9 mainintaa), kuten seuraava 
lainaus osoittaa: 

Kävin materiaalia läpi tehdessäni graduani. Halusin 
niin varmistaa, että en tee virheitä turhaan.

Opiskelija on tällöin saattanut keskittyä virheiden välttä
miseen oman kirjoittajuuden kehittämisen sijasta. Lisäksi 
opiskelijat mainitsivat etsineensä materiaalista muita tie
teelliseen kirjoittamiseen ja plagiointiin liittyviä ohjeistuk
sia (9 mainintaa), kuten tietoa plagioinnin eri muodoista 
ja plagiaatintunnistamisen prosessista, jolloin materiaa
li oli koettu hyödylliseksi. Hyötyjä kuvattiin mm. seuraa
vasti: 

Tutustuin eri plagiointityyppeihin, ja materiaalissa ole-
vat esimerkit helpottivat huomattavasti oman tekstin 
miettimistä.

Esimerkit ovat hyödyllisiä juuri sen osoittamisessa, et
tä tietyt kirjoittamisen strategiat saattavat tuottaa tekstiä, 
jossa aiheen oma prosessointi jää vähäiseksi ja lopputu
loksena on tilkkutäkkimäisesti eri lähteistä yhteen kurot
tu, tekstiä toistava palapeli. 

Miten plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö 
muuttaa käsityksiä plagioinnista, opettamisesta 
ja opiskelusta? 

Plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttöönotto on vaikutta
nut sekä opettajan työhön että käsityksiin plagioinnista. 
Opettajien vastauksista tunnistimme neljä erilaista näkö
kulmaa: Järjestelmän tuki opettajan työlle, Opettajan vas
tuun korostuminen plagiaatin tunnistamisessa, Varmistu
minen opiskelijoiden rehellisyydestä ja Kriittinen kanta py
synyt tai vahvistunut. 

Vastauksissa tuli esiin näkemys siitä, että järjestelmä tu
kee opettajan työtä (12 mainintaa). Opettajan työtä hel
pottaa, kun opiskelijat ovat alkaneet kiinnittää enemmän 
huomiota omaan kirjoittamiseensa. Lisäksi opettajat koki
vat järjestelmän käytön auttaneen perustelemaan opiske
lijoille, miksi plagiointiin tulee kiinnittää huomiota. Eräs 
opettaja kuvaili järjestelmän käytön myönteisiä vaikutuk
sia seuraavasti: 

Mielestäni plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö on 
tehnyt selväksi opiskelijoille kuinka vakavasti yliopis-
to suhtautuu plagiointiin. Opetan tieteellistä kirjoitta-
mista ja opiskelijat kiinnittävät paljon enemmän huo-
miota tieteellisen kirjoittamisen periaatteisiin tajutes-
saan, että plagiointi on seuraamuksellista.

Odotetusti myös plagiointitapausten tunnistaminen ko
ettiin järjestelmän avulla helpommaksi. Muutama opet
taja nosti esille kuinka järjestelmä ei ainoastaan paljasta 
plagiointitapauksia, vaan auttaa myös osoittamaan opis
kelijoiden toimivan rehellisesti (4 mainintaa). Opettajat 
ovat kokeneet tämän huojentavana, kuten eräs opettajis
ta  asian ilmaisi: 

Ilahduttavan monen opiskelijaesseen prosentti [järjes
telmän tarkistuksen] jälkeen oli 0 prosenttia. 

Nollan prosentin vastaavuus kertoo vain siitä, että järjes
telmä ei ole löytänyt vastaavuutta omista vertailutieto
kannoistaan. Tulkitsemme lainauksen siten, että mahdol
lisesta plagioinnista kielivät indikaattorit huolestuttavat 
opettajia. Kun vertailuraportit eivät anna aihetta huoleen, 
opettajat kokevat sen huojentavana. Tämä ei tietenkään 
tarkoita, etteikö opettajan tulisi olla tietoinen alansa kes
keisistä lähteistä ja pysyä valppaana sekä reagoida mui
hin merkkeihin, jotka kielivät opiskelijan heikosta kirjoit
tamisstrategiasta.

Järjestelmän käyttö oli saanut muutaman opettajan ko
rostamaan vastuutaan plagioinnin tunnistamisessa (4 mai
nintaa), sillä virheellisten tulkintojen mahdollisuutta pi
dettiin merkittävänä. Nämä opettajat pitivät tärkeänä si
tä, että opiskelijoiden töihin perehdytään jatkossakin huo
lellisesti, kuten opettaja seuraavassa lainauksessa toteaa: 

Järjestelmä ei pysty tunnistamaan kaikkea plagioin-
tia, vaan opettajan pitää joka tapauksessa olla ”sil-
mä tarkkana ja hereillä” opinnäytteitä tarkastaessaan, 
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järjestelmän tarkastus ei oikeuta olemaan kiinnittä-
mättä huomiota asiaan ”manuaalisesti”.

Opettajilla on huoli siitä, että plagiaatintunnistusjärjestel
mää käytettäessä osa heidän kollegoistaan saattaa tuudit
tautua siihen uskoon, että ei ole tarvetta arvioida opiske
lijoiden kirjoittamistaitoja. 

Järjestelmän käyttökokemuksesta syntynyt kriittisyys 
(7 mainintaa) kohdistui pääasiassa järjestelmän luotetta
vuuteen plagioinnin tunnistamisessa, esimerkiksi vertailu
tietokannoissa oleviin puutteisiin ja käännösplagiarismin 
tunnistamiseen, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

Mielestäni järjestelmä ei ole täysin tehokas, varsin-
kaan jos opiskelijat kopioivat toistensa tehtäviä. Li-
säksi on mahdollista, että opiskelijat kääntävät kie-
len, jolloin on mahdotonta tunnistaa plagioitua alku-
peräislähdettä.

Opiskelijoiden vastauksista tunnistettiin seitsemän luok
kaa, jotka kuvaavat järjestelmän käytön myötä muuttu
neita käsityksiä plagioinnista ja opiskelusta: Opiskelijan 
toiminnan muuttuminen, Kielteiset tunteet ja koettu epä
luottamus opiskelijoita kohtaan, Plagioinnin vakavuuden 
tunnistaminen, Plagioinnin yleisyyttä koskevien käsitys
ten muuttuminen, Järjestelmän kokeminen tarpeellisena 
plagioinnin ehkäisemiseksi, Kokemukset yliopiston puut
tumisesta plagiointiin ja Järjestelmän puutteiden tunnis
taminen. 

Moni opiskelija kertoi positiivisista muutoksista, joita 
järjestelmän käyttö oli saanut aikaan heidän toiminnas
saan (42 mainintaa). Tarkkuuden ja huolellisuuden kerrot
tiin lisääntyneen omassa työskentelyssä, ja kuten opettajat 
olivat havainneet, myös opiskelijat itse kertoivat alkaneen
sa kiinnittää enemmän huomiota viittaustekniikkaan. Eräs 
opiskelija kuvasi muutosta seuraavasti: 

Tietoni tarkentuivat, aloin esimerkiksi kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota siihen, että olen muotoillut 
muista teoksista lainatut ideat tarpeeksi eri tavoin al-
kuperäiseen lähteeseen nähden. 

Muutosten taustalla saattaa olla opiskelijoiden huoli ta
hattomasta plagioinnista. Opiskelijat ilmaisivatkin kieltei
siä tunteita ja kokemuksia heitä kohtaan osoitetusta epä
luottamuksesta (23 mainintaa). Kielteiset tunteet liittyivät 
usein pelkoon plagiointiin syyllistymisestä ja omien taito
jen puutteellisuuteen, kuten eräs opiskelija asiaa kuvaili: 

En ole varma, missä menee plagioinnin raja. Pelottaa, 
että plagioinniksi luetaan yksittäiset lauseet, joita en 
ole osannut muotoilla lähteestä eriävällä tavalla. Mie-
lestäni tämä ei olisi oikein, koska joitakin asioita on 
vaikea esittää omin sanoin.

Kielteisiä tunteita aiheutti myös opiskelijoiden kokema 
epäluottamus heitä kohtaan:

Vähän tulee järjestelmän käytöstä olo, ettei meihin 
opiskelijoihin luoteta. Toisaalta olisihan se yliopiston 

kannalta noloa, jos joku todella plagioisi eikä jäisi he-
ti kiinni. Laitoksen uskottavuus voisi olla vaarassa. 

Tällainen kokemus voi olla yleinen sillä suurella joukolla 
opiskelijoita, joka ei missään tapauksessa tietoisesti syyl
listyisi plagiointiin. 

Muutamat opiskelijat kokivat myönteisenä, että pla
giointiin puututaan yliopistolla (8 mainintaa): 

Se [plagiaatintunnistusjärjestelmä] vahvistaa käsitys-
tä siitä, että yliopisto ottaa plagioimisen vakavasti, mi-
kä on hyvä asia.

Lisäksi opiskelijoiden kommenteista välittyi, että järjestel
män käyttöönoton jälkeen he ovat alkaneet tunnistaa pla
gioinnin vakavuuden (14 mainintaa): 

Järjestelmä korostaa aiheen (plagiointi) eettistä puol-
ta ja on saanut minut ajattelemaan enemmän asiaa.

Muutamissa vastauksissa mainittiin opiskelijoiden muut
tuneet käsitykset plagioinnin yleisyydestä yliopistoopin
noissa (12 mainintaa). Opiskelijat ilmaisivat hämmennys
tä plagiointia kohtaan, ja vastauksissa korostui epäusko 
koko ilmiötä kohtaan yliopistotasoisissa opinnoissa: 

Se on tuonut plagioinnin ”mahdollisuuden” todellisuu-
teen. En olisi ikinä kuvitellut, että korkeakouluopin-
noissa joku tekisi sellaista.

Osa opiskelijoista toi esiin kokemuksen järjestelmän tar
peellisuudesta plagioinnin ehkäisemisessä (13 mainintaa). 
Kuten opettajatkin, opiskelijat kokivat järjestelmän helpot
tavan plagiaatin tunnistamista. Vilpillisesti toimivien opis
kelijoiden kiinnijäämistä pidettiin oikeudenmukaisena: 

Käsittääkseni ainakin räikeät tapaukset tunnistetaan 
nykyään sen ansiosta helpommin.

Opiskelijat myös tunnistivat järjestelmässä puutteita (7 
mainintaa), joina mainittiin esimerkiksi järjestelmän ky
vyttömyys tunnistaa plagiointia käännetystä tekstistä, vir
heelliset yhtäläisyydet ja puutteet vertailutietokannoissa. 
Järjestelmän käyttöönotto aiheutti osassa opiskelijoista ris
tiriitaisia tuntemuksia: 

Plagiointi on ollut enemmän esillä, mikä on hyvä asia, 
mutta järjestelmä ei ole herättänyt luottamusta ja sen 
kykyä tunnistaa plagiointi on kritisoitu opiskelijoiden 
keskuudessa (kuten suomenkielinen essee, englannin-
kielinen lähdeaineisto). 

Plagiaatintunnistusjärjestelmän opetuskäytön 
kehittämispotentiaalin tunnistaminen 

Niin opiskelijat kuin opettajat esittivät plagiaatintunnis
tusohjelman käyttämiseen monia kehittämisehdotuksia. 
Erityisesti opiskelijoiden ehdotusten taustalla vaikuttivat 
olevan edellä esitetyt huolet. Opiskelijoiden vastauksis
ta erottui kuusi kehittämisehdotustyyppiä. Näitä olivat 
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Plagiointiraportin tulkittavuus ja tietoisuus sen sisällös
tä, Järjestelmän toiminnan selkeyttäminen, Järjestelmän 
hyödyntäminen oppimisen tukena, Järjestelmän luotetta
vuuden takaaminen, Opiskelijoiden tasapuolisen kohte
lun turvaaminen ja oikeusturva sekä Järjestelmän syste
maattinen käyttö. Lisäksi vastauksista tunnistettiin opis
kelijoiden ”huolipuhetta” ja yleistä kriittisyyttä järjestel
män käyttöä kohtaan. 

Valtaosassa opiskelijoiden kommenteista nousi esiin 
tarve tehdä järjestelmän käytöstä avoimempaa. Opiskeli
jat toivoivat saavansa tietää plagiointiraportin sisällön ja 
kaipasivat ohjeistusta sen tulkitsemisessa (28 mainintaa). 
Opiskelijat ovat kokeneet järjestelmän ”mystisenä”, kun 
työn palauttamisen jälkeen omasta tekstistään ei ole saa
nut palautetta. Opiskelijat toivoivatkin enemmän läpinä
kyvyyttä: 

Jos sitä käytetään, niin opiskelijoille tulisi antaa täy-
si raportti mitä järjestelmä kertoo ja missä kohdin sen 
mielestä on plagioitu. Lisäksi tällä hetkellä meidän lai-
toksella opiskelijat eivät itse näe raportteja ollenkaan. 
Ja itse en pidä suljetun järjestelmän käytöstä.

Lisäksi opiskelijat peräänkuuluttivat järjestelmän toimin
nan selkeyttämistä (28 mainintaa). Kommenteista välittyi 
tarve saada enemmän tietoa järjestelmästä ja sen toimin
nasta. Eräs opiskelijoista kuvaili kokemuksiaan seuraavasti: 

Koko systeemi kuulostaa todella hämärältä enkä ta-
jua miten se toimii. Ylimalkainen selitys vertaamises-
ta tietokannassa oleviin dokumentteihin ei kerro mi-
tään […]. 

Usean opiskelijan kehittämisehdotukset liittyivät järjestel
män luotettavuuteen (30 mainintaa). Esimerkiksi ”vääriksi 
hälytyksiksi” nimitetyt yhtäläisyysmerkinnät lähdeluette
loissa koettiin ongelmallisiksi. Myös vertailutietokantojen 
puutteellisuuksiin toivottiin korjauksia. Samoin osa opet
tajista oli sitä mieltä, että alan keskeiset lähteet puuttu
vat nykyisistä vertailutietokannoista. Käännösplagiarismin 
tunnistamiseen toivottiin niin ikään parannuksia, mikä voi 
osittain kertoa opiskelijoiden huolesta joutua eriarvoiseen 
asemaan opintojen kielen perusteella. Opiskelijoiden tasa
puolisen kohtelun turvaaminen ja oikeusturvaan liittyvät 
asiat (4 mainintaa) nousivat vastauksista esiin myös oma
na teemanaan. Oikeusturvan kannalta järjestelmän avoi
muudella ja läpinäkyvyydellä nähtiin olevan merkitystä. 

Muutama järjestelmään kriittisesti suhtautuneista opis
kelijoista toi esiin järjestelmän riittämättömyyden pla
gioinnin estämisessä ja tunnistamisessa (6 mainintaa). 
Vastauksista välittyi myös toive panostaa mieluummin oh
jaukseen ja plagioinnin syiden ehkäisemiseen, joita mai
nittiin olevan eimotivoivat työt ja liian suuri työmäärä. 
Eräs opiskelija pohti asiaa seuraavasti: 

Henkilökohtainen ohjaus auttaisi luultavasti paljon 
enemmän, koska a) ohjaaja tutustuu opiskelijaan ja 
saa käsityksen sen työskentelytavoista ja taidoista, b) 
opiskelijan tietämättömyys huomataan nopeasti ja si-
tä on hankalaa ylläpitää.

Järjestelmän hyödyntämisestä oppimisen tukena esitet
tiin useita toivomuksia (24 mainintaa). Lisäksi muutamat 
opiskelijat toivoivat järjestelmän systemaattisempaa käyt
töä (5 mainintaa), mikä voidaan nähdä tärkeänä, jotta jär
jestelmän käyttöön totuttaisiin ja sitä opittaisiin vähitellen 
hyödyntämään yhä enemmän osana opetus ja ohjauspro
sessia. Opiskelijat toivoivat myös mahdollisuutta oman 
työn tarkistamiseen ennen sen lopullista palauttamista: 

Opiskelijoille voisi antaa palautetta tuloksista ja mah-
dollisuus muokata tekstiään palauttamisen jälkeen, 
mikäli vastaavuuksia on liikaa

Tarve varmistua siitä, että on toiminut oikein, nousi vas
tauksista esiin. Opiskelijoiden huoli plagioinnista välittyi 
vastauksista (14 mainintaa), joissa he ilmaisivat pelkoa 
vahingossa plagioimisesta ja siten syytetyksi tulemises
ta asiasta, johon he eivät tahallaan tai tietoisesti ole syyl
listyneet:

Pelkään, että olen plagioinut vahingossa ja että oh-
jelmaa havaitsee jotakin ja joudun kärsimään seu-
rauksista.

Opettajien vastauksista tunnistettiin viisi kehittämisehdo
tustyyppiä: Järjestelmän plagiaatintunnistuskyvyn paran
taminen, Plagioinnin seurausten määrittäminen, Opiskeli
jakeskeisyyden lisääminen, Järjestelmän käyttökokemuk
sen parantaminen ja Ennaltaehkäisevä työ. 

Opettajien huolet ja kehittämisehdotukset liittyivät 
useimmin järjestelmän plagiaatintunnistuskyvyn paranta
miseen (20 mainintaa). He toivoivat parannusta vertailu
materiaalin kattavuuteen ja käännösplagiarismin tunnista
miseen. Opettajat kuvasivat ongelmakohtia ja kehittämis
toiveita seuraavasti: 

Opinnäytteet pitää ehdottomasti saada kattavasti ke-
rättyä järjestelmään. Todennäköisin riski plagiaatille 
on vanhan opinnäytteen osan kopiointi.

Järjestelmä tunnistaa tieteenalan keskeiset lähteet, 
mutta ei silloin kun on esim. suora lainaus englannin-
kielisestä lähteestä käännettynä suomeksi.

Käyttökokemusten parantaminen (8 mainintaa) liittyi han
kaluuteen toimia järjestelmän ympäristössä, haasteisiin 
töiden lataamisessa järjestelmään sekä käytön hitauteen. 
Eräs opettaja kuvasi järjestelmän käyttöään seuraavasti: 

Kun käytän sitä [plagiaatintunnistusjärjestelmää] har-
vakseltaan, en vieläkään oikein muista että mitä kaut-
ta sinne pitikään mennä saadakseen jotain aikaiseksi. 
Sitten hösellän siellä ympäriinsä ja painelen mitä sat-
tuu nappeja, ja saan lopulta jonkun ihme vippaskons-
tin kautta hoidettua homman.

Järjestelmän käytettävyyden parantamisen lisäksi opetta
jat nostivat esille toimintaperiaatteiden selkeyttämisen, jos 
plagiointia havaitaan (4 mainintaa). On mahdollista, että 
yliopiston ohjeistus ei ollut tuttu näille vastaajille. Opetta
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jat myös peräänkuuluttivat sen selkiyttämistä, minkälaisia 
plagioinnista aiheutuvien seurausten tulisi olla. 

Kolme opettajaa esitti toiveen järjestelmän hyödyntämi
sestä oppimisen tukena. Opiskelijakeskeisyyden lisäämi
nen järjestelmän käytössä oli marginaalinen, mutta sitä
kin tärkeämpi teema: 

Opiskelijoilla tulisi olla käytössään ketterämpi ohjel-
ma, jolla he voisivat ajaa itse omia tekstejään sekä 
vertaisarviointia tehdessä myös muiden opiskelijoiden 
tekstejä – tällainen joustava käyttö antaisi opiskelijoil-
le aidon mahdollisuus oppia, mikä on plagiointia ja 
mikä taas ei, sekä miten he oppivat paremmin kirjoit-
tamaan tieteellistä tekstiä omin sanoin.

Tällainen käyttö ei ole ollut mahdollista, koska on haluttu 
estää kansainvälisessä kirjallisuudessakin esille nostetut 
väärinkäyttömahdollisuudet. Näkisimmekin, että opiske
lijakeskeisyyttä voidaan parantaa nimenomaan keskitty
mällä ohjausprosessiin.

Ennaltaehkäisevän työn merkitys mainittiin kahden 
opettajan vastauksissa. Ennaltaehkäisevään työhön kuu
luvat tieteellisen kirjoittamisen prosessien tukemisen pe
dagogiikka ja rakentavan ilmapiirin luominen tieteellisen 
kirjoittamisen opetukseen. Tältäkin osin opettajille suun
nattu koulutus olisi siis tervetullutta: 

Olisi hyvä kouluttaa opettajia estämään plagiointia 
ennalta. Monelle opiskelijalle plagiointi on tahatonta - 
kun ei vielä osata toimia oikein tai ei ymmärretä, mik-
si asiasta vaahdotaan.

Tämä vastausluokka on pieni, mutta ohjauskäytäntöjen 
kehittämisen näkökulmasta sisällöllisesti erittäin tärkeä. 
Siksi olemme nostaneet sen esille omana luokkanaan.

Pohdintaa

Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden vakavimpina pitä
mät plagioinnin muodot ovat opettajien arvioiden mukaan 
harvinaisia. Yleisimmiksi opettajat taas arvioivat ne pla
gioinnin muodot, joita opiskelijat pitivät vähemmän va
kavina. Tulos voidaan tulkita siten, että opiskelijoiden pi
täessä jotakin toimintaa vakavana rikkeenä, he eivät pää
sääntöisesti halua syyllistyä siihen. Plagiaatintunnistuk
sella, kiinni jäämisen riskillä ja opiskelijoiden käsityksil
lä seuraamuksista (joko todenmukaisilla tai kuvitelluil
la) lienee ehkäisevä vaikutus opiskelijaplagiointiin. Jot
tei pla giaatintunnistus toimisi pelkästään niin sanotusti 
pelotteena (Ledwith & Risquez, 2008), olisi tärkeää ko
rostaa  uuden tiedon luomisen kumulatiivista luonnetta 
ja tärkeyttä tunnistaa, mistä jokin ajatus on peräisin. Toi
sin sanoen on tärkeää, että opiskelijat ymmärtävät, mistä 
tieteellisen tiedon luomisessa ja siitä kommunikoinnissa 
pohjimmiltaan on kyse. Opiskelijat eivät aina välttämättä 
pidä omia kurssitöitään tai edes opinnäytetyötään osana 
tieteellisen tiedon luomisen traditiota, joten tästäkin näkö
kulmasta olisi tärkeää, että opiskelijoiden kanssa keskus
tellaan siitä, mikä tarkoitus ja rooli erilaisilla harjoitus ja 
opinnäytetöillä on tieteellisen kirjoittamisen oppimisessa. 

Pilotoinnista (ks. Löfström & Kupila, 2011; Löfström & 
Kupila, 2013) saatujen kokemusten perusteella oli odotet
tavissa, että plagiaatintunnistusjärjestelmän hyödyntämi
nen tieteellisen kirjoittamisen tukena on vähäistä. Pääpai
no on ollut opinnäytetöissä, ja käyttötarkoitus on pääsään
töisesti ollut plagioinnin tunnistaminen valmiissa töissä. 
Kansainvälisesti on haasteena tunnistettu opiskelijoiden 
puutteelliset mahdollisuudet korjata omaa työtään käytet
täessä järjestelmää ainoastaan tarkistusvälineenä (Crisp, 
2007; Ledwith & Risquez, 2008). Kuitenkin silloin, kun 
järjestelmää on hyödynnetty ohjatusti palautteenantami
sen välineenä, on havaittu myönteisiä tuloksia oppimises
sa (Ledwith & Risquez, 2008; Davis & Carroll, 2009; Rolfe, 
2011). Opettajat voisivatkin hyödyntää tätä mahdollisuut
ta huomattavasti enemmän. Miksi näin ei ole, on jatkotut
kimuksen aihe. Tulosten perusteella näyttää siltä, etteivät 
opiskelijatkaan aina ole tietoisia siitä, että heillä on oikeus 
saada raportti katsottavakseen. Ideaalitilanteessa opettaja 
keskustelee vertailuraportista yhdessä opiskelijan kanssa. 

Käyttökokemukset olivat pääosin myönteisiä, mutta 
kriittisiä ääniä kohdistui järjestelmässä koettuihin puut
teisiin. Opettajan työtä helpottavat piirteet ja järjestelmän 
vaikutus opiskelijoiden huolellisuuteen viittauskäytän
nöissä nousivat esille kiistattomina hyötyinä. Kriittisyyttä 
herättivät vertailutietokantojen puutteet, toisinaan koettu 
järjestelmän kankeus ja raporttien vaikealukuisuus sekä 
erityisesti opiskelijoissa hämmennystä herättävät yhtäläi
syysprosentit. Myös kansainvälisesti haasteiksi on tunnis
tettu muun muassa yleiset käytettävyyteen liittyvät seikat, 
järjestelmän tuottaman raportin tulkintaan liittyvät vaike
udet ja niin sanotut väärät hälytykset sekä puutteet ver
tailutietokannoissa (Ellis, 2012; WeberWulff, 2016). Jär
jestelmän käytön tueksi luotua Älä kopsaa! tukimateriaa
lia vastaajat olivat kyselyn mukaan hyödyntäneet vähän. 
Käyttäjätilastot kuitenkin osoittavat, että pelkästään vuo
den 2016 alusta marraskuun loppuun mennessä tukisivus
ton käyttäjiä (vierailuja eri selaimilta) on ollut yli 15 000 
ja vierailuja sivustolla yli 19 000. 

Pääosin muutokset opettajien ja opiskelijoiden näke
myksissä plagiaatintunnistuksesta olivat myönteisiä. Eri
tyisen kiinnostavia ovat pohdinnat opettajan vastuusta jär
jestelmän ollessa käytössä. Opettajien vastauksissa koros
tui vastuu plagioinnin tunnistamisessa järjestelmän käy
töstä huolimatta. Tämä tulos osoittaa, että pelolle, jonka 
mukaan opettajat tuudittautuvat siihen uskoon, että järjes
telmä kyllä tunnistaa vilpin tekijät eikä heidän itse tarvit
se olla tässä suhteessa valppaina (Ellis, 2012), ei suoma
laisesta aineistostamme löydy perusteluja. Opettajat ovat 
tietoisia vastuustaan plagioinnin tunnistamisessa eivätkä 
näytä pitävän järjestelmän käyttöä omasta työstään irral
lisena kontrollin välineenä. Vaikka järjestelmän opetus ja 
ohjauskäyttö on verrattain vähäistä, näyttäytyy plagiaa
tintunnistusjärjestelmä opettajan näkökulmasta laadun
varmistuksen välineenä, joka auttaa heitä varmistamaan 
lähdeviittausten osalta, riittävän korkean tason kurssi
suorituksissa tai harjoitus ja opinnäytetöissä. Plagiaatin
tunnistusjärjestelmän hahmottaminen opetuksen laadun
varmistuksen osatekijänä voi olla yhteydessä ymmärryk
seen plagioinnista systeemitason ilmiönä, johon voidaan 
parhaiten vaikuttaa oppimisympäristöjä kehittämällä (ks. 
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Macdonald & Carroll, 2006). Oppimisympäristöjä taas voi
daan kehittää monella tavalla, esimerkiksi opetussuunni
telmatyön kautta ja opettajien osallistumisella yliopistope
dagogiseen koulutukseen. Opiskelijoiden merkittävimmät 
muutokset näkemyksissä liittyivät myönteiseen tietoisuu
teen ja siten huomion kiinnittämiseen omaan kirjoittami
seen. Toinen merkittävä teema muutoksista kysyttäessä 
olivat lisääntyneet huolet ja pelot siitä, miten plagiaatin
tunnistus vaikuttaa omaan tilanteeseen (esim. mitä seuraa 
tahattomasta plagioinnista?). 

Kehittämisehdotuksissa nostettiin esille raporttien hyö
dyntäminen ja keskeisistä ongelmista keskustelu opiskeli
joiden kanssa. Lisäksi ehdotuksissa korostui riittävän tie
don saamisen tarve. Tiedon puute näkyi tässä tutkimuk
sessa erityisesti monien opiskelijoiden vastauksissa, jois
sa pohdittiin plagiaatintunnistusjärjestelmän ”mystisyyt
tä” tai joista välittyivät virheelliset käsitykset plagiaatin
tunnistusjärjestelmän käytöstä ja toiminnoista. Myös ai
kaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu opiskelijoiden 
puutteellinen ymmärrys järjestelmän käytöstä ja toimin
noista (Crisp, 2007; Ledwith & Risquez, 2008). On mah
dollista, että kielteiset kokemukset plagiaatintunnistuk
sesta värittävät suhtautumista plagiointiin ja plagiaatin
tunnistukseen. Ymmärrystä kielteisten ja myönteisten ko
kemusten vaikutuksista opiskeluun ja oppimiseen onkin 
aiheellista syventää jatkotutkimuksissa. Kuitenkin jo tä
mä tutkimus osoittaa, että opiskelijoiden kokemuksia vä
ritti huoli plagioinnista, ja vaikka huoliin ei aina liittynyt 
suoraa kehittämisehdotusta, osoittaa pelkopuheen määrä 
avoimissa vastauksissa, että kehittämistä on pikemminkin 
siinä, miten järjestelmää käytetään kuin järjestelmässä it
sessään. Vastaavaa pelkopuhetta on tunnistettu aiemmas
sa tutkimuksessa, ja ilmiötä on yritetty ymmärtää oppimi
sen sosiaalisten ulottuvuuksien kautta (Gullifer & Tyson, 
2010). Tästä näkökulmasta on tärkeää, että opiskelijoille 
jatkuvasti luodaan tilaisuuksia aktiivisesti osallistua kes
kusteluun opetuksen ja oppimisen laadusta, jolloin he ko
kevat osallisuutta näissä prosesseissa. 

Tulokset nostavat esille opettajien koulutuksen tarpeen. 
Koulutusta tarvitaan niin järjestelmän käytössä kuin tie
teellisen kirjoittamisen opettamisessa. Avoimissa vastauk
sissa välittyi opettajien epätietoisuus järjestelmän toimin
nasta ja siitä, miten järjestelmä voi tai ei voi palvella ope
tusta ja ohjausta. Yliopiston opettajien koulutuksen tarve 
on tunnistettu keskeiseksi plagiaatintunnistusjärjestelmän 
onnistuneen käytön edellytykseksi (Crisp, 2007). Koulu
tusta järjestelmän käytöstä on Helsingin yliopistossa jär
jestetty vuosien 2013–2015 aikana 57 kertaa ja koulutuk
siin on osallistunut 765 henkilöä. Kysely kuitenkin osoit
taa, että edelleen tarvitaan koulutusta ja yhdeksi koulutuk
sen painopisteeksi näyttää muodostuvan tieteellisen kir
joittamisen oppimisprosessien tukeminen. Tieteellisen kir
joittamisen pedagogiikka sopisikin erinomaisesti yliopis
topedagogisen koulutuksen kentälle. Tieteellistä kirjoitta
mista tarvitaan kaikilla tieteenaloilla ja genre on useimmil
le opiskelijoille tieteenalasta riippumatta uusi ja opetelta
va asia. Opinnäytetöitä ohjatessaan opettajat usein alkavat 
kaivata tietoa pedagogisista keinoista, joilla voi tukea opis
kelijoita tieteellisen kirjoittamisen oppimisprosessissa. Vii
meistään opinnäytetyötä tehdessään myös opiskelija koh

taa plagiaatintunnistusjärjestelmän ja siihen mahdollises
ti liittämänsä uhkakuvat vahingossa plagioimisesta ja sen 
seuraamuksista. Taitava opettaja osaa tukea tieteellistä kir
joittamista harjoittelevan opiskelijan oppimisprosessia op
pimiseen liittyvät emotionaaliset tekijät tunnistaen ja ole
massa olevia välineitä hyödyntäen. Tässä asiassa yliopis
topedagogisella koulutuksella olisi varmasti vielä nykyistä 
enemmän annettavana yliopiston opettajille. 

Tutkimuksen vastausprosentti jäi pieneksi, joten tulok
sia ei voida yleistää ja johtopäätösten kanssa tulee olla va
rovainen. On mahdollista, että kyselyyn valikoitui vastaa
jiksi sellaisia opettajia ja opiskelijoita, joilla oli erityisen 
vahvoja myönteisiä tai kielteisiä kokemuksia. On myös 
mahdollista, että suurelle osalle opiskelijoista ja opettajis
ta plagiaatintunnistus on opintoihin kuuluva prosessi, jo
hon ei kiinnitetä paljon huomiota. Siitä huolimatta on hyö
dyllistä pohtia sitä, mitä yliopisto voi saadusta palauttees
ta oppia ja miten se voi kehittää käytäntöjä entistä parem
min oppimista tukeviksi. Jatkotutkimuksen aiheeksi tun
nistamme kysymyksen siitä, millaisia arvoja keskustelussa 
plagiaatintunnistuksesta välitetään, esimerkiksi opettajien, 
hallintoväen ja opiskelijoiden keskuudessa. Mahdolliseen 
jatkotutkimukseen olisi hyvä sisällyttää verrokkiyliopisto
ja tai ammattikorkeakouluja.
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Taulukko 1. Opettajien vastausten luokittelu

Kommentteja tai kehittämisideoita 
plagiaatintunnistamisjärjestelmän käyttöön

Oletko käyttänyt plagiaatintunnistusjärjestelmää 
ohjauksen apuvälineenä esim. tieteellisen 

kirjoittamisen opetuksessa? Miten?

Mikäli olet käyttänyt 
plagiaatintunnistusjärjestelmää, onko se 
vaikuttanut käsityksiisi plagioinnista ja 

plagiaatintunnistamisesta?

Luokka Esimerkki Luokka Esimerkki Luokka Esimerkki

Järjestelmän plagiaatintun-
nistuskyvyn parantami-
nen (20)

”Suomenkielisten esseiden ja 
opinnäytetöiden tarkastus 
ei toimi. Karkeatkin plagi-
oinnit menevät urkundilta 
ohi jos lauserakenteita on 
vähän muutettu”

Järjestelmän hyödyntä-
minen kirjoitusprosessin 
aikana (5)

”Olen rohkaissut opiske-
lijaa lähettämään varsin 
aikaisessa vaiheessa työn 
laatimista tekstiä plagiaa-
tintunnistusjärjestelmään, 
jotta hän saisi konkreettista 
palautetta viittauskäytän-
nöstä […]”

Järjestelmän tuki opettajan 
työlle (12)

”Opetan tieteellistä kir-
joittamista ja opiskelijat 
kiinnittävät paljon enem-
män huomiota tieteellisen 
kirjoittamisen periaatteisiin 
tajutessaan, että plagiointi 
on seuraamuksellista”

Plagioinnin seurausten 
määrittäminen (4)

”Itse järjestelmä on ok, 
mutta toimintakulttuuri 
(mukaan lukien sanktiot) on 
kovin lepsu”

Plagiointiraportin hyödyn-
täminen palautteen antami-
sen tukena (5)

”Graduseminaarin yhteydes-
sä opiskelijat ovat saaneet 
palauttaa esitelmänsä 
järjestelmän kautta ja ra-
porttia on yhdessä katsottu 
ohjauksen apuvälineenä

Opettajan vastuun korostu-
minen plagiaatin tunnista-
misessa (4)

”[…] järjestelmän tarkastus 
ei oikeuta olemaan kiinnit-
tämättä huomiota asiaan 

”manuaalisesti” […]”

Opiskelijakeskeisyyden 
lisääminen (3)

”[…] Jos opiskelijoille 
halutaan antaa mahdolli-
suus oppia järjestelmästä, 
niin heidän pitäisi pystyä 
sitä käyttämään täysin 
itsenäisesti ja ilman, että 
kukaan muu näkee heidän 
tekstejään.”

Järjestelmään tutustumi-
nen (5)

”Esittelen järjestelmän 
ensimmäisen vuoden pääai-
neopiskelijoiden kurssilla”

Varmistuminen opiskelijoi-
den rehellisyydestä (4)

”Ilahduttavan monen opiske-
lijaesseen prosentti Urkun-
din jälkeen oli 0 %”

Järjestelmän 
käyttökokemuksen 
parantaminen (8)

“Systeemi on kyllä jotekin 
TODELLA vaikeaselkoinen 
ja epäintuitiivinen, vaikka 
olen mielestäni melkoinen 
it-guru useimpien järjestel-
mien käytössä […]”

Ohjaustarpeen tunnista-
minen (3)

”[…] Kun tehdään massa-
kursseilla varhaisia tieteel-
lisen kirjoittamisen harjoi-
tuksia, voin plagiaatintun-
nistusjärjestelmän avulla 
yrittää bongata räikeimpiin 
virheisiin sortuvat ”uudel-
leenkoulutukseen” […]”

Kriittinen kanta pysynyt tai 
vahvistunut (7)

”Mielestäni järjestelmä ei ole 
täysin tehokas, varsinkaan 
jos opiskelijat kopioivat tois-
tensa tehtäviä” 

Ennaltaehkäisevä työ (2)
”Olisi hyvä kouluttaa opet-

tajia estämään plagiointia 
ennalta […]”
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Taulukko 2. Opiskelijoiden vastausten luokittelu

Kommentteja tai kehittämisideoita 
plagiaatintunnistamisjärjestelmästä

Onko plagiaatintunnistus
järjestelmää käytetty ohjauksen 

apuvälineenä? Miten?

Onko plagiaatintunnistusjärjestel
män käyttö vaikuttanut käsityksiisi 
plagioinnista ja plagiaatintunnista

misesta?

Jos olet hyödyntänyt ”Älä 
kopsaa” tieteellisen 

kirjoittamisen tukimateriaalia, 
kerro miten

Luokka Esimerkki Luokka Esimerkki Luokka Esimerkki Luokka Esimerkki

Avoimuuden 
lisääminen

Plagiointi-
raportin 
tulkittavuus ja 
tietoisuus sen 
sisällöstä (28)

”Jos sitä käytetään, niin opis-
kelijoille tulisi antaa täysi 
raportti mitä järjestelmä 
kertoo ja missä kohdin sen 
mielestä on plagioitu […]”

Valmiiden 
töiden tarkis-
taminen (63)

”En ole käyttänyt 
järjestelmää muuten 
kuin gradun palau-
tuksen yhteydessä”

Opiskelijan toi-
minnan muuttu-
minen (42)

”[…] Kiinnitän vain 
enemmän huomiota 
siiten, että lainattu vir-
ke/virkkeet on merkitty 
oikein.”

Opinnäyte-
työn kirjoitta-
misen tukemi-
nen (12)

”Kävin materiaalia 
läpi tehdessäni 
graduani. Halusin 
niin varmistaa, 
että en tee virheitä 
turhaan”

Järjestelmän 
toiminnan 
selkeyttäminen 
(28)

”Järjestelmän toimintatapaa 
ja plagioinnin tunnistusta 
voisi tuoda paremmin yli-
opistolla/luennoilla esille”

Kirjoituspro-
sessin tukemi-
nen (20)

”Omia kirjoituksia on 
käytetty ohjelmassa 
ja on näytetty 
millaisia tuloksia 
ohjelma antaa. Siten 
on ymmärtänyt 
paremmin, mitä on 
tehnyt oikein ja mitä 
väärin”

Kielteiset tun-
teet ja koettu 
epäluottamus 
opiskelijoita 
kohtaan (23)

”En ole varma, missä 
menee plagioinnin raja. 
Pelottaa, että plagioin-
niksi luetaan yksittäiset 
lauseet, joita en ole 
osannut muotoilla 
lähteestä eriävällä 
tavalla […]”

Virheiden 
välttäminen 
omissa töis-
sä (9)

”Sieltä on tullut 
kerrattua keinoja 
välttää plagiointia”

Järjestelmän hyödyntäminen 
oppimisen tukena (24)

”Opiskelijallekin pitäisi aina 
automaattisesti tulla Urgun-
din raportti. Parantaisi var-
masti oikeanlaisen lähdeviit-
tausten oppimista ja käyttöä 
seuraavissa töissä”

Järjestelmän 
käyttöön ja 
toimintaan 
tutustuminen 
(10)

”Systeemiä on tes-
tattu esseetehtävis-
sä. Ei varsinaisena 
apuvälineenä vaan 
osoituksena systee-
min toiminnasta”

Plagioinnin 
vakavuuden 
tunnistaminen 
(14)

”Järjestelmä korostaa 
aiheen (plagiointi) eet-
tistä puolta ja on saanut 
minut ajattelemaan 
enemmän asiaa”

Viittausohjei-
den tarkista-
minen (10)

”Olen tarkistanut 
omat viittausmer-
kintäni”

Opiskelijoiden huoli  
plagioinnista (14)

”Pelkään, että olen plagioinut 
vahingossa ja että ohjelmaa 
havaitsee jotakin ja joudun 
kärsimään seurauksista.”

Järjestelmän 
käytöstä muis-
tuttaminen 
(13)

”Olen kuullut puhut-
tavan siitä (plagi-
aatintunnistusjär-
jestelmästä), joten 
tiedän että sellainen 
on olemassa, en sen 
enempää”

Plagioinnin ylei-
syyttä koskevi-
en käsitysten 
muuttuminen 
(12)

”On herättänyt ajatte-
lemaan, että plagiointi 
lienee aikaisemmin 
luulemaani yleisempi 
ongelma, koska sitä 
vastaan taistellaan 
näinkin järeästi”

Muiden pla-
giointiin ja 
kirjoittami-
seen liittyvien 
ohjeistusten 
tarkistami-
nen (9)

”Olen nopeasti itse 
lukenut sen läpi, 
jotta tiedän miten 
prosessi menee

Järjestelmän luotettavuuden 
takaaminen (30)

“Toivon, että järjestelmä 
toimii myös siinä mielessä 
ettei se väitä plagiaateiksi 
sellaista, mikä sitä ei ole.”

Toiveet 
järjestelmän 
käytöstä oh-
jauksessa (5)

”En ole koskaan saa-
nut palautetta, jonka 
järjestelmä antaa 
tuotoksestani. Se on 
huono asia, koska 
siitä voisi oppia vielä 
lisää”

Järjestelmän 
kokeminen 
tarpeellisena 
plagioinnin 
ehkäisemisek-
si (13)

”Kiva tietää että pla-
giointia harrastavat 
jäävät kiinni”

Kriittinen suhtautuminen (8)

”Minulle on ihan sama jos 
joku saa hyötyä minun 
kirjoittamistani teksteistäni 
sen jälkeen kun olen ne itse 
palauttanut. En näe tarvetta 
koko järjestelmän olemassa-
ololle, sillä plagiointi ei ole 
niin iso ongelma […]”

Kokemukset 
yliopiston puut-
tumisesta plagi-
ointiin (8)

”Lisännyt käsitystä 
siitä, että plagioinnin 
minimoiminen ote-
taan vakavissaan mm. 
opetushenkilökunnan 
taholta.”

Opiskelijoiden tasapuolisen 
kohtelun turvaaminen ja oi-
keusturva (4)

”Opiskelijallekin pitäisi aina 
automaattisesti tulla Urgun-
din raportti […] Ja olisi myös 
opiskelijan ns oikeusturvan 
kannalta reilua, että koko 
järjestelmä olisi avointa ja ns 
läpinäkyvää […]”

Järjestelmän 
puutteiden tun-
nistaminen (7)

”[…] järjestelmä ei 
ole herättänyt luot-
tamusta ja sen kykyä 
tunnistaa plagiointi on 
kritisoitu opiskelijoiden 
keskuudessa (kuten 
suomenkielinen essee, 
englanninkielinen läh-
deaineisto).”

Järjestelmän systemaattinen 
käyttö (5)

”Mielestäni jokainen pro gra-
du -tutkielma, lisensiaatintyö 
ja väitöskirja pitäisi testata 
plagiaatintunnistamisjärjes-
telmällä.”



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2016 • VOL. 23 • NRO 217KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Peter Ehrström, Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom
pehrstro@abo.fi, lili-ann.wolff@helsinki.fi, psjoblom@abo.fi

The Complexity of Sustainability 
– ett tvärvetenskapligt kursexperiment 

Ett nytt kurskoncept med temat hållbar utveckling har förverkligats under två läsår vid Åbo Akademi. Den tvärve-
tenskapliga kursen är ett exempel på ett gemensamt utvecklingsarbete mellan lärare från flera ämnen. Den hete-
rogena målgruppen har bestått av studenter med såväl olika ämnes- som kulturell bakgrund. Vid slutseminarierna 
har alla lärare och studenter bytt erfarenheter genom de valbara specifika projekt som deltagarna fördjupat sig i. 
Undervisning och kommunikation under kursen har möjliggjorts med hjälp av digital teknik. Såväl studenter som 
lärare har upplevt kursen som fräsch och aktuell.

Bakgrund

Betydelsen av att temat hållbar utveckling blir en del av 
högskoleutbildningen har framförts såväl internationellt 
som nationellt de senaste decennierna, såväl i utbild
ningspolitiska sammanhang som av forskare och studenter 
(Kaivola & Rohweder, 2006; Nagoya Declaration on Higher 
Education for Sustainable Development, 2014; Rio +20 
Treaty on Higher Education, 2012). Det oaktat finns det up
penbara brister på implementeringsplanet inte minst inom 
universitetsutbildningen (se t.ex. Grindsted, 2011; Johns
ton, 2006; Karvinen m.fl., 2015). Kursutbudet med hållbar 
utveckling som tema är ofta inriktade på enskilda ämnen 
och specialområden. Hållbar utveckling är emellertid ett 
komplicerat begrepp, som även kräver ämnesöverskridan
de förståelse (se Barth et al, 2016). 

Våren 2013 initierades en diskussion vid Åbo Akademi i 
Vasa om hur en bred ”inhouse”kompetens kring hållbar
het kunde användas för att skapa en kurs kring hållbar
het som komplext begrepp med varierande betydelse i oli
ka vetenskapliga kontexter. Hösten 2013 kontaktades po
tentiella föreläsare inom olika discipliner med intresse för 
hållbarhetsfrågor och det visade sig finnas ett potentiellt 
och positivt intresse för gemensamma tvärvetenskapliga 
satsningar. Kursens lärarkrafter som gemensamt planera
de det praktiska genomförandet representerade biologins 
och geografins didaktik, energiteknik, miljöpedagogik, all
män och vuxenpedagogik, RUM (Rurala, urbana och mil
jöstudier) samt MediaCity. 

Kursens mål, innehåll och struktur

Kursen The Complexity of Sustainable Development vär
derades till 5 sp. Mål och innehåll definierades på följan
de sätt:

The course will distinguish many different ways to de-
fine the politically strongly emphasized concept of sus-
tainability. The aim is to offer a broad interdisciplina-
ry and multicultural view of sustainability from the re-
search fields of sociology, philosophy, pedagogy, scien-
ce, history, geography and political science highlighting 
especially the social sustainability dimensions. The 
views move between micro and macro perspectives in 
various contexts.
The students on this course will
– receive a complex picture of sustainability, so they 

can understand diverse
 environmental standpoints and are able to reflect on 

and discuss sustainability issues by means of a mul-
tidimensional consciousness

– become familiar with different ways to actively act 
on the basis of sustainability requirements in vario-
us sectors and fields of activity, as well as in the role 
of active citizens

– know how to link issues of sustainability to different 
physical and social contexts

– understand how various interest groups may diverge 
in their views of sustainability.

Kursen har hållits våren 2015 och våren 2016. Den har ord
nats reellt vid Åbo Akademi i Vasa och erbjudits via vide
olänk till Åbo Akademis campus i Åbo (i samarbete med 
Centret för livslångt lärande). Våren 2016 bestod kursen 
av följande föreläsningsblock: Course introduction (Peter 
Ehrström), The human relationship with nature: A foun-
dation for sustainability (Pia Sjöblom), Towards more sus-
tainable energy technology (Margareta Wihersaari), Sustai-
nable rural development (Kjell Andersson), Social sustai-
nability and gentrification (Peter Ehrström), Education for 
sustainable development: Political rhetoric or reality? (Ma
ria HofmanBergholm), Sustainability as your global chal-
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lenge: Social innovations and social movements (LiliAnn 
Wolff), Final seminar with presentations (samtliga förelä
sare). År 2015 ingick också User-centered sustainability: 
Why listening to end-users matters (Susanne Hägglund). 
Under slutseminarierna alternerade presentationer turvis 
mellan Åbo och Vasa, så att studenterna från båda cam
pus kände sig delaktiga och likvärdiga. 

Internationella magisterstuderande var i klar majoritet 
bland kursdeltagarna. Examinationen skedde via dagbok 
och essä. Studenterna skrev kursdagbok efter varje föreläs
ning, baserad på deras egna tankar och uppfattningar om 
den tematik som behandlats. Kursbetyget baserades främst 
på innehållet i och presentationen av en essä inom valfritt 
delområde kring hållbarhet. Varje föreläsare gav förslag på 
essärubriker och bedömde arbetena inom sitt specialområ
de. Trots valfrihet var spridningen av essäer tämligen god. 
Innan slutgiltigt kursbetyg gavs diskuterade lärarna delta
garnas aktivitet under kursen.

Kursen hade en Moodlesida med bland annat en ge
mensam introduktionsvideo och en egen sektion där var
je föreläsare kunde ladda upp material. Under kursen in
troducerade och pilottestade Ehrström digital mottagnings
tid via kursens ACrum med direktlänk från Moodlesidan. 
Mottagningstiden var även öppen för dem som fysiskt be
sökte arbetsrummet, men främst digitalt via ACrummet. 
Erfarenheterna av testet har varit goda. Avsikten med di
gital mottagningstid var att särskilt betjäna deltagare i Åbo 
då föreläsarna var baserade i Vasa. 

Praktiska utmaningar och resultat

Ett första praktiskt problem för tvärvetenskapliga kurser 
är rent administrativt. Problem uppstod för oss angående 
vilket ämne eller vilken enhet som formellt skulle kredite
ras för de avlagda kurspoängen och hur lärarna från olika 
ämnen skulle få ersättning. Regelverket stöder inte tvär
vetenskaplighet och detta borde ses över inom universi
tetssektorn, eftersom detta försvårar potentiellt tvärveten
skapligt samarbete.

Första året finansierades kursen via bidrag för miljökur
ser. Andra året krediterades enheten RUM, som har varit 
ansvarigt ämne 2015 och 2016, men avsikten är dock utta
lad att värdskapet alternerar mellan olika ämnen som ak
tivt driver kursen. 2017 är vuxenpedagogik kursvärd.

Deltagarnas muntliga kursutvärdering var mycket god 
vad gäller kursens struktur och tematik. De sade att de 
lärt sig nya sätt att se på hållbarhet och blivit medvetna 
om hållbarhetens många dimensioner. Att studenternas 
syn på hållbarhet generellt breddats kan ses som det en
skilt största värdet med kursen. Det var en absolut fördel 
med tanke på kursens tema att deltagarna representerade 
olika ämnen och kom från olika delar av världen. Studen
ternas och lärarnas olika bakgrund, kunskap och syn på 
de frågor som behandlades väckte intressanta diskussio
ner, där alla lärde sig att se ur nya perspektiv. Till de ne
gativa aspekterna hör framför allt tekniska problem. Upp
kopplingen mellan campus har inte alltid fungerat felfritt, 
trots valet av en (enligt kursledarnas uppfattning) stabil 
plattform, video.

Den digitala kursvärderingen har varit bristfällig. Men i 

den mån digital utvärdering getts har den överlag varit po
sitiv. Här är några exempel:

It was different from what I expected, but I still liked it 
very much. I did not expect so many different teachers 
but more knowledge out of one hand.

I did not expect the course be so broad with all the three 
aspects of sustainability. This was because I did not 
even know these three aspects of sustainability. In this 
sense the course was even better than I expected. It was 
more versatile. I also expected a learning method based 
on own reflections and discussions (especially because 
of the learning diaries). I think that the course met my 
expectations about reflecting and discussing my own 
thoughts, and I was very pleased with this.

Att få en översikt över hållbarhet ur olika perspektiv. 
jag tyckte att kursen täckte in olika områden bra, men 
kanske skulle kunnat vara mer ”akademisk” och min-
dre allmän.

Det stora antalet föreläsare och tvåtre kursansvariga med
förde att det också gavs förslag på större koordination mel
lan blocken, men överlag upplevdes bredden som berikan
de. Från föreläsarnas sida utgjorde tekniken den största 
stressfaktorn under kursen. Också deltagarna riktade den 
starkaste kritiken mot den tekniska infrastrukturen, men 
var generellt sett nöjda med kursen.

Yes I think that the classroom teaching was the most 
important thing during this course! It was very good 
that you had collected experts from different fields as 
teachers for this course! I was very happy that I learnt 
so much about sustainability and from very many dif-
ferent angles.

En god infrastruktur är betydelsefull när kurser planeras 
och genomförs via video eller online. Det skapar frustra
tion bland deltagare och föreläsare om tekniken inte fung
erar, även om man vid pilotsatsningar bör vara inställd på 
att tekniken ibland kan haverera. 

Vår erfarenhet är att tvärvetenskapliga kurser förutsät
ter en mycket välplanerad informationsstrategi, för att in
te bli i kläm mellan enskilda ämnens och examinas ut
bildningsstrukturer. Detta ställer krav på marknadsföring
en av kurserna. Gruppmejl till samtliga studenter och per
sonal är inte optimala, utan det förutsätts riktad informa
tion till potentiella deltagare. Inför kursen som hålls våren 
2017 har åtminstone några av de medverkande ämnena 
presenterat förhandsinformation under våren 2016 och en 
gemensam riktad informationssatsning hösten 2016 upp
levs som essentiell. 

Värdefullt samarbete

De deltagande lärarna uppfattade kursen som lärorik och 
intressant. Det är ofta svårt att få rum för ämnesöverskri
dande samarbete när arbetsbördan ökar inom respektive 
ämne, och det ställer krav på enskilda föreläsares motiva
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tion. Kursen har dock med få undantag hittills kunnat pla
neras inom ramen för lärarnas undervisningsskyldighet.

Kursinnehållet har upplevts aktuellt och angeläget. Håll
barhet är en central fråga nu och inför framtiden. Uppläg
get med ämnesspecifika block och gemensamt slutsemi
narium med essäpresentationer har fungerat väl i förhål
lande till målsättningen. När det gäller mångfacetterade, 
komplexa frågeställningar som hållbarhet är det värdefullt 
och berikande att samlas till tvärvetenskapliga satsningar. 
Att deltagare bekräftar att de lärt sig helt nya syn och tan
kesätt kring frågeställningar som för dem bara delvis varit 
bekanta från tidigare är det mest positiva resultatet för ar
rangörerna av kursen The Complexity of Sustainable Deve-
lopment. Vi samarbetar gärna med lärare som vill arbeta 
med liknande projekt som vårt.

Peter Ehrström arbetar som forskardoktor i 
vuxenpedagogik och Pia Sjöblom som universitetslärare i 
biologins och geografins didaktik vid Åbo Akademi i 
Vasa. Lili-Ann Wolff är universitetslektor i pedagogik vid 
Helsingfors universitet.
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Mitä on oppineisuus Avoimen yliopiston opetuksessa?
Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa toteutettiin projekti, jonka pyrittiin ymmärtämään, mitä oppineisuus 
opetuksessa tarkoittaa Avoimessa yliopistossa. Lisäksi haluttiin kehittää koko yhteisön opetuksen laatua yhteisen 
tutkimisen avulla. Projektiin osallistui yhteensä 25 opettajaa ja koulutussuunnittelijaa. Projektin toimintatapana oli-
vat itseohjautuvat kehittämishankkeet, joita tuettiin yhteistapaamisilla ja verkko-oppimisympäristöllä. Hankkeissa 
perehdyttiin esimerkiksi MOOC-kurssien mallinnukseen, ravitsemusfysiologian opiskelun tukemiseen ja vertaisar-
vioinnin hyödyntämiseen tietojenkäsittelytieteessä. Oppineisuus Avoimen yliopiston opetuksessa näyttäisi tämän 
projektin perusteella tarkoittavan sitä, että koko yhteisö tuntee opiskelijoiden tarpeet, on aktiivisesti kiinnostunut 
verkkopedagogiikan kehittämisestä sekä perustaa pedagogiset ratkaisut tutkimukseen. Lisäksi osaamisen jaka-
misen käytännöt ovat tärkeitä, koska oppineisuus on monesti hiljaista, näkymätöntä ja hajautunutta. Henkilöstön 
innostus osallistua tällaiseen projektiin toi näkyviin vielä yhden puolen oppineisuudesta: valmiuden altistaa työnsä 
vertaisarvioitavaksi.

Taustaa

Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa käynnistet
tiin syksyllä 2015 Oppineisuus Avoimen yliopiston ope
tuksessa projekti. Projektin tavoitteena oli ymmärtää pa
remmin, mitä oppineisuus opetuksessa (scholarship of 
 teaching and learning) tarkoittaa Avoimessa yliopistossa. 
Lisäksi tavoitteena oli kehittää sekä yksittäisten opettajien 
ja koulutussuunnittelijoiden että koko yhteisön opetuksen 
ja oppimisen laatua yhteisen dialogin ja tutkimisen avulla 
(vrt. Kahn, Goodhew, Murphy & Walsh, 2013; 2009; Repo, 
2010; Wenger, 1998). 

Oppineisuus yliopistoopetuksessa (scholarship of 
 teaching) tarkoittaa Kreberin (2002) mukaan sitä, että 
opettaja on taitava opettaja (excellence in teaching), ha
luaa jatkuvasti kehittyä opettajuudessa ja on itseohjautu
va kehittymisessään (expertise in teaching) sekä jakaa ja 
vahvistaa osaamistaan julkisesti ja altistaa oman oppinei
suutensa vertaisarvioitavaksi. Oppinut yliopistoopetta
ja vaikuttaa aktiivisesti yhteisöönsä tekemällä yhteistyö
tä muiden pedagogisten toimijoiden kanssa (Kreber 2013; 
Pyörälä, Hirsto, Toom, Myyry & LindblomYlänne, 2015).

Avoimeen yliopistoon opettajaksi hakeutuvat ovat kiin
nostuneita ja motivoituneita opettamaan. Opettajien tie
teellisen asiantuntemuksen riittävyys vahvistetaan tiede
kunnissa. Kuten kaikkien yliopistoopettajien, myös Avoi
men opettajien pedagoginen koulutus ja taidot vaihtele
vat. Niitä pyritään tukemaan perehdytyksellä, koulutuk
sella ja yhteissuunnittelulla Avoimen pedagogisten asian
tuntijoiden kanssa.

Yliopistoopettajan opetustaidot vaikuttavat opiskelijoi
den oppimisen laatuun (Trigwell, Prosser & Waterhouse, 
1999; Baeten, Kyndt, Struyven & Dochy, 2010). Siksi on 

hyvin tärkeää panostaa opettajien osaamiseen. Avoimen 
yliopiston opettajilta vaaditaan lisäksi erityistä joustavuut
ta, koska opiskelijat ovat taustakoulutukseltaan, motivaa
tioltaan ja iältään hyvin heterogeeninen ryhmä (Müller & 
Repo 2013).

Avoimen yliopiston opetus Helsingin yliopistossa on 
tiimityötä. Kurssin opettaja, joka on usein sivutoiminen, 
vastaa opetuksen sisällöllisestä ja pedagogisesta laadus
ta. Hän on myös linkki oman tieteenalansa traditioihin. 
Koulutussuunnittelija puolestaan tuntee Avoimen yliopis
ton järjestelmät ja opiskelijoiden tarpeet ja on perehtynyt 
aikuisille soveltuvaan yliopistopedagogiikkaan. Koulutus
suunnittelija voi tukea opettajaa myös kurssien pedagogi
sissa ratkaisuissa. Lisäksi Helsingin yliopiston Avoimessa 
yliopistossa on kehitetty systemaattisesti verkkooppimis
ympäristöjä jo kahden vuosikymmenen ajan. Niihin on
kin Wengerin (1998) käytäntöyhteisöjä kuvaavaa käsitet
tä käyttäen ”valautunut” aikuisten oppimiseen ja yliopis
topedagogiikkaan perustuvaa tietoa, jota kaikki opettajat 
voivat kursseillaan hyödyntää.

Tutkivaa oppimista moniammatillisissa ryhmissä

Projekti oli tarkoitettu kaikille Avoimen pää ja sivutoimi
sille opettajille sekä koulutussuunnittelijoille. Projekti al
koi lokakuussa 2015, välitapaaminen oli tammikuussa ja 
lopputapaaminen kesäkuussa 2016. Projektiin osallistui 
kymmenen päätoimista ja viisi sivutoimista opettajaa se
kä kymmenen koulutussuunnittelijaa.

Projektin toimintatapana olivat itseohjautuvat kehittä
mishankkeet. Työskentelyssä hyödynnettiin väljästi yhteis
toiminnallista ryhmätutkimuksen menetelmää (Group in
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vestigation; Sharan & Sharan, 1992). Jokainen projektin jä
sen sai ennen ensimmäistä yhteistapaamista kertoa omista 
kiinnostuksen kohteistaan ja oppimistavoitteistaan projek
tin Moodleverkkooppimisympäristössä. Tämän pohjalta 
muodostettiin hankeryhmät, jotka tekivät omat suunnitel
mat. Suunnitelmassa tuli olla hankkeen tavoite mahdolli
simman konkreettisesti, toimenpiteet tavoitteen saavutta
miseksi, toimenpiteiden aikataulu sekä ryhmän työnjako.

Kehittämishankkeiden aiheet muotoutuivat ensimmäi
sellä tapaamiskerralla. Niissä haluttiin perehtyä MOOC
kurssien (Massive Open Online Courses) mallinnukseen, 
toteuttaa ravitsemusfysiologian tenttiin valmistava sivus
to Moodleen, vertailla ja kehittää suomen ja ruotsinkie
listen sosiaalityön opintoja, tutkia yhteisöllisyyden tuke
mista ryhmässä sekä tunteiden merkitystä opetusvuoro
vaikutuksessa. 

Ryhmät asettivat tavoitteet siten, että ne mahdollisim
man hyvin palvelivat ryhmän jäsenten työtä Avoimessa 
yliopistossa. Projektin vetäjät sekä muutamat yliopistope
dagogiikan asiantuntijat kommentoivat hankesuunnitel
mia. Tammikuussa ryhmät esittelivät, mihin olivat siihen 
mennessä edenneet. Kesäkuun loppuseminaarissa kuultiin 
hankkeiden tuloksista.

Mitä opittiin?

Seuraavassa kuvataan muutamia konkreettisia esimerkke
jä, mitä hankkeissa opittiin. Kahdessa hankkeessa suunni
teltiin ja toteutettiin niin sanottuja MOOCkursseja (Massi
ve Open Online Courses). Nämä hankkeet osoittivat, että 
onnistunut toteutus vaatii moniammatillisen tiimin. Avoi
messa tällaiseen tiimiin tarvitaan opettajan lisäksi ainakin 
koulutussuunnittelija, tekninen asiantuntija videoiden ku
vaamiseen ja editointiin, opintohallinnon asiantuntija sekä 
mahdollisesti toinen opettaja tai tuutori verkkotyöskente
lyn sujuvoittamiseen. Lisäksi ryhmä kokosi aiheeseen liit
tyvää tutkimusta ja teki niistä koosteen koko Avoimen yli
opiston käyttöön.

Ravitsemustieteen tenttisivuston laatimiseen tähtäävä 
projekti laajeni yliopistopedagogiseen kirjallisuuteen tu
tustumisen myötä myös vaihtoehtoisten opiskelun tuki
muotojen ideointiin. Tukimuotoja ovat esimerkiksi pien
ryhmätuutorointi, ydinaineksen uudelleen jäsentäminen 
ja perustieteen opiskeluun satsaaminen. Tutustuminen 
Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhykkeen käsitteeseen 
antoi ryhmälle oivalluksen siitä, että avoimen yliopiston 
opiskelijoiden heterogeeninen tausta ja sitä kautta tiedolli
sen ja taidollisen lähtötason erilaisuus kertovat heidän lä
hikehityksen vyöhykkeittensä eroista. Kaikille opiskelijoil
le eivät siksi sovi tai riitä samanlaiset tukirakenteet. Tentti
sivusto voi auttaa joitakin, mutta toisia opiskelijoita se voi 
esimerkiksi kannustaa pintasuuntautuneeseen opiskeluun. 

Yhteisöllisyyden merkitystä verkkooppimisessa tutkit
tiin kahdessa hankkeessa. Toisesta syntyi kasvatustieteen 
opiskeluun liittyvä tutkimus, jossa verrattiin ryhmän ja 
opettajan palautteen merkitystä oppimiselle. Toisessa ke
hitettiin vapaaehtoisen vertaisarvioinnin hyödyntämistä 
ohjelmointikurssin opetuksessa. Alustavien tulosten mu
kaan näyttää siltä, että vertaisarvioinnin mahdollisuus li
säsi kurssin suorittaneiden määrää.

Projektin arviointia

Projektin onnistumista arvioitiin yhdessä viimeisellä ta
paamiskerralla. Lisäksi osallistujat kirjoittivat Moodleen 
ajatuksiaan siitä, mitä Oppineisuus Avoimen yliopiston 
opetuksessa tarkoittaa ja miten projekti edisti osallistu jien 
ja Avoimen yliopiston oppineisuutta.

Työtavassa oli onnistunutta se, että liikkeelle lähdettiin 
osallistujien omista kiinnostuksen kohteista. Haasteena 
kuitenkin oli, että hankeryhmien muodostaminen tehtiin 
nopeasti yhden iltapäivän aikana. Kaikki ryhmät eivät löy
täneet riittävän yhteistä tavoitetta, eivätkä saaneet sovittua 
työnjakoa mielekkääksi. Niinpä osa hankkeista jäi kesken. 
Alkuinnostuksen jälkeen moni mukaan ilmoittautunut jät
täytyi pois projektista tai osallistui vain seuraamalla mui
den hankkeiden etenemistä. Projekti osui myös vaikeaan 
vuoteen, jonka aikana käytiin yhteistoimintaneuvottelut. 
Motivaatiota kehittämiseen oli runsaasti ja tunnelma yh
teisissä tapaamisissa innostunut, mutta voimavaroja hank
keiden toteuttamiseen puuttui. Projektin löyhä rakenne ja 
vapaaehtoisuutta korostava ilmapiiri tarjosivat mahdolli
suuden itseohjautuvuuteen ja kunnianhimoisiinkin hank
keisiin. Toisaalta projektista oli myös helppoa jättäytyä 
pois ja priorisoida muita työtehtäviä. 

Oppineisuus opetuksessa tutkimusperustaista 
ja yhteisöllistä

Pohdin seuraavassa, mitä tämän projektin ja yli kymme
nen vuoden pedagogisen kehittämiskokemuksen valossa 
ajattelen oppineisuuden tarkoittavan Avoimen yliopiston 
opetuksessa. Ensinnäkin henkilöstön on tärkeää tietää, 
miten moninaisista lähtökohdista ja erilaisilla motivaati
oilla Avoimessa opiskellaan. Tällöin he pystyvät parem
min suunnittelemaan opiskelijoiden tavoitteet huomioon 
ottavia oppimisympäristöjä, jotka samalla tukevat yliopis
totasoista oppimista. 

Verkkooppimista on Avoimissa yliopistoissa kehitetty jo 
paljon ennen valtakunnallista digiloikkaa, koska verkon 
hyödyntäminen tarjoaa muun muassa erinomaiset mah
dollisuudet opetuksen tasaarvoiseen saavutettavuuteen. 
Toiseksi oppineisuus Avoimessa yliopistossa tarkoittaakin 
mielestäni taitoa ja kiinnostusta kehittää oppimista edistä
viä verkkooppimisympäristöjä, mitä Avoimen yliopiston 
tulee organisaationa tukea. 

Kolmanneksi oppineisuus tarkoittaa sitä, että oppisisäl
töjen lisäksi myös valittu pedagogiikka perustuu tutkimus
tietoon. Projektimme osoitti, että yliopistopedagogisen tie
don tuntemus auttaa kyseenalaistamaan vallitsevia ope
tusratkaisuja ja edistää vaihtoehtoisten pedagogisten rat
kaisujen keksimistä. Lisäksi valmiiksi testattujen mallien 
hyödyntäminen tehostaa opetuksen suunnittelua. Opetuk
sen laatua edistää tällaisten projektien lisäksi myös syste
maattinen yliopistopedagoginen koulutus, jota Helsingin 
yliopiston Avoimen yliopiston henkilökunnalle on tarjottu 
vuodesta 2005 alkaen. 

Neljänneksi oppineisuus ilmenee yhteisöllisissä käytän
nöissä. Oppineisuus ei ole vain yksilön vaan koko yhteisön 
ominaisuus (vrt. Pyörälä ym., 2015). Projektin kautta luo
tiin vertaisarvioinnin ja kehittävän dialogin foorumi, mis
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sä systemaattisesti sekä tehtiin näkyväksi että kehitettiin 
kunkin yksilön ja koko yhteisön osaamista. Projektiin osal
listuneiden mukaan tärkeää oli, että eri työntekijäryhmät 
olivat edustettuina. Lisäksi esimerkiksi MOOCkursseja 
suunniteltaessa tuli esille, miten hyödyllistä eri henkilös
töryhmien yhteistyö on, kun luodaan jotakin aivan uutta. 

Yhteisen jakamisen käytännöt ovat erityisen tärkeitä, 
koska oppineisuus Avoimen yliopiston opetuksessa on 
hajautunutta (vrt. Wenger, 1998) ja monesti myös hiljais
ta ja näkymätöntä. Henkilöstön innostus osallistua tällai
seen projektiin kertookin valmiudesta altistaa työnsä ver
taisarvioitavaksi (vrt. Kreber 2002). Erityisesti sivutoimiset 
opettajat arvostivat projektia sekä muuta Avoimen tarjoa
maa pedagogista tukea, koska muuten he jäävät opetus
työssään helposti yksin.

Yliopistojen kannattaakin tukea avoimissa yliopistoissa 
tapahtuvaa pedagogista kehittämistä. Pedagogisella johta
misella voidaan järjestää resursseja kehittämistyöhön se
kä työn hedelmien jakamiseen ja yhteiskehittelyyn, mihin 
muuten ei kiireisessä työelämässä yleensä jää aikaa. Avoin 
yliopisto tarjoaa opetuksen kehittämiselle otollisen moni
tieteisen koelaboratorion, jossa ideoiden ja toimivien käy
täntöjen ristipölytys onnistuu. Kehittämisideoiden jakami
sessa kaikki työntekijät ja erityisesti Avoimen koulutus
suunnittelijat ovat keskeisiä pedagogisia toimijoita, koska 
he ovat mukana useiden kymmenien kurssien suunnitte
lussa. Suunnittelijat voivat helposti välittää onnistunei
ta pedagogisia ratkaisuja opettajille, ja sitä kautta ne par
haimmillaan leviävät yliopistoopetukseen laajemminkin. 
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Tohtorikoulutettavien vuosikonferenssi  
yhteisöllisyyden lisääjänä

Tohtorikoulutettavien yhteisöllisyyden lisääminen on yksi tohtorikoulutuksen haaste. Turun yliopiston kasvatustietei-
den tiedekunnassa haasteeseen on pyritty vastaamaan järjestämällä kerran vuodessa yhteinen konferenssi kaikille 
tiedekunnan tohtorikoulutettaville, ohjaajille ja muulle henkilökunnalle. Konferenssi on järjestetty vuodesta 2014 
lähtien ja se on saanut erittäin myönteistä palautetta.

Tohtorikoulutettavien saaminen osaksi tiedeyhteisöä on 
haastavaa erityisesti niillä tieteenaloilla, joissa vain osa 
tohtorikoulutettavista työskentelee tutkimusryhmissä tai 
projekteissa tai on muuten palkkasuhteessa yliopistoon. 
Osa tohtorikoulutettavista kokeekin jäävänsä tiedeyhtei
sön ulkopuolelle (esim. Stubb 2012; Vekkaila 2014). Yhtei
söllisyyden lisääminen tohtorikoulutettavien keskuudessa 
on tärkeää, sillä ne tohtorikoulutettavat, jotka kokevat it
sensä osaksi tiedeyhteisöä, kokevat myös oman oppimis
ympäristönsä mielekkäämpänä, kokevat vähemmän stres
siä, uupumusta ja ahdistusta sekä harkitsevat opintojen 
keskeyttämistä harvemmin kuin muut (Stubb 2012). Tu
run yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on pyrit
ty parantamaan tohtorikoulutettavien yhteisöllisyyttä tar
joamalla tohtorikoulutettaville, ohjaajille ja tiedekunnan 
muulle henkilökunnalle tilaisuus tutustua toisiinsa tiede
kunnan omassa vuosikonferenssissa. Konferenssi on jär
jestetty vuodesta 2014 lähtien. 

Konferenssin tavoitteena on paitsi yhteisöllisyyden lisää
minen, myös kannustaa tohtorikoulutettavia löytämään 

yhteisiä tutkimusaiheita ja metodeja, mikä mahdollistaa 
vertaistuen lisäksi myös konkreettisen tutkimusyhteistyön, 
esimerkiksi yhteisartikkelien kirjoittamisen. Samalla kon
ferenssi on matalan kynnyksen paikka esitellä omaa tut
kimusta englanninkielellä – varsinkin, jos kokemusta kan
sainvälisistä konferensseista ei ole vielä kertynyt. 

Teema ja toteutusmuodot vaihtelevat vuosittain

Konferenssilla on vuosittain vaihtuva teema, jonka ym
pärille päivän ohjelma, muun muassa keynoteluento, ra
kentuu. Ensimmäisen vuoden teemana oli kasvatustieteen 
alan tutkimusten erityisyys ja tohtorikoulutettavien tut
kimusten moninaisuus. Konferenssin keynoteluennossa 
yleisen valtioopin emeritusprofessori Hannu Nurmi poh
ti ihmistieteiden ominaispiirteitä tieteen kentässä. Toise
na vuonna päivien teema rakentui tohtorikoulutettavien 
urapohdintojen ympärille. Kasvatustieteen professori Er
no Lehtinen ja Nuoret tutkijat hankkeen hankekoordi
naattori Kaisa Hytönen kertoivat puheenvuoroissaan kas
vatustieteiden tohtoreiden työllistymisestä, työmarkkinoi
den muutoksesta, tohtorikoulutettavien hyvinvointikyse
lyn tuloksista erityisesti urapohdinnan näkökulmasta se
kä työllistymishaaveiden ja todellisuuden linkittymisestä. 
Vuoden 2016 konferenssin teema liittyi tutkimusmetodo
logiaan. 

Teeman lisäksi konferenssin ohjelmaa on muiltakin osin 
muunneltu. Ensimmäisenä vuonna tohtorikoulutettavien 
tuli tehdä tutkimuksestaan tai sen osaalueesta posteri se
kä pitää posterista muutaman minuutin mittainen esitys. 
Konferenssiin osallistui omalla posterilla noin neljäkym
mentä prosenttia tiedekunnan tohtorikoulutettavista, joita 
on yhteensä noin 160. Posterit olivat konferenssin jälkeen 
vielä noin kahden viikon ajan esillä tiedekunnan tiloissa, 
mikä paransi konferenssin näkyvyyttä. Toisena vuonna 
vuorossa olivat perinteiset konferenssiesitykset, niin sa
notut paperiesitykset. Jokainen tohtorikoulutettava esitte
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li tutkimustaan 10–15 minuuttia, minkä jälkeen oli hetki 
aikaa keskustelulle ja kommenteille. Jokaisen ryhmän ve
täjänä toimi kaksi vanhempaa tutkijaa (professoreja, do
sentteja, post doc tutkijoita, loppuvaiheen tohtorikoulu
tettavia), mikä erityisesti sai osallistujilta kiitosta. Toisena 
vuonna tohtorikoulutettavien osallistujamäärä oli hieman 
ensimmäistä vuotta pienempi, reilu kolmasosa tiedekun
nan tohtorikoulutettavista. Sen sijaan ohjaajien ja muun 
henkilökunnan osuus nousi ensimmäisestä vuodesta. 

Toisena konferenssivuotena toteutettiin keynoteluen
non yhteydessä myös kaksi miniväitöstä. Miniväitöksissä 
kaksi keskivaiheen tohtorikoulutettavaa väitteli väitöskir
jansa osasta, yhdestä artikkelista. Väitös noudatti normaa
lin väitöksen rakennetta lyhyemmässä muodossa. Vasta
väittäjänä ja kustoksena toimivat tiedekunnan vastikään 
väitelleet nuoret tutkijat. 

Positiivinen palaute innostaa kehittämään 
konferenssia edelleen

Osallistujilta kerätty palaute on ollut pääsääntöisesti erit
täin positiivista. Ensimmäisen vuoden palautteen (30 vas
taajaa) perusteella konferenssi oli paitsi mielenkiintoinen, 
myös tarjosi osallistujille uutta tietoja ja uusia tuttavuuk
sia. Posterisessioita pidettiin hyvänä tapana esitellä tutki
musta ja peräti 70 prosenttia vastaajista oli valmistanut 
vuosikonferenssiin ensimmäisen tieteellisen posterinsa. 
Yli puolet vastaajista toivoi, että konferenssi järjestettäi
siin vuosittain ja loputkin vastaajat toivoivat, että konfe
renssi järjestettäisiin joka toinen tai kolmas vuosi. Avoi
missa vastauksissa annettiin myönteistä palautetta mm. 
siitä, että konferenssissa oli tavoitettu ”oikean” konfe
renssin tunnelma. Muutama harmitteli, että teemasessiot 
olivat osittain päällekkäisiä, joten kaikkiin mielenkiintoi
siin sessioihin ei voinut osallistua. Posterin tekemistä pi
dettiin työläänä, mutta sitä arvostettiin oppimiskokemuk
sena. Myös toisena vuonna vastaajat (23 vastaajaa) olivat 

varsin tyytyväisiä konferenssin kokonaisantiin ja sen osa
alueisiin. Avoimissa vastauksissa annettiin erityisesti kii
tosta miniväitöksille, luennoille ja niiden ajankohtaiselle 
teemalle, yleiselle ilmapiirille, muiden tohtorikoulutetta
vien tapaamiselle ja sille, että jokaisessa teemasessiossa 
oli kaksi vetäjää. 

Vuosien 2014 ja 2015 kokemusten kokemuksen perus
teella näyttäisi siltä, että vuosikonferenssi on vastannut 
hyvin tavoitteisiinsa. Osallistujien antama myönteinen pa
laute ja konferenssin lämmin tunnelma kannustavat ide
oimaan uusia tapoja konferenssin toteuttamiseen. Vuon
na 2016 valtakunnalliset Kasvatustieteen päivät järjestet
tiin Turussa. Tiedekunnan vuosikonferenssi pidettiin päi
vien aattona yhdessä kasvatusalan valtakunnallisen mo
nitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) kanssa siten, 
että aamupäivä oli varattu tiedekunnan omille tohtorikou
lutettaville ja iltapäivällä konferenssiin olivat tervetulleita 
kaikki verkoston tohtorikoulutettavat. Tällä tavoin tuettiin 
tohtorikoulutettavien verkostoitumista myös oman tiede
kunnan ulkopuolelle. 

Anne Tuittu työskentelee tutkimus- ja 
jatkokoulutussuunnittelijana Turun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnassa.
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Monimuotototeutus englannin suullisen ja kirjallisen 
viestinnän opintojaksolla

Monimuoto-opetus eli verkkopohjaista tieto- ja viestintäteknologiaa ja luokkahuoneopetusta yhdistävä opetusmuo-
to on yleistynyt suomalaisessa yliopisto-opetuksessa. Tutkintoihin kuuluvissa kieli- ja viestintäopinnoissa monimuo-
to on kuitenkin vielä harvinaisempaa opintojen viestintä- ja vuorovaikutuspainotuksen vuoksi. Tämä artikkeli kuvaa 
monimuotototeutusta Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen kurssilla English Academic and Professional Commu-
nication ja kuinka opiskelijat kokivat monimuodon tällä englannin suullisen ja kirjallisen viestinnän opintojaksolla.

Tausta

Monimuotoopetus on pedagoginen malli, joka yhdis
tää luokkahuoneessa tapahtuvan kontaktiopetuksen ja 
verkkoympäristöissä tapahtuvan etäoppimisen (Gaebel, 
Kupriyanova, Morais & Colucci, 2014; Glazer, 2011; Lim 
& Morris, 2009; Moskal & Cavanagh, 2014). Monimuoto
opetusta pidetään monipuolisena tapana tuoda uusia tie
to ja viestintäteknologisia näkökulmia ja työskentelytapo
ja yliopistoopetukseen ja oppimiseen ja tarjota samalla 
kasvokkain tapahtuvaa yhteisöllistä oppimista. Monimuo
toopetuksen katsotaan siis tukevan opiskelun joustavuut
ta ja monipuolisuutta (Sharpe, Benfield, Roberts & Fran
cis, 2006). Myös yliopistotutkintoihin kuuluvissa kieli ja 
viestintäopinnoissa monimuotovaihtoehdot alkavat yleis
tyä, koska opiskelijat ovat yhä vähemmän paikalla kam
puksella ja etä ja monimuototarjontaa kieli ja viestintä
opintoihin kaivataan jatkuvasti lisää. 

ItäSuomen yliopistossa kaikkiin kandidaatintutkintoi
hin kuuluu vieraan kielen opintoja, yleisimmin kielenä 
on englanti. Englanninkieliseen lukemiseen ja sanaston
hallintaan kuuluvan opintojakson lisäksi useimmilla kou
lutusohjelmilla on myös englannin suullisen ja kirjallisen 
viestinnän opintojakso English Academic and Professio-
nal Communication. Opintojaksolla opiskelijat kehittävät 
oman alansa englanninkielistä suullista ja kirjallista kom
munikointia, mikä kontaktiopetuksessa tarkoittaa omaan 
alaan ja akateemisen englannin käyttöön liittyviä suulli
sia pari ja ryhmätehtäviä, kuuntelutehtäviä, esitelmiä se
kä kirjoitustehtäviä.

Joissakin koulutusohjelmissa opiskelijamäärät ovat kui
tenkin niin pieniä tai opiskelijat niin pitkälti etäopiskelijoi
ta, että resurssisyitä ei näille koulutusohjelmille ole järjes
tetty omaa kontaktiopetuskurssia. ItäSuomen yliopistossa 
on eniten etäopiskelijoita Suomen yliopistoista (Opetus ja 
kulttuuriministeriö, 2014). Siksi ItäSuomen yliopiston kie
likeskus tarjoaa nykyään useimpia kieli ja viestintäopin

toja myös joko verkko tai monimuotoopetuksena. Tässä 
artikkeli tarkastellaan, kuinka englannin suullisen ja kirjal
lisen viestinnän opintojakso toteutettiin monimuotoope
tuksena keväällä 2015 ja syksyllä 2015.

Englannin kurssin monimuotototeutus

Opintojakso English Academic and Professional Commu-
nication (2 op) järjestettiin viiden viikon pituisena mo
nimuotokurssina. Haasteena oli luoda eri koulutusohjel
mien opiskelijoille vuorovaikutteinen, refleksiivinen ja si
toutunut tapa kehittää omaa viestintävalmiutta kurssilla, 
jossa suurin osa työskentelystä tapahtui Moodleoppimis
ympäristössä. Oman haasteensa kurssin toteutukseen toi
vat myös opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat: osa oli tie
toisesti hakeutunut monimuotokurssille oman koulutusoh
jelmansa kontaktikurssin sijaan, kun taas osalle monimuo
to oli ainoa vaihtoehto, koska oman alan kontaktikurssia 
ei ollut tarjolla.

Opiskelijat työskentelivät neljän viikon ajan Moodleop
pimisympäristössä, jossa eri teemojen viikkotehtävien li
säksi he kirjoittivat laajemman kirjoitustehtävän oman 
alansa aiheesta. Viikoittaiset oppimistehtävät Moodles
sa kannustivat opiskelijoita pohtimaan itseään englannin 
kielen viestijänä omissa opinnoissaan sekä tulevassa työ
elämässä, tarkastelemaan kulttuurienvälisen viestinnän 
haasteita ja mahdollisuuksia sekä analysoimaan suullisen 
ja kirjallisen englannin osaamisensa kokemuksia ja tavoit
teita. Tehtäviin kuului muiden kurssilaisten kommentteja 
ja pohdintaa, koska monimuotooppimisessa reflektion ja 
vertaispalautteen roolia oppimisen tukena pidetään mer
kittävänä (Glazer, 2011; Stein & Graham, 2014). Osa viik
kotehtävistä suoritettiin videon välityksellä, mikä mah
dollisti suullisen kielitaidon aktivoinnin kurssin Moodle
osuudessa.
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Verkkoopetusta seurasi kaikille yhteinen kontaktipäivä 
kampuksella, johon sisältyi etukäteen valmistettujen suul
listen esitysten pito sekä keskustelu ja ääntämistehtäviä. 
Luokkahuoneoppimisen eli kasvokkain tapahtuvan oppi
misen on nähty olevan opiskelijoille arvokasta ja sitovan 
heidät oppimisprosessiin ja yhteisöön (mm. Conole, de 
Laat, Dillon & Darby, 2008). Tästä syystä kurssiin oli sisäl
lytetty myös luokkahuonetyöskentelyä verkkoopintojen li
säksi. Lähitapaamisessa opiskelijoiden tehtävänä oli aka
teemisen asiantuntijan tehtäviin kuuluvan suullisen esi
tyksen pitäminen yleisölle.

Kurssin lopussa kerättiin vapaaehtoinen englanninkieli
nen kurssipalaute, jossa opiskelijat arvioivat oppimispro
sessiaan ja monimuotooppimista osana englannin kieli ja 
viestintäopintoja. Kevään 2015 ja syksyn 2015 kurssien yh
teensä 47 opiskelijasta palautetta antoi 29 (62 %), ja nämä 
palautteet muodostavat tulokset kurssin monimuotototeu
tuksen toimivuudesta ja mielekkyydestä.

Monimuoto opiskelijoiden näkökulmasta

Suuri osa vastaajista koki kurssin opetus ja oppimisme
netelmät ja materiaalit hyödyllisiksi ja monipuolisiksi, ei
kä varsinaisia kehittämisehdotuksia kurssin sisällön suh
teen noussut esiin. Vaikka opiskelijat edustivat eri koulu
tusohjelmia, oppimistehtävissä jokainen lähestyi materiaa
leja omasta näkökulmastaan, mitä pidettiin hyvänä omi
naisuutena kurssilla:

Everyone got to explore the materials from their own 
field.

Viikkotehtävien lisäksi erikseen mainintoja hyödyllisyy
destä saivat kirjoitustehtävä ja suullinen esitys sekä kon
taktipäivä: 

Although we met only once, the contact day was re-
warding.

Monimuotototeutus mainittiin erikseen muutaman opiske
lijan palautteessa, ja näissä korostuivat opiskelun vapaus 
ja mahdollisuus tehdä kurssiin liittyviä tehtäviä etänä ja 
oman aikataulun mukaan.

I really liked the freedom; I could read and do the exer-
cises after work when I had time. 

Tässä voidaankin nähdä korostuvan monimuotoopetusta 
koskevissa tutkimuksissa esiin noussut opiskelun jousta
vuus (Albrecht, 2006) sekä opiskelijan oma ajanhallinta 
(Moskal & Cavanagh, 2014).

Monimuotokurssin työmäärää pidettiin varsin kohtuul
lisena: 90 prosenttia vastaajista (n = 26) piti työmäärää 
sopivana, kaksi liian suurena ja yksi liian pienenä. Kurs
sin oppimisilmapiiri oli opiskelijoiden palautteen mukaan 
erittäin kannustava (keskiarvo 4,4, keskihajonta 0.63 Li
kertasteikolla 1 = huono, 5 = hyvin kannustava) ja täs
tä on pääteltävissä, että opiskelijoiden sitoutuminen yh

teiseen oppimiseen ja vertaispalautteen käyttö kurssiteh
tävissä kannusti yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja osal
taan oletettavasti lisäsi tyytyväisyyttä.

Kurssipalautteessa opiskelijoita pyydettiin myös arvioi
maan, mikä kurssissa oli hyödyllisintä, ja tärkeimmäksi 
nousi englanninkielisen suullisen esityksen pitäminen (n 

= 13). Esityksen valmistaminen, harjoittelu ja pitäminen 
elävän yleisön edessä kontaktipäivän aikana oli monelle 
kurssin kohokohta ja usealle vastaajalle tehokas ja inten
siivinen tapa kehittää omaa suullista kielitaitoaan.

The presentation was an actual real-life experience of 
delivering a speech.

Having the presentation is something that you cannot 
practice too much in front of an audience. 

Näin ollen voidaankin tulkita, että monimuotototeutuk
sessa kontaktitapaamisen ja kasvokkain tapahtuvan vuo
rovaikutusharjoittelun merkitys on huomattava.

Pohdinta

Yliopistojen kieli ja viestintäopintoja on mahdollista to
teuttaa toimivasti ja monipuolisesti myös monimuotoope
tuksena. Monimuotoisen English Academic and Professio-
nal Communication kurssin palautteen mukaan opiskeli
jat sitoutuivat hyvin verkkomuotoiseen oppimiseen, mut
ta pitivät myös kontaktipäivää tärkeänä mahdollisuutena 
kehittää ja harjoittaa englanninkielistä suullista viestintää, 
varsinkin oman esityksen kautta. 

Kurssista saadun palautteen perusteella kasvokkain ta
pahtuva yhteistoiminnallinen oppiminen sitouttaa ja mo
tivoi opiskelijoita, varsinkin kieli ja viestintäopinnoissa, 
joten yliopistoopetuksen lisääntyvästä digitalisoinnista 
huolimatta lähitapaamisilla on edelleen tärkeä oppimista 
edistävä tehtävä. Vaikka nykynuorista puhutaan usein niin 
sanottuina diginatiiveina, opiskelu verkko tai monimuo
toopintoina ei sovi kaikille. Haasteita luovat varsinkin yk
silöllisen ohjauksen tarve, tietoteknisten valmiuksien puu
te tai ajanhallintaan ja oman työskentelyn jaksottamiseen 
liittyvät ongelmat (Moskal & Cavanagh, 2014). 

Tällä englannin suullisen ja kirjallisen viestinnän opin
tojaksolla monimuotototeutus ei kuitenkaan näyttänyt vai
kuttavan kielteisesti opiskelijoiden työskentelyyn tai op
pimisprosessiin. On kuitenkin huomattava, että kurssipa
lautteen vastausprosentti (62 %) ei kattanut kaikkia osal
listujia, joten on mahdollista, että vastaajissa on voinut 
painottua kurssimuotoon myönteisesti suhtautuneet opis
kelijat. Voidaan kuitenkin olettaa, että monimuoto on pää
osin toimiva tapa kehittää kieli ja viestintäosaamista, kun
han kurssin menetelmät ja materiaalit ovat monipuolisia 
ja vaihtelevia ja sitouttavat opiskelijan oppimaan sekä it
senäisesti että osana kurssin yhteisöä. Toimivan verkko ja 
kontaktiopetuksen yhdistelmän löytäminen vaatii opinto
jakson tavoitteiden ja sisällön tarkastelua ja menetelmien 
ja tehtävien rohkeaa yhdistelyä. Samoin tärkeää on nähdä 
opintokokonaisuus opiskelijan näkökulmasta keräämällä 
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palautetta ja kehittämällä kokonaisuutta eteenpäin, jotta 
monimuotoinen kieli ja viestintäopiskelu palvelee mah
dollisimman hyvin myös monimuotoista opiskelijaainesta.

Satu Tuomainen työskentelee englannin kielen 
yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston 
Kielikeskuksessa.
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Tarinat työkaluina – Yliopiston opettajien 
vertaismentorointikokemuksia

Artikkelissa välitetään kokemuspohjaisia tarinoita yhden Helsingin yliopiston opettajien vertaismentorointiryhmän 
toiminnasta ja kehystetään vertaismentorointia käsitteellisesti. Päähenkilöt ovat kaksi mentoria ja neljä aktoria. 
Keskiössä ovat ryhmän vertaismentorointitapaamiset, joissa ryhmän jäsenten tarinat toimivat reflektiotyökaluina. 
Tämän artikkelin tarinat voivat toimia työkaluina vertaismentoroinnin kehittämisessä.

Tarinoiden tausta

Lukuvuonna 2015–2016 Helsingin yliopistossa vakiintui 
Opettajien akatemian jäsenten käynnistämä vertaismento
rointi. Sen tavoitteena oli tukea erityisesti yliopistoopet
tajan opettajuutta. Vertaismentorointitoiminnan esikuva
na on valtakunnallinen Osaava Verme koulutus. Sitä ke
hitettiin alun perin peruskoulun uusien opettajien tueksi, 
mistä se on laajentunut muihin oppilaitoksiin. Mallin ke
hittämisessä ovat olleet mukana lähes kaikki Suomen yli
opistot sekä monet kunnat. (Heikkinen & Tynjälä 2012.) 
Tässä artikkelissa välitetään kokemuspohjaisia tarinoita 
yhden Helsingin yliopiston vertaismentorointiryhmän toi
minnasta, johon osallistui kaksi mentoria ja neljä mento
roitavaa (aktoria). Tarinoista välittyy kuva toteutuneesta 
mentorointiprosessista ja tulkintoja siitä, miten osallistu
neet sen kokivat. Lopuksi kootaan yhteen tarinoiden opit.

Vertaismentorointi tiivistetysti

Vertaismentoroinnin (verme) tavoitteena on vahvistaa yli
opistoopettajan jaksamista opetus, tutkimus ja hallinto
työn ristipaineissa. Vermeryhmä tarjoaa rauhallisen fooru
min, jossa ryhmän jäsenet voivat peilata omia kokemuk
siaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan opettajana. Tällaiseen yh
teispohdintaan ei ole välttämättä ole aikaa yliopiston hek
tisessä arjessa. Vertaisryhmä on myös vastalääke opettajan 
työn yksinäisyyteen.

Mentorointi on tärkeä työelämän oppimisen tukimuoto, 
joskin mentorointikäsite on ajan ja työelämän muutok
sen myötä saanut uusia merkityksiä (Kupias & Salo, 2014). 
Kun aiemmin on mentoroinnin ajateltu olevan mestariki
sällityyppistä opastusta, nykyään se nähdään enemmän 
valmentavana ja dialogisena reflektointina. Vertaismento
roinnissa korostetaan mentorin ja aktoreiden vertaisuut

ta (Heikkinen, Tynjälä & Jokinen, 2012). Mentori luo puit
teet, jotka mahdollistavat ammatillista kehittymistä tuke
van dialogin. Vertaisuus toteutuu siten, että mentori on 
samalla yksi ryhmän jäsen, joka muiden tavoin tuo oman 
tietämyksensä ryhmän käyttöön.

Vermeryhmässä tapahtuvaa oppimista voi ymmärtää 
kriittisen konstruktivismin näkökulmasta (Heikkinen, Tyn
jälä & Jokinen, 2012). Ryhmässä pyritään kriittisesti tar
kastelemaan omaa toimintaa sekä sen taustalla olevia kä
sityksiä tai yleisempiä teorioita. Toisaalta ryhmässä ra
kennetaan yhdessä uutta tietoa ja ymmärrystä, mikä aut
taa opettajana toimimista. Heikkisen, Tynjälän ja Jokisen 
(2012) mukaan vermetoiminta hyödyntää integratiivis
ta pedagogiikkaa, jonka mukaan asiantuntijuus rakentuu 
teoreettisesta, käytännöllisestä ja sosiokulttuurisesta tie
dosta sekä itsesäätelytiedosta. Reflektointi edistää näiden 
tiedon eri muotojen integroitumista. Vermeryhmässä pääs
tään monipuoliseen reflektioon käyttämällä toiminnalli
suutta ja tarinallisuutta hyödyntäviä menetelmiä. Ryhmän 
tavoitteet perustuvat sen jäsenten tarpeisiin ja toiveisiin. 
Aiheena voi ammatillisen kehittymisen lisäksi olla esimer
kiksi ongelmien ratkaisu, urapolkujen pohtiminen tai työ
hyvinvoinnin tukeminen (vrt. Kupias & Salo, 2014).

Aktoreiden ajatuksia

Maria (teologia): Tehdään tarinoiden vaihtokauppa

Päätöstäni hakeutua mentorointiin ohjasi narratiivinen tut
kimustaustani. Työn tekemisen tavat ja tavoitteet syntyvät 
vuorovaikutuksellisessa prosessissa, jossa hyödynnetään 
monipuolisesti eri lähteitä. Näitä voivat olla kirjoitetut ta
voitteet ja työkokoukset, mutta yhtälailla myös työkaverin 
kertoma karmea työmoka. Erilaiset puhutut ja kirjoitetut 
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kertomukset ovat yksilön käytössä, kun tämä rakentaa työ
identiteettiään, ja erityisen tarpeellisia tilanteissa, joissa 
yksilö tai yhteisö on muuttuneessa tilanteessa. Oma muu
tokseni liittyi uuteen opettajan tehtävääni sekä yliopisto
maailman mullistuksiin.

Mentoroinnissa meitä yhdisti halu olla hyviä oppimi
sen mahdollistajia. Tapaamisissa kerrottiin tarinoita koke
muksista ja arvioitiin, millaisia vaikutuksia niillä on ollut 
opettajuuteen ja miten niitä voisi hyödyntää tulevaisuu
dessa. Keskeinen oppini oli, että minun erityinen tarinani 
on joiltain osin hyvin samanlainen kuin toisten opettajien. 
Sen sijaan erityisiä ovat tapahtumat ja kokemukset, joita 
meistä kukin on opettajuutensa tiellä kohdannut. Identi
teettiä ja työkulttuuria muokkaava ulottuvuus syntyy kun 
tulen tietoiseksi siitä, mikä vaikuttaa opettajuuteeni. Tois
ten tarinat tarjoavat mahdollisuuksia arvioida omia tapoja 
ja tulkintoja tilanteista ja opettajuudesta. Luovutin tarina
ni toisten käyttöön ja sain lukuisia hyviä rakennusaineita 
omaan opettajan tarinaani.

Anna-Kaisa (oikeustieteet): Dialogi työkaluna

Kuultuani vertaismentorointiohjelmasta ilmoittauduin ak
toriksi hetimmiten. Ajattelen, että toimiessani yliopistolla 
opettajana minulla on mahdollisuus, mutta myös velvol
lisuus kehittää pedagogisia taitojani. Vertaismentorointi 
kuulosti kiinnostavalta menetelmältä kehittyä opettajana. 
Tavoitteena minulla oli saada muiden opettajien kokemuk
sista työkaluja oman opetustyön tueksi, kuten esimerkiksi 
kuulla kokemuksia erilaisista opetusmenetelmistä. Halu
sin myös ymmärtää omaa opettajuuttani paremmin.

Täyttyivätkö tavoitteeni? Vertaismentoroinnin perusaja
tuksena on, että jokainen ryhmän jäsen voi vaikuttaa ver
taismentoroinnin tavoitteenasetteluun ja myös sen saavut
tamiseen omalla panoksellaan. Jokainen jäsen sai vaikut
taa tapaamisten teemoihin ja toimia vetäjänä yhdellä ker
ralla. Näin tulimme käyttäneeksi monipuolisia menetelmiä 
ja sivunneeksi meitä kaikkia askarruttavia kysymyksiä. 
Muiden kertomuksia kuunnellessa ja hyvässä luottamuk
sen ilmapiirissä keskustellessa ymmärrykseni opettajuu
desta – ja vähän muustakin elämästä siinä sivussa – mo
nipuolistui melkoisesti. Tavallisella pedagogiikan kurssilla 
tällaista tuskin voi tavoittaa; se osoittaa vertaismentoroin
nin merkityksen opettajana kasvamisessa.

Irina (maataloustieteet): Tilaa ja aikaa syvään 
reflektointiin kiireiden keskellä

Opettajana olen töissä aina näkyvillä, mutta oman opetuk
sen monien huolien ja epäilyksien suhteen yksin. Oman 
työpaikan vertaistuki jää usein niukaksi: esimerkiksi niin 
kutsutuissa opekokouksissa aika menee pitkälti hallinto
asioista huolehtimiseen, eikä opetuksen syvää pohdintaa 
siten koskaan synny. Kiireiden keskellä on helppoa unoh
taa rauhallisen mietiskelyn arvo. Vertaismentorointiryh
mästä hain nimenomaan puuttuvaa aikaa ja tilaa syvään 
oman opetuksen reflektointiin, mutta toisten opettajien 
näkemysten ja kokemusten kautta. 

Ryhmämme kyky antaa tilaa jokaiselle jäsenelle ja kuun
nella syvällisesti ylitti kaikki odotukseni. Oli mielenkiin
toista huomata, miten vähän jaoimme kokemuksia ope
tustekniikoista – seikka, joka on usein keskiössä peda

gogiikan kursseilla. Tämä vahvisti näkemystäni siitä, et
tä opettajan ammattilaisuus ei tyhjenny metodologisten 
kysymysten hallitsemiseen. Pedagogiikan kursseilla jaam
me parhaita kokemuksia ja esitämme omia vahvuuksiam
me. Tämä on arvokasta, muttei riittävää. Itsetunto vahvis
tuu myös silloin, kun uskallamme näyttää omia heikkouk
siamme ja puhua pettymyksistä. Aion ehdottomasti hyö
dyntää tätä kokemusta kursseillani. Oikean vertaisop
pimisen tilanteiden luominen on haastavaa ja onnistuu 
vain, jos opettajalta löytyy itsevarmuutta ja kykyä kuun
telemiseen.

Hanna (tekniikka ja luonnontieteet): Luottamus 
mahdollisti avoimen keskustelun ja aktiivisen 
kuuntelun

Tulin vertaismentorointiin kehittämään työelämätaitoja
ni. Näin jälkeenpäin ajatellen hain varmuutta sille, että 
se miten teen työtäni on ”oikein”. En ole ennen osallistu
nut mentorointiin, enkä oikein tiennyt, mitä odottaa. En
simmäinen tapaaminen kuitenkin poisti jännityksen, ase
moi tulevat tapaamiset ja loi yllättävän nopeasti luotta
muksellisen yhteishengen ryhmäämme. Se oli mielestäni 
ryhmämme toiminnan avain, yhdessä vertaisuuden peri
aatteen kanssa. Saimme yhdessä luotua hyvän ohjelman 
tapaamisillemme ja kaikki sitoutuivat sen toteuttamiseen.

Ryhmän sisäinen avoimuus oli ajoittain jopa hämmäs
tyttävää näin lyhyessä ajassa saavutettavaksi. Laaja ikä
jakauma ja erilaiset taustamme vapauttivat meitä. Kaik
kein henkilökohtaisimmista kokemuksista kumpusi hyvin 
syvällistä ja rakentavaa keskustelua ihmisyydestä, arjes
ta ja työstä, sekä niistä hyvistä käytännöistä, joita voim
me toisillemme jakaa. Koin vertaismentoroinnissa käsitel
lyt teemat hyödyllisiksi ja pystyn uuttamaan kokemukses
tani myös käytännön työkaluja omaan työhöni sekä itseni 
kehittämiseen. Ja matkan varrelta löytyi myös varmuutta 
oman tekemisen oikealle suunnalle.

Mentoreiden mietteitä

Maikki (ravitsemustiede): Yhdessä kannateltu matka

Ydinajatukseni alkuvaiheessa oli, että vertaismentoroin
nissa keskeiset keskustelua ja yhdessä kokemista edistä
vät voimavarat ovat jokaisella osallistujalla. Verme pohja
si koko ryhmän motivaatiolle olla mukana rakentamassa 
ja ylläpitämässä luottamuksellista ilmapiiriä, jossa koke
muksia ja tuntemuksia sekä hiljaista tietoa oli helppo sa
noittaa. Kutsuisin sitä yhteisen kannattelun ilmapiirik
si. Toiminnan kannatteluvastuu oli mentoreilla suurempi 
käynnistymisvaiheessa, mutta hyvin pian mentoreiden ja 
aktoreiden roolit hämärtyivät ja toiminta muuttui enem
män vertaiseksi.

Koin erittäin antoisana sen, että ryhmässä oli kaksi men
toria. Se toi myös uuden ulottuvuuden oman toiminnan 
reflektointiin. Yliopiston tavoitteissa määritelty kannusta
va ilmapiiri syntyy opiskelijoiden ja myös opettajien ainut
laatuisuuden kunnioittamisesta kaikissa tilanteissa. Tämä 
näkyi mielestäni loistavasti vertaismentoroinnissa. Erilai
suudestamme huolimatta löysimme aina myös paljon yh
teistä. Vermekokemus aidosti poikkitieteellisessä ryhmäs
sä haastoi yhteisöllisempään vastuuseen opettajuudesta. 
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Se toi esiin, että henkilökohtaista kokemuksellista tietoa 
opettajuudesta on mahdollista jakaa muiden hyödynnet
täväksi ja yhdessä työstettäväksi.

Pirkko (kasvatustieteet): Oppimista työparilta ja  
koko ryhmältä

Lähdin opiskelemaan vertaismentorointia kuvitellen jou
tuvani yksin vastuuseen ryhmätilanteiden suunnittelus
ta ja vetämisestä. Onneksi minulle pian selvisi, että saan 
harjoitella vertaismentorointia työparin ja ryhmän jäsen
ten kanssa. Mielessäni oli tässä vaiheessa useita kysymyk
siä, kuten mitä voin oppia parityöskentelystä ja ryhmääm
me valautuneesta asiantuntemuksesta, ja miten voin hel
pottaa aktoreiden osallistumista ja mitä voin oppia itses
täni mentorina.

Ryhmämme käynnistysvaiheessa opin yhteissuunnitte
lua, ryhmän jäsenten sitouttamista ja prosessin kuluessa 
vastavuoroista ryhmätilanteiden hienovaraista ohjaamis
ta. Jokainen ryhmän jäsen sai vuorollaan olla tilaisuuden 
koollekutsuja, vetäjä ja keskustelun alustaja. Ryhmäm
me aktorit olivat ennakkoluulottomia ja rohkeita keskus
telun avaajia. Entä olinko itse vertainen ryhmätapaami
sissa? Vertaismentorin rooli oli haastava. Tehtävä edellytti 
itseltäni intensiivistä kuuntelua ja huolehtimista siitä, et
tä kaikki saivat tasapuolisesti keskusteluaikaa. Huomasin, 
että omat vertaiskokemukset näyttelivät pienempää roolia 
kuin aktoreiden. Tämä oli mielestäni järkevää, jotta ak
toreiden kokemuksien syventämiselle jäi riittävästi tilaa.

Tarinoiden kootut opetukset

Kokemuksemme osoitti, että on tarpeellista nostaa esiin 
opettajana kasvamisen eri ulottuvuudet, jotka voivat vaih
della intentionaalisesta oppimisesta tilanteiden havain
nointiin. Yliopistolla vertaismentoroinnissa voidaan yh
distää näitä eri puolia, neuvotella opettajuudesta moni
puolisesti ja näin saada välineitä opettajaidentiteetin vah
vistumiseen.

Vermen kehittämisessä tulisi vielä enemmän painottaa 
kollegiaalisuutta. Mentorointia ei tulisi ajatella perintei
sesti, eli kokenut ekspertti ohjaa noviisia, vaan tiedostaen, 
että identiteetti uudistuu jatkuvasti. Näin tapahtuu myös 
kokeneille opettajille.

Verme tarjoaa mahdollisuuden keskusteluaiheiden sy
ventämiseen osallistujien tarpeiden mukaan. Teemoiksi 
voivat nousta eettisyys, tutkimuksen ja opetuksen tasa
painottaminen tai vaikkapa työssäjaksaminen. Tällä on pi
demmän päälle vaikutusta koko yliopistoyhteisöön. Siksi 
on arvokasta, että verme juurtuu osaksi yliopistoyhteisö
jen toimintaa ja löytää uusia muotoja, esimerkiksi jatko
opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymisen tukena.

Anna-Kaisa Tuovinen työskentelee tohtorikoulutettavana, 
Maria Buchert yliopisto-opettajana, Irina Herzon 
yliopistotutkijana ja Pirkko Raudaskoski lehtorina. 
Maijaliisa Erkkola, Hanna Koivula ja Saara Repo 
työskentelevät yliopistonlehtoreina. Kaikkien työnantaja 
on Helsingin yliopisto.
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Professional speed date: a new method for  
efficient oral examination

Oral exams have great potential in improving oral communication skills of the students and they also test different 
kinds of skills than traditional written exams. One major obstacle preventing wider use of oral exams is that evalu-
ation of the performance may be affected by the relationship between the student and teacher, and even for some 
inappropriate reasons such as the sex or appearance of the student. To avoid these possible biases, oral exams 
will need the presence of more than one teacher. This, however, means that oral exams will be very laborious. Here 
we present a new kind of oral exam, namely the Professional speed date which, to great extent, solves the above 
mentioned problems related to oral exams. Professional speed date is easy to organize, fast to pursue and due to 
its peer-evaluation system, minimally affected by personal relationships between teacher and the students. The 
exam is most likely especially useful in pre-course or mid-term exams where the purpose is to test the general 
knowledge level of a large group of students. Our own experiences using the exam have been positive, and none 
of the students involved have reported any major problems with the procedure. Most students have informed that 
compared to the traditional written exam they prefer this innovative type of testing their knowledge level. 

Introduction

Oral examination is under represented in higher educa
tion even though its benefits have been repeatedly shown 
(BurkeSmalley, 2014; Brookfield & Preskill, 1999). Differ
ent kinds of written exams are dominantly used most like
ly due to their easiness from the teacher’s point of view 
(Walker & Thompson, 2001). One of the most positive 
things about oral exams is that they prepare students for 
reallife situations like job interviews, meetings or to give a 
speech among others (Darling & Dannels, 2003). It is more 
likely that students will be evaluated in the future by their 
oral rather than their writing communication skills. There
fore, it is very important that they improve their oral skills. 

However, there are also some problems associated to 
oral exams. For example, high level of stress can affect 
students’ performance and cause bias in evaluation. Stu
dents may consider oral examinations more stressful than 
written exams because of the need to provide immediate 
answers to the questions. Some may also feel more intim
idated to give a potentially wrong face to face answer to 
the teacher. Moreover, even if the teachers try to be as ob
jective as possible during the oral exams they may uncon
sciously be discriminating against students e.g. with poor 
language skill. It is well known that there are common lin
guistic (Clavero, 2010), gender (Tregenza, 2002) and geo
graphical (Wong & Kokko, 2005) biases during evaluation 
processes.

One of the major challenges considering oral exams 
where each student is individually examined is their la

boriousness. In a typical oral exam 20–30 minutes are al
located for each student, easily summing up to several 
days of examination already with 20 students. An alter
native is to organize oral exams for groups of students. 
This is less timeconsuming but evaluating individual per
formance becomes difficult. Indeed, an oral exam that 
could be organized for larger number of students in short 
time and enabling grading each student’s own skills and 
knowledge level is called upon. In this paper we describe 
a new kind of oral exam which we call the Professional 
speed date that overcomes previous problems of oral ex
ams while providing students with useful oral commu
nication skills. We report our own experiences based on 
testing the protocol on two different courses, namely Bio-
geography and Ecology, both belonging to Master degree 
curriculum of Ecology and Evolutionary Biology program 
in University of Jyväskylä, Finland. In our opinion the ex
am is useful to teach the students oral communication 
skills and to test and enhance their learning in an efficient 
manner. The exam is most likely especially useful in pre
course and midterm exams where the purpose is to test if 
the students have acquired enough skills to carry on with 
the curriculum. 

Exam protocol

The main advantage of the proposed exam is that in Profes-
sional speed date the students are dating with each other 
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instead of the teachers. The teacher prepares questions be
forehand, organizes students in randomly selected groups 
and supervises the examination, where the performance 
of students is then peerevaluated by the fellow students. 
Below we explain how this can be done so that maximum 
equality between the students is achieved.

Our example

The example protocol is useful for 12 students, or 24 stu
dents organized in two separate classrooms. The protocol 
can easily be revised for a different number of students by 
changing the number of groups or questions. We started 
by preparing exam questions on four themes. We had six 
questions for each theme. We numbered the questions wit
hin each theme so that questions 1–3 were more specific 
and questions 4–6 more general. The questions were ma
de equally difficult and their overlap was minimized. We 
gave each student a printed question sheet. We then divi
ded the students into groups of three people, and placed 
them to tables, which had been positioned in the exami
nation room as shown in figure 1. The students were gi
ven the following instructions:

The purpose of the exam is that you test each other’s per-
formance and learning. You will answer those questions 
where number matches the numbers on your position at 
the table. One seat at each table is numbered 1&4, one 
2&5 and one 3&6. The first period of the oral exam starts 
when the student sitting on the yellow site (figure 1) ans-
wers question number one. The questionnaire continues 
until all six questions have been answered. You have five 
minutes time to communicate each question. The time will 
be controlled by the teacher and he/she will indicate when 

to move forward to the next question. This means that the 
group of three students has 30 minutes in total to cover all 
six questions. In this oral exam the performance is evalu-
ated by the other students, namely the two other students 
with whom you discuss the questions. Each question is ans-
wered by one student at the time and evaluated by the ot-
her two students. The evaluation is done in three categories:

• “Needs more knowledge/reading”: if the answer has 
been poorly formulated

• “Enough knowledge/reading”: if the answer has been 
satisfactory

• “Very good knowledge”: if the student have shown deep 
understanding of the topic 

After 30 minutes students seated at numbers 1&4 will stay 
put. Students seated at 2&5 move clockwise and students 
seated at 3&6 move counterclockwise to the next table. Af-
ter changing positions another theme follows. After two 
themes there will be a break followed by two more themes. 
The exam will be over in roughly two hours when each of 
you has answered 8 questions and received 16 peer-evalu-
ations from fellow students. 

Benefits of the method in comparison with 
other exam types based on our own experience 
and student feedback

1. Students have the opportunity to practice and improve 
their oral skills which is a key skill in job interviews and 
many other aspects in their future careers.

2. Discussing a topic is a better way of learning than stu
dying things alone and writing down specific answers 
because communicating enables reflecting your ideas. 

Figure 1. The examination room is organized in tables (a) seated for three students. Studentś  positions (b) are numbered with the question numbers that each stu-
dent must answer. Students seated at numbers 1+4 (yellow) stay seated when theme changes whereas students seated at 2+5 (blue) move clockwise and 
students seated at 3+6 (red) move counterclockwise. This guarantees a perfect group mixture each time when theme changes (with the number of students 
giving the upper limit for potential number of new mixtures).
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Oral discussion also allows immediate feedback.
3. Oral exams are more motivating. In written exam it 

would be too easy to give up whereas oral exam pushes 
you to test your limit.

4. Students are peerevaluated so they will likely be mo
re relaxed during the exam than if the evaluator would 
be a teacher. Relaxed atmosphere encourages to ex
press own ideas more bravely and deeply, and ask for 
immediate feedback from peers to facilitate own futu
re learning

5. Multiple questions and multiple evaluators enhance ob
jective evaluation. Each student will answer both speci
fic and general questions enabling balanced evaluation. 
Personal bias is reduced because students receive eva
luations from several, randomly selected peer.

6. Interacting with peers on the first day of the course can 
promote more interaction between students. It is a good 
way of breaking the ice and getting to know each other. 

Potential problems and risks

There is obviously a risk that the students evaluate their 
friends more generously than other students, yielding a 
situation where socially active students and fellow class
mates from earlier courses get better grades than others. 
We did not detect any problems related to this phenome
non. We believe that the fact that the teacher is supervi
sing the examination pushes the students to be as objecti
ve as possible in their evaluations. It would be highly in
teresting to study this potential phenomenon in more de
tail to see if it is present. 

Another potential problem may be that the exam does 
not fit all the disciplines. For example, it may be difficult 
to use this as an exam in disciplines which need detailed 
calculations. On the other hand, grading the discussion 
may demand other techniques in disciplines such as phi
losophy where the quality of exam answer is based on the 
argumentation itself. We believe that if properly used and 
perhaps further developed, our method could be particu
larly useful in such disciplines. 

Potential extensions of the method

Often it is very difficult to make students to engage in ac
tive discussion during scientific seminars (Svinhufvud, 
2015) even though this is strongly encouraged (Interaction 
in the seminar 2004–2010). The lack of interaction may, for 
example, be the result of the students´ fear to show their 
incompetence along with their comments, or merely due 
to the fact that there is no actual room for free discussion 
(Svinhufvud, 2015). Speeddate oral exam approach can be 
used to encourage discussion during seminars. We suggest 
trialing student seminar sessions where the author presen
ting the work or teacher at the course has prepared a few 
questions to guide discussion, and the discussion is then 
arranged in the speed date format. This would encourage 
especially the junior students to practice discussion and 
facilitate learning of the subject matter. Sessions may well 
conclude with general discussion among all participants. 

In some cases it could be more beneficial to have a wider 
range of evaluation categories than the three that we used. 
Some students mentioned in their feedback that because 
they are used to get grades on scale 1–5, it would have 
been easier for them to use similar grades on this exam too. 

Conclusions

Above we have presented a new method for oral examina
tion, and if extended, also for other kinds of discussions 
related to higher education. According to our own expe
rience, and also many others (Laurinen, Luukka & Saja
vaara, 1996; Svinhufvud, 2015), the lack of discussion is 
a massive problem in higher education so we should be 
actively seeking methods to improve the situation. We ho
pe that our method is a usable additional to teacher’ tool 
box. As a concluding remark, a quote from our students:

Speed dating was such a powerful experience that we 
remember the topics of the different themes really well. 
We regarded the exam especially good and usable even 
though somewhat stressful beforehand. We welcome si-
milar exams to our future courses too. 
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UTUPS – Turun yliopiston digitaalinen oppimisratkaisu 
henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden yliopistopedagogisen 
asiantuntijuuden kehittämiseen

UTUPS (University of Turku Pedagogical Support) on Turun yliopiston henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden yliopis-
topedagogisen asiantuntijuuden kehittymisen tueksi rakennettu digitaalinen oppimisratkaisu. UTUPS-ympäristö on 
englanninkielinen ja se on aina henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden saatavilla verkossa. UTUPS-ympäristössä voi 
opiskella itsenäisesti ja tehdä ohjatusti pieniä opintosuorituksia. Tällä hetkellä tarjolla on kolme yhden opintopis-
teen laajuista moduulia: ”Becoming a teacher”, ”How to plan my teaching” ja “Lecturing and expertise”. Ympäristöä 
kehitetään jatkuvasti ja suunnitteilla on myös uusia moduuleita. Kokemukset ja palaute ovat olleet erittäin hyviä. 

UTUPS:n tausta ja tavoitteet

Idea UTUPSympäristöstä lähti muotoutumaan Pedaforu
min Yliopistopedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien ver
koston kokouksessa Turussa vuonna 2013, jossa monien 
yliopistojen yliopistopedagogisten koulutusten edustajat 
kertoivat samantyyppisistä ongelmista: yliopistopedagogi
siin koulutuksiin olisi tulossa enemmän osallistujia kuin 
voidaan ottaa, resurssien puutteen vuoksi englanninkieli
siä opintoja ei pystytä tarjoamaan suomenkielisten lisäk
si ja osallistujien on monesti vaikeaa osallistua runsasta 
läsnäoloa vaativiin koulutuksiin. Kokouksessa syntyi idea 
yhteisesti tuotetuista pedagogista verkkomateriaaleista ja 
ympäristöstä, joiden avulla yliopistot voisivat tarjota aiem
paa enemmän ja laadukkaampia opintoja. Koska yliopis
topedagogisten opintojen järjestäjät olivat jo ennestään 
kuormitettuja perustoiminnoissaan yhteisen ympäristön 
luominen jäi tuolloin haaveeksi.

Turun yliopisto kuitenkin näki uudentyyppisessä oppi
misratkaisussa mahdollisuuden ja lähti strategiarahoituk
sella edistämään asiaa vuonna 2015. Vuoden 2015 lopulla 

Kuvio 1. UTUPS-aloitussivun kuva.

järjestettiin ensimmäiset pilottikurssit UTUPSympäristös
sä (kuvio 1) ja vuoden 2016 alussa ympäristö lanseerattiin 
käyttöön kolmen moduulin voimin. 

UTUPSympäristö on kehitetty vastaamaan lisääntynee
seen yliopistopedagogiikan koulutuskysyntään ja englan
ninkielisen koulutuksen tarpeeseen. Yliopistopedagogii
kan perusopintoihin (10 op) on ollut Turun yliopistossa 
jatkuvasti enemmän hakijoita kuin opiskelupaikkoja on, ja 
englanninkielisestä opetuksesta on tullut pyyntöjä vuosien 
mittaan runsaasti. Turun yliopiston strategiassa 2016–2020 
linjataan: ”Opetuspainotteisten tehtävien täytössä edelly-
tetään pedagogisia opintoja tai valmiutta suorittaa niitä”. 
UTUPS:n tavoitteena onkin tarjota yliopistopedagogista 
koulutusta ajasta ja paikasta riippumattomasti, joustavas
ti ja nopeasti koko henkilökunnalle ja jatkoopiskelijoil
le. UTUPS mahdollistaa lisäksi jatkossa tieteenalakohtais
ten opintojen kehittämisen, koulutusviennin ja yhteistyön 
muiden yliopistojen kanssa.
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Kuvio 3. Lecturing and expertise -moduulin kollaboratiivinen, vapaaehtoinen sanapilvitehtävä.

UTUPS:n pedagogiset periaatteet

UTUPSratkaisu on pyritty suunnittelemaan pedagogista 
kehittymistä mahdollisimman hyvin tukevaksi siten, että 
opettajan tai jatkoopiskelijan on helppo kehittää ympä
ristössä omaa osaamistaan pedagogiikassa, sekä siten, et
tä ympäristö tarjoaa opettajille vinkkejä oman opetuksen 
digitaalisiksi ratkaisuiksi. Ympäristön periaatteita ovat op
pijalähtöisyys, joustavuus, kiinnostavuus, monipuolisuus 
ja nykyaikaisuus (kuviot 2–4). Materiaaleilla, tehtävillä ja 
niihin perustuvalla työskentelyllä tavoitellaan käsitteel
listä kehittymistä ja muutosta opiskelijoiden ajattelussa 
kohti kasvatustieteen nykykäsityksiä. Keskeisiä pedagogi
sia menetelmiä, joilla tavoitellaan pedagogisen asiantun
tijuuden kehittymistä, ovat reflektointi ja yhteistoiminnal
lisuus. Kaikissa moduuleissa tehdään reflektoiva tehtävä, 
jossa opittuja sisältöjä linkitetään opiskelijan omiin koke
muksiin. Jokaisessa moduulissa on myös yhteistoiminnal
lista työskentelyä, jossa jaetaan kokemuksia ja jatketaan 
reflektoivan tehtävän prosessointia. 

Ympäristön elementeillä tuetaan opiskelijoita tiedosta
maan omaa toimintaansa ja omia käsityksiään reflektion, 
metakognition ja yhteisesti jaetun metakognition kautta 
ja näin kehittämään omaa asiantuntijuuttaan. Ympäris
tö sisältää yhteistoiminnallisten kirjoittamistehtävien li
säksi videoita, visoja, yhteistoiminnallisia sanapilvityö
kaluja sekä muita oppimiseen innostavia välineitä. Tehtä
vät on suunniteltu niin, että ne edistävät oppijan itsetun
toa ja minäpystyvyyskäsityksiä ja näiden kautta opettajan 
toimijuutta opetustyössään. Ympäristö ja siellä olevat ma
teriaalit ja aktivoivat tehtävät on pyritty suunnittelemaan 
helposti käytettäviksi, eli niitä varten ei tarvitse siirtyä ym
päristöstä muualle tai siirtymät on pyritty tekemään mah
dollisimman helpoiksi. 

Opiskelu UTUPS-ympäristössä

UTUPSympäristössä voi opiskella milloin tahansa itsenäi
sesti tai suorittaa yhden opintopisteen laajuisia moduu
leita, joita on tällä hetkellä tarjolla kolme: ”Becoming a 

Kuvio 2. How to plan my teaching -moduulin 
keskeisimmän videon kuvitusta.
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Kuvio 4. Becoming a teacher -moduu-
lin teemasanasto opettajan 
tueksi.

Kuvio 5. Opiskelu UTUPS-ympäristössä.

 teacher”, How to plan my teaching” ja “Lecturing and ex-
pertise”. Itsenäisessä opiskelussa käytössä ovat kaikki ym
päristön videot, visat, yhteistoiminnalliset tehtävät ja lu
ettavana oleva kirjallisuus. Opintosuorituksia voi tehdä 
annettuina ajankohtina (noin 5 kertaa vuodessa) ja opin
tosuorituksen tekemiseen on kuukausi aikaa. Kerralla voi 
suorittaa yhden, kaksi tai kolme moduulia, joihin ilmoit
taudutaan erikseen. 

Moduuliin ilmoittautuneet jaetaan ryhmiin ja heille an
netaan kirjallisuuteen perustuvat tehtävä, jossa kirjoite
taan kirjallisuuteen ja omiin kokemuksiin perustuva ref
lektiivinen analyysi. Ryhmäläisten reflektiiviset analyysit 
toimivat pohjana kollaboratiiviselle työskentelylle. Opis
kelu tapahtuu kaikissa moduuleissa kuviossa 5 kuvatun 
rungon mukaisesti ja ympäristöä kehitetään palautteiden 
perusteella. 

Kokemukset ja tulevaisuudennäkymät

Opiskelijoilta kerätyn palautteen perusteella UTUPSympä
ristö on ollut tarpeellinen ja onnistunut. Alun perin ajatuk
sena oli, että opiskelijat voisivat palauttaa reflektoivia töitä 
aina halutessaan ja pienryhmiä olisi koko ajan käynnissä, 
mutta käytännössä tulijoita moduuleihin on ollut niin run
saasti, että suoritukset on ollut pakko rytmittää tiettyihin 
ajankohtiin. Erityisesti jatkoopiskelijoita on ilmoittautu
nut moduuleihin aktiivisesti: 30paikkaiset moduulit ovat 
täyttyneet muutamassa tunnissa. Erityisen ilahduttavaa on 
ollut se, että opiskelijat ja muut ympäristössä kävijät ovat 
osallistuneet vapaaehtoisiin yhteistoiminnallisiin tehtäviin 
todella aktiivisesti, eli esimerkiksi keskustelupalstat ja sa
napilvet ovat olleet ahkerassa käytössä. 

Tavoitteena on kehittää UTUPSympäristöä edelleen ja 
yhdistää sitä muuhun Turun yliopiston yliopistopedago
giikan opetustarjontaan. Kontaktiopetuksen elementtien 
sekä pitkäkestoisempien prosessien lisääminen ympäris
töön on seuraava kehittämiskohde, sillä pelkästään yhden 
opintopisteen verkkomoduuleilla ei kovin laajoja yliopis

topedagogisia kokonaisuuksia ole järkevää suorittaa. Yh
teistyö muiden yliopistojen kanssa olisi myös monella ta
paa toivottavaa. 

Mari Murtonen toimii yliopistopedagogiikan 
yliopistotutkijana Turun yliopistossa ja 
yliopistopedagogiikan dosenttina Helsingin yliopistossa. 
Heidi Salmento työskentelee projektisihteerinä Turun 
yliopiston Yliopistopedagogiikan yksikössä.
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Minivirtuaalilaboratorio käänteisen  
luokkahuoneen oppimisvälineenä

Tässä artikkelissa tarkastellaan minivirtuaalilaboratorion käyttöä opiskelija-aktivointiin käänteistä luokkahuonetta 
hyödyntävässä oppimisympäristössä. Minivirtuaalilaboratorio on tutkimuskohde, jolla opiskelijat voivat etsiä vasta-
uksia itse muodostamilleen tutkimuskysymyksille. Tutkimuskysymykset antavat opiskelijoille mahdollisuuden vuoro-
vaikutukseen lähiopetustilanteessa, mikä edistää oppimisen sosiaalista ulottuvuutta. Artikkelin lopussa pohditaan 
minivirtuaalilaboratorion ja käänteisen luokkahuoneen mahdollisia vaikutuksia opiskelijoiden asenteisiin oppimista 
kohtaan ja opiskelijoiden kokemaan kognitiiviseen kuormitukseen.

Johdanto

Käänteisellä luokkahuoneella (flipped classroom) tarkoi
tetaan opetusjärjestelyjen uudelleen organisointia, missä 
teknologiaavusteisilla oppimisvälineillä pyritään aktivoi
maan opiskelijoita ennen lähiopetusta. Tällaisia oppimis
välineitä ovat esimerkiksi lyhyet videoleikkeet, verkkoar
tikkelit ja tietokonesimulaatiot, joilla siirretään tavanomai
sen lähiopetuksen aktiviteetteja luokkahuoneen ulkopuo
lelle. Valittuihin oppimisvälineisiin voidaan liittää pedago
gisesti harkittuja esiaktiviteetteja, joiden on tarkoitus val
mentaa opiskelijoita varsinaiseen lähiopetustilanteeseen. 
Esiaktiviteetteja ovat itse tai ryhmässä opiskeluun sovel
tuvat tehtävät, jotka liittyvät tuleviin luokkahuoneaktivi
teetteihin. Tällöin luokkahuoneaikaa vapautuu sosiaalisel
le vuorovaikutukselle ja korkeampitasoisille aktiviteeteil
le perinteiseen luokkahuoneen malliin ja opetusjärjestelyi
hin verrattuna. Tutkimusten mukaan käänteinen luokka
huone saattaa tehostaa oppimista opiskelijan kognitiivista 
kuormitusta pienentämällä. Parhaimmillaan käänteinen 
opetus voi vaikuttaa myönteisesti opiskelijoiden sisäiseen 
motivaatioon ja asenteisiin opiskelua ja oppimista kohtaan 
(Abeysekera & Dawson, 2015).

Käänteinen luokkahuone määrittelee uudelleen sekä 
opiskelijoiden että opettajien roolit, ja myös luokkahuo
neessa tapahtuvat oppimisaktiviteetit saattavat poiketa 
paljon tavanomaisesta. Pitkälle kehittyneessä käänteises
sä luokkahuoneessa opettajan rooli muistuttaa mentoria, 
joka tukee opiskelijoiden oppimisprosessia. Perinteisessä 
opettajajohtoisessa luokkahuoneessa opettajan rooli on 
aktiivinen tiedon jakaja, jolloin opiskelijan rooli on passii
vinen kuuntelija ja tiedon vastaanottaja. Käänteisen luok
kahuoneen mallissa opiskelijat ovat oppimisen keskiössä, 
ja heillä on aktiivinen rooli uuden tiedon ja oppisisällön 
muodostamisessa. Siten esiaktiviteettien merkitys koros

tuu, ja opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan kasvaa. 
Oman vastuun kasvu vaatii kuitenkin opiskelijoilta itse
säätelytaitoja. Mikäli käänteisellä luokkahuoneella tue
taan sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, niin vuo
rovaikutuksen merkitystä korostavat pedagogiset mallit 
kuten yhteistoiminnallinen tai yhteisöllinen oppiminen 
muodostuvat oppimisen kulmakiviksi. Tällöin sosiaalises
ti tasavertaisen ilmapiirin rakentaminen käänteistä luok
kahuonetta hyödyntävään lähiopetustilanteeseen on sekä 
onnistuneiden luokkahuoneaktiviteettien että oppimisen 
kannalta tärkeää. 

Minivirtuaalilaboratorio ja sen rooli

Tässä artikkelissa tarkasteltava minivirtuaalilaboratorio on 
todellista fysikaalista järjestelmää matemaattisesti mallin
tava yksinkertainen simulaattori, jolla voidaan nopeasti 
tuottaa visuaalista informaatiota järjestelmän dynamiikas
ta ja sen sisäisistä kausaalisista kytköksistä. Simuloidulla 
informaatiolla voidaan ennustaa todellisen järjestelmän 
fysikaalista käyttäytymistä ja suunnitella järjestelmän hal
lintaan liittyviä toimenpiteitä. Toisaalta minivirtuaalila
boratoriot ovat avoimia tutkimuskohteita, joita opiskeli
jat voivat sekä itsenäisesti että pienryhmissä muokata ha
luamakseen luokkahuoneen ulkopuolella. Joskus opiskeli
joiden aktiivinen kysymysten ja vastausten etsintä avaavat 
kiinnostavia keskusteluja luokkahuonetilanteisiin, jolloin 
opiskelijat voivat itse vaikuttaa luokkahuoneen oppisisäl
töihin ja siten kokea oppimistapahtumat omakseen (Re
poKaarento, Levander & Nevgi, 2011). Samalla opettaja 
pystyy osallistumaan opiskelijoiden oppimisprosessin oh
jaukseen ja parhaimmillaan tarjoamaan opiskelijoille hei
dän juuri sillä hetkellä tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Vir
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tuaalilaboratorioita voi hyödyntää myös vuorovaikutusta 
lisääviin ryhmätöihin ja yhteistoiminnallisen oppimisen 
edistämiseen (Pyrhönen, 2016). 

Kokeiluympäristö ja -motivaatio

Kokeilu tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston Systeemi
tekniikan laitoksella lukuvuosina 2013–2014 ja 2014–2015 
kurssilla Johdatus prosessien hallintaan. Kurssin opiskeli
jat ovat pääosin kolmannen vuosikurssin tekniikan kan
didaatin tutkintoohjelman opiskelijoita. Kurssi on jaettu 
kahteen osaan. Ensimmäisen osan pääaiheina ovat siirto
funktio ja taajuusvasteteoria, dynaamiset kompensaatto
rit ja yksikkösäätimet, sekä tilatakaisinkytketyn säädön 
teoria. Toisen osan pääaiheina ovat dynaamisista kom
pensaattoreista ja säätimistä muodostettujen säätöraken
teiden ominaisuuksien ymmärtäminen, sekä rakenteiden 
sovelluskohteiden, käyttötarkoitusten ja käytännön suun
nittelun osaaminen. Aikaisempina toteutuskertoina toisen 
osan rakenteet ovat osoittautuneet opiskelijoille haastavik
si, koska niiden syvällinen ymmärtäminen vaatii korkeam
man tason osaamista verrattuna ensimmäisen osan vaati
muksiin. Lisäksi rakenteisiin liittyvät tehtävät ovat haasta
vampia ja opiskelijoilta enemmän aikaa vaativia kuin osan 
1 tehtävät ovat. Tämän seurauksena lähiopetustilanteissa 
on ollut kiireen tuntua ja asian käsittely on luokkahuo
neessa jäänyt pintapuoliseksi ajan puutteen vuoksi. Lähi
opetustilanteen pintapuolinen käsittely siirtää syvällisen 
ymmärtämisen prosessit opiskelijan vastuulle luokkahuo
neen ulkopuolelle. Opiskelijat eivät kuitenkaan kykene si
säistämään asioita opettajan toivomalla tavalla itsenäisesti, 
mikä on näkynyt laadullisesti toivottua heikompina tentti
vastauksina. Lähiopetusaikaa ja opetukseen käytettyjä re
sursseja ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa.

Edellä mainitut ongelmat herättivät seuraavia kysymyk
siä: Miten syvällinen oppiminen ja opiskelijoiden oppimis
prosessin tukeminen ovat saavutettavissa lähiopetustilan
teissa? Voidaanko opetusjärjestelyt organisoida siten, että 
pintapuolinen oppiminen siirtyy luokkahuoneen ulkopuo
lisiksi esiaktiviteeteiksi, jolloin lähiopetusaikaa voidaan 
vapauttaa korkeampitasoisten tavoitteiden savuttamiseen? 
Voidaanko lähiopetustilannetta edeltävät aktiviteetit valita 
siten, etteivät ne vaadi opiskelijoilta suurta ajallista panos
ta, mutta kuitenkin edistävät tehokkaasti valmistautumis
ta? Millaisilla opetusjärjestelyillä ja välineillä asetettuihin 
tavoitteisiin päästään?

Kokeilun toteutus

Opetusjärjestelyjen toteuttamiseen valittiin käänteinen 
luokkahuone ja oppimisvälineeksi minivirtuaalilaborato
riot. Tässä kokeilussa minivirtuaalilaboratoriot ovat Mat
labohjelmistolla Simulinkympäristöön luotuja simulaat
toreita kustakin säätörakenteesta. Yksittäistä rakennet
ta mallintava minivirtuaalilaboratorio jaetaan sähköisesti 
etukäteen opiskelijoille oppimisympäristöön. Rakenteen 
toiminnan ymmärtämisen tueksi jaetaan muutama simu
lointiesitehtävä, jotka opiskelijan oletetaan tekevän ennen 
lähiopetustilannetta. 

Simulointiesitehtävien teko on opiskelijan näkökulmas
ta motivoivaa, koska 

• ne tuottavat fysikaalisen järjestelmän toiminnan ym
märtämiseen soveltuvaa graafista informaatiota no
peasti

• niiden avulla opiskelija saa tietoa tutkittavan raken
teen toimintaperiaatteesta ja siihen liittyvistä syyseu
raussuhteista

• minivirtuaalilaboratoriot ovat helposti muokattavia 
avoimia tutkimuskohteita, jolloin opiskelija voi aset
taa itselleen rakenteita koskevia tutkimuskysymyk
siä, ja etsiä vastauksia niihin ajasta ja paikasta riip
pumattomasti

• simulaatiot eivät tuo esiin kaikkea tutkimuskohtee
seen liittyvää relevanttia informaatiota, jolloin opiske
lijalle parhaimmillaan syntyy halu tietää lisää. 

Viimeksi mainitusta kohdasta seuraa se, että opiskelija ko
kee lähiopetukseen osallistumisen merkittäväksi ja mielek
kääksi. Samoin opiskelijoilla heränneet kysymykset hou
kuttelevat opiskelijoita osallistumaan, koska heille tarjou
tuu mahdollisuus vaikuttaa oppimistapahtumaan. Lisäksi 
opiskelijat pääsevät lähiopetustilanteissa tekemään, kokei
lemaan ja keskustelemaan yhdessä opettajan sekä muiden 
ryhmäläisten kanssa. Näin jaetun asiantuntijuuden hyö
dyntämiseen avautuu usein tilaisuuksia, jolloin opiskeli
jat voivat oppia myös toisiltaan. 

Lähiopetustilanteiden vaativuustaso sovitetaan Vygots
kyn lähikehityksen vyöhykkeen mukaista oppimista palve
levaksi siten, että otetaan huomioon simulointiesitehtävis
sä käsitellyt asiat ja kurssilla käytettävissä oleva aika. Täl
löin oppimisaktiviteetit valitaan tasoltaan sellaisiksi, joita 
opiskelijat eivät oletettavasti kykene itsenäisesti ratkaise
maan, vaan he tarvitsevat opettajan ja mahdollisesti mui
den opiskelijoiden tukea laadukkaan työskentelyn varmis
tamiseksi. Lisäksi teoreettisesti haastavan matematiikan 
tuonti lähiopetukseen on opettajalle luontevaa ja opiskeli
jan näkökulmasta helpommin omaksuttavaa, koska opis
kelijat tulevat luokkahuoneeseen valmistautuneena. Täl
löin käänteistä luokkahuonetta toteuttavat esiaktiviteetit 
palvelevat asetettuja tavoitteita hyvin, jolloin syvällinen 
ymmärtäminen tuotetaan vasta lähiopetustilanteissa.

Opiskelijoiden palautteita ja  
opettajan havaintoja

Minivirtuaalilaboratoriota on kokeiltu opetuksessa kah
den vuoden ajan. Opiskelijat ovat kokeneet sen jopa yllät
tävän positiiviseksi ja oppimista edistäväksi. Seuraavassa 
on esimerkkejä saaduista kurssipalautteista ja lyhyt ana
lyysi niistä.

Esimerkkejä palautteista

Harjoitukset olivat erittäin opettavaisia ja monipuoli-
sia. Myös todella selkeitä.

Harjoitukset olivat erittäin hyvin suunniteltuja ja ope-
tus harjoituksissa oli hyvin johdon mukaista ja selkeää.
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Harjoituksissa käytiin luentoja syvemmin, ja niistä sai 
hyvin selkeän kokonaisuuden asioista.

Osaavat luennoitsijat ja haastava aihe oli jaoteltu loo-
gisiin ja hallittavan kokoisiin kokonaisuuksiin.

Harkkojen pitäjä (VP) oli erinomainen + Kurssin ra-
kenne + Yksi parhaista kursseista mitä käynyt tty:llä, 
hyvin organisoitu.

Laskarit olivat hyviä ja niissä asiat käytiin hyvin läpi. 
Ttyn yleistä laskaritapaa rikkoen tällä kurssilla jou-
tui laskuja tekemään itse edeltä laskarin aikana, mi-
kä on mielestäni paras ja ainut oikea tapa pitää las-
kareita. Laskaritehtäviä oli myös kohtuullisen help-
po kerrata kotona uudestaan. Matlabin käyttö para-
ni jonkin verran.

Harjoitukset olivat hyvin opettavaisia. Opin tämän 
kurssin aikana enemmän ja helpommin, kuin tähän 
asti vastaavia asioita. Matlab tiedostot sekä kattavat 
ja selkeästi esitetyt tehtäväpaperit olivat ymmärrystä 
avartavia, ja itsenäistä opiskelua helpottavia tekijöitä. 
Opetustilanteissa sekä laskuharjoituksissa ollut vuo-
rovaikuttaminen tehosti mukavasti oppimista, pakot-
taen keskittymään itse asiaan. Omiin ajatuksiin aje-
lehtiminen jäi.

Analyysi saaduista palautteista

On mielenkiintoista havaita, että opiskelijat kokivat ope
tuksen olevan monipuolista, selkeää ja johdonmukaista. 
Kokemukset voivat selittyä opiskeltavien asioiden pilkkou
tumisella pienempiin ja helpommin hallittaviin osakoko
naisuuksiin, mikä saattaa kertoa opiskelijoiden kokemas
ta sopivansuuruisesta kognitiivisesta kuormituksesta. Toi
saalta opiskelijoiden oman vastuun kasvamisella ja kurs
siin käytetyn ajan lisääntymisellä on positiivisia vaikutuk
sia oppimistuloksiin ja sitä kautta myös koettuun tyytyväi
syyteen. Lisäksi kurssin toimintatavat ovat saattaneet he
rättää joidenkin opiskelijoiden itsesäätelyprosesseja.

Kurssin aikana tehtiin myös seuraavia havaintoja:
• Opiskelijoiden läsnäolo lähiopetuksessa on lisäänty

nyt aiempaan nähden. 
• Opiskelijat ovat sitoutuneet opiskeluun määrätietoi

semmin, ja he ovat omaksuneet jatkuvan työotteen 
opiskelua kohtaan. 

• Opiskelijoiden tenttivastausten laatu on parantunut, 
vaikka kurssin tenttikysymykset ovat aiempaa vaati
vampia.

• Luokkahuonetilanteissa opiskelijat ovat olleet innos
tuneita, joten kannustavan ja sosiaalisesti tasavertai
sen ilmapiirin rakentamisessa on ilmeisesti onnistuttu.

Vaikuttaisi siltä, että kokeilulla on saavutettu sille asetetut 
tavoitteet varsin hyvin, ja opiskelijat ovat oppineet jopa ai
empaa enemmän. Lisäksi opiskelijoiden asenne opiskelua 
kohtaan on parantunut. Vastaavanlaisista opetuksen uu
delleenorganisoinneista olisi hyvä saada lisää kokemuksia, 

jotta hyvät käytänteet saadaan laajemmin käyttöön, ja jot
ta vähemmän hyviä käytänteitä voidaan välttää tai kehit
tää oppimista edistävään suuntaan. 

Veli-Pekka Pyrhönen työskentelee tohtorikoulutettavana 
Tampereen teknillisen yliopiston systeemitekniikan 
laitoksella.
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Opiskelijoiden hyvinvointi osana kemian opiskelua 
Student Life -konsepti on Jyväskylän yliopistossa vuonna 2009 käyttöön otettu opiskelijoiden kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja opiskelukykyä tukeva toimintamalli. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella konseptia toteutetaan 
erityisesti huolehtimalla ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen etenemisestä sekä opiskelutaitojen ja opis-
keluympäristön kehittämisestä. Student Life -konseptiin liittyvät myös opiskelijoiden hyvinvointineuvojat eli Hyvikset, 
jotka tarjoavat laitoksella konkreettista matalan kynnyksen ohjausta hyvinvointiin, opiskelukykyyn ja elämän eri 
osa-alueiden haasteisiin liittyen. Hyvis-toiminta on noussut yhdeksi merkittäväksi tekijäksi opiskelijoiden motivaa-
tiossa ja sitoutumisessa kemian opintoihin. Tässä artikkelissa esitellään kemian laitoksen yhdistettyä Hyvis-työtä 
ja opinto-ohjausta.

Johdanto

Opiskelijoiden kokonaisvaltainen hyvinvointi on eräs mer
kittävimmistä tekijöistä, joka liittyy opiskelijoiden moti
vaatioon ja tätä kautta opiskelukyvyn ylläpitämiseen (Kor
honen & Hietava, 2011; Lähteenoja, 2010). Korkeakoulu
opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt erityisesti stres
sin ja ajanhallinnassa, opiskeluongelmissa ja taidoissa, 
jännittämisessä sekä itsetunto ja ihmissuhdeongelmissa 
(Kunttu & Pesonen, 2013). Tutkimusten mukaan on tär
keää myös panostaa opiskelijoiden opintojen sujuvuuteen, 
integroitumiseen ainelaitokseen ja opiskelumotivaation yl
läpitämiseen juuri ensimmäisen opintovuoden aikana (Tii
likainen, 2000; Korhonen & Rautopuro, 2012a, b; Valto & 
Lundell, 2015).

Opiskelumotivaatio on merkittävä tekijä opintoihin si
toutumisessa. Tutkimuksen mukaan vain noin joka kol
mas yliopistoopiskelija kokee opiskeluintoa, jota voidaan 
käyttää kuvaamaan myös opiskelumotivaatiota (Salmela
Aro, 2011). Opiskelumotivaatiota tukevat hyvät opiskelu
taidot ja motivoiva opetus sekä siihen liittyvät opiskelijan 
voimavarat, opiskelutaidot, opetusympäristö ja ohjaustoi
minta (Korhonen & Hietava, 2011). Erilaisten tukimuoto
jen, opintoohjauksen ja yliopistoyhteisöön liittyvän yh
teenkuuluvuuden tunteen merkitys on myös korostunut, 
kun arvioidaan korkeakouluopiskelijoiden kokonaisval
taista hyvinvointia (Kunttu & Pesonen, 2013). 

Student Life -konsepti Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa otettiin käyttöön vuonna 2009 Stu
dent Life konsepti opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämi
seksi (Laitinen, Laakkonen, Penttinen & Anttonen, 2014). 
Toimintaan kuuluvat laitoksilla toimivat Hyvikset eli hy
vinvointineuvojat, Akateeminen opiskelukyky – muuta
kin kuin pisteitä kurssi sekä verkossa oleva hyvinvointi

ohjelma Opiskelijan Kompassi. Lisäksi parhaillaan pilotoi
daan Hyvistoimintaa kansainvälisille tutkintoopiskelijoil
le (Goodies) ja kehitetään verkkokurssia Aikuisopiskelijan 
akateeminen opiskelukyky. Tiedekunnittain tarjottavalla 
ja kemian laitoksen opintoohjelmaan pakollisena kuulu
valla Akateeminen opiskelukyky kurssilla opiskelijat saa
vat työkaluja opinto ja elämänhallintataitoihin. Jyväsky
län yliopistossa kehitetyssä Opiskelijan Kompassi ohjel
massa voi hakea verkossa tukea esimerkiksi omaan hyvin
vointiin tai ajankäyttöhaasteisiin. 

Hyvikset eli opiskelijoiden hyvinvointineuvojat ovat yli
opiston henkilökuntaa, usein yliopistonopettajia tai lehto
reita, jotka ovat kouluttautuneet opiskelijoiden hyvinvoin
nin tukemiseen. Hyvistoiminta tarjoaa opiskelijoille hel
posti saavutettavaa, henkilökohtaista ohjausta hyvinvoin
tiasioissa sekä auttaa opiskelijaa tunnistamaan haasteel
lisia tilanteita etukäteen, tavoitteena opiskelukyvyn yllä
pitäminen. Hyvisten tukena ovat työnohjaus, eri toimijoi
den ja Hyvisten keskinäinen tukiverkosto sekä Student Li
fe konseptin hyvinvoinnista vastaava yhteyshenkilö. Hy
vikset ovat myös tärkeä yhteys laitosten henkilökunnan ja 
opiskelijoiden opiskelukykyä tukevien yhteistyökumppa
neiden välillä. Hyvisten ensisijaisena tehtävänä on toimia 
opiskelijoiden keskusteluapuna ja ennaltaehkäisevästi oh
jata opiskelijoita muihin tukipalveluihin. Lisäksi he voivat 
tukea laitoksen omaa henkilökuntaa konsultoimalla ja vä
littämällä opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä käytäntö
jä osaksi laitoksen toimintamalleja. Opiskelijoiden Hyvis
toiminnasta antamien palautteiden mukaan neuvontatyö 
on koettu merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Opiskelijapalaut
teissa on erityisesti noussut esiin kuulluksi tulemisen tär
keys (Laitinen, 2015).
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Kemian Hyvikset

Kemian laitos aloitti oman Hyvistoimintansa yhtenä yli
opiston pilottilaitoksista vuonna 2011. Alkuvaiheessa toi
minnassa olivat mukana laitoksen henkilökunnasta opin
toasioiden amanuenssi ja yliopistonopettaja. Saatujen po
sitiivisten kokemusten perusteella laitoksella päätettiin 
laajentaa Hyvistoimintaa siten, että kaikki laitoksen kan
divaiheen opintoohjaajat kouluttautuivat myös Hyvis
neuvojiksi. Opiskelijoiden hyvinvointineuvontatyön koet
tiin sopivan erinomaisesti yhteen opintoohjauksen kans
sa tukemaan opiskelijoiden opiskelukykyä erityisesti en
simmäisen opintovuoden aikana. Kemian laitoksella en
simmäiseen opintovuoteen on panostettu vuodesta 2011 
lähtien integroimalla Alkukeitosorientaatiokurssi, ohjattu 
HOPS LuKtutkintoa varten kurssi ja Akateeminen opis
kelukyky kurssi ensimmäisen vuoden opintoihin (ks. Ku
vio 1).

Hyviksinä toimivien yliopistonopettajien merkitys on 
korostunut myös kemian laitoksen opintoohjauksessa. 
Tällä hetkellä saatavien tilastojen mukaan opintojen kes
keyttämisprosentti ensimmäisen opintovuoden jälkeen on 
noin 28, kun se vuonna 2009 oli noin 50 prosenttia. (Val
to & Lundell, 2015). Koulutuksista saatu lisätieto opiske

lijoiden tukimuodoista ja yhteistyötahoista sekä Hyvis
käynneistä karttunut kokemus ovat lisänneet merkittävästi 
opintoohjaajien omaa ammattitaitoa ja konkreettista tie
tämystä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tämä yhdistettynä 
tehostettuun opintoohjaukseen on vähentänyt opintojen 
keskeyttämistä ja toisaalta kasvattanut opiskelijoiden mo
tivaatiota opiskeltavaan aineeseen (Valto & Lundell, 2015).

Hyviskoulutuksen merkitys opintoohjaustyölle on ol
lut huomattava. Koulutuksen myötä opintoohjaajien tie
to toimintamalleista ja tukimuodoista on lisääntynyt. Tä
mä on helpottanut opintoohjausta, kun voidaan soveltaa 
hyväksi havaittuja työkaluja, joilla opiskelijoiden opiskelu
kykyä ja motivaatiota voidaan tukea ja ylläpitää. Kemian 
laitoksella Hyvisohjauksia on ollut syyskuusta 2013 hei
näkuuhun 2015 yli 60 kappaletta. Tämä kertoo selkeästi 
hyvinvointineuvonnan tarpeellisuudesta. Opiskelijoille on 
tärkeää löytää väylä, jonka kautta opiskelua häiritsevät te
kijät voidaan tehdä näkyviksi. Suurin osa käynneistä on 
koskenut opintojen suorittamista, ajankäytön hallintaa se
kä opiskelumotivaatiota (Laitinen, 2015). 

Hyvis ja opintoohjaustyöstä tiedottaminen on tär keää 
varsinkin uusien opiskelijoiden integroitumisessa sekä ai
nelaitokseen että opiskeltavaan aineeseen. Hyviksinä toi
mivat yliopistonopettajat ovat aktiivisesti mukana  uusien 

Kuvio 1. Opiskelijoiden ensimmäiseen opintovuoteen integroidut, hyvinvointia ja sitoutumista tukevat kurssit kemian laitoksella.
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opiskelijoiden Alkukeitos kurssin järjestelyissä ja käy
tännön toteutuksessa. Opiskelijat tapaavat heille nime
tyn opintoohjaajan heti ensimmäisten opiskelupäivien 
aikana ja samalla heille kerrotaan myös laitoksen Hyvis
toiminnasta. Hyvistyön yhdistäminen hopsohjaukseen 
mahdollistaa opiskelijan kuulluksi tulemisen myös muissa 
kuin opintoihin liittyvissä asioissa ja opiskelijoiden tehok
kaamman ohjauksen muihin tukipalveluihin ilman useita 
ohjauskeskusteluita henkilökunnan jäsenten kanssa. Hy
vistyössä tärkeää on ollut myös ohjaajien tuttuus ja help
po lähestyttävyys. Kemian Hyvikset opettavat opiskelijoita 
kaikkina kandidaatintutkintovuosina luento ja laborato
riokursseilla, joten opiskelijat oppivat tuntemaan ohjaajat 
myös erilaisissa opiskelu ja oppimisympäristöissä. Lisäk
si Hyvistyössä mukana oleva opintoasioiden amanuens
si tukee opiskelijoita, jos he haluavat keskustella jonkun 
muun kuin opetusta antavan Hyviksen kanssa. Kemian lai
toksen opiskelijoiden tukiverkosto on esitetty Kuviossa 2. 

Opiskelijoiden ja opettajien  
epäviralliset tapaamisfoorumit

Opiskelijoiden integroituminen ainelaitokseen on eräs 
merkittävimmistä keinoista estää tai ainakin vähentää 
opintojen keskeyttämistä (Tiilikainen, 2000; Mäkinen, Ol
kinuora & Lonka, 2004;Törmä, Korhonen & Mäkinen, 2012; 

Korhonen, 2014). Kemian laitoksella onkin panostettu vii
me vuosina virallisiin ja epävirallisiin tapahtumiin, joilla 
parannetaan sekä opiskelijoiden viihtymistä kemian opin
noissa että heidän opiskelumotivaatiotaan. Opiskelijoiden 
viihtyvyyttä ja integroitumista yliopistoyhteisöön edistävät 
esimerkiksi Kemian laitoksen yhteisissä tiloissa järjestet
tävät peliillat. Peliilloissa pelataan perinteisiä seurapele
jä sekä jutellaan ja tutustutaan henkilökuntaan ja toisiin 
opiskelijoihin rennon yhdessäolon merkeissä. Peliiltoja 
on järjestetty ja kehitetty yhdessä kemian opiskelijoiden 
ainejärjestö Radikaalin kanssa, sillä yhteistyö opiskelija
järjestön kanssa koetaan laitoksella merkittäväksi opiske
lijoita ja henkilökuntaa yhdistäväksi tekijäksi. Toinen esi
merkki yhteistyöstä ainejärjestön kanssa on vuodesta 2013 
järjestetyt Kemian kisat, joissa henkilökunnan ja opiskeli
joiden joukkueet kisaavat kemistien perustaidoista leikki
mielisissä tehtävissä. Tapahtumien avulla laitoksella voi
daan kehittää uudenlaista yhteisöllisyyden ja yhteenkuu
luvuuden tunnetta henkilökunnan ja opiskelijoiden välille. 
Samalla kun opiskelija voi kokea olevansa osa yliopistoyh
teisöä, laitoksen tilaisuuksissa tarjoutuu mahdollisuuksia 
opiskelijoiden keskinäisten suhteiden muodostumiseen ja 
vahvistumiseen, myös opintoihin liittyvän yhteistyön mer
keissä. Yhteenkuuluvuuden tunteen luominen opiskelijoi
den ja henkilökunnan välille madaltaa myös kynnystä lä
hestyä henkilökuntaa mieltä askarruttavissa asioissa. 

Kuvio 2. Opiskelijoiden tukiverkosto Kemian laitoksella.
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Ensimmäinen opintovuosi korkeakouluopinnoissa on 
merkityksellinen sekä opintoihin että ainelaitokseen in
tegroitumisessa. Kemian laitoksella on tehty pitkäjänteis
tä ja määrätietoista työtä yhdistämällä hyvinvointityö ja 
opintoohjaus kemian opintoihin. Tämä on näkynyt opin
tojen keskeyttämisprosentin merkittävänä laskuna viime 
vuosina (Valto & Lundell, 2015). Laitoksen ohjaushenki
lökunta on sitoutunut ja innostunut panostamaan opiske
lijoiden hyvinvointiin osallistumalla aktiivisesti koulutuk
siin ja olemalla mukana myös epävirallisten tapahtumien 
järjestämisessä. Näitä tuloksia ei olisi mahdollista saavut
taa ilman määrätietoista ja sitoutunutta henkilökuntaa ja 
laitoksen osallistumista tapahtumien järjestämiseen myös 
taloudellisesti. Kemian laitoksen opetuksen ja ohjauksen 
kehittämisen ohjenuorana voidaankin pitää Jyväskylän 
yliopiston vanhan juhlasalin tekstiä vuodelta 1882: ”Nuo
rison parasta tässä harrastetaan”.

STUDENT LIFE -KONSEPTI JY VÄSK YLÄN YLIOPISTOSSA:

www.jyu.fi/studentlife

HY VIS-TOIMINTA JY VÄSK YLÄN YLIOPISTON  
KEMIAN LAITOKSELLA:

https://www.jyu.fi/kemia/opiskelu/hyvis

Piia Valto, Tiina Kiviniemi ja Saara Kaski työskentelevät 
yliopistonopettajina ja Jan Lundell työskentelee 
professorina Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.
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Pohtimiskaavio yliopisto-opiskelijoiden  
tekstitaitoja tukemassa

Artikkelissa kuvataan opetuskokeilua, jossa tieteellisten tekstien lukemista, teksteistä keskustelemista ja lähteiden 
pohjalta kirjoittamista tuettiin Pohtimiskaavio-verkkotyökalulla. Opiskelijat kertoivat, että Pohtimiskaavio auttoi 
analysoimaan lähteitä ja jäsentämään niiden pohjalta käytyä keskustelua. Kun asiat tuli merkittyä systemaattisesti 
muistiin näkökulmittain, myös kirjoittaminen oli helpompaa. Vaikka opiskelijoiden kokemukset Pohtimiskaavion 
käytöstä olivat pääosin myönteisiä, työkalun teknisiin ominaisuuksiin toivottiin parannuksia. 

Johdanto

Tieteellisiin tekstikäytänteisiin osallistuminen on keskei
nen osa yliopistoopintoja. Tällaisia käytänteitä ovat muun 
muassa perehtyminen tieteelliseen kirjallisuuteen, tieteel
liset keskustelut luennoilla ja seminaareissa sekä esseiden 
ja opinnäytetöiden laatiminen. Tällöin tarvitaan argumen
tatiivisia tekstitaitoja, joilla tarkoitetaan kykyä analysoida, 
arvioida ja muodostaa argumentteja yksilöllisissä ja yhtei
söllisissä lukemis, kirjoittamis ja kommunikointitilanteis
sa (ks. Laakso, Kiili & Marttunen, 2016). Näissä tilanteissa 
olennaista on erilaisten väitteiden tunnistaminen puheesta 
ja teksteistä sekä väitteitä puoltavien ja vastustavien argu
menttien hahmottaminen. Tärkeää on myös omien näke
mysten ja johtopäätösten esittäminen ja niiden monipuo
linen perusteleminen.

Opiskelijat kokevat usein tieteellisten tekstien lukemisen 
ja niiden pohjalta kirjoittamisen vaikeaksi (Wingate, 2015). 
Opiskelijoilla esiintyy ongelmia sekä tieteellisten tekstien 
tulkinnassa että tekstien argumentoinnin analysoimises
sa (Larson, Britt & Larson, 2004). Myös tekstien kriittinen 
arviointi ja tieteellisiin lähteisiin perustuvien argumenta
tiivisten tekstien laatiminen vaatii harjoittelua (Wingate, 
2012). Eri lähteistä löydetyn informaation integrointi voi 
niin ikään olla monille haasteellista. 

Laatiessaan tekstejä opiskelijat saattavat pohtia, miten 
lähteet saisi keskustelemaan keskenään tai mitä opetta
jien niin usein korostama asioiden kriittinen tarkastelu ja 
oman ajattelun esiin tuominen teksteissä oikeastaan tar
koittaa. Vaikka tällaiset tieteelliseen kirjoittamiseen liitty
vät kysymykset askarruttavat monia opiskelijoita, ne jäävät 
usein sisältöopetuksessa varsin vähälle huomiolle. Vielä 
vähemmälle huomiolle jää se, mikä merkitys analyyttisel
lä lukemisella on kirjoittamisprosessissa. Myöskään työka
luja, jotka auttaisivat opiskelijoita tieteellisen, lähdeperus
taisen kirjoittamisen opettelemisessa ei juuri ole saatavilla. 

Tässä artikkelissa kuvataan Jyväskylän yliopiston kas
vatustieteiden laitoksella toteutettua opetuskokeilua, jos
sa opiskelijoiden tieteellisten tekstien lukemista, teksteistä 
keskustelemista ja useiden lähteiden pohjalta kirjoittamis
ta tuettiin tarkoitusta varten suunnitellulla verkkotyökalul
la. Kokeilu on osa meneillään olevaa Jyväskylän yliopis
ton monitieteistä opetuksen kehittämishanketta (eEduca
tion opetuksen kehittämishanke).

Opetuskokeilun kulku

Opetuskokeilussa hyödynnettiin verkkopohjaista Jyväs
kylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella kehitettyä 
Pohtimiskaaviota (Kuvio 1), jota opiskelijat voivat käyttää 
tekstien analyyttisen lukemisen ja lähteisiin perustuvan 
kirjoittamisen apuna (Kiili, Coiro & Hämäläinen, 2016). 
Pohtimiskaavio soveltuu erityisesti kiistanalaisten ja moni
näkökulmaisten asioiden ja ilmiöiden kriittiseen tarkaste
luun. Pohtimiskaavio tarjoaa opiskelijoille tukea erityises
ti tieteellisten lähteiden argumentaation analysoimiseen 
ja lähteisiin perustuvien synteesien laatimiseen. Kaavioon 
valitaan jokin kiistanalainen väite, jota opiskelijat tarkas
televat useista näkökulmista. Opiskelijat muotoilevat Poh
timiskaavioon väitettä puoltavia ja vastustavia perustelu
ja kustakin valitsemastaan näkökulmasta. Tämän jälkeen 
he laativat jokaisesta näkökulmasta synteesin, jossa he 
yhdistävät puoltavat ja vastustavat perustelut yhtenäisek
si, sidosteiseksi kokonaisuudeksi. Kaaviota kokeiltiin eri
tyispedagogiikan syventävällä sisältöopintojen Yhteiskun-
tatieteellinen vammaistutkimus ja pedagogiikka (5 op) 
kurssilla, jolle osallistui 16 opiskelijaa. Kurssilla kaaviota 
käytettiin lukupiirityöskentelyn tukena ja kantaaottavan 
 asiantuntijatekstin laatimisen apuna.

Kurssin orientaatiotapaamisessa opiskelijoille esiteltiin 
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Pohtimiskaavion käyttöä osana lukupiirityöskentelyä. Esit
telimme opiskelijoille kaavion pedagogisia periaatteita 
konkreettisilla esimerkeillä. Avasimme heille myös työka
lussa käytettyjen käsitteiden (väite, perustelunäkökulma, 
argumentti, perustelu) merkityksiä. Lisäksi ohjeistimme 
opiskelijoita työkalun käytössä. Tapaamisessa käytiin lä
pi myös yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen kes
keisiä käsitteitä sekä kurssin tavoitteet ja arviointiperus
teet. Orientaation jälkeen opiskelijat jakautuivat 3–4 hen
gen pienryhmiin, jotka kokoontuvat kurssin aikana neljäs
ti lukupiireihin. Lukupiireissä opiskelijoiden tehtävänä oli 
tarkastella eri näkökulmista väitettä ”Tämän päivän suo
malainen yhteiskunta huomioi vammaisten kansalaisten 
oikeudet elinikäiseen oppimiseen”.

Opiskelijat valmistautuivat kolmeen ensimmäiseen lu
kupiirikokoontumiseen lukemalla yhden kurssikirjan ja 
vähintään kaksi valitsemaansa artikkelia. Tehtävänä oli 
tarkastella, millaisia näkökulmia ja annettua väitettä puol
tavia ja vastustavia perusteluita luettu kirjallisuus tarjosi 
aiheeseen. Opiskelijoilla oli mahdollisuus hyödyntää myös 
internetistä löytyviä lähteitä, kuten tilastoja, selvityksiä tai 
lakitekstejä. Opiskelijat täydensivät kunkin lukupiirikes
kustelun aikana kaaviota ja neljännellä lukupiirikerralla 
opiskelijat tekivät yhdessä synteesit kustakin tarkastelu
näkökulmasta. Opiskelijaryhmillä oli mahdollisuus saada 
ohjausta heitä askarruttavista asioista, kuten Pohtimiskaa
vion täydentämisestä.

Lukupiirityöskentelyn päätteeksi opiskelijat kirjoittivat 
tekemiensä analyysien ja synteesien pohjalta kantaaotta
van asiantuntijatekstin.  Perinteisen esseen sijaan valittiin 

kantaaottava, lyhyt asiantuntijateksti, jotta opiskelijat voi
sivat harjoitella työelämässä tarvittavia tekstitaitoja. Teks
tin tuli olla laadultaan ja tyyliltään sellainen, että sen voisi 
julkaista vaikkapa sanomalehdessä, ja sen ohjepituus oli 
500 (+/ 50) sanaa. Opiskelijat valitsivat yhden tai useam
man näkökulman tekstinsä kantavaksi teemaksi. Opiskeli
jat saivat ohjausta asiantuntijatekstin laatimiseen. Kantaa
ottavan asiantuntijatekstin ominaispiirteistä keskusteltiin 
ensimmäisellä kokoontumiskerralla, jolloin myös annet
tiin esimerkki kantaaottavasta tekstistä. Tekstiin oli lisätty 
kommentteja siitä, millaisia argumentatiivisia keinoja kir
joittaja käytti lukijoidensa vakuuttamiseksi.

Pohtimiskaaviolla pyrittiin tukemaan opiskelijoita työs
kentelyn eri vaiheissa. Tarkoituksena oli auttaa lukupiiri
keskustelujen jäsentämistä, ilmiön hahmottamista eri nä
kökulmista, argumenttien tunnistamista teksteistä sekä 
oman tekstin laatimista.

Opiskelijoiden kokemuksia Pohtimiskaaviosta

Opiskelijoiden kokemuksia Pohtimiskaavion käytöstä sel
vitettiin ryhmähaastatteluilla. Haastattelut tehtiin lukupii
riryhmittäin (4 ryhmähaastattelua). Haastatteluissa opis
kelijoilta kysyttiin kokemuksia kaavion hyödyllisyydestä 
lukupiirityöskentelyn, oppimisen ja kantaaottavan asian
tuntijatekstin laatimisen tukena. Lisäksi opiskelijoita pyy
dettiin kertomaan, miten kaaviotyökalua voitaisiin kehit
tää edelleen ja millä eri tavoin sitä voitaisiin hyödyntää 
opiskelussa.

Opiskelijat kertoivat, että kurssin aihe – Yhteiskuntatie

Kuvio 1. Opetuskokeilussa käytetty Pohtimiskaavio-työkalu
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teellinen vammaistutkimus ja pedagogiikka – tuntui vai
kealta eikä kaikkien mielestä edes kovin kiinnostavalta. 
Luettavaakin näytti olevan paljon, mutta kaavion ansios
ta työskentely oli jäsentynyttä ja kurssin jälkeen kaikki to
tesivat, että työmäärä oli sopiva 5 opintopisteen kurssiksi. 

Opiskelijat olivat yksimielisiä siitä, että Pohtimiskaavio 
auttoi jäsentämään kirjallisuudesta käytyä keskustelua lu
kupiirissä. Erityisesti ennalta annettu väite suuntasi niin 
lukemista kuin keskustelujakin. Myös teksteistä löydetyt 
näkökulmat ryhdittivät työskentelyä, eikä keskustelu läh
tenyt niin helposti rönsyilemään. Opiskelijat kertoivat, että 
sen jälkeen, kun he olivat alkaneet täyttää kaaviota luku
piirissä, he tulivat kiinnittäneeksi huomioita myös tekstien 
tarjoamiin näkökulmiin. Näkökulman käsite tuntui aluksi 
monille opiskelijoille hieman vaikealta. Yksi ryhmä olikin 
aluksi poiminut kurssikirjallisuudesta näkökulmiksi koko
naisia lauseita sen sijaan, että olisivat pohtineet, minkälai
set käsitteet yhdistivät eri kurssikirjoissa esiteltyjä  asioita 
(esim. yhdenvertaisuus, esteettömyys). Opiskelijat tote
sivat haastatteluissa, että Pohtimiskaavio auttoi heitä jä
sentämään eri näkökulmiin liittyviä pääväitettä puoltavia 
ja vastustavia perusteluja. Yksi haastatelluista kiteytti ha
vainnon seuraavasti: ”Harvoin sitä hakee vastaperustelu
ja omalle mielipiteelleen”.

Kantaaottavan asiantuntijatekstin kirjoittaminen ei ollut 
opiskelijoille entuudestaan tuttua ja se koettiinkin melko 
vaikeaksi. Joillekin yhdessä kirjoittaminen oli myös han
kalaa, koska heillä ei ollut siitä juurikaan aiempaa koke
musta. Yksi opiskelijoista arvioi, että ilman Pohtimiskaa
vion tukea tekstistä olisi tullut luettujen artikkelien ja teks
tien sisältöjen toistoa. Lukupiirityöskentelyn lopussa opis
kelijat laativat kaavioon kustakin näkökulmasta synteesin 
ja niiden avulla he pääsivät hyvin alkuun asiantuntijateks
tin kirjoittamisessa. Eräs opiskelija totesi, että synteeseihin 
tukeutuminen toi varmuutta kirjoittamiseen. 

Vaikka kokemukset Pohtimiskaaviosta lukupiirityösken
telyn ja kirjoittamisen tukena olivat pääsääntöisesti myön
teisiä, niin työkalun teknisiin ominaisuuksiin ei oltu täy
sin tyytyväisiä.  Opiskelijat esittivätkin lukuisia ehdotuk
sia työkalun parantamiseksi. Teknisistä puutteista huoli
matta opiskelijat olivat sitä mieltä, että Pohtimiskaaviota 
voisi käyttää kirjoitelmien tai opinnäytetöiden laatimises
sa. Se sopi haastateltujen mielestä käytettäväksi sekä yk
sin että ryhmässä.

Lopuksi

Opetuskokeilu osoitti Pohtimiskaavion olevan monella ta
paa hyvä työkalu akateemisten tekstitaitojen harjoittele
miseen. Kaavio tukee tieteellisten tekstien analyyttistä lu
kemista, sillä se auttaa tulkitsemaan tekstien argumenta
tiivista rakennetta sekä tiivistämään tekstien keskeisen si
sällön. Opiskelijat voivat myös tehdä kaavion avulla luke
misen aikaista ajatteluaan näkyväksi ja jakaa tekemiään 
tulkintoja muiden kanssa. Kaavio osoittautui hyödyllisek
si niin ikään kirjallisuuden pohjalta käytyjen keskustelu
jen jäsentämisessä. Kaavio auttaa opiskelijoita pysymään 
aiheessa ja keskittymään lähdeperustaiseen argumentoin
tiin. Tämä on tärkeää erityisesti kasvatusalalla, jossa kes
kustelu saattaa helposti luisua pelkästään kokemusperäi
seen ajatusten vaihtoon. Tavanomaisten muistiinpanojen 
sijaan Pohtimiskaaviossa asiat on eritelty käsitteellisem
min, mikä helpottaa kirjoittamaan ryhtymistä ja jäsennel
lyn tekstin laatimista.

Raija Pirttimaa työskentelee yliopistonlehtorina,  
Carita Kiili tutkijatohtorina ja Miika Marttunen 
professorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden 
laitoksella.
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Kirjoituskurssilta helpotusta graduntekijän rimakauhuun
Tieteellinen kirjoittaminen tuntuu hankalalta monelle graduntekijälle. Kirjoittamisen hankaluudet kytkeytyvät käsi-
tykseen itsestä kirjoittajana ja akateemiseen vuorovaikutuskulttuuriin. Vapaakirjoittaminen ja erilaiset palautteen 
antamisen tavat saattavat vähentää rimakauhua. Katsaus esittelee kokemuksia Tampereen yliopistossa järjestetyltä 
kirjoittamiskurssilta. Työpajamuotoisesta kirjoittamisen ohjauksesta voisivat hyötyä myös jatko-opiskelijat.

Kirjoittaminen on keskeinen akateeminen taito, opiskeli
joiden ja tutkijoiden työväline. Tähän nähden kirjoittami
sesta puhutaan yliopistolla vähän. Tarjolla oleva kirjoitta
misen opetus painottuu tieteellisen tekstin ominaispiirtei
siin.  Viimeistään graduntekovaiheessa moni taitavakin 
kirjoittaja tuntee rimakauhua. Kirjoittamisen ohjausta li
säämällä on mahdollista ehkäistä opintojen viivästymis
tä. Olen järjestänyt Tampereen yliopiston Johtamiskorkea
koulussa, ympäristön ja alueiden politiikan opintosuun
nassa graduvaiheen opiskelijoille kaksi kertaa prosessikir
joittamisen kurssin. Tarkastelen tässä artikkelissa kurssil
la muodostunutta näkemystä kirjoittamisesta ja kurssilla 
käyttämiämme työtapoja.

Sujuva kirjoittaminen ajatellaan usein taitona, joka ih
misellä joko on tai ei. MarjaLiisa Trux (2009) on kirjoitta
nut akateemisen kirjoittamisen ympärillä leijuvasta nerou
den haamusta. Akateemisia sisältöjä opitaan Truxin mu
kaan persoonattomasti, neutraaleina totuuksina, ja opiske
lijoilla on vaikeuksia nähdä itsensä tekijöinä. Mikäli tiede 
nähdään viimeisen totuuden sijaan moniäänisenä keskus
teluna, alkaa oman äänen liittäminen haluamaansa tradi
tioon näyttäytyä mahdollisena.

Kimmo Svinhufvud (2007) on erotellut kuusi erilaista 
kirjoittamiskäsitystä. Kirjoittaminen voidaan ajatella 1) 
taitona (mm. oikeakielisyys), 2) luovuutena (omaperäi
syys), 3) prosessina, 4) tekstilajin tuottamisena (esim. tie
teellinen artikkeli, mielipide), 5) sosiaalisena toimintana ja 
6) sosiopoliittisena toimintana. Prosessikirjoittaminen ete
nee erilaisina työvaiheina: valmistautuminen, luonnostelu, 
palaute, muokkaaminen, toimittaminen, oikoluku, julkis
taminen ja arviointi (Linnakylä ym., 1988). Kirjoittamisen 
voidaan ajatella olevan aina sosiaalista, sillä kirjoitamme 
osana jotakin yhteisöä päiväkirjaakin kirjoittaessamme. 
Svinhufvudin mukaan kokonaisvaltainen kirjoittaminen 
koostuu kaikista mainituista kirjoittamiskäsityksistä, mi
kä antaa kirjoittajalle liikkumavaraa.

Järjestämäni kirjoituskurssin tavoite on madaltaa kirjoit
tamiseen ryhtymisen kynnystä. Miellän kurssin laajemmin 
akateemisena ryhmäohjauksena. Kirjoittamisen näkemi
nen Svinhufvudin (2007) tavoin sosiopoliittisena toiminta

na kiinnittää huomion kirjoittamiseen liittyviin valtaraken
teisiin. Mari Käyhkö (2014) on tutkinut työläistaustaisten 
naisten kokemuksia yliopistoopiskelusta. Koulutuksessa 
kodin edustama kulttuuri ja keskiluokkainen koulutusjär
jestelmä kohtaavat, ja opiskelijoilla saattaa olla erilaiset 
resurssit toimia osana koulutusjärjestelmää. Vaikka Käyh
kön tutkimat naiset olivat menestyneet opinnoissaan hy
vin, oli opiskelu yliopistossa silti synnyttänyt heissä epä
määräisiä vierauden ja alemmuuden tunteita. Tämä ilmeni 
Käyhkön mukaan selkeimmin seminaaritilanteissa. Oman 
äänen avaaminen, tilan ottaminen ja itsensä näkyväksi te
keminen koetaan vaikeaksi ja vieraaksi. Käyhkön mukaan 
eriarvoistavat rakenteet kietoutuvat yliopistossa käytettä
vään kieleen ja vuorovaikutusmalleihin, minkä vuoksi nii
tä on tarkasteltava kriittisesti. Kirjoittamisesta ja teksteis
tä keskustelu tapahtuu yliopistolla pääsääntöisesti monien 
hankaliksi kokemissa seminaaritilanteissa.

Full monty – paljastumisen pelosta 
onnistumisen kokemuksiin

Prosessikirjoittamisen kurssi on toteutettu kaksi kertaa vii
den opintopisteen laajuisena ja yhden lukukauden pituise
na. Kurssin työskentely koostui kokoontumisissa ja koto
na tehdyistä kirjoitusharjoituksista, keskustelun pohjaksi 
luetuista artikkeleista sekä opettajan alustuksista. Opiske
lijoiden toiveissa suosituimmiksi nousivat vakavat aiheet, 
kuten tutkimussuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen laa
timinen, teorian rooli opinnäytteessä ja viittauskäytännöt. 
Kirjoituskurssin ajatuksena oli tarkastella kirjoittamista 
käytännöllisenä toimintana. Yliopistolla puhutaan varsin 
vähän siitä, millä konkreettisilla tavoilla tekstit tehdään. 
Kurssilla keskustelimme esimerkiksi kirjallisuuden kanssa 
työskentelystä ja luetun kirjoittamisesta tekstiksi. Keskus
telimme monipuolisen lukemisen – myös kaunokirjallisuu
den – merkityksestä tieteelliselle kirjoittamiselle ja kielen 
sujuvuudelle. Läpi kurssin kulkeneita teemoja olivat aika
taulutus ja työn jaksottaminen.

Rimakauhun selättämiseksi tehtiin kurssilla monia lei
killisiä harjoituksia. Pyysin opiskelijoita esimerkiksi luke
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maan Astrid Lindgrenin tekstin ”Peppi keksii pönkin” ja 
kirjoittamaan, mistä siinä oli alueiden ja ympäristön po
liittisuuden näkökulmasta kyse. Toinen esimerkki on va
paakirjoitus aiheesta ”Gradu ja teoria menivät kahville”. 
Eräässä kirjoituksessa Teoria kyseli Gradulta, miksi tä
mä ei ollut soitellut; toisessa ne halusivat istua sylikkäin. 
Nauroimme paljon. Graduidean kiteyttämiseksi kirjoitim
me gradusta kirjeen isovanhemmille. Opiskelijoiden mie
lipiteitä jakoi harjoitus ”20 minuutin gradu”. ”Kirjoitimme 
gradun” viiden minuutin pätkissä: otsikko, sisällysluette
lo, johdanto, tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät 
sekä johtopäätökset. Tavoitteena oli tuottaa kokemus, et
tä gradun eri osiin pystyy tuottamaan tekstiä, lyhyessäkin 
ajassa. Muutama opiskelija koki harjoituksen ahdistavaksi, 
mutta osa piti harjoitusta kurssin parhaana antina. Moni 
kävi ensimmäistä kertaa käsiksi joihinkin gradun osioihin.

Sitoutin opiskelijoita työskentelyyn epämuodikkaalla ta
valla: kurssilla oli läsnäolopakko. Työskentely oli intensii
vistä ja keskustelimme henkilökohtaisistakin asioista, jo
ten pidin tarpeellisena, että kaikki osallistuivat samalla si
toutuneisuuden asteella. Kirjoittamiskurssista muodostui 
Powerpointvapaa vyöhyke. Pyysin opiskelijoita tuomaan 
kurssille lehtiön ja kynän. Hiljentyessämme kirjoittamaan 
oli kurssitapaamisissa ainutlaatuinen tunnelma. Käsin 
kirjoittaminen näyttää olevan katoavaa kulttuurivaran
toa, mutta sitä puoltavat aivotutkimuksen tulokset, joiden 
mukaan käsin kirjoittaminen aktivoi useampia aivoaluei
ta kuin näppäimistöllä kirjoittaminen ja saattaa vaikuttaa 
muistiin, hahmotuskykyyn ja oppimistuloksiin (Konniko
va, 2014). Teimme teknologiavapaudesta yhden poikkeuk
sen kokeillen mikroluokassa verkossa yhdessä kirjoittami
sen mahdollisuuksia.

Keskeisenä menetelmänä kirjoittamiskynnyksen madal
tamiseksi käytimme vapaakirjoittamisen (engl. freewri
ting) menetelmää (mm. Elbow, 1997). Vapaakirjoittami
nen tarkoittaa tauotonta itselle kirjoittamista kiinnittämät
tä huomiota rönsyilyyn tai oikeakielisyyteen. On vain yksi 
sääntö: kirjoittaminen ei saa pysähtyä. Vapaakirjoittami
nen auttaa ”kirjoituslihasten” kehittymisessä siten, että al
kuun pääseminen ja kirjoittaminen ylipäätään helpottuvat. 
Vapaakirjoittamisen tuloksena syntyvän tajunnanvirtateks
tin muokkaaminen on Elbowin mukaan jopa helpompaa 
kuin hitaasti työstetyn, sillä nopeasti suollettua tekstiä 
on helpompi vaikka poistaa kokonaan. Vapaasti kirjoitet
tu teksti on usein ilmaisultaan rikkaampaa kuin huolella 
työstetty akateeminen teksti, ja siten vapaakirjoituksella 
aloittaminen voi auttaa lopullisen tekstin elävöittämises
sä. Parhaimmillaan vapaakirjoittaminen antaa mahdolli
suuden sisäisen dialogin käymiseen tekstimuodossa ja ke
hittää ajattelua. Vapaakirjoittaminen tuottaa kokemuksen 
itsestä kirjoittajana, kun tekstiä saa aikaiseksi.

Vapaakirjoitusta voi tehdä 10–15 minuutin mittaisina 
harjoituksina. Prosessikirjoittamisen kurssilla emme teh
neet harjoituksia täysin vapaasti, vaan tarkoituksena oli 
samalla työstää jotakin kirjoittamiseen liittyvää kysymystä. 
Kirjoitimme muun muassa tehtävänannoilla ”Minä kirjoit
tajana” ja ”Kirjoittaminen sujuu, kun…”. Kirjoittaminen ei 
ollut myöskään täysin yksityistä, sillä kirjoitushetken jäl
keen kävimme keskustelukierroksen, jossa pyysin nosta
maan esiin joitakin syntyneitä ajatuksia. Monet opiskeli

jat kertoivat vapaakirjoitusharjoitusten auttaneen graduun 
liittyvien ajatusten jäsentämisessä.

Kimmo Svinhufvud (2013) on väitöskirjassaan tarkas
tellut graduseminaaritilanteita ja graduohjaustapaamisia 
vuorovaikutuksena. Hän on muun muassa tutkinut, mik
si graduseminaarissa ei synny toivotun kaltaista vilkasta 
keskustelua. Graduseminaari on usein latautunut tilanne, 
jossa sekä esittelyvuorossa oleva graduntekijä että oppo
nentti kokevat suorituspaineita muiden jäädessä yleisön 
rooliin. Yliopistoopiskelijoilla ei välttämättä ole automaat
tisesti niitä keskustelu ja vuorovaikutustaitoja, joita semi
naaritilanteessa edellytetään. Svinhufvudin mukaan opis
kelijat voisivat hyötyä palautteen harjoittelemisesta pie
nemmissä ryhmissä sekä palautteen jäsentämisestä jolla
kin muulla tavoin kuin hampurilaismallilla, tekstin etene
mistä seuraten. Kirjoittamiskurssilla kävimme keskustelu 
ja kommenttikierroksia, jolloin jokainen vuorollaan pääsi 
sanomaan sanottavansa. Hiljaisemmat kiittivät että hiu
kan ”tuupittiin” vuoron ottamisessa. Luottamuksellista il
mapiiriä kurssille loi, kun jaoin omia kokemuksiani kir
joittamisen ja vuorovaikutuksen hankaluuksista ja tein it
se kaikki harjoitukset.

Palaute on tavallisesti jollakin tavalla korjaavaa tai oh
jaavaa, mutta se voi olla myös eiarvottavaa, kuvailevaa. 
Peter Elbow (1989) on esitellyt erilaisia palautteen antami
sen tapoja. Hän arvelee jokaisen kirjoittajan haluavan en
nen kaikkea tietää, mitä lukijan päässä tapahtuu tämän lu
kiessa tekstin. Tämän ajatuskulun avaamiseksi Elbow eh
dottaa palautemenetelmää, jota hän kutsuu ”mielen eloku
vaksi” (Movie of the Mind). Tekstiä voidaan kuvailla esi
merkiksi ääninä – missä kohtaa teksti huutaa, valittaa tai 
saarnaa – tai vaikka säätiloina – missä kohdin tekstiä on 
sumuista, missä paistaa aurinko, missä on kylmää tai sa
teista. Prosessikirjoittamisen kurssilla kokeilimme palaut
teenantotekniikkaa pareittain. Pari kertaa ei vielä riitä har
jaannuttamaan uudenlaiseen palautteenantotapaan, mut
ta eiarvottavan palautteen harjoittelemisesta olisi hyötyä 
akateemisessa vuorovaikutuskulttuurissa.

Lopuksi: Uusi iloinen graduseminaari?

Vuorovaikutus on akateemisen työskentelyn ytimessä ja 
ansaitsisi nykyistä enemmän huomiota. Olen koettanut 
luoda prosessikirjoittamisen kurssista tasavertaisuuden, 
luovuuden, luottamuksen ja myös vastarinnan tilan. Opis
kelijapalautteessa kurssia on kutsuttu muun muassa gra
duterapiaksi. Intuitiivisesti olen tullut soveltaneeksi kurs
silla joitain hyväksymis ja omistautumisterapian mene
telmiä, kuten uusien työtapojen omaksumista, opiskeluun 
liittyvien arvojen ja tavoitteiden kirkastamista sekä opiske
luun liittyvien vaikeiden ajatusten hyväksymistä (ks. Pou
tanen & Nieminen, 2012). Siitä, millä tavalla kurssin opit 
mahdollisesti jalostuvat gradutuotteliaisuudeksi ei ole seu
rantatietoa. Muutamat kurssilaiset ovat jääneet graduoh
jattavikseni.

Vapaakirjoittaminen on osoittautunut hyväksi menetel
mäksi kirjoittamisen lukkojen avaamisessa. Kerran viikos
sa toistuva kirjoittaminen luo opiskelijoille rutiinin, josta 
saattaa olla konkreettista hyötyä gradunkin kirjoittami
sessa. Suurin muutos, jonka jatkossa tekisin kurssin työ
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tapoihin, on tehdä kurssista vähemmän opettajavetoinen 
ja enemmän dialoginen. Olen ottanut kurssilla tehtäväk
seni alustaa monista aiheista, vetää keskustelukierroksia, 
kommentoida opiskelijoiden tekstejä sekä raportoida ko
koontumisista jälkikäteen Moodleen. Opiskelijat voisivat 
tehdä nämä osana kurssisuoritusta. Kurssin työskentelyn 
raportointi voisi tapahtua avoimessa blogissa, jolloin kurs
sista voisivat hyötyä muutkin kuin sille osallistuneet. Kir
joitusharjoituksia olisi mielekästä käsitellä pareittain tai 
pienissä ryhmissä. Samalla tekstejä käsitellessämme voi
simme harjaantua erilaisiin palautteen antamisen tapoi
hin. Uusia inspiroivia harjoituksia voisivat olla kuvasta 
kirjoittaminen, ulkona kirjoittaminen sekä kävelyretken 
jälkeen kirjoittaminen. Samalla harjaantuvat työtavat ja 
analyysitaidot.

Kurssilla kirjoittamista on lähestytty Svinhufvudia seu
raten kokonaisvaltaisena yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja 
yhteiskunnallisena ilmiönä, tietona ja taitona. Työskente
lyä kuvaisi paremmin esimerkiksi ”Kirjoitustyöpaja”. Aja
tus prosessikirjoittamisesta olisi hyvä sitoa kurssityösken
telyyn, sillä kirjoittamisen hankaluudet ovat usein edessä, 
kun ensimmäistä raakaversiota ryhdytään muokkaamaan 
valmiiksi tekstiksi. Kurssilla olisi hyvä ottaa pidempijän
teiseen käsittelyyn jokin teksti, vaikkapa pätkä opiskelijan 
gradusta. En ole halunnut tehdä kurssista graduseminaa
rin rinnalla kovin työllistävää, enkä toisaalta liian päällek
käistä. Ihanteellisessa tilanteessa näkisin, että erillistä pro
sessikirjoittamisen kurssia ei tarvittaisi, sillä työskentely 
graduseminaareissa olisi järjestetty siten, että samat  asiat 
tulisivat siellä käsitellyiksi. En usko sen syövän gradu
seminaarin tavoitteita, mikäli seminaareissa kokeiltaisiin 
uusia työskentelytapoja. Vastaavasta kirjoittamiskurssis
ta saattaisivat hyötyä myös tohtoriopiskelijat. Kirjoittami
sen opetuksen tehtävänä on kasvattaa rohkeita kirjoittajia.

Minna Santaoja työskentelee tutkijana Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Teksti pohjautuu 
yliopistopedagogiikan opintoihin kuuluvaan 
yhteisölliseen kehittämistyöhön. Laajempi raportti on 
saatavissa kirjoittajalta.
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Opettajan valta-asema ja käytetyt opetusmenetelmät: 
Onko kaikilla varaa samoihin pedagogisiin ratkaisuihin?

Oppijalähtöisissä pedagogisissa teorioissa oppiminen ajatellaan aktiivisena tiedontuottamisen prosessina. Opet-
taja ei tällöin toimi tiedollisena auktoriteettina vaan oppimisprosessin edesauttajana ja kanssaoppijana. Opettajan 
auktoriteettiaseman purkaminen näyttelee erityisen tärkeää osaa feministisessä pedagogiikassa, jossa vallitsevia 
tapoja ajatella ja määritellä asioita pyritään horjuttamaan. Näiden ideologioiden sekä käytännön pedagogisten 
ratkaisujen välille näyttää kuitenkin muodostuvan ristiriita silloin, kun opettaja on ei-hegemonisessa asemassa 
suhteessa opiskelijoihinsa. Kun opiskelijat lähtökohtaisesti kyseenalaistavat opettajan kompetenssin, kaikki pyr-
kimykset luoda tasa-arvoista oppimisyhteisöä tulkitaan helposti merkeiksi opettajan heikkoudesta ja lisätodistee-
na kompetenssin puutteesta. Tässä artikkelissa argumentoimme, ettei kaikilla opettajilla ole varaa samanlaisiin, 
oppijalähtöisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Pohdimme myös sitä, kuinka ihmisryhmien väliset valtaerot näkyvät jo 
yliopistopedagogisten opetusmenetelmien ympärillä käytävässä keskustelussa itsessään.

Opettajan valta-aseman purkaminen 
pedagogisena ihanteena

Tämän päivän yliopistopedagogiikan merkittävimpiin läh
tökohtiin kuuluu ajatus oppijalähtöisestä oppimisesta. Tä
män suuntaisissa oppimisteorioissa (De Corte, 1995; Raus
tevon Wright & von Wright, 1994) oppiminen nähdään 
aktiivisena tiedon rakentamisen prosessina, joka tapahtuu 
opiskelijan aikaisempien tietojen pohjalta vuorovaikutuk
sessa toisten ihmisten kanssa. Keskeistä on, että oppiminen 
on opiskelijan oman toiminnan tulosta, ja tässä prosessis
sa opiskelijoiden itseohjautuvuus, henkinen kasvu ja itse
reflektiiviset valmiudet näyttelevätkin tärkeää osaa. Opet
tajan tehtävä on toimia oppimisprosessin fasilitaattorina 
eli edesauttajana. Tiedollisena auktoriteettina toimimisen 
sijaan opettajan odotetaan käyttävän osallistavia opetus
menetelmiä, joissa opiskelijoiden aktiivinen rooli korostuu.

Opettajan auktoriteettiaseman ja ylipäätään porrasteis
ten valtasuhteiden purkaminen näyttelee erityisen tärkeää 
osaa niin sanotussa feministisessä pedagogiikassa (Rekola 
& Vuorikoski, 2006). Tällä tarkoitetaan kriittisen pedago
giikan suuntaukseen kuuluvaa opetustapaa, jolla pyritään 
horjuttamaan vallitsevia tapoja ajatella ja määritellä asi
oita. Pyrkimyksenä on luoda opettajien ja opiskelijoiden 
välille tasaarvoinen oppimisyhteisö, jossa kaikki osallis
tujat nähdään aktiivisina toimijoina ja kokonaisina ihmi
sinä tunteineen ja kehoineen. Opiskelijoita pyritään voi
maannuttamaan ja heidän itsetiedostustaan ja itseilmai
suaan pyritään tukemaan. Autoritaarisen opetuksen mal
lin sijasta opiskelijoiden omille kokemuksille halutaan an
taa runsaasti tilaa. 

Opettajan valtaaseman purkaminen näyttäytyy peda
gogisena ihanteena myös käytännöllisemmässä mielessä. 
Hahl, Järvinen ja Juuti (2015) ovat tutkineet opiskelijoi
den ja opettajien käsityksiä ja kokemuksia opetuksesta ja 
opiskelusta kansainvälisessä englanninkielisessä opetta
jakoulutusohjelmassa Suomessa. Koska pääosa tällaisten 
ohjelmien opettajista puhuu suomea äidinkielenään, opis
kelijoiden englanninkielen taito voi monesti olla opettajan 
kielitaitoa parempi. Oppijalähtöisissä opetusmenetelmissä 
oli kuitenkin se etu, että opiskelijat saattoivat aktiivises
ti auttaa opettajia käsitteiden kääntämisessä ja vuorovai
kutustilanteiden hallinnassa. Oppijalähtöisyys tarjosi siis 
mahdollisuuden tarpeen tullen kääntää perinteiset opetta
ja ja opiskelijaroolit päinvastaisiksi. 

Entä kun opettajan valta-asema  
murtuu oikeasti?

Mitä opettajan valtaaseman purkamisesta sitten konkreet
tisesti seuraa? Monesti olemme kuulleet opettajien rapor
toivan myönteisistä kokemuksista: opiskelijat ovat innok
kaampia ja motivoituneempia, ja opettajakin kokee oppi
vansa paljon uutta. Oletettavaa onkin, että tällainen valta
aseman purkaminen toimii hyvin – niin kauan kuin opis
kelijat kaikesta huolimatta suhtautuvat opettajaansa riit
tävällä kunnioituksella. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun 
opettajan roolin ottaakin opiskelijoihinsa nähden eihege
monisessa asemassa olevan ihmisryhmän edustaja? Mitä 
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tapahtuu silloin, kun opettajan valtaaseman pedagogises
ti motivoitu häivyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, et
tä opettajalta viedään hänen vähäisimmätkin auktoriteet
tinsa rippeet?

Feministiseen pedagogiikkaan ideologisesti sitoutunei
den värillisten naisprofessorien kokemukset valkoisen 
opiskelijapopulaation opettamisesta (JohnsonBailey & 
Lee, 2005; Pittman, 2010; Rodriguez, 2008) ovat erittäin 
ikävää luettavaa. Kirjoittajien mukaan valtaväestöön kuu
luvat opiskelijat lähtökohtaisesti ja systemaattisesti ky
seenalaistavat värillisten naisprofessorien kompetenssia 
toimia yliopistoopettajina. Tätä taustaa vasten opettajien 
pyrkimykset luoda tasaarvoista oppimisyhteisöä, jossa 
opettajan auktoriteetti ei näyttele keskeistä osaa, tulkitaan 
lähinnä merkiksi heikkoudesta. Näin ollen – täysin oman 
feministisen ideologiansa vastaisesti – värilliset naispro
fessorit katsovat olevansa pakotettuja turvautumaan mo
niin sellaisiin perinteisin opettajan auktoriteettiasemaa 
pönkittäviin opetuskäytänteisiin, joita heidän valkoiset, 
feminististä pedagogiikkaa harjoittavat opettajakollegan
sa syvästi paheksuvat.

Myös Hahlin ym. (2015) mukaan perinteisten opetta
ja ja opiskelijaroolien vaihtaminen ei ollut ongelmatonta: 
opettajat kokivat roolien vaihtumisen heikentävän amma
tillisuuttaan. Kirjoittajien mukaan ei kuitenkaan ole syy
tä huoleen: ongelma on lähinnä opettajien oma kokemus 
heikentyneestä ammatillisesta kompetenssistaan ja ratkai
suksi ehdotetaankin opettajien itsetunnon kohentamista. 
Kuitenkin myös opiskelijat kokivat tällaiset tilanteet ongel
mallisiksi: he olivat turhautuneita ja huolissaan saaman
sa opetuksen tasosta. Toisin sanoen, ongelmana ei sitten
kään ollut vain opettajien kokemus heikentyneestä kom
petenssistaan vaan myös opiskelijoiden näkemys opetta
jiensa puutteellisesta kompetenssista. 

Vaikka opiskelijat olisivat omissa arvioinneissaan kuin
ka kohtuuttomia hyvänsä, monet tutkimustulokset (Kelly, 
2007; Kunter ym., 2013) viittaavat siihen, että opiskelijoi
den kokemukset opettajan tietotaidollisesta kompetenssis
ta ovat yhteydessä oppimistuloksiin. Siksi opettajan anta
ma vaikutelma omasta kompetenssistaan ei ole pedago
gisten ratkaisujen toimivuuden näkökulmasta lainkaan 
yhdentekevä asia.

Optimaalisten pedagogisten  
ratkaisujen henkilösidonnaisuus

Vaikka edellä kuvatut yliopistoopetuksen ongelmat voivat 
tuntua kaukaisilta, niihin sisältyy kuitenkin tärkeä viesti: 
se mikä teoreettisessa mielessä voi tuntua ihanteelliselta 
tavalta opettaa, toimii käytännössä ihanteellisesti ainoas
taan silloin, kun teoriaan upotetut julkilausumattomat kä
sitykset opettajan ja opiskelijoiden välisistä valtasuhteis
ta vastaavat todellisuutta. Niinpä esimerkiksi moni meis
tä valkoisista länsimaalaisista ei varmaankaan kohtaa suu
ria auktoriteettiongelmia opettaessaan eri puolilta maail
maa tulevia kansainvälisiä opiskelijoita konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaisesti. Kuitenkin joillakin meistä 
voi olla muita ominaisuuksia (esim. puutteellinen kielitai
to, alhainen akateeminen status, epäilyttävä tieteellinen 
tausta), jotka nakertavat opiskelijoidemme käsitystä meis

tä kompetentteina yliopistoopettajina. Silloin kun opiske
lijat orientoituvat opettajan puutteelliseen kompetenssiin, 
opettajan kaikki yritykset suunnata opetuksen painopistet
tä pois omista tiedoistaan ja taidoistaan nähdään helpos
ti ainoastaan lisätodisteena opettajan kompetenssin puut
teesta – selittelipä opettaja pedagogisia ratkaisujaan kuin
ka paljon hyvänsä.

Tätä kautta myös kysymys oppijalähtöisiin työtapoihin 
siirtymisestä on monisyisempi kuin esimerkiksi Hahlin 
ym. (2015) artikkelissa annetaan ymmärtää. Opettajien it
setuntoongelmien sijaan ongelmana saattavat olla moni
naiset valtaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat opettajien 
kompetenssiin ja uskottavuuteen opiskelijoiden silmissä ja 
sitä kautta opettajien mahdollisuuksiin soveltaa menestyk
sekkäästi oppijalähtöisiä menetelmiä. Voi ajatella, että jos 
opettaja on tunnustetusti arvostetussa asemassa joko sta
tuksensa tai erityisosaamisensa puolesta, opettajan kom
petenssi on turvattu vaikka valtarakenteita purettaisiinkin 
oppijalähtöisempiin työtapoihin siirtymällä. Opettaja voi 
tällöin huoletta toimia itsevarmasti ja luottaa siihen, ettei
vät opiskelijat kyseenalaista hänen kompetenssiaan vaik
ka hän aktiivisesti kutsuisi opiskelijoita avuksi esimerkik
si kielitaitonsa kompensointiin.

Jos opettajalla ei vielä ole vahvaa institutionaalista sta
tusta ja hänen kompetenssinsa opettaa kyseistä substans
sia ei välttämättä ole erityisen hyvä, on opettajan huomat
tavasti vaikeampaa siirtyä oppijalähtöisiin työtapoihin me
nettämättä kaikkea uskottavuuttaan. Oppijalähtöisiin työ
tapoihin siirtyminen antaa tällöin helposti opiskelijoille 
tunteen, että opettaja pyrkii välttelemään kompetenssin 
puutteensa esilletuloa laittamalla opiskelijat ”työskente
lemään puolestaan.” Ja tämä jos mikä on opiskelijoista 
usein turhauttavaa. Myöskään kompetenssin puutteen to
teaminen tietoiseksi pedagogiseksi strategiaksi ei välttä
mättä toimi. Jos opettajan kompetenssissa on joitakin sel
laisia puutteita, joita osallistavilla menetelmillä voi kom
pensoida, tällaisten opetuksellisten ratkaisujen selittämi
nenkin voi alkaa kuulostaa opiskelijoiden korvissa selitte
lemiseltä. Tilanne näyttäytyy opiskelijoille helposti siten, 
että opettaja vain pyrkii verhoamaan osaamattomuutensa 
nykyaikaisen oppimiskäsityksen ihanteisiin. Ja kun opet
taja ei koe menestyksekkäästi hallitsevansa tilannetta, ei 
opiskelijoiden käsitys opettajan kompetenssista lisäänny 
(Holzberger, Philipp & Kunter, 2013).

Pohdintaa

Erilaiset oppimistilanteet asettavat lähtökohtaisesti erilai
sia mahdollisuuksia opettajan kompetenssin esiintuomi
selle. Tutkimuksessa, jossa selvitettiin hyvän opettajan 
ominaisuuksia ongelmalähtöisten oppimistilanteiden oh
jaamisessa, todettiin, että opiskelijat suosivat opeteltavan 
substanssin vahvoja asiantuntijoita, jotka kuitenkaan eivät 
dominoi keskustelua vaan motivoivat ja tarvittaessa ohjai
levat opiskelijoiden keskustelua oikeille raiteille (Yee, Rad
hakrishnan & Ponnudurai, 2006). Opettajilta odotetaan siis 
vahvaa substanssiosaamista, mutta mahdollisuudet näyt
tää tätä osaamista itse opetustilanteessa ovat vähäisem
mät oppijalähtöisissä oppimistilanteissa kuin esimerkiksi 
perinteisessä luentoopetuksessa. Tällöin vaarana on, että 
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opiskelijoille opettajan kompetenssi määrittyy yhä enem
män opettajan lähtökohtaisen akateemisen tai muun sub
stanssiosaamista osoittavan statuksen perusteella. Opet
tajan, jolla syystä tai toisesta tällainen status on opiske
lijoiden silmissä heikko, on vaikea oppijalähtöisessä op
pimistilanteessa tuoda esille ja osoittaa omaa kompetens
siaan. Lienee hyvin paljon vaikeampaa tulla tunnustetuk
si kompetenttina fasilitaattorina kuin hyvänä perinteisenä 
luennoitsijana, jos opettajan status opiskelijoiden silmis
sä on alhainen.

Nähdäksemme olisi hyödyllistä tunnustaa, että oppija
lähtöisten opetusmenetelmien käyttö opetuksessa vaatii 
opettajalta tiettyä uskottavuutta ja kompetenssia opiskeli
joiden silmissä. Ja silloin, kun opettajan kompetenssi on 
opiskelijoiden silmissä vaakalaudalla, olisikin mielestäm
me reilua myöntää, ettei kaikilla opettajilla ole varaa sa
manlaisiin pedagogisiin ratkaisuihin. Jokaisella opettajal
la tulisi olla moraalinen oikeutus käyttää opetuksessaan 
sellaisia menetelmiä, jotka eivät sietämättömällä tavalla 
mitätöi hänen asemaansa opiskelijoiden silmissä. Ja tä
mä ei myöskään ole pois opiskelijoilta, jotka yleensä toi
vovat voivansa opiskella pätevän opettajan ohjauksessa. 
Opettajien itsetuntoongelmiin ja niiden korjaamisen tar
peeseen vetoaminen onkin tällaisissa tilanteissa nähdäk
semme vain uusi osoitus epäsymmetriasta, jossa hege
monisessa asemassa olevan ihmisryhmän edustajat – täs
sä tapauksessa riittävän vahvan lähtökohtaisen statuksen 
omaavat pedagogit – määrittävät todellisuutta omista läh
tökohdistaan käsin.

Melisa Stevanovic ja Elina Weiste työskentelevät 
tutkijatohtoreina Helsingin yliopiston huippuyksikössä 
Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa.
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Yliopistopedagoginen harjoittelu oman  
asiantuntijuuden näkyväksi tekemisenä

Kirjoituksessa eritellään omakohtaista kokemusta yliopistopedagogisista opinnoista, erityisesti opetusharjoittelus-
ta. Aluksi henkilökohtaiset tavoitteeni olivat varsin yksilökeskeiset ja pedagogisiin kysymyksiin keskittyneet, mutta 
jälkikäteen arvioiden harjoittelun merkitys jäsentyi laajempana ja yhteisöllisempänä kokemuksena asiantuntijuu-
den vahvistumisesta. Tätä kokemusta jäsennetään kirjoituksessa kolmen asiantuntijuuskokemuksen ulottuvuuden 
kautta.

Johdanto

Opetusharjoittelu on laajaalaisissa, yleisen pedagogisen 
pätevyyden antavissa opinnoissa keskeisessä asemassa, 
ja sen tavoitteena on muun muassa syventää pedagogista 
osaamista, edistää kykyä reflektoida opetukseen ja oppi
miseen liittyviä prosesseja sekä antaa monipuolinen kuva 
opettajan ja kouluttajan tehtävistä. Kuvaan tässä kirjoituk
sessa harjoittelun merkitystä yliopistoopettajan asiantun
tijuuden kehittymisessä analysoimalla omaa kokemustani 
yliopistopedagogisesta koulutuksesta. 

Omaa kokemustani kehystää se, että hakeutuessani yli
opistopedagogisiin opintoihin olin ollut erilaisissa työteh
tävissä yliopistolla jo yli 15 vuoden ajan. Opetuskokemus
ta oli vuosien varrella karttunut ilman, että olisin varsinai
sesti pysähtynyt pohtimaan omaa ammattitaitoani tai ke
hittymistarpeitani. Omana henkilökohtaisena tavoitteena
ni harjoittelulle olikin, että otan vastaan vaikutteita ja 
 ideoita avoimin silmin ja pyrin näin ravistelemaan ehkä 
urautuneitakin opetuskäytäntöjäni. Oman työn ulkopuoli
sessa harjoittelussa halusin mennä yliopistomaailman ul
kopuolelle katsomaan, millaisia opetuskulttuuri ja toimin
tatavat ovat ammattikorkeakoulussa. 

Turun yliopistossa, jossa työskentelen, harjoittelun laa
juus yliopistopedagogisissa opinnoissa on 12 opintopistet
tä, joista osa tehdään oman työn yhteydessä ja osa oman 
työn ulkopuolella (ks. Murtonen & Lappalainen 2014). 
Omassa työssä harjoitteluun sisältyi muun muassa oman 
opetustyön analysointi videoavusteisesti sekä yliopistope
dagogiikan opiskelijoiden vastavuoroiset toisten opetus
ten havainnoinnit. Ennakkoon eniten jännittämäni osio 
oli oman työn ulkopuolinen harjoittelu, jonka pääsin te
kemään Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpeda
gogikoulutuksessa. Seurasin Humakin opettajien työtä ja 
lisäksi opetin itse 20 tuntia. 

Asiantuntijuuden kokemuksen vahvistuminen 
harjoittelun kautta

Alun perin hahmotin harjoittelua koskevat tavoitteeni hy
vin yksilökeskeisesti ja pedagogisten kysymysten näkö
kulmasta. Jälkikäteen arvioiden harjoittelun merkittävim
mäksi anniksi osoittautui kuitenkin tätä laajemmin oman 
asiantuntijuuden vahvistumisen kokemus.  Prosessissa ei 
ole kyse vain yksilöllisestä kehityksestä, vaan myös sosi
aalisen tunnustuksen saamisesta omalle asiantuntijuudel
le. Asiantuntijuuden kokemukseen liittyvät Isopahkala
Bouret’n (2008) mukaan asiaankuuluva tietämys, tilanne
sidonnainen kyky toimia sekä luottamuksen ja varmuuden 
tunne, jotka kaikki ovat myös sidoksissa toisiinsa. Tämä 
jäsennys sopii hyvin kuvaamaan myös omaa kokemustani 
yliopistopedagogisen koulutuksen merkityksestä.

Yliopiston opetustyössä asiaankuuluva tietämys (Iso
pahkalaBouret 2008, 86–88) on koko ajan liikkeessä ja 
sidoksissa myös opettajan tutkijanidentiteettiin. Yhtäältä 
on kyse substanssitietämyksestä, jota pidetäänkin yliopis
tossa usein hyvän opettajuuden ensisijaisena tekijänä (ks. 
Sistonen ym. 2015). Toisaalta on kyse pedagogisesta osaa
misesta, ja tähän on pedagogisella koulutuksella mahdol
lisuus vaikuttaa. Pedagoginen osaaminen voi myös haas
taa perinteistä käsitystä asiantuntijuudesta, sillä opettajan 
rooliksi asettuu yhä vähemmän valmiin tiedon välittämi
nen ja yhä enemmän asettuminen eräänlaiseen kanssatut
kijan rooliin. Yliopistopedagogisen koulutuksen on todettu 
kehittävän opettajissa opiskelijakeskeistä opetusajattelua 
(Meriläinen 2015), ja itsekin koen, että olen tiedostanut 
entistä paremmin sen, mitä erilaiset pedagogiset ratkaisut 
tarkoittavat opiskelijan oppimisen kannalta. 

Paitsi että koen pedagoginen tietämykseni harjoittelu
vuoden aikana kasvaneen, myös uskallukseni tämän tietä
myksen käyttämiseen on lisääntynyt. Tämä asiantuntijuu
den osaalue liittyy IsopahkalaBouret’n (2008) jaottelus
sa tilannesidonnaiseen kykyyn toimia. Tähän kokemuk
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seen vaikuttavat paitsi konkreettiset työn reunaehdot, ku
ten työsuhteen laatu ja organisaation toimintatavat, myös 
se, miten asiantuntija kokee kuuluvansa verkostoihin se
kä miten hän kokee tulevansa kuulluksi. Yliopistoyhteisös
sä organisaation odotukset ja vaatimukset voidaan kokea 
hyvin ristiriitaisina (Nikkola & Harni, 2015), ja yliopisto
pedagogisen koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin oman 
toimijuuden rakentaminen tässä kontekstissa (Lahtinen & 
Nevgi, 2014). Oma kokemukseni on, että pedagogisessa 
koulutuksessa olen saanut uuden näkymän omiin toimin
tamahdollisuuksiini. Harjoittelu oman työn ulkopuolella 
auttoi kyseenalaistamaan totuttuja kaavoja ja näkemään 
toisin tekemisen mahdollisuuksia omassa työssä. 

Luottamuksen ja varmuuden tunne viittaa tunteeseen 
omien ratkaisujen pätevyydestä ja metatason ymmär
rykseen omasta työstä (IsopahkalaBouret, 2008, 88–89). 
Olennaista asiantuntijuuden tunnistamisessa on yhteisöl
lisyys ja yhteisössä tapahtuva reflektio (Lahtinen & Nev
gi, 2014). Muilta tieteenaloilta tulevien kollegojen vertais
havainnoinnit rakensivat omaa opettajuuttani myönteisel
lä tavalla. Itsensä ja oman opetuksensa ”näytille asettami
nen” voi tuntua intiimiltä, mutta kollegoiden kesken an
nettu arvostava palaute on oman ammattilaisuuden näky
väksi tekemisessä mielestäni tehokas työkalu. Oman työn 
ulkopuolisella harjoittelulla oli tässä myös tärkeä roolinsa. 
Halusin lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan  uusia 
opetustapoja, ja huolellisen valmistautumisen ja heittäyty
misen ansiosta pääsinkin kokemaan onnistumisen hetkiä 
ja jopa jonkinlaista opetustyön flow’ta. Ohjaavilta opetta
jilta sain positiivista ja vahvistavaa palautetta, mutta myös 
oma kokemus opetustilanteiden tavoitteiden toteutumises
ta oli palkitseva. 

Lopuksi

Oman yliopistopedagogisen harjoitteluni myötä pääsin 
osalliseksi laajemmasta opettajien yhteisöstä ja sain myös 
monia käytännön ideoita opetukseeni. Kokemus asian
tuntijuudesta on kontekstisidonnaista ja siksi uudet tilan
teet asettavat sen koetteelle (IsopahkalaBouret 2008, 91). 
Oman työn ulkopuolinen harjoittelu toimi erinomaisena 
peilauspintana omalle asiantuntijuudelle ja harjoittelu ko
konaisuudessaan antoi monipuolisesti aineksia oman am
matillisen osaamisen tunnistamiseen. Yliopistopedagogi
sella koulutuksella ei mielestäni olekaan vaikutusta vain 
opettajien pedagogisiin taitoihin tai muodollisiin päte
vyyksiin, vaan siihen liittyy myös laajempia, yhteisöllisesti 
vahvistavia näkökulmia. Tässä avainasemassa näen juuri 
oman kuplan ulkopuolelle kurottamisen. Yliopistopedago
gisen koulutuksen kehittämisessä tärkeää onkin, että yli
opistoopettajia rohkaistaan ylittämään rajoja niin yliopis
tomaailman sisällä kuin suuntaamaan yliopiston porttien 
ulkopuolellekin. Osaamisen koettelu oman mukavuus
alueen ulkopuolella voi venyttää asiantuntijuuden koke
musta yllättävilläkin tavoilla. 

Nina Haltia työskentelee tutkijatohtorina Turun yliopiston 
kasvatustieteiden laitoksella.

LÄHTEET
Isopahkala-Bouret, U. (2008). Asiantuntijuus kokemuksena. Aikuiskasvatus 28 (2), 84–93.
Lahtinen, A.-M. & Nevgi, A. (2014). Opettajana kehittymisen juonne Helsingin yliopiston 

yliopistopedagogisessa koulutuksessa. Yliopistopedagogiikka 21 (1), 51–55.
Meriläinen, M. (2015). Pedagogisen koulutuksen yhteys yliopisto-opettajien opetusajatte-

luun. Yliopistopedagogiikka 22 (2), 3–13.
Murtonen, M. & Lappalainen, M. (2014). Yliopistopedagogiset opinnot Turun yliopistossa. 

Yliopistopedagogiikka 21 (1), 42–44.
Nikkola, T. & Harni, E. (2015). Sisäistyneet ristiriidat, tunnetyö ja tietotyöläissubjektiviteetin 

rakentuminen. Aikuiskasvatus 35 (3), 244–253.
Sistonen, E., Riihiaho, S., Kiesi, T., Kyösola, S., Nikoskinen, K., Ojapelto, A. & Tuomisto, F. 

(2015). Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus? Yliopistopedagogiikka 22 (1), 52–54.



YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2016 • VOL. 23 • NRO 255KESKUSTELUA

Pirjo Mäkelä & Venla Jokela
pirjo.makela@helsinki.fi, venla.jokela@helsinki.fi

Englanti kasvintuotantotieteiden opetuskielenä – 
mahdollisuudet ja haasteet

Englanninkielinen opetus on lisääntynyt huomattavasti kaikkialla Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden ku-
luessa osittain opiskelijoiden liikkuvuuden lisääntymisen seurauksena. Helsingin yliopiston tavoitteena on lisätä 
kansainvälisyyttä muun muassa opetuksen ja tutkimuksen keinoin. Tämä on johtanut englanninkielen yhä laajamit-
taisempaan käyttöön opetuksessa. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata kirjallisuuteen nojaten kokemuksiamme 
englannin kielen käyttämisen haasteista ja mahdollisuuksista kasvintuotantotieteiden opetuksessa. Pohdimme, 
kuinka saada englanninkielinen opetus toimivaksi käytännöksi siihen liittyvistä haasteista huolimatta. Kasvintuotan-
totieteiden kansainvälinen maisteriohjelma on toiminut jo lähes 10 vuotta. Siitä saadut kokemukset ovat positiivisia 
ja valtaosa aloittaneista on valmistunut ohjelmasta. Englanninkielisen opetuksen on havaittu edistävän kaiken 
kaikkiaan oppimista ja kansainvälisyyttä. Englanninkielinen, usein kansainvälinen, oppimateriaali mahdollistaa 
ajankohtaisen ja korkeatasoisen tiedon hyödyntämisen opetuksessa ja luo samalla globaalin käsityksen alasta. 
Yhdeksi suurimmista haasteeksi koemme terminologiset pulmat, ja tämän ratkaisemiseksi esitämme kasvintuo-
tantotieteiden termistön luomista ainakin suomen- ja englanninkielisenä. Englannin kielen käytön epävarmuutta 
opetus- ja oppimistilanteissa voitaisiin parantaa hyödyntämällä laajemmin yliopiston kielikeskuksen kieltenopetus-
ta sekä opiskelijoiden opinto-ohjauksella jo kandidaatintutkintovaiheessa.

Englanninkielinen opetus ja  
kansainvälistyvä yliopisto-opetus

Englannista on globalisaation seurauksena muodostunut 
maailmanlaajuinen yleiskieli, sillä arviolta yli neljännes 
maailman väestöstä pystyy kommunikoimaan englannik
si. Eisyntyperäisiä englannin puhujia onkin jo enemmän 
kuin syntyperäisiä (Kaur, 2011). Euroopassa englanti on 
yleistynyt nopeasti opetuskielenä osittain Bolognan pro
sessin seurauksena, sillä vuonna 2002 englanninkielisiä 
maisteriohjelmia oli tarjolla alle 1000, kun vuonna 2013 
määrä oli jo lähes 6500 (BrennWhite & Faethe, 2013). Yh
teinen opetuskieli mahdollistaa opiskelijoiden ja opetta
jien liikkuvuuden sekä kansainvälisten kontaktien luomi
sen. Kielellä on kuitenkin merkittävä rooli kaiken astei
sessa vuorovaikutuksessa ja siten koko oppimisprosessis
sa (Dufva, 2013), joten opetuskielen valinta ei ole täysin 
ongelmatonta.

Helsingin yliopiston strategiana on ollut jo useiden vuo
sien ajan kansainvälisyys opetus ja kulttuuriministeriön 
strategian (OKM, 2009) mukaisesti, jossa kansainvälisyys 
on ollut yksi yliopistojen rahoituksen peruste. Tähän liit
tyen Helsingin yliopistoon perustettiin englanninkielisiä 
maisteriohjelmia, ja kasvintuotantotieteiden englannin
kieliseen maisteriohjelmaan valittiin ensimmäiset opiske
lijat vuonna 2007. Ohjelmassa on aloittanut syksyyn 2016 
mennessä 82 opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Opinnot 
ovat kestäneet keskimäärin kolme vuotta. Ohjelman on 

keskeyttänyt virallisesti ainoastaan neljä opiskelijaa (Vio
la NiklanderTeeri, 30.3.2016, henkilökohtainen tiedon
anto). Englanninkielisen opetuksen aloittamisen jälkeen 
muun muassa Erasmusvaihtoopiskelijoiden määrä on li
sääntynyt (maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa 73 
lähtijää ja 157 saapujaa vuonna 2015). Lähtevien opiskeli
joiden määrää on kuitenkin laskenut viime vuosina opin
toaikojen ja opintotukikuukausien rajaus (Sari Mikkola, 
11.4.2016, henkilökohtainen tiedonanto).

Kansainvälisen maisteriohjelman vuoksi maisterivai
heen opetus on kasvintuotantotieteissä järjestetty pää
asiassa englanniksi, joitakin poikkeuksia lukuun ottamat
ta. Näin ollen kaikki maisterivaiheessa olevat opiskeli
jat joutuvat jossain vaiheessa opiskelemaan englanniksi, 
vaikka opintosuoritusten tekeminen, esimerkiksi tenttei
hin vastaaminen, on äidinkielenään suomea tai ruotsia 
puhuvilla mahdollista omalla äidinkielellään. Kaikkien 
kurssille osallistuvien opiskelijoiden (ja opettajien) olles
sa suomen tai ruotsinkielisiä, opetus järjestetään omalla 
äidinkielellä.

Kansainvälisten maisteriohjelmien lisäksi kasvintuo
tantotieteissä on pohjoismaista opetusyhteistyötä muun 
 muassa NOVAn (Nordic Forestry, Veterinary and Agricul
tural University Network) ja BOVAn (Baltic Forestry, Vete
rinary and Agricultural University Network) verkostojen 
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kautta. NOVA rahoittaa pohjoismaisena yhteistyönä jär
jestettäviä maisteri ja tohtorikursseja yhteistyöverkoston 
yliopistoissa.

Tässä artikkelissa kuvaamme englannin kielen käyttä
misen haasteita ja mahdollisuuksia opetuskielenä kasvin
tuotantotieteiden opetuksessa maataloustieteiden laitok
sella ja pohdimme, kuinka saada englanninkielinen ope
tus toimivaksi käytännöksi haasteista huolimatta. Artik
kelimme perustuu omiin kokemuksiimme opettajina sekä 
kirjallisuuteen.

Kasvintuotantotieteiden ammattisanaston 
hallinnan haasteet eri kielillä

Englanninkielisen opetuksen myötä kasvintuotantotietei
den opetuksessa haasteeksi on noussut alan suomen ja 
ruotsinkielisen terminologian osaaminen, kuten myös 
Hahl, Järvinen ja Juuti (2014) ovat tuoneet aiemmin esille. 
Alan ammateissa työskenneltäessä on osattava terminolo
gia, jotta kommunikointi yhteistyötahojen kanssa onnis
tuu. Opiskelijat ovat useampaan otteeseen kommentoineet, 
ettei alan englanninkielisten termien käännöksiä löydy sa
nakirjoista. Opiskelijat ovat myös toivoneet suomenkielis
tä opetusta syventävillä kursseilla, jotta he pystyisivät ai
dosti omaksumaan opetettavat asiat. Yhtenä ratkaisuna 
on esitetty nettisanakirjan laatimista, kuten Ruotsin Maa
talousyliopistossa on tehty jo vuosia sitten. Maataloustie
teiden laitoksella valmistellaan parhaillaan suomenkielis
tä termistöä ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja se kään
netään myös ruotsiksi. Tätä termistöä voisi mahdollisesti 
kehittää edelleen muokkaamalla siitä kolmikielinen ver
sio. Termien osaaminen vaikuttaa myös siihen, miten hy
vin opiskelija pystyy ymmärtämään ja hahmottamaan ope
tettuja ilmiöitä ja itse opetusta, sillä kielellä on keskeinen 
merkitys erityisesti osaamisen tukemisessa ja edistämi
sessä (Dufva, 2013). Alan terminologian osaaminen myös 
englanniksi on kuitenkin tärkeää myöhemmällä työuralla, 
jolloin yhä useampi toimii kansainvälisessä ympäristössä.

Haasteena englannin kielen taitojen 
heterogeenisyys

Sekä opettajat että opiskelijat ovat kokeneet englannin
kielen käytön haasteena oppimistilanteissa. Hahlin ym. 
(2014) mukaan vieraalla kielellä opetettaessa aikaa kuluu 
samojen asioiden ilmaisemiseen enemmän kuin omalla äi
dinkielellä opetettaessa. Opettajina olemme joutuneet har
kitsemaan entistä huolellisemmin luentojen sisältöjä, ja 
suunnitteluun ja valmisteluun on kulunut huomattavasti 
enemmän aikaa (vrt. Airey, 2011). Toisaalta myös opiske
lijoiden osallistuminen esimerkiksi keskusteluun on saat
tanut jäädä niukemmaksi kieliongelmien vuoksi, ja tämä 
asettaa lisävaatimuksia opettajan pedagogisille kyvyille 
myös Aireyn (2011) ja Hahlin ym. (2014) mukaan. Airey 
(2011) on todennut, että englanninkielisen opetuksen laa
tu saattaa heiketä verrattuna omalla äidinkielellä annet
tuun opetukseen. Tätä vahvistavat myös kasvintuotanto
tieteiden opiskelijoiden kokemukset siitä, että opettajan 

”tankeroenglanti” häiritsee etenkin luentotilanteissa (vrt. 
Hahl ym., 2014), ja voi osaltaan heikentää oppimistulok

sia. Ratkaisuksi opettajien kieliongelmiin on ehdotettu kie
likoulutusta (Airey, 2011), jota Helsingin yliopistossa tar
joaa esimerkiksi Kielikeskus.

Opettajilla kielitaidon puute ei yleensä ole merkittävin 
syy englanninkielisen opetuksen mahdolliseen välttelyyn, 
vaan esteenä saattaa olla rohkeus käyttää kieltä opetukses
sa. Toisaalta opettajalta vaaditaan myös joustavuutta ope
tuksessa, koska tavallisesti kursseilla ei ole kuin muuta
mia kansainvälisiä opiskelijoita, ja suomalaiset opiskelijat 
kyselevät lisätietoja suomeksi. Opettajan täytyy olla kyke
nevä opettaman kahdella eri kielellä ja käyttämään jousta
vasti eri kielten ammattisanastoja omassa opetuksessaan. 
Opettajan heikko kielitaito tai arkuus kielenkäyttöön voi 
kuitenkin aiheuttaa myös hänen valtaasemansa tai asian
tuntijuuden uskottavuuden murenemisen, minkä ovat ha
vainneet myös Hahl ym. (2014).

Englanti opetuskielenä on haastavaa opiskelijoille, jot
ka pitävät kielitaitoaan heikkona tai ovat varsin ujoja käyt
tämään sitä. Suomen koululaitos keskittyi pitkään kielten 
opetuksessa ainoastaan kirjalliseen tuottamiseen, jolloin 
suullinen ilmaisu jäi täysin huomioimatta (Taavitsainen & 
Pahta, 2004). Vielä tänäänkin on havaittavissa, ettei osal
la opiskelijoista ole rohkeutta englannin käyttämiseen ei
kä omalta mukavuusalueelta uskalleta irtautua – tämä nä
kyy esimerkiksi ryhmätöiden ryhmien muodostuksessa. 
Yritämme kuitenkin kannustaa opiskelijoita sekaryhmiin 
ryhmätöissä.

Englanti opetuskielenä on nostanut esiin myös plagiaa
tiokysymyksen. Vieraalla kielellä operoitaessa ajatusten 
ilmaiseminen on haasteellista (Hahl ym., 2014). Vuosien 
mittaan on ilmennyt, että eri maista lähtöisin olevien opis
kelijoiden käsitykset plagiaatiosta vaihtelevat, esimerkik
si lauseiden ja kappaleiden kopioiminen on ollut joistakin 
täysin hyväksyttävää, kunhan tieto alkuperäislähteestä on 
esitetty. Joissakin kulttuureissa tällaista kopiointia pide
tään jopa suosionosoituksena alkuperäiselle julkaisijalle 
(Holmes, 2004). Helsingin yliopiston ”Älä kopsaa”verkko
sivut ovatkin olleet tarpeen, ja useimmiten ohjaus verkko
sivuihin tutustumiseen on riittänyt. Kasvintuotantotieteis
sä plagiaatioyritykset ovat rajoittuneet lähinnä kurssien 
kotiesseissä tapahtuvaan luentomateriaalin kopioimiseen, 
johon on puututtu heti, ja selvennetty opiskelijoille miksi 
tällainen toimintatapa on väärä.

Englanninkielinen opetus oppimisen ja 
kansainvälisyyden edistäjänä

Englanninkielinen opetus luo runsaasti mahdollisuuksia 
kansainvälisyyden näkökulmasta. Elinkeinoelämän kes
kusliitto (EK) pitää kielitaitoa kilpailuetuna työelämässä. 
EK:n mukaan kielitaito ei ole vain isojen kansainvälisten 
yritysten toimintaedellytys, vaan myös pkyritysten arki
päivää. Kieliosaamisessa on tapahtunut EK:n tekemän tut
kimuksen mukaan laajentumista eri henkilöstöryh mien 
kesken; johdon ja asiantuntijoitten lisäksi suorittavan ta
son työntekijöillä kielitaitoa voidaan pitää osana ammatil
lista perusosaamista. (EK, 2014.)

Cianflone, Di Bella ja Mo Dugo (2011) näkevät englan
ninkielisen opetuksen edistäneen italiankielisten opiskeli
joiden oppimista ja opiskelumotivaatiota ainakin elintarvi
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ketieteissä, sillä opiskelijoiden tieteenalakohtainen sanas
to on kehittynyt ja siten poistanut esteitä kansainvälisen 
vuorovaikutuksen tieltä. Myös suomalaisten kasvintuo
tantotieteiden opiskelijoiden olisi hyvä nähdä kansainväli
nen oppimisympäristö mahdollisuutena kehittyä kansain
väliseksi osaajaksi. Ryhmätöiden tekeminen kansainväli
sessä joukossa tuo usein kaivattua vuorovaikutusta tois
ten kulttuurien kanssa sekä tarjoaa laajemman näkökul
man  asioiden käsittelyyn. Timosen ja Kantelisen (2013) 
mukaan kansainvälisessä ryhmässä työskentely kasvattaa 
opiskelijoita moninaisuuden kohtaamiseen ja se myös li
sää opiskelijoiden reflektiota heidän kokemuksistaan. Kan
sainvälisessä maisteriohjelmassa ja NOVAkursseilla kas
vintuotantotieteiden opiskelijat pystyvät luomaan kontak
teja ulkomaille ja samalla kynnys tulevaisuuden yhä kan
sainvälisempään jatkoopiskeluun ja työskentelyyn madal
tuu. Kasvintuotantotieteissä on ollut jo pitkään mahdollis
ta tehdä maatalous tai erikoisharjoittelu ulkomailla, tehdä 
opinnäytetyö ulkomailla ja yleisesti ottaa osaa kansainvä
liseen opiskelijatoimintaan.

Yhteenvetona

Olemme esittäneet englannin käytön haasteita ja mahdol
lisuuksia kasvintuotantotieteiden opetuskielenä omiin ko
kemuksiimme ja kirjallisuuteen nojaten. Yhdeksi suurim
mista haasteista koemme terminologiset pulmat, ja tämän 
ratkaisemiseksi esitämme kasvintuotantotieteiden termis
tön luomista ainakin suomen ja englanninkielisenä. Eng
lannin kielen käytön epävarmuutta opetus ja oppimisti
lanteissa voitaisiin parantaa hyödyntämällä laajemmin yli
opiston kielikeskuksen kieltenopetusta sekä opiskelijoiden 
opintoohjauksella jo kandidaatintutkintovaiheessa. Eri
tyishuomiota tulisi kiinnittää opiskelijoihin, jotka kokevat 
englannin kielitaitonsa olevan heikko.

Englanninkielinen opetus edistää kaiken kaikkiaan op
pimista ja kansainvälisyyttä. Kasvintuotantotieteiden op
pimateriaali on pääsääntöisesti nykyisin englanninkielis
tä. Englanninkielinen, usein kansainvälinen, oppimate
riaali mahdollistaa ajankohtaisen ja korkeatasoisen tie
don hyödyntämisen opetuksessa ja luo samalla globaa
lin käsityksen alasta. Englanninkielinen opetus kannustaa 
opiskelijoita osallistumaan vaihtoohjelmiin ja kansainvä
lisille kursseille ja luomaan kansainvälisiä kontakteja. Yli
opistoopettajien kannattaisi myös rohkaistua kansainvä
liseen yhteistyöhön esimerkiksi Erasmusopettajavaihdon 
kautta. Mielestämme Helsingin yliopiston asettama tavoi
te kansainvälisestä opetuksesta toteutuu hyvin kasvin
tuotantotieteiden opetuksessa, ja haasteista huolimatta 
 näemme englanninkielisessä opetuksessa enemmän hyö
tyjä kuin haittoja.

Pirjo Mäkelä työskentelee professorina ja Venla Jokela 
koulutussuunnittelijana Helsingin yliopiston 
maataloustieteiden laitoksella.
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Tunteet pelissä: Arviointiin ja oppimiseen liittyvistä 
tunteista

Tunteet säätelevät kaikkea toimintaamme. Ne vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi oppimiseen. Tunteista kannat-
taakin kiinnostua myös yliopisto-opetuksessa, jota on perinteisesti pidetty rationaalisena ja vähemmän emotionaa-
lisena toimintana. Pohdin kirjoituksessani tunteiden vaikutusta arviointi- ja oppimisprosesseihin. Lähtökohtanani 
on subjektiivinen kokemus tutkielman arvioinnista ja siihen liittyvistä tunteista. Käsittelen myös tutkimustietoa 
tunteiden yhteydestä oppimiseen. Riskitekijöitä näyttäisivät olevan epävarmuus sekä tunteiden peittely. Tilanteiden 
tietoinen uudelleen arvioiminen taas näyttäisi edistävän tunteiden käsittelyä ja oppimista. Kirjoitukseni lopuksi esi-
tän joitakin ajatuksia siitä, miten tunteiden käsittelyä voisi edistää murroksessa olevassa yliopistoyhteisössä siten, 
että täysipainoinen oppiminen ja osallistuminen – ja ilo – olisivat edelleen mahdollisia yhteisössämme. 

Johdanto

Oppimisen arvioinnissa sekä arvioijan että arvioitavan 
tunteilla on suurempi merkitys kuin yleensä tunnistetaan. 
Havahduin huomaamaan tunteiden merkityksen keskus
tellessani erään pro gradu tutkielman arvosanasta kolle
gani kanssa. Olimme suunnilleen yhtä mieltä arvioinnista, 
mutta arvolauseehdotuksemme sijoittui kahden arvosa
nan väliin. Huomasin ryhtyväni pohtimaan, mitä kirjoit
taja itse mahtoi ajatella arvosanastaan. Odottiko hän kor
keampaa ja pettyisi, jos päätyisimme alempaan arvolau
seeseen, vai oliko mahdollisesti niin, että hän odotti jopa 
heikompaa ja olisi suorastaan ihmeissään, jos arvosana 
olisikin parempi? Huomasin uppoutuneeni pohtimaan, mi
tä ympäristö odotti minulta ja miten pystyisin vastaamaan 
odotuksiin. Juuri niinhän arvioinnissa ei pitäisi käydä. 

Pohdimme kyseisen gradun arvostelua arviointimatrii
sin kriteereitä apuna käyttäen. Työ sopi kumpaankin ar
volauseeseen osin, mutta molemmissa vaihtoehdoissa oli 
ongelmia; työ täytti selvästi alemman arvolauseen kritee
rit ja ylitti ne monin paikoin, mutta kaikki analyysit eivät 
ihan yltäneet ylempään. Työssä saatiin kuitenkin kiinnos
tavia uusiakin tuloksia ja aihepiiri oli yhteiskunnallisesti 
merkittävä. Nämä kriteerit kuuluvat nimenomaan ylem
män arvolauseen työhön. 

Arvioinnin hankaluutta lisää entisestään se, että proses
siin liittyy monenlaisia tunteita; tunteet johtavat pohdin
toihin, joiden ei pitäisi tulla osaksi ”objektiivista” arvioin
tia. Edellä kuvaamassani tapauksessa ajauduin tunteineni 
seuraavan kaltaisille poluille: pelkäsin antavani liian hy
vän arvosanan, koska olin ohjatessani oppinut tuntemaan 
työn kirjoittanutta opiskelijaa ja pidin häntä mukavana. 
Toisaalta sama seikka saattoi vaikuttaa myös käänteisesti: 
yhtä hyvin voisin päätyä antamaan liian huonon arvosa

nan siksi, että välttäisin antamasta liian hyvää. Koska ar
viointiprosessiini uhkasi tuppautua ylimääräisiä, nimen
omaan tunteisiin liittyviä tekijöitä, päätin perehtyä niiden 
maailmaan tarkemmin. 

Käsittelen seuraavaksi tunteiden vaikutusta arviointi ja 
oppimisprosesseihin ja pohdin, millaisista tunteisiin liit
tyvistä seikoista opettajan olisi hyvä olla tietoinen edis
tääkseen oppimista eikä ainakaan estääkseen sitä. Hyö
dynnän kirjallisuuden lisäksi yliopistopedagogiikan oppi
materiaaleja kahdelta eri luentosarjalta, joissa olen saa
nut olla mukana.

Tutkimustietoa tunteista

Tunteet eli emootiot ovat fysiologisperustaisia reaktioita, 
jotka koordinoivat mielen ja kehon yhteisiä affektiivisia, 
kognitiivisia ja motivationaalisia prosesseja ja säätelevät 
siten käyttäytymistämme (Pekrun, 2006; Nummenmaa, 
2010; Nevgi, 25.9.2015). Tunteiden ilmaiseminen kuu
luu myös perustavasti jokapäiväiseen vuorovaikutukseen; 
tunteet hakevat ilmaisunsa tavalla tai toisella (Peräkylä & 
Sorjonen, 2012). Tunnejärjestelmien tehokkuus käyttäyty
misen säätelijöinä perustuu siihen, että tunnejärjestelmät 
voivat muuttaa käyttäytymistämme salamannopeasti ja ne 
ovat muokkautuvia (Pyhältö & Toom, 1.11.2012). Yliopis
toopetuksessa tunteita ei ole totuttu pitämään kovinkaan 
tärkeinä, koska on ajateltu opiskelun olevan ensisijaisesti 
kognitiivista ja rationaalista toimintaa. Tunteista kannat
taa kuitenkin kiinnostua, koska ne vaikuttavat olennaisesti 
siihen, miten opimme (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). 

Tunteet voidaan jakaa yhtäältä positiivisiin ja negatiivi
siin, toisaalta aktivoiviin, neutraaleihin ja epäaktivoiviin 
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tunteisiin (Pyhältö & Toom, 1.11.2012): Aktivoivia posi
tiivisia tunteita ovat esimerkiksi ilo, ylpeys, toiveikkuus 
ja innostus, aktivoivia negatiivisia taas häpeä, ahdistus 
ja viha. Onnellisuutta pidetään aktivoinnin suhteen neut
raalina positiivisena tunteena, surullisuutta taas neutraa
lina negatiivisena tunteena. Epäaktivoiviin tunteisiin kuu
luvat helpotus, rentous ja rauhallisuus sekä tylsistyminen, 
toivottomuus, uupumus ja väsymys. Näistä kolme ensim
mäistä kuuluvat positiivisiin ja loput negatiivisiin tuntei
siin. Csíkszentmihályn (1993) mukaan oppimisen kannal
ta on olennaista, miten tunteet suhteutuvat koettuun haas
teeseen ja koettuun osaamiseen. Esimerkiksi flowkoke
muksessa sekä koettu osaaminen että koettu haaste ovat 
korkeita. Ahdistuksessa taas koettu haaste on korkea, mut
ta osaaminen tuntuu matalalta. Apatiassa molemmat ovat 
matalia. Apatian kourissa on vaikea oppia mitään.

Positiiviset tunteet saavat meidät kokeilemaan vapaam
min uusia ajattelun ja käyttäytymisen muotoja – ne lisää
vät luovuutta. Positiivisilla tunteilla on myös tapana tart
tua ja siten ne tukevat esimerkiksi tiedeyhteisön jäsenten 
hyvinvointia (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993; Pyhäl
tö & Toom, 1.11.2012). Hyvä tuottaa lisää hyvää, sillä po
sitiiviset tunteet paitsi aiheutuvat hyvästä suorituksesta 
myös aiheuttavat sitä; tutkimusten mukaan näyttää sil
tä, että positiiviset tunteet parantavat kognitiivista suo
ritusta (Lyubomirsky, King & Diener, 2005). Ryhmätyös
kentelyn arvioinnin tutkimuksissa on selvinnyt, että epä
varmuus arviointiperusteista ja ryhmän jäsenten välisestä 
luottamuksesta synnyttää opiskelijoiden välille jännitteitä 
ja johtaa siihen, että opiskelijat valitsevat turvallisia työ
tapoja eivätkä uskalla ottaa riskejä – tämä puolestaan vai
kuttaa käänteisesti luovuuteen, koska luovuus edellyttää 
juuri riskin ottamista (Orr, 2010).

Arviointimenetelmien epävarmuuden aiheuttama tur
vallisuushakuisuus voisi selittyä sillä, että epävarmuus 
ylipäätään näyttää aiheuttavan stressiä. Voutilaisen ym. 
(2014) tutkimuksesta ilmenee, että ambivalenssi lisää psy
kofysiologisia stressireaktioita. Tutkimus toteutettiin siten, 
että toisilleen ennalta tuntemattomat keskustelijaparit ker
toivat toisilleen kertomuksia, jotka olivat valenssiltaan jo
ko positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Keskustelut vi
deoitiin ja molempien keskustelijoiden psykofysiologisia 
reaktioita, kuten käsien hikoilua ja sydämen sykettä, mi
tattiin keskustelujen ajan. Tutkimuksesta selvisi, että am
bivalentit kertomukset aiheuttavat jopa negatiivisia enem
män stressireaktioita. Lisäksi selvisi, että keskustelijoiden 
psykofyysiset reaktiot alkoivat muistuttaa toisiaan erityi
sesti positiivisten kertomusten huippukohdissa. Tämä voi
si luultavasti selittää positiivisten tunteiden ”tarttumista”.1 

Koska positiiviset tunteet edistävät oppimista ja lisäävät 
luovuutta, arviointi ja palaute kannattaisi antaa positiivi
sessa hengessä. Runsaan negatiivisen palautteen on näh
ty aiheuttavan uupumusta jopa koululaisille (Korhonen, 
10.11.2015). Akateemisessa maailmassa ongelmaksi nou

1 Samasta aineistosta selvisi myös, että kertomuksen vastaanottajan 
myötäelävä osallistuminen vähentää kertojan stressireaktioita, mutta li
sää vastaavasti kuulijan stressiä – vuorovaikutustilanteessa osallistujat 
voivat siis jakaa emotionaalista taakkaa jopa fysiologisella tasolla (Pe
räkylä ym., 2015).

see kuitenkin se, että ohjaaja ei voi olla vain ratkaisujen 
mahdollistaja vaan hänen pitää toimia portinvartijana: hä
nen velvollisuutensa on kertoa, jos jokin opiskelijan toi
minnassa on esimerkiksi tieteellisten käytäntöjen vastais
ta (Vehviläinen ym., 2009). Ongelmia voi syntyä korjaavan 
palautteen kohdalla esimerkiksi siitä, että etenkin aloitte
levat kirjoittajat voivat samaistua tekstiinsä ja kokea kritii
kin itseensä kohdistuvana (Nummenmaa & Pyhältö, 2012).

Avain voisi olla palautteen antamisen ja vastaanottami
sen riittävässä harjoittelussa, etenkin jos harjoittelulle löy
tyy sellaisia muotoja, jotka mahdollistavat tunteiden tur
vallisen työstämisen luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tut
kimusten mukaan on nimittäin niin, että paitsi tunteet it
sessään, etenkin niiden säätely vaikuttaa oppimiseen; esi
merkiksi negatiivisten tunteiden peittämisen on osoitettu 
lisäävän stressiä, heikentävän muistamista ja vaikuttavan 
kielteisesti tapaan olla vuorovaikutuksessa, kun taas tilan
teiden tietoinen uudelleen arvioiminen näyttäisi edistävän 
tunteiden käsittelyä ja oppimista (Gross, 2002; Juujärvi & 
Nummenmaa, 2004). Orrin (2010) ryhmätyöskentelyn ar
viointia analysoivassa tutkimuksessa päädyttiin suositte
lemaan eri toimijoiden dialogia, jossa keskusteltaisiin ryh
mäprosessien haasteista sekä toiminnan luonteesta ja ar
viointikriteereistä. Voidaan varmaan ajatella, että dialo
gi mahdollistaisi juuri tilanteiden uudelleen arvioimista 
ja voisi siten toimia myös tunteiden käsittelyn areenana. 

Sekä ryhmätoiminnan että sen arvioinnin kehittäminen 
ovat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tutkimukseen perus
tuvassa yliopistoopetuksessa. Arviointi vaikuttaa merkit
tävästi siihen, miten opiskelijat osallistuvat ryhmätöihin 
(Orr, 2010). Hyvä ryhmä myös inspiroi ja tarjoaa tutkimuk
sellista tukea (Nummenmaa & Lautamatti, 2004). Vaikka 
esimerkiksi flowkokemuksiin päästään parhaiten virittä
vissä tunnelmissa, ryhmän toimintaa edistävät parhaiten 
positiiviset mutta vähemmän virittävät tunteet; rauhalli
nen, positiivisesti virittynyt ilmapiiri mahdollistaa sen, et
tä kaikki osallistujat pääsevät tuomaan osaamistaan esiin 
tasapuolisesti (Nummenmaa & Pyhältö, 2012).

Lopuksi

Olen tässä kirjoituksessani lähtenyt purkamaan sitä, miten 
tunteet osallistuvat arviointi ja oppimisprosesseihin. Kim
moke kirjoittamiselle syntyi arviointikokemuksestani, jo
hon tunteet tuntuivat sekoittuvan varsin epäakateemisella 
tavalla – siitäkin huolimatta, että olen yliopistopedagogii
kan opinnoissani perehtynyt arvioinnin kysymyksiin aivan 
viime aikoina. Toki voi olla, että juuri opintojen ansiosta 
olin tunneprosesseistani tavallista tietoisempi. 

Mitä sitten selvisi – ja ennen kaikkea, mitä siitä voidaan 
päätellä? Ensinnäkin voidaan todeta, että tunteet ovat kiin
teä osa sekä arviointi että oppimisprosesseja; ne säätele
vät kaikkea käyttäytymistämme, joten ne ovat akateemi
sissakin prosesseissa perustavasti mukana. Tunteet tulevat 
myös tavalla tai toisella ilmi. Todennäköisesti vaikutus
mahdollisuutemme ovat parhaat juuri tunteiden ilmaisun 
kohdalla; emme suoranaisesti pysty vaikuttamaan sydä
memme sykkeeseen tai käsiemme hikoiluun, mutta voim
me valita, millaisilla sanallisilla keinoilla tuomme tuntei
tamme vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi voimme käsitel
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lä tunteitamme jälkikäteen – esimerkiksi pohtimalla niitä 
ryhmässä. Instituution tehtävä olisi luoda rakenteet, jotka 
mahdollistavat tunteiden työstämisen oppimista edistäväl
lä tavalla (ks. myös Ansela, 2015).

Oppimisprosessin kannalta näyttää olevan erityisen 
olennaista, että tunteiden ilmaisulle ja niiden uudelleen 
käsittelylle olisi tilaa; tilanteiden tietoinen uudelleen ar
viointi näyttäisi edistävän oppimista, kun taas tunteiden 
peittely suorastaan estää sitä. Merkittävää olisi myös epä
varmuuden vähentäminen; epävarmuus lisää stressiä ja 
saa ihmiset turvautumaan totuttuihin työtapoihin. Se siis 
heikentää suorituksia ja vähentää luovuutta. Epävarmuu
den vähentäminen on iso haaste yhteisössä, joka on pe
rustavasti murroksessa. Epävarmuutta voisi ehkä kuiten
kin pyrkiä ehkäisemään avoimuudella ja tunteiden työs
tämisen kulttuurilla – jonka toimiakseen olisi toteudutta
va luottamuksellisessa ilmapiirissä ja ulotuttava koko yh
teisöön. Yksi mahdollisuus voisi olla työnohjauskulttuuri, 
joka toimisi vertaismentoroinnin käytännöillä. Lisäksi oli
si tärkeää, että yhteisössä olisi tilaa positiivisille tunteille; 
ne parantavat suorituskykyä ja tuottavat siten myös lisää 
positiivisia tunteita. Parhaimmillaan ne saavat siis hyvän 
kiertämään.

Kirjoitukseni lopuksi paljastan, että päädyimme ehdot
tamaan johdannossa esitellylle tutkielmalle pohtimistam
me arvolauseista korkeampaa. Huomasin, että päätös ai
heutti minussa aktivoivan positiivisen tunteen: tulin iloi
seksi. Tuntuu mukavalta, että ohjaamani opiskelija saa 
positiivista palautetta työstä, jonka teki ripeästi ja aika
tauluun nähden varsin mallikkaasti. On myös inspiroivaa 
huomata, miten antamani hajanaiset kommentit paikoi
tellen kaoottiselta vaikuttavaan tekstiin ovat muotoutu
neet selkeäksi, lukijaa hyvin johdattelevaksi tutkielmak
si, jota on ilo lukea. 

Marjo Savijärvi työskentelee suomen kielen 
tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.
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E-kirjat apuna opetuksessa – kokemuksia kotimaisten 
e-kurssikirjojen pilotoinnista korkeakouluissa

Suomalaiset e-kirjatoimittajat ja kirjastot ovat yhdessä kehittäneet uudenlaisia e-kirjojen lisenssimalleja, joilla 
voidaan nykyistä paremmin tarjota opiskelijoille ja opettajille pääsy korkeakoulujen hankkimiin e-kirjoihin silloin 
kun niitä eniten tarvitaan. Vaikka e-kirjojen saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyy ongelmia, on niistä selvästi myös 
hyötyä opinnoissa ja opetuksessa. 

Yhteistyöllä lisää e-kurssikirjoja korkeakouluille

Kurssikirjojen saatavuuteen kohdistuu usein suuri paine 
juuri ennen tenttejä. Ruuhkatilanteessa kirjaston painetut 
kirjat eivät riitä kaikille tarvitsijoille. Ekirja voisi olla rat
kaisu tähän ongelmaan, mutta erityisesti kotimaisten kus
tantajien ongelmana on ollut, että kaikki kustantajat eivät 
myy ekirjoja kirjastoille. Jos kirjasto on saanut ostettua 
ekirjoja, on niihin saattanut liittyä tiukkoja rajauksia siitä, 
kuinka moni voi käyttää kirjaa yhtäaikaisesti. 

Näihin ongelmiin korkeakoulukirjastot ovat hakeneet 
ratkaisuja FinELibkonsortion ekirjaprojektissa yhdessä 
hankkeeseen osallistuneiden kustantajien ja ekirjavälit
täjän kanssa. Lukuvuoden 2015–2016 kestäneessä ekir
japrojektissa pilotoitiin lisenssimalleja, joilla kurssikirja
pulaa voitaisiin helpottaa tarjoamalla useille käyttäjille 
samanaikainen lukuoikeus ekirjaan. Projektia koordinoi 
Kansalliskirjasto.

Ekirjaprojektissa selvitettiin kirjastojen tarpeita ekirja
lisensseille, kartoitettiin kustantajien ja alustantoimittajan 
mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen ja kerättiin tietoa 
korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien ekirjojen käyttö
kokemuksista. Pilotoinnissa testattiin kahta lisenssimallia: 
yhtäaikaisten käyttäjien lisenssejä sekä lainakertapaket
teja. Yhtäaikaisten käyttäjien mallissa kirjastot ostivat li
senssin, jolla tietty määrä käyttäjiä (1, 3, 5, 20 tai 50) pys
tyi lukemaan kirjaa yhtä aikaa. Lainakertapaketin mallis
sa kirjasto osti tietyn määrän lainoja (25, 50, 100, 200 tai 
400), jotka kuluivat sitä mukaa kun kirjoja luettiin. Tässä 
mallissa ei ollut rajoitusta sille, kuinka moni käyttäjä voi 
käyttää kirjaa yhtä aikaa, mutta lainakertojen loputtua kir
jaa ei enää päässyt lukemaan. Kaikkien lisenssien voimas
saolo oli rajattu korkeintaan pilotointilukuvuodeksi.

Ekirjapilotissa oli mukana yhteensä 250 ekirjaa Edital
ta, Gaudeamukselta, Vastapainolta ja PSkustannukselta. 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut hankkivat ja käyttivät 
ekirjoja Ellibsin ekirjaalustan kautta. 

Sekä yliopistokirjastot että mukana olleet kustantajat 

ovat kokeneet projektin hyödylliseksi, ja kustantajat ovat 
olleet kiinnostuneita tarjoamaan ekirjoja korkeakoulukir
jastoille myös jatkossa. Pilotoidut lisenssimallit jatkavat 
myös kokeilun jälkeen, ja jatkossa myös uusia lisenssimal
leja voi tulla korkeakoulukirjastojen saataville. 

Kirjastojen mahdollisuudet tarjota kurssikirjoja riittä
västi esimerkiksi massaluennoille riippuvat viime kädes
sä kirjastojen budjeteista ja siitä, miten kustantajat ja e
kirjaalustan toimittajat hinnoittelevat ekirjat kirjasto
markkinoille. Ekirjapilotti osoitti kuitenkin, että kirjasto
jen ja kustantajien välisellä yhteistyöllä voidaan edistää 
kotimaisten ekirjojen tarjontaa korkeakoulujen käyttöön.

E-kirja tukee opetusta ja opintoja

Pilotoinnin yhteydessä Kansalliskirjasto keräsi yliopisto
jen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja opettajien 
kokemuksia ekirjojen käytöstä. Tavoitteena oli selvittää, 
millainen asema ekirjoilla on opiskelijoiden ja opettajien 
arjessa, millaisiin ongelmiin he ovat törmänneet, ja mi
ten ekirja voisi olla vielä nykyistä toimivampi osa opinto
ja. Kysely toteutettiin korkeakoulukirjastojen avulla verk
kokyselynä keväällä 2016. Opettajille suunnattuun kyse
lyyn saatiin 459 vastausta, joista 259 yliopistoista. Opis
kelijakyselyyn tuli 1889 vastausta, joista hiukan yli puolet 
(54 %) yliopistoista.

Sekä opettajilla että opiskelijoilla on jo paljon kokemus
ta ekirjojen käytöstä. Suurin osa kyselyyn vastanneista 
opettajista (78 %) ja opiskelijoista (77 %) on lukenut ope
tukseen liittyviä ekirjoja. Yli puolet (65 %) opettajista on 
käyttänyt opetuksessaan ekirjoja. Kolmannes opettajis
ta ei ole vielä ottanut ekirjoja mukaan opetukseen, mut
ta näistäkin kaksi kolmesta aikoo jatkossa käyttää ekirjo
ja opetuksessaan.

Sekä opettajien että opiskelijoiden mielestä ekirjoilla 
on monia etuja painettuun verrattuna. Suurin osa ekir
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jakyselyyn vastanneista opettajista ja opiskelijoista näkee 
ekirjojen myös hyödyttäneen opiskelua ja opetusta. E
kirjat muun muassa helpottavat etäopiskelua ja verkko
opetusta, ne saa käyttöön painettuja nopeammin, monta 
käyttäjää voi lukea niitä yhtä aikaa eikä niitä tarvitse kan
taa mukana. 

Ekirjojen käyttöön liittyy kyselyyn vastanneiden mu
kaan myös ongelmia. Kaikkia kirjoja ei ole saatavissa e
kirjoina, käyttörajoitusten vuoksi niitä ei välttämättä pää
se käyttämään silloin kun kirjaa tarvitaan tai ekirjan käyt
töön tarvittavien lukuohjelmien lataaminen ei onnistu. 
Muistiinpanojen ja merkintöjen tekeminen ekirjaan ei ai
na ole mahdollista, kirjojen selailu on kömpelöä ja luke
minen näytöltä rasittaa silmiä. Korkeakoulujen kirjastot 
tarjoavat apua ekirjojen hankinnassa ja käytössä, mutta 
tuki ei aina tavoita opettajia ja opiskelijoita. Reilu puolet 
opettajista ja vajaa puolet opiskelijoista kokee kuitenkin 
saavansa tarvittaessa apua oppilaitoksensa kirjastosta. E
kirjojen helppo saatavuus ja käytettävyys nousivatkin tär
keimmiksi tekijöiksi, kun vastaajia pyydettiin kertomaan, 
millaisia ekirjojen pitäisi olla jatkossa että ne toimisivat 
hyvin osana opiskelua. 

Ekurssikirjaprojektista ja ekirjakyselystä julkaistaan 
syksyn aikana raportit Kansalliskirjaston Raportteja ja sel
vityksiä sarjassa. Hankkeessa saatujen kokemusten toi
votaan edistävän laajemminkin kotimaisten kustantajien 
ja kirjastojen mahdollisuuksia ekirjojen tarjontaan kor
keakouluissa. 

Paula Mikkonen ja Iina Peltonen työskentelevät 
tietoasiantuntijoina Kansalliskirjastossa.

LISÄTIETOJA E-KURSSIKIRJAHANKKEESTA FinELibin 
VERKKOSIVUILLA:
https://www.kiwi.fi/display/finelib/Kotimaisia+e-kurssikirjoja+korkeakouluille

LISÄTIETOJA FinELib-KONSORTIOSTA:
https://www.kiwi.fi/display/finelib/
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Tiina Jakobsson, Johanna Naukkarinen & Matti Lappalainen
tiina.jakobsson@jyu.fi, johanna.naukkarinen@lut.fi, matlap@utu.fi

Johanna Naukkarisesta Peda-forumin uusi puheenjohtaja: 
Yhteistyöstä vertaistukea ja arjen hyötyjä

Peda-forum -päivillä pidetyssä yhteyshenkilökokouksessa valittiin yksimielisesti verkoston puheenjohtajaksi tutki-
jatohtori, TkT Johanna Naukkarinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hänen toimikautensa alkaa vuoden 
vaihtuessa.

Yli 20vuotiaan Pedaforumverkoston toiminnasta monel
le tuttuja ovat Yliopistopedagogiikkalehti sekä Pedafo
rumpäivät. Muista toimintamuodoista aktiivisin on vii
me vuosina on ollut yliopistopedagogisia koulutuksia jär
jestävien henkilöiden ”kouluttajien ja kehittäjien verkos
to”. Myös opintopsykologiverkosto, joka nyt toimii Psyko
logiliiton yhteydessä sekä koulutusvararehtoreiden sään
nölliset kokoukset ovat alun perin käynnistyneet Pedafo
rumin toimintana.

Verkoston organisaatio on hyvin kevyt. Jokaisella yli
opistolla on oma Pedaforumyhteyshenkilö. Yhteyshen
kilöiden kokouksia, joissa keskustellaan yhteisistä ajan
kohtaisista haasteista ja suunnitellaan toimintaa, pidetään 

vuosittain 1–3 kertaa. Yliopistopedagogiikkalehdellä on 
toimituskunta, otopäätoimittaja ja osaaikainen toimitta
jatoimitussihteeri.

Verkoston yhteyshenkilöt valitsevat verkostolle puheen
johtajan. Verkostoa viime vuodet vetäneen Matti Lappalai
sen (Turun yliopisto) vetäytyessä tehtävästä yhteyshenki
löt olivat erittäin tyytyväisiä, kun perusteellisten keskus
telujen jälkeen verkostolle löydettiin yksimielisesti uudek
si puheenjohtajaksi Johanna Naukkarinen (Lappeenran
nan teknillinen yliopisto). Naukkarisella on pitkä koke
mus opetuksen kehittämisestä niin nykyisestä työpaikas
taan kuin aiemmista yliopistoistaan Tampereen teknilli
sestä yliopistosta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on 

Peda-forumin nykyinen puheenjohtaja Matti Lappalainen ja vuodenvaihteessa aloittava Johanna Naukkarinen etäneuvotteluna pidetyssä kapulanvaihtopalaverissa.
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osallistunut vuoden kestäneeseen, 10 opintopisteen laajui
seen Pedaforumin opetuksen kehittäjille järjestämään Ke
hittäjää etsimässä työpajaan. Tietojohtamisen alaan kuu
luvan väitöskirjansa ”What Engineering Scientists Know 
and How They Know It” hän julkaisi viime vuonna. 

Paljon mahdollisuuksia yhteistyölle 

Kapulanvaihtopalaverissaan Naukkarinen ja Lappalainen 
pohtivat, että muuttuvassa yliopistokentässä Pedaforu
milla on runsaasti tehtävää. Viime vuosien aikana kaikissa 
yliopistoissa on koulutettu runsaasti opettajia ja muokattu 
muutenkin maaperää oppimiskeskeisemmälle yliopistolle. 
Elokuussa järjestetyt Pedaforumpäivät olivat osallistuja
määrältään kaikkein suurimmat, joten tiukkoinakin aikoi
na opetus, ohjaus ja opetuksen kehittämistehtävissä toi
mivilla on intoa tavata kollegoita, kehittää itseään ja saa
da ja antaa vertaistukea kollegoille.

Kaikissa yliopistoissa on käynnissä useita samanlaisia 
muutosprosesseja, joihin valtakunnallinen yhteistyö voi 
tuoda lisäarvoa. Esimerkkinä aiheesta, jossa Pedaforum 
voisi tarjota valtakunnallisen keskustelu, kehittämis ja 
vertailualustan Johanna Naukkarinen mainitsee koulu
tuksen johtamisen. Pedaforumpäivillä järjestettiin monta 
koulutuksen johtamista tai pedagogista johtamista käsitte
levää työpajaa ja teemaryhmää. Näiden vetäjien kesken on 
jo alustavasti mietitty tulevaa yhteistyötä. Teema oli vah
vasti esillä myös opintoasiainpäivillä syyskuussa. Toinen 
kaikkia yliopistoja koskettava alue on laajaalaisten tutkin
toohjelmien rakentaminen ja niiden kehittäminen. Aihe
piiriä on jo työstetty pitkään opintohallinnon näkökulmas
ta opintohallinnon toimijoiden OHAfoorumissa. Tässä 
työssä Pedaforumin roolina voisi luontevasti olla pedago
gisten näkökulmien tuominen käynnissä oleviin muutok
siin, esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön, opetusmene
telmiin, oppimisen arviointiin ja työelämätaitoihin.

Naukkarinen ja Lappalainen toteavat lopuksi, että olen
naista tulevassa toiminnassa ovat toisaalta Pedaforumyh
teyshenkilöiden yhteinen toiminta ja ideointi sekä toisaal
ta yliopistojen opettajilta, muulta henkilöstöltä ja opiske
lijoilta tulevat ideat ja tarpeet.

Tiina Jakobsson on Yliopistopedagogiikka-lehden 
toimittaja. Peda-forumin uusi puheenjohtaja Johanna 
Naukkarinen työskentelee tutkijatohtorina Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa sähkötekniikan alalla. 
Peda-forumin pitkäaikainen puheenjohtaja Matti 
Lappalainen työskentelee johtavana suunnittelijana ja 
yksikön vetäjänä Turun yliopiston yliopistopedagogiikan 
yksikössä.
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Tiina Jakobsson
tiina.jakobsson@jyu.fi

Peda-forum-päivillä palkitut

Pedaforumpäivät järjestettiin elokuussa Jyväskylässä. 
Osallistujia päivillä oli yli 400. Päivien teema ”Into ja hi
mo – Hyvinvoiva kampus” näkyi monella tavalla seminaa
rin ohjelmassa. Aiheina olivat muun muassa henkilöstön 
sekä opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi, into ja hi
mo koulutuksessa sekä työssä, moninaistuvat oppimisym
päristöt ja digitalisaatio sekä korkeakoulupedagogiikka ja 
pedagoginen johtaminen. Ensimmäisen päivän key note
puhuja, Jyväskylän yliopiston FiDiProprofessori Mar
tin Hagger puhui aiheesta ”Predicting and Understanding 
People’s SelfRegulation of Social and Health Behaviour”. 
Toinen keynotepuhuja oli Jyväskylän yliopiston kliinisen 
psykologian ja psykoterapian professori Raimo Lappalai

nen, jonka luennon aiheena oli ”Psykologisen verkkoin
tervention hyödyntäminen opiskelijoiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi”. Myös taukojumpat, yhteinen aamulenkki 
ja kahvitauolla tarjotut smoothiet virittivät osallistujat hy
vinvointiteemaan.

Iltajuhlassa nautittiin ruoasta, esityksistä ja hyvästä seu
rasta sekä palkittiin ansioituneita. Jari Rantamäki sai tun
nustuksen pitkäaikaisesta työstään Pedaforumverkoston 
hyväksi. Rantamäki työskentelee opetuksen ja ohjauksen 
asiantuntijana Jyväskylän yliopistossa. Myös Yliopistope
dagogiikkalehden luetuimmat artikkelit palkittiin. Lehden 
vuoden 2015 tieteellisenä artikkelina palkittiin Viivi Virta
sen, Liisa Postareffin ja Telle Hailikarin artikkeli ”Millainen 

FiDiPro-professori Martin Hagger puhui muun muassa terveyskäyttäytymisestä ja käyttäytymisen muuttamisesta.
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arviointi tukee elinikäistä oppimista?”. Vuoden 2015 muu
na kirjoituksena palkittiin Thomas Vikbergin, Lotta Oino
sen ja Johanna Rämön kirjoitus ”Tehostettu kisällioppimi
nen matematiikan yliopistoopetuksessa”.

Jari Rantamäki (vasemmalla) palkittiin pitkäaikaisesta työstään Peda-forum-verkoston hyväksi.
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Seuraavat Pedaforumpäivät järjestetään Vaasassa 16.–
17.8.2017.

Tiina Jakobsson on Yliopistopedagogiikka-lehden 
toimittaja.


