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Yliopistopedagogiikan massiivinen  
digiloikka Helsingin yliopistossa kannatti

Yliopistopedagogiikan opiskelun suosio on lisääntynyt viime vuosina. Helsingin yliopistossa kursseille 
on jatkuvasti tulossa enemmän opettajia ja tutkijoita kuin on voitu ottaa. Halusimme Helsingin yli-
opiston yliopistopedagogiikan yksikössä vastata tähän haasteeseen ja uudistaa yliopistopedagogiikan 
perusopintojen ensimmäistä kurssia, joka on ollut tarjolla ja jota on kehitetty vuodesta 2010 alkaen 
(Nevgi, Lahtinen & Lindblom-Ylänne, 2014). Suunnittelimme ja toteutimme keväällä 2017 kurssin, 
joka vastasi opintojen kasvaneeseen kysyntään sekä mallinsi opettajaopiskelijoillemme massakurs-
seille soveltuvia ja digitaalisuutta hyödyntäviä pedagogisia ratkaisuja, joiden kanssa he myös itse pai-
niskelevat (Hornsby & Osman, 2014). Tavoitteena oli, että kurssi soveltuisi kaikille yliopistossamme 
opetettaville aloille sekä kansainvälisille osallistujille varmistaen samalla osallistujien oppimisen laa-
dun. Päätimme kokeilla samanaikaisesti sekä sulautuvaa opetusta, että puhtaasti verkko-opetusta ja 
-oppimisympäristöjä hyödyntävää toteutusta, ja siten haastaa myös itseämme digiloikkaan.

Sulatuvalla opetuksella tarkoitamme, että oppimisympäristössä hyödynnetään sekä lähiopetusta että 
verkko-oppimisympäristöä (Graham, 2006; Levonen, Joutsenvirta & Parikka, 2009). Verkko-opetuk-
sella tarkoitamme, että kurssin opetus toteutuu pelkästään verkko-oppimisympäristöä hyödyntävän, 
synkronisen ja ei-synkronisen verkkoviestinnän välityksellä (Levonen, Joutsenvirta & Parikka, 2009).

Kurssin osaamistavoitteet ja pedago-
giset periaatteet

Uudistamamme kurssi oli viiden opintopisteen 
laajuinen yliopistopedagogiikan perusopintojen 
kurssi ”Oppiminen ja opetus yliopistossa” ja sen 
osaamistavoitteet olivat:

Osallistuja

tuntee yliopisto-oppimisen ja -opetuksen 
keskeisiä tutkimuksia sekä pystyy sovel-

tamaan tutkimustuloksia oman alansa 
opetuksen ja opiskelun tarkasteluun,

osaa soveltaa yliopistopedagogiikan 
peruskäsitteitä analysoidessaan opiske-
lua, oppimista sekä opettajan toimintaa,

pystyy tarkastelemaan erilaisia opetus- 
oppimisympäristöjä myös opiskelijan 
perspektiivistä.
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ten lähestymistapojen viitekehystä (Postareff, 
2007). Oppimisraportti oli yksilöllinen tehtävä. 
Osallistujia kehotettiin dokumentoimaan oppi-
misprosessiaan kirjoittamalla oppimispäivä-
kirjaa säännöllisesti kurssin aikana. Oppimis-
raportin tuli perustua opiskelijan kokemusten 
analyysiin yliopistopedagogista kirjallisuutta 
hyödyntäen.

Oppimateriaalit ja oppimisen  
arviointi

Oppimateriaalina oli Lindblom-Ylänteen ja Nev-
gin Yliopisto-opettajan käsikirja (2009), useita 
tieteellisiä artikkeleita sekä internetistä haettuja 
että opetushenkilöstön kurssin tarpeisiin teke-
miä videoita. Helsingin yliopiston opintopsyko-
logit pitivät kurssin yhteydessä webinaarin, joka 
tuki osallistujien valmistautumista opiskelija-
haastatteluihin. Lisäksi osallistujia kannustettiin 
etsimään tieteellistä tietoa oman alansa yliopis-
to-opetuksesta ja -oppimisesta. Moodle-op-
pimisympäristöä käytettiin kurssien tietojen, 
materiaalien ja tehtävien jakamiseen, verkko-
keskusteluihin sekä yksilö- ja ryhmätöiden teke-
miseen.

Oppimisen arviointi ohjaa vahvasti opiskeli-
joiden oppimista (Biggs & Tang, 2011; Brown, 
Bull & Pendlebury, 2013) ja konstruktivistisesti 
linjakkaan opetuksen mukaisesti arviointime-
netelmien tavoitteena oli arvioida osaamista-
voitteiden mukaista oppimista. Arviointikritee-
rit matriisien muodossa olivat nähtävillä kurssin 
alusta alkaen, ja niitä käytiin läpi sekä ison ryh-
män että vertaisryhmän tapaamisissa. Tuuto-
riopettajat olivat vastuussa summatiivisesta 
arvioinnista. Lisäksi elinikäisen oppimisen arvi-
oinnin ja itsesääntelyosaamisen tukemiseksi 
(Virtanen, Postareff & Hailikari, 2015) vaadittiin 
yksilöllistä itsearviointia osana kaikkia oppi-
mistehtäviä. Vertaisryhmän tuottaman haas-
tatteluraportin sisällön lisäksi vertaisryhmä 
arvioi itse oman ryhmätyöskentelynsä laatua  
ja perusteli arvionsa arviointimatriisin pohjal- 
ta. Opettajat antoivat kuitenkin lopullisen ar- 
vosanan ryhmälle sen jälkeen, kun he ovat lu- 
keneet itsearvioinnit ja perustelut. Kooste op- 
pimisen arvioinnista kurssilla on esitetty taulu-
kossa 1.

Kurssin sisältö ja oppimisympäristö perustui-
vat yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Kurssi 
noudatti konstruktivistisesti linjakkaan opetuk-
sen periaatteita (esim. Biggs & Tang, 2011), mikä 
tarkoittaa, että kurssin tavoitteet, sisältö, mene-
telmät, oppimisen arviointi ja ilmapiiri tukevat 
osallistujien aktiivista ja syväsuuntautunutta tie-
don rakentamista. Seuraavassa kuvataan, millai-
sia oppimistehtäviä kurssilla oli, miten niitä arvi-
oitiin sekä miten tehtävien ja arvioinnin avulla 
tuettiin linjakkaasti osaamistavoitteiden saavut-
tamista.

Oppimistehtävät

Kurssin tärkeimmät oppimistehtävät, joita on 
kehitetty Helsingin yliopiston yliopistopedago-
giikan opetuksessa vuosien aikana, olivat seu-
raavat: opiskelijahaastattelu, opetuksen havain-
nointi sekä oppimisraportti. Tehtävät tukevat 
osaamistavoitteiden saavuttamista, koska niissä 
vaaditaan yliopistopedagogisten käsitteiden 
käyttöä ja niiden soveltamista kunkin osallistu-
jan oman tieteenalan opiskeluun ja opetukseen. 
Lisäksi tehtävät haluttiin säilyttää keskeisenä 
osana näitä massakursseja niistä tulleen erin-
omaisen palautteen takia. Kaikissa tehtävissä 
osallistujia kannustettiin linkittämään kurssin 
teemoja heidän omaan työhönsä opettajana ja 
opiskelijana. Kurssilla korostettiin sekä yksilölli-
sen pohdinnan että vertaiskeskustelun merki-
tystä oppimisessa.

Opiskelijahaastattelutehtävässä kukin osallis-
tuja haastatteli kolmea oman alansa opiskelijaa. 
Haastattelun teeman tuli liittyä yliopisto-opis-
keluun ja -oppimiseen. Jokainen vertaisryhmä 
päätti haastattelun aiheen ryhmän kiinnostus-
ten pohjalta. Ryhmä laati myös yhdessä haastat-
telukysymykset, joiden tuli perustua aiheeseen 
liittyvään tutkimukseen. Kukin osallistuja teki 
koosteen omista haastatteluistaan, ja ryhmä kir-
joitti yhteisen raportin, jossa peilasi tuloksia yli-
opistopedagogisiin tutkimuksiin.

Opetuksen havainnointitehtävässä jokainen 
osallistuja havainnoi yhtä yleisön edessä ta- 
pahtuvaa ja yhtä tallennettua opetustapah-
tumaa. Molempien havaintojen jälkeen osal-
listujat keskustelivat verkossa kahden muun 
osanottajan kanssa hyödyntäen opetuksellis-
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prosenttia ulkopuolisia. Kymmenen viikon kurs-
silla oli yhteensä kaksi lähiopetustapaamista: aloi-
tus- ja päätöstapaaminen. Lisäksi neljän hengen 
vertaisryhmät tapasivat vähintään neljä kertaa 
kurssin aikana. Kurssin suorittaminen edellytti 
useiden oppimistehtävien tekemistä (ks. tarkem-
min kuvio 1). Kaikissa tehtävissä opiskelijat hyö-
dynsivät oppimateriaaleja, yksilöllistä ja vertais-
ryhmätyöskentelyä sekä verkko-oppimista.

Kurssin toteutus sulautuvana  
ja verkko-opetuksena

Kurssille otettiin kaikki ilmoittautuneet ja yhteensä 
300 osallistujaa aloitti kurssilla. Heistä 275 myös 
suoritti kurssin loppuun. Osallistujista 54 prosent-
tia oli tohtoriopiskelijoita, 35 prosenttia Helsingin 
yliopiston kokoaikaisia   työntekijöitä, 5 prosenttia 
Helsingin yliopiston osa-aikaisia   työntekijöitä ja 6 

Taulukko 1. Oppimistehtävät ja niiden arviointi

Kuvio 1. Yliopistopedagogiikan johdantokurssin rakenne
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Kuka tekee? 

 
Kuka arvioi? 

 
Arviointi- 
asteikko 

Osuus 
loppuarvo-

sanasta 
 

Ennakkotehtävät 
 

Yksilö Tuutoriopettaja Hyväksytty/ 
täydennettävä 

0% 

Ryhmän  
pelisäännöt 

Vertaisryhmä Tuutoriopettaja Hyväksytty/ 
täydennettävä 

0% 

Opiskelijahaastattelu-
tehtävän suunnitelma 

Vertaisryhmä Tuutoriopettaja Hyväksytty/ 
täydennettävä 

0% 

Opiskelijahaastattelu-
tehtävä 

Vertaisryhmä Tuutoriopettaja 0–5 20% 

Opetuksen havainnointi ja 
verkkokeskustelu 

Yksilö ja 
vertaisryhmä 

Tuutoriopettaja 0–32 pistettä 
 

20 % 

Vertaisryhmän toiminnan 
laadun arviointi 

Vertaisryhmä Vertaisryhmän 
itsearvio 

0–5 20 % 

Oppimisraportti 
 

Yksilö Tuutoriopettaja 0–5 40 % 
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kahden pedagogisen yliopistonlehtorin ja yhden 
verkkopedagogiikan asiantuntijan muodostama 
kolmen hengen tiimi. Heistä yksi pedagoginen 
yliopistonlehtori toimi verkkoryhmän ja toinen 
kaikkien muiden isojen ryhmien pääopettajana. 
Jokaisella tuutoriryhmällä oli tuutoriopettajana 
sekä pedagoginen yliopistonlehtori että verk-
kopedagogiikan asiantuntija. Tuutoriopettajien 
tehtävänä oli osallistua kontaktiopetukseen, 
ohjata tarvittaessa opiskelijoiden opiskelupro-
sessia, arvioida oppimistehtävät ja antaa palau-
tetta osallistujille.

Heterogeeniset vertaisryhmät  
oppimisen tukena

Sosiokonstruktivistisen oppimisteorian (Den-
nick, 2016) mukaan osallistujien neuvottelut ja 
merkityksen rakentaminen yhdessä ja vuorovai-
kutus ryhmässä katsotaan olennaisiksi yksilön 
oppimiselle. Lisäksi ryhmän heterogeenisuu-
den on havaittu edistävän oppimista ryhmissä 
(Howe, 2014). Siksi vertaisryhmät luotiin siten, 
että kussakin ryhmässä oli useiden eri tieteena-
lojen edustajia. Ryhmät saivat tavata joko kas-
vokkain tai verkossa. Vertaisryhmissä opiskelu 
tarjosikin mahdollisuuden harjoittaa yhteistoi-
minnallisen oppimisen taitoja (Repo, 2010) ja 
kokea, miten pysyvä vertaisryhmä voi tukea yksi-
löllistä oppimista suuressa ryhmässä (Gikandi, 
Morrow & Davis, 2011).

Vertaisryhmien toimintaa tuettiin yhteistoi-
minnallisten oppimisen periaatteiden mukai-
sesti (Johnson & Johnson, 2009; Repo, 2010; 

Verrattuna kurssin perinteiseen, lähiopetus-
painotteiseen versioon, teimme seuraavia muu-
toksia (ks. myös taulukko 2): Ensinnäkin opetta-
jien johtamien kontaktiopetustilanteiden määrä 
väheni keskimäärin kuudesta, puoli päivää tai 
koko päivän kestäneestä, tapaamisesta kah-
teen kolmen tunnin tapaamiseen. Toiseksi ryh-
män koko kasvoi keskimäärin 22 osallistujasta 
75 osallistujaan. Sen sijaan osaamistavoitteet, 
oppimistehtävät, oppimateriaalit, oppimisen 
arviointi olivat pitkälti samanlaisia kuin perintei-
selläkin kurssilla.

Kurssi jaettiin neljään ryhmään, joissa oli 
71–90 osallistujaa. Yksi ryhmistä työskenteli 
pelkästään verkossa ja kolme ryhmää osallistui 
sulautettuun opetukseen. Kaksi ryhmää toteu-
tettiin suomeksi ja kaksi englanniksi. Ryhmiä oli 
yhteensä neljä. Nämä suuret, 71–90 henkilön 
ryhmät jaettiin tuutoriryhmiin, joissa oli 20–24 
osallistujaa. Lisäksi jokainen tuutoriryhmä jaet-
tiin neljän hengen vertaisryhmiin. Kursseilla oli 
yhteensä 13 tuutoriryhmää ja 78 vertaisryhmää.

Sulautuvan opetuksen kurssin ja puhtaan verk-
kokurssin rakenne ja toteutus olivat lähes ident-
tiset. Ainoa ero oli, että verkkokurssilla kaikki 
vuorovaikutustilanteet (kontaktiopetus, vertais-
ryhmätapaamiset) järjestettiin verkkoympäris-
töjen välityksellä. Verkkokurssin alku- ja lopputa-
paamiset järjestettiin Adobe Connect -ohjelman 
välityksellä. Vertaisryhmät saivat puolestaan itse 
valita omat työympäristönsä.

Koko projektiin osallistui 12 pedagogista yli-
opistonlehtoria ja 11 verkkopedagogiikan asian-
tuntijaa. Kokonaisuuden suunnittelusta vastasi 

Taulukko 2. Yliopistopedagogiikan johdantokurssin muuttaminen massakurssiksi, tehdyt muutokset.
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keskiarvot ja -hajonnat. Ryhmien välisiä eroja 
testattiin varianssianalyysillä (One-way ANOVA). 
Lisäksi opiskelijat saivat antaa vapaamuotoista 
palautetta. Näitä vastauksia luokiteltiin aineisto-
lähtöisellä sisällönanalyysillä.

Oppimisen kannalta hyödyllisimmäksi sekä 
sulautuvan opetuksen että verkko-opetuksen 
opiskelijat olivat kokeneet oppimistehtävät: 
opiskelijahaastattelun sekä opetuksen havain-
noinnin ja siihen liittyvän verkkokeskusteluteh-
tävän. Myös ennakkotehtävät ja kurssin lopuksi 
palautettava oppimisraportti koettiin melko 
hyödyllisiksi. Lähiopetustilanteisiin ja Mood-
leen oppimisympäristönä suhtauduttiin hieman 
kriittisemmin. Kaikkein kriittisimmät arviot sai 
tuutoriopettajien toiminta. Kun verrattiin opis-
kelijoiden kokemuksia sulautuvan opetuksen ja 
verkko-opetuksen toteutuksissa, opiskelijoiden 
arviot erosivat tilastollisesti merkitsevästi lähi-
opetuksen ja tuutoriopettajien toiminnan suh-
teen. Verkko-opiskelijat kokivat kontaktiopetuk-
sen ja tuutoriopettajien toiminnan vähemmän 
hyödylliseksi kuin sulautuvan opetuksen opiske-
lijat. Tulokset on esitetty tarkemmin taulukossa 
3.

Avovastauksissa korostui vertaisryhmän mer-
kitys oppimisessa ja toisaalta riittävä yksilöllinen 
vapaus tehtävien fokusoinnissa ja aikataulutuk-
sessa. Monet verkkokurssin opiskelijat kiittivät 
siitä, että ylipäätään tarjottiin mahdollisuus suo-

Volet, Summers & Thurman, 2009). Vertais-
ryhmätyöskentelyä ohjattiin siten, että ryhmän 
jäsenten välille syntyi positiivinen keskinäis-
riippuvuus, koska tämän on todettu edistävän 
ryhmän jäsenten motivaatiota sekä lisäävän 
ryhmän kiinteyttä (Deutsch, 1949; Johnson & 
Johnson, 2009). Edellytykset ryhmän jäsenten 
väliselle keskinäisriippuvuudelle luotiin anta-
malla tarkat ohjeet erityisesti vertaisryhmätyös-
kentelyn alussa, jolloin tehtävänä oli tutustua 
laadukkaan vertaisryhmätyöskentelyn kritee-
reihin ja laatia ryhmän pelisäännöt. Ryhmän 
toiminnan laadun vaikutus loppuarviointiin oli 
myös yksi keino vaikuttaa vertaisryhmän toimin-
taan. Vertaisryhmätyöskentelyn tavoitteena oli 
lisäksi varmistaa, että jokainen osallistuja kokisi 
kuuluvansa ainakin omaan pienryhmäänsä 
kurssiryhmän muuten ollessa liian suuri yhteen-
kuuluvuuden tunteen vahvistamiselle (ks. Deci 
& Ryan, 2008).

Tehtävät ja vertaisryhmä opettivat, 
opettajat jäivät etäisiksi

Kurssin jälkeen keräsimme palautetta sekä opis-
kelijoilta että tuutoriopettajilta. Vastaajia, jotka 
osallistuivat kurssiin opiskelijana ja antoivat 
tutkimusluvan, oli yhteensä 260. Osallistujia 
pyydettiin arvioimaan kurssin eri osien hyödyl-
lisyyttä asteikolla 1–5. Vastauksista laskettiin 

Taulukko 3. Osallistujien kokemukset kurssin osien hyödyllisyydestä (skaala 1–5)
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Mammuttiloikka kannatti ja  
kehittäminen jatkuu 

Tämä mammuttiprojekti oli Helsingin yliopis-
ton yliopistopedagogiikan yksikön yhteinen 
digiloikka. Loikka kannatti ottaa! Kurssien avaa-
minen isommille ryhmille mahdollisti yhä useam-
mille halukkaille pääsyn kursseille. Opiskelijoiden 
palaute on otettu huomioon: konseptia on kehi-
tetty edelleen opiskelijapalautteen pohjalta ja 
sitä on laajennettu myös muille yliopistopedago-
giikan kursseille (yhteensä 60 op).  Moodlea on 
selkeytetty ja kontaktiopetusta on lisätty jonkin 
verran. Opettajien työnjakoa on tarkennettu, ja 
nykyisin isoilla kursseilla kahden opettajan tiimi 
on yleensä vastuussa kursseista. Vaikka pedago-
giset yliopistonlehtorit alkavat olla jo aika taitavia 
verkkopedagogiikan käyttäjiä, erityisesti verkko-
pedagogiikan asiantuntijat ovat keskeisiä yhteis-
työkumppaneita, jotta pysymme ajan tasalla 
myös verkkopedagogiikan kehityksessä.

rittaa kurssi verkossa, koska kurssin käyminen ei 
olisi muuten ollut työn ja opintojen takia mah-
dollista.

Pari viikkoa kurssin loppumisen jälkeen tuu-
toriopettajille pidettiin palautetilaisuus, jossa 
käsiteltiin opiskelijoilta tullutta palautetta sekä 
tuutoriopettajien kokemusta yhteisestä pro-
jektista. Yhteistyö pedagogisten lehtoreiden 
ja verkkopedagogisten asiantuntijoiden välillä 
oli koettu hedelmälliseksi: kaikkien osaami-
nen oli tullut paremmin näkyviin ja yhteistyö 
oli syventynyt. Tuutoriopettajien kokemukset 
heijastelivat myös opiskelijoiden kokemuksia: 
tuutoriryhmä oli jäänyt etäiseksi vähäisten kon-
taktitapaamisten myötä. Samoin Moodle tun-
tui myös tuutoriopettajista paikoitellen seka-
valta. Tuutoriopettajien kokemuksia saattaa 
myös selittää se, että vain vähän yli puolella oli 
aikaisempaa verkko-opetuskokemusta, ja siksi 
esimerkiksi taidot luoda opiskelijoihin kontakti 
verkkokurssilla olivat vähäiset.
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