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Kirjallisen palautteen merkitys yliopisto-opiskelijalle

Tutkimuksessa tarkastelemme yliopisto-opiskelijoiden opinnoissa saamalleen palautteelle antamia 
merkityksiä sekä heidän kokemuksiaan palautteen riittävyydestä ja hyödyllisyydestä. Toteutimme tut-
kimuksen mixed methods -menetelmällä. Määrällisenä aineistona hyödynsimme vuosittain kerättävää 
Kandipalaute-kyselyaineistoa (n = 11745). Opiskelijoiden kokemuksia palautteen riittävyydestä ja hyö-
dyllisyydestä kuvasimme vastausjakaumien ja tilastollisten tunnuslukujen avulla. Laadullisen aineis-
ton (n = 85) keräsimme kyselyllä kasvatustieteen perusopintokurssin yhteydessä. Kyselyssä opiskelijat 
kertoivat, mitä kirjallinen palaute heille merkitsee. Analysoimme aineiston kolmivaiheisella aineisto-
lähtöisellä sisällönanalyysillä. Yliopisto-opiskelijoiden palautteelle antamat merkitykset kiinnittyivät 
kolmeen teemaan: 1) opiskelijaan itseensä, jolloin palaute näyttäytyi suoriutumisinformaationa ja voi-
maannuttajana; 2) opettajan ja opiskelijan väliseen suhteeseen, jolloin palaute ymmärrettiin dialogina, 
välittämisenä, vaatimustasona ja oikeudenmukaisuutena; 3) opettajaan, jolloin palaute nähtiin paitsi 
opettajan profilointina, myös opettajan velvollisuutena. Vaikka selvästi suurin osa yliopisto-opiskeli-
joista kokee opettajilta opinnoissaan saamansa palautteen itselleen hyödyllisenä, lähes puolet opiske-
lijoista kokee palautteen määrän riittämättömäksi. Tuloksemme viittaavat siihen, että vaikka opiskeli-
joille annettava palaute edistää esimerkiksi heidän mahdollisuuksiaan opiskella syväsuuntautuneesti 
ja kiinnittyä yliopistoyhteisöön, ei se tällä hetkellä kuitenkaan ole kiinteä ja vakiintunut osa yliopisto- 
opetuksen toimintakulttuuria.

Avainsanat: palaute, korkeakouluopiskelu, korkeakouluopetus, opiskelijat, oppiminen

The meaning of written feedback to university students

This study investigates the meanings university students give to the feedback they receive during their 
studies and students’ experiences of the adequacy and usefulness of that feedback. The study was 
conducted as mixed-methods research by combining quantitative and qualitative research methods. 
The quantitative data was collected from the annual Bachelor Feedback (in Finnish, kandipalaute) 
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questionnaire (n = 11745), which examined students’ experiences of university studies. The students’ 
experiences of the adequacy and usefulness of the feedback were described using answer distribu-
tions and statistical parameters. The qualitative data originated in a questionnaire collected as part 
of the Education Science Basic Studies course. In the questionnaire 85 students described how they 
perceive written feedback. The data was analyzed using three-stage content analysis. The meanings 
given to feedback by university students are associated with three themes: 1) the student him- or 
herself, where feedback appears as performance information and empowerment; 2) the relationship 
between the teacher and the student, where feedback is understood as a dialogue, communication, 
requirement level and fairness; 3) the teacher, where feedback is seen not only as a profiling of the 
teacher, but also as the teacher’s responsibility. Although clearly most of the university students feel 
that the feedback they receive from their teachers during their studies is beneficial, the experience of 
nearly half of them is that the feedback is insufficient. The results indeed indicate that although feed-
back promotes, for example, students’ opportunities to achieve deep-level learning and engage with 
the university community, it is currently not a integral and well-established part of the university’s 
teaching culture. The study also offered an opportunity to examine lecturing, a teaching method often 
accused of lacking interactiveness. At best, written feedback does increase teacher-student interac-
tion in lecture-based teaching.

Keywords: feedback, higher education, students, learning, lecture-based teaching

Johdanto

Yliopistot ovat alkaneet kiinnittää tutkimuksen 
laadun rinnalla aiempaa enemmän huomiota 
myös opetuksensa laatuun (D ́Andrea & Gosling, 
2005). Opetuksen laatua pyritäänkin varmista-
maan monin eri tavoin. Esimerkiksi opetustaidon 
sekä erityisesti todistuksin osoitetun pedagogi-
sen pätevyyden painoarvo opetushenkilökun-
nan rekrytoinneissa on lisääntynyt (Marinco-
vich, 2007). Menettelyssä ei tokikaan ole kyse 
ainoastaan opetuksen laadun varmistamisesta, 
vaan myös sen arvon nostamisesta; yliopistossa 
kaikki meriitit ja tunnustukset ovat perinteisesti 
tulleet tutkimusansioista (D ́Andrea & Gosling, 
2005). Vaikka paine julkaisemiseen onkin tie-
deyhteisössä suuri (Pölönen & Auranen, 2017; 
Sivula, Suominen & Reunanen, 2015), ei tutki-
mustoiminta kuitenkaan automaattisesti päte-
vöitä ketään pedagogiksi. Tämän vuoksi opetus-
henkilökunnalle onkin alettu enenevissä määrin 
tarjota pedagogista koulutusta, joskin koulutus-
käytännöt yliopistojen välillä eroavat toisistaan 
selkeästi (Murtonen & Ponsiluoma, 2014).

Opetuksen laatua on pyritty kehittämään myös 
keräämällä palautetta opiskelijoilta saamastaan 
opetuksesta ja ohjauksesta. Systemaattisesti 
ja tiuhaan opiskelijoilta kerätyistä palautteista 
onkin tullut keskeinen osa yliopistojen arkea. 

Myös tulosneuvotteluissa yliopistoja palkitaan 
opiskelijapalautteen keräämisestä (OKM, 2018). 
Vaikka opiskelijapalautetta kerätäänkin runsain 
määrin, ei sen hyödyllisyydestä kuitenkaan ole 
takeita; opiskelijapalaute ei tutkimusten mukaan 
välttä mättä saa opettajaa muuttamaan ja kehit-
tämään opetustaan (Coates & Seifert, 2011; 
Hirsto, 2013).  Niinpä palautteen kerääminen 
opiskelijoilta voi jäädä lopulta vain työnantajan 
vaatimaksi pakolliseksi riitiksi, vailla vaikutusta 
itse opetukseen (Moilanen, Nikkola & Räihä, 
2008).

Vaikka opiskelijoilta kerätäänkin runsaasti 
palautetta, vaikutetaan yliopistoissa olevan 
vähemmän kiinnostuneita siitä, annetaanko 
palautetta toiseen suuntaan – opettajilta opis-
kelijoille. Ilmeistä on, että osa opettajista antaa 
opiskelijoille palautetta opintotehtävistä, osa 
taas ei.  Osittain vapaus olla antamatta opiske-
lijoille palautetta kumpuaa yliopisto-opintojen 
luonteesta: vastuu oppimisprosessista on aina 
lopulta opiskelijalla itsellään (Blašková, 2014; 
Brookhart, 2008; Rodrigo-González & Caballer- 
Tarazona, 2015; Zimmerman, 2013). Kun osa 
opettajista tästä huolimatta kirjoittaa yksittäisillä 
opintojaksoilla enimmillään useita kymmeniä 
liuskoja palautteita opiskelijoiden kirjallisista tuo-
toksista, on perusteltua kysyä, mitä opiskelijat täl-
löin tekevät saamillaan palautteilla. Kun mitään 



TIETEELLISIÄ ARTIKKELEITA YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA 2019 • VOL. 26 • NRO 210

kuttavat tekijät pystytäänkin jo melko tarkasti 
määrittelemään; ensisijaisesti palautteen tulisi 
kohdentua persoonallisuuspiirteiden sijaan 
opiskelijan suoriutumiseen (Jonsson, 2012).

Opiskelijat myös hyödyntävät saamaansa 
palautetta vain heikosti tai eivät ollenkaan (Fer-
guson, 2011; Jonsson, 2012). Palautteen hyö-
dyntämisen voi estää muun muassa liian hen-
kilökohtainen suhtautuminen omaan työhön, 
jolloin opiskelija ei välttämättä huomaa, ettei 
valmis työ vastaakaan suunniteltua toteutusta 
(Sadler, 2010). Esteeksi voi muodostua myös se, 
ettei opiskelija ymmärrä saamansa palautetta 
tai sitä, mihin palautteella pyritään (Ferguson, 
2011; Sadler, 2010).

Opettajien ja opiskelijoiden käsitykset palaut-
teen tarkoituksesta onkin havaittu jokseenkin 
toisistaan eriytyneiksi. Opettajat uskovat palau-
tetta antamalla voivansa ohjata opiskelijoita 
kohti tavoitetasoa, mutta toisaalta he pyrkivät 
myös perustelemaan antamiaan arvosanoja. 
Opiskelijoidenkin käsitysten mukaan palaute 
auttaa parantamaan suoritusta ja tarjoaa jotain 
uutta. (Price ym., 2010.) Molempia näkökulmia 
kuitenkin yhdistää se, että palautteen keskeisim-
mäksi tarkoitukseksi nähdään opiskelijan kehit-
täminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen.

Keskeisintä palautteen hyödynnettävyyden 
kannalta olisikin, että opiskelijat ja opettajat 
käsittäisivät sekä oppimistavoitteet että palaut-
teen tarkoituksen samalla tavalla. Kun käsi-
tykset opiskelijoiden ja opettajien välillä ovat 
yhteneväiset, on opiskelijan helpompi hyväksyä 
saamansa palaute, koska tavoitteisiin kohden-
nettuna se tuntuu opiskelijasta paitsi ymmär-
rettävämmältä myös perustellummalta (Nicol, 
2010). Kun palaute on helpompi hyväksyä, se 
myös lisää palautteen arvostusta (Sutton & Gill, 
2010).

Palaute itseohjautuvan ja dialogisen 
oppimisen tukena

Vaikka yliopisto-opiskelijoiden oletetaan ole-
van jo valmiiksi itseohjautuvia (esim. Blašková, 
2014; Brookhart, 2008; Rodrigo-González & 
Caballer-Tarazona, 2015; Zimmerman, 2013), 
ei heillä välttämättä tosiasiassa ole tällaisia val-
miuksia. Yliopisto-opettajien mukaan opiskeli-

kommenttia palautteesta takaisin palautteen 
antajalle ei useinkaan kuulu, herääkin epäilys, 
että saavuttaako tämäkään palautesuunta (opet-
tajalta opiskelijalle) tavoiteltuja – tällä kertaa  
yksittäisen opiskelijan – kehittymisprosesseja. 
Mikäli kysymykseen ei saada vastausta, näyt-
täytyy myös opettajan opiske lijalle antama kir-
jallinen palaute lähinnä vain tyhjänä rituaalina 
(Moilanen ym., 2008; Richardson, 2005).

Tässä artikkelissa keskitymme opiskelijoiden 
näkemyksiin saamastaan palautteesta. Tarkas-
telemme ensinnäkin sitä, millaisena yliopis-
to-opiskelijat kokevat opinnoissaan saamansa 
palautteen riittävyyden ja hyödyllisyyden. Toi-
seksi tarkastelemme sitä, millaisia merkityksiä 
opiskelijat antavat yliopisto-opinnoissaan saa-
malleen kirjalliselle palautteelle. Palautteeseen 
on havaittu liittyvän hyvinkin erilaisia odotuksia 
ja tarkoituksia, joita ei kuitenkaan tiedosteta tar-
kasti (esim. Bols & Wicklow, 2013; Nicol, 2010; 
Price, Handley, Millar & O’Donovan, 2010).  
Tutkimuskysymykset muotoilimme seuraaviksi:

• Millaisena opiskelijat kokevat saamansa 
palautteen riittävyyden ja hyödyllisyyden?

• Millaisia merkityksiä opiskelijat antavat 
saamalleen palautteelle?

Tutkimustulokset tuottavat tietoa paitsi yli-
opistojen vallitsevista palautekäytännöistä, 
mutta myös opiskelijoiden valmiuksista hyödyn-
tää saamansa palautetta oppimistavoitteidensa 
saavuttamiseksi. Opettajan huolellisestikaan 
laatimasta palautteesta ei välttämättä ole apua, 
mikäli opiskelija ei sitä osaa tai halua hyödyntää 
(Blair, Wyburn-Powell, Goodwin & Shields, 2014; 
Price ym., 2010).

Palautteen solmukohdat

Yliopisto-opiskelijat ovat yleisesti tyytymättömiä 
saamaansa palautteeseen ja tyytymättömyyden 
on todettu vain lisääntyvän opintojen edetessä 
(Burke & Pieterick, 2010; Ferguson, 2011; Jons-
son, 2012). Tyytymättömyyden vähentämiseksi 
on pyritty selvittämään opiskelijoiden käsityk-
siä siitä, millaista palautetta yliopistossa tulisi 
heidän mielestään antaa (ks. Burke & Pieterick, 
2010; Ferguson, 2011). Palautteen laatuun vai-
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joilla saattaa olla esimerkiksi vaikeuksia sitou-
tua ja motivoitua opintoihinsa, eivätkä he koe 
itseään aktiivisiksi oppijoiksi, vaan odottavat 
tulevansa opetetuiksi (Boud & Molloy, 2013). 
Itseohjautuvuuteen pyrkiminen voi tuntua opis-
kelijasta hankalalta, koska päätösvalta ja vastuu 
on koulussa jo varhain opittu luovuttamaan auk-
toriteettiasemassa olevalle opettajalle (Mäen-
sivu, 2012).

Opiskelijat tarvitsevatkin ohjausta tottuakseen 
itseohjautuvaan oppimiseen, sillä useimmilla 
opiskelu perustuu miellyttämishaluun ja pyrki-
mykseen suoriutua opettajan toivomalla tavalla 
(Ramsden, 2003). Näin myös palautekäytäntöjen 
tulisi tukea itseohjautuvuutta. Opettajan ei tulisi 
keskittyä palautteessa niinkään siihen, kuinka 
laadukas opiskelijan suoritus oli, vaan auttaa 
opiskelijaa huomaamaan, mitä hän voisi tehdä 
kehittyäkseen ja oppiakseen (Sadler, 2010). Sen 
sijaan että tyydyttäisiin pelkkiin toteamuksiin ja 
korjailuihin tulisi palautetta annettaessa pyrkiä 
laajentamaan opiskelijan ymmärrystä (Sadler, 
2013). Mikäli palautteella ei ole mitään vaiku-
tusta oppimiseen, se on pikemminkin informaa-
tiota (Boud & Molloy, 2013).

Ilman ohjausta opiskelijat eivät kuitenkaan 
välttämättä ymmärrä, ettei palautteen tarkoitus 
ole ainoastaan korjailla suoritusta, vaan auttaa 
opiskelijaa kehittymään (Blair ym., 2014). Opis-
kelija tarvitsee ohjausta paitsi oppiakseen aset-
tamaan itselleen tavoitteita, myös siinä, miten 
palautetta voi hyödyntää oppimistavoitteensa 
saavuttamiseksi (Jonsson, 2012). Ilman ohjausta 
opiskelijat eivät välttämättä havaitse kaikkia 
palautteen tarjoamia mahdollisuuksia (Price 
ym., 2010). Tällöin vaarana on, että opiskelu 
jää syvälliseen ymmärrykseen tähtäävän syvä-
suuntautuneen oppimisen sijaan pintasuuntau-
tuneeksi, jossa oppiminen näyttäytyy lähinnä 
tiedon vastaanottamisena sekä ulkoa opitun tie-
don toistamisena (Vermunt, Bronkhorst & Mar-
tinez-Fernández, 2014).

Jotta opiskelijat saisivat kaipaamaansa tukea ja 
ohjausta, tulisi opettajien ja opiskelijoiden välillä 
vallita vuorovaikutteinen ja dialoginen suhde 
(Blair ym., 2014; Ramsden, 2003). Usein opettajat 
joutuvat kuitenkin tekemään vain arvailuja opis-
kelijan ajattelusta ja intentioista tietämättä, mil-
laista palautetta opiskelija todellisuudessa kai-
paisi (Sadler, 2010; Taras, 2013). Opiskelijoiden  

hyvinkin erilaiset palautetta koskevat tarpeet 
ja odotukset tulisi kuulla ennen arviointia ja 
palautteen antamista (Bols & Wicklow, 2013).

Jos opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole dia-
logisuutta, ei palaute todennäköisesti muodostu 
opiskelijalle merkitykselliseksi, eikä saa häntä 
ottamaan yhteyttä opettajaan (Price ym., 2010). 
Kun dialogia on, opiskelijat voivat palautteen 
avulla muuttaa ymmärrystään ja oppia ajattele-
maan uudella tavalla (Taras, 2013).  Näin ajattelu 
muuttuu oppimisen myötä (Ramsden, 2003).

Tutkimuksen toteutus

Toteutimme tutkimuksemme mixed methods 
-menetelmällä, koska tutkimuskysymyksemme 
edellyttivät monometodeja moniulotteisempaa 
tutkimusmenetelmää (ks. Pitkäniemi, 2015). 
Mixed methods -menetelmällä tavoitellaan laa-
jempaa ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä 
yhdistämällä toisiinsa kvantitatiivisia ja määräl-
lisiä orientaatioita ja aineistoja (Creswell, 2011). 
Erilaiset menetelmät ja aineistot täydentävät 
toisiaan ja tuovat esiin erilaisia näkökulmia ilmi-
östä (Torrance, 2012).

Määrällisen aineiston avulla kuvasimme yli-
opisto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoissa 
saamastaan palautteesta, kun taas laadulli-
sen aineiston avulla jäsensimme opiskelijoiden 
palautteelle antamia merkityksiä. Pelkästään 
laadullisella aineistolla tulokset olisivat kuvan-
neet palautteen kokemusta vain yhdessä tiede-
kunnassa, jolloin tulosten ja tehtyjen johtopää-
tösten uskottavuus olisi jäänyt puutteelliseksi. 
Toisaalta pelkän määrällisen aineiston analyysin 
avulla palautteelle annetut merkitykset olisivat 
jääneet selvittämättä ja tutkimustulokset varsin 
ohuiksi. Aineistot siis täydentävät toisiaan tarjo-
amalla erilaisia, mutta kiinteästi yhteenkuuluvia 
näkökulmia palautteeseen. Yhdessä aineistot ja 
metodologiat auttavat rakentamaan kokonais-
valtaista ja koherenttia kuvaa opiskelijoiden yli-
opisto-opinnoissa saamasta palautteesta.

Määrällinen aineisto: palautteen riittävyys 
ja hyödyllisyys

Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opintojen 
aikana saamansa palautteen riittävyydestä ja 
hyödyllisyydestä tutkimme Kandipalaute2015 
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-aineistolla (Suomen yliopistot UNIFI ry & CHE 
Consult GmbH, 2016). Vuosittain yliopisto- 
opiskelijoiden opiskelukokemuksia selvittävä 
kysely on valtakunnallinen ja lähetetään kaikille 
opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin  
tutkinnon tai tietyillä aloilla kolme vuotta opin-
noistaan. Kyselyaineistoon vastasi kaikkiaan 
11745 opiskelijaa.

Laajasta 252 kyselylomakemuuttujan joukosta 
hyödynsimme tutkimuksessamme kahta muut-
tujaa, jotka käsittelivät opiskelijoiden kokemusta 
saamansa palautteen riittävyydestä (olen saa-
nut riittävästi palautetta opettajilta) sekä hyö-
dyllisyydestä (opettajilta saamani palaute on 
auttanut minua opinnoissa. Vastaajat vastasi-
vat väitteisiin asteikolla 1–4 (1 samaa mieltä –  
2 osittain samaa mieltä – 3 osittain eri mieltä – 
4 eri mieltä). Analysoimme palautteen koettua 
riittävyyttä ja hyödyllisyyttä vastausjakaumilla 
sekä tilastollisilla tunnusluvuilla.

Laadullinen aineisto:  
palautteen merkitykset

Keräsimme aineiston Tampereen yliopistossa 
lukuvuonna 2014–2015 järjestetyn kasvatus-
tieteen perusopintokurssin yhteydessä. Kurssin 
luentosarjaan (4 x 3 tuntia) osallistui opiskeli-
joita luokan- ja aineenopettajakoulutuksista, 
varhaiskasvatuksen sekä elinikäisen oppimisen 
koulutusohjelmista. Osallistujiin kuului myös 
kasvatustieteen perusopintoja sivuaineenaan 
suorittavia sekä avoimen yliopiston opiskelijoita. 
Yhteensä kurssille osallistui 339 opiskelijaa.

Aiempien vuosien tapaan luennoitsija kirjoitti 
jokaiselle opiskelijalle kannustavan ja eteenpäin 
suuntaavan palautteen tämän oppimispäiväkir-
jasta. Pyrkimyksenä oli kohdentaa palautteet 
kunkin opiskelijan päiväkirjaan henkilökohtai-
sesti, välttäen yleisiä ”hyvää pohdintaa” -tyylisiä 
ilmaisuja. Kirjoitettujen palautteiden pituudet 
vaihtelivat muutamasta rivistä jopa 30 riviin.

Kaikkinensa palautteita kirjoitettiin noin 70 
liuskaa.  Koska kirjoitettavia palautteita oli run-
saasti, opettajalle heräsi epäilys koko toiminnan 
tarkoituk sesta ja mielekkyydestä: mitä opiskelijat  
oikein tekevät saamillaan palautteilla? Tutki-
musidea kirjallisten palautteiden yleisemmästä  
merkityksestä syntyi siis palautteiden kirjoitta-
misen aikana.

Tutkimusidean kehkeytymisen jälkeen opiske-
lijat saivat tiedon palautetutkimuksesta Moodle- 
alustan kautta. Opiskelijoille lähettämässämme 
viestissä informoimme heitä tutkimuksen tavoit-
teesta, vapaaehtoisuudesta sekä tutkittavien 
anonymiteetista, ja lähetimme linkin tutkimuk-
sen e-lomakkeeseen. Ohjeistimme opiskelijoita 
e-lomakkeessa seuraavasti: kuvaile, mikä mer-
kitys kirjallisella palautteella on omaan opiske-
luusi. Vastauksia kyselyyn tuli 85 kappaletta, joka 
on 25 prosenttia kaikista kurssille osallistuneista.

Koska monille opiskelijoille luentojaksolta 
saatu kirjallinen palaute vaikutti olleen ensim-
mäinen laatuaan yliopistossa, osa tutkimusvas-
tauksista rakentui antamastamme ohjeistuk-
sesta huolimatta enemmän tai vähemmän juuri 
kyseisen palautteen varaan. Mikäli tällainen 
tutkimusvastaus sisälsi kuitenkin myös yleisen 
tason tarkastelua palautteen merkityksestä, 
otimme sen mukaan analyysiin. Sitä vastoin pel-
kästään kyseiseen opintojaksoon tai opettajaan 
kohdentuneet palautteet jätimme tutkimuksen 
ulkopuolelle.

Suoritimme analyysin aineistolähtöisellä sisäl-
lönanalyysilla. Aloitimme analyysin lukemalla 
aineiston lukuisia kertoja läpi. Aineistosta 
havaitsimme, kuinka opiskelijoille tarjottu mah-
dollisuus jäsentää palautteen merkitystä omista 
henkilökohtaisista lähtökohdistaan – riippuen 
esimerkiksi siitä oliko saanut palautetta aiem-
min vai ei – tuotti näkemyksiin runsaasti vaihte-
lua. Aineistoon tutustumisen jälkeen jokainen 
meistä jäsensi itsenäisesti aineistosta nousevia 
teemoja. Kun olimme suorittaneet erilliset ana-
lyysimme, esittelimme toisillemme teemamme, 
keskustelimme tulkinnoistamme ja yhdistimme 
löydökset tutkijatriangulaatiota hyödyntäen 
mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Yhteensä löysimme aineistosta kaikkiaan 108 
analyysiyksikköä, jotka ositimme merkityssisäl-
töjen perusteella. Yksi analyysiyksikkö oli laajuu- 
deltaan tällöin muutamasta sanasta aina muuta-
maan virkkeeseen. Yksittäisen opiskelijan vastaus 
saattoi sisältää useampaankin teemaan jakau-
tuneita analyysiyksiköitä. Erilaisten tulkinta- 
tapojen arvioinnin jälkeen yhdistelimme löytä-
mämme analyysiyksiköt seitsemäksi alateemaksi.  
Analyysin lopuksi tiivistimme seitsemän alatee-
maa edelleen kolmeksi kokoavaksi yläteemaksi.
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Tulokset

Etenemme tulososiossa analyysin tapaan kaksi-
vaiheisesti. Kuvaamme ensin yliopisto-opiskeli-
joiden kokemuksia opinnoissa saamansa palaut-
teen riittävyydestä ja hyödyllisyydestä. Tämän 
jälkeen erittelemme teemoittain opiskelijoiden 
palautteelle antamia merkityksiä.

Palautteen riittävyys ja hyödyllisyys

Väitteeseen olen saanut riittävästi palautetta 
opettajilta vastasi 11118 opiskelijaa. Heistä 276 
(2.5 prosenttia vastaajista) ei pystynyt arvioimaan 
tätä väitettä, joten poistimme heidät analyysistä. 
Analyysiin jääneistä 10842 opiskelijasta 51.6 pro-
senttia koki saaneensa riittävästi palautetta opet-
tajiltaan (samaa tai osittain samaa mieltä). Vas-
taavasti 48.4 prosenttia kyselyyn vastanneista ei 
kokenut saaneensa riittävästi palautetta opetta-
jiltaan (eri tai osittain eri mieltä). Vastausten kes-
kiarvo asteikolla 1–4, jossa pienempi arvo mer-
kitsee samanmielisyyttä väitteen kanssa, oli 2.50 
(SD = .92). Vastausjakaumat esitetään kuviossa 1.

Väitteeseen opettajilta saamani palaute on 
auttanut minua opinnoissa vastasi 11122 opis-
kelijaa. Heistä 1016 (9.1 prosenttia vastaajista) 

ei pystynyt arvioimaan tätä väitettä, joten pois-
timme heidät analyysistä. Analyysiin jääneistä 
10106 opiskelijasta 70.5 prosenttia koki saa-
mansa palautteen auttaneen heitä opinnoissa 
(samaa tai osittain samaa mieltä). Vastaavasti 
29.5 prosenttia kyselyyn vastanneista ei kokenut 
saamansa palautteen auttaneen heitä opinnois-
saan (eri tai osittain eri mieltä). Vastausten keski- 
arvo oli 2.13 (SD = .90). Vastausjakaumat esite-
tään kuviossa 2.

Vaikka yliopisto-opiskelijat siis kokevat saa-
mansa palautteen hyödylliseksi, kokee lähes 
puolet opiskelijoista jäävänsä ilman riittävää 
palautetta. Nostamme esimerkinomaisesti mää- 
rällisen tarkastelun tueksi myös muutaman laa-
dullisen tutkimusaineistomme sisältämän kuva-
uksen opiskelijoiden toiveista nykyistä runsaam-
malle palautteelle:

Oli kiva kerrankin saada palautetta 
omasta luentopäiväkirjasta. Harvem-
minhan yliopistossa saa kirjallista 
palautetta omista tuotoksistaan.

Palautetta on saanut mielestäni muilla 
kursseilla aivan liian vähän! Edes hylät-
tyyn tenttiin ei vaivauduta laittamaan 
kunnollista palautetta!

Kuvio 1. Opiskelijoiden kokemus saamansa palautteen riittävyydestä

Kuvio 2. Opiskelijoiden kokemus saamansa palautteen hyödyllisyydestä
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Silloin, kun palaute ei kuulu kiinteänä osana 
opintoihin ja yliopiston toimintatapoihin tai on 
satunnaista, se voi näyttäytyä opiskelijalle todel-
lisena erikoisuutena:

Palautteen saaminen tuntui oudolta. 
Palasin luentopäiväkirjaani ja silmäilin 
sitä. Olin aina sitä mieltä, että kukaan 
ei lue niitä luentopäiväkirjoja tosis-
saan. Ihan ensimmäinen reaktioni oli 
se, että huusin poikaystävälleni: ”HEI! 
MÄ SAIN PALAUTTEEN!” ja me luettiin 
se yhdessä, yhtä ihmeissään.

Palautteelle annetut merkitykset

Opiskelijoiden palautteelle antamat merkitykset 
jakautuvat kolmeen teemaan: 1) opiskelijaan 
itseensä kiinnittyvät merkitykset, 2) opiskelijan 
ja opettajan suhteeseen kiinnittyvät merkitykset 
ja 3) opettajaan kiinnittyvät merkitykset. Teemat 
ja niihin sisältyvät alateemat esitetään kuviossa 
3. Kuviossa ilmaistaan myös kuhunkin teemaan 
ja alateemaan sisältyvien analyysiyksiköiden 
lukumäärä.

Aineistosta tehtyjen tulkintojen vakuudeksi 
esitetään aineistokatkelmia. Aineistokatkelmien 
ensimmäinen kirjain kertoo vastaajan sukupuo-
len ja numero järjestysnumeron. Lopun kirjain-
yhdistelmä kertoo vastaajan koulutusohjelman 
(VK = varhaiskasvatus, LO = luokanopettajakoulu-
tus, ELO = elinikäinen oppiminen ja kasvatus,  
SA = sivuaine, AYO = avoin yliopisto). Seuraa-
vassa tulokset esitellään teemoittain.

Opiskelijaan kiinnittyvät merkitykset

Opiskelijoiden kiinnittäessä palautteen mer-
kityksen itseensä, näyttäytyy palaute tuolloin 
suoriutumisinformaationa ja voimaannuttajana. 
Suoriutumisinformaationa palaute ymmärre-
tään silloin, kun opiskelijat kokevat sen antavan 
tietoa heidän suoriutumisestaan opinnoissa. 
Palaute näyttäytyy opiskelijoille yhtenä tärkeim-
mistä edellytyksistä kehittymiselle – ilman sitä 
kehittyminen on jopa mahdotonta:

Palautteen saaminen on minusta yksi 
tärkeimmistä oman toiminnan kehittä-
misen aspekteista. Kuinka voisi kehit-
tyä, jos ei ikinä saa kuulla, miten suori-
tus on sujunut? N2LO

Ilman palautetta on hyvin vaikeaa tai 
jopa mahdotonta kehittyä. Palaute 
tukee oppimista ja kertoo siitä missä 
on parannettavaa. M35VK

Opiskelijoiden palautteelle antamissa informaa-
tiomerkityksissä korostuvat erityisesti opiskeli-
joiden tekemien virheiden ja väärien käsitysten 
korjaaminen:

Ilman palautetta ei voi tietää oliko 
essee oikeanlainen ja mitä parannet-
tavaa voisi olla. Emme me muuten 
kehity ellemme saa palautetta asioista. 
N66VK

Ilman palautetta opiskelijalle voi myös 
jäädä vääriä käsityksiä opetetuista 
asioista, jos ei näitä korjata palautteen 
avulla. M35VK

Kuvio 3. Opiskelijoiden kirjalliselle palautteella antamat merkitykset
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Kuten jo edellisessä tulosluvussa kuvasimme, 
opiskelija ei aina tarpeestaan huolimatta saa 
palautetta. Tämä vaikeuttaa opiskelijan mah-
dollisuuksia tehdä päätelmiä osaamisestaan ja 
kehittymisen tarpeistaan sekä opintojaksolla 
menestymisen tai menestymättömyyden syistä. 
Seurauksena voikin olla, että opiskelija yrittää 
summittaisesti ja päämäärätiedottomasti kehit-
tää työskentelyään:

Mistä voi tietää, osasiko esimerkiksi 
viitata lähteisiin oikein tai kirjoittaa 
tarpeeksi tieteellistä tekstiä, jos sitä ei 
kukaan kerro. – –  Kaikki vain palautta-
vat töitä, eivätkä tiedä yhtään, ovatko 
työt oikein vain väärin tehtyjä. Joskus 
tulee hylätty, ja sitten vain tehdään 
hieman isommalla vaivalla uusi työ, ja 
toivotaan, että se menisi läpi. N67LO

Pahimmillaan opinnoissa palautteetta jääminen 
voikin johtaa syvempään – jopa epätoivoiseen – 
epätie toi suuteen, vaikka halua ja tahtoa kehitty-
miseen löytyisikin:

Vähän tuuliajolla olen. Ei oikein ole 
käsitystä siitä, mitä kehittäisin kirjoi-
tuksiani, vaikka oppia haluaisinkin. 
N13VK

Kun palautetta tarkastellaan informaatiomer-
kityksestä, nostavat opiskelijat usein hyväksyt-
ty-hylätty- sekä numeroarvioinnin esiin heik-
koina ja epäinformatiivisina palautemuotoina. 
Niiden ei nähdä tukevan kehittymistä siinä mää-
rin kuin laajemman sanallisen palautteen:

Jos suorituksesta tulee ainoastaan 
hyväksytty/hylätty tai vaikka pelkkä 
numerokin, ei se kerro loppujen lopuksi 
paljoa siitä missä on onnistunut ja mitä 
olisi voinut tehdä toisin. Palautteen 
avulla itsensä kehittäminen oppijana 
on helpompaa. N7ELO

Tutkimusvastauksista kävi ilmi vähäisessä mää-
rin myös se, että kaikki eivät palautetta suorituk-
sestaan edes halua:

Omasta opiskelusta saa hyvin vähän 
kirjallista palautetta. Mielestäni se on 
hyvä asia, sillä yliopistossa en ole pää-
osin kiinnostunut hyvästä suorittami-
sesta, vaan lähinnä pelkästä kurssien 
läpikäynnistä. Tavoitteeni ei ole kir-
joittaa erinomaista oppimispäiväkir-
jaa, vaan sen verran hyvä, että pääsen 
kurssista läpi. Enkä näin ollen haluaisi 
saada edes mitään palautetta – se kun 
tuskin on mitenkään erityisen kiittä-
vää. N11SA

Tässäkin tapauksessa palaute ymmärrettiin suo-
ritusinformaationa, mutta mahdollisesti puut-
teellisen panostuksen vuoksi tätä informaatiota 
ei olisi haluttu vastaanottaa. Vastausten perus-
teella omasta suorituksesta saatava tieto vaikut-
taa olevan tärkeää vain sellaisille opiskelijoille, 
jotka pyrkivät kehittämään itseään ja oppimaan 
mahdollisimman hyvin. Mikäli tällainen tavoite 
puuttui ja opinnoilla oli opiskelijalle lähinnä väli-
neellinen merkitys, ei palaute ollut toivottavaa.

Voimaannuttajana palaute ymmärretään sil-
loin, kun opiskelijat liittävät sen merkityksen 
motivoin tiin, rohkaisuun sekä kannustamiseen:

Palaute rohkaisi ja toi uskoa omaan 
osaamiseen. N4SA

Palaute ikään kuin tsemppasi: osaat 
kyllä! N19SA

Omista pohdinnoista saatu palaute vaikuttaa 
tuntuvan opiskelijoista erityisen merkitykselli- 
seltä. Oppimispäiväkirjojen ohjeistuksessa koros- 
tettiinkin juuri luennon herättämien ajatusten 
ja oivallusten kirjaamista luennon referoinnin 
sijaan. Myöskin palautteessa kannustettiin hen-
kilökohtaisten ajatusten ja näkemysten reflek-
tointiin. Tällainen palaute näyttäytyy opiske-
lijoille tärkeänä, koska se korostaa opiskelijan 
ajatusten arvoa:

Palaute antoi minulle uskoa itseeni ja 
opiskeluihini. Tuntuu hienolta kun joku 
pitää minun omia ajatuksia ja pohdin-
toja arvokkaina. N41VK
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En ollut enää pelkkä riviopiskelija, 
vaan itse asiassa vakavasti otettava, 
asiantunteva ja fiksu ihminen. Sen 
parempaa palautetta ei voikaan toivoa 
opiskelijalle, joka on odottanut monta 
vuotta yliopistossa saavansa kuulla 
edes jotain palautetta omasta ajatte-
lusta. N18SA

Parhaimmillaan voimaannuttava palaute antaa 
opiskelijalle vahvistusta oikeasta opiskelu- ja 
amma tin valintapäätöksestä:

Tuskailin hirmu pitkään sen kanssa 
etten osaa pohtia asioita mutta palaute 
sai minut uskomaan että ehkä minusta 
onkin yliopistomaailmaan sittenkin. 
N15AYO

Tässä tapauksessa sain vain varmis-
tusta siitä että olen oikealla tiellä. 
Palaute vaikutti jollain tavalla amma-
tilliseen identiteettiini positiivisesti. 
N18SA

Opiskelija-opettaja-suhteeseen kiinnittyvät 
merkitykset

Kun palautteelle annetut merkitykset sijoittu-
vat opiskelijan ja opettajan välille, näyttäytyy 
palaute dialogina, välittämisenä, vaatimusta-
sona sekä oikeudenmukaisuutena. Dialogina 
palaute ymmärretään silloin, kun opiskelijat 
korostavat palautteen mahdollistavan tyypilli-
sistä yliopisto-opinnoista poikkeavan vuorovai-
kutteisuuden opiskelijoiden ja opettajan välillä:

Palautteen saaminen tuo vuorovaiku-
tusta opiskelijoiden ja luennoitsijan 
välille. N12ELO

Palautteen antaminen suurella luen-
nolla on varmasti työlästä, mutta on 
mahtavaa, että se tuo ainakin hieman 
enemmän vuorovaikutuksellisuutta 
muuten niin massatouhuun. N63SA

Palautteen mahdollistama dialogisuus voi myös 
pienentää opettajan ja opiskelijan välistä kuilua  

sekä edistää opiskelijoiden kokemusta kiinnitty-
misestä yliopistoyhteisöön jäsenenä:

Se (palaute) ottaa opiskelijat enemmän 
mukaan yliopiston yhteisön jäseniksi 
kuin vain oppilaiksi, joiden ajatuksilla 
ei ole muuta arvoa kuin kuuntelemisen 
osoittaminen. N25SA

Mahdollisuus dialogiin saattaa kuitenkin aiheut-
taa opiskelijoille alkuun myös hämmennystä. 
Opiskelijoilla ei esimerkiksi ole selkeää käsitystä, 
millä tavoin dialogia voisi palautteen jälkeen 
jatkaa tai onko sen jatkaminen oikeastaan sove-
liasta ollenkaan:

Näin erityislaatuinen palaute aiheutti 
hämmennyksen tunteita, sillä olisin 
oikeastaan halunnut jatkaa keskuste-
lua opettajan kanssa, mutta en koke-
nut sitä sopivaksi. N18SA

Parhaimmillaan kirjallisen palautteen mahdollis-
tamalla dialogilla kuitenkin saavutetaan se, että 
vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä jat-
kuu myös palautteen ja opintojakson jälkeen:

Halusin ikään kuin antaa jotakin takai-
sin hyvistä luennoista, osallistua vuo-
ropuheluun. Keskustelu jatkui myös 
palautteen saamisen jälkeen. N19SA

Välittämisenä palaute ymmärretään silloin, 
kun sen nähdään tarkoittavan opiskelijoiden työ-
panoksesta ja oppimisesta välittämistä. Yksin-
kertaisimmillaan palaute näyttäytyy välittämi-
senä silloin, kun palautteen saaminen merkitsee 
opiskelijalle, että hänen tuotoksensa on luettu:

Tuntui hyvältä, kun huomasi, että teks-
tini on todella luettu ja sen tason arvi-
ointiin on käytetty aikaa. En siis ollut 
kirjoittanut ”turhaan”. N16VK

Se antaa tunteen siitä, että joku todella 
on lukenut päiväkirjani, vieläpä ajatuk-
sella, ja nähnyt vaivaa vastatakseen. 
Työ ei mene ”hukkaan”. N19SA
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Palautteen saaminen saakin sekä tehtävän että 
sen tuottamisprosessin tuntumaan opiskelijasta 
huo matt avasti merkityksellisemmältä:

Jos palautetta ei saa tuntuu, että kir-
joitustyö menee ikään kuin hukkaan, ja 
ettei oma ajatteluprosessi, mikä kirjoi-
tusten taustalla on, merkitse mitään. 
Kun kirjoitusprosessin aikana tiedän 
jonkun lukevan kirjoitukseni ajatuk-
sella, muuttuu prosessi paljon miellyt-
tävämmäksi. N84LO

Palaute ei siis kiinnity vain tuotoksen merki-
tykseen, vaan se lisää koko oppimisprosessin 
mielekkyyttä. Tällöin palaute merkitsee opiske-
lijalle sitä, että hänen oppimisestaan ja kehitty-
misestään opinnoissa välitetään:

Se tekee opiskelijalle sellaisen olon, 
että opettajat ja luennoitsijat oikeasti 
välittävät kuinka opiskelijalla menee. 
M28LO

Saatu palaute, lyhytkin, osoittaa, että 
kurssin vetäjä on ollut kiinnostunut 
juuri minun vastauksestani ja halunnut 
uhrata aikaansa oppimiseni hyväksi. 
M24SA

Vaatimustasona palaute ymmärretään silloin, 
kun se saa opiskelijat näkemään aikaisempaa 
enemmän vaivaa opintosuoritustensa eteen 
sekä tavoittelemaan paremmin opettajan kurs-
silla asettamia vaatimuksia. Esimerkiksi tämän 
tutkimuksen kohdalla etukäteistieto opettajan 
antamasta palautteesta sai opiskelijat panosta-
maan tavallista enemmän omiin opintosuorituk-
siinsa:

Se auttoi ponnistelemaan laadukkaam-
man tekstin tuottamiseksi ja avaa-
maan omaa pohdintaa vielä enemmän 
verrattuna siihen, jos tulos olisi ollut 
vain hyväksytty/hylätty. N3AYO

Tieto siitä, että tekstistä saa henkilö-
kohtaisen palautteen aiheutti suori-
tuspaineita, minkä itse tosin koin vain 
positiivisena. Panostin kirjoitukseeni 

enemmän ja mietin tarkemmin, mitä 
asioita käsittelen ja minkä jätän pois. 
Motivaatio oli suurempi, kuin sellai-
sissa tehtävissä, joista saa vain hyväk-
sytty hylätty merkinnän. N42SA

Oikeudenmukaisuutena kirjallinen palaute 
ymmärretään silloin, kun se saa opiskelijan 
pitämään kurssin tai tehtävän arviointia perus-
teltuna. Kun opiskelijan mahdollisuus päätellä 
arvosanaan johtaneita syitä on epäinformatiivi-
semmassa arvioinnissa puutteellinen, on tämän 
palautteen avulla helpompi vakuuttua arvioin-
nin oikeudenmukaisuudesta:

Varsinkin isomman työn jälkeen on 
mukava saada tietää mistä arviointi 
johtuu. Arvostelu on helpompi hyväk-
syä. Opettajan valta ei ole tyranniaa 
vaan se on perusteltua. N17AYO

Huonosti menneestä tehtävästä on 
myös kiva saada palautetta niin ei jää 
esimerkiksi arvostelusta mitään ham-
paankoloon. N39SA

Opettajaan kiinnittyvät merkitykset

Kun opiskelijoiden kirjalliselle palautteelle anta-
mat merkitykset kiinnittyvät opettajaan, näyt-
täytyy palaute profilointina ja velvollisuutena. 
Profilointina palaute näyttäytyy silloin, kun 
opiskelijan saama kirjallinen palaute informoi 
palautteen antajasta – opettajasta. Palaute inhi-
millistää esimerkiksi massaluentokurssilla mah-
dollisesti etäiseksi jäävää opettajaa:

Se (palaute) myös tuo opettajasta inhi-
millisemmän kuvan. N17AYO

Palautteen antamisen perusteella vedetään 
pitkällekin meneviä johtopäätöksiä opettajan 
ammatillisesta orientaatiosta ja suhtautumi-
sesta opiskelijoihin:

Tarkempi kirjallinen palaute kertoo 
aina siitä, että opettaja tekee työnsä 
kunnolla ja on tosissaan kiinnostunut 
ja innostunut oppilaille antamistaan 
tehtävistä. M20LO
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vakiintunut yleiseksi normiksi, kuten tutkimus-
vastauksissa esiintynyt kommentti osoittaa:

Omasta opiskelusta saa hyvin vähän 
kirjallista palautetta. Mielestäni se on 
hyvä asia, sillä yliopistossa en ole pää-
osin kiinnostunut hyvästä suorittami-
sesta, vaan lähinnä pelkästä kurssien 
läpikäynnistä. Tavoitteeni ei ole kir-
joittaa erinomaista oppimispäiväkir-
jaa, vaan sen verran hyvä, että pääsen 
kurssista läpi. Enkä näin ollen haluaisi 
saada edes mitään palautetta – se kun 
tuskin on mitenkään erityisen kiittävää.

Tutkimuksemme mukaan palaute vaikuttaa 
olevan tärkeää etenkin sellaisille opiskelijoille, 
jotka haluavat aidosti oppia ja olla hyviä siinä, 
mitä tekevät. Heitä voisi luonnehtia syväoppi-
miseen orientoituneiksi. Niille taas, jotka pyrki-
vät pääsääntöisesti vain läpäisemään kurssinsa, 
keräämään opintopisteitä, palaute voi olla jopa 
kurja ja ahdistava kokemus. Palaute ikään kuin 
tekee näkyväksi sen, että työn jälki on heikkoa, 
kun taas palautteen puute mahdollistaa rimaa 
hipoen suorittamisen vailla huonoa omaatuntoa. 
Tällaisia opiskelijoita voitaisiin taas luonnehtia 
pintaoppimiseen orientoituneiksi. Bergenhene-
gouwen (1987) kiinnitti jo 1980-luvulla huo-
miota siihen, että osa korkeakoulu opiskelijoista 
on enemmänkin kiinnostunut tutkinnon vaihto-
arvosta (exchange value) kuin sen käyttöarvosta 
(practical value). Olipa annettu opetus tai kirjoi-
tettu palaute siis miten laadukasta hyvänsä, osa 
opiskelijoista suhtautuu opintoihinsa pintasuun-
tautuneesti, pyrkien vain saavuttamaan tutkin-
non, jonka aikanaan voi ”vaihtaa” sopivaan työ-
paikkaan. Tällaiset opiskelijat eivät palautteesta 
hyödy.

Tutkimustulostemme mukaan kuitenkin 
enemmän kuin kaksi kolmesta opiskelijasta 
kokee saamastaan palautteesta olleen itsel-
leen hyötyä. Tulos eroaa aikaisemmista havain-
noista, joiden mukaan opiskelijat hyödyntävät 
saamaansa palautetta vain heikosti tai eivät 
ollenkaan (ks. Ferguson, 2011; Jonsson, 2012). 
Kuitenkin vain puolet opiskelijoista saa opin-
noissaan mielestään riittävästi palautetta, mikä 
osoittaa, että palautetta tulisi kyetä antamaan 
opinnoissa selkeästi nykyistä enemmän. Tulok-

Velvollisuutena palaute näyttäytyy silloin, kun 
opiskelijat näkevät sen selkeästi opettajan työn-
kuvaan kuuluvaksi tehtäväksi. Vaikka opiskelijat 
kertovat ymmärtävänsä opettajien kiireen, näh-
dään palautteen antaminen opettajan velvolli-
suudeksi opiskelijoiden kehittymisen turvaami-
seksi:

Mielestäni palautteen antaminen opis-
kelijoille on myös reilua ja toivottavaa. 
Näkisin sen jopa jonkinasteisena vel-
vollisuutena opettajilta opiskelijoita 
kohtaan, koska tarkoituksena on var-
mastikin herättää kaikki heissä oleva 
potentiaali. N56SA

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa selvitimme yliopisto-opis-
kelijoiden kokemusta saamansa palautteen 
riittävyydestä ja hyödyllisyydestä sekä heidän 
palautteelle antamiaan merkityksiä. Opiskeli-
joiden palautteelle antamat merkitykset myö-
täilevät osaltaan Pricen ja kollegoiden (2010) 
havaintoja, joiden mukaan opiskelijat ymmärtä-
vät palautteen merkityksen suorituksen paran-
tajana. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat 
kuitenkin sen, ettei palaute jää opiskelijoille 
pelkäksi suoriutumisinformaatioksi vaan se 
merkitsee paljon enemmän; palautteen avulla 
voidaankin tukea monipuolisemmin opiskeli-
joiden henkilökohtaisia kehittymisprosesseja 
ja oppimis tavoitteiden saavuttamista (ks. myös 
Boud & Molloy, 2013).

Opiskelijoiden mukaan pelkkiin korjailuihin 
tyytymisen sijaan keskeistä olisi, että palaute 
käsittelisi henkilökohtaisesti heidän ajatuksi-
aan ja pyrkisi laajentamaan heidän ymmärrys-
tään (ks. myös Sadler, 2013; Taras, 2010). Tälle 
olisi yliopistoissa nykymuodossaan kysyntää, 
sillä opiskelun merkitys on kaventumassa vain 
pakolliseksi välivaiheeksi ennen työelämään 
siirtymistä, mikä helposti lisää välineellistä suh-
tautumista opintoihin. Tehokkuuden ja hyödyn 
korostunut tavoittelu on riskeerannut yliopis-
to-opintojen merkitystä sivistyksen lähteenä 
samalla yksipuolistaen valmistuvien osaamista. 
(Kipponen & Annala, 2016.) Osalle opiskelijoista 
välineellinen opintoihin suhtautuminen on jo 
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semme viittaavatkin siihen, ettei oppimista edis-
tävän palautteen antaminen opiskelijoille ole 
kiinteä ja vakiintunut osa yliopisto-opetuksen 
toimintakulttuuria. Kun ”vain muutamat, aina 
samat opettajat, jaksavat panostaa palautteen 
antamiseen” jää opiskelijan oppimisen tukemi-
nen palautteen avulla ainoastaan satunnaiseksi, 
yksittäisten opettajien toiminnaksi.

Sen sijaan palaute toiseen suuntaan – opiske-
lijoilta opettajille – on jopa kiinteä osa yliopisto-
jen rahoitusperusteita (OKM, 2018), jolla pyri-
tään saamaan yliopistot kiinnittämään huomiota 
opetuksen laatuun. Vaikka pyrkimys on jalo, on 
asetelma kuitenkin oppimisen ja kehittymisen 
kannalta hieman nurinkurinen. Miksi palautetta, 
sen sisältämän ohjeistavan ja voimaannuttavan 
merkityksen vuoksi, ei ensisijaisesti säädeltäisi 
annettavaksi opiskelijalle? Oppimisen kannalta 
tämä olisi tärkeämpää kuin opetuksesta kerätty 
palaute.

Yliopiston opetuskäytänteet ja palautteen 
antaminen

Yliopiston opetusmuodoista erityisesti perin-
teinen luento-opetus on joutunut kritiikin koh-
teeksi; milloin massaluentoja syytetään opetuk-
sen yksisuun taisuudesta, milloin opiskelijoiden 
passi voittamisesta, milloin dialogin puutteesta, 
milloin etäiseksi jäävästä opettajasta ja sosiaali-
sesti eristäytyneistä opiskelijoista (esim. Mulry-
an-Kyne, 2010; Sironen, 2006). Tilalle on tarjottu 
aktivoivampia luentoja, jossa opiskelijat työs-
tävät tietoa itsenäisesti tai vuorovaikutteisesti 
erilaisin aktivoinnin keinoin (esim. Karttunen, 
2015). Kokemuksemme mukaan tällainen akti-
vointi voi kuitenkin jäädä luennoilla keinotekoi-
seksi ja päälle liimatuksi.

Massaluennoista tuskin luovutaan jatkossa-
kaan yliopistojen kiristyneen taloustilanteen 
vuoksi. Tutkimustuloksemme antavat viitteitä 
siitä, että perinteisen luento-opetuksen puut-
teita olisi mahdollista kompensoida luennolta 
annettujen opintotehtävien avulla, mikäli niihin 
sisällytetään henkilökohtainen palaute opetta-
jalta, kuten tutkimustapauksessamme. Tähän 
opettajan jälki hoidolliseen tehtävään pitäisi 
kuitenkin resursoida nykyistä enemmän, koska 
luentokursseilla opiskelijoille laaditut kymme-

net, jopa sadat palautteet vaativat opettajalta 
eittämättä paljon aikaa ja vaivaa.

Joitakin toimenpiteitä resursoinnin paranta-
miseksi on jo tehty. Esimerkiksi Tampereen yli-
opiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiede-
kunnassa on kehitetty opetuksen resursointia 
mahdollistamaan palautteen antamisen opiske-
lijoille. Opettaja voi massaluentokurssilla mer-
kitä työsuunnitelmaansa selkeästi enemmän 
opetusta kuin pelkkään luennoimiseen käyte-
tyn tuntimäärän. Vaikka opettajan varsinaiset 
opetustuntimäärät näin vähenevätkin vuosit-
tain, täyttyy opetusvelvollisuus uudistetullakin 
laskukaavalla. Uudistuksesta huolimatta mitään 
palautteenantovelvoitetta ei ole, vaan lopulta 
opettaja itse päättää, miten käyttää saamansa 
paremmat resurssit. Mikäli ne käytettäisiin hen-
kilökohtaisten palautteiden laatimiseen, auttaisi 
se opiskelijaa kehittymään taitavammaksi opis-
kelijaksi.

Palaute myyttien purkajana

Opiskelijoiden vastaukset antoivat lisäksi oikeu-
tuksen pohtia yliopiston toimintakulttuuria 
myös sen piilevältä, näkymättömältä puolelta. 
Tarkastellaksemme tätä näkymätöntä puolta, on 
päästävä vastausten ilmimerkitysten taakse (ks. 
Moilanen & Räihä, 2010); opiskelijoiden vasta-
ukset on ymmärrettävä piilevän opetus- ja opis-
kelukulttuurin heijastumina.

Erityisen pysäyttäviä olivat peräti 19 vastaajan 
epäilyt siitä, että oppimispäiväkirjoja ei lueta: 
”tuli kerrankin sellainen tunne, että oppimisteh-
tävällä on jonkinlainen merkitys ja varmistuin 
siitä, että luentopäiväkirjani on todella luettu”. 
Tällaiset vastaukset viittaavat opiskelijoiden kes-
kuudessa elävään uskomukseen, että opiskeli-
joiden tuotoksia ei joko lueta ollenkaan tai ne 
luetaan vain pintapuolisesti silmäillen. Vaikka 
uskomusten paikkansa pitävyydestä ei olisi kaan 
varmuutta, ne ohjaavat kuitenkin yhteisön toi-
mintaa (Combs, 1979; Moilanen, 2002).

Mikäli opiskelijat pitävät uskomustaan totena, 
on mahdollista, että opiskelijat eivät anna paras-
taan kirjallisissa tehtävissä vaan yrittävät suo-
riutua niistä pienemmällä vaivalla. Ajatukselle 
löytyy tukea aineistosta, sillä jo pelkkä maininta 
jakson alussa siitä, että jokainen saa palautteen 
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(Kipponen & Annala, 2016). Tähän yhteisöllisyy-
den ja yhteenkuuluvuuden tarpeeseen henkilö-
kohtaisella palautteella ainakin osittain onnis-
tutaan vastaamaan. Kun yliopistoyhteisöön 
kiinnittymättömyys lisää riskiä paitsi heikom-
paan opinnoissa menestymiseen, myös opinto-
jen lakkauttamiseen tai venymiseen (mm. Läh-
teenoja, 2010; Tinto, 1975), ei palautteen avulla 
edistettävästä kiinnittymisestä hyödy ainoastaan 
opiskelija, vaan myös yliopisto-organisaatio sekä 
muu yhteiskunta.

Lopuksi

Vaikka aidosti henkilökohtaisen ja opiskelijan 
tarpeet huomioivan palautteen antaminen kym-
menille tai jopa sadoille erilaiset tarpeet omaa-
ville opiskelijoille on haastavaa, kannattaa sitä 
tutkimuksemme perusteella pyrkiä antamaan. 
Palautteen avulla on mahdollista edistää opiske-
lijoiden syvällisempää oppimista, oppimistavoit-
teiden saavuttamista, yliopistoyhteisöön kiin-
nittymistä ja tätä kautta lisätä kokonaisvaltaista 
hyvinvointia.

Palautteen hyödyntämiseksi yliopistojen 
palautekulttuuria täytyy kuitenkin kehittää. 
Ensinnäkin, palautekulttuurista on tehtävä aiem-
paa läpinäkyvämpää yhtenäistämällä opettajien 
ja opiskelijoiden palautetta koskevia käsityksiä. 
Kun opiskelija tietää, mihin palautteella pyri-
tään, hän pystyy hyödyntämään ja arvostamaan 
sitä aiempaa paremmin (ks. Ferguson, 2011; 
Sadler, 2010; Sutton & Gill, 2010). Lisäksi läpinä-
kyvyyttä lisäämällä hälvennetään yliopisto-opis-
keluun tällä hetkellä juurtuneita myyttejä. Jotta 
opiskelijoiden huomiointi opetusmenetelmästä, 
-ympäristöstä tai opettajasta riippumatta voi-
daan turvata, opiskelijoille annettava palaute 
tulisi saada kiinteämmäksi osaksi yliopisto- 
opintoja. 

oppimispäiväkirjastaan, sai osan opiskelijoista 
yrittämään enemmän:

Tieto siitä, että tekstistä saa henkilö-
kohtaisen palautteen aiheutti suori-
tuspaineita, minkä itse tosin koin vain 
positiivisena. Panostin kirjoitukseeni 
enemmän ja mietin tarkemmin, mitä 
asioita käsittelen ja minkä jätän pois.

Vaikka yliopistoinstituution tavoitteena lienee 
opiskelijoiden aidon ymmärryksen lisääminen ja 
syväsuuntautunut oppiminen, näyttää siltä, että 
sen käytännöt, kuten palautteettomuus, ruokki-
vat syväsuuntautuneisuuden sijasta pintasuun-
tautuneisuutta. Kiristynyt talous ja rahoitusoh-
jaus ajavat yliopistoa entisestään tuottamaan 
opetusta kustannustehokkaasti, jolloin opetus-
työlle annetut reunaehdot toisinaan jopa estä-
vät toimimisen opiskelijan parhaaksi (Günther & 
Kuusisto, 2016).

Toisaalta vastauksissa nousi esiin palautteen 
myönteinen vaikutus opintoihin ja yliopistoyh-
teisöön kiinnittymiseen. Opintoihin kiinnitty-
minen edistää oppimista, kehittää oppimis- ja 
tiedeyhteisöä sekä auttaa rakentamaan vas-
tuullista ja aloitekykyistä kansalaisuutta. Vaikka 
kiinnittyminen linkittyy pääasiassa opiskelijan 
ominaisuuksiin ja omaan aktiivisuuteen, edellyt-
tää onnistunut kiinnittyminen paljon myös opis-
kelijan opiskeluyhteisöltä. Erityisen merkittävä 
kiinnittymistä edistävä tekijä on osallistava toi-
mintakulttuuri, joka syntyy muun muassa opin-
tojen vuorovaikutteisuuden kautta. (Mäkinen & 
Annala, 2011.) Vuorovaikutteisuuteen viitattiin 
myös opiskelijoiden vastauksissa:

Saamani palaute oli uskomaton koke-
mus. En ollut tiennyt, että opetushenki-
löstö voisi olla kiinnostunut antamaan 
näin huolellista ja syvällistä palautetta, 
ja vielä niin vuorovaikutuksellisesti.   

Kirjallisen palautteen saaminen tuo 
opettajaa ja oppilasta lähemmäs, sillä 
vuorovaikutus syvenee.

Yliopisto-opiskelijat kaipaavatkin nykyistä 
läheisempiä suhteita opettajiin, tunnetta siitä, 
että joku on heidän opinnoistaan kiinnostunut 
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