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Matkailu avartaa – digitalisaatio ja hubit ovat 
yliopistokampusten tulevaisuus

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta Windhoekissa, Namibiassa. 
Olen ollut täällä marraskuun alusta tutkimustyössä, pe
rehtymässä opetuksen, oppimisen ja työn tiloihin, kam
puksien oppimismaisemiin. Maailmamme on muuttunut 
tietotekniikan kehityksen myötä suuresti. Monet asiat ja 
tapahtumat, jotka ennen olivat kaukana, ovat nyt tietotek
niikan ja internetin ansiosta lähellä. Voin olla päivittäin 
yhteydessä läheisiini esimerkiksi Messengerillä tai Whats
appilla tai lähettää kuvia Instagramilla. Täällä ollessa
ni olen pystynyt myös toimimaan kasvatustieteen koulu
tusohjelmaan kuuluvan Kohti tutkivaa työtapaa kurssin 
tutkijana ja osallistumaan Skypellä kurssin lopputenttiin, 
jossa opiskelijat esittivät minulle tutkimusartikkelistani 
kiperiä ja tarkkoja kysymyksiä kurssin aikana oppimansa 
 perusteella. Skypellä olen myös keskustellut tutkijakolle
gojen kanssa kahden tutkimusartikkelini teoreettista läh
tökohdista ja analyyseistämme. Sähköpostitse olen voinut 
hoitaa monia asioita. 

Kaikki nämä toiminnot ja yhteistyö mahdollistuvat jous
tavilla ja varmoilla verkkoyhteyksillä, jotka eivät ole itses
tään selvyys kaikkialla. Täällä olen konkreettisesti ymmär
tänyt sen, mitä tarkoittaa, kun verkko putoaa alas kesken 
sähköpostin kirjoitusta tai ACkokousta. Näin kävi esimer
kiksi Pedaforumverkoston ACkokouksessa, jossa eh
din olla mukana alkupuolella, mutta sitten yllättäen yh
teys katkesi. Olen tullut tietoiseksi myös siitä, miten tär
keää matkailijalle on hotellin tarjoama turvallinen ja var
ma verkkoyhteys. On todella hankalaa ja ärsyttävää kun 
hotellini tarjoama WiFiyhteys ei muista laitteitani, vaan 
WiFiin on kirjauduttava aina uudestaan. Lisäksi usein on 
käynyt niin, että hotellini tarjoamaa verkkoa ei löydy. Löy
sin kuitenkin pian hotellini lähellä noin 15 minuutin käve
lymatkan päässä olevan WEBin (Windhoek Entrepreuner’s 
Base, katso: https://www.windhoekbase.com), joka on 
hub eli tila, joka on tarkoitettu yrittäjille, tutkijoille omaan 
itsenäiseen työskentelyyn tai oman ryhmän kanssa työs
kentelyyn. Tila on arkkitehtonisesti kiinnostava, kahdes
sa kerroksessa sijaitseva avoin tila, jossa on muutama ko
koushuone. Tila taipuu loistavasti sekä vuorovaikutteiseen 
että rauhalliseen, keskittymistä vaativaan työhön. Tila on 

tarjonnut minulle oivan esimerkin siitä, millainen voisi ol
la myös yliopiston kampuksilla opettajien ja opiskelijoiden 
yhteinen työskentelytila. 

Ensimmäisen hubin perusti Lontooseen englantilainen 
yrittäjä Jonathan Robertson vuonna 2005 ja hänen tavoit
teenaan oli luoda suurkaupungin yrittäjille potentiaali
nen tila yhteiseen kohtaamiseen ja ideointiin yhteisessä 
toimistossa (Hytönen & Kääriäinen, 2009). Viime vuosi
na tämä hubajattelu on lähtenyt kehittymään myös yli
opistojen kampuksille. Hyvänä esimerkkinä toimii Tam
pereen teknillisen yliopiston ja Suomen yliopistokiinteis
töjen Kampusareena, joka on suunniteltu avoimen raken
tamisen periaatteella. Rakennus on luonteeltaan avoin ja 
epämuodollinen, ja siinä on runsaasti avoimia työ, ope
tus ja neuvottelutiloja sekä näyttelytilaa (http://www.tut.
fi/fi/kampusareena/kampusareenainfo/index.htm). Kam
pusareena on eräänlainen hubien hub, jossa erilaiset käyt
täjät luovat arvoa yhdessä ja satunnaiset kohtaamiset voi
vat tarjota alustan kehkeytyville innovaatioille (Sandström 
& Nenonen, 2017). Tämä malli tarjoaa yliopistoopetuksen 
ja tutkimuksen kehittämiselle aivan uudenlaisia mahdol
lisuuksia hyödyntää uusinta tietoteknologiaa.

Täällä ollessani olen pohtinut sitä, mitä tarkoittaa digita
lisaatio ja miten se tulee muuttamaan ja on jo muuttanut 
yliopistojen ja korkeakoulujen kampusten oppimismaise
maa. Oppimismaisemakäsitettä on käytetty jo viime vuo
sikymmenellä kuvaamaan sitä paikoin jopa huomaama
tonta muutosta, joka on meneillään niin kouluissa kuin 
yliopistoissa uusien teknologioiden tarjoamien mahdolli
suuksien myötä. Opetuksen ja oppimisen tiloja muutetaan 
vastaamaan oppimiskeskeistä opetusta ja hyödyntämään 
monipuolisesti uusinta tietotekniikan kehitystä. Digitali
saatio mahdollistaa opiskelijoille yhteisöllisen ja joustavan 
opiskelun ja oppimisen sekä yliopistojen opettajille ja tut
kijoille monin tavoin joustavammat ja vuorovaikutteisem
mat mahdollisuudet tehdä monitieteistä, kansalliset rajat 
ylittävää tutkimusta. (Neary & Saunders, 2011). 

Digitalisaatio on käynnistänyt opetuksen ja opiskelutilo
jen muutoksen, joka ei voi olla yliopistoissa vain tilajoh
don tehtävä, vaan tämä muutos edellyttää täysin uuden
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laista näkemystä kampusten johtamisesta. Tästä aiheesta 
olen kirjoittanut yhdessä tutkijakollegani Niclas Sandströ
min kanssa Keskusteluapalstalle artikkelin Tulevaisuuden 
yliopisto – käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen. 
Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen opetukses
sa tulee erinomaisesti esiin myös Maija Mäen artikkelissa 
WALK LIKE A LOCAL – kansatieteen opiskelijoiden mat-
kailualalle suuntautunut tilaustyö oppimisprosessina, jos
sa on kuvattu projektimaista oppimisprosessia sekä opin
tojakson tuutoriopettajan että opiskelijoiden näkökulmis
ta. Artikkeli tarjoaa useita esimerkkejä siitä, miten peda
gogisesti mielekkäällä tavalla hyödynnetään digitalisaatio
ta opetuksessa. Sanna Pelttarin, Pekka Lintusen ja Maarit 
Muttan artikkeli Kielen oppimisen ja opettamisen teknolo-
giat -kurssilla katse kohti tulevaa kuvaa kurssia, jolla ta
voitteena on ollut valmentaa tulevia kieltenopettajia työ
elämän digihaasteisiin. Kurssin aikana opiskelijat olivat 
oppineet sekä tutkimustietoa että miten hyödyntää sovel
luksia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. MOOCkurs
seja (Massive Open Online Course) on jo menestyksellä 
kehitetty yliopistoissamme useamman vuoden ajan. An
naMaija PirttiläBackman, Anneli Portman, Ella Lautanie
mi, Iina Gummerus ja Liisa Myyry ovat kehittäneet kurssia, 
jossa tavoitteena on ollut yhdistää yliopistoopiskelijoiden 
tutkimukseen perustuvien ryhmänohjaamistaitojen kehit
tyminen monikulttuurisessa kontekstissa sekä mahdollis
taa turvapaikanhakijoille Suomen poliittisen kulttuurin ja 
järjestelmän opiskelu aina yliopistotasoiseen suoritukseen 
saakka. Kokemuksiaan he kuvaavat artikkelissaan Opetuk-
sen työelämärelevanssia kehittämässä – kun MOOCit, tur-
vapaikanhakijat ja tutkinto-opiskelijat kohtaavat. 

Digitalisaatio muuttaa tiedonkulkua nopeammaksi ja 
joustavammaksi. Lehtemme ilmestyy kaksi kertaa vuo
dessa, mutta tällainen aikataulu ei vastaa enää nykyaikais
ta julkaisemista ja hidastaa melko lailla tiedon leviämistä 
 innovatiivisista opetuskokeiluista ja kiinnostavista ajan
kohtaisista yliopistopedagogiikkaa käsittelevistä keskus
teluista. Niinpä olemme päättäneet muuttaa lehtemme il
mestymisaikataulua siten, että julkaisemme valmiit artik
kelit verkkojulkaisuina heti hyväksymisen jälkeen. Leh
teemme tullaan perustamaan blogisivu nopean ja jousta
van julkaisun kanavaksi. Näiden muutosten jälkeen toivon 
lehtemme palvelevan entistä paremmin yliopisto ja kor
keakouluopetuksesta kiinnostuneita lukijoitamme. 

Toivotan lukijoillemme antoisia lukuhetkiä lehtemme ar
tikkeleiden parissa! 

Anne Nevgi
päätoimittaja
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Ohjatun oppimispäiväkirjan käyttö opetuksen  
kehittämisen sekä formatiivisen arvioinnin  
välineenä luentokurssin aikana

Hankkeeni tarkoituksena oli kokeilla kahdensuuntaiseen palautteeseen perustuvaa formatiivista arviointia englan-
ninkielisellä musiikin tuotantoa käsittelevällä luentokurssilla Cultural Study of Music Production. Tarkastelin sitä, 
miten opiskelijoiden tekstit kehittyivät viikoittain palautettavasta ohjatusta oppimispäiväkirjasta saadun henkilökoh-
taisen palautteen perusteella. Lisäksi tavoitteena oli käyttää oppimispäiväkirjoja palautemekanismina opetuksen 
jatkuvassa suunnittelussa. Arvioin opiskelijoiden tekstien kehitystä suhteessa annettuun palautteeseen ja vertasin 
omaa näkemystäni hankkeen onnistumisesta kurssin loppupalautteisiin. Hanke onnistui yli odotusten. Opiskelijoi-
den tekstit paranivat kurssin aikana enemmän kuin aiemmilla kursseillani. Lisäksi opiskelijat kokivat viikoittaisen 
palautteen motivoivana ja oppimista edistävänä. Opiskelijoiden ja opettajan välille muodostui kahdensuuntainen 
vuorovaikutus, minkä opiskelijat toivat esille palautteissaan ja teksteissään. Onnistuin myös opettajana muokkaa-
maan luentojani oppimispäiväkirjojen pohjalta opiskelijoiden oppimistarpeiden mukaisiksi. Haasteeksi sekä jatko-
kehityskohteeksi muodostui kysymys siitä, tulisiko arvioinnissa painottaa opiskelijan oppimisprosessia vai tietoja 
ja taitoja riippumatta siitä, milloin ne oli hankittu. Hanke oli osa yliopistopedagogisia opintojani Turun yliopistossa. 

Johdanto

Kehityshankkeeni tarkoituksena oli vastata seuraaviin ky
symyksiin: 1) miten viikoittain palautettavaa ja viikoit
tain arvioitavaa ohjattua oppimispäiväkirjaa voi käyttää 
välineenä opiskelijoiden kurssin aikana tapahtuvan oppi
misprosessin tukemisessa ja arvioimisessa sekä 2) miten 
opettaja voi käyttää viikoittaista oppimispäiväkirjaa palau
temekanismina kehittääkseen opetustaan kurssin aikana. 
Kehityshankkeen tarve kumpusi ajatuksesta, että summa
tiivinen palaute kurssin jälkeen tulee liian myöhään sen
hetkisten opiskelijoiden kannalta (Lappalainen, 2017, 200). 
Lisäksi halusin kehittää kurssin aikana tehtävää oppimis
ta edistävää jatkuvaa arviointia, jossa arvioidaan loppu
tuloksen lisäksi myös opiskelijan oppimisprosessia. Nä
kökulma pakotti luomaan aiempaa selkeämmät ohjeet op
pimispäiväkirjojen kirjoittamiseen, mikä taas auttoi itseä
ni hahmottamaan arviointikriteerit selkeämmin. Minulla 
oli myös tarve selkeyttää arviointikriteerejä opiskelijoil
le – kun annoin jatkuvasti henkilökohtaista palautetta jo
kaisesta tekstistä, opiskelijat saivat käsityksen siitä, mil
lä perusteilla heitä arvioin ja mitä heidän tulee teksteis
sään parantaa. Oppimisprosessin näkökulmasta minulla 
oli opetuksen suunnittelua varten tarve saada aiempaa 
enemmän tietoa siitä, mitä opiskelijat jo osaavat ja mitä 
he haluaisivat oppia.

Käsitteellisesti kehittämishankkeeni liittyi formatiivi
seen arviointikäytäntöön (LindblomYlänne, Nevgi, Haili
kari & Wager, 2009, 156). Ecclestone (2010, 33) määritte
lee formatiivisen arvioinnin arvioinniksi oppimista varten 
erotuksena oppimisen arvioinnista. Tähän kuuluu myös 
opettajan itsearviointi, jossa formatiivinen arviointi ”ope
roi opettajalta opiskelijoille sekä opiskelijoilta opettajalle” 
(Ecclestone, 2010, 33); palautteen ei tulisi olla yksisuun
taista opettajalta opiskelijalle (Ecclestone, 2010, 34). Han
ke liittyi yliopistopedagogisiin opintoihini Turun yliopis
tossa.

Kurssi, jossa toteutin hankkeeni, oli toista kertaa opet
tamani englanninkielinen Turun yliopiston humanistisen 
tiedekunnan musiikkitieteen valinnainen aineopintojen 
luentokurssi Cultural Study of Music Production. Lisäksi 
olin ollut vastaavalla kurssilla opetusassistenttina muu
tamaa vuotta aiemmin. Kurssilla käsittelimme musiikki
tuotannon historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, sen toi
mijoita, studiotyöskentelyn kulttuuria, musiikkiteollisuut
ta, musiikkiteknologioita sekä niiden vaikutusta musiikin 
tuotannon muutoksiin ja musiikin tekijöiden toimintaan. 
Kurssille ilmoittautui 32 opiskelijaa, joista 28 aloitti kurs
sin. Kurssin suoritti hyväksytysti 24 opiskelijaa. Kurssi oli 
yhden jakson mittainen ja lähiopetuskertoja oli kahdek
san. Kurssi oli laajuudeltaan 3 tai 5 opintopistettä opis
kelijan valinnan mukaan. Osallistumalla luennoille sekä 
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kirjoittamalla oppimispäiväkirjan opiskelija sai 3 opinto
pistettä. Kirjoittamalla lisäksi kurssin aiheeseen liittyvän 
6–8sivuisen esseen lähdeviitteineen opiskelija sai 2 lisä
opintopistettä. Kurssin suorittaneista neljä valitsi laajen
netun vaihtoehdon.

Hankkeen kuvaus

Kehityshankkeeni koostui kahdesta aineistosta. Ensinnä
kin keräsin Moodlen kautta opiskelijoilta oppimispäiväkir
jan viikoittain jokaisen luentokerran jälkeen. Luennot oli
vat torstaisin ja oppimispäiväkirjan viimeinen palautuspäi
vä oli luennon jälkeinen tiistai. Keskiviikkoisin luin opis
kelijoiden tekstit ja annoin arvosanan (1–5) lisäksi jokai
selle erikseen lyhyen kirjallisen palautteen hänen tekstis
tään niin ikään Moodlen kautta, sillä halusin kokeilla, mi
ten henkilökohtainen jatkuva palaute vaikuttaa tekstien 
tasoon kurssin aikana. Tämä ajatus tukee hyvin formatiivi
sen arvioinnin periaatteita, sillä formatiivinen ar viointi on 
usein luonteeltaan palautteen antamista (Lonka & Lonka, 
1996). Lisäksi käsittelin oppimispäiväkirjoissa esille nous
seita teemoja luennoilla yhteisesti.

Käytin ohjattua oppimispäiväkirjaa välineenä useasta
kin syystä. Ensinnäkin, kun pohdinta ja reflektio ovat ra
jattuja, on niiden suhdetta sisältötietoon helpompi arvioi
da (Murtonen, 2013, 21). Oppimispäiväkirjan ohjeistukses
sa (LIITE 1) käytin Kyttälän (2010, 267) esittelemää oppi
mispäiväkirjan ohjeistusta soveltaen. Käytin nimenomaan 
termiä ”oppimispäiväkirja”, sillä tahdoin korostaa oppi
misprosessin merkitystä, tiedon aktiivista konstruointia ja 
uuden tiedon reflektointia (Kyttälä, 2010, 265) ”oppimis
luetteloiden” (Kyttälä, 2010, 267) tai tiedonsirpaleista koot
tujen pöytäkirjojen (Kyttälä, 2010, 264) sijaan. Tavoitteena
ni oli saada opiskelijat ”työstämään opiskeltavaa ainesta 
aktiivisesti” (Kyttälä, 2010, 265; Lonka ym., 1996; Murto
nen, 2013). Erityisesti opintojen alussa oleville opiskeli
joille niukka ohjeistus voi olla haastava (Murtonen, 2013, 
19). Hankkeeni toinen aineisto olivat kirjalliset loppupa
lautteet. Vertailemalla opiskelijoiden viikoittain palautta
mien oppimispäiväkirjojen kehitystä sekä kurssin loppu
palautetta pyrin muodostamaan kuvan siitä, miten onnis
tuin kehittämään kurssia sen aikana sekä miten formatii
vinen ar viointi edisti opiskelijoiden oppimista. 

Hankkeen arviointi ja pohdinta

Sairastuttuani jouduin korvaamaan kaksi ensimmäistä 
 luentoa luku ja kirjoitustehtävillä. Huolimatta suunnitel
man muutoksesta, ennakkotehtävät antoivat minulle tär
keää tietoa siitä, minkälaisia ennakkokäsityksiä opiskeli
joilla oli musiikin tuotannosta. Tämä auttoi minua kurssin 
varsinaisessa aloituksessa. Toisekseen tämä pakotti opis
kelijat aktiivisiksi ja omaaloitteisiksi heti kurssin alussa. 
Luennot alkoivat kurssin kolmannella viikolla. Opiskelijat 
kirjoittivat oppimispäiväkirjansa sekä luennon että Mood
lessa jakamani materiaalin pohjalta. 

Oppimispäiväkirjat ja niiden kehitys

Oppimispäiväkirjat olivat jatkuvan palautteen ansiosta 
edellistä vuotta syvällisempiä ja reflektoivampia. Niitä oli 
myös helpompi arvioida, mikä oli selkeämmän ohjeistuk
sen seurausta. Opiskelijat toivat teksteihinsä paljon omaa 
ajattelua ja kyseenalaistivat luennolla käsiteltyjä asioita. 
Oppimispäiväkirjoissa opiskelijat kirjoittivat suoraan, mi
tä eivät ymmärtäneet. Tämä antoi mahdollisuuden sel
ventää asioita seuraavalla luennolla. Esimerkkinä näytän 
seuraavan tekstikatkelman opiskelijan toisen luennon jäl
keen kirjoittamasta oppimispäiväkirjasta, jossa opiskelija 
kertoo, ettei tunne musiikkituotantoon liittyvää erikois
sanastoa:

I must admit that I sometimes find it a little hard to 
follow. I am not a musician nor am I well-versed in ac-
tual music technology, and therefore when the discus-
sion turns to more technical things (specific music tech-
nology such as ProTools and Vocoder).

Palasin asiaan seuraavalla luennolla. Tämä havainnollis
taa sitä, miten formatiivinen arviointi toimi itselleni pa
lautteena, jonka perusteella pystyin muokkaamaan ope
tusta tukemaan paremmin opiskelijoiden oppimisproses
sia. Opiskelijat olivat monenlaisista taustoista. Toisille mu
siikin tuotantoon liittyvä terminologia oli ennestään tuttua, 
toisille ei. Formatiivinen arviointikäytäntö mahdollisti sen, 
että opiskelijat pystyivät suorittamaan kurssin ilman en
nalta asetettuja ennakkotietovaatimuksia. Viikoittain pa
lautettujen oppimispäiväkirjojen tarjoama tieto auttoi mi
nua ”pelastamaan” tilanteen, ennen kuin oli liian myö
häistä. Opiskelija, joka ei tunne tiettyjä termejä tai käsit
teitä, olisi pudonnut kärryiltä, jos oppimispäiväkirjat olisi 
palautettu vasta kurssin lopuksi. Vastaava esimerkki löytyi 
erään opiskelijan neljännen luennon jälkeen kirjoittamasta 
päiväkirjasta, joka alkoi sanoilla: ”I am a bit lost.” Varsi
naisessa tekstissään hän kuitenkin osoitti ymmärtäneensä 
käsitellyt asiat ja toi myös esiin myös vahvaa omaa ajat
telua. Opiskelijan oma kokemus ei siis vastannut todelli
suutta, minkä kerroin palautteessa. Samankaltaista viestiä 
opiskelijalta ei enää jatkossa tullut. Hidastin silti hieman 
tahtia seuraavalla luennolla ja selitin erityisesti teoreettisia 
käsitteitä seikkaperäisemmin sekä useamman konkreetti
sen esimerkin avulla. 

Kurssin aikana huomasin, että useiden opiskelijoiden 
tekstit paranivat huomattavasti antamani palautteen pe
rusteella. Jotkut opiskelijat eivät aluksi käsitelleet lain
kaan omaa oppimisprosessiaan. Lisäksi erään opiskelijan 
ensimmäisestä oppimispäiväkirjasta näkyi selvästi opiske
lijan kokeilevan sitä, miten pienellä työmäärällä kurssista 
voi suoriutua. Etenkin alussa annoin monelle opiskelijalle 
alemman arvosanan ja kirjoitin palautteessa kehitysehdo
tuksia. Tämän tyyppisen palautteen jälkeen opiskelijat sai
vat paremman käsityksen siitä, mitä hyvältä tekstiltä odo
tetaan. Monet tekivät selvän korjausliikkeen omien teks
tiensä suhteen ja käsittelivät omaa oppimisprosessiaan sy
vällisemmin pelkän asioiden listaamisen sijaan.



5 YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2017 • VOL. 24 • NRO 2KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Palaute opettajalle

Viikoittain palautettava luentopäiväkirja auttoi minua 
opettajana tunnistamaan omia ennakkokäsityksiäni sekä 
sitä, miten paljon opettajana huomaamattani siirsin nii
tä opiskelijoihin. Seuraava katkelma oppimispäiväkirjasta 
kuvaa tilannetta hyvin:

During class, a quite lengthy discussion was held on 
copyright issues with an arguably premeditated con
sensus [oma korostus] on the fact that meticulous en-
forcing of copyright law can stifle creativity. While I do 
to some degree agree with the argument, I think it must 
be stated that just and effective copyright legislation 
and enforcement could – at least in theory – be fruitful 
to the culture of modern music production as a whole. 

Tämä toimi muistutuksena siitä, että opettajana saatan 
joskus liian voimakkaasti siirtää omat käsitykseni opiske
lijoille, enkä anna opiskelijoiden itse pohtia asioita ”puh
taalta pöydältä”. Omista käsityksistä huolimatta voisin sil
ti mennä luennolle avoimemmalla asenteella ja ottaa pa
remmin huomioon muitakin näkökulmia. Seuraavalla lu
ennolla palasin lyhyesti aiheeseen ja pehmensin omia nä
kökulmiani aiheesta. Ajatus siitä, että opettaja oppii myös 
opiskelijoita, eli formatiivinen arviointi toimii palautteena 
kumpaankin suuntaan, heijastui myös opiskelijoille luen
noilla. Tämän tiivisti erään opiskelijan kolmannen luen
non jälkeen kirjoittama kohta oppimispäiväkirjassa: 

I really appreciate Auvinen’s teaching style- he is as 
curious to learn from his students as he is to teach his 
own opinions, and has a steady, open rhetoric with 
the class.

Kurssipalaute

Opiskelijoiden kurssipalautteissa viikoittain palautettava 
oppimispäiväkirja sai kauttaaltaan positiivista palautet
ta. Palautteissa yksikään opiskelija ei kokenut käyttämää
ni systeemiä huonoksi sinänsä, vaikka yksi opiskelija sa
noi joutuneensa kirjoittamaan tekstit kiireessä, mikä toki 
saattaa myös heijastaa opiskelijan omaa ajanhallintakykyä. 
Monet pitivät viikoittaista luentopäiväkirjaa hyvänä siksi, 
että se jakaa työmäärän tasaisesti, eikä kaikki työ jää vii
meiseen päivään. Eräs opiskelija viittasi viikoittaisen pa
lautteen motivoimaan vaikutukseen näin:

I found it surprisingly interesting to write, mainly be-
cause of the feel of getting rewarded in feedback for 
thinking. 

Toinen opiskelija kuvasi asiaa näin:

I really enjoyed the opportunity to reflect in on each 
lecture individually, and the required length was very 
good – easy to manage. It was very useful to receive 
such regular + expedient feedback, so I knew if there 
was something to improve on or give more thought to.

Oppimispäiväkirjan ohjeistukseen kuulunut oman oppimi
sen reflektointi ja sen korostaminen antamissani henkilö
kohtaisissa palautteissa aiheutti ongelmia joillakin opiske
lijoilla. Eräs opiskelija kuvasi ongelmaa seuraavasti:

If I didn’t learn much new stuff I felt I either needed 
to lie about my learning process or not include parts 
about my learning in the LD in favour for recapping 
the stuff discussed. This was reflected in the scores I 
received.

Tämä kiteyttää arvioinnin keskeisen ongelman. Tulisiko 
opettajan arvioida opiskelijan oppimista kurssin aikana 
vai sitä mitä hän lopulta osaa riippumatta siitä, milloin 
osaaminen on hankittu? Lisäksi jäin pohtimaan sitä, mi
ten paljon arvosanoihin pitäisi vaikuttaa opiskelijan oma 
kehitys ja miten paljon tekstin taso suhteessa muiden 
teksteihin erityisesti kurssilla, jolla opiskelijoiden tekstit 
olivat hyvinkin vaihtelevia opiskelijoiden erilaisista taus
toista johtuen.

Yhteenveto

Hankkeeni onnistui sikäli, että opin paljon ohjatun oppi
mispäiväkirjan käytöstä arvioinnin välineenä sekä siitä, 
miten se toimii palautemekanismina kahteen suuntaan. 
Yllätyin siitä, miten paljon antamani viikoittainen palaute 
vaikutti opiskelijoiden tekstien kehitykseen, heidän mo
tivaatioonsa sekä siihen, miten he kokivat sen vaikutta
neen omaan oppimisprosessiinsa. Lisäksi olin yllättynyt 
siitä, miten rehellisesti opiskelijat kirjoittivat heille epä
selviksi jääneistä asioista, mikä taas antoi minulle tärkeää 
tietoa seuraavan luennon suunnitteluun. Oli myös hienoa 
huomata, miten paljon oppimispäiväkirjaa varten päivitet
ty ohjeistus vaikutti arvioinnin sujuvoittamiseen ja linjak
kaamman kurssin muodostamiseen. Tulevaisuudessa aion 
käyttää samaa oppimispäiväkirjaan perustuvaa arviointi 
ja palautemenetelmää kursseilla, joilla oppimispäiväkir
ja on järkevä työskentelytapa. Nähdäkseni menetelmä on 
kuitenkin mahdollinen vain alle 30 opiskelijan ryhmässä 
ja saattaa osoittautua mahdottomaksi suuremmilla massa
kursseilla. Lisäksi opetin jakson aikana vain yhtä kurssia, 
mikä mahdollisti ajan keskittämisen tämän opintojakson 
arviointiin. Olisi myös kiinnostavaa kokeilla menetelmää 
pakollisilla kursseilla, joilla opiskelijat saattavat olla läh
tökohtaisesti vähemmän kiinnostuneita kurssin sisällöstä. 
Tulevaisuudessa pyrin päivittämään oppimispäiväkirjan 
arviointiperusteita entistä selkeämmiksi, jotta voisin ottaa 
paremmin huomioon sekä oppimisprosessin, että olemas
sa olevan osaamisen.

Tuomas Auvinen työskentelee tutkijana ja 
tohtorikoulutettavana musiikkitieteessä Turun yliopiston 
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.
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LIITE 1: OPPIMISPÄIVÄKIRJAN OHJEISTUS KURSSILLA 
CULTURAL STUDY OF MUSIC PRODUCTION

INSTRUCTIONS FOR WRITING YOUR LEARNING 
 DIARIES

1. Please write an entry of 12 pages after every lecture 
and return it to the teacher by the end of every Tues
day to the Moodle course area. Returning your course 
work every week is a requirement. This is also for your 
own good. It’s hard to remember things after a longer 
period of time. Additionally, this way you can avoid the 
deadline stress of having to write an entire learning di
ary after the entire course is over.

2. The purpose of the learning diary is to reflect on the 
content of the course (lectures + reading material) 
AND to reflect on your own learning process i.e. how 
your own thoughts evolved in the process. It should 
not be a mere list of things that the teacher mentioned 
during the lecture.

3. In your learning diary, you could discuss at least some 
the following questions:
a. What was the main content of the lecture? What 

were the central concepts that were discussed?
b. What kinds of new insights into music technology 

did I form?
c. What is the bigger context into which the main con

tent of the lecture is related to?
d. What was new in what I learned?
e. Was there anything that contradicted with my ear

lier thoughts?
f. How were the things that I learned related to what 

had learned before?
g. What kinds of epiphanies did I get?
h. What remained unclear to me?
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Opetuksen työelämärelevanssia kehittämässä –  
kun MOOCit, turvapaikanhakijat ja  
tutkinto-opiskelijat kohtaavat

Yliopistotutkintojen työelämärelevanssi on ollut viime vuosina yksi keskeisistä koulutusohjelmien ja opetuksen 
kehittämiskohteista. Tässä katsauksessa esitellään ja tarkastellaan opetuskokeilua, jossa yhdistyvät yliopisto-
opiskelijoiden ryhmänohjaamistaitojen kehittyminen monikulttuurisessa kontekstissa ja turvapaikanhakijoiden 
Suomen poliittisen kulttuurin ja järjestelmän opiskelu. Sosiaalipsykologian opiskelijat ohjasivat maahanmuuttajien 
opintopiirejä kurssilla ”Community Involvement and Social Psychology”. Ryhmät ovat toisilleen välttämättömiä, 
jotta opiskelu toteutuisi. Kumpikin ryhmä oppii heille tärkeitä tietoja ja taitoja. Opiskelumuoto myös tutustuttaa 
eritaustaisia ihmisiä toisiinsa toiminnassa, joka hyödyttää kaikkia osapuolia tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Seuraavassa esiteltävän opetuskokeilun yhtenä tausta
tekijänä ovat korkeakouluopetuksen uudistamisvaateet. 
Yliopistoissa on jo jonkin aikaa ollut menossa projektikurs
seiksi kutsuttujen opiskelumuotojen buumi. Näillä kurs
seilla yhteistyökumppaneina ovat tyypillisesti yliopiston 
ulkopuoliset toimijat, esimerkiksi yritykset, mutta myös 
julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. Kursseilla ratko
taan yhteistyökumppaneiden ongelmia ja kehittämiskoh
teita. Projektikurssit ovat osaltaan pyrkineet vastaamaan 
nykytyöelämän haasteisiin: tuoreen uraseurantakyselyn 
(Kangas & Carver, 2017) mukaan tämän opetuskokeilun 
kontekstista, Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiede
kunnasta, valmistuneista vain noin puolet oli samaa miel
tä väittämän kanssa: ”Koulutus antoi riittävät valmiudet 
työelämään”. Uraseurantakyselyn yksi kehittämisehdotus 
on, että työelämätaidot opinnoissa tulisi tehdä näkyviksi 
opiskelijoille niin kurssien oppimistavoitteissa kuin peda
gogiikassakin. 

Yleinen vaikutelma on, että projektikursseista saadut ko
kemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Opiskelijat ovat 
saaneet lisää kokemusta ongelmalähtöisestä työskentelys
tä ja siitä, kuinka heidän oppimaansa voi soveltaa käy
täntöön. Edelleen yleisen vaikutelman mukaan yhteistyö
kumppanit ovat olleet saamaansa antiin tyytyväisiä. Opis
kelijoille on rakennettu siltoja työelämään ja työnantajat 
ovat saaneet uusia ajatuksia siitä, millaista tämän päivän 
tutkimus, opetus ja opiskelu ovat yliopistolla. Helsingin 
yliopiston koulutusohjelmien uudistuksen, Ison Pyörän, 
yksi työtä ohjaavista periaatteista on opintojen työelämä

relevanssin varmistaminen ja kokeilumme tarjoaa uuden
laisen konseptin tähän tarpeeseen.

Toinen opetuskokeilun taustajuonne löytyy nopeista yh
teiskunnallisista muutoksista. Euroopan pakolaistilanteen 
seurauksena Suomeen saapui vuonna 2015 ennätysmää
rä turvapaikanhakijoita, 32 476 henkilöä (Maahanmuutto
virasto, 2016). Vastaanottavat tahot eivät olleet varautu
neet tähän. Yliopistoissa ryhdyttiin toteuttamaan saman
laisia tukitoimia kuin muuallakin yhteiskunnassa, esimer
kiksi vaatekeräyksiä. Vähitellen alettiin kuitenkin kysyä, 
eikö yliopistojen pitäisi profiloitua omalla toimialueellaan: 
tutkimuksessa ja opetuksessa. Helsingin yliopistossa eri
tyisesti suomen kielen opiskelumuotoja kehitettiinkin no
peasti ja kielten opiskelua alettiin toteuttaa laajasti ja mo
nimuotoisesti. 

Nämä taustajuonteet johtivat Helsingin yliopiston val
tiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian oppiaineen 
pohtimaan, voitaisiinko tiedekunnassa jo pidempään pi
dettyä kurssia Finnish Political Culture and System hyö
dyntää pakolaisten kotouttamisessa. Kurssille olivat pe
rinteisesti osallistuneet kansainvälisten maisteritutkinto
jen opiskelijat ja vaihtoopiskelijat. Jotta kurssia voitaisiin 
laajamittaisemmin hyödyntää, avuksi ja yhteistyökump
paniksi saatiin Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, jonka 
kanssa yhteistyössä kurssi muutettiin MOOCiksi (Massive 
Open Online Course) painottamalla erityisesti ydinainek
sen roolia kurssin luentojen sisällössä.

MOOCin sisällöllisestä suunnittelusta vastasi VTT Anne
li Portman, joka oli pitänyt kurssia aiemmin perinteisenä 
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luokkahuoneopetuksena. Hän toimi myös MOOCin luen
noitsijana. Avoimen yliopiston johtajan Jaakko Kurhilan 
pedagogiset näkemykset hyödynnettiin kurssin suunnit
telussa. MOOC rakennettiin kerroksittain siten, että oppi
ja pystyi valitsemaan haluaako hän opiskella vain perus
teet vai haluaako hän syventyä asiaan laajemmin. Kurssin 
saattoi vastaavasti suorittaa Avoimessa yliopistossa enim
millään 5 opintopisteen laajuisena, mikä vastasi sekä laa
juudeltaan että oppimistavoitteiltaan tiedekunnassa pit
kään voimassa olleita vaatimuksia. Mahdollisuus suorittaa 
MOOC yliopiston vaatimusten mukaisesti oli oleellinen osa 
tämän kehittämishankkeen periaatteita, koska se rakensi 
siltaa turvapaikanhakijoiden ja suomalaisen koulutusjär
jestelmän välille ja tarjosi mahdollisuuden tutustua siihen, 
mikä on suomalaisten yliopistojen vaatimustaso. Se tarjosi 
myös mahdollisuuden osallistua toimintaan, joka oli jo pi
dempään jatkunutta akateemisen maailman perustoimin
taa. Huomionarvoista on myös se, että erityisesti MOOCien 
alkuvuosina niiden ajateltiin tasaarvoistavan koulutusta, 
koska ne tuovat yliopistotasoisen opetuksen kaikkien ha
lukkaiden saataville (Zemsky, 2014). Tämän myötä MOO
Cit voivat lisätä toisilta oppimista, valtaistaa heikommassa 
asemassa olevia ja siten tukea heidän toimijuuttaan (Roh
leder, Bozalek, Carolissen, Leibowitz & Swartz, 2008) sekä 
viime kädessä vahvistaa demokratiaa lisäämällä mahdolli
suuksia vaikuttaa ja osallistua demokraattisiin prosessei
hin (Forman, Nyatanga & Rich, 2002). Melko pian kuiten
kin selvisi, että pelkkä MOOCin olemassaolo ja suoritus
mahdollisuus eivät riittäneet saamaan läheskään toivottua 
määrää opintojaksoa suorittavia mukaan. 

Tämän havainnon siivittämänä päädyimme rakenta
maan uudelle kohderyhmälle, sosiaalipsykologian opiske
lijoille, työelämävalmiuksia kehittävän kurssin Community 
Involvement and Social Psychology. Sen ytimenä on sosiaa
lipsykologisen tiedon soveltaminen ja erityisesti ryhmän
ohjaustaidot. MOOCin opiskelun tueksi päätettiin koota 
opintopiirejä, joita sosiaalipsykologian opiskelijat alkoivat 
ohjata.  Kyseessä oli vapaavalintainen syventävien opin
tojen kurssi, jossa keskeisessä asemassa oli sosiaalipsyko
logisen tiedon soveltamismahdollisuuksien ymmärryksen 
lisääminen ja ryhmänohjaustaitojen kehittäminen. Täs
sä vaiheessa  tutkintoopiskelijoille suunnatun, kokonaan 
 uuden kurssin suunnitteluun tuli mukaan tiedekunnan pe
dagoginen yliopistonlehtori Liisa Myyry. 

Suunnittelimme kurssikokonaisuuden, jossa opiskelijat 
saavat käytännön kokemusta kansalaisyhteiskunnan toi
mintatavoista monikulttuurisessa ympäristössä. Kurssin 
pedagogiset lähtökohdat vertautuvat lähinnä palveluop
pimiseen (service learning). Palveluoppiminen voidaan 
määritellä toiminnaksi, johon sisältyy paitsi omaan oppi
miseen myös kansalaistaitoihin liittyvä tavoitteita ja jossa 
kehitetään opiskelijoiden, opettajien ja muun yhteiskun
nan välistä vuorovaikutusta sekä kriittisesti reflektoidaan 
ja arvioidaan suunniteltuja oppimisprosesseja (Felten & 
Clayton, 2011; Ryan, M., & Ryan, M. 2013). Perusajatukse
na on yhdistää akateemista opiskelua ja kansalaistoimin
taa – teoriaa ja käytäntöä – siten, että molemmat tukevat ja 
vahvistavat toisiaan (Gray, Galvan & Donlin, 2017). Palve
luoppimisen malli nojaa muun muassa kokemukselliseen 
oppimiseen (Kolb, 1984) ja kokemusten reflektointiin ja 

käsitteellistämiseen teoreettisen tarkastelun avulla. Palve
luoppimisen on todettu olevan yhteydessä akateemiseen 
suoriutumiseen erityisesti analyyttisyyttä ja kriittistä ajat
telua vaativissa tehtävissä, ongelmanratkaisukykyyn se
kä halukkuuteen osallistua kansalaistoimintaan (ks. esim. 
Felten & Claytonin katsaus, 2011 ja 14 maan vertailukat
saus jossa Suomi on mukana, Haski ym., 2010).

Julkilausuttujen tavoitteiden mukaan opiskelijat oppivat 
soveltamaan sosiaalipsykologista tietoaan ohjatessaan ja 
motivoidessaan ryhmää sekä tukiessaan osallistujien toi
mijuutta. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja toteutta
maan opetustapahtuman muiden opiskelijoiden kanssa ja 
asettamaan työnsä ja tavoitteensa sosiaalipsykologiseen 
kontekstiin. Lisäksi opiskelijat kehittävät itsearviointitai
tojaan arvioimalla omaa työtään ja sosiaalipsykologista 
identiteettiään tekemällä käytännön työtä muiden kurs
silaisten kanssa. Lähestymistapa vaikuttaa myös opiske
lijoiden asiantuntijuuden sekä akateemisen kompetens
sin kasvuun tarjoamalla mahdollisuuden soveltaa opittu
ja teo rioita käytäntöön.

Tämän sosiaalipsykologian syventävien opintojen kurs
sin keskeinen aktiviteetti oli siis järjestää opintopiiri Suo
men poliittisesta kulttuurista ja järjestelmästä turvapai
kanhakijoille. Opintopiirin materiaali koostui yllä kuvatus
ta MOOCista, mutta opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät 
pienryhmien opintopiiritoiminnan. Kurssilla oli annettu 
ennakkoon oheiskirjallisuutta palveluoppimisesta, vapaa
ehtoistyöstä, ryhmäprosesseista ja ryhmien ohjaamisesta.

Kurssi koostui viidestä eri osasta: 
1. Aloitus: päämäärien, kirjallisuuden ja työskentelyn 

sisällöt ja aikataulut. Erityisesti painotettiin kurssin 
työvälineenä olevan oppimispäiväkirjan hyödyntä
mistä sekä reflektion että kurssin annin kannalta rat
kaisevana työkaluna. Oppimispäiväkirja toimi myös 
kurssin suorituksen arvostelun pohjana. Aloitus to
teutettiin yhtenä luentona, jolloin neuvottiin myös 
Moodlealustan käyttö kurssin työvälineenä ja mate
riaalipankkina opiskelijoille.

2. Itsenäisen työskentelyn aika, jolloin ryhmät katsoivat 
yhdessä itsenäisesti MOOCluennot ja suunnittelivat 
opintopiiritapaamiset. Ohjeeksi oli annettu, että opin
topiiritapaamisia tuli olla 5–8. Tänä aikana opettaja 
tapasi jokaisen ryhmän erikseen ainakin kerran. Tä
mä vaihe kesti noin kolme viikkoa. 

3. Yhteisten luentojen aika, jolloin neljällä luennolla ka
tettiin kurssin teoreettisempi anti eli:
a. Pienryhmät: teoriat ja käytännöt 
b. Palveluoppiminen käsitteenä ja teoriana yhdistet

tynä tapaustutkimuksiin
c. Oppiminen ja toimijuus (pystyvyysuskomusten nä

kökulmasta), luottamus ja sosiaalinen pääoma
d. Äänestämisen ja etnisten suhteiden sosiaalipsyko

logia sekä Suomen pakolaispolitiikka

Näistä viimeinen liittyy MOOCin sisältöihin. Kaikissa koh
dissa käytiin läpi teoriaa ja sitä, miten opiskelijat voivat 
soveltaa oppimaansa käytäntöön pienryhmiä vetäessään. 
Oppimisessa painottui erityisesti pystyvyysuskomusten 
rooli ja se, miten pystyvyysuskomuksia voi vahvistaa. 
 Luentoja oli kahden viikon ajan kahdesti viikossa.
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4. Opintopiirien ohjauksen aika, jolloin noin neljän vii
kon ajan ryhmät tapasivat ja opiskelijat sekä opinto
piireihin osallistuvat turvapaikanhakijat opiskelivat 
MOOCien sisällöt yhdessä. Vaikka sosiaalipsykolo
gian kurssilaiset olivat opetelleet MOOCin sisältöjä jo 
aiemmin, moni heistä jatkoi substanssin opiskelua it
sekin vielä tässä vaiheessa. Opettaja kävi pitämässä 
joka ryhmässä ainakin yhden luennon, jonka aiheena 
oli suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen arvo
pohja. Lisäksi hän tapasi kaikki ryhmät erikseen aina
kin kerran ja keskusteli opintopiirien sujumisesta. 

5. Ryhmien yhteistapaaminen, jossa puitiin yksityiskoh
taisesti ryhmien kokemuksia ja mitä he olivat oppi
neet, sekä käytiin läpi turvapaikanhakijoilta tullutta 
palautetta kurssista ja mietittiin yhdessä parannus
ehdotuksia kurssille. Viimeinen tapaaminen toimi 
myös niin sanottuna debriefingtapaamisena, eli sii
nä käsiteltiin myös kurssilla esille tulleita kriisipis
teitä, kuten sitä, miten opiskelijoiden keskeyttämiset 
vaikuttivat ryhmän muihin jäseniin sekä yksityisyy
den suojan haasteita, esimerkiksi opintopiirien vetä
jien suhtautumista opintopiireihin osallistuneiden ka
veripyyntöihin Facebookissa. Opiskelijoille myös tar
jottiin mahdollisuus ilmaista voiko heidän kurssipa
lautteitaan käyttää osana tätä artikkelia.

Opintopiirien toteuttaminen ja haasteet

Tälle vapaavalintaiselle englanninkieliselle sosiaalipsyko
logian kurssille ilmoittautui 10 opiskelijaa ja he muodos
tivat kolme pienryhmää opintopiirien suunnittelua ja oh
jaamista varten. Osallistujina oli sekä Helsingin yliopiston 
tutkintoopiskelijoita että vaihtoopiskelijoita. Suomalai
sista opiskelijoista kuitenkin kaikki yhtä lukuun ottamat
ta jättivät kurssin kesken. Lopulta siis kahdessa ryhmäs
sä kolmesta oli vetäjinä ainoastaan vaihtoopiskelijoita tai 
kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita, mikä ei ol
lut tarkoituksenmukaista, koska teemana oli Suomen po
liittinen kulttuuri. Tämän katsauksen kolmas ja neljäs kir
joittaja toimivat kurssikokeilun aikana sosiaalipsykologian 
oppiaineessa harjoittelijoina ja osallistuivat kurssin suun
nitteluun ja toteutukseen. Yhtenä kurssin toimintaperiaat
teena oli se, että kukaan opiskelija ei toimisi yksin ryhmän 
vetäjänä. Kun kurssin kesken jättämisiä ja muita poissa
oloja kuitenkin ilmaantui odotettua enemmän, harjoitteli
ja osallistui osaan opintopiiritapaamisista ja toimi avusta
vana opintopiirin vetäjänä.

MOOCin opintopiireistä tiedottaminen ja osallistujien 
rekrytointi osoittautuivat myös haasteelliseksi. Turvapai
kanhakijoiden tavoittaminen ei ollut helppoa. Järjestöillä 
oli jo omat toimintansa turvapaikanhakijoille. Viranomai
set katsoivat, etteivät voi tiedottaa kurssista vastaanotto
keskuksiin. Toisaalta vastaanottokeskukset saivat paljon 
yhteydenottoja eri tahoilta, eikä niillä ollut riittävästi re
sursseja uusille yhteistyömuodoille.  Lopulta saimme yh
teistyökumppaniksemme Startup Refugeesin – Riku Ranta
lan ja Tunna Milonoffin vuonna 2015 perustaman yksityi
sen vapaaehtoisverkoston, jonka pyrkimys on tukea turva
paikanhakijoiden yrittäjyyttä, työllistymistä ja ammattitai
toa (Startup Refugees).

Startup Refugeesin henkilökunta jakoi oppiaineessa laa
timaamme kurssimainosta sopiviksi katsomilleen turva
paikanhakija ja maahanmuuttajakontakteilleen. Rekry
toinnissa oli otettava huomioon, että turvapaikanhakijoi
den tilanteet muuttuvat usein nopeasti, ja sitoutuminen 
johonkin toimintaan reilusti etukäteen saattaa olla hanka
laa. Osittain tästä sekä Startup Refugeesin henkilökunnan 
kiireisyydestä johtuen turvapaikanhakijoiden rekrytointi 
jätettiin hyvin lähelle opintopiiritapaamisten alkamisajan
kohtaa, mikä aiheutti haasteita kurssin käytännönjärjes
telyjen, kuten tilavarausten tekemisen ja sosiaalipsykolo
gian opiskelijoiden ajan tasalla pitämisen suhteen. Opiske
lijat joutuivat näin ollen sietämään epätietoisuutta muun 
muassa siitä, kuinka ison ryhmän ohjaamiseen heidän on 
varauduttava ja millaiset tilat heillä on käytettävissään. 
Myös opintopiireihin ilmoittautuneiden tiedotus kurssin 
tarkemmista aikatauluista jäi käytännön haasteista joh
tuen viime hetkelle.

Turvapaikanhakijat vaikuttivat joka tapauksessa olevan 
kiinnostuneita tämän kaltaisesta opintopiiritoiminnasta. 
Startup Refugees kontaktoi 34 maahanmuuttajaa, joista 24 
ilmoittautui verkkolomakkeen kautta mukaan. Muutama 
perui ilmoittautumisensa myöhemmin päällekkäisen suo
men kielen kurssin, paikkakunnan siirron tai muun syyn 
takia. Osa osallistujista lakkasi käymästä opintopiireissä 
syytä ilmoittamatta, ja osa kävi tapaamisissa varsin epä
säännöllisesti. Kuitenkin joka ryhmässä oli myös sellaisia, 
jotka olivat aina tai lähes aina läsnä. Kurssin päättyessä 
useampi opintopiiriin osallistunut lähetti kiitoksia ja ker
toi oppineensa paljon ja viihtyneensä hyvin. Opiskeluma
teriaalia oli kuuleman mukaan jaettu opintopiirien ulko
puolisillekin ystäville.

Opintopiireihin osallistuneiden turvapaikanhakijoiden 
englannin kielen taidot vaihtelivat aivan alkeistasosta lä
hes natiivipuhujan taitoihin. Vaikka vaihteleva kielitaidon 
taso vaikeutti opetuksen suunnittelua kaikkia parhaiten 
palvelevaksi, ei se lopulta ollut merkittävä ongelma. Ta
paamisissa vallitsi solidaarinen ilmapiiri, kun englantia 
parhaiten osaava tulkkasi muille osallistujille vaikeaselkoi
sempia kohtia. Tällaisessa oppimismuodossa, jossa ei an
neta opintopisteitä, voisikin ehkä jättää osallistujien pää
tettäväksi, onko heidän englantinsa tarpeeksi hyvä, eikä 
asettaa turhan tiukkoja lähtövaatimuksia. Eniten opinto
piiristä hyötyvät saattavat nimittäin olla juuri niitä, joilla 
on huonoin englanti ja näin ollen mahdollisesti vähem
män kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan 
laajetessa kannattaa kuitenkin vielä harkita tulisiko kieli
tasoa – tai esimerkiksi sitä tähtääkö yliopistolliseen opin
tosuoritukseen – harkita opintopiirien muodostamiskritee
rinä. Opintopiiriin osallistumisesta ei siis saanut opintopis
teitä. Mikäli MOOCin halusi suorittaa yliopistollisena opin
tona, se tuli tehdä ilmoittautumalla erikseen Avoimeen 
yliopistoon ja tekemällä kaikki vaaditut suorituksen osat. 

Toiminnan vahvuuksia

Oppiminen vuorovaikutteisessa monikulttuurisessa ympä
ristössä on eri asia kuin monikulttuurisuudesta lukeminen, 
sillä ihmisten kohtaaminen tuo ihmisyyden ja erilaiset ko
kemukset ja näkemykset konkreettisesti esille. Opintopiiri
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läiset voivat olla tai heistä voi tulla ”sisäryhmäläisiä”, joi
den toivoo saavan mahdollisimman mukavan kokemuk
sen ja oppivan paljon. Tutkintoopiskelijoille tämä kurssi 
saattoi myös olla ensimmäinen henkilökohtainen kontakti 
turvapaikanhakijoihin, ja aikana jolloin maahanmuuttajiin 
kohdistuva diskurssi on kärjistynyt ja vihapuhe lisäänty
nyt, ovat tällaiset kontaktit – lyhyetkin – tärkeitä. 

Omasta kulttuurista opettaminen ja sen vertailu erilai
siin yhteiskuntarakenteisiin sekä kulttuurisiin ympäristöi
hin voi myös antaa perspektiiviä omaan yhteiskuntaan ja 
johtaa hahmottamaan sitä uudella tavalla. Kulttuurien vä
linen vuorovaikutus on yksi sosiaalipsykologien ydinosaa
misalueista ja onkin arvokasta, jos sitä pääsee opinnois
saan edes hieman kokemaan käytännössä, joko opiskelija
vaihdon tai tämän kaltaisten kurssien muodossa.

Mitä seuraavaksi 

Tutkintoopiskelijoiden kurssipalautteessa vahvuuksina pi
dettiin sitä, että kurssi yhdisti teoriaa ja käytäntöä. Myös 
valmiiden videoiden käyttöä pienryhmäopetuksen poh
jana pidettiin hyvänä, samoin videoiden faktapohjainen 
neutraalius sai kiitosta. Monille opiskelijoille kurssi antoi 
ensikosketuksen turvapaikanhakijoihin sekä palveluoppi
misen konseptiin, jota pidettiin kiinnostavana. Hyvää oli 
erityisesti se, että kurssilla pääsi soveltamaan opittua to
dellisen maailman ongelmiin, oppiminen käytännön toi
minnan kautta sekä se, että kurssi sisälsi paljon itsenäi
syyttä ja vapautta organisoida ja toteuttaa toimintaa. Täl
tä osin kurssin tavoitteet siis näyttivät toteutuvan. Kurssin 
kansainvälisyyttä pidettiin myös vahvuutena.

Kurssille puolestaan toivottiin lisää teorialuentoja erityi
sesti palveluoppimisesta. Käytännön toteutus olisi saanut 
olla tehokkaampaa ja sujuvampaa, esimerkiksi tapaamis
paikkojen ja osallistujien tietäminen etukäteen olisi toi
vottavaa. Opiskelijat kaipasivat myös enemmän täsmäl
listä opetusta opettamisesta sekä ohjattavan opintopiirin 
toimintaan liittyvää luennointia. Lisäksi selvempi sosiaa
lipsykologisten teorioiden näkökulman esiintuominen val
mistelevan vaiheen luennoissa olisi tukenut oppimista. 
Enemmän kaivattiin myös pienryhmien välistä kanssakäy
mistä. Kurssille olisi sen aihepiiristä johtuen suotavaa saa
da enemmän suomalaisia opiskelijoita mukaan. 

Kaikkien palautteeseen vastanneiden opiskelijoiden 
mielestä opintopisteiden ja työn määrän keskinäinen suh
de oli hyvä, mutta kurssilla oli myös enemmän työtä kuin 
mitä he olivat odottaneet. Kurssin yllätyksellinen työläys 
näkyi kurssin keskeyttämisessä: kun suomen kieltä hal
litseville oli tarjolla muitakin kursseja, he ilmeisesti va
litsivat mieluummin niitä. Käteen jäävät opetukset olivat 
vastaajilla laajoja ja moneen sovellettavissa, eli siltä osin 
kurssi onnistui luomaan merkittävän kokemuksen yliopis
ton ulkopuolisen elämän, työelämän ja henkilökohtaisten 
kokemusten linkittymisestä teoreettiseen viitekehykseen.

Kurssin suunnittelulle ei ollut valmista mallia, jota seu
rata, mikä asetti haasteita, mutta samalla kurssi oli juu
ri uutena toimintamuotona kiinnostava kehitettävä. Kos
ka kurssi oli paitsi uusi, myös moniulotteinen, (yliopisto
opiskelijat oppimassa ja ohjaamassa sekä turvapaikanha
kijat osallistumassa ja oppimassa), niin sen toteuttaminen 

sisälsi luonnollisesti monenlaista riskinottoa. Esimerkiksi 
mikäli turvapaikanhakijoita ei olisi saatu mukaan, tutkin
toopiskelijoille olisi kuitenkin pitänyt järjestää korvaa
va kurssi.

Palautteen ja kokemusten perusteella kurssilla on useita 
kehittämiskohteita. Ensinnäkin, aikataulutusta tulee kehit
tää. Kurssille tarjolla oleva aika oli liian lyhyt teoriapohjan 
vahvistamiseen kurssin varsinaisesta substanssista (palve
luoppiminen) sillä käytännön työtä valaisevaa teoriaa ja 
opetusta tarvittiin runsaasti (esim. pienryhmät, roolit ja 
toiminta sekä oppiminen ja sen teoriat). Kyse on  myös sii
tä, kuinka rajatulle ja taustaltaan homogeeniselle ryhmäl
le kurssia halutaan tarjota. Myös MOOCaineiston opetuk
seen tutkintoopiskelijoille olisi tarvittu enemmän aikaa: 
kurssin aikataulu oli tehty oletuksella osallistujien suo
malaisen yhteiskunnan perustuntemuksesta, mikä osoit
tautui liian optimistiseksi. Toiseksi, opintopiirien opiskeli
joiden sitoutuneisuuden taso vaihteli ja samoin se, millai
sen aukon poissaolot tai keskeyttämiset jättivät pienryh
mään. Moni turvapaikanhakija jäi pois syytä ilmoittamatta 
tai osallistui epäsäännöllisesti. Yleensä kuitenkin joka ryh
mässä oli osallistujia, jotka olivat aina läsnä. Turvanpai
kanhakijoita informoitiin kurssin luonteesta ja hyödyistä 
sekä mahdollisuudesta saada opintopisteitä Avoimen yli
opiston kautta, mutta tätä tiedotusta olisi syytä lisätä ja 
painottaa säännöllisen osallistumisen merkitystä opinto
piiritoiminnalle. Kurssin opintopiirit kannattaisi jatkossa 
ehkä aloittaa suomalaisista arvoista sekä kulttuurin uskon
nollisista osista, sillä näissä suomalaiset olot eroavat opin
topiireihin osallistuvien turvapaikanhakijoiden kokemuk
sen mukaan eniten lähtömaiden kulttuureista.

Tutkintoopiskelijoista kaikki keskeyttäneet olivat suo
malaisia. Kurssin alussa tulisikin selkeämmin tuoda esiin, 
että osallistuminen vaatii suunnitelmallisuutta, sitoutu
mista sekä vastuunottoa myös muiden osallistujien oppi
misesta, ei vain omasta. Kurssilla voisi jatkossa olla koe
aika, jolloin keskeytykset voivat olla mahdollisia, mie
luummin ennen varsinaista pienryhmäohjausvaihetta.

Kaiken kaikkiaan yliopiston konkreettinen osallistumi
nen yhteiskunnallisesti ajankohtaisiin haasteisiin ja yli
päätään yhteiskunnan toimintaan on tervetullutta myös 
opetukseen. Ne eivät voi olla yliopiston pääasiallinen teh
tävä tai opiskelumuoto, joka voisi korvata teoriapohjaista 
opetusta, vaan mahdollisuus vuoropuhelulle ja hyvä oppi
mistilaisuus tällaisesta toiminnasta kiinnostuneille opiske
lijoille. Monilla tieteenaloilla, kuten sosiaalipsykolo giassa, 
keskeinen opiskeltava aines myös luontevasti konkreti
soituu, kun toimitaan yhteistyössä muun yhteiskunnan 
kanssa. 

Suomen poliittinen kulttuuri ja järjestelmä koettiin tär
keäksi aiheeksi, josta osallistujat oppivat paljon olennais
ta tietoa, jota ilmeisesti ainakaan suurin osa heistä ei ollut 
vielä yli vuoden täällä oltuaan oppinut muualta. Jatkossa 
olisi kuitenkin mielenkiintoista toteuttaa saman konsep
tin mukaan kursseja myös perinteisellä sosiaalipsykologi
sella sisällöllä – esimerkiksi identiteetistä, luottamuksesta, 
sosiaalisista representaatioista, kulttuurieroista, arvoista, 
ennakkoluuloista ja vähemmistöenemmistösuhteista kes
kustellen. Kun sosiaalipsykologian opiskelijat pääsisivät 
ohjaamaan oman tieteenalansa keskeisistä kysymyksistä 
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käytävää keskustelua, voisi tämä myös vahvistaa tehok
kaasti heidän sosiaalipsykologista identiteettiään, kun taas 
politiikasta puhuttaessa opiskelijat saattavat kokea olevan
sa hieman vieraalla maaperällä – varsinkin jos mukaan 
sattuu politiikkaa korkeakoulutasolla opiskelleita maa
hanmuuttajia, kuten yhdessä opintopiirissä nyt tapahtui.

Yliopistoissa harjoitetaan jo nyt jonkin verran erityises
ti sitä, että opiskelijat opettavat toisiaan. Opiskelijoille on 
kuitenkin aivan erityinen kokemus opettaa opintopiiris
sä oman tieteenalan ulkopuolisia oppijoita, jotka lisäk
si tulevat toisesta kulttuurista. Paradoksaalisesti opiskel
lessa saattaa unohtua se, mitä on oppinut ja mitä kaikkea 
osaakaan, jos työskentelee lähinnä omien opiskelutoverei
den kanssa. Opettamalla oppimaansa muualtakin tulevil
le voi paremmin ymmärtää oman osaamisensa erityisyy
den. Opiskelijoille voi olla myös erittäin motivoivaa, että 
he pääsevät tekemään jotain merkitykselliseksi kokemaan
sa ja ”oikeaan maailmaan” jäljen jättävää. On tärkeää am
mattiidentiteetin kehittymiselle, että ei vain kirjoita essei
tä ja lue tentteihin, vaan pääsee jo opiskeluaikana sovel
tamaan osaamistaan siellä, missä sitä tarvitaan. Kurssi toi 
esiin uudenlaisen kurssimuodon ja monikulttuurisen op
pimisympäristön haasteita, mutta antoi myös tärkeitä työ
elämävalmiuksia. Nyt moni yliopistoopiskelija jätti kui
tenkin tämän mahdollisuuden käyttämättä. 

Sittemmin Avoin yliopisto on ottanut vastuulleen MOO
Cin tarjoamisen osana opetustarjontaansa. Sosiaalitie
teiden opiskelijoille Community Involvement and Social 
Psychology kurssi on tarjolla valtiotieteellisessä tiede
kunnassa ainakin lukuvuonna 2017–2018. Kurssin koke
muksia ja sisältöjä tullaan hyödyntämään tulevaisuudes
sa myös osana Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa, 
ja kurssin videoihin on suunnitteilla myös useita vähem
mistökielisiä käännöksiä.

Anna-Maija Pirttilä-Backman on sosiaalipsykologian 
professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa, Anneli Portman työskentelee 
asiantuntijana Helsingin kaupungilla, Ella Lautaniemi ja 
Iina Gummerus ovat sosiaalipsykologian 
maisteriopiskelijoita Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Liisa Myyry on töissä 
Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa. 
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”Epäkonferenssin” keinoin käsiksi ihmistieteiden 
teoreettisiin ja metodologisiin käänteisiin

Projektiluonteinen ja usein ylhäältä johdettu tutkimustyö voivat kuin huomaamatta johtaa sirpaleiseen ja kapea-
alaiseen teoreettiseen ja metodologiseen ajatteluun. Aikaa oman tutkimuksen tekemisen lähtökohtien pohtimiseen 
ja eri tieteenalojen edustajien kanssa käytyyn vuoropuheluun saatetaan käyttää valitettavan vähän. Ihmistieteissä 
tieteen tekemistä suuntaavat paradigmat sekä niiden sisällä tapahtuvat, pienemmät ja suuremmat teoreettiset ja 
metodologiset käänteet. Erityisesti tiiviissä tahdissa työskentelevät väitöskirjantekijät ovat melkoisen haasteen 
edessä pyrkiessään asemoimaan oman työnsä osaksi aikaisempaa tutkimustraditiota. Myös me tutkijoina ja väi-
tösohjaajina saatamme huomata tieteidenvälisissä väitös- tai muiden hankkeiden parissa työskennellessämme 
olevamme suhteellisen tietämättömiä toisten tieteenalojen traditioista. Ymmärrys oman ja muiden ihmistieteiden 
päälinjoista on kuitenkin edellytys tuoreiden monitieteisten tutkimusaiheiden tunnistamiselle ja toimivalle tietei-
denväliselle tutkimustyölle. Näihin teemoihin tarttuaksemme järjestimme Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa 
kesällä 2016 niin sanotun epäkonferenssin (unconference) otsikolla ”Turns – Paradigm shifts in human sciences”. 
Tapahtumassa eri tieteenaloja ja uravaiheita edustavat tutkijat pohtivat pienryhmissä omilla tieteenaloillaan tapah-
tuneita käänteitä, tekemiensä valintojensa taustavaikuttimia sekä omaa tutkijuuttaan. Epämuodollinen, keskuste-
leva formaatti haastoi tervetulleella tavalla perinteisen akateemisen asiantuntijaroolin ja jätti tilaa epävarmuuden 
ilmaisemiselle. Tässä kirjoituksessa kerromme epäkonferenssin teemasta, toteutuksesta ja keskusteluista herän-
neistä ajatuksista. Tavoitteemme on nostaa esiin yksi erityisesti väitösohjauksessa usein taustalle jäävä teema, eli 
oman ja kollegoiden tutkimustyön taustaoletuksiin pureutuminen sekä esitellä tapa, jolla tällaista epävarmaa ja 
vaikeaakin asiaa voidaan käsitellä perinteisten opetusmuotojen sijaan. Erityisenä kohteenamme ovat väitösohjat-
tavat ja heidän ohjaajansa, mutta samalla koko yliopisto oppivana yhteisönä.

Käänteet ihmistieteissä

Tiede ja tieteelliset teoriat eivät ole ajattomia staattisia 
konstruktioita. Viimeistään Thomas Kuhnin (2012) teoria 
tieteen vallankumouksista ja paradigmanmuutoksista te
ki näkyväksi tieteellisten teorioiden aikasidonnaisen ja so
siaalisen luonteen. Vaikka kuhnilaisen paradigman käsite 
itsessään on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja sen on 
laajalti tullut korvaamaan käänteen käsite ja käännedis
kurssi, on ajatus tieteen syklisyydestä edelleen merkityk
sellinen: uusista teoreettisista innovaatioista tulee niiden 
levitessä laajempaan käyttöön normi, kunnes jokin uusi 
teoria tai näkökulma jälleen valtaa niiltä alaa. Käänteis
tä puhuttaessa on huomattava, että käänteen käsite ei ole 
yksiselitteinen, vaan termillä voidaan kuvata hyvin erilai
sia ja eritasoisia muutoksia vallitsevissa metodologisissa 
ja teoreettisissa lähestymistavoissa. 

Epäkonferenssissa viittasimme käänteen käsitteellä niin 
kokonaisvaltaisiin teoreettisiin ja metodologisiin paradig
manmuutoksiin kuin niiden sisällä tapahtuviin suppeam
piin näkökulman, painopisteen tai metodologian muutok

siin. Hyvinä esimerkkeinä näistä ovat omat tieteenalam
me. Monissa humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä 1980 
ja 1990lukujen ruumiillinen käänne laajeni 2000luvul
le tultaessa materiaaliseksi käänteeksi. Kasvatustieteissä 
ja psykologiassa voidaan puolestaan 2000luvulla tapah
tunutta neurotieteen läpilyöntiä pitää laajana paradig
maattisena käänteenä, vaikkakaan neurotieteet eivät ole 
muuttaneet näillä aloilla vallitsevaa käsitystä aktiivises
ta konstruoivasta oppijasta vaan pikemminkin tuoneet 
aloille siihen uusia metodologisia ja teoreettisia selitys
malleja. Käänteiden voidaan näissä esimerkeissä nähdä 
paljastavan tutkimusalojen teoreettismetodologisen ker
roksellisuuden.

Tämän päivän tieteessä erona aikaisempaan on se, että 
tieteen paradigmaattisia syklejä on meneillään useita sa
manaikaisesti ja ne limittyvät toisiinsa monin tavoin. Tie
teellisten julkaisujen määrän jatkuvasti kasvaessa myös 
uusia käänteitä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tutkijat eivät 
voikaan enää pitäytyä yhdessä valitsemassaan näkökul
massa tai käänteessä vaan heidän, niin väitöskirjatutkijoi
den kuin pidemmälle ehtineiden tutkijoiden, on asemoita
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va oma lähestymistapansa useiden vanhojen ja tuoreem
pien käänteiden muodostamaan maastoon. Esimerkiksi 
humanistisilla aloilla ei enää riitä se, että tunnistaa oman 
tutkimuksensa osaksi vaikkapa jälkimodernia teoriaperin
nettä. Sen lisäksi tutkijan tulisi ymmärtää niitä prosesseja, 
jotka johtivat jälkimoderniin teoretisointiin mutta samal
la olla tietoinen ja suhteuttaa teoreettinen viitekehyksen
sä myös toisten käänteiden viitekehyksiin, kuten spatiaa
liseen, lingvistiseen, diskursiiviseen, performatiiviseen, 
historialliseen, aineelliseen, affektiiviseen, ontologiseen ja 
posthumanistiseen käänteeseen – vain joitain tämänhetki
siä käänteitä mainitaksemme. 

Tutkijana käänteiden keskellä

Miten käänteet siis lopulta vaikuttavat tutkimukseemme? 
Mitä haasteita syntyy siitä, että tietyn käänteen innoitta
mana tai sellaisen sisällä tehty tutkimus tarkoittaa myös 
käänteen ontologisten ja epistemologisten perusoletta
muksien hyväksymistä, joko tietoisesti tai valitettavan 
usein myös tiedostamatta? Entä jos tutkimusta tehdään 
usean käänteen viitekehyksessä? Ja mitä tämä kaikki tar
koittaa tutkijan tutkijaidentiteetin kannalta? Näkymä mo
nimutkaistuu entisestään, kun mukaan otetaan monitietei
syys ja tieteidenvälisyys. Samalla käänteiden ja eri oppia
lojen käännehistorian, oppihistorian, tunteminen muodos
tuu entistä tärkeämmäksi. Saman tyyppiset käänteet myös 
tapahtuvat eri tieteenaloilla eriaikaisesti.

Yllä kuvattujen kaltaisten käänteiden runsaus ja tahti 
asettavat haasteita myös väitöskirjojen ohjaukselle. Miten 
voimme ohjaajina opastaa nuoria tutkijoita tässä käänne
paljoudessa? Voidakseen asemoida oman tutkimuksensa 
teoreettisesti ja metodologisesti tulee nuoren tutkijan tun
nistaa käänteiden historiaa ja käänteitä kohtaan osoitettua 
kritiikkiä, mutta ennennäkemättömän laajalla skaalalla. 
Positioinnin lisäksi tutkijoita tulisi ohjata kriittisesti pohti
maan käänteiden merkitystä tutkimukseen.

Väitösohjauksen yhtenä haasteena on myös se, miten 
tämä kaikki otetaan haltuun nelivuotisiksi suunnitelluis
sa väitöskirjaprojekteissa. Mihin asti ohjaajan tulisi viitoit
taa ohjattavan polkua käänneviidakossa ja missä vaihees
sa nuoren tutkijan olisi itse annettava löytää oma paikkan
sa tutkimuksen kentällä? Kuinka auttaa ohjattavaa silloin, 
kun ohjaus tapahtuukin ohjaajan oman aiheen ”vieres
tä”? Entä miten toimia monitieteisessä ympäristössä, kun 
kumppanitieteenalalla tietty käänne on koettu 10 vuotta 
aikaisemmin, tai samalle käänteelle paljastuukin monta 
eri määritelmää? 

Koska kaikkea edellä mainittua on erittäin vaikea saa
vuttaa väitösprosessin aikana yksin – positiointi vaatii 
oman lähestymistavan löytymistä ja kypsymistä tutkijana 

– on akateemisella yhteisöllä tässä tärkeä rooli. Mielestäm
me on tärkeä tarjota väitöskirjan tekijöille ja kokeneem
mille tutkijoille mahdollisuus kohdata erilaisia tutkimus
polkuja sekä harjoitella omaan tutkimustyöhön ja kent
tään kohdistuvaa kyselevää ja reflektiivistä otetta.

Epäkonferenssissa  
yhteisvoimin käsiksi käänteisiin

Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumin järjestämä, noin 
80 osallistujaa houkutellut kaksipäiväinen tapahtuma jär
jestettiin niin sanotun epäkonferenssin formaattia mukail
len. Epäkonferenssin pyrkimyksenä oli tuottaa todellinen 
keskusteleva tilaisuus, jossa vältettiin perinteistä hierark
kista asetelmaa osallistujien välillä ja jossa sai (ja pitikin) 
sanoa ja kysyä myös sellaista, mitä ei ollut tullut aiem
min ajatelleeksi. Tapahtuma rakentui kutsuttujen puhu
jien alustusten ja pienryhmäkeskustelujen vuorottelulle. 
Osallistumiskynnys pidettiin matalana pyytämällä osal
listujia valmistautumaan etukäteen pohtimalla vastauk
sia epäkonferenssin teemaan liittyviin kysymyksiin omis
ta kokemuksistaan käsin: Mihin käänteisiin olet osallistu
nut opintojesi tai urasi aikana? Mitkä ovat oman alasi tär
keimmät käänteet? Onko joku käänne vaikuttanut valit
semiisi tutkimusmenetelmiin? Jos, niin miten? Millaisiin 
tieteenalasi käänteisiin liittyviin ongelmiin olet törmännyt 
omassa työssäsi?

Kutsuttuja puhujia pyydettiin kertomaan epämuodolli
sesti omilla aloillaan tapahtuneista teoreettisista ja me
todologisista käänteistä ja siitä, miten käänteet ovat vai
kuttaneet heidän omaan työhönsä. Alustusten epämuo
dollisuus vietiin niin pitkälle, että pääpuhujien esittelyis
säkin perinteisen ansioluettelon sijaan jokaisesta puhu
jasta  mainittiin kolme heidän itse valitsemaansa yksityis
kohtaa – joista tosin vain yksi oli täysin totta. Alustukset 
vaihte livat perinteisimmistä katsauksista videoklippeihin 
akateemisissa konferensseissa esitetyistä performansseis
ta. Kunkin alustuksen jälkeen kävijät jakautuivat seminaa
ritiloihin, joissa osallistujat jakautuivat edelleen 3–4 hen
gen ryhmiin. Näiden keskustelusessioiden teemojen ta
voitteena oli johdatella osallistujien ajattelua yleisemmistä 
omaan tieteenalaan liittyvistä aiheista (”Käänteet ja tieto”) 
kohti omaa tutkimustyötä (”Käänteet ja metodologia”) ja 
edelleen kohti omaa positiota suhteessa oman tieteenalan 
traditioihin (”Käänteet ja tutkija”). Kollegiumin tutkijat 
ohjeistivat session osallistujat kahteen tiiviiseen, 20 mi
nuuttia kestävään pienryhmäkeskusteluun tämän kirjoi
tuksen liitteenä (liite 1) olevien kysymysten turvin. Kunkin 
20 minuutin keskustelun jälkeen päähuomioita nostettiin 
esiin koko session osallistujajoukon kesken.

Epäkonferenssin anti

Epäkonferenssi osoittautui erittäin tehokkaaksi ja antoi
saksi tavaksi käsitellä kaikille tieteenaloille yhteistä tee
maa. Keskusteluissa kävi ilmi, miten tutkijoiden tietoisuus 
oman tieteenalansa käytänteistä ja ne tavat, joilla tutkijoi
ta ohjataan oman tieteenalansa pariin eroavat hyvin paljon 
tieteenaloittain. Epäkonferenssi nosti myös pintaan tutki
joiden arjen vähäiset mahdollisuudet informaalille tietei
denväliselle keskustelulle, jossa akateemiset roolit voidaan 
hetkeksi unohtaa. Epäkonferenssin valmistelun ja itse ta
pahtuman aikana käyty avoin ja intensiivinen keskustelu 
pakotti myös meidät, tapahtuman järjestäjät, pohtimaan 
käänteiden merkitystä niin omassa tutkimuksessamme 
kuin väitöskirjojen ohjaustyössä sekä havaitsemaan tietä
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mättömyytemme naapuritieteenalojen päälinjoista. Tapah
tuman positiivinen ilmapiiri sekä osallistujien aktiivisuus 
ja uskallus sanoa myös se, mitä ei vielä tiedä tai mistä on 
epävarma, jopa hiukan yllätti meidät tapahtuman järjes
täjät. Tällaiseen vapaamuotoisuuteen tarjotaan akateemi
sissa tilaisuuksissa harvoin mahdollisuus, vaikka jokainen 
meistä tietää epävarmuuden olevan uusien kysymysten 
lähtökohta. Epäkonferenssin kaltaisista tapahtumista ei 
synny saman tien mitattavissa olevia tieteellisiä tuotoksia, 
mutta niiden anti lienee nähtävissä pidemmällä aikavälillä. 
Kyselevän otteen ja avoimuuden mahdollistavia foorumeja 
ei voi yliopistossa olla liikaa. Vasta näiden kautta voidaan 
saavuttaa todellista tieteidenvälistä ymmärrystä ja yhteis
työtä ja tukea tutkijoita oman työnsä sijoittamisessa osak
si laajempaa tieteellistä keskustelua.

Minna Opas ja Marjaana Puurtinen kuuluvat Turun 
ihmistieteiden tutkijakollegiumiin (Turku Institute for 
Advanced Studies, Turun yliopisto). Opas työskentelee 
erikoistutkijana historian, kulttuurin ja taiteiden 
tutkimuksen laitoksella ja Puurtinen tutkijatohtorina 
opettajankoulutuslaitoksella sekä psykologian ja 
logopedian laitoksella.

LÄHTEET
Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. 50th Anniversary. 4th edition. Chi-

cago: University of Chicago Press. 

Liite 1. Epäkonferenssin kolmen keskustelusession kysy
mykset, laatineet Sari Irni, Johanna Kallo, Anne Kumpula, 
Silja Laine, Minna Opas, Marjaana Puurtinen, Jukka Sar
jala ja Koen Veermans. 20minuuttiset keskustelut käytiin 
osallistujien vapaasti muodostamissa ryhmissä siten, että 
ryhmiä vaihdettiin jokaisen keskustelun jälkeen. Järjestä
jinä toimineet tutkijakollegiumin tutkijat pyrkivät sijoittu
maan eri pienryhmiin. Kysymykset esitettiin englanniksi 
ja keskustelu käytiin pienryhmän jäsenten mukaisesti jo
ko suomeksi tai englanniksi.

Sessio 1: ”Tietää vai olla tietämättä? Käänteet ja tieto”
A: Mitä ovat ne oman tieteenalasi teoreettiset käänteet, 

joihin olet osallistunut tai joista olet kuullut? Onko eri tie
teenalojen välillä tapahtuneissa käänteissä eroja tai sa
mankaltaisuuksia?

B: Millä tavoin uusien käänteiden esiin nouseminen vai
kuttaa oman tieteenalasi tutkimukseen? Miten ihmiset ko
kemuksesi mukaan reagoivat uusiin näkökulmiin ja käsit
teisiin? Millä tavoin mahdolliset erot tieteenalojen välillä 
vaikuttavat tieteidenväliseen tutkimukseen?

Sessio 2: ”’Hands on. Käänteet ja metodologia”
A: Mitä metodologioita käytät tutkimuksessasi? Oletko 

kiinnostunut niiden historiasta tai epistemologisista läh
tökohdista? Oletko pohtinut käyttämiesi metodologioiden 
seurauksia tutkimustyöllesi? Jos, millaisissa olosuhteissa? 
Onko joku käänne vaikuttanut tutkimusmenetelmiesi va
lintaan? Jos, millä tavoin?

B: Tarkoittavatko “käänteet” välttämättä myös muu
toksia tutkimusmenetelmissä? Millä tavoin voidaan muo
dostaa kestäviä tutkimusmetodologioita jatkuvien uusien 
käänteiden keskellä? Tarkoittaako teoreettinen käänne ai
na metodologista käännettä?

Sessio 3 ”Kuinka olla akateeminen? Käänteet ja tutkija”
A: Onko joku käänne tai paradigma, johon tunnet ot

tavasi osaa? Kuinka päädyit tähän käänteeseen tai para
digmaan?

B: Voiko osallistua uusiin käänteisiin ilman että joutuu 
pitämään omaa aikaisempaa työtään vanhentuneena? Mi
ten suhtautua uusiin käänteisiin, jotka nousevat esiin tut
kimusprosessin aikana?
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Avoin tiede tulee – opettaja, oletko valmis?

Digitalisaatio haastaa tieteen, tutkimuksen ja opetuksen uudenlaisen avoimuuden toimintakulttuuriin. Avoin tie-
de on yksi tärkeimpiä tapoja edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta. Tämän vuoksi se on nostettu esiin myös 
yliopistojen strategioissa ja ohjeistuksissa tieteen avoimuuden edistämiseksi. Helsingin yliopiston kirjasto järjesti 
Peda-forum-päivillä työpajan, jossa pohdittiin, miten avointa tiedettä voitaisiin opettaa opiskelijoille.

Työpaja avoimen tieteen opetuksesta

Elokuussa 2017 Vaasassa järjestetyillä Pedaforumpäivil
lä Helsingin yliopiston kirjasto toteutti työpajan aiheesta 

”Open Science – minkälaisia osaamistavoitteita eri vaiheis
sa yliopistoopintoja?” Työpajaan oli mahdollista orientoi
tua verkosta löytyvän ennakkomateriaalin avulla ja työpa
jan alussa oli lyhyt johdattelu aiheeseen. Työpajaa varten 
osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joissa pohdittiin eri 
teemoja: Mitä haasteita ja ongelmia avoimen tieteen opet
tamiseen liittyy? Millaisia kokemuksia tai hyviä käytän
teitä osallistujilla on? Miten omalla tieteenalalla voidaan 
edistää tieteen avoimuutta? Miten aiotaan jatkossa toimia 
omassa organisaatiossa?

Mitä on avoin tiede?

Avoin tiede on yksi tieteen peruslähtökohtia. Tiedettä ei 
ole ilman avoimuutta, koska tiedeyhteisöllä on oltava 
mahdollisuus tarkistaa, miten tutkimustulokset on joh
dettu aineistosta. Avoin tiede sisältyy jo tieteen metodo

logiaan. Esimerkiksi Suomen Akatemia sisällyttää sen hy
vän tieteellisen käytännön periaatteisiin (ks. TENK, 2012).

Avoimen tieteen perusajatus on, että akateemisen yh
teisön tuotokset ovat vapaasti saatavilla niin laajasti kuin 
mahdollista. Tämä koskee niin julkaisuja (Open Access) 
kuin tutkimusaineistoja (Open Data). Kun puhutaan avoi
mesta tieteestä, tarkoitetaankin usein juuri avointa jul
kaisemista ja avointa dataa. Tieteellisen prosessin kan
nalta nämä ovatkin ydinkohtia: tutkimuksen arviointi ja 
läpi näkyvyys edellyttävät, että sekä tutkimustulokset et
tä tulosten perustana oleva tutkimusaineisto ovat kaik
kien saatavilla. Avoin tiede on kuitenkin hyvin laaja käsi
te, ja avoimuuden perusajatuksen voi ulottaa julkaisujen 
ja datan ohella myös tutkimusprosessin julkiseen doku
mentointiin (Open Notebooks), avoimeen lähdekoodiin 
(Open Source), vertaisarviointiin (Open Peer Review) tai 
oppimateriaaleihin (Open Educational Resources). (FOS
TER; Dastur, 2017.)

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden ohella avoimen tieteen 
ytimessä on ajatus yhdessä rakentamisesta. Siihen kuuluu 
jakamisen ja vastavuoroisuuden kulttuuri, jota voi toteut

Kuva 1: Avoimen tieteen elementit (FOSTER)
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taa monella tasolla ja monin tavoin. Avoimen tieteen edut 
sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla tulevat tätä kautta. 
Tiedon avoin saatavuus lisää sen käyttöä ja edistää uuden 
tiedon syntymistä. Avoin tiede lisää myös tutkimuksen tie
teellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä parantaa 
tätä kautta myös tutkijan näkyvyyttä.

Hyödyistään huolimatta avoin tiede ei ole itsestäänsel
vyys, ja sen tiellä on vielä monia esteitä. Kysymys ei ole 
useinkaan teknisistä esteistä, vaikka esimerkiksi avoimen 
datan kohdalla tutkimusinfrastuktuuri on vasta rakentu
massa. Avoin tiede ei ole myöskään vain poliittinen pro
sessi, vaikka Euroopan unionin tiedepolitiikka on ollut sy
säämässä nykyistä muutosta käyntiin. Avoin tiede on tär
keä hahmottaa kulttuurillisena prosessina, koska se kos
kee laajasti tiedeyhteisön käytäntöjä ja edellyttää totuttu
jen toimintatapojen kyseenalaistamista.

Avoimen tieteen vaatima kulttuurillinen muutos tarkoit
taa, että avoimuudesta tulee osa tiedeyhteisön arkea ja 
käytäntöjä (Nosek, 2017). Tämän takia on tärkeätä miettiä, 
miten avointa tiedettä ja avointa toimintakulttuuria voi
si opettaa jo kandi ja maisterivaiheen opiskelijoille. Läh
töajatuksena työpajassa oli, että avointa tiedettä voidaan 
opettaa monella tasolla ja monin tavoin. Vakiintuneiden 
käytänteiden puuttuessa työpajamuotoinen ideointi ja kes
kustelu tuntuivat sopivalta tavalta lähestyä aihetta.

Mitä työpajassa nousi esiin?

Työpajan keskusteluissa korostui opettajan rooli avoimen 
tieteen opetuksessa. Opettaja voisi toimia esimerkkinä tu
leville tutkijoille ja asiantuntijoille omalla toiminnallaan. 
Integrointi opetukseen tuntui luontevimmalta, kun opete
taan esimerkiksi tiedonhankintaa, tieteenfilosofiaa tai me
todologiaa. Opetuksessa voitaisiin esimerkiksi tarkastella 
avointa tiedettä tieteen käytäntöjä vasten, ja pohtia, toteu
tuvatko tieteenfilosofiset ja  metodologiset ihanteet todel
lisuudessa. Tätä kautta avoimen tieteen opettamisella oli
si oma yleissivistävä funktionsa, se voisi olla kiinnostavaa 
sinänsä, koska ”se rakentaa kuvaa maailmasta, jossa opis
kelijat toimivat”, kuten eräs keskustelija totesi.

Avoimen tieteen opetuksessa motivaatio ja ajoitus koet
tiin tärkeäksi. Opiskelijan on tärkeää huomata aiheen 
konkreettisuus ja linkittyminen omiin opintoihin, muu
ten aihe voi helposti jäädä irralliseksi ja vieraaksi. Täs
sä myös tieteenalojen eroilla on merkitystä. Työpajassa 
tuotiin esille, miten tutkimusorientoituneemmilla tieteen
aloilla avoin tiede on todennäköisemmin ja luontevammin 
esillä opetuksessa kuin vaikkapa ammatillisesti suuntau
tuneilla aloilla.

Moni työpajaan osallistunut oli tullut kuulemaan, mil
laisia kokemuksia ja hyviä käytänteitä muilla oli aiheesta. 

Kuva 2: Työpajan keskustelu kerättiin Flingaan
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Omia kokemuksia avoimen tieteen opettamisesta ei vält
tämättä vielä ollut. Toisaalta myös korostettiin, että esi
merkiksi yliopistojen hallinnossa on tiedotettu avoimesta 
tieteestä hyvin ja aihe on ollut paljon esillä. Myös yliopis
tokirjastot ovat järjestäneet paljon erilaisia tapahtumia, ja 
infoja avoimesta tieteestä, joihin kaikki yliopistolaiset ovat 
olleet tervetulleita. Työpajassa toivottiin, että tarjolla olisi 
myös ajasta ja paikasta riippumattomia infoja.

Vaikka työpajan pääfokus oli kandi ja maisterivaiheen 
opiskelijoissa, tutkijoiden näkökulma nousi keskustelus
sa esiin. Tämä on luontevaa, koska juuri tutkimukseen 
liittyvissä asioissa avoin tiede on ollut eniten esillä. Työ
pajassa keskusteltiin vilkkaasti erityisesti avoimesta jul
kaisemisesta. Yhtenä keskeisenä kehityskohteena nähtiin 
opinnäytteiden avoimuus, koska kaikissa korkeakouluissa 
ne eivät ole vielä avoimia. Tutkimuksen avoimuuden kes
keisinä esteinä nähtiin rahoitus sekä omistajuuteen liitty
vät kysymykset: Kuka omistaa tutkimusdatan, jos tutki
mus on tehty esimerkiksi yritysyhteistyönä? Entä jos avoi
muus tarkoittaakin sitä, että oma tutkimusaihe tai idea 
viedään? Kysymys tekijänoikeuksista on avoimen tieteen 
perus asioita, ja siihen on etsitty vastausta erityisesti lisens
sijärjestelmän kautta.

Yhteenveto

Avoin tiede ei tarkoita pelkästään tutkimusjulkaisujen, da
tan tai oppimateriaalien avoimuutta, vaan se on uuden
lainen tapa toimia. Avoimen tieteen kulttuuria luonneh
tii yhteisöllinen, verkostomainen toiminta, joka rakentuu 
vastavuoroisuuden periaatteelle. Koska avoin tiede on hy
vin laaja käsite, sitä voi lähestyä monesta näkökulmasta 
myös opetuksessa. Työpajan keskustelun yhteenvetona 
voi todeta, että avoimen tieteen opetusta suunniteltaessa 
opettajan rooli, opiskelijan motivointi, opetuksen ajoitus 
ja aiheen integroiminen substanssiin ovat keskeisiä asioi
ta. Työpajassa huomasimme, että avoimen tieteen opetus 
on hyvin alkuvaiheessa, ja aihe kaipaa tällä hetkellä eri
tyisesti hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista sekä 
esimerkkejä opetuksen toteuttamisesta. Tämän artikkelin 
kirjoittajat ottavat mielellään vastaan opettajien kokemuk
sia avoimesta tieteestä.

Kati Syvälahti työskentelee tietoasiantuntijana Helsingin 
yliopiston kirjaston oppimisen palveluissa ja opettaa 
tiedonhankinnan kursseja kasvatustieteellisen 
tiedekunnan kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille. 
Juuso Ala-Kyyny työskentelee tietoasiantuntijana 
Helsingin yliopiston kirjaston tutkimuksen palveluissa, 
erikoisalueenaan avoimen julkaisemisen palvelut.
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”Kuka? Missä? Milloin?” JOOM-lomake väitöskirjan 
ohjausprosessin jäsentämiseen

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli lisätä suunnitelmallisuutta väitöskirjan ohjausprosessin eri vaiheissa. Kir-
joittajaryhmän monitieteisistä tarpeista lähtien ja pohjautuen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen kehitimme Jatko-
Opiskelun Ohjauksen Muodot (JOOM) -lomakkeen, jota väitöskirjan ohjaaja voi käyttää yhteistyössä muiden oh-
jaukseen osallistuvien ja ohjattavan kanssa. Lomakkeen tavoitteena on tehdä näkyviksi eri ohjausmuodot, mukaan 
lukien vertais- ja ryhmäohjaus, sekä niiden roolit ja tavoitteet. Lomake auttaa myös jäsentämään ohjausprosessin 
etenemistä. Lomake on kehitetty yliopistopedagogiikan kurssin yhteydessä Helsingin yliopistossa ja se on muo-
kattavissa eri tieteenalojen käyttöön.

Johdanto

Väitöskirjan työstäminen on moniulotteinen prosessi, jos
sa ohjaajan ohella myös vertaisten rooli on tärkeä. Jotta 
olemassa olevat, ajoin niukatkin, resurssit saadaan hyö
dynnettyä laadukkaasti, on välttämätöntä saada ohjauk
sen toiveet, tarpeet ja resurssit kohtaamaan mielekkäällä 
tavalla. Erityisesti on tärkeä ymmärtää ohjaajan ja vertais
ten roolia väitöskirjatyön eri vaiheissa ja hyödyntää niiden 
vahvuuksia (ks. esim. Donnelly & Fitzmaurice, 2013, Ni
kander & Piattoeva, 2014, Wisker, Robinson, Trafford, War
nes & Creighton 2003, ja keskustelunavauksemme Gritsen
ko, Holopainen, Laasonen, Lehtisaari & Ruuskanen, 2017). 

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli lisätä suunnitel
mallisuutta ohjausprosessin eri vaiheiden menetelmien 
valinnassa ja käytössä, jotta ne vastaisivat paremmin tut
kimuskirjallisuutta, omasta kokemuksestamme kumpua
via ohjaajan tarpeita sekä käytössä olevia resursseja ja 
jatkoopiskelijan tarpeita. Kehitimme Jatko-Opiskelun Oh-
jauksen Muodot (JOOM) -lomakkeen (Liite 1), jolla ohjaa
ja voi jäsentää ohjausprosessin eri vaiheita yhteistyössä 
muiden ohjaukseen osallistuvien ja jatkoopiskelijan kans
sa. JOOMlomake on suunniteltu käytettäväksi ohjauksen 
suunnitteluvaiheessa, alun sujuvoittamisessa sekä väitös
kirjaprosessin aikana ohjauksen toteutumisen seurannas
sa. Laatimamme JOOMlomake tekee näkyväksi muun 
muassa ohjausprosessin eri osapuolet, heidän roolinsa ja 
työnjakonsa, eri ohjausmuodot ja niiden tavoitteet sekä 
ohjausprosessin etenemisen vaiheita tohtorikoulutettavan 
asiantuntijuuden kehittymisessä. Kokonaisvastuu väitös
kirjaprosessin ohjaamisesta on toki vastuullisella ohjaa
jalla, mutta JOOMlomakkeen tavoitteena on tuoda oh

jausmuodot näkyviksi ja selkeyttää käytettävissä olevia 
ohjausmuotoja ja niiden tavoitteita.

JOOMlomakkeen kehittäjät edustavat eri tieteenaloja. 
Tunnistimme väitöskirjan ohjausprosessin jäsentämisen 
kaikille aloille keskeiseksi tarpeeksi, johon tutkimuskirjal
lisuudesta ei löytynyt suoraa vastausta. Pyrimme vastaa
maan kehitystyöllämme poikkitieteellisestä näkökulmasta 
kysymyksiin siitä, kuka ohjaa väitöskirjatyötä sekä missä 
ja milloin väitöskirjatyötä konkreettisesti ohjataan.

Jatko-Opiskelun Ohjauksen Muodot -lomakkeen 
tausta 

Kehittämämme JOOMlomake perustuu kirjallisuuskatsa
ukseen, erityisesti Niemisen ja kumppaneiden prosessiku
vaukseen (2016), Bitzerin ja Albertynin (2011) lomakerun
koon, Vygotskyn (1978) lähikehityksen teoriaan, kirjalli
suuskatsaukseemme sekä omakohtaisiin kokemuksiimme 
väitöskirjan ohjaajina ja ohjattavina. 

Väitöskirjatyön ohjausprosessin vaiheista (Nieminen, 
Vaara, Schramko, Siljander & Simonen, 2016) olemme otta
neet huomioon Kuviossa 1 mainitut vaiheet: a) ensimmäis
ten tulosten valmistuminen ja käsikirjoituksen luonnoste
lu, b) itsenäistyminen ja integroituminen tiedeyhteisöön, 
c) asiantuntijuuden vahvistuminen sekä d) yhteenvedon 
(lopputyön) kirjoittaminen ja väitökseen valmistautumi
nen. Bitzer ja Albertyn (2011) ehdottavat useita ohjausmal
leja yhdistävää, tarkkaan suunniteltua ja strukturoitua oh
jausprosessia. Jo Vygotskyn perusteella voidaan määritellä 
ohjaajan roolia, prosessia ja opiskelijoiden toimintoja pro
sessin eri vaiheissa. Vygotskyn (1978) teoriasta peilaam
me prosessin vaiheisiin etenkin ajatusta siitä, että sosiaali
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nen vuorovaikutus edeltää oppimista ja oppiminen lähike
hityksen vyöhykkeellä hyödyntää oppimista osaavamman 
toisen osapuolen avulla, mieluiten todenmukaisissa tilan
teissa (ks. myös Wass & Golding, 2014).

Kehittämistyössämme keskityimme eri osapuolien vah
vuuksiin ohjausprosessissa. Tätä varten tarkastelimme 
yliopistopedagogista tutkimusta, jossa on käsitelty pe
rinteisen yksilöohjauksen lisäksi muita ohjauksen mal
leja,  kuten vertaisohjausta. Totesimme, että yksi ohjaa
jan ja vertaisten roolien eroista kiteytyy jatkuvuuden tai 
toistuvuuden käsitteiden kautta. Ohjaajan kanssa työs
kentely näyttäytyy ainakin osassa jatkoopintoprosesseja 
enemmänkin sarjana kohtaamisia kuin jatkuvana yhdessä 
työskentelynä (Pyhältö ym., 2012). Vertaisten ohjausroo
li täydentää yksilöohjausta, ja vertaiset voivat olla rinnal
la seniori ohjaajia intensiivisemmin joko tietyn vaiheen tai 
koko jatkoopintojen ajan. 

Ohjausprosessin vaiheisiin (Nieminen ym., 2016) suh
teutettuna yksilöohjausta voidaan ajatella hyödynnettävän 
eniten prosessin alkuvaiheissa, jolloin sovitaan vaikkapa 
väitöskirjatyön tavoitteista ja ohjauskäytännöistä. Pyhältö 
ja kumppanit (2012) ehdottavat, että väitöskirjaprosessissa 
olisi hyödyllistä ottaa käyttöön entistä intensiivisempi ja 
ohjatumpi vertaistyöskentely, joka auttaisi muun  muassa 
integroitumaan paremmin tiedeyhteisöön ja vähentämään 
näin väitöskirjan tekijöiden kokemia ohjauksen ongelmia. 
Lisäksi tiedeyhteisöön liittymisessä ja alan traditioiden 
omaksumisessa vertaisilla voi olla iso merkitys.

Yksilöohjausta on mahdollisesti syytä painottaa myös 
prosessin lopussa väitöskirjaa viimeisteltäessä ja väitök
seen valmistauduttaessa, jolloin väitöskirjatyöntekijän 
identiteetti on muuttumassa jatkoopiskelijasta itsenäi
seksi  asiantuntijaksi. Etenkin nämä ovat vaiheita, joissa 
on tarve keskittyä yksilöllisiin asioihin. Tällöin kyetään 
hyödyntämään yksilöohjauksen hyvinä puolina kuvattu

ja yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja valmentamista 
itsenäisen tutkimuksen tekemiseen (esim. Dysthe, Sama
ra & Westrheim, 2006; McCallin & Nayar, 2012). Yksilöoh
jauksen tulisi jollakin intensiteetillä kantaa läpi koko pro
sessin, sillä yksilöohjauksen hyvinä puolina on kuvattu 
myös ohjaajan sitoutumista ja vastuunkantoa sekä proses
sin etenemisen ja laadun seuraamista (Dysthe, Samara & 
Westrheim, 2006; Jones 2016). 

Kollektiivisena toimintana vertais ja ryhmäohjaus täy
dentää yksilöohjausta. Yksilöohjauksen intensiivisyydessä 
tulee ottaa huomioon opiskelijoiden yksilöllisyys ohjauk
sen ja ohjaussuhteen tarpeissa, toki olemassa olevien re
surssien puitteissa. Vastaavan yksilöohjaajan lisäksi väi
töskirjaprosessin tueksi voidaan sopia täydentäviä asian
tuntijaohjaajia tai ohjausryhmiä, joilla on väitöskirjapro
sessia tukevat osatavoitteet. Tiedeyhteisöön sitoutumisen 
ja tutkimusyhteistyön kannalta on tärkeää, että väitöskir
jatyöntekijä integroituu lähitutkimusryhmään väitöskirja
prosessin alusta alkaen, luo yhteyksiä vertaisiin ja verkos
toituu kollegojen kanssa kansallisella ja kansainvälisel
lä tasolla. Jatkoopiskelijan asiantuntijuuden kehittyessä 
hänen omat opettajan ja ohjaajan roolinsa vertaisohjaus
ryhmissä vahvistuvat ja kehittyminen on vastavuorois
ta, kun jokainen voi tuoda oman erityisosaamisensa ryh
män käyttöön.

Tutkimusten perusteella ohjauksen määrällinen ja laa
dullinen tarve vaihtelee yksilöittäin ja voi hetkellisesti li
sääntyä ja vähentyä prosessin aikana, lisäksi ohjaajalla ja 
vertaisilla on omat roolinsa eri vaiheissa (Lahenius & Mar
tinsuo, 2011). Lahenius ja Martinsuo (2011) havaitsivat esi
merkiksi, että tavoiteorientoituneilla projektipäällikkömäi
sillä väitöskirjan tekijöillä saattoi olla jopa päivittäin kans
sakäymistä ohjaajan kanssa, varsinkin jos he työskenteli
vät samassa tutkimusprojektissa. Harrastelijamainen väi
töskirjan tekijä ei Laheniuksen ja Martinsuon (2011) mu

Kuvio 1. Jatko-opiskelijan ohjauksen tarve ja tutkijaidentiteetin omaksuminen väitöskirjaprosessin aikana (t). Mukailtu Niemisen ja 
kumppaneiden (2016) kuviosta
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kaan useimmiten koe saavansa tarpeeksi ohjausta mis
sään vaiheessa väitöskirjatyötään. Väitöskirjatyöntekijöil
le, jotka työskentelevät osana tutkimusryhmää, voi myös 
muodostua spontaani jatkoopiskelijoiden vertaisryhmä, 
joka voi vastata tarpeisiin, joihin yksilöohjaus ei kykene. 
Vertaisista koostuvassa kirjoittamisryhmässä työskentely 
harjaannuttaa esimerkiksi akateemiseen kirjoittamiseen 
(Maher, Fallucca, & Halasz, 2013). Vaikka kirjoittamisryh
mä on joskus jatkoopiskelijoiden oma aloite, usein oh
jaajan järjestämät ryhmät toimivat tehokkaammin (Ada
mek, 2015).

JOOM-lomakkeen käyttö

Kehittämämme JOOMlomake (liite 1) on tarkoitettu hyö
dynnettäväksi prosessin alussa väitöskirjan hahmottelun 
ja ohjaussopimuksen tekemisen rinnalla, mutta myös seu
rantaan ja täydentämiseen väitöskirjatyön edetessä. Lo
makkeen sarakkeissa on esitetty ohjauksen muodot ja ri
veillä prosessin vaiheet. Kuhunkin soluun merkitään, mitä 
ohjausmallia painotetaan missäkin vaiheessa. Yksilöohja
uksessa vastuullisena ohjaajana toimii yleensä oppiaineen 
professori. Muina nimettyinä ohjaajina voi olla esimerkik
si dosentteja, yliopistonlehtoreita tai post doc tutkijoita. 
Myös muita tahoja voidaan tarpeen mukaan konsultoida 
(esim. tilastotieteilijä tai muu menetelmäasiantuntija) ja 
heitä voidaan nimetä soluihin. JOOMlomakkeeseen voi
daan merkitä muistiin myös ohjaukseen käytettäviä tunti
määriä tai tarkempia työtapoja. Voidaan myös sopia, mistä 
osuuksista ohjattava on erityisesti itse vastuussa. 

Koska JOOMlomake oli kehitetty vasta talvella 2016–
2017, saatavilla ei ole vielä lopullisia tuloksia sen käytös
tä ohjauksen eri muotojen tavoitteiden, resurssien ja käy
tön jäsentämisestä väitöskirjaprosessin aikana. Kirjoittajat 
ovat kuitenkin ottaneet lomakkeen käyttöön tai suunnit
televat ottavansa sen käyttöön uusien väitöskirjaohjattavi
en kanssa. Kokeilun alkuvaiheessa työkalumme on jo hel
pottanut ohjauksen tarpeiden tunnistamisessa ja ohjaus
resurssien jäsentämisessä, sillä ohjaaja voi käyttää sitä yk
sinkin oman työnsä jäsentämiseen. Toivomme että kehit
tämästämme lomakkeesta on hyötyä ohjaussopimuksien 
tekemisessä ja sen päivittämisessä väitöskirjaohjauspro
sessien aikana.

Kohti kattavampaa väitöskirjaohjauksen 
suunnittelua

Väitöskirjatyön ohjauksen suunnitteluun ja seurantaan on 
monia työkaluja. Helsingin yliopistolla on käytössä ohja
ussopimuslomakkeita ja yliopistopedagogiikan koulutusta 
ohjaamisesta sekä siitä sopimisesta. Vuonna 2017 otetaan 
porrastetusti käyttöön myös sähköinen jatkoopintojen 
suunnittelun ja seurannan työkalu Thessa (https://thes
sa.helsinki.fi/), jonka tarkoitus on lisätä projektipohjais
ten väitöskirjatöiden seurantaa ja tiivistää niiden ohjaus
ta. Useimmat käytettävissä olevat työkalut perustuvat yk
silöohjaukseen ja olettamukseen siitä, että ohjaajat sekä 
ohjausryhmät jatkuvat samoina väitöskirjaprosessin läpi. 
Toisaalta erilaisten ohjausmuotojen käyttö on yleistynyt, ja 
muun muassa Tampereen yliopisto puolestaan ohjeistaa 

järjestämään ryhmä ja yksilöohjauksen lisäksi vastavuo
roista vertaisohjausta esimerkiksi opintopiirien ja työpaja
toiminnan muodossa (Tampereen yliopisto, 2015).

Kehittämämme ohjausprosessin jäsentämisen JOOMlo
make tekee näkyväksi muuttuvat ohjaustarpeet prosessin 
eri vaiheissa. Lomake on muokattavissa niin, että yliopis
to ja tieteenalakohtaiset erot voidaan ottaa huomioon, mi
tä myös suosittelemme. JOOMlomakkeen heikkoutena on, 
ettei se ole osa virallista seurantajärjestelmää vaan tallen
taminen ja suunnitelman päivittäminen sekä systemaatti
nen seuranta jäävät käyttäjien vastuulle.

Tunnistamme, että väitöskirjaprosessille on tyypillistä, 
että se ei kulje suoraviivaisesti ja että prosessiin vaikutta
vat monet yksilökohtaiset (kuten motivaatio) ja ulkoiset 
tekijät (kuten kotilaitoksen tai oppiaineen tuki). Ohjaa
mista käsittelevässä kirjallisuudessakin tähän kiinnitetään 
huomiota, ja vaikka yhtä yleispätevää mallia väitöskirja
prosessista on mahdotonta muotoilla, on kuitenkin mah
dollista tarkastella tyypillisiä piirteitä ohjaajan ja vertais
ten toiminnassa eri vaiheissa prosessia. JOOMlomakkeen 
on tarkoitus auttaa vastuullista ohjaajaa ja jatkoopiske
lijaa luomaan ja seuraamaan omaa ohjaussuhdettaan ja 
laajempaa ohjausprosessia mahdollisimman tehokkaasti. 
Hyvin suunnittelemalla ja kehittämäämme lomaketta hyö
dyntämällä voidaan tehdä näkyviksi asioita, sitouttaa osa
puolia ja saada väitöskirjaprosessi etenemään linjakkaam
min. Tällöin voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaa 
huomioon taloudelliset ja ajalliset resurssit ja niiden mah
dollinen niukkuus sekä käsitellä eri toimijoiden alun perin 
ehkä ristiriitaisia ajatuksia ja toiveita.

Daria Gritsenko on apulaisprofessori ja Katja Lehtisaari 
yliopistotutkija Helsingin yliopiston humanistisen 
tiedekunnan Aleksanteri-instituutissa, Tanja Holopainen 
on yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittava 
lääketieteen tohtori ja Marja Laasonen psykologian ja 
logopedian osaston yliopistonlehtori Helsingin yliopiston 
lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Taina Ruuskanen on 
INARin fysiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. 
Kirjoittajien panos käsikirjoitukseen oli yhtä suuri ja 
heidät on lueteltu aakkosjärjestyksessä. 
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Liite 1. JOOM-lomake: Jatko-opiskelun ohjauksen muodot väitöskirjaprosessin eri vaiheissa 
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Työhön harjaantuminen: tutkimusalan 
tiedollinen hallinta

Työhön harjaantuminen: tutkimusalan 
taidollinen hallinta

Aineiston kokoaminen

Väitöskirja-artikkelit tai monografian 
luvut

aineiston analysointi

ensimmäinen käsikirjoitus

seuraavat käsikirjoitukset 

julkaiseminen

Itsenäistyminen tutkijana  
(esim. apurahojen hakeminen)

Integroituminen kansainväliseen 
tiedeyhteisöön (esim. kongressimatkat)

Asiantuntijuus: tutkijan identiteetti  
(esim. tutkijaseminaarit)

Asiantuntijuus: opettajan ja ohjaajan 
identiteetti

Väitöskirjan yhteenvedon kirjoittaminen

Muuta

Väitös

Siirtyminen post doc -vaiheeseen

1 Yksilöohjauksen  vastuullisena ohjaajana toimii yleensä oppiaineen professori. Muina nimettyinä ohjaajina voi olla esim. dosentteja, 
yliopistonlehtoreita tai post doc -tutkijoita. Myös muita tahoja voidaan tarpeen mukaan ja ajoin konsultoida (esim. tilastotieteilijä) ja heitä 
voidaan nimetä soluihin oikeisiin kohtiin. 

JOOM-lomake täytetään keskustellen ohjaajan ja jatko-opiskelijan kanssa ja liitetään ohjaussopimuksen liitteeksi. Soluun voidaan kirjoittaa esim. 
arvioituja tuntimääriä, nimiä tai tarkempia työtapoja, ja suunnitelmaa voi tarvittaessa päivittää. Tieteenalakohtaiset erot saattavat vaikuttaa 
esim. prosessin vaiheiden järjestykseen ja prosessi etenee usein muutoinkin syklisesti.
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Keitä opetamme ja mitä he oppivat? Käsite- ja 
asennetestit kemian peruskurssien opetuksen  
arvioinnin ja kehittämisen työkaluina

Jotta opetusta voidaan tehokkaasti kehittää, tulisi tuntea sekä opiskelijoiden lähtötaso että opiskelijoiden ajattelus-
sa tapahtuvat muutokset kurssin aikana. Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella selvitettiin näitä asioita kahdella 
testillä, joista toinen mittasi kemian käsitteiden ymmärtämistä ja toinen opiskelijoiden käsityksiä ja asenteita ke-
mian oppimiseen liittyen. Kokeilu toteutettiin syksyllä 2016 kahdella ensimmäisellä kemian perusopintojen kurssilla 
siten, että opiskelijat testattiin ensimmäisen kurssin alussa ja toisen kurssin lopussa. Tässä artikkelissa esitellään 
testituloksia opiskelijoiden ajattelusta sekä siinä tapahtuneista muutoksista kurssien aikana ja pohditaan näiden 
testien käyttämistä kurssien opetuksen kehittämisessä.

Johdanto

Opetuksen kehittäminen on tärkeä osa yliopistoopetusta. 
Se, mihin kurssien kehittäminen ja sen arviointi perustuu, 
voi kuitenkin vaihdella paljon. Moni luottaa opiskelijoiden 
antamaan kurssipalautteeseen, mutta se ei kerro kurssin 
oppimistuloksista (Henderson, Turpen, Dancy & Chapman, 
2014). Myöskään kurssiarvosanojen muutos ei välttämättä 
kerro siitä, mitä opiskelijat ovat todella oppineet (Crouch 
& Mazur, 2001; Mazur, 2009; McDermott, 2001), ja esimer
kiksi koetehtävissä menestyminen voi kertoa enemmän 
teknisen tehtävien suorittamisen oppimisesta käsitteelli
sen muutoksen sijaan (McDermott, 2001). Mikäli halutaan 
systemaattisesti seurata opetuksen kehittämisen vaikutus
ta, olisi hyvä olla käytössä mittari tai useampia, joilla voi
taisiin nähdä kurssin aikana tapahtuvat muutokset (Hen
derson ym., 2014). Jyväskylän yliopiston kemian laitos 
pääsi vuonna 2016 testaamaan kemian käsitteistön osaa
mista mittaavaa testiä. Lisäksi testattiin toista, kemian op
pimiseen liittyviä käsityksiä mittaavaa testiä. Tässä artik
kelissa esittelemme näiden testien käytöstä saatuja tulok
sia syksyn 2016 kemian perusopintojen kursseilla.

Käytetyt testit ja kyselyjen toteuttaminen

Kemian käsitteiden ymmärtämistä testattiin Norjan tek
nillisessä yliopistossa (NTNU) kehitetyllä Chemistry Con
cept Inventory (CCI) testillä (Eggen, Jacobsen, Hafskjold, 
& Persson, 2017), joka perustuu sekä aikaisempiin kemian 
käsitetesteihin (Krause, Birk, Bauer & Pavelich, 2004; Mul
ford & Robinson, 2002) että NTNU:n yleisen kemian kurs
sien sisältöihin. Testi koostuu neljästäkymmenestä kemian 

käsitteitä kartoittavasta monivalintakysymyksestä. Koska 
yleisen kemian sisällöt ovat NTNU:ssa ja Jyväskylän yli
opiston kemian laitoksella lähes samanlaiset ja tarkoituk
sena oli myös selvittää CCItestin toimivuutta toisessa yli
opistossa (Kiviniemi, Eggen, Hafskjold, Jacobsen & Pers
son, 2017), testi otettiin suomentamisen jälkeen käyttöön 
sellaisenaan. Tulokset analysoitiin NTNU:ssa laaditulla 
Excellomakkeella.

Kemian oppimiseen ja opiskeluun liittyviä asenteita mi
tattiin Coloradon yliopistossa kehitetyn Colorado Lear
ning Attitudes about Science Survey testin kemian ver
siolla (CLASSChem), jota on käytetty kansainvälisesti 
opiskelijoiden asenteiden ja niiden muutosten tutkimiseen 
(Adams, Wieman, Perkins & Barbera, 2008; Heredia & Le
wis, 2012) sekä kemian kurssien kehittämiseen (Schaller 
ym., 2015; Winkelmann ym., 2015). Testin väitteet liitty
vät kemian oppimiseen ja ymmärtämiseen ja niihin vasta
taan Likertasteikolla. CLASStesti otettiin käyttöön sellai
senaan suomennettuna, ja analyysissä käytettiin Colora
don yliopiston tarjoamaa Excelanalyysilomaketta (CLASS 
web page.).

Sekä CCI että CLASStesti toteutettiin syksyllä 2016 
kemian perusopintojen kahden ensimmäisen kurs
sin, Kemian perusteet 1 (KEMP111) ja Kemian perus
teet 2 (KEMP112) yhteydessä. Kyselyyn vastattiin kurs
sien Moodleoppimisympäristössä, esitestinä ensimmäisen 
kurssin (KEMP111) ensimmäisellä viikolla ja lopputestinä 
toisen kurssin (KEMP112) viimeisellä kurssiviikolla. Tes
tit toteutettiin osana kurssien harjoitustehtäviä siten, et
tä niihin vastaaminen oli osa tehtävien suoritusta, mut
ta vastaukset eivät vaikuttaneet tehtävistä saataviin pis
teisiin. Opiskelijoilla oli testejä tehdessään mahdollisuus 
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kieltää vastaustensa käyttäminen tutkimukseen. Lopputes
tin vastauslinkki välitettiin myös sellaisille KEMP111kurs
sin opiskelijoille, jotka eivät osallistuneet KEMP112kurs
sille. Käyttökelpoisia vastaussarjoja, joissa opiskelija oli 
vastannut sekä esi että lopputestiin ja antanut luvan tie
tojensa käyttöön, saatiin lopulta tutkimukseen mukaan 52. 

Tuloksia

Testitulosten avulla pyritään tunnistamaan kemian opiske
luun ja opettamiseen liittyviä piirteitä sekä selvittämään 
kurssien aikana tapahtuvia muutoksia opiskelijoiden osaa
misessa ja asenteissa. Molempien testien todettiin pysty
vän erottelemaan opiskelijat toisistaan ja niiden sisäinen 
reliabiliteetti oli hyvä, vaikka osa CCItehtävistä oli esites
tissä hieman vaikeita (Kiviniemi, Eggen, Hafskjold, Jacob
sen & Persson, 2017). 

CCIkäsitetestin kokonaistulokset osoittivat, että suurin 
osa opiskelijoista paransi käsitteiden osaamistaan kurs
sin aikana (kuva 1). Esitestissä heikompien opiskelijoi
den lopputestituloksissa oli suurempaa vaihtelua kuin jo 
esitestissä hyvin pärjänneillä opiskelijoilla. Toisaalta osa 
opiskelijoista, joilla on vahva tausta kemian opinnois
ta, saattaa täyttää kurssien osaamistavoitteet jo esitestiä 
tehdessään. 

CCItestin tuloksia verrattiin myös KEMP111kurssin ar
vosanaan (kuva 2). Lopputestin tulokset näyttävät korre
loivan kurssiarvosanan kanssa voimakkaammin kuin esi
testin tulokset. Suoraa korrelaatiota ei esitestin ja kurssi
arvosanan välillä havaita, mikä havainnollistaa sitä, ettei 
heikompikaan kemian osaamistausta estä kurssilla me
nestymistä. Toisaalta myös heikolla lopputestituloksella 
on saatu hyviä arvosanoja kurssista, mikä osoittaa, että 
kurssin loppukoe ja CCItesti eivät mittaa täysin saman

laista kemian osaamista. Kurssiarviointi perustuukin tällä 
hetkellä enemmän perinteisiin kemian tehtäviin (laskut ja 
rakennemääritykset), kun taas CCI mittaa selvemmin ke
mian käsitteiden ymmärtämistä.

CLASSasennetestin analyysissä opiskelijoiden vastauk
sia verrattiin kemian asiantuntijoiden samassa testissä an
tamiin vastauksiin eri kategorioissa, eli kuinka suuri osa 
opiskelijoista vastasi samoin kuin asiantuntijat (kuva 3) 
(Adams ym., 2008). Tulokset olivat jo esitestissä melko 
positiivisia: opiskelijat vastaavat usein kysymyksiin keski
määrin samalla tavalla kuin kemian asiantuntijat (kuva 3). 
Asiantuntijamaisten vastausten osuudet ovat samaa luok
kaa tai suurempia kuin aikaisemmin julkaistuissa kemian 
CLASStesteissä (Adams ym., 2008; Schaller ym., 2015). 

Verrattaessa CLASStestin esi ja lopputestien tuloksia 
(kuva 3) huomataan, että opiskelijoiden käsitykset ke mian 
oppimisesta eivät merkitsevästi muutu kurssien aikana. 
Pieni muutos noviisimaisemmaksi on tyypillisempää, lu
kuun ottamatta ”atomi ja molekyylitason näkökulma ke
miaan” kategoriaa, jossa vastaukset muuttuvat asiantun
tijan suuntaan. Selvän muutoksen puuttuminen on kuiten
kin aiemmista tutkimuksista poikkeava tulos, koska tyy
pillisesti CLASSvastaukset muuttuvat ensimmäisten kurs
sien aikana noviisimaisemmiksi erityisesti ongelmanrat
kaisukategorioissa (Adams ym., 2008; Perkins ym., 2007; 
Schaller ym., 2015). Jyväskylässä havaittu lievä tai merki
tyksetön muutos asenteissa voidaan siis nähdä myöntei
senä tuloksena.

Jyväskylän yliopistossa merkittävä osa KEMP111kurs
sin opiskelijoista ei jatka kemian opintojaan. Tämä joh
tuu todennäköisesti siitä, että osalle sivuaineopiskelijois
ta vain KEMP111kurssi on pakollinen. CLASSesitestin tu
loksien vertailu kemian opintoja pidemmälle jatkavien ja 
vain yhden kemian kurssin opiskelevien välillä paljastaa 

Kuva 1. CCI-testin esi- ja lopputestin tuloksien vertailu. Yksittäinen piste kuvaa tietyn opiskelijan tuloksia. Yhtenäinen suora 
osoittaa kohtaa, jossa esi- ja lopputestin tulokset ovat samat, suoran yläpuolella olevissa pisteissä lopputestin tulos 
on parempi kuin esitestissä
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selkeän eron näiden ryhmien välillä (kuva 4). Ke mian toi
selle kurssille jatkavien opiskelijoiden asenteet ovat jo en
simmäisen kurssin alussa merkittävästi asiantuntijamai
sempia kuin vain yhden kurssin opiskelevien. Erityisen 
suuri ero nähdään ongelmanratkaisuun liittyvissä kate
gorioissa, joissa kemiaa vain yhden kurssin opiskelevien 
asenteet ovat merkittävästi noviisimaisempia. Myös hen

kilökohtainen kiinnostus kemiaa kohtaan on vain yhden 
kurssin opiskelevilla jo kurssin alussa selvästi heikompi. 
KEMP111kurssilla on siis kaksi asenteiden suhteen erilais
ta opiskelijaryhmää. Tämä näkyy myös kurssin opiskeli
japalautteessa: osa opiskelijoista pitää kurssia vaikeana ja 
epärelevanttina, kun taas toisten mielestä kurssi on help
po ja mielenkiintoinen.

Kuva 2. CCI-testin esi- ja lopputestin tuloksien vertailu KEMP111-kurssin arvosanaan. Lopputestin tulokset korreloivat sel-
vemmin kurssiarvosanan kanssa kuin esitestin tulokset

Kuva 3. CLASS-testin esi- ja lopputestin vastausprosenttien keskiarvojen vertailu eri kategorioissa. Opiskelijoiden asiantuntija-tyypin vastauksissa ei tapahdu 
merkittävää muutosta kurssien aikana. Jo esitestissä asiantuntijamaisten vastausten osuus on suuri. Virherajat kuvaavat keskiarvon keskivirhettä



25 YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2017 • VOL. 24 • NRO 2KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

Kuva 4. CLASS-testin esitestin tuloksien keskiarvojen vertailu kemian opintoja jatkavien ja vain yhden kemian kurssin opiskelevien välillä. Kemian opintoja 
jatkavat erottuvat selvemmällä asiantuntijavastausprofiililla, erityisesti ongelmanratkaisuun liittyvien käsitysten osalta. Virherajat kuvaavat kes-
kiarvon keskivirhettä

Johtopäätökset

CCIkäsitetestin todettiin pääosin sopivan Jyväskylän yli
opiston kemian perusteiden kursseilla käytettäväksi, vaik
ka jotkin kysymykset olivatkin esitestissä hiukan vaikeita. 
Esitestin vaikeus kertoo siitä, että kurssilla on lähdettävä 
liikkeelle hyvin perustasolta. Kemian käsitteiden osaami
nen vahvistuu suurimmalla osalla kurssin opiskelijoista, 
mutta muutos on usein melko pieni. Toisaalta heikompi
kaan osaamistausta ei estä kurssilla pärjäämistä. Opetuk
sessa voitaisiin kuitenkin panostaa lisää käsitteiden ym
märtämistä tukeviin opetusmuotoihin (Crouch & Mazur, 
2001; McDermott, 2001;  DeHaan, 2005), joiden on havait
tu myös tukevan CLASStestillä mitatun asiantuntijamai
sen ajattelutavan kehittymistä (Madsen, McKagan & Sayre, 
2015). Kurssin lähiopetuksen ennakkotehtäviä muutetaan 
nyt suuntaan, joka korostaa käsitteiden ymmärrystä teh
tävien teknisen suorittamisen sijaan. Kurssilla on jo ol
lut tarjolla vapaaehtoista lisäohjausta pienryhmissä, mut
ta ohjauksiin hakeutumista voitaisiin tehostaa esimerkik
si antamalla opiskelijalle välitön palaute esitestistä. Myös 
kurssin osaamistavoitteita ja niiden mittaamiseen käytetty
jä arviointimenetelmiä voi olla syytä tarkastella kriittisesti 
käsitteellisen oppimisen kannalta, koska huomattiin, että 
CCIlopputesti ja kurssiarvosana eivät korreloi kovinkaan 
selvästi keskenään.

Kemian oppimiseen liittyviä asenteita mittaavan CLASS
testin perusteella kemian peruskurssien opiskelijoiden 
asenteet ovat Jyväskylässä kemian opiskelun kannalta 
suotuisampia kuin monessa kansainvälisessä tutkimukses
sa. Opiskelijoiden käsitykset eivät suuresti muutu kurssien 
aikana, ja opiskelijoiden luottamus ongelmanratkaisuky
kyynsä ei heikkene, mikä eroaa muista CLASStestiä käyttä

neistä tutkimuksista. (Adams ym., 2008; Perkins ym., 2007; 
Schaller ym., 2015) Kuitenkin kemiaa vain yhden kurssin 
opiskelevien asenteet olivat jo esitestissä selvästi noviisi
maisempia kuin niiden, jotka jatkoivat kemian opiskelua. 
Tämän joukon motivoimiseen ja kemian opiskelun merki
tyksellisyyden korostamiseen voisi olla tarvetta etenkin en
simmäisellä kurssilla. Yksi ratkaisu voisi  olla opiskelijoiden 
ongelmanratkaisukyvyn ja siihen liittyvän itseluottamuk
sen tukeminen, koska kemian opiskelun yhteen kurssiin 
jättävät erosivat jatkavista erityisesti näiltä osin. 

Testien käyttöä on tarkoitus jatkaa, jolloin saamme kat
tavampaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta ja asenteista 
kursseilla. Lisäksi voimme testien avulla seurata kurssin 
opetuksen kehittämisen vaikutusta sekä oppimistuloksiin 
että opiskelijoiden asenteisiin. Jyväskylän yliopiston ke
mian laitos on myös mukana CCItestin kehitysprojektissa.

Tiina Kiviniemi työskentelee yliopistonopettajana ja Piia 
Nuora tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kemian 
laitoksella.
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Kielen oppimisen ja opettamisen teknologiat -kurssilla 
katse kohti tulevaa

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa on järjestetty neljä kertaa kielen oppimisen ja opettamisen 
teknologioita käsittelevä kurssi. Kurssin tavoitteena on valmentaa tulevia kieltenopettajia työelämän digihaastei-
siin. Kurssilla tutustutaan teknologiavälitteiseen kielen oppimiseen ja opettamiseen teorian, käytännön ja jaetun 
asiantuntijuuden näkökulmista. Kurssi koostuu luennoista ja ryhmä- ja yksilötehtävistä sekä jonkin opetuskäyttöön 
sopivan teknologiasovelluksen esittelystä. Jaetun asiantuntijuuden periaatteesta kumpuavan kurssin on todettu 
vastaavan tulevien kieltenopettajien tarpeita erinomaisesti, ja se kiinnostaa laajemmalti myös muita opiskelijoita. 
Kysyntää tämän kaltaisiin työelämärelevanssia lisääviin kursseihin on selvästi tarjontaa enemmän.

Johdanto

Turun yliopiston kieli ja käännöstieteiden laitoksessa jär
jestettiin keväällä 2017 neljättä kertaa Kielen oppimisen ja 
opettamisen teknologiat (KOOT) kurssi. Tuleville kielten
opettajille tarkoitetun kurssin päätavoitteena on pohtia, 
miten kielen opettamisessa ja oppimisessa voidaan hyö
dyntää teknologisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä. 
Lähtökohtana on näkemys, että nykyiset vuosisadan vaih
teessa syntyneet opiskelijat ovat ns. diginatiiveja, jotka 
hallitsevat tietyntyyppistä arjen sosiaalisen median vuoro
vaikutusta, mutta joille ammatilliset digitaaliset, eri tekno
logioiden tukemat ympäristöt voivat olla vieraampia (Mut
ta, Pelttari, Lintunen, Johansson, 2014; Williams, Abra
ham & Bostelmann, 2014). Pitää kuitenkin huomioida, että 
kaikki nuoret opiskelijat eivät ole välttämättä samalla ta
valla omaksuneet taitoja käyttää erilaisia digitaalisen tek
nologian sovelluksia. Tavoitteena on kouluttaa heitä tule
van ammattialan käytäntöihin. Kurssilla kasvatetaan opis
kelijoiden tietoisuutta teknologioiden hyödyistä ja haas
teista käytännönläheisesti jaetun asiantuntijuuden periaat
teen avulla. Taustalla on näkemys siitä, etteivät opettajien 
ja opiskelijoiden roolit ole enää niin selvärajaiset, ja oppi
mistilanteessa käytännön vuorovaikutus on monen suun
taista (Jalkanen & Taalas, 2015; Mutta ym., 2014). 

Kurssiin kuuluu seitsemän tapaamista, joilla tutustutaan 
teknologiavälitteiseen kielenoppimiseen (CALL, MALL) ja 
eri teknologisiin sovelluksiin vieraan kielen oppimisen ja 
opettamisen näkökulmasta (mm. sähköinen oppimisalus
ta Moodle, verkkomateriaalit, mobiilioppiminen, sosiaali
nen media). Kurssin aikana opiskelijat pitävät myös semi
naariesityksen (45 min), jonka pohjana on tutkimuskirjal
lisuuteen perustuva ryhmätyö jonkin kielitaidon osaalu
een kehittämiseen hyödynnettävästä sovelluksesta. Teh

tävänä oli hakea aiheesta tutkimustietoa, opetella käyttä
mään jotakin aihepiiriin sopivaa sovellusta ja opettaa sen 
käyttö muille opiskelijoille. Tässä harjoituksessa kriittinen 
lukutaito, lähdekirjallisuuden analysointi ja toisaalta mah
dollisten sovellusvaihtoehtojen puntarointi ovat avainase
massa.  Kurssin yhteistyökumppaneita ovat Sanoma Pro 
ja Turun yliopiston Braheakeskuksen Areal Research and 
Development yksikkö (ARD). Tässä kirjoituksessa kerro
taan kurssin kehityksestä näinä neljänä vuotena. Esimer
kit ovat kevään 2017 kurssilta. 

Opetustarjonnassa kurssin mentävä aukko 

Kieli ja käännöstieteiden laitoksella on järjestetty vuodes
ta 2014 lähtien yhä enenevissä määrin eri oppiaineiden yh
teiskursseja. KOOTkurssi on yksi niistä. Viiden opintopis
teen laajuinen KOOTkurssi on tarkoitettu pääasiassa sy
ventävissä opinnoissa oleville tuleville kieltenopettajille. 
Kurssin vastuuopettajat ovat englannin, espanjan ja rans
kan oppiaineista. Kurssin suunnitteluun ja järjestämiseen 
ryhdyttiin, koska laitoksella koettiin tarpeelliseksi vasta
ta digiajan haasteisiin: kielten laitoksen on tarjottava kiel
ten oppimisen ja opettamisen teknologioista ajankohtais
ta ja tutkimustietoon perustuvaa koulutusta tuleville kiel
tenopettajille.

Vuonna 2017 opiskelijat vastasivat Webropolkyselyyn, 
jossa selvitettiin muun muassa opiskelijoiden kielitaitoon 
ja tietoisuuteen liittyviä asioita ja opiskelijoiden näke
myksiä kielten tai kielitaidon merkityksestä tämän päivän 
yhteiskunnassa sekä omassa elämässään. Lisäksi kyselyl
lä kartoitettiin opiskelijoiden asenteita kielten opetuksen 
ja oppimisen teknologioita kohtaan. Kysely oli muokattu 
CSLP:n (Centre for the Study of Learning and Performan-
ce) teknologioiden käyttöönottoa käsittelevien kyselylo



28 YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2017 • VOL. 24 • NRO 2KEHITTÄMINEN JA KOKEILUT

makkeiden pohjalta (ks. myös Lintunen, Mutta & Pelttari, 
2017; Mutta, Lintunen & Pelttari, 2017).

Kurssi on herättänyt alusta alkaen kiinnostusta sen käy
tännönläheisyyden ja työelämään orientoitumisen vuoksi, 
mutta kurssille on päässyt vain noin kolmannes hakijois
ta, mikä johtuu käytetyn tietokoneluokan kapasiteetista ja 
kurssin keskustelevasta luonteesta. Valintakriteereinä ovat 
olleet ensisijaisesti suoritetut opintopisteet sekä se, että 
opiskelijat ovat oppimisen ja opettamisen opintopolulla. 
Tänä vuonna laitoksen kaikkien kieliaineiden opiskelijoil
la oli mahdollisuus osallistua kurssille, kun taas aikaisem
pina vuosina kurssille pääsivät vain vastuuopettajien op
piaineiden opiskelijat. Taulukko 1 kuvaa kurssin kehitys
tä. Kurssin luentoja on vuosittain päivitetty jonkin verran, 
joskin aihepiirit ovat pysyneet samanlaisina. 

Opettajat antoivat kurssin alussa opiskelijoille ideoita 
kielen opettamisen ja oppimisen eri näkökulmista, jois
ta opiskelijat sitten valitsivat omalle ryhmälleen sopivan. 
Jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta ryhmätyöskentely 
toimi opiskelijoiden mukaan hyvin ja antoi arvokasta tai
totietoa siitä, miten ryhmässä toimitaan ja miten kukin 
opettaa toinen toisilleen esimerkiksi olennaiset kohdat lu
kemastaan lähdekirjallisuudesta. Toisaalta esiteltävän so
velluksen haltuunotto vaati myös jakamista: joissakin ta
pauksissa joku ryhmän jäsenistä opetti ryhmäläisille jo 
hallitsemastaan sovelluksesta olennaisen ja joissakin ta
pauksissa ryhmäläiset oppivat yhdessä käyttämään kyseis
tä sovellusta. Ryhmätyöprosessin lopuksi ryhmät laativat 
työstään esityksen (esim. PowerPoint, Prezi tms.) kaikille 
kurssilaisille. Seuraavassa esimerkkejä vuoden 2017 sovel
luksista ja teemoista:

• Sähköiset kokeet (Sanoma Pron oppimateriaalit)
• Kieliopin opetus (ViLLE)
• Arviointi (SIRIsovellus)
• Käänteinen luokkahuone (PlayPosit)
• Suullinen kielitaito (VoiceThread)
• Sanaston oppiminen (Explain Everyhing)
• Ääntäminen (Twitter)

Tänä vuonna seminaariesityksiin (neljä seminaaria) oli 
myös muutamia vapaita paikkoja kurssin ulkopuolisille, 
laitoksen henkilökunnalle tai muille opiskelijoille. Ulko
puoliset kuulijat tekivät sovellusesitelmistä todellisia esit
telytilanteita. 

Lisäksi ryhmät ovat kirjoittaneet ryhmätyöstä ja siihen 
liittyvästä prosessista raportin. Vuosina 2016 ja 2017 kurs
sin suorittamiseen on kuulunut myös ulkopuolisilta sulje
tun kurssiblogin ylläpitäminen. Tänä vuonna postausten 
määrää vähennettiin: jokainen ryhmä teki yhden blogipos
tauksen kurssin luennoista ja jokaisen opiskelijan vastuul
la oli kirjoittaa vähintään kaksi kommenttia kevään aikana. 
Postaus ja kommentointivuorot olivat etukäteen sovittuja.

Mitä olemme oppineet yhdessä?

Jaetun asiantuntijuuden hyödyntämisen edut ovat mit
tavat sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulmasta. 
Opettajat kokevat sen osittain vapauttavaksi, koska sen 
kautta tietoisesti sallitaan tietynlainen ”keskeneräisyys” 
tai se, että opettajakin saa olla oppijan roolissa yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoita jaettu asiantuntijuus 
puolestaan voimaannuttaa ja antaa heille positiivista vas
tuuta asioiden oppimisessa ja toisaalta opettamisessa. Tä
mä voi parhaimmillaan motivoida asioiden aktiiviseen 
opiskeluun ja sitä myöten tehokkaampaan oppimiseen. 
Tällä kurssilla jaettu asiantuntijuus toteutui konkreettises
ti sekä ryhmätöiden että bloggaamisen kautta.

Bloggaaminen on hyvä tapa syventää oppimista. Kurssin 
aikana ryhmät ylläpitivät kurssin omaa blogia: postaukset 
kirjoitettiin ryhmissä ja varsinainen postauksien kommen
tointi tehtiin yksilöllisesti. Blogien hyödyllisyyttä vieraan 
kielen oppimisessa on tutkittu jo jonkin verran ja vieraalla 
kielellä bloggaamisen on katsottu edistävän oppijoiden ref
lektointikykyä, autonomisuutta ja kielitietoisuutta. Myös 
kielenoppimiseen liittyvän motivaation on todettu paran
tuvan (ks. myös Arslan & S‚ahinKızıl, 2010; Miyazoe & An
derson, 2010; Sun & Chang, 2012; Ozkan, 2015).

Taulukko 1. KOOT-kurssin kehitys

Vuosi
(Osallistujat)

Opiskelijoiden tehtävät Muuta

2014
(18)

• Ryhmätyöesitys (30 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)

Laajuus 3 op tai 5 op

2015
(18)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)
• Henkilökohtainen raportti

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• iPadit lainassa 2 krt (ARD/Brahea)
• Sanoma Pro -vierailuluento
• Palautetapaaminen

2016
(20)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.)
• Oppimispäiväkirjablogi (jokaisella opiskelijalla 1 

postausvuoro ja 1 kommentointivuoro/postaus) 

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• Sanoma Pro -vierailuluento
• Palautetapaaminen

2017
(24)

• Ryhmätyöesitys (45 min)
• Ryhmäraportti (2–3 s.),
• Oppimispäiväkirjablogi (1 postaus/ryhmä ja 2 

kommentointivuoroa/opiskelija)

• Laajuus 5 op
• Webropol-kysely alussa
• Sanoma Pro -vierailuluento
• iPadit lainassa 2 esityksessä (ARD/Brahea) 
• Esitykset avoimia rajatulle yleisölle (opettajat/opiskelijat)
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Tällä kurssilla bloggaaminen toteutettiin suomeksi, kos
ka kurssilaiset olivat eri kieliaineista. Kurssiblogit osoitta
vat, että postauksiin panostettiin: blogit olivat huoliteltu
ja ja käsittelemäänsä aihetta syvällisesti analysoivia. Vaik
ka kurssin blogi oli suljettu eli sinne pääsivät vain kurssil
le osallistujat, blogin ”julkisuus” ja vertaisarviointi asetti
vat riman korkeammalle verrattuna siihen, että opiskelijat 
olisivat vain kirjoittaneet oppimispäiväkirjaa opettajalle. 
Jaettu asiantuntijuus oli postauksissa implisiittisesti läsnä, 
sillä postaukset olivat yhdessä laadittuja. Toisaalta tiedon, 
mielipiteiden ynnä muun jakaminen näkyi eksplisiittises
ti kommentointiosioissa, joissa toteutui varsinainen opis
kelijoiden vuoropuhelu. Parhaimmissa blogeissa kerrottiin 
tunnilla käsitellyistä asioista ja pohdittiin niiden merkitys
tä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan.

Opiskelijoiden ryhmätyöraporteista, blogipostauksista 
ja kommenteista näkee, että opiskelijat oppivat kurssin 
aikana sovelluksista, aiheeseen liittyvistä tutkimustulok
sista sekä käytännön haasteista (mm. tekniikka, tarjonnan 
määrä). He oppivat myös käyttämään joitakin näistä sovel
luksista yhdessä muiden kurssilaisten kanssa.

(1) Olen jo käynyt pedagogiset ja tämän myötä näh-
nyt teknologian käyttöä kouluissa käytännössä, mut-
ta kurssilla olemassa olevien ohjelmien ja sovellusten 
valtava määrä ja monipuolinen kenttä tuli paremmin 
esille. Lisäksi seminaareissa käytiin läpi uusinta tut-
kimustietoa ja perehdyttiin tarkemmin hyväksi havait-
tuihin ohjelmiin, sekä puhuttiin paljon opetusteknolo-
gioiden lukuisista haasteista.

(2) Kurssilla oivalsin ehkä selkeämmin, että teknolo-
giaa voi todellakin käyttää kaikkiin kielen osa-aluei-
siin, mutta myös kuinka tärkeää oikeasti oppimisen 
kannalta hyödyllisen sovelluksen löytyminen on.

Kurssin aikana toistuvasti esiin tulleiden kommenttien ja 
palautteen perusteella on selvää, että kevään 2017 kurs
silaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti tekno
logioiden käyttöön kielen oppimisessa ja opettamisessa. 
Opiskelijat pitivät kuitenkin huolestuttavana, jos teknolo
giaa käytetään vain teknologian vuoksi ja jos se ei palvele 
oppimista. Sen täytyy toimia ”virkistäjänä” ja opetuksen 
monipuolistajana.

(3) Huono opetus on sellaista, jossa teknologia kulkee 
itse oppimisen edellä. En pidä siitä, jos ohjelmia tai 
sovelluksia käytetään ”pakosta” tai ”muodin vuoksi”. 
Huono kielenoppimiseen valjastettu teknologia on sel-
laista, joka ei tarjoa oppijalle mitään tarkoituksenmu-
kaista sisältöä.

Me KOOTkurssin opettajat olemme tyytyväisiä kurssin si
sältöön ja sen kehittämismahdollisuuksiin, yhteistyöhön 
Sanoma Pron ja Braheakeskuksen kanssa sekä erityises
ti opiskelijoiden kanssa jaetun asiantuntijuuden kautta ta
pahtuvaan oppimiseen.

Miten tästä eteenpäin?

Kurssille on jatkuvasti enemmän tulijoita kuin voimme 
sinne ottaa, ja osa kurssin ulkopuolelle jääneistä opiskeli
joista onkin toivonut etäosallistumisvaihtoehtoa tai verk
kokurssivaihtoehtoa. Suuri osa kurssin antia on kuitenkin 
osaamisen ja oppimisen jakaminen kontaktitunneilla, jo
ten emme halua tulevaisuudessakaan luopua tästä, vaan 
mietimme millaisia hybridimuotoja olisi mahdollista kehit
tää. Voisiko luomamme ”perinteisen” kurssin rinnalla ol
la hybridikurssi, joka yhdistää verkossa tapahtuvan ope
tuksen (Echo 360, MOOC, Moodle) kontaktitunteihin (se
minaariistunnot) ja blogiinteraktioon? KOOTkurssi elää 
ajassa ja pyrkii ennakoimaan tulevien kieltenopettajien 
tarvitsemia teknologisia valmiuksia myös jatkossa.

Sanna Pelttari työskentelee espanjan kielen yliopisto-
opettajana, Pekka Lintunen toimii englannin kielen 
yliopistonlehtorina ja Maarit Mutta ranskan kielen 
yliopistonlehtorina. Kaikki ovat töissä Turun yliopistossa.
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Ohjauksen tyylillä on merkityksensä

Harjoittelun ohjaukseen on haettu jo kauan kehittämisnäkökulmia opettajankoulutuksessa. Tässä kirjoituksessa 
jatketaan kehittämisetsintää pohtimalla toteutetun tutkimuksen antia ja sen sovellettavuutta korkeakouluopiskelun 
ohjaustilanteissa. Opettajaopiskelijoiden (n = 1018) käsityksiä harjoittelukoulujen ohjausympäristöistä ja heidän 
opettajaohjaajiensa ohjauspyrkimyksiä analysoitiin kansallisesta palautekyselyaineistosta. Johtopäätöksenä esite-
tään, että kannustavalla ohjaustyylillä on merkityksensä, joka saa myös tukea muuttujien välisistä korrelaatioista. 
Opettajaopiskelijoiden käsitysten perusteella ohjausympäristömuuttujista kehittävyys ja ohjaajien kokeminen ak-
tiivisiksi yhteistyön tekijöiksi riippuvat ohjauksen kannustavuudesta. Kannustavaa ohjaustyyliä tulisi pohtia myön-
teisten pystyvyysuskomusten (self-efficacy) näkökulmasta. Ohjauksessa syntyvät positiiviset uskomukset itsestä 
saattavat edistää jopa opiskelijoiden työelämävalmiutta.

Johdanto

Yliopistojemme opettajankoulutuksessa luokan ja aineen
opettajaksi opiskeluun sisältyy ohjattua harjoittelua kou
luilla. Tätä ohjattua harjoittelua suuntaa opetussuunnitel
ma, jota koulujen opettajat ja opettajankoulutusyksikön 
kouluttajat ovat velvollisia noudattamaan parhaansa mu
kaan. Ohjausympäristö on laaja kokonaisuus, mutta tässä 
artikkelissa näkökulmaa raotetaan ainoastaan ohjaajan ja 
opiskelijan kohtaamiseen ohjaustilanteissa. Opettajaopis
kelijoiden käsityksiä heidän saamastaan ohjauksesta on 
pyritty selvittämään opiskelijakyselyillä. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli lukuvuoden 2012–
2013 valtakunnallinen opiskelijapalautekysely (n = 1018), 
jonka Suomen silloiset 13 yliopistojen normaalikoulut to
teuttivat (eNorssi 2014). Tutkimustehtäväksi asetettiin nyt 
kyselyaineistoa tulkitsemalla tarkastella ohjausympäristön 
laatumuuttujien ja ohjaajien ohjauspyrkimysmuuttujien 
korrelaatioita. Millaiset ohjausympäristön laadun ja oh
jauspyrkimysten yhteydet nousevat tärkeimmiksi opetta
jaopiskelijoiden käsityksissä? Mitä annettavaa näillä voisi 
olla ohjauksen kehittämiseen?

Aineisto ja analyysi

Luokan ja aineenopettajaksi opiskelevat vastasivat kyse
lyyn sähköisellä lomakkeella viimeisen harjoittelujakson
sa jälkeen.

Vastauksia tuli 1018 opiskelijalta, joista naisia oli 76 pro
senttia, miehiä 24 prosenttia, luokanopettajaopiskelijoita 
36 prosenttia ja aineenopettajaopiskelijoita 64 prosenttia. 
Osana kyselyä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan väittä
mien avulla (seitsenportainen mittaasteikko 1–7, 1 = täy
sin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = hieman eri 

mieltä, 4 = ei samaa, eikä eri mieltä, 5 = hieman samaa 
mieltä, 6 = jokseenkin samaa mieltä, 7 = täysin samaa 
mieltä) ohjausympäristön laatua ja ohjaajien ohjauspyrki
mysten toteutumista ohjatussa harjoittelussa. 

Kyselyn väittämien taustalla oli ohjauksen laatukritee
reiden kehittelytyötä (8 ohjauksen laatuväittämää perus
tuen esim. Peavy, 1999) ja ohjauspyrkimyksien jäsentä
mistä (12 ohjauspyrkimysväittämää pohjautuen esim. Jyr
hämä, 2002). Laskennallisessa luotettavuusanalyysissa 
Cronbachin alfat olivat ohjausympäristömittarissa .89 ja 
ohjauspyrkimysmittarissa .86. Mittareissa niin sanottu si
säinen konsistenssi oli hyvä eli mittareiden sisällä muut
tujat mittasivat samansuuntaisesti kysyttyjä aihekokonai
suuksia. (Nummenmaa, 2010, 356–357.) Muuttujien väli
siä riippuvuuksia analysoitiin Pearsonin korrelaatiokertoi
men (r) ja sen tilastollisen merkitsevyyden avulla (Cohen, 
Lawrence & Morrison, 2000, 193). Mittareiden muuttujien 
jakaumien normaalijakautuneisuudessa oli toivomisen va
raa (kaikki vinousluvut 0,1 ja 1,6 välillä), mutta kuiten
kin aineisto mahdollisti muuttujakohtaiseen karkean tar
kastelun (Nummenmaa, 2010, 30–31, 71). 

Tulokset

Ohjausympäristölaatumuuttuja ohjauksen kehittävyys oli 
yhteydessä erityisesti ohjaajien ohjauspyrkimyksistä sii
hen, että ohjauksessa oli kasvatettu opiskelijoiden itseluot
tamusta opettajana (r = .61), tavoitteena olivat olleet hy
vät perustaidot opetukseen (r = .53), ohjaajat olivat opas
taneet opetuksen työtapojen monipuoliseen käyttöön (r = 
.52) sekä ohjaajat olivat pyrkineet kannustamaan ja roh
kaisemaan opettajana ohjatussa harjoittelussa (r = .51). 

Toisaalta ohjausympäristömuuttujista ohjaajien aktiivi-
suus yhteistyön rakentajina riippui ohjauspyrkimysmuut
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tujista ohjaajien osoittamasta kannustuksesta ja rohkai
susta opettajana (r = .62) ja itseluottamuksen kasvattami
sesta opettajana (r = .56) sekä siitä, että ohjauksessa oli 
opastettu opetuksen työtapojen monipuoliseen käyttöön 
opettajana (r = .51). Erityisesti korrelaatioissa kiinnitti 
huomiota, miten ohjauspyrkimysmuuttujista kannustus ja 
rohkaisu sekä itseluottamuksen kasvattaminen olivat yh
teydessä kaikkiaan kuuteen ohjausympäristön laatua mit
taavaan muuttujaan opettajaopiskelijoiden käsityksiä mit
taavien väittämien perusteella (taulukko 1).

Pearsonin korrelaatiokertoimen osoittama riippuvuus 
on sama molempiin suuntiin (Cohen, Lawrence & Mor
rison 2000, 193). Näin esimerkiksi on mahdollista esit
tää, että opettajaopiskelijoiden vastauksissa ohjausilma
piirin myönteisyys näyttää riippuvan kannustuksesta ja 
rohkaisusta ohjauksessa (taulukossa r = .64). Toisaal
ta mitä myönteisempi ilmapiiri on ohjaustilanteissa, sitä 
kannustavampana ja rohkaisevampana ohjaus saatetaan  
kokea.

Esille nostetut korrelaatiot olivat tilastollisesti erittäin 
merkitseviä (p < .001). Selitysasteeksi (r:n neliö) mai
nituissa korrelaatioissa tulee vähintään 25 prosenttia, eli 
voidaan ajatella, että ainakin neljäsosa muuttujien väli
sestä yhteisvaihtelusta selittyy korrelaatiolla, jos r > .50. 
Korrelaatiokertoimen varovaisessa tulkinnassa ainakin ti
lastollisesti merkitsevät ja arvon .50 ylittävät korrelaatiot 
voidaan nähdä merkkinä muuttujien välisestä yhteydestä 
(Nummenmaa, 2010, 290, 292).

Pohdinta

Löydöksiä tulkittaessa on nähtävissä, että opiskelijoiden 
käsitys ohjauksen kehittävyydestä riippuu siitä, millaiseksi 
opiskelijat kokevat luottamuksen osaamiseensa ja itseen
sä kehittyneen ohjauksen aikana. Opiskelijoiden käsityk
set puhuvat sen puolesta, että ohjaajien aktiivisuus yhteis
työssä on parhaimmillaan silloin, kun yhteistyö on kan
nustavaa, itseluottamusta kasvattavaa sekä johtaa käytän
nössä tarvittavien työtapojen monipuoliseen harjoittele
miseen. Opiskelijoiden käsitys ohjauksen laadusta useissa 
eri muuttujissa liittyy korostuneesti ohjaajien ohjauspyrki
mysten kannalta siihen, miten ohjaajat onnistuvat kannus
tamaan ja rohkaisemaan opiskelijoita sekä kasvattamaan 
heidän itseluottamustaan.

Minäpystyvyysuskomuksia on tutkittu esimerkiksi opet
tajaopiskelijoilta sekä aloittelevilta opettajilta ja kokeneil
ta opettajilta (Oh, 2011; TschannenMoran & Woolfolk Hoy, 
2007; Woolfolk Hoy & Burke Spero, 2005). Opiskelijoiden 
ohjaamisen kannalta on oleellista se, miten vaikutettai
siin myönteisesti keskeisten minäpystyvyysuskomusten 
kehittymiseen. Toisaalta ohjaamisessa tulisi välttää minä
pystyvyysuskomuksia kielteisiksi muokkaavaa ohjausta. 
Esimerkiksi noviisit, joille ei ole vielä kertynyt myönteis
ten kokemusten kautta vakuuttuneisuutta omasta osaami
sestaan, ovat riippuvaisempia ohjaajiensa esimerkkiin sa
mastumisesta, myönteisestä palautteesta ja kohdattavien 
tunteiden rakentavasta käsittelystä (TschannenMoran & 
Woolfolk Hoy, 2007, 953).

Yksi tärkeimmistä tiedostettavista puolista opiskelijoi
den ohjauksessa on, että sillä on omanlainen merkityk
sensä, jopa heidän uskomuksiinsa itsestään. On luonnol
lista, että haasteellisissa tehtävissä kysellään: uskallanko, 
pystynkö? Sillä, millaiseksi kokemukset ja käsitykset itses
tä ohjauksessa muotoutuvat, on oletettavasti merkityksen
sä sekä ohjatuissa opiskelutehtävissä suoriutumiseen, että 
siten työelämävalmiuksien kehittymiseen.

Minäpystyvyys määritellään uskomuksiksi omista ky
vyistä tuottaa suunniteltuja suorituksia, joilla pyritään vai
kuttamaan oman elämän tapahtumiin. Minäpystyvyysus
komukset (selfefficacy beliefs) vaikuttavat tunteisiin, ajat
teluun, motivaatioon ja käyttäytymiseen, kuten valintojen 
tekemiseen. Riittävä luottamus omiin kykyihin tukee haas
teisiin vastaamisessa ja antaa rohkeutta yrittää kehittäviä 
tehtäviä ja ylläpitää sitoutumista niiden loppuun saatta
miseen. Epäonnistumisen hetkellä myönteiset minäpysty
vyysuskomukset tukevat uudelleen yrittämistä toisella ta
valla tai lisätietojen varassa, jolloin haastava tilanne saa
daan hallintaan. Toisaalta omien kykyjen epäily johtaa 
välttelemään haastavia tehtäviä ja heikentää sitoutumista 
omiin tavoitteisiin. Kielteiset minäpystyvyysuskomukset 
lamaannuttavat taas vaikeuksia kohdattaessa ja kehittävä 
työskentely estyy, jolloin voi syntyä kielteinen kehä oppi
miseen. (Bandura, 1994, 2.)

Laajasti katsoen haastavia opiskelu ja työtehtäviä var
ten näyttäisi olevan tarvetta kehittää ohjausta, mikä roh
kaisee toimijaa ponnistelemaan ”lähikehityksen vyöhyk
keellään” sekä käsittelemään oppimisen esteitä, rajoitta
via tunteita ja kielteiseksi tulkittuja kokemuksia. (Peavy, 

TAULUKKO 1. Kannustuksen ja rohkaisun sekä itseluottamuksen kasvattamisen ohjauspyrkimysmuuttujien korrelaatiot ohjausympäristölaatumuuttujiin opettaja-
opiskelijoiden kyselyvastauksissa (n = 1018, korrelaatiot tilastollisesti merkitseviä, p< .001)

Ohjauksen laatu

Ohjaus-
pyrkimykset

Ohjaus 
motivaa tion 
kasvatta-
jana

Ohjauksen 
koettu 
kehittä-
vyys

Riittävä aika 
ohjaukseen

Ohjaus-
paikan
rauhallisuus

Ohjausilma-
piiri

Ohjaajien 
aktiivisuus 
yhteis-
työssä

Ohjauskuor-
mituksen 
hallitsemi-
sessa

Ohjaukselli-
nen tuki

Kannustus ja 
rohkaisu

.527 .507 .353 .270 .642 .622 .588 .638

Itseluottamuksen 
kasvattaminen

.589 .610 .318 .267 .594 .562 .563 .548
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1999, 18–19.) Ohjattavalla ja ohjaajallakin on alati käsit
telyssä itseen ja ympäristöön liittyviä tuntemuksia ja us
komuksia, joihin täytyisi löytää vain persoonallinen oppi
mista edistävä ote. 

Myönteisen oppimisajattelun virittämiseksi voisikin olla 
rakentavaa ankkuroida ohjaustilanteisiin riittävän haasta
via analysoitavia tapauksia arjen todellisuudesta toiminta
kykyisyyden ja minäpystyvyysuskomusten käsittelemisek
si. Esimerkiksi työelämän tilanteita problematisoimalla ja 
ratkomalla voitaisiin pyrkiä vahvistamaan opiskelijan tie
toisuutta työelämän vaatimuksista ja ennakoida näin ky
kyä vastata mahdollisimman autenttisten työelämätilan
teiden haasteisiin.

Ohjauksen kehittämisessä opiskelijapalautteen tavoit
teellinen kerääminen on tarpeellista, koska se mahdollis
taa systemaattisen arvioinnin siitä, miten opiskelijoiden 
ohjaustarpeisiin pystytään tiettyjen tutkimusperustaisesti 
kehiteltyjen mittareiden näkökulmasta vastaamaan. Opis
kelijoiden käsityksiä kartoittamalla voidaan saada tietoa 
ohjauksen laatutekijöistä ja ohjauspyrkimysten toteutu
misesta. Lisäksi arviointiasetelmat, joissa erilaisten ohja
uspyrkimysten yhteyksiä ohjauksen laatumuuttujiin tar
kastellaan, voivat paljastaa opiskelijaaineistossa piileviä 
odotuksia, eräänlaisia ”heikkoja signaaleja”, joille saattaa 
löytyä myös ohjausteoreettinen tulkinta ja perustelu. Täs
sä artikkelissa löydöstemme tarkastelu on liitetty minäpys
tyvyyden kehittymiseen ohjauksessa. Myönteisten pysty
vyysuskomusten syntymisen tukeminen ohjauksella näyt
täisi olevan opiskelijoiden käsitysten perusteella huomion
arvoinen näkökulma ohjauksen kehittämiseen.

Timo Martikainen työskentelee yliopistonlehtorina ja Ari 
Sivenius yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston 
filosofisessa tiedekunnassa, soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastolla.
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Kokemuksia tilintarkastuskurssin muuttamisesta 
tentittömäksi sekä konstruktiivisen linjakkuuden 
parantamisesta

Tässä artikkelissa kerrotaan kokemuksia Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and Manage-
mentissa toteutetusta opetuskokeilusta, jossa Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö -kurssi muutettiin tentittömäksi 
ja kurssin konstruktiivista linjakkuutta pyrittiin parantamaan. Kurssin tentti korvattiin oppimistehtävillä: yksilötyönä 
tehtävällä oppimispäiväkirjalla sekä ryhmätyönä tehtävällä tutkielmalla ja sen esittämisellä. Opiskelijat kokivat 
muutokset mielekkäiksi, ja heidän motivaationsa kurssia kohtaan kasvoi selvästi.

Johdanto ja tavoitteet

Tilintarkastuksen teoria ja käytäntö kurssi on aiemmin pi
detty perinteisenä luennot ja tentti opetuksena, mutta lu
kuvuodeksi 2016–2017 kurssi päätettiin muuttaa tentittö
mäksi. Asioiden ulkoa opettelun tilalle tulivat syväsuun
tautuneempi asioiden omakohtainen pohdiskelu ja aihei
den laajempi käsittely. Tentittömyydellä pyrittiin myös vä
hentämään opettajan kuormitusta muuttamalla kurssin 
ajallista jakautumista. Aiemmin tenttejä oli ympäri vuo
den, mutta nyt kurssi kuormitti vain keväällä ja alkukesäl
lä. Opiskelijoiden kannalta kurssin suoritustapa muuttui 
useimpien mielestä mielekkäämmäksi. Oppimistehtävät 
pyrittiin rakentamaan siten, että ne edesauttaisivat opis
kelijoiden motivoitumista oppimaan aihetta ja kiinnostu
maan siitä. Tätä kautta pyrittiin luomaan hyvä ilmapiiri 
niin luennoille kuin opiskelijoiden työskentelyyn luento
jen ulkopuolellakin. Kurssi kuuluu kauppatieteiden las
kentatoimen maisteriopintoihin ja on pakollinen kaikille 
laskentatoimen maisteriohjelmassa opiskeleville. Opetus
kokeilun kohteena oleva kurssi järjestettiin 2017 vuoden 
keväällä. Osallistujamäärä oli edellisvuotta pienempi, il
moittautuneita osallistujia kurssilla oli 54, joista aktiivisia 
34 (vastaavat luvut aiemman vuoden kurssilla 64 ja 52).

Kurssin tentti korvattiin kahdella kirjallisella tehtävällä: 
henkilökohtaisesti tehtävällä oppimispäiväkirjalla ja ryh
missä tehtävällä tutkielmalla, johon kuului myös esitys 
muille opiskelijoille. Työt pisteytettiin siten, että painoarvo 
kokonaisarvosanasta oli oppimispäiväkirjalle 40 prosenttia 
ja ryhmätyölle 60 prosenttia (kirjallisen työ osuus 50 pro
senttiyksikköä ja esityksen osuus 10 prosenttiyksikköä). 
Molemmat osiot oli pakko suorittaa saadakseen arvosanan.

Yksilötyön muotona oli oppimispäiväkirja, johon kirjoi
tettiin luennoilla käytyjä asioita lisäten niihin lähdeviit

tauksia ja mahdollisesti myös omaa tulkintaa asioista. 
Työssä painotettiin kurssilla esiin tulleita keskeisimpiä 
 asioita, jotka perustuivat opiskelijan omaan harkintaan. Si
sällössä sallittiin opiskelijan omista lähtökohdista nouseva 
analyyttinen pohdiskelu sekä tieteellisiin artikkeleihin viit
taava tai pedagoginen käsittely tai näitä kaikkia yhdistele
vä lähestymistapa. Yhteenvetoosiossa piti kertoa, kuinka 
esimerkiksi ajatukset ja osaaminen olivat kehittyneet opin
tojakson kuluessa. Tehtävän arviointi perustui Lindblom
Ylänne & Nevgi & Hailikari & Wager (2009) muokkaamiin 
Biggsin ymmärtämisen tasojen soveltamiseen:

 Syvällistä ymmärtämistä kuvaa se, että opiskelija:
– sijoittaa uuden asian laajempaan yhteyteen ja aikaisem

pien tietojensa viitekehykseen
– osoittaa pystyvänsä soveltamaan tietojaan ja arvioimaan 

ratkaisujaan
– on muodostanut oman käsityksen asiasta ja tarkastelee 

asiaa uusista näkökulmista
 Asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä osoittaa se, 

että opiskelija:
– esittää asiasta yhtenäisen kokonaiskuvan
– tunnistaa teoreettisen tiedon hyvät ja huonot sovellukset
 Asioiden ymmärtämisen tasoa osoittaa se, että opiskelija:
– ymmärtää erillisiä asioita ja pohdiskelee, muttei ole vie

lä muodostanut kokonaiskuvaa opiskeltavista asioista 
eikä pysty soveltamaan oppimaansa

 Niukan ymmärtämisen tasoa osoittaa se, että opiskelija:
– osoittaa oppineensa käsitteitä ja määritelmiä, mutta vää

rinkäsitykset haittaavat asioiden ymmärtämistä
 Puutteellisen ymmärtämisen tasoa osoittaa se, että opis

kelija:
– ei ole panostanut tehtävään ja oppimispäiväkirjassa on 

huomattavia väärinkäsityksiä
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Ryhmäharjoitus tehtiin maksimissaan viiden henkilön ryh
missä. Harjoitustyö perustui tilintarkastusalan tutkimuk
siin. Jokaisen harjoitustyön pohjana tuli olla vähintään vii
si aihealueeseen liittyvää tieteellistä artikkelia, mutta läh
teitä sai käyttää myös enemmän. Ryhmät valitsivat oman 
aihealueensa annetusta listasta. Vaihtoehtoja olivat muun 
muassa tilintarkastuksen laatu tai hinnoittelu (esim. Eu
roopassa, USA:ssa tai kehittyvillä markkinoilla). Aihet
ta oli mahdollista myös muokata tarvittaessa: esimerkik
si X:n vaikutus tilintarkastuksen laatuun USA:ssa tai tilin
tarkastuksen laatu Kiinassa. Arvostelu pohjautui ensisijai
sesti eri osaalueisiin, joita olivat johdanto, teoria, tulok
set, johtopäätökset, lähteet ja esitys (max. 10 pistettä kus
takin osaalueesta).

Pedagoginen viitekehys

Ryhmätyössä pedagogisena viitekehyksenä toimi ver
taisoppiminen sekä jossain määrin käänteisen opetuksen 
periaate. Osa opetuksesta annettiin opiskelijoiden vastuul
le, eli he opettivat omilla oppimistehtävillään toisia opis
kelijoita. Vertaisoppimisella tarkoitetaan ”sellaisten opetus 
ja oppimisstrategioiden käyttöä, joissa opiskelijat oppivat 
toistensa kanssa ja toisiltaan ilman opettajan välitöntä in
terventiota. Opettajan täytyy organisoida vertaisoppimisen 
tilanne ja hän voi olla läsnä, mutta hän ei opeta eikä kont
rolloi oppimista” (Öystilä, 2016). Vertaisoppiminen on siis 
tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen pyrkii oppimaan 
jotakin yhdessä (Dillenbourg, 1999). Vaikka vertaisoppi
miseen liittyykin tiedostettuja esteitä, niin henkilökohtai
sesti uskon, että hyödyt ovat suurempia kuin mahdolliset 
haitat. Toisia ohjatessaan ja opettaessaan opiskelijat myös 
oppivat itse parhaiten (Topping & Smith & Swanson & El
liot, 2000; Poikela & Vuorinen, 2008).

Käänteisellä opetuksella ja oppimisella tarkoitetaan 
opetustekniikkaa ja tilannetta, jossa korostetaan oppi
jan omatoimista, etukäteen tapahtuvaa valmistautumista 
luokassa tapahtuviin oppimistilanteisiin (Toivola, 2014). 
Käänteisen opetuksen periaatetta noudatettaessa opiskeli
ja valmistautuu ennen varsinaista lähiopetustapahtumaa 
esimerkiksi tutustumalla tieteelliseen kirjallisuuteen. Ope
tustilanteet pohjautuvat täten jo luetun varaan ja antavat 
opiskelijalle suuremman roolin tiedon jakajana ja proses
soijana (Toivola & Silfverberg, 2015).

Konstruktiivinen linjakkuus

Luentokalvot ja muu oppimateriaali annettiin opiskelijoi
den käyttöön etukäteen kaikkia luentoja varten. Luennoil
la läpikäytyjen harjoitustehtävien ratkaisut kuitenkin pan
tiin saataville verkkoon vasta luentojen jälkeen (kurssilla 
oli Moodle käytössä). Yksilötyössä kurssilla käytettiin op
pimispäiväkirjaa, jota opiskelijat kirjoittivat opetuksesta 
ja joka palautettiin kurssin lopuksi. Oppimispäiväkirjassa 
oli tarkoitus myös hakea ja referoida artikkeleja, jotka liit
tyvät opetuksen kulloiseenkin aihepiiriin. Uskon, että täl
lä tavoin opiskelijoille muodostuu myös niin sanottua sy
väsuuntautunutta oppimista, joka on osa konstruktiivista 
linjakkuutta. Opiskelijoiden oppimiseen tähtäävä toimin
ta on siis keskeisessä osassa. Myös aiemmin kuvattu ver

taisoppiminen on osa tätä toimintaa.
Opetuksen linjakkuudessa opetuksen osaalueista op

pimistavoitteet, sisällöt, menetelmät, arviointi ja ilmapiiri 
tukevat toisiaan (Biggs & Tang, 2007). Kurssin aluksi opis
kelijoille pyrittiin kertomaan selkeät oppimistavoitteet en
nen varsinaista opetusta. Opiskelijoiden on tiedettävä, mi
tä heiltä odotetaan. Tästä syystä tulevien tehtävien luonne 
ja kurssin pelisäännöt käytiin perusteellisesti läpi etukä
teen. Kurssin sisältö oli pääpiirteissään sama kuin aiempi
na vuosina. Sisällön määrä on ollut muina vuosina mie
lestäni oikein suhteutettu opetukseen käytettävään aikaan.

Käytössä oli useita opetusmenetelmiä, joilla pyrittiin 
tukemaan asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamista. 
Luentoopetuksen piti päävastuullinen opettaja (artikkelin 
kirjoittaja). Mukana oli lisäksi vierailijaluentoja, joita piti
vät auktorisoidut tilintarkastajat. He keskittyivät selkeäm
min käytännön näkökulmaan. Itse luennoin enemmän teo
reettisista ja tutkimuksellisista lähtökohdista. Kurssin lo
puksi järjestetyssä seminaarissa opiskelijat opettivat toi
siaan esittämällä ryhmätöitään. Vertaisoppiminen on akti
voivaa ja osallistavaa opetusta, jossa opiskelijat opettavat 
toisiaan. Opettajan rooli tilaisuudessa on valvoa tapah
tumaa ja toisaalta antaa palautetta sekä korjata opiskeli
joiden mahdollisia väärinymmärryksiä. Tärkeää on myös 
haastaa ja tätä kautta innostaa opiskelijoita esittämällä ai
hetta koskevia kysymyksiä. Myös muut opiskelijat saivat 
tehdä kysymyksiä esitystä pitävälle ryhmälle.

Pohdinta

Kurssi oli aiemmin pidetty perinteisenä luennot ja tent
ti kurssina, mutta toteutustapa muutettiin tentittömäk
si. Kevään 2017 kurssi toimi eräänlaisena pilottiprojekti
na tulevien vuosien kursseille. Arviointi perustui yksilö 
ja ryhmätöinä tehtyihin oppimistehtäviin. Opiskelijoille, 
kuten myös opettajalle, muutos oli verrattain suuri mut
ta mieluisa. Opiskelijapalaute oli hyvää. Palautetta kerät
tiin kyselyllä, jossa kartoitettiin mm. opiskelijoiden omaa 
motivaatiota, miten kurssi edisti oppimista, opiskelijoi
den omaa panostusta kurssiin, opettajan opetustaitoja ja 
asiantuntemusta, miten opetusmenetelmät tutkivat oppi
mista, kurssin suhteellista työmäärää sekä kokonaisarvo
sanaa kurssista. Kyselyn asteikko oli 1–5, jossa 5 oli paras. 
Opiskelijoiden oma motivaatio nousi 3.50 pisteestä 4.17 
pisteeseen, mikä johtuu varmastikin suurimmaksi osak
si suoritustavan muutoksesta mutta myös panostuksesta 
pyrkiä luomaan kannustava ja innostava ilmapiiri kurssil
le. Opintojakso edisti opiskelijoiden oppimista enemmän 
kuin aiemmin ja lisäsi heidän panostustaan kurssityöhön. 
Toisaalta myös opettajien opetustaidot koettiin paremmik
si kuin aiemman palautteen perusteella, ja vapaassa pa
lautteessa vierailijaluennoitsijoita kehuttiin. Opetusme
netelmät tukivat hyvin oppimista, ja etenkin oppimispäi
väkirjaa kehuttiin sitä edistävänä tehtävänä. Yksilötyölle 
annettiin noin 4 viikkoa palautusaikaa kurssin viimeisten 
luentojen jälkeen, ja pitkä palautusaika sai myös kiitosta. 
Opiskelijat kokivat kurssin sisällön ja tentittömän toteu
tuksen siis varsin onnistuneiksi.

Opettajana katson, että muutos oli onnistunut. Tulevil
le kursseille aion kuitenkin muuttaa tehtävien painoarvo
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ja arvostelussa. Nyt arvostelu painotti ryhmätyötä enem
män kuin yksilötyötä. Jatkossa aion muuttaa ryhmätyön 
painoarvoksi 40 prosenttia ja yksilötyön painoarvoksi 60 
prosenttia. Arvostelua tehdessäni huomasin, että ryhmä
työt oli tehty keskimäärin erittäin hyvin, (mikä sinänsä on 
hieno asia ja mihin pitääkin pyrkiä), mutta yksilötöiden 
tasot vaihtelivat suuresti ja olivat keskimäärin alhaisem
pia. Vaikka ryhmätöissä piti myös määritellä työmäärän 
jakautuminen ryhmän jäsenien kesken ja vaikka kaikissa 
harjoituksissa töiden kerrottiinkin jakautuneen tasaisesti, 
on mahdollista, että jäsenien työpanoksissa ja osaamisen 
osoituksissa esiintyi vaihtelua. Silti jokainen ryhmän jäsen 
sai ryhmätyön kirjallisesta osiosta saman pistemäärän, ja 
tämän osion painoarvo oli arvostelussa kaikkein korkein. 
Yksilötyön osuus olisi syytä olla korkeampi tästä syystä, 
mutta myös sen vuoksi, että siihen panostettaisiin enem
män ja töiden taso nousisi.

Opettajan näkökulmasta työmäärä kurssilla ei juuri 
muuttunut. Arvosteluun kului vähintään saman verran 
aikaa kuin aiemmin. Hyötyä saatiin kuitenkin siinä, et
tei kurssin arvosteluun tarvinnut käyttää aikaa kuin kurs
sin lopussa. Aiemmin tenttejä oli likimain ympäri vuoden. 
Aiempaa parempi opiskelijapalaute oli mieluisaa, ja kurs
sin loppuseminaareissa keskustelut olivat mielekkäitä. Ko
konaisuudessaan kurssin tentittömäksi muuttaminen ja 
konstruktiivisen linjakkuuden parantaminen onnistuivat 
hyvin. Vastaavaa konseptia sekä siihen aiottuja parannuk
sia voitaisiin soveltaa muillakin kursseilla.

Timo Leivo työskentelee kauppatieteiden yliopisto-
opettajana ja tutkijatohtorina Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa.
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Walk like a local – kansatieteen opiskelijoiden 
matkailualalle suuntautunut tilaustyö oppimisprosessina

Turun yliopiston kansatieteen opiskelijat tuottivat keväällä 2017 matkailun teemaseminaarissa Culture walk – walk 
like a local -oheisohjelmapaketin Visit Turku -organisaatiolle. Artikkeli käsittelee projektimaista oppimisprosessia 
sekä opintojakson tuutoriopettajan että opiskelijan näkökulmista. Tilaustyönä toteutettu projektityö nosti esille pro-
jektiohjaamisen haasteita ja onnistumisen elementtejä. Verkostomaisesti rakentuneen opintojakson ohjaaminen on 
organisatorisesti haasteellista ja opiskelijat tarvitsevat tukea projektin läpiviemisessä erityisesti projektin alkuvai-
heissa. Opintojakson kokemusten perusteella projektimainen oppimisprosessi vahvistaa erityisesti opiskelijoiden 
työelämätaitoja, itseohjautuvuutta sekä kykyä sopeutua tehtävänkuvien muutoksiin. Opettajalta projektimaisen 
työskentelyn ohjaaminen vaatii kykyä rakenteistaa projektia, olla aidosti läsnä opiskelijoille ja antaa heille tilaa 
toimia ja ratkaista eteen tulevia ongelmia itse.

Verkostomaisen opintojakson rakentuminen

Turun yliopiston kansatieteen aine ja syventäviin opintoi
hin kuuluva opintojakso ”Ajankohtainen etnologian tee
maseminaari” (5 op) järjestetään joka toinen vuosi vaihtu
valla teemalla. Kevään 2017 teemana oli matkailu. Teema
seminaarin yleisenä oppimistavoitteena on, että opiskeli
ja perehtyy etnologiseen, ajankohtaiseen tutkimukseen ja 
oppii soveltamaan tutkimustietoa käytännönläheisen pro
jektityöskentelyn kautta. Tällä kertaa opiskelijat osallis
tuivat ryhmätyönä toteutettuun matkailun kehittämispro
jektiin.  Opetus toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston 
kansatieteen ja fyysisesti Porissa sijaitsevan maisemantut
kimuksen oppiaineiden kanssa. Turussa opintojaksolla oli 
kahdeksan opiskelijaa ja Porissa opintojaksolle osallistui 
kymmenen opiskelijaa. Turun ja Porin ryhmät saattoivat 
seurata ja kommentoida molempien ryhmien työskentelyä 
yhteisellä Moodlealueella. Molemmat ryhmät toteuttivat 
kuitenkin omat, itsenäiset projektityönsä, jotka kiinnittyi
vät matkailun kehittämiseen.

Tässä artikkelissa keskityn kansatieteen oppiaineessa 
Turussa toteutettuun projektityöhön ja analysoin proses
sia projektiluonteisen (ks. Ollila, Raisio & Vartiainen, 2012; 
Helle, Tynjälä, Lonka & Olkinuora, 2006) ja yhteistoimin
nallisen oppimisen (ks. RepoKaarento, 2007) konseptien 
avulla. Kehittämistyö Turussa suuntautui Visit Turun Food 
walk ja Museum walk konseptiin, johon rakennettiin opis
kelijavoimin oheisohjelmapaketti ”Culture walk – walk li
ke a local”. Tavoitteena oli, että opiskelija oppii hyödyn
tämään opintojaksolla ryhmätyöskentely ja verkostoitu
mistaitojaan, soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön sekä 

hahmottamaan näihin liittyviä kysymyksiä monitieteisissä 
ja monialaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson koostaminen tapahtui monenlaisten ver
kostojen kautta. Yhteistyökumppanina Turun päässä oli 
Visit Turku organisaatio (Päivi Pohjolainen), joka tarjo
si konkreettisen projektityötehtävän opiskelijoille. Poris
sa yhteistyökumppanina oli Porin Seudun Matkailu Oy 
MAISA (Maria Suomivirta). Nämä molemmat toimijat 
ovat matkailun kehittämisorganisaatioita. Opettajatuutori
na Porin ryhmälle toimi yliopistoopettaja Eeva Raike, Tu
russa opettajatuutorina oli allekirjoittanut itse. Opintojak
soa tarjottiin myös Turun yliopiston matkailuliiketoimin
nan opintokokonaisuuden opiskelijoille. Opetusyhteistyötä 
opintojaksolle rakentui tämän lisäksi Turun Matkailuaka
temian (www.turunmatkailuakatemia.fi) verkoston sekä 
kansatieteen tutkijavaihdon kautta. 

Projektityöskentelyn vaiheita

Työelämätaitojen ja valmiuksien kehittäminen on toimi
nut viime vuosien koulutuspoliittisena kärkenä (Virtanen 
& Tynjälä, 2013). Käytännönläheisiä projektimaiseen työs
kentelyyn perustuvia oppimissisältöjä on ollut kansatie
teessä käytössä jo vuosia esimerkiksi kenttätyökurssien 
muodossa, mutta halua ja tarvetta konkreettisten työelä
mäyhteyksien vahvistamiseksi on ollut. Teemaseminaarin 
tavoitteena onkin toimia työelämäorientoituneena opinto
jaksona, ja tällä kertaa projektityöskentely toteutettiin to
dellisena tilaustyönä. Tehtävänkuvaus tuli suoraan Visit 
Turulta, mikä mahdollisti realistisen projektityön toteutta
misen ilman ”pedagogista silottelua”. Käytännössä tehtä
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vänkuvaus oli melko laaja ja monitahoinen, joten opetta
jatuutorina otin tavaksi nostaa esille ajoittain tehtävänku
vauksen teemoja, joita keskusteluissa sivuttiin ja muistut
taa näin opiskelijoita alkuperäisestä tehtävänasettelusta.

Opintojakso käynnistyi aihetta pohjustavilla ja tulevaa 
tilaustyötä avaavilla luennoilla, jotka striimattiin Poriin 
Echo360järjestelmällä niin, että ne olivat sekä suorana et
tä jälkikäteen katsottavissa opintojakson Moodlealueella. 
Echo360järjestelmässä voi periaatteessa käyttää chattoi
mintoa, mutta luennoitsija ei sitä ilman erillistä näyttöä tai 
tietokonetta näe. Tämä hankaloittaa keskustelua etäyhtey
den päässä olevien opiskelijoiden kanssa, joten toivotta
vasti tekninen puute saadaan järjestelmän kehittyessä kor
jattua. Luennoitsijat olivat pääosin epävirallisen yhteistyö
verkoston, Turun Matkailuakatemian, jäseniä. Luennoilla 
lähestyttiin matkailualan monimuotoista toimintakenttää 
esimerkiksi elämystuotannon sekä palvelumuotoilun in
novaatioiden kautta. Lisäksi Kiinasta saapunut vieraileva 
tutkija esitteli näkökulmia digitaaliseen kulttuuriperintöön.

Matkailualalle on tyypillistä innovatiivisuus ja nopeat 
muutokset, joten alkuperäinen tehtävänasettelu muuttui 
opintojakson aikana. Lisäksi jouduimme muuttamaan al
kuperäistä aikataulua yli kuukaudella, ja opintojakso ve
nyi lopulta koko lukukauden mittaiseksi päättyen tuotteen 
lanseeraustilaisuuteen toukokuun lopulla. Opiskelijat eivät 
kuitenkaan kokeneet tätä ongelmalliseksi, sillä itse pro
jektityöskentely oli jo imaissut heidät tässä vaiheessa mu
kaansa. Opintojakson aikana opiskelijat tuottivat sisällön 
Culture walk oheisohjelmapakettiin, hakivat arkistoista 
valokuvia Visit Turun käyttöön sekä suunnittelivat ja to
teuttivat ammattikuvaajan kanssa kävelykierroksia esitte
levät ja elävöittävät Youtubevideot ”live like a local” tee
man hengessä.

Projektityöskentely käynnistyi ideointikävelyllä, jossa 
kuljin opiskelijoiden kanssa läpi kaikki Food walk ra
vintolakohteet ja niiden lähiympäristöt. Tässä vaiheessa 
opiskelijoille ei oltu annettu vielä mitään työskentelyroo
leja, vaan lähdimme vapaamuotoisena ryhmänä havain
noimaan ja keskustelemaan ympäristöstä. Ideointikävely 
oli todella onnistunut valinta ja antoisa työskentelyn käyn
nistäjä. Opiskelijat vapautuivat keskustelemaan, heittele
mään ideoita ja kommentoimaan kohteita ja niiden kiin
nostavuutta. Samalla alkoi käydä selville ne asiat, mihin 
jokainen opiskelija halusi projektityössä keskittyä. Opiske
lijat alkoivat ottaa myös itsenäisesti tehtäviä hoitaakseen: 
yksi teki kävelystä muistiinpanoja, toinen valokuvasi koh
teita kännykällään. Tämä oli ollut myös ääneen lausuma
ton tavoitteeni ideointikävelylle – projektimaisessa työs
kentelyssä vahvistetaan erityisesti opiskelijoiden ongel
manratkaisukykyä ja päätöksentekotaitoja (Ollila, Raisio 
& Vartiainen 2012).

Kävelykierroksen jälkeen opiskelijat lähtivät kokoamaan 
kokemuksia käsitekarttojen ympärille kahdessa pienryh
mässä. Pienryhmissä nousi esille teemoja ja kokonaisuuk
sia, joiden perusteella pystyimme yhdessä muodostamaan 
jatkotyöskentelyä varten sopivia pienryhmiä. Sisällöntuo
tantoryhmässä oli kolme opiskelijaa ja tiedotusryhmässä 
viisi opiskelijaa, jotka kuitenkin kaikki osallistuvat myös 
sisällöntuottamiseen. Molempiin ryhmiin valittiin myös 
ryhmänjohtajat vastaamaan ryhmän työskentelyn orga

nisoinnista. Sisällöntuotantoon liittyvät tehtävät jaettiin 
maantieteellisen aluejaon mukaisesti paritöinä toteutetta
viksi kokonaisuuksiksi. Opiskelijat valitsivat itse ne  alueet, 
joista olivat kiinnostuneita. He valikoivat kolme kohdet
ta jokaiselta alueelta ja laativat niihin Visit Turun käyt
töön sopivat kulttuurihistoriallista tietoa ja matkailijalle 
tekemistä tarjoavat ”sisältökortit”. Lisäksi valittiin kolmen 
hengen ryhmä, joka piti yhteyttä tilaajaorganisaatioon eli 
Visit Turkuun sekä isommat, neljän hengen ryhmät, jotka 
vastaavat projektityöhön liittyvästä raportoinnista. Näin 
ryhmiä saatiin muodostettua niin, että opiskelijat tulivat 
työskentelemään monipuolisesti erilaisissa pienryhmis
sä ja erilaisten ihmisten kanssa. Projektinhallinnan peri
aatteiden mukaisesti opintojaksolle oli määritelty välita
voitteita ja etenemistä seuraavia elementtejä (Ollila, Rai
sio & Vartiainen, 2012). Projektin tilannekatsauksia pidet
tiin maaliskuussa kaksi, huhtikuussa kaksi ja toukokuus
sa yksi kappale. Tilannekatsaukset olivat keskustelevia ta
paamisia, joissa pyrin ohjaamaan keskustelua niihin kysy
myksiin, jotka opiskelijat kokivat haasteellisiksi projektin 
senhetkisessä vaiheessa. Opiskelijat olivat lisäksi aktiivi
sesti sähköpostiyhteydessä keskenään ja opettajan kanssa 
ja heillä oli mahdollisuus lähettää viestejä myös Moodlen 
keskustelualueille. 

Youtubevideoiden kuvaukset toteutettiin niin, että opis
kelijat organisoivat kahden päivän kuvausaikataulun itse 
ja olivat yhteyksissä ammattikuvaajaan. Rekvisiitan kus
tansi Visit Turku. Osa opiskelijoista toimi ”näyttelijöinä”, 
kun taas osa teki enemmän töitä sisältömateriaalien paris
sa ja käsikirjoitti vuorosanat videoihin. Videoissa tavoitel
tiin tositv:n tunnelmaa ja opiskelijat kuvasivat jonkin ver
ran otoksia myös käsivaraisesti kännykällä. Tässä vaihees
sa opiskelijaryhmä oli muotoutunut jo hyvin itseohjautu
vaksi ja omaaloitteiseksi, ja kuvaukset hoituivat käytän
nössä ilman opettajan tuutorointia. Opiskelijat eivät myös
kään halunneet paikalle opettajaa tai Visit Turun yhteys
henkilöä, vaan he halusivat hoitaa kuvaukset itsenäisesti. 

Opiskelijat esittelivät projekteja Turun yliopiston Huma
nistipäivän tapahtumatorilla huhtikuussa 2017. Turun ryh
mä valmisteli tapahtumaa varten posterin, jaettavia flai
jereita sekä saivat näytettäväksi kolme valmista Youtube
videota. Lisäksi opiskelijat organisoivat itse valmiin tuot
teen lanseeraustilaisuuden toukokuussa tiedotteita ja tar
joiluita myöten. Opiskelijoiden projektityö on nyt nähtävil
lä Visit Turun sivuilla osoitteessa www.visitturku.fi/cultu
rewalk. Sivusto on jaettu opiskelijoiden tekemän aluejaon 
mukaan; esillä ovat Vähätorin alue, Puolalanmäki, Van
han Suurtorin alue, keskusta sekä Samppalinnan mäki ja 
Vartiovuorenmäki. Sivuille päivitettiin kesän aikana kaikki 
13 videota, jotka opiskelijat tuottivat yhdessä ammattiku
vaajan kanssa. Lisäksi Visit Turku käännätti sisältötekstit 
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Projektityöskentely oppimisprosessina

Projektin alkuvaiheessa opiskelijoilla oli jonkin verran 
hämmennystä tehtävänkuvan muuttuessa ja hahmot
tuessa uudella tavalla Youtubevideoiden varaan. Tässä 
vaiheessa käytin aikaa opettajatuutorina yhteisissä pro
jektitapaamisissa siihen, että pyrin selkeyttämään tehtä
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vän suorittamista, rakentamaan pienryhmiä ja aikataulut
tamaan tulevia tehtäviä. Tämän alkuvaiheen hämmennyk
sen jälkeen opiskelijat alkoivatkin työskennellä erittäin it
seohjautuvasti, jolloin opettajatuutorin rooli projektin lä
piviemisessä väheni oleellisesti.

Työelämätaitojen karttumisen näkökulmasta opiskeli
joiden taidot kohenivat opintojaksolla mielestäni merkit
tävästi. Erityisesti tiedon integraaliset taidot (ks. Nykänen 
& Tynjälä, 2012), joissa teoreettisen ja käytännöllisen tie
don yhdistämisen taito edesauttaa ongelmaratkaisukykyä, 
kokemuksista oppimista ja teoreettisen tiedon nivomis
ta käytännön kysymysten ratkaisuun, ovat merkittävässä 
osassa projektioppimisen ideaa. Sosiaaliset viestintätaidot 
karttuivat myös mielestäni monella huomattavasti – pa
lautekeskustelussa keskustelimme esimerkiksi siitä, että 
opiskelijat eivät ole nykyisin kovin tottuneita sähköpostin 
käyttäjiä. He kokisivat tärkeäksi tällaisella opintojaksol
la käytännön neuvot sähköpostin muotoilussa. Tämä oli 
 asioita, joita olin pitänyt itsestään selvänä – mutta tosi
aan: nykyopiskelija kommunikoi niin monilla eri kanavil
la, että sähköposti on ainoastaan yksi monista eri vaihto
ehdoista, ja se koetaan hieman viralliseksi ja vaivalloisek
si tavaksi viestiä. Opiskelijat olivatkin seuranneet suurella 
mielenkiinnolla Visit Turun, minun ja opiskelijoiden välis
tä viestintää sähköpostitse. Opiskelijasukupolvemme tai
taa myös olla sellainen sukupolvi, joka tulee muuttamaan 
tapaa viestiä työyhteisöissä ja niiden välillä. 

Tällä opintojaksolla opiskelijat saivat mielestäni erityi
sen paljon integratiivisen pedagogiikan mallin mukais
ta sosiokulttuurista tietoa aidosta työelämän ympäristös
tä (esim. Virtanen & Tynjälä, 2013). He myös omaksuivat 
matkailualan tavan työskennellä hyvin nopeasti. He siis 
pääsivät käytännössä kiinni yhden konkreettisen työpai
kan sosiaalisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin. Koen, et
tä projektimainen työskentely kehitti erityisesti tällä opin
tojaksolla myös opiskelijoiden itsesäätelytaitoja (Nykänen 
& Tynjälä, 2012). He työskentelivät alkuhämmennyksen 
jälkeen joustavasti ja tilanteen mukaisesti. Palautekeskus
telussa yksi opiskelijoista totesikin, että ensimmäisen ”ei 
mutta tehdäänkin tällä tavalla” keskustelun jälkeen yhä 
uusiin muutoksiin pystyi sopeutumaan nopeasti. Tehtä
vien konkretisoituminen oli myös tärkeää: opiskelijat koki
vat palautekeskustelun perusteella tärkeäksi sen, että teh
tävät alkoivat konkretisoitua ja jokainen sai omia tehtäviä 
aikatauluineen toteutettavaksi. Lisäksi opiskelijoilla kart
tui johtamis ja verkostoitumistaidot (Nykänen & Tynjälä, 
2012). Mielestäni yhtä tärkeää kuin se, että nämä taidot 
karttuvat, on se, että opiskelijat osaisivat sanoittaa näiden 
taitojen kehittymistä omissa opinnoissaan. Tämä on eri
tyisen tärkeää pienellä humanistisella alalla, jossa työllis
tyminen saattaa opintojen jälkeen olla haasteellista. Silloin 
parhaiten pärjäävät ne, jotka osaavat sanallistaa ja mark
kinoida omaa osaamistaan työnantajille. 

Oppeja tulevaan

Opettajan, ohjaajan tai muodikkaasti ilmaistuna fasilitaat
torin rooli on projektimaisella opintojaksolla mielenkiin
toinen, mutta haastava – samalla kun tulisi pyrkiä ohjaa
maan toimintaa tavoittamaan opintojaksolla asetetut peda
gogiset ja toiminnalliset tavoitteet, tulisi toisaalta ohjaajan 
pyrkiä olemaan huomaamaton ja puolueeton ohjaaja (Ol
lila, Raisio & Vartiainen, 2012). Ohjaava opettaja huoleh
tii ryhmän säännöistä ja ohjaa toimintaa tavoitteita koh
ti olematta kuitenkaan manipulatiivinen tai puolueellinen. 
Ohjaaja antaa tilaa ja ohjaa ryhmää itse löytämään ratkai
suja käsillä oleviin ongelmiin siten, että jokainen ryhmäs
sä osallistuu yhteiseen tekemiseen. 

Projektityöskentelyyn kuuluu riskinottoa, kaaoksen hal
lintaa, yllätyksiä ja onnistumisen iloa (Ollila, Raisio & Var
tainen, 2012). Tämän prosessin sanoittaminen läpi projek
tityön auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja sisäistämään 
projektimaisen työskentelyn prosessin omaisen luonteen. 
Projektinomaisen työs kentelyn kautta oppiminen perus
tuu laajenevan ja uutta luovan oppimisen malliin, jossa 
tiedonluominen nähdään yhteisöllisenä ja sosiaalisena 
prosessina (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004). Tässä 
prosessissa opiskelijat kommunikoivat keskenään, mutta 
myös opettajatuutorin ja tässä tapauksessa tilaajana toimi
neiden yhteyshenkilöiden välillä. Koin konkreettisesti, et
tä opiskelijat muuttuivat opintojakson aikana passiivisista 
vastaanottajista aktiivisiksi, oppimisprosessistaan vastuu
ta ottaviksi opiskelijoiksi. 

Luontevasti työelämäyhteyksiä käyttävän ja verkosto
maisen sekä toiminnallisen opetustavan soisi juurtuvan 
ja kehittyvän edelleen yliopistoopetuksessa. Organisato
risesti tämä on kuitenkin melko haastavaa muun muas
sa ajankäytön, aikatauluttamisen ja käytettävissä olevien 
resurssien ja teknologisen välineistön näkökulmista. Esi
merkiksi tällä opintojaksolla olisi voitu olla kiinteämmin 
yhteyksissä Porin projektiryhmään, jolloin olisi saavutettu 
entistä paremmin yhteisöllisen oppimisen ja projektikoke
musten jakamisen tavoitteet. Lisäksi tulevaisuuden haas
teena on entisestään tehostaa tämän tapaisten projektitöi
den esilletuontia eri medioissa. 

Opiskelijan kannalta projektityöskentelyn ohjaamises
sa pitää olla aidosti läsnä, antaa aikaa opiskelijoille ja toi
saalta tilaa heidän toteuttaa omia ajatuksiaan ja ideoitaan. 
Opettajatuutorin tehtävänä on rakenteellistaa prosessia, 
tarjota apuvälineitä ja keskustelumahdollisuuksia. Ehkä 
tärkein anti lopulta kuitenkin on se, että pitää pystyä an
tamaan opiskelijoille tehdä asioita itseohjautuvasti ja itse
näisesti. Tämä on opettajan kannalta välillä vaikeaa, mut
ta myös parasta – on hienoa nähdä, että omat opiskelijat 
todella pystyvät ja osaavat, kun heille vain antaa siihen 
mahdollisuuden. 

Maija Mäki työskentelee kansatieteen yliopisto-opettajana 
Turun yliopistossa.
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Opitaan yhdessä talouden digitalisaatiota – 
case-työskentely organisaatiorajat ylittävissä 
kehittämistiimeissä

Talousalalla elämme kolmen murroksen keskellä: digimurros, toimialan murros ja osaamisen murros. Nämä murrok-
set näkyvät niin käytännön työelämässä kuin oppilaitosten arjessa. ”Digitalous 2025” on Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan amk) yhteinen osaamisen kehittämishanke. Hankkees-
sa kehitetään työelämälähtöistä talousalan koulutusta ja sen ensimmäisessä vaiheessa ratkottiin talouteen liittyviä 
käytännön haasteita yhdessä tilitoimistojen, niiden asiakasyritysten, opiskelijoiden ja asiantuntijaopettajien kanssa. 
Tämä usean osallistujajoukon yhteinen opetuksen ja oppimisen kehittämiskokeilu nimettiin case-työskentelyksi 
organisaatiorajat ylittävissä kehittämistiimeissä. Kokeilussa yhdistettiin ongelmaperusteista oppimista (Problem-
Based Learning, PBL), case-menetelmää ja tiimityöskentelyä. Kokeilun tuloksena rakentui 16 talouden digitalisaa-
tioon liittyvää casea eli tapauskuvausta. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin case-työskentelyn käytännön 
toteutuksesta ja kokemuksista.

Murrosvaiheen yritysyhteistyö  
vaatii soveltamista

Käynnissä olevat kolme murrosta, digimurros, taloushal
linnon palveluiden toimialan murros ja osaamisen murros, 
vaikuttavat laskentatoimen asiantuntijatehtäviin ja koulu
tukseen (Guthrie & Parker, 2016; Galarza, 2017). Digitali
saation myötä asiantuntijatyö automatisoituu, työvaiheita 
poistuu ja murrosvaiheessa eri toimijoiden roolit muuttu
vat (Frey & Osborne, 2017). Lisäksi sosiaalinen media ja 
mobiili ja pilviteknologiat muuttavat työn tekemisen ta
poja ja osaamisvaateita. Väitetään, että automaatio tulee 
vaikuttamaan jopa 60 prosenttia kaikista nykyisistä am
mateista (McKinsey, 2017). Elearning ja uudet sukupol
vet haastavat koulutusorganisaatiot uudistamaan perintei
siä opetuskäytäntöjä ja sisältöjä. 

Plewa, GalánMuros ja Davey (2015) korostavat, et
tä yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä on tehty 
tutkimusta koulutusohjelmien, niiden resurssoinnin sekä 
alumnien ja johtoryhmätyöskentelyn näkökulmista. Hei
dän mukaansa yliopistoyritysyhteistyötä opettamisessa 
ja oppimisessa on tutkittu vähemmän, joten siitä saata
vaa teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä tulisi kehit
tää (Plewa ym.,2015). Digitalous 2025 hankkeessa ediste
tään kahden oppilaitoksen, yliopiston ja ammattikorkea
koulun, sekä alueen yritysten välistä yhteistyötä opettami
sessa ja oppimisessa. Euroopan Sosiaalirahaston rahoitta
ma hanke kohdistuu laskentatoimen opetusalaan, johon 

linkittyvät yliopiston kauppatieteet ja tuotantotalous se
kä ammattikorkeakoulun liiketalous. Hankkeen ensim
mäisessä vaiheessa, syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, 
ratkottiin ta louteen liittyviä käytännön haasteita yhdes
sä tilitoimistojen, niiden asiakasyritysten, opiskelijoiden 
ja asiantuntijaopettajien kanssa. Työskentely toteutettiin 
organisaatiot ylittävissä kehittämistiimeissä, johon yhdis
tettiin piirteitä casemenetelmästä sekä ongelmaperustei
sesta oppimisesta. 

Ongelmaperusteisessa oppimisessa opiskelijat ratkaise
vat ryhmissä monimutkaisia ongelmia, joihin ei ole yhtä 
oikeaa vastausta (HmeloSilver, 2004). Se on tehokas eri
tyisesti kyseenalaistamisen, ryhmätyön ja ongelmanratkai
sun kehittämisen kannalta (Stanley & Marsden, 2012). Ca
semenetelmä puolestaan sopii yritysten reaalimaailman 
ongelmien käsittelyyn opetuksessa (LindblomYlänne & 
Nevgi, 2009) ja liiketaloudelliseen tutkimukseen (Bryk
man & Bell, 2015; Yin, 2014). Kehittämiskokeilussa case
työskentelyllä simuloitiin uuden ajan tiimityövaatimuk
sia asiakasrajapinnassa ja etsittiin ketterää mallia tuoda 
työelämän ajankohtaiset kysymykset osaksi laskentatoi
men opetusta. 

Casetyöskentelyn pohjalta rakennetaan neljä opetus
casea, jotka pilotoidaan lukuvuonna 2017–2018. Pilotteja 
hyödynnetään kehitettäessä taloushallinnon työelämäläh
töisiä täydennysopintoja. 
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Case-työskentelyssä työmuotona 
kehittämistiimit

Casetyöskentelyn tavoitteena oli löytää ajankohtaisia, ta
lousalan digitalisoitumiseen liittyviä todellisia kehittämis
tarpeita ja tilanteita, joita voitaisiin hyödyntää rakennet
taessa tulevien opintojaksojen koulutussisältöjä. Casejen 
kautta haettiin näkemyksiä siitä, mitä digitalisaatio tällä 
hetkellä konkreettisesti EteläKarjalan alueella tarkoittaa 
ja millaiset kehittämistarpeet nousevat esiin alueen tili
toimistoista ja asiakasyrityksistä. Lisäksi tarjottiin uuden
tyyppinen yliorganisaatiorajojen ulottuva tiimi kehittä
misen työmuodoksi ja yritykselle kehittämistehtävien li
säresurssiksi. 

Kehittämistiimin ideana oli saattaa yhteen kahden eri 
oppilaitoksen nuoret opiskelijat, talousalan opettajat ja 
alueen työelämäosaajat (kuvio 1). Työelämäosaajia tiimis
sä olivat sekä talouspalvelujen tuottaja että niiden käyttäjä 
asiakaslähtöisyyden korostamiseksi. Kehittämistiimeissä 
yhdistyivät kauppatieteiden maisterin, tuotantotalouden 
diplomiinsinöörin ja tradenomin osaamisprofiilit.

Painopiste oli pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 
Useimmiten suurilla yrityksillä on omat taloustiimit ja ke
hittämishenkilöt, mutta pienemmillä yrityksellä ei vastaa
vanlaisia resursseja kehittämiseen ole yleensä käytettävis
sä. Kehittämistiimit nähtiin myös työskentelymuotona, jo
ka voisi lähentää koulutusta ja työelämää toisiinsa ja jos
sa korostuisi eri organisaatiorajat ylittävä verkostomainen 
työskentely. 

Mukana työskentelyssä oli yhdeksän EteläKarjalan alu
een tilitoimistoa ja 15 tilitoimistojen asiakasyritystä. Yh
teensä työskentelyyn osallistui 95 henkilöä. Tilitoimistois
ta osallistui 18 henkilöä, asiakasyrityksistä 20 henkilöä, 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista 45 (LUT 

15 ja Saimaan amk 30 opiskelijaa) sekä opettajista 12 (LUT 
6 opettajaa, Saimaan amk 6 opettajaa). 

Caseja toteutettiin 16 kappaletta. Yhtä poikkeusta lu
kuun ottamatta kehittämiskohde valikoitui asiakasyrityk
sen tarpeen mukaan. Aiheita olivat esimerkiksi myynti 
ja matkalaskuprosessien digitalisoiminen, kasvuyrityksen 
kassavirran hallinta, suunnitelma sähköiseksi rahtikirjak
si, diagnostinen mittaristo käyttöasteiden seurantaan ja ti
litoimiston strategia ja tuotteistus digimurroksessa.

Casetyöskentelyn onnistumisen edellytyksenä oli hy
vä suunnittelu. Tiimin työskentely aikataulutettiin viidel
lä vakiotapaamisella: Aloitus eli starttipalaveri, kolme 
työpalaveria ja loppupalaveri. Hankepäällikkö ja hanke
vastaava käynnistivät ja lopettivat casetyöskentelyn osal
listumalla alku ja loppupalavereihin. Lisäksi tiimit ko
koontuivat itsenäisesti riippuen kehittämisaiheesta ja ko
koontumistarpeesta. Tapaamisia järjestettiin kasvokkain 
tai etäpalavereina Skype for Business sovellusta käyttäen. 
Sisäisessä yhteydenpidossa tiimit käyttivät WhatsAppso
vellusta, Facebookia tai sähköpostia. Tiimit käyttivät työs
kentelyn tukena yhteisiä dokumentteja. Dokumentit koos
tuivat alun projektisuunnitelmasta ja kartasta sekä projek
tin lopussa laaditusta loppuraportista ja päivitetystä pro
jektikartasta.

Tiimeillä oli työskentelyalustana tietoturvaauditoitu 
eduunipalveluympäristö, joka mahdollisti pääsyn casen 
aineistoihin, asiakirjojen jakamisen, yhteisen muokkauk
sen ja keskustelun. Jokaisella tiimillä oli oma casesivun
sa, jonne muilla ei ollut pääsyä. Eduuni on Tieteen tieto
tekniikan keskus CSC:n tuottama sähköisen työskentelyn 
palveluympäristö, joka mahdollistaa yhteistyön yli orga
nisaatiorajojen. 

Tiimille valittiin tiiminvetäjä opiskelijajäsenistä. Tiimin
vetäjän tehtävänä oli toimia yhteyshenkilönä yritykseen ja 
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ohjaavaan opettajaan sekä koordinoida työtehtävät ryh
män muille jäsenille. Tiimien työtä ohjasivat asiantuntija
opettajat, kuusi LUT:n ja kuusi Saimaan ammattikorkea
koulun laskentatoimen opettajaa. Opettajien työnimikkeet 
vaihtelivat professorin, yliopistoopettajan, tutkijaopetta
jan, nuoremman tutkijan, yliopettajan ja lehtorin nimik
keiden välillä. 

Yksittäinen tiimin jäsen käytti yhteen caseen keskimää
rin 46 tuntia. Tilitoimistojen edustajat käyttivät 18 tuntia, 
asiakasyritykset 27 tuntia, opiskelijat 69 tuntia ja opettajat 
44 tuntia. LUT:n opiskelijat saivat tehtyjä työtunteja vas
taan opintopisteitä, jotka kirjattiin joko työharjoitteluun 
tai sisällytettiin tiettyjen seminaarikurssien osaksi. Sai
maan ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät kehittämis
työssä kolmen opintopisteen opintojakson nimeltä ”Las
kentatoimen projektiopinnot”. Opintojakso on pakollinen 
kaikille laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon päivä
toteutuksen opiskelijoille. 

Palaute poikii jatkoa case-työskentelylle

Casevaiheen päätteeksi osallistujilta kerättiin palau
te Webropolkyselylomakkeella (vastausprosentti 55 %). 
Vastaajat arvioivat saavuttaneensa casen tavoitteet ja an
toivat caseille arvosanan neljä (asteikko 1–5). Vastaajien 
mukaan onnistunutta casetyöskentelyssä oli muun muas
sa itse tiimityöskentely, keskustelut eri yritysten ja oppi
laitosten edustajien kanssa sekä todelliset yritysten ongel
mat, joihin lähdettiin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
65 prosenttia vastaajista kertoi myös tutustuneensa uusin 
työvälineisiin ja ohjelmistoihin casetyöskentelyn aikana. 

Kehityspalautteena vastaajat toivoivat muuan muas
sa parempaa alkutiedotusta casetyöskentelystä, projek
tihallinnan ja prosessien kuvaamisen koulutusta ja lisää 
vuorovaikutusta osapuolten kesken. Lisäksi 27 prosenttia 
vastaajista olisi kaivannut casetyöskentelyyn jonkin toi
sen alan kuin taloushallinnon osaamista (ITosaaminen). 
Taulukossa 1 on kerätty palautteista esimerkkejä onnistu
misista ja kehityskohteista jaettuna substanssiin liittyvään 
oppimiseen ja työskentelyyn ja yhteistyöhön. 

Palautelomakkeessa kysyttiin myös oppimisesta. Vas
tausten mukaan casetyöskentely kasvatti osaamistasoa 
keskimäärin 27 prosenttia: prosesseista 32 prosenttia, di
gitaalisesta taloushallinnosta 26 prosenttia ja analytiikas
ta ja datan visualisoinnista 23 prosenttia. Suurin hyöty ca
setyöskentelystä oli vastausten mukaan asiakasyrityksil
le ja opiskelijoille. 

Vastaajista 94 prosenttia suositteli osallistumista case
työskentelyyn jatkossa. Lokakuussa 2017 käynnistyy toi
nen Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT:n talousalan 
yhteinen kehittämistiimityöskentely. Työskentely toteute
taan samalla mallilla, kehittämisehdotukset huomioiden, 
kuin Digitalous 2025 hankkeessa. 

Leena Tynninen työskentelee yliopinto-opettajana 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Marianne 
Viinikainen lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa.
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Taulukko 1. Esimerkkejä palautteesta jaettuna oppimiseen, työskentelyyn ja yhteistyöhön

Näkökulma Onnistumisia  Kehitettävää

Substanssiin liittyvä 
oppiminen

”Haettiin ratkaisua yrityksen todelliseen ongelmaan”, 
”Aihe oli erittäin motivoiva”, ”Prosessin mallintaminen”, 
”Päästiin tutustumaan erilaisten tietojärjestelmien 
ominaisuuksiin ja niiden keskinäisen rajapinnan 
vaatimuksiin”

”Projektinhallinnan ja prosessien kuvaamisen koulutusta 
alkuun”, ”Tiedon etsiminen oli tiimille haastavaa”, 

”Laajempaa näkökulmaa tai pidemmälle vietyä 
pohdintaa ja selvitystä”, ”Tietotekninen osaaminen olisi 
ollut avuksi”, 

Työskentely ja 
yhteistyö

”Ryhmässä työskentely ja keskustelu”, ”Aikataulutus”, 
”Opiskelijoiden asenne”, ”Ongelmanratkaisu ryhmän 
kanssa”, ”Monialainen ryhmä”, ”Jatkuva kommunikaatio”, 

”Yhteistyö, asiantuntemus ja ulkopuolisen konsultin 
panos”,  ”Tiimin sitoutuneisuus”

”Alun ohjeistus heikkoa”, ”case-aiheiden vaativuus ja 
työmäärä vaihteli suuresti”, ”Enemmän vuorovaikutusta 
osapuolten kanssa”, ”Tiimiltä suurempaa paneutumista 
ja innostusta”, ”Tiiminvetäjä ei ollut riittävän aktiivinen”, 

”eduuni oli hieman hankalakäyttöinen”
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Aiempien maataloustieteiden opintojen merkitys 
projektityön toteuttamisessa

Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitoksella ensimmäistä kertaa keväällä 2016 järjestetyn opintojakson ”Tie-
teestä toimintaa: Projektityö” yksi keskeinen tavoite on tutustuttaa opiskelijat aidoissa työelämän tehtävissä tapah-
tuvaan maataloustieteiden soveltamiseen. Haastattelimme opintojaksolle osallistuneet opiskelijat keskittyen heidän 
kokemuksiinsa projektityöstä erityisesti aiemmin suoritettujen maataloustieteiden opintojen kannalta tarkasteltuna. 
Opiskelijat kokivat aiemmin suoritettujen maataloustieteiden opintojen tukeneen projektityön toteuttamista muun 
muassa luomalla pohjaa projektityössä tarvitun kyselytutkimuksen toteuttamiseen ja antamalla rohkeutta omien 
mielipiteiden ilmaisuun.

Johdanto

Yliopistoopetusta on viime vuosina pyritty kehittämään 
perinteisen luentoopetuksen sijaan kohti aktiivista ja op
pijalähtöistä oppimista, minkä seurauksena projektilähtöi
nen oppiminen opetusmenetelmänä on saanut runsaasti 
huomiota osakseen. Projektityöskentely on yhteisöllistä 
oppimista, jossa opiskelijat toimivat pienissä ryhmissä ja 
auttavat toinen toistaan akateemisen sisällön oppimisessa 
ja ongelmanratkaisussa (Tsay & Brady, 2010). Kyky haasta
vien ongelmien ratkaisemiseen liittyy tieteenalakohtaisen 
osaamisen laatuun. Projektiluonteisten tehtävien tekemi
nen edistää syvällistä osaamista, mikä tarkoittaa sitä, et
tä opitut tiedot ovat liittyneinä vankkaan tietopohjaan pe
ruskäsitteinä, periaatteina ja menettelytapoina, mikä luo 
perustan kriittiselle päättelylle ja arvioinnille sekä ymmär
tämiselle (Billing, 2007). Erityisesti yliopistoopinnoissa 
asiatietoa koskeva oppimishaaste on keskiössä, ja on tär
keää, että opiskelijat suorittavat tehtäviä, joiden kautta 
syntyy riittävän monipuolista ja syvällistä tiedollista ja am
matillista osaamista (Gijlers & de Jong, 2005).

Projektit voivat myös tarjota aitoa työelämän tilannetta 
vastaavan työskentelykokemuksen ja edistää opiskelijoi
den tulevaa uraa, mikäli niihin osallistuu ulkopuolisia yh
teistyökumppaneita, jotka toimivat opiskelijoiden asiak
kaina ja projektiaihe liittyy asiantuntijatyön arkeen (Lee, 
Blackwell, Drake & Moran, 2014). Projekteissa opiskeli
jat oppivat paitsi oman tieteenalan sisältöjä, myös yleisiä 
taitoja, joihin lukeutuvat muun muassa yhteistyö, ongel
manratkaisu ja teknologiataidot (Binkley ym., 2012). Työ-
elämärelevanssia on korostettu esimerkiksi Helsingin yli
opiston uusissa tutkintoja ja opintoja koskevissa pysyväis

määräyksissä: tutkintoihin tulee kuulua työelämäjakso ja 
asiantuntijatehtäviin valmentavia opintoja, työelämäorien
taatiota ja urasuunnittelua opintoihin sisällytettynä (Hel
singin yliopisto, 2017).

Helsingin yliopiston maataloustieteiden koulutusohjel
massa järjestetyn projektityöopintojakson yksi keskei
nen tavoite on tutustuttaa opiskelijat aidoissa työelämän 
tehtävissä tapahtuvaan maataloustieteiden soveltamiseen. 
Opintojaksolla annetut projektitehtävät edellyttävät omaa 
alaa laajempaa maatalousalan osaamista, minkä opiske
lijat saattavat kokea haastavana. Pääsääntöisesti aiempi 
projektityöskentelyyn liittyvä tutkimus on keskittynyt it
se työskentelyyn ja siihen, miten oppiminen projektityös
kentelyn aikana tapahtuu sekä yleisten taitojen merkityk
seen projektityöskentelyssä. Sen sijaan opiskelijoiden ko
kemuksia aiemman oman tieteenalan opintoihin liittyvän 
osaamisen soveltamisesta projektityöskentelyssä ei ole 
juurikaan tutkittu.

Projektityö-opintojakso

Keväällä 2016 Helsingin yliopiston maataloustieteiden lai
toksella järjestettiin ensimmäisen kerran vapaavalintainen, 
viiden opintopisteen laajuinen, kandidaatinopintojen kol
mannen vuoden kevätlukukaudelle sijoittuva 11 viikkoa 
kestänyt opintojakso ”Tieteestä toimintaa: Projektityö”. 
Kaikkiaan kahdeksasta opiskelijasta kaksi suoritti kandi
daatin opintoja kolmatta vuotta ja kuusi suoritti maiste
riopintoja. Maatalousalan opintoja opiskelijat olivat suo
rittaneet keskimäärin 163 opintopistettä tasoltaan hyvällä 
(painotettu keskiarvo 3) opintomenestyksellä.
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Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään ja kumpikin ryhmä 
sai oman projektiaiheen: ”Tulevaisuuden ruokapolitiikka 
alueellisesti, paikallisesti ja kuluttajien näkökulmasta” ja 

”Digitaalisten viestintäkanavien rooli lypsykarjatiloilla – tä
mänhetkinen tilanne ja kehitystarpeet”. Projektiaiheet, jot
ka edustivat tyyliltään tilaustutkimusta, oli saatu yliopis
ton ulkopuolisilta alan toimijoilta. Molemmissa projekteis
sa aineisto perustui opiskelijoiden toteuttamaan kyselytut
kimukseen. Kummallakin ryhmällä oli myös yksi tai kaksi 
nimettyä maataloustieteiden laitoksen opetushenkilöstöön 
kuuluvaa ohjaajaa. He olivat suunnitelleet kurssin ja yh
dellä heistä oli myös kurssin vastuuopettajan rooli.

Opintojakson tavoitteena oli, että opiskelija osaa sovel
taa maataloustieteiden tietoa käytäntöön, toimia projekti
ryhmässä ja sen eri rooleissa, laatia projektisuunnitelman, 
viedä projektin läpi suunnitelman mukaisesti sekä tuottaa 
yhdessä ryhmän kanssa loppuraportin, joka vastaa annet
tua tehtävänantoa. Opintojakson aikana molemmilla ryh
millä oli neljä ohjaajatapaamista sekä kolme ryhmien it
senäisesti organisoimaa projektikokousta opiskelijaryh
män ja asiakkaan kesken. Lisäksi oli kolme kaikkien osal
listujien yhteistä tapaamista ja niihin liittyen kolme ryh
mätyön palautusta (Kuvio 1). Ohjaajatapaamisissa läsnä 
olivat ryhmän jäsenet ja ohjaaja. Projektikokouksissa läs
nä olivat opiskelijat, asiakas (työn tilaaja) ja ohjaaja(t). 
Opintojakson päättyessä molemmat ryhmät olivat onnis
tuneet tuottamaan annettua tehtävänantoa vastaavan lop
puraportin.

Haastattelimme opintojakson opiskelijat yksitellen en
nen loppuseminaaria. Kysyimme haastattelussa opiskeli
joiden näkemystä oman maataloustieteiden alan osaami
sen merkityksestä projektityön toteuttamisessa.

Aiempien maataloustieteen opintojen 
ja osaamisen merkitys projektityön 
toteuttamisessa sekä uuden oppiminen

Opiskelijat eivät kokeneet aiempien tieteenalan opintojen 
opintomenestyksen vaikuttaneen juuri lainkaan projekti
työn suorittamiseen. Sen sijaan kaksi opiskelijaa korosti 
toteutettavan projektin mielekkyyden merkitystä, kun ky
seessä oli aidon asiakkaan tilaama työ. Vastauksissa tu
li kuitenkin esiin opiskelijoiden käsitys siitä, että ilman 
alan opintoja annetun tehtävän asiasisältöä ei olisi pys
tynyt ymmärtämään. Lisäksi aiemman sisältöosaamisen 
mainittiin vaikuttaneen projektin keskeisimmän osan, ky
selytutkimuksen, toteuttamiseen. Hyödyllisimmiksi mai
nittiin maatalousopintojen perusopintojaksot, sillä niiden 
koettiin auttaneen käsitteiden ja termien ymmärtämistä ja 
maatalouden ymmärtämistä kokonaisuutena, kuten esi
merkkivastauksesta ilmenee:

Tieto on hyödyttänyt valmistelua, kun on perustiedot 
asioista, joita käsitellään […]. Pohjatiedot helpottavat 
sanaston ymmärtämistä ja käsitteiden ymmärtämistä, 
ymmärrys siitä mitä pyydetään tekemään.

Lisäksi esiin nousi työkokemuksen merkitys asiakokonai
suuksien ymmärtämistä helpottavana tekijänä, kuten kah
desta esimerkkivastauksesta ilmenee:

Oleellista, että tuntee viljelijöitä opintojen ja työn kaut-
ta, tuntee kenttää. Se antoi pohjaa kysymysten tekemi-
seen, kun tietää mikä on oleellista

	
Kuvio 1. Projektityö-opintojakson eri vaiheiden toteutussuunnitelma.
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Eniten työn toteutuksessa ja aiheen hahmottamisessa 
auttoi lypsykarjatilalla tehty maatalousharjoittelu. Il-
man harjoittelua tilan töiden ja arjen ymmärtäminen 
olisi ollut merkittävästi vaikeampaa.

Tuononen, Parpala, HaaralaMuhonen ja LindblomYlänne 
(2016) toteavatkin yliopistoopiskelijoiden kokevan työssä
käynnin usein hyödylliseksi oppimisen kannalta. Työssä 
käydessä voi paitsi oppia uutta, myös soveltaa opiskeluis
sa oppimaansa käytäntöön sekä laajentaa asiantuntijuut
taan. Lisäksi työssäkäynnin on koettu auttavan ymmärtä
mään opintojen hyödyllisyyden työelämän kannalta ja ra
kentamaan yhteyksiä opittujen asioiden välille.

Suurin osa haastatelluista opiskelijoista ei tuntenut tar
vinneensa enempää tieteenalan osaamista projektityön to
teuttamiseksi kuin mitä heillä oli. Sen sijaan alan opintoi
hin kaivattiin lisää viestinnän (esimerkiksi neuvontaopin) 
opintoja, erityisesti digitaalista viestintää, sekä maatalo
uspolitiikan ja ekonomian opintoja. Yhdessä vastaukses
sa nousi esiin asiakkaana toimineen yhteistyökumppanin 
keskeinen rooli projektityön toteuttamisessa:

Projektityön anto oli sinänsä hirveä, mutta kun asia-
kas antoi raamit niin työ sujui jouhevasti. Kellään ei 
ollut pulaa tietämyksestä. Keskenään selvitettiin mi-
ten digitalisaatio ymmärretään. Etsimme taustan työl-
le kirjallisuudesta, kun digitaalisuus on vieras ala. Di-
gikurssi tai talouskurssi ehkä, mutta ei sitä olisi tar-
vinnut välttämättä.

Suurin osa opiskelijoista katsoi aiemmin hankitun sisältö
osaamisen edistäneen runsasta keskustelua projektia to
teutettaessa ja kannustaneen omien näkemysten esittämi
seen sekä nopeuttaneen työn toteuttamista etenkin alku
vaiheessa, kuten esimerkkivastauksesta ilmenee.

Tuki, koska toi erilaisen näkemyksen, monipuolisia 
näkemyksiä. Keskusteluissa oli eri vaihtoehtoja ja poh-
dintaa niistä. Oltiin kyllä sitten samaa mieltä, kun nä-
kemykset olivat samankaltaisia.

Muukkosen, Lakkalan, Kaistisen ja Nymanin (2010) mu
kaan projektin työstäminen edellyttää yhdessä tapahtuvaa 
ideointia, tietojen jakamista, kriittistä ajattelua ja proses
sin suunnittelua pohjautuen sekä yleiseen että tieteenala
kohtaiseen osaamiseen. Ryhmän jäsenten tiedot projektia 
aloitettaessa vaikuttavat oppimisprosessiin, sillä hetero
geenisessa ryhmässä keskustelua syntyy enemmän, kun 
taas homogeenisessa ryhmässä uuden tiedon rakentami
nen saattaa olla vaikeampaa (Gijlers & de Jong, 2005). Tä
mä nousikin esiin yhdessä vastauksessa, jossa pohdittiin 
monitieteisen osaamispohjan merkitystä:

Ryhmässä kaikki oli kasvintuotannon opiskelijoita. Eri 
pääaineiden opiskelijoista koostuva ryhmä olisi saatta-
nut tukea enemmän. Mutta koska tausta oli sama niin 
myös kieli oli sama, joten ymmärrettiin toisia.

Tieteenalan osaamisen kannalta vaativimmaksi projekti
työssä koettiin varsin erilaisia asioita, kuten asioiden ja kä
sitteiden ymmärtäminen, osaamisen soveltaminen kysely
tutkimukseen, tulosten käsittely ja tulkinta sekä maa tilan 
toiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen. Tästä huoli
matta suurin osa opiskelijoista koki opintojakson olevan 
vaativuudeltaan keskiverto, kaksi koki sen olevan vaativa 
ja yksi helppo. Projektityön aloitus, erityisesti ideointi ja 
suunnitteluvaihe, koettiin hyvin haastavaksi. Muukkonen 
ja muut (2010) toteavatkin, että alun epävarmuuden koke
mukset ovat tyypillisiä tämän tyyppisissä avoimissa tehtä
vissä, eikä niitä pidä pelästyä tai yrittää vältellä. Oleellista 
on viedä prosessi kokonaan loppuun asti, jolloin pystytään 
saavuttamaan onnistumisen tunne haasteista huolimatta. 
Onnistumisen tunteen saavuttaminen ilmeni opintojakson 
suorittaneiden opiskelijoiden keskuudessa ehkä siinä, et
tä opintojaksoa pidettiin pääosin vaativuustasoltaan keski
vertona sekä tarpeellisena ja hyvänä kokemuksena.

Opiskelijat kokivat oppineensa opintojakson aikana uut
ta alan menetelmäosaamista, kuten kyselytutkimuksen to
teuttamisen suunnittelusta tulosten analysoitiin, maatilan 
arjesta ja lypsykarjatilojen kehittämisestä, maa ja metsä
talousministeriön toiminnasta sekä maatalous ja ruoka
politiikasta. Yhden opiskelijan mielestä työmoraali ja pro
jektitaidot olivat varsinaista tieteenalan osaamista oleelli
sempia oppimisen kannalta. Tämän lisäksi kaksi opiskeli
jaa totesi, ettei opintojakson sisältö vastannut heidän kä
sitystään maataloustieteistä.

Koska projektit liittyvät usein ajankohtaisiin arkipäivän 
ongelmiin (Morgan, 1983) – kuten myös tutkimuksen koh
teena olleessa opintojaksossa – projekti ei välttämättä ole 
suoraan yhteydessä akateemisesti määriteltyyn tieteen
alaan, vaan on luonteeltaan monitieteinen, ja siihen liit
tyy olennaisesti tieteenalaa laajempi tavoite kehittää on
gelmanratkaisukykyjä ja itsenäisen työskentelyn taitoja. 
Projektien ongelmanratkaisussa hyödynnetäänkin usein 
menetelmiä, jotka eivät ole tieteenalalle tyypillisimpiä 
(Morgan, 1983), kuten kyselytutkimus Projektityöopinto
jaksossa. Oleellista on kuitenkin opiskelijoiden kyky yh
distää ja soveltaa aiemmin oppimaansa uusiin tilanteisiin. 
Tähän tarvitaan kykyä kriittiseen ajatteluun, ongelman
ratkaisuun ja tehtävien analysoimiseen, ja autenttiset pro
jektit tarjoavatkin ensiluokkaisen mahdollisuuden tähän 
(Binkley ym., 2012).

Johtopäätökset

Opiskelijat kokivat maataloustieteiden aiempien opintojen 
edistäneen projektityön taitoja luomalla pohjaa kyselytut
kimuksen toteuttamiseksi ja antamalla rohkeutta omien 
mielipiteiden ilmaisuun muun muassa käsitteiden osaami
sen kautta. Projektityöopintojakson yksi keskeinen tavoi
te on tutustuttaa opiskelijat maataloustieteiden soveltami
seen työelämän aidoissa tehtävissä. Opiskelijat selvisivät 
annetuista soveltavista ja laajaalaisista tehtävistä hyvin, 
vaikka kokemus olikin aluksi hämmentävä. Haastattelujen 
perusteella lisää tutkimusta tarvitaan etenkin siitä, miten 
opiskelijat tunnistavat ja kokevat projektityön yhteydessä 
tapahtuvan uuden oppimisen.
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Tulevaisuuden yliopisto –  
käänteinen oppiminen keikauttaa kampuksen

Miltä yliopisto ja sen kampukset näyttävät tulevaisuudessa? Kansallinen ja kansainvälinen yliopistoista ja niiden 
kampuksista käytävä keskustelu viittaa muutoshaasteisiin, jotka koskevat koko yliopistoa ja sen ideaa, Yliopistoa 
isolla alkukirjaimella. Yliopistot joutuvat yhä enemmän kilpailemaan sisäisesti (suuret perinteiset yliopistot ja niiden 
eri oppialat, tutkimuskeskittymät tai painopistealueet), kansallisesti sekä globaalisti muun muassa kansainvälisiä 
opiskelijoita tai ansioituneita tutkijoita houkutellakseen. Yliopistot ovat vastanneet haasteeseen kehittämällä oppi-
misympäristöjä ja akateemisia työympäristöjä – samalla yliopisto on osa ympäröivää urbaania yhteisöään. Tässä 
tekstissä tarkastelemme yliopistoa oppimismaisemana. Haluamme tuoda keskusteluun sen, miten yliopisto tiloina, 
yhteisöinä ja prosesseina pitäisi nähdä ja miten sitä pitäisi johtaa nyt ja tulevaisuudessa. Kirjoituksemme lopussa 
esittelemme ajatuksen tulevaisuuden keikautetusta kampuksesta.

Lähtökohdat

Opetus ja kulttuuriministeriö on kiinnittänyt huomio
ta korkeatasoisten asiantuntijoiden vähenemiseen maas
samme. Ministeri GrahnLaasonen asetti tutkijapaneelin 
(HS Politiikka, 12.8.2017) selvittämään, miten maatamme 
uhkaava osaajapula (engl. skills gap) voitaisiin päihittää 
ja luoda näin vahvempaa kilpailukykyä eri aloille. Yliopis
tokoulutuksen ja korkeakoulujen tulisi paremmin vastata 
vallitsevaan tilanteeseen, olla herkästi kuulolla ja muut
taa käytänteitään. Kampuksen johtamisessa paine kehit
tää yliopiston käytänteitä käsittää niin taloudellisen, poliit
tisen, sosiaalisen kuin teknologisenkin näkökulman (Ne
nonen ym., 2016).

Yliopistot ovat kyllä muuttaneet 2010luvun alusta läh
tien tutkintokoulutustaan Bolognan sopimuksen mukai
sesti laajaalaisiksi koulutusohjelmiksi (esim. Ahlava & 
Ahrio, 2017; Nevgi, Blomquist, Kettunen, Pietikäinen & Pu
hakka, 2017; Helsingin yliopiston koulutusohjelmat 2017–
2018). ItäSuomen yliopistossa on useamman vuoden ajan 
kehitetty opetusta oppimislähtöiseksi ja sovellettu kääntei
sen opetuksen (engl. flipped classroom) periaatteita (esim. 
Pedaforumpäivät 2017; Saarelainen & Heikkinen, 2013). 
Nämä muutokset edellyttävät myös fyysisten ja digitaalis
ten oppimisympäristöjen kehittämistä, jotta ne tarjoaisivat 
mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, tukisivat 
opiskelijoiden yhteisöllistä tiedonrakentelua (Hakkarainen, 
2009; Pulkkinen & Tuunila, 2016; Pyrhönen, 2016; Saarelai
nen & Heikkinen, 2013; Scardamalia & Bereiter, 2014) sekä 
loisivat siltaa työelämään (katso esimerkiksi Turun yliopis
to: Yhteydet työelämään verkkosivu, 2017).

Tilojen muunneltavuuteen ja käytettävyyteen oppimi
sen näkökulmasta on alettu kiinnittää huomiota. Yliopis
tojen opetustilat ovat perinteisesti olleet luentosaleja, au
ditorioita, seminaarihuoneita ja erilaisia laboratorio ja 
muita erikoistuneita opetustiloja. Esimerkiksi Lappeen
rannan teknillisessä yliopistossa toteutettiin vuonna 2014 
opetustilojen modernisointi. Tila ja sisustustyön suunnit
telun toteutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muo
toilun opiskelija Kati Anttonen opinnäytetyönä (Anttonen, 
2014). Tuloksena syntyi monipuolisia, joustavasti erilaisiin 
opetus ja opiskelutarpeisiin soveltuvia, yhteisöllisyyttä ja 
vuorovaikutusta tukevia sekä ulkoisilta puitteiltaan miel
lyttäviä tiloja, ja loppukäyttäjien kokemukset uusista ti
loista ovat olleet myönteisiä (Pulkkinen & Tuunila, 2016).

Myös esimerkiksi Aaltoyliopiston Otaniemen kampuk
sella on useita oppimisympäristöjä, joissa sekä start up 
henkinen yrittäjyys että akateeminen opiskelu kohtaavat 
toisensa. Tiloja on tutkittu kiinteistöjohtamisen ja oppi
misympäristön näkökulmasta (Rytkönen, Nenonen, Ös
terlund & Kojo, 2015). Eräs muunneltavuuden edellytys 
on usein se, että tila on riittävän ”kulmikas”, jotta käyttä
jät kokevat voivansa muunnella tiloja tarpeiden mukaan.

Kampuksia on kehitetty talouden ehdoilla ja kiinteistö
jen käytön tehokkuutta tavoitellen. Talousasiat ovat ym
märrettävästi päätöksenteon pohjana yliopistojen kamp
paillessa resurssien leikkausten ja talouden tasapainotta
misen kanssa. Yliopistolaitos on joutunut koko olemassa
olonsa aikana taistelemaan oikeudestaan olla itsenäinen 
instituutio ja se on aina rakentunut tutkijoiden, opettajien 
ja opiskelijoiden muodostamana yhteisönä. Tämän yhtei
sön fyysinen sijaintipaikka on kampus. Kampuksen kehit
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tämisessä tärkein kysymys koskee Yliopiston ideaa, toisin 
sanoen millainen me haluamme yliopiston olevan. Monis
ta hyvistä esimerkeistä huolimatta on valitettavan paljon 
näyttöä myös siitä, että opetustilojen sijaintia, rakenteita, 
kalusteita tai käytettävyyttä ei ole mietitty pedagogisesta 
näkökulmasta (Leijon, 2016).

Kampuksen osallistava suunnittelu, 
uudelleensovittaminen ja kestävä kehitys

Kampusten kehittämisessä on viime vuosina painotettu 
osallistavan suunnittelun (participatory design) merkitys
tä onnistuneen ja käytettävän lopputuloksen aikaansaa
misessa (Nenonen ym., 2016). Hyvä esimerkki tästä on 
Michiganin yliopiston yhteiskehittämiseen perustuva kisa, 
jossa kaikki yliopiston opiskelijat kutsutaan luomaan uu
sia malleja ja ajatuksia yliopiston tulevaisuudesta otsikol
la “Campus of the Future” (https://campusfuture.umich.
edu). Yliopiston johto kerää opiskelijoilta ideakansioita sii
tä, miten opettamisen ja oppimisen tilat yliopistossa oli
si mahdollista muovata vastaamaan kehittyviä ja muuttu
neita tarpeita.

Michiganin esimerkissä tärkeää on se, että kaikki opiske
lijat kutsutaan mukaan – eri aloilta ja eri opintojen vaiheis
ta. Tämä on hyvä lähestymistapa: joukkoistamalla (crowd 
sourcing) saadaan koottua ennakkoluulottomia esimerkke
jä siitä, miten asioita voisi tehdä toisin (EstellésArolas & 
GonzálezLadróndeGuevara, 2012). Omassa lähestymis
tavassamme näemme tämän vielä laveammin: ajattelem
me, että yhteiskehittämisen tulee mahdollistaa kaikkien 
kampuksella työskentelevien osallistuminen ideointiin ja 
uusien toimintatapojen luomiseen.

Opiskelijoiden osallistaminen oppimisympäristön suun
nitteluun tuli esiin myös viimeisimmässä kampusten ke
hittämiseen liittyvässä tutkimuksessamme (Sandström, 
Nevgi & Lonka, 2017). Toukokuussa 2017 haastattelimme 
kaikkia kampuksen kehittämiseen osallistuneita toimija
ryhmiä. Tavoitteenamme oli paikantaa onnistumisia se
kä haasteita. Tutkimuksemme käsitteli erään kampusym
päristön muutostyötä kampuksen uudelleensovittamisen 
(engl. Campus Retrofitting; ks. mm. Nenonen ym., 2016) 
näkökulmasta. Opetukseen ja oppimiseen liittyen eri toi
mijaryhmät (opiskelijat, opintohallinto, tiedekunnan johto, 
tilajohto) kuvasivat visioitaan ja toiveitaan tilojen mahdol
lisuuksista tukea satunnaisia kohtaamisia kampuksen eri 
toimijoiden kesken. Tällaisille kohtaamisille koettiin ole
van tarvetta, mutta näiltä osin tilojen uudelleensovittami
nen oli jäänyt keskeneräiseksi.

Toimintolähtöisessä uudelleensovittamisessa (engl. acti-
vity-based retrofitting, Eriksson, Nenonen, Junghaus, Niel
sen & Lindahl , 2015) prosessi on jatkuva ja taipuisa tarpei
den mukaan ja niiden muuttuessa. Uudelleensovittamises
sa eräs lähtökohdista on myös energian ja muiden resurs
sien säästeliäämpi käyttö (Nenonen ym., 2016). Kestävän 
kehityksen merkitys on korostunut yliopistojen toimin
nassa, ja se on olennaista tutkimus, kehitys ja innovaa
tiotyössä. Nyt ja tulevaisuudessa korkeakouluinstituutiot 
ovat yhteiskunnallisen tehtävänsä vuoksi luomassa ratkai
suja, jotka luotaavat kehitystä, kehittävät organisaatioita ja 
tukevat yhteisöjen menestymistä ja kukoistusta.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on esittänyt 17 kestävän 
kehityksen tavoitetta (http://www.un.org/sustainablede
velopment/sustainabledevelopmentgoals/). Kun näitä 
tavoitteita tarkastellaan koulutuksen näkökulmasta, voi
daan todeta, että kestävä kehitys on monilta osin saavu
tettavissa nimenomaan oppimisen ja koulutuksen avulla 
(Sandström, Hytti, Nenonen & Lonka, 2016). Sosiaalisen 
kestävän kehityksen näkökulmasta yliopisto on monella 
tapaa keskeinen toimija niin koulutuksessa kuin omissa 
sisäisissä toimenpiteissäänkin. Nähdäksemme kampukset 
ovat yliopiston perustehtävien ytimessä, ja tämän vuok
si kampusten kokonaisvaltaiseen pedagogiseen kehittämi
seen ja johtamiseen on panostettava.

Oppiminen kääntyy – niin myös johtaminen

Käänteinen opetus on opetusmenetelmä, mutta sen ta
kana on opetuksen muutosteoria, käänteinen oppiminen 
(Toivola, Peura & Humaloja, 2017). Käänteinen oppiminen 
edellyttää, että opiskelijat saavat mahdollisuuden pereh
tyä opiskeltavaan ainekseen jo ennen opetustapahtumaa. 
Opetuksen digitalisaatio tukee tätä, koska opettaja voi 
muuntaa aikaisemman luentoopetuksensa digitaalisiksi 
materiaaleiksi ja hyödyntää digitaalisia tarjoumia laajem
minkin. Pitkälle kehittyneet digitaaliset tarjoumat mahdol
listavat aktiivisen oppimisen (Freeman ym., 2014), tiedon 
yhteiskehittelyn sekä jakamisen aiempaa monipuolisem
min (Scardamalia & Bereiter, 2014). Lisäksi näin voidaan 
kehittää samalla digitaitoja, jotka ovat tulevaisuuden yh
teiskunnan kannalta keskeisiä.

Käänteinen oppiminen toteutuisi nykyistä saumatto
mammin sekä dynaamisemmin kampuksen tiloissa, mikä
li tiloja kehitetään niin että opiskelijat asetetaan keskiöön. 
Tämä käsitys edellyttää johtamisen, tilojen ja opetuksen 
sekä opiskelun käytäntöjen muutosta. Yliopisto ja kam
pukset sen keskeisinä ympäristöinä ovat oleellisesti oppi
misen paikkoja ja oppimismaisemia (Harrison & Hutton, 
2014), minkä vuoksi kampusten johtamista tulee ajatella 
myös pedagogisena johtamisena.

Tilajohtamisen ja kampuskehittämisen kirjallisuudessa 
on esitetty lukuisia malleja siitä, miten erilaiset strategi
set talous ja tilajohtoon liittyvät seikat ja fyysiset ympä
ristöt ovat yhteydessä tuloksekkaaseen kampusympäris
töön ja miten kampuksia on näistä lähtökohdista kehitet
ty (Rytkönen ym., 2015; Nenonen ym., 2016) – sama kos
kee työympäristöjä laajemminkin (AppelMeulenbroeck, 
2010). Erään monipuolisen viitekehyksen kampusjohta
misesta esittää väitöskirjassaan den Heijer (2011). Useim
missa kiinteistöjohtamisen malleissa (engl. Corporate Real 
 Estate Management, CREM) johtamisen kuvataan raken
tuvan seuraavista alueista: strateginen johtaminen, talous
hallinto, kiinteistöjohtaminen ja käytettävyys. Tarkempi 
pedagoginen ajatus tilojen järjestämisestä ja kehittämises
tä näyttää usein jäävän keskustelun ulkopuolelle, joten ti
lanne tuntuu edellyttävän pedagogisen osasen lisäämistä 
kuvioon (ks. kuva 1).

Pedagogisen johtamisen keskeisenä tavoitteena on opis
kelijoiden oppiminen (Nevgi & Korhonen, 2016). Pedago
gisessa johtamisessa on tunnistettavissa sekä asioiden joh
taminen (management) että ihmisten johtaminen (leader-
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ship) (de la Harpe & Mason, 2014; Knight & Trowler, 2001). 
Quinlanin (2014) mukaan pedagoginen johtaminen tähtää 
oppimista edistävän oppimisympäristön luomiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että opetuksen ja oppimisen johtamisesta 
vastaavat kehittävät yliopiston ja tiedekuntien hallinnon 
ja kiinteistöjohdon kanssa fyysisiä, digitaalisia, sosiaalisia 
sekä urbaaneja oppimisympäristöjä eli kampuksen oppi-
mismaisemaa (Dugdale, 2009; Harrison & Hutton, 2014).

Kampuksen uudelleensovittamiseen kohdistuneessa tut
kimuksessamme nousi esiin tilan käsittäminen saumatto
maksi yhteisalueeksi fyysisen, digitaalisen ja sosiaalisen 
ympäristön välillä (Sandström ym., 2017). Erilaiset siirty
mät ja niiden vaivattomuus ja toimivuus ajateltiin keskei
siksi kampuksen käytettävyydelle. Siirtymät viittaavat siir
tymiseen tilasta toiseen, siirtymiseen erilaisten tilojen vä
lillä, siirtymiseen formaalin opetuksen tilasta informaalin 
oppimisen tilaan sekä siirtymiseen ajassa ja paikassa myös 
digitaalisesti. Tutkimuksemme eräs keskeinen havainto oli: 
jos tilat eivät tue sosiaalisia kohtaamisia ja käänteisen ope
tuksen periaatteita, käytänteet ja toiminnot eivät muutu 
(Sandström ym., 2017).

Kohti ratkaisuja: keikautettu kampus

Jotta kampus tukisi ja toteuttaisi käänteisen ja yhteiskun
nallisesti merkityksellisen oppimisen tavoitteita, sen eri
laisten fyysisten ja digitaalisten ratkaisujen tulee ohjata 
käytänteiden muuttumiseen. Tämä edellyttää pedagogisen 
johtamisen ja kiinteistöjohtamisen yhteistyötä. Näin voi
daan vaikuttaa oppimismaiseman kehittymiseen vastaa

maan aktiivisen oppimisen ja käänteisen opetuksen tar
peita ja käytänteitä.

Tässä työssä tulee miettiä kampusta ja yliopistoa koko
naisuutena. Esimerkiksi asiantuntijaryhmien sijoittumi
nen fyysisiin työympäristöihin uudistuvissa organisaatio
rakenteissa on kiinnostava haaste. Tietyillä aloilla on osoi
tettu, että fyysinen läheisyys on yhteydessä tutkimuksen 
saamien viittausten määriin, ja tätä kautta vaikuttavuu
teen (mm. Lee ym., 2010). On myös paljon keskusteltu sii
tä, miten sosiaaliset kohtaamiset opetus ja tutkimushenki
lökunnan sekä perus ja jatkoopiskelijoiden välillä tukevat 
tieteellisen julkaisemisen prosessia ja opiskelijoiden kiin
nittymistä tiedeyhteisöön. Näitä kohtaamisia varten tarvi
taan erilaisia tilaratkaisuja (Harrison & Hutton, 2014), eikä 
tiloja tulisi käsitellä erikseen opettamistiloina, opiskelijoi
den tiloina ja henkilökunnan työtiloina. Pikemminkin kai
killa toimijaryhmillä on yhteinen työympäristö, joka sitoo 
näitä naapurustoja toisiinsa (Kuva 2.).

Korkeakoulukontekstissa kestävän tulevaisuuden avain 
on luoda houkuttelevia oppimismaisemia, jotka kutsuvat 
luokseen ja yhteisöllistävät myös kansainvälisiä opiskeli
joita ja tutkijoita. Tilat voivat saattaa ihmisiä toistensa luo. 
Saman katon alle tarvitaan erilaisia tiloja, jotka mahdollis
tavat käänteisen ja autenttisen oppimisen ja opettamisen 
prosessin sekä tukevat yhteisöllisiä ja jopa sattumanvarai
sia kohtaamisia. Uudessa oppimismaiseman horisontis
samme näkyy keikautettu kampus (engl. flipped campus), 
jossa niin tilat, digitaaliset tarjoumat kuin johtamisen käy
tänteetkin on keikautettu tukemaan ydinasiaa – oppimista.

Yliopisto – ja kampukset sen toiminnallisena keskiönä – 

Kuva 1. Pedagoginen johtaminen kampuksen oppimismaiseman kehittämisessä
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tulee ajatella kokonaisvaltaisesti uudelleen. Tämä tarkoit
taa pedagogisesti johdettua käytänteiden kehittämistä ja 
työelämätarpeiden huomioon ottamista (Nevgi & Sand
ström, 2017; Sandström ym., 2017). Oppiminen tapahtuu 
tiloissa, ja niiden tulisi olla hybridimäisiä ja mahdollistaa 
saumaton siirtyminen formaalin ja informaalin oppimisen 
ja opetuksen, erilaisia käytänteitä tukevien tilallisten rat
kaisujen sekä digitaalisten ratkaisujen välillä. Tämä olisi 
tutkimustulostemme valossa syytä tehdä siten, että kam
puksella voidaan toteuttaa kaikkia käänteisen oppimisen 
prosesseja ja opiskelijat löytävät kampukselta toimivat ja 
joustavat tilat opiskeluprosessin eri vaiheisiin. Jatkumo tu
lee rakentaa kampukselle, jotta opiskelijoiden ei tarvitse 
istua kahviloissa tai kodeissaan, vaan käänteinen prosessi 
voi toteutua kampuksen tiloissa fyysisten ja digitaalisten 
tarjoumien tukemana.

On parempi olla kehityksessä ja innovatiivisissa ratkai
suissa etunojassa kuin seurata mitä tapahtuu ja toimia re
aktiivisesti. Jotta yliopistot olisivat kehityksessä myös ra
kenteellisina toimijoina ja kampuksina – sekä fyysisinä et
tä digitaalisina – aallonharjan edellä eivätkä sen jälkimai
ningeissa, niiden tulee uudistua. Tutkimuksen kautta syn
nytetään uutta tietoa ja ymmärrystä yhteiskuntaamme ja 
ympäristöämme koskettavista asioista. Mitä tulee yliopis
toon toimijoiden joukkona, itsereflektio on joskus haas
teellisempaa. Ministeri GrahnLaasosen asettaman tutki
japaneelin työssä on tuotu esiin elämänmittainen jatkuva 
oppiminen. Tämä koskee mitä keskeisimmin asiantunti
juuteen kasvamista korkeakouluissa ja oppimista yliopis
toissa – sekä opiskelijoita että henkilökuntaa.

Yliopiston idea on päivitettävä, jotta se vastaa toimin
taympäristön haasteisiin (Neary & Saunders, 2011). Kei
kauttamalla kampuksen yliopistot voivat olla luomassa 
tekemisen ja yhteiskehittämisen alustoja, joissa kampus 
on oppimismaisemana pedagogisen johtamisen ytimessä.

Miten keikauttaa kampus?

Yliopistojen tulee nähdä itsensä osana urbaania maise
maa, ja niiden tulee olla mukana kestävässä kehityksessä 
ja etsiä ratkaisuja haasteisiin, joita yhteiskuntamme koh
taavat. Tämän muutoksen aikaansaamiseksi ehdotamme 
kampuksen keikauttamista. Yhteiskunnalla on tarve saada 
Susskindin ja Susskindin sanoja lainataksemme ”gradua-
tes who are equipped for the new millennium” (Susskind 
& Susskind, 2015, s. xi). Ei riitä, että yliopistoissa koulute
taan sellaisia ammattilaisia, joita tällä hetkellä ajatellaan 
21. vuosisadan osaajina. Korkeakoulutuksen oppimismai
sema kokonaisuudessaan pitää rakentaa niin, että valmis
tuvat asiantuntijat osaavat ratkaista tulevaisuuden haastei
ta, joita ei vielä edes tunneta.

Kampuksen keikauttaminen tarkoittaa muun muassa
• pedagogisen johtamisen ja kiinteistöjohtamisen yhdis

tämistä,
• kampuksen avaamista ympäröivään yhteisöön,
• saumattomamman liikehdinnän, käänteisen oppimisen 

ja opettamisen sekä erilaisten digitaalisten käytänteiden 
soveltamista,

• yhteisten työympäristöjen avaamista eri toimijoille,

Kuva 2. Kampuksen työympäristöt ja toiminnalliset naapurustot
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• monitilaympäristöjen käyttöönottoa kampuksen eri ti
loissa – sekä opiskelijoille että henkilökunnalle,

• joustavien työpisteiden lisäämistä, jotta voidaan luoda 
toiminnallista läheisyyttä fyysisessä ympäristössä,

• koulutusohjelman johtajien sijoittumista toiminnallises
ti lähelle koulutussuunnittelijoita,

• pedagogisen tilalukutaidon (Leijon, 2016) lisäämistä 
osaksi yliopistopedagogista ja pedagogisen johtamisen 
koulutusta (ks. kuva 2).

Keikauttamisen alkuun päästään tekemällä pieniä osarat
kaisuja ja pilotteja, joiden avulla oppimis ja työskentely
maisemaa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti. On tärkeä 
huomata, että kampuksella on erilaisia toimijoita, erään
laisia naapurustoja, jotka työskentelevät yhdessä. Heillä 
on keikautetulla kampuksella yhteisiä työskentelyn ja ar
von yhteisluomisen tiloja, joissa on myös avoimia ja py
sähtymään houkuttelevia paikkoja.

Oppimismaiseman tulee kokonaisvaltaisesti ottaa huo
mioon jatkuva työelämän ja yhteiskunnan kehittyminen 
ja ajattelua pitäisi kääntää toisen suuntaiseksi: elinikäi
nen oppiminen on prosessi, jossa käytännön työelämä saa 
 uusia ideoita ja todennettuja malleja yliopistoista. Samal
la yliopisto tulee herkemmin kuulleeksi kentän tarpeita, 
trendejä ja haasteita. Vain tällaisella jatkuvalla learn for-
ward takaisinkytkennällä voidaan molempien, yliopisto
jen ja työelämän, yhteiskehittyminen varmistaa optimaa
lisella tavalla.

Niclas Sandström työskentelee tohtorikoulutettavana ja 
Anne Nevgi yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.
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Biologian kenttäopetus yliopistoissa:  
yhteistyöllä uuteen nousuun

Kenttäkurssit ovat keskeinen osa biologian ja lähitieteiden opetusta yliopistoissa. Luonnossa tapahtuva opetus 
kehittää sekä ymmärrystä tieteenalan teoreettisista perusteista että ammatillisia käytännön taitoja. Kenttäkurs-
seilla omat havainnot muodostuvat oppimisen perustaksi muiden oppimistapojen rinnalla. Vaikka kenttäopetuksen 
tarpeellisuudesta ollaan yksimielisiä, kenttäkursseja uhkaavat yliopistojen rahoituksen väheneminen ja tutkimus-
asemaverkoston karsiminen. Tässä kirjoituksessa pohdimme, kuinka uhkista huolimatta kenttäopetuksen määrää, 
laatua ja kustannustehokkuutta voidaan lisätä yliopistojen ja niiden tutkimusasemien välisellä yhteistyöllä.

Mitä kenttäopetus on?

Tarkoitamme kenttäopetuksella kaikkea luonnossa tapah
tuvaa opetusta, jossa jalkaudutaan ulos opiskeltavien 
 asioiden äärelle. Raja kenttäopetuksen ja ”tavallisen” ope
tuksen välillä on häilyvä, sillä monet kurssit sisältävät eri
laisia yhdistelmiä luentoja, demonstraatioita, laboratorio
töitä ja kenttäopetusta. Opintoohjelmissa kenttäopetus
ta edeltää luentopainotteinen teoreettinen opetus ja  lajien 
opiskelu kokoelmanäytteiden tai yhä useammin verkko
sovellusten avulla. Kenttäkursseilla opiskelijat pääsevät 
soveltamaan sisätiloissa oppimiaan tietoja ja taitoja käy
tännössä.

Yliopistotason kenttäopetus voidaan jakaa sisältöjensä 
puolesta neljään ryhmään: 1) retkeilyt ja tutustumisvie
railut, 2) laji ja luontotyyppikurssit, 3) menetelmäkurssit 
ja 4) tutkimuskurssit. Ensimmäisessä ryhmässä keskeis
tä on elämyksellisyys. Metsäekologian kurssilla saatetaan 
vierailla aarniometsässä ja kalabiologian kurssilla kalan
viljelylaitoksessa. Lyhyetkin luontoretket ovat tärkeitä, sil
lä monella opiskelijalla ei ole luontoharrastustaustaa, eikä 
luonto välttämättä kuulu nykynuoren elinpiiriin. Toisessa 
ryhmässä keskeinen tavoite on lajien ja luontotyyp pien 
tunnistamisen harjoittelu kenttäolosuhteissa. Kolmannes
sa ryhmässä harjaannutaan erilaisiin maastotutkimus ja 
mittausmenetelmiin. Neljännessä ryhmässä tavoitteena 
on tieteellisen ajattelun kehittyminen ja tutkimustyöhön 
perehtyminen käytännössä. Siinä käydään läpi koko tutki

muksen kaari suunnittelusta käytännön toteutukseen, ai
neiston analysointiin ja raportointiin. Kenttäkurssilla tehty 
pienimuotoinen tutkimus on monelle opiskelijalle ensim
mäinen kokemus siitä, kuinka luonnonilmiö muuttuu ha
vainnoista järjestelmälliseksi aineistoksi ja tilastoanalyy
sien kautta yleistettäväksi tulokseksi. Useimmat kenttä
kurssit sisältävät aineksia kaikista näistä ryhmistä. 

Kenttäopetus ennen ja nyt

Yliopistojen opetussuunnitelmissa kenttäopetuksen asema 
on elänyt siinä kuin muunkin opetuksen, mutta viimeai
kainen suuntaus on ollut kenttäopetuksen väheneminen. 
Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ekologian kenttäkurssi 
kesti 1990luvulla neljä viikkoa, 2000luvun alussa se su
pistui viikon mittaiseksi, mutta laajeni 2010luvulla kah
teen maastoviikkoon. Uusimmasta 2017 opetussuunnitel
masta kurssi jäi kokonaan pois, joskin osa sen sisällös
tä sisällytettiin muihin kursseihin. Monissa yliopistoissa 
syventävien opintojen luontotyyppi tai lajiryhmäkohtai
set erikoiskurssit ovat jääneet tai jäämässä pois: Sammal
kurssi (ISY), Maanilviäiskurssi (HY), Pikkunisäkäskurssi 
(TY) ja Östersjöns plankton (ÅA), vain muutamia maini
taksemme. Yhtäältä on luonnollista, että erikoiskursseja 
poistuu ja uusia tulee tilalle opettajien vaihtuessa. Toisaal
ta on huolestuttavaa, että erikoiskurssien, ja niiden myö
tä erikoisosaamisen, väheneminen on ollut hallitsematon
ta. Esimerkiksi suokasvillisuuteen ja talviekologiaan kes
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kittyviä kursseja on lakkautettu yliopistoissa lähes saman
aikaisesti, jolloin kyseisiä aloja uhkaa näivettyminen valta
kunnallisesti. Pitäisikin pohtia, mitä asiantuntijuutta Suo
messa tarvitaan tulevaisuudessa ja kehittää kurssitarjon
taa tältä pohjalta.

Kenttäkurssitarjonnassa yliopistojen erikoistuminen on 
vähäistä. Erikoistumattomuus on osin ymmärrettävää, sil
lä ekologian perusteet ovat samat lajista, ekosysteemis
tä ja alueesta riippumatta, ja yliopistojen tarkoituksena 
on kouluttaa biologeja koko maahan sijainnistaan riippu
matta. Toisaalta laji ja luontotyyppiopetuksessa on järke
vää keskittyä kunkin alueen erityispiirteisiin. Esimerkiksi 
Oulun yliopisto tarjoaa pohjoisen luonnon tutkimukseen 
painottuvia kursseja, kun taas meribiologiaan voi parhai
ten tutustua rannikkoyliopistoissamme. Myös kenttäope
tuksen määrä on yllättävän samansuuruista eri yliopistois
sa, vaikka opintosuunnitelmat ovat itsenäisesti laadittuja. 
Yliopistojen välillä on kuitenkin jonkin verran eroja siinä, 
painottuuko kenttäopetus kandidaatti vai maisteriopintoi
hin. Kenttäopetuksen pakollisuudessa on myös eroja: jois
sakin yliopistoissa on – erikoista kyllä – mahdollista val
mistua ekologian alan maisteriksi käymättä yhtään pakol
lista kenttäkurssia.

Kenttäopetuksen tilaa arvioitaessa on otettava huo
mioon, että maastokokemusta saa myös opinnäytetöistä ja 
työharjoitteluista, joskin näin saatu kokemus jää helposti 
kapeaalaiseksi ja niukaksi. Myös kentällä tapahtuvaa it
seopiskelua voidaan lisätä (esim. eliökokoelmien keräämi
nen), joskin suuntauksena näyttää olevan opiskelun siirty
minen verkkoon. Lajiston itseopiskelua varten on kehitetty 
digitaalisia aineistoja, mutta itseopiskelulla ei voida täysin 
korvata maastossa tapahtuvaa ohjattua oppimista. Lisäk
si elinympäristön aiheuttamaa muuntelua ja lajien ekolo
giaa on hankala oppia kuolleista näytteistä.

Kenttäopetuksen haasteet

Kenttäopetuksen vähenemisen yksi selittäjä on yliopis
toihin kohdistunut säästöpolitiikka, jonka seurauksena 
opetusta on suunnattu luentokurssien, kirjatenttien ja it
seopiskelun suuntaan. Erityisesti syventävien opintojen 
kenttäkurssien kustannukset ovat usein suuret suhteessa 
määrälliseen tuotokseen, sillä ne ovat pieniä sekä opinto
pisteillä että opiskelijamäärillä mitattuna. On toki muistet
tava, että opetuksen laadun kannalta pieni ryhmäkoko voi 
olla jopa toivottavaa. Säästöjen lisäksi kenttäopetusta on 
vähentänyt biotieteiden laajentuminen uusille aloille, ku
ten molekyyligenetiikkaan ja bioinformatiikkaan. Tämän 
seurauksena opetettavien laboratorio ja tietoteknisten tai
tojen kirjo on jatkuvasti kasvanut, ja niiden opettamiseen 
tarvittavat resurssit on ainakin osin otettu kenttäopetuk
sesta. Ajoittain on myös tarpeetonta vastakkainasettelua 
käytännönläheisen kenttäopetuksen ja teoreettisten opin
tojen välillä. Molemmat kuuluvat kuitenkin yliopistoopin
toihin ja luontevasti täydentävät toisiaan.

Kenttäopetusta on perinteisesti järjestetty biologisilla 
tutkimusasemilla. Suomessa on lähes koko maan katta
va tutkimusasemien verkko, mikä on mahdollistanut erin
omaiset puitteet monipuoliselle kenttäopetukselle. Ikävä 
kyllä, kustannussäästöjä on haettu siirtämällä opetusta 

kenttäasemilta kampusten lähiluontoon. Kun ItäSuomen 
yliopiston Mekrijärven tutkimusasema lakkautettiin vuon
na 2016, asemalla järjestetty talvikurssi muutettiin päivä
retkikurssiksi Joensuun kampukselle. Asemien käytön vä
hentymisen taustalla ovat yleensä säästöt, mutta toisaalta 
kurssien siirtäminen kampuksille johtaa asemien käyttö
asteen laskuun ja sen myötä uusiin säästötarpeisiin – noi
dankehä on valmis. Opiskelijoiden näkemys suomalaises
ta luonnosta kapenee, jos kaikki kurssit järjestetään kam
pukselta käsin. Samalla on vaarana, että huomattava osa 
ennen maastossa vietetystä ajasta istutaan bussissa, sillä 
opetuskohteet voivat sijaita kaukana kampuksilta.

Kenttäkurssien vetäminen vaatii usein lajiston ja luon
totyyppien erikoisosaamista. Syventävä kenttäopetus on
kin ollut paljolti eivakinaisen henkilökunnan harteilla, 
mikä on tehnyt kurssitarjonnasta lyhytjänteistä ja satun
naista. Osin ongelma on itse aiheutettu, sillä tutkimuksel
lisia ansioita korostavan rekrytointipolitiikan takia jois
sakin yliopistoissa esimerkiksi kasvien lajintuntemuksen 
perusopetus joudutaan osin ostamaan yliopiston ulko
puolelta. Yliopistojen talouskurimuksen talttumista odo
tellessa kenttäkurssitarjontaa voidaan lisätä tehokkaim
min yhteiskurssien avulla. Esimerkiksi Jyväskylän ja Itä
Suomen yliopistot järjestivät yhteisen ekologian kenttä
kurssin Konneveden tutkimusasemalla vuosina 2015–2017. 
Etenkin opiskelijat hyötyivät yhteistyöstä, sillä toisen yli
opiston opettajilla oli sellaista erityisosaamista, mitä toi
sen yliopiston opettajilla ei ollut. Toisaalta erityisosaami
sen päällekkäisyys havaittiin myös hyväksi: kun toisen yli
opiston kasviasiantuntija oli tutkimusvapaalla, toisen yli
opiston asiantuntija pystyi tuuraamaan. Yhteistyössä on 
myös ongelmansa. Kun jyväskyläläiset päättivät lopettaa 
kenttäkurssinsa, se hävinnee myös itäsuomalaisten ope
tustarjonnasta.

Kuinka kenttäopetus nostetaan  
uuteen kukoistukseen?

Vaikka kenttäopetuksen viimeaikainen suuntaus on ollut 
laskeva sekä määrän että laadun suhteen, ei tilanne ole 
toivoton. Yliopistojen ja yliopistoopettajien välisen tie
donkulun tehostaminen on tärkeä ensiaskel kohti kenttä
opetuksen uutta kukoistusta, koska vain näin saadaan oi
kea käsitys kenttäopetuksen valtakunnallisesta tilanteesta.

Yliopistojen välinen yhteistyö pitäisi yhdistää tutkimus
asemaverkkoon niin, että asemilla järjestettäisiin niiden 
luonnonympäristöihin luontevasti sijoittuvia erikoiskurs
seja. Esimerkiksi suoluontoon voi parhaiten perehtyä poh
joisilla ja itäisillä asemilla, sisävesiin taas JärviSuomes
sa. Yhteistyö olisi erityisen tärkeää lajintuntemukseen 
painottuvilla erikoiskursseilla, koska kurssien opiskelija
määriä lisäämällä saadaan alennettua opintopistekohtai
sia kustannuksia. Opiskelijoille yliopistojen väliset jousta
van opintooikeuden sopimukset (JOOopinnot) mahdol
listavat liikkuvuuden yliopistojen välillä, mutta opettajien 
liikkuvuudessa ja yhteiskurssien järjestämismahdollisuuk
sissa on kehittämistä.

Taloudellisten edellytysten parantamisen lisäksi tavoit
teena pitää olla opetuksen kehittäminen ja ajankohtaisuu
den lisääminen. Luonnontutkimus on nykyisin hyvin tek
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nistä, joten uusia näkökulmia kenttäopetukseen saadaan 
lisäämällä teknologisten apuvälineiden käyttöä. Esimer
kiksi pienoiskopterit ja lämpökamerat tuovat yllättäviä 
näkökulmia tuttuihin asioihin. Teknologian käytön moti
voivaa vaikutusta opetuksessa ei kannata aliarvioida, mut
ta samalla on syytä muistaa, että teknologia on työkalu, ei 
itsetarkoitus.

Yhteenveto

Kenttäopetus on aina ollut suosittua sekä opettajien et
tä opiskelijoiden keskuudessa. Opettajat ovat kenttäkurs
seilla voineet kehittää opetustaan monipuolisesti, ja opis
kelijat ovat päässeet soveltamaan luento ja menetelmä
kursseilla oppimiaan asioita. Kenttäkurssien roolia muilla 
kursseilla opittujen tietojen ja taitojen merkityksen oival
tamisessa onkin vaikea korvata. Kenttäkurssit ovat tyypil
lisesti intensiivisiä, mikä mahdollistaa paitsi keskittymisen 
juuri tiettyyn aihepiiriin kelloon katsomatta, myös suhtei
den luomisen opetushenkilökuntaan ja opiskelutovereihin. 
Kursseilla vallitseva rento mutta työteliäs henki tehostaa 
oppimista ja parantaa ammatillista identiteettiä.

Nykysuuntaus on, että kenttäkurssit taistelevat olemas
saolostaan yhä enenevissä määrin, ja kenttäopetusta siir
retään pois tutkimusasemilta. Lähitulevaisuuden haastee
na onkin estää kenttäopetuksen näivettyminen, mihin yksi 
ratkaisu voisi olla yliopistojen välisen yhteistyön lisäämi
nen. Jatkossa pitää kiinnittää entistä enemmän valtakun
nallista huomiota erikoiskurssitarjontaan, sillä kyse ei ole 
pelkästään yksittäisten kurssien lakkauttamisesta – pahim
millaan kyse on kansallisen osaamispääoman häviämises
tä, mikä näkyy tulevaisuudessa muun muassa erityisasian
tuntijoiden puutteena.
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Polku asiantuntijuuteen: Miten ohjaajat ja vertaiset voivat 
tukea jatko-opiskelijan kehittymistä itsenäiseksi tutkijaksi

Yliopistoissa tehdään ja ohjataan lukuisia väitöskirjoja. Vuonna 2016 Suomen yliopistoissa tehtiin 1 890 väitöskir-
jaa, joista 508 valmistui Helsingin yliopistossa (SVT, 2016). Väitöskirjan tekeminen on pitkä, usein vähintään neljä 
vuotta kestävä prosessi, joka vaatii sekä opiskelijan että ohjaajan intensiivistä panostusta ja sitoutumista. Vaikka 
suurin työ on opiskelijalla, voi myös väitöskirjan laadukas ohjaaminen olla pedagogisesti haastavaa, erityisesti jos 
yhdellä ohjaajalla on monta ohjattavaa. Tämän kirjoituksen tarkoitus on selvittää, miten ohjausvastuun jakaminen 
sekä erilaiset yksilö- ja vertaisohjaamisen tavat voivat edistää prosessia ja jatko-opiskelijan asiantuntijuuden 
kehittymistä. Katsauksessamme tarkastelemme etenkin vuoden 2006 jälkeistä yliopistopedagogista tutkimusta. 
Tänä aikana erilaisten ohjauksen mallien ja lähestymistapojen käyttö on yleistynyt, ja niiden käyttöä ohjauksessa 
on tutkittu korkeakouluissa.

Väitöskirjan ohjauksen lähestymistavat

Väitöskirjan ohjaus voidaan jakaa useaan eri malliin tai lä
hestymistapaan (McCallin & Nayar, 2012), joita ovat esi
merkiksi perinteinen malli, yksilöohjaus, joka keskittyy 
ohjaaja–ohjattavaparin väliseen vuorovaikutukseen; ja 
ryhmäohjaus, jossa tarkastellaan vuorovaikutussuhteita 
ohjaajan ja useiden opiskelijoiden välillä. Tämän lisäksi 
voidaan tarkastella vertaisten roolia prosessissa (vertais-
ohjaus). Käsittelemme ohjausta näistä näkökulmista sekä 
erityisesti keinona tukea väitöskirjaprosessia, jonka aika
na jatkoopiskelija kasvaa asiantuntijaksi päämääränään 
kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi. Seuraavassa tarkastellaan 
yksilö ja vertaisohjaamisen tapoja ja miten ne vastaavat 
tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä hyviä käytäntöjä ja käy
tössä olevia resursseja sekä miten ne vastaavat jatkoopis
kelijoiden tarpeisiin ja tukevat nuorten tutkijoiden polkua 
ammatilliseen itsenäistymiseen.

Väitöskirjan yksilöohjaus

Väitöskirjan ohjaaja on tiedekunnan edustaja, joka jakaa 
kokemusta, tukee käytännön työskentelyä ja luo oppimi
sen raamit. Yksilöohjaaja on usein kriittinen mediaatto
ri ja mentori sekä samalla laajemman yhteisön edustaja 
(Dysthe, Samara, & Westrheim, 2006; Gardner, 2008; Kam
ler, 2008; Maxwell & Smyth, 2011). Tällä tavoin toteutetta
va ohjaus on perinteisin ja edelleen eniten käytössä oleva 
ohjausmuoto. Riippumatta siitä onko käytössä muita oh
jauksen muotoja, jatkokoulutuksen järjestäjä tai ohjaaja 

voi syvästi vaikuttaa koko prosessiin, koska hän rakentaa 
puitteet jatkoopiskelijan kehitystä varten (Jones, 2016).

Yksilöohjauksessa on omat vahvuutensa, kuten perehty
minen yksittäisen ohjattavan väitöskirjaprosessiin ja yksi
löllinen tukeminen. Yksilöohjaaja sitoutuu ryhmä ja ver
taisohjausta tiukemmin ohjattavan prosessiin sekä kantaa 
näin vastuuta, seuraa prosessin etenemistä ja sen laatua 
(Dysthe, Samara, & Westrheim, 2006). Yksilöohjauksen, 
verrattuna ryhmäohjaukseen, on myös muissa konteks
teissa kuvattu edistävän henkilökohtaisen ohjaussuhteen 
syntymistä ja näin edistävän turvallisuuden tunnetta ja 
tästä kumpuavaa avoimuutta, itseluottamuksen rakentu
mista, itsetietoisuutta ja henkilökohtaista kasvua (Borders 
ym., 2012). Yksilöohjauksessa kyetään huomioimaan opis
kelijan tarpeita ryhmä ja vertaisohjausta yksilöllisemmin 
ja antamaan paremmin suunnattuja ja tarkempia neuvoja 
(Dysthe, Samara, & Westrheim, 2006): palaute voi keskit
tyä esimerkiksi tekstin yleiseen rakenteeseen ja sen eri ta
soihin, tekstin muokkaamiseen sekä tavoitetason saavut
tamisen tarkasteluun – väitöskirjan aihetta voidaan käsi
tellä syvällisemmin ja haastavammin.

Kuitenkaan aina ei voi lähteä siitä oletuksesta, että oh
jaaja on motivoitunut ja kykenevä tukemaan opiskelijan 
kehitystä itsenäiseksi tutkijaksi. Yksilöohjauksen erityise
nä heikkoutena onkin kuvattu ohjauksen määrän ja laa
dun riippumista yksittäisestä ohjaajasta. Yksilöohjausta 
kritisoidaan myös sitä, että yksittäisille opiskelijoille ope
tetaan erikseen sama asia (McCallin & Nayar, 2012). Kään
täen voisi siis todeta yksilöohjauksen olevan perusteltua 
tilanteissa, joissa on tarve keskittyä henkilö ja tapauskoh
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taisiin, yleistymättömiin asioihin. Yksilöohjaus valmentaa 
ohjattavaa itsenäisen tutkimuksen tekemiseen (McCallin 
& Nayar, 2012), ja ohjaustapaamisia voi olla kerran kuus
sa tai harvemmin. Tämänkaltainen ohjausmuoto soveltuu 
kirjallisuuden perusteella etenkin opiskelijoille, jotka ovat 
älykkäitä, itseohjautuvia ja kyvykkäitä kehittymään itse
näisiksi tutkijoiksi vähäisellä tuella (Manathunga & Goo
zee, 2007).

Väitöskirjan ryhmä- ja vertaisohjaus

Esimerkiksi Helsingin yliopistossa lähes puolet valmis
tuvista väitöskirjoista tehdään osana tutkimusryhmää 
(Stubb, Pyhältö & Lonka, 2012), jolloin ryhmäohjaus on 
luonteva valinta. Tutkimusryhmän johtaja voi järjestää 
ohjausryhmätoimintaa, jossa jatkoopiskelijat sekä senio
ritutkijat käyvät läpi konkreettisia tutkimusongelmia esi
merkiksi viikko tai kuukausipalavereissa. Ryhmäohjauk
sen on havaittu tukevan yhteenkuuluvuutta ja jatkoopis
kelijan integroitumista tiedeyhteisöön (Stubb, Pyhältö & 
Lonka, 2012).

Vertaisohjaaminen on väitöskirjaprosessia tukeva uu
dempi ohjauksen muoto, jossa jatkoopiskelijat antavat 
toisilleen palautetta sekä saavat käytännön ohjeita ja tu
kea toisilta jatkoopiskelijoilta, useimmiten saman tutki
musryhmän tai alan sisällä, esimerkiksi seminaari tai 
kirjoittamisryhmässä. Vertaisilla ei ole muodollista ohjaus
vastuuta, vaikka he osallistuvatkin ohjausprosessiin. Ver
taiset voivat olla eri vaiheessa olevia jatkoopiskelijoita tai 
kollegoita, jotka voivat ohjata jakamalla tietoja ja taitoja, 
joissa ovat toisia osaavampia. Vertaisohjaus on erityisen 
hyödyllistä yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi ja tu
kee sekä opiskelijoita että ohjaajia (Donnelly & Fitzmauri
ce, 2013). Vertaisohjaaminen täydentää ohjaajan antamaa 
tukea, ja sitä käytetään erityisesti opintojen alkuvaihees
sa tutkimusaiheen työstämiseen (Wisker, Robinson, Traf
ford, Warnes & Creighton, 2003) ja väitöskirjan lopun yh
teenvedon kirjoittamiseen (Nikander & Piattoeva, 2014).

Ryhmä ja vertaisohjaus voivat toteutua erilaisin tavoin, 
jotka tukevat asiantuntijuuden yhteisöllistä harjoittele
mista ja harjoittamista. Vertaisohjaamista voidaan toteut
taa ohjaajan oman tutkimusryhmän sisällä, kansainvälisiä 
tutkimusryhmiä yhdistäen tieteenalan sisällä tai jopa, ku
ten Nikander ja Piattoeva (2014) kuvaavat, Tampereen yli
opiston kaikki tieteenalat yhdistävässä seminaarissa, jossa 
käsitellään tieteenalojen eroja kirjoitustyylissä ja muotoi
lussa. Kokemuksen mukaan saman alan opiskelijat voivat 
kuitenkin suhteellisesti parhaiten tukea yhteisen alan käy
täntöjen oppimista ja omaksumista (Nikander & Piattoeva, 
2014). Vastavuoroiseen vertaisohjaukseen kuuluu myös 
opintopiirejä, tuutorointia, työpajaoppimista ja ohjausta 
sekä harjoittelua (Tampereen yliopisto, 2015). Muita käy
tettyjä yhteisöllisyyden muotoja ryhmä ja vertaisohjauk
sen ohella ovat erilaiset kurssit, kesä ja talvikoulut, semi
naarit ja tutkijakoulun tai tohtoriohjelman yhteiset kurssit 
ja tilaisuudet, jotka voidaan hahmottaa osaksi ohjausver
kostoa. Ohjauksen toteuttaminen ohjausryhmässä tai ver
taisten tuella lisää tarjolla olevaa ohjausta lisäämättä var
sinaisen ohjaajan työmäärää.

Asiantuntijaksi yhdessä kasvaminen

Väitöskirjaprosessissa keskeistä on jatkoopiskelijan kas
vu itsenäiseksi tutkijaksi. Tutkijakoulutettavan ohjauk
sessa varsinaisella ohjaajalla, vanhemmilla tutkijoilla ja 
vertaisilla on omat roolinsa, joiden tulisi tukea asiantun
tijaksi kehittymistä sekä tutkimusalaan integroitumista. 
 Asiantuntijaksi kasvaminen ei ole suoraviivainen tai yksi
oikoinen prosessi, vaan hyvinkin yksilöllinen, monipuoli
nen, monipolvinen ja vaihteleva (Stubb, Pyhältö & Lonka, 
2014). Jatkoopintojen etenemisen kannalta on olennaista, 
että opiskelija integroituu heti ensimmäisen opiskeluvuo
den alusta lähtien sekä opiskelijan että asiantuntijan roo
liin (Golde, 1998).

Asiantuntijaksi kasvaminen näkyy etenkin tieteellisen 
kirjoittamisen harjoittamisessa. Kun opetellaan tieteellis
ten julkaisujen kirjoittamista, yksilöohjaajan rooli näh
dään keskeiseksi: hän voi toimia mentorina ja auttaa jat
koopiskelijaa tunnistamaan julkaisun tavoitteen sekä na
vigoimaan vertaisarvioinnin prosessissa (Lee & Kamler, 
2008; Ross, Burgin, Aitchison & Catterall, 2011). Nykyään 
toisaalta myös vertaisten roolia korostetaan yhä enem
män, koska työskentely ryhmässä auttaa jatkoopiskelijoi
ta omaksumaan vaikkapa kirjoittamisen arjen, saamaan 
ja antamaan palautetta sekä rakentamaan omaa identi
teettiään kollegojen piirissä (Maher ym., 2008; Lassig ym., 
2013). Väitöskirjatyössä tavalliseksi tullut artikkelimuo
toinen julkaiseminen valmentaa jatkoopiskelijoita konk
reettiseen vertaistukeen: kanssakirjoittaja voi olla vertai
nen jatkoopiskelija tai kokenut tutkija, kuten professori. 
Yhteistyössä olennaisinta on asiantuntijuus, ja esimerkik
si tutkimusmenetelmän käytössä neuvoja voi antaa seni
orin sijaan aiheeseen perehtynyt toinen jatkoopiskelija. 
Myös reflektiivisyyden oppiminen on tärkeä asiantuntija
taito, jonka väitöskirjatutkija oman tekemisensä kautta op
pii. Asiantuntijaksi kehittyminen edellyttää jatkuvaa oman 
osaamisen päivittämistä ja osaamisen välittämistä tiedeyh
teisölle, joka taas korostaa vertaisten roolia.

Henkilökohtaisessa ohjauksessa jatkoopiskelijan ke
hittymistä asiantuntijaksi voidaan tukea yksilöllisimmin. 
Ryhmän tasolla prosessin eri vaiheissa olevat jatkoopis
kelijat oppivat tutkimusryhmältä ja täydentävät kehittyväl
lä asiantuntijuudellaan lähiyhteisönsä osaamista. Tieteel
lisen yhteisön tasolla jatkoopiskelija kasvaa vastavuoroi
sen kehityksen kautta asiantuntijaksi ja tiedeyhteisön jä
seneksi sekä sisäistää tiedeyhteisön tradition. Asiantunti
jaksi tullaan yhteisöllisyyden kautta, myös vertaistuen ja 
kollektiivisen jakamisen turvin. Yksilö, ryhmä ja vertais
ohjaus tulisikin nähdä toisiaan täydentävinä työkaluina, 
joiden suunnitellusta ja järjestelmällisestä käytöstä voi
vat hyötyä ohjattavan lisäksi ohjaaja sekä tutkimusyhteisö.

Daria Gritsenko on apulaisprofessori ja Katja Lehtisaari 
yliopistotutkija Helsingin yliopiston humanistisen 
tiedekunnan Aleksanteri-instituutissa, Tanja Holopainen 
on yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittava 
lääketieteen tohtori ja Marja Laasonen psykologian ja 
logopedian osaston yliopistonlehtori Helsingin yliopiston 
lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Taina Ruuskanen on 
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INARin fysiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopiston 
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. 
Kirjoittajien panos käsikirjoitukseen oli yhtä suuri ja 
heidät on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
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