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Alkusanat 

Millainen on hyvä opettaja ja miten onnistua yliopiston opetustyössä? 
Hyvän opetuksen ja opettajan luonnehdintoja on runsaasti eikä ehkä ole 
täsmävastausta kysymykseen ”Miten opettaa?” Vaikka jokainen opettaa 
omalla tavallaan ja vaikka opetus on aina sidoksissa toimintaympäristönsä 
muutoksiin, silti opettamisessa on jotain pysyvää. 

Tämä kirja kuvaa Lapin yliopiston opettamisen arkea sekä koulutuksen 
toteutuksen näkökulmia. Kirja on rakennettu näiden kahden maailman 
varaan. 

Teoksen parittomilla sivuilla kulkee yliopistoväen keskustelu kahvila Lo-
visassa. Puhevirta rakentuu pääasiassa kahden yliopistolehtorin opettamisen 
ajatuksista. Lehtoreista toisella on vuosien kokemus yliopiston opetustyöstä 
ja toinen valmistelee ensimmäistä lukuvuottaan. Keskustelu haluaa ilmen-
tää yliopisto-opettajan arjen työn laaja-alaisuutta ja siihen osallistuu moni 
kahvilassa piipahtava Lapin yliopistoyhteisön jäsen. Henkilöiden nimet ovat 
kuviteltuja, osin tapahtumatkin. 

Kirjan parillisilla sivuilla on tietoiskuja Lapin yliopistosta sekä koulu-
tuksen ja oppimispsykologian tutkimuksesta. Näiden sivujen tarkoituksena 
on täydentää kahviokeskustelun antia sekä esitellä tutkimuksen tuottamia 
vaihtoehtoja ja virikkeitä yliopistolliseen opetustyöhön.

Aloitin oman opetustyöni yliopistossa 1.8.1977. Toimin aluksi assistentti-
na Rovaniemen va. opettajankoulutuslaitoksessa, joka antoi perustan vuonna 
1979 käynnistyneelle Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osastolle, 
sittemmin Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnalle. Muistikuvat 
menneiltä vuosilta ja vuosikymmeniltä ovat osin unohtuneet, osin kirkkaina 
mielessä. Omat kokemukseni sävyttävät tämän kirjan sisältöä.

Kirja on syntynyt Merija Timosen ja Jukka Sankalan aloitteesta: keskus-
telimme kolmistaan erään opetuksen kehittämisryhmän kokouksen jälkeen 
siitä, että Lapin yliopistossa pitäisi olla opetustyön laatukäsikirja. Kiitos teille 
innostamisesta ja tuesta sekä opetustyön ehtymättömästä arvostuksesta.

Idea kirjan rakenteesta syntyi vähitellen pohtiessani sitä, millaista ope-
tustyö on Lapin yliopistossa ja miten sitä voisi kuvata tämän yliopiston 
erityispiirteiden valossa.
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Kirjan tekninen toteutus muodosti erityisen haasteensa ja siihen sain 
korvaamattoman avun koordinaattori Paula Niemelältä. Hän muotoili kuviot 
ja ideoi kirjan ulkoista asua. Suuret kiitokseni Paula! Kiitokseni LUP:in hen-
kilökunnalle, kustannuspäällikkö Anne Ruonalalle ja julkaisukoordinaattori 
Paula Kassiselle myönteisyydestä sekä asiantuntevasta ja huolellisesta työstä 
kirjan julkaisemiseksi. Taittotalo PrintOnea kiitän kirjan hyvästä taittotyöstä 
sekä Suvi Suitialaa kirjan kansien loihtimisesta. 

Kirjan sisältöön ovat vaikuttaneet monet vuosien varrella kohtaamani 
kollegat ja opiskelijat. Heistä haluan lausua parhaimmat kiitokseni varsinkin 
teille, Irja-Kaisa Lakkala, Tanja Äärelä, Suvi Lakkala, Maija Rask, Pigga 
Keskitalo, Marjatta Rautiainen, Eija Valanne ja Outi Oinas – sydämelliset 
kiitokset hienoista ajatuksistanne ja tuestanne sekä kannustavasta esimer-
kistänne yhteisellä opetuksen ja oppimisen tiellämme.

Suurimmat kiitokseni kuuluvat Satu Uusiauttille monista virikkeistä, 
oivalluksista, empatiasta ja kaikesta myönteisestä ja innostavasta yhteis-
työstä opetuksessa ja tutkimuksessa. Pro gradu -tutkielman ohjaussuhde 
on muuntunut, syventynyt ja laajentunut yliopisto-opettajan uran kannalta 
esimerkillisesti. Meidän yhteinen matkamme jatkuu ja toivon, että saamme 
mukaan yhä uusia matkakumppaneita.

Yliopisto-opetus tarjoaa opetustyötä tekeville parhaimmillaan kauaskan-
toisia onnistumisen ja arvostuksen kokemuksia sekä palkitsevia ihmissuh-
teita. Toivon kirjani tukevan yliopistomme opettajia vaativassa ja tärkeässä 
koulutustehtävässä.

Rovaniemellä 25.9.2015

Kaarina Määttä
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Lapin yliopisto

Vuonna 1979 perustettu Lapin yliopisto on monialainen ja kansainvälinen tiede- 
ja taideyliopisto, jonka koulutus- ja tutkimusaloihin kuuluvat kasvatustieteet, 
matkailu ja liiketoiminta, oikeustiede, taideteollinen ala, yhteiskuntatieteet sekä 
pohjoiset ja arktiset kysymykset. 

Tiedekunnat Opiskelijat 2014
• Kasvatustieteiden	tiedekunta • 4 349	perustutkinto-opiskelijaa
• Oikeustieteiden	tiedekunta • 346	jatkotutkinto-opiskelijaa
• Taiteiden	tiedekunta • 143	ulkomaalaista	tutkinto-opiskelijaa
• Yhteiskuntatieteiden	tiedekunta		 •	 244	saapunutta	vaihto-opiskelijaa

• 150	yliopiston	opiskelijaa
opiskeli ulkomailla

• 633	uutta	opiskelijaa
•

Henkilökunta 2014: yhteensä	633

Tutkinnot 2014 Tieteelliset julkaisut 2014
• 32 tohtorin	tutkintoa • 274 kansainväliset	ja	kansalliset
• 528 maisterin	tutkintoa refereet
• 464 kandidaatin	tutkintoa • 220	ammattiyhteisölle	ja	suurelle

yleisölle	suunnatut	julkaisut
• 220	muut	julkaisut

4715 aikuisopiskelijaa (avoin yliopisto,  
täydennyskoulutus ja ikääntyvien yliopisto) 
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– Muistatko ensimmäisen luentosi, kysyi juuri työnsä yliopistossa 
aloittanut yliopistonlehtori Keijo Sarkamo kahviossa viereensä 

istahtaneelta, vuosia yliopistossa työskennelleeltä kollegaltaan yliopistonlehtori 
Maisa Lehtoselta. 

He olivat kohdanneet toisensa tiedekunnan käytävällä ja sopineet yhteisestä 
kahvihetkestä. Keijo oli ilahtunut siitä, että hän sai tilaisuuden keskustella kai-
kesta siitä, mitä työ ja varsinkin opetus yliopistossa merkitsivät. Hyvä hetki oli 
istahtaa kahvikupin ääreen senkin vuoksi, että Lovisa-kahvio oli vielä hiljainen. 
Vain virastomestarit pitivät omaa kahvitaukoaan sohvanurkkauksessa. 

Hallintojohtaja näytti ottavan ripeästi kahvimukinsa tiskiltä kiirehtien 
reippain askelin takaisin työtehtäviin.

– Muistan kyllä hyvin kirkkaasti ensihetket luentosalissa, ja erityisesti mieleeni 
on jäänyt oma jännitys ja epävarmuus astuessani ensi kerran luentoyleisön eteen. 
Onneksi luentosali oli pieni, opiskelijoita oli vain parikymmentä ja he ottivat 
minut hyvin myönteisesti vastaan. Ehkä heitäkin jännitti, totesi Maisa palaut-
taen mieliinsä ensimmäiset muistikuvat opetuksensa alkuhetkistä. 

– Ikinä en unohda ensimmäistä työvuotta siinäkään mielessä, että opetuksen 
valmistelutyötä oli niin paljon. Koko ajan haalin kirjoja, luin, poimin niistä 
olennaisia asioita, rakentelin dioja ja materiaaleja ja mietin asioiden paino-
pisteitä. Jouduin opiskelemaan sitä, mitä muut ovat luennoimistani aiheista 
kirjoittaneet ja sanoneet ja miten ne ajatukset heijastuvat omiin tutkimuksiini 
ja näkökulmiini, muisteli Maisa.

– Kova työvuosi on siis minulla tulossa, kun se on noin vahvasti syöpynyt 
sinunkin mieleesi? tarkisteli Keijo kahviaan hörppien.

– Paljon aherrusta ensimmäinen vuosi tietenkin vaati. Se oli kiireistä aikaa, 
mutta toisaalta myös kiinnostavaa, olin uusien kynnysten edessä ja monin tavoin 
uuden oppimisen edessä. Tiesin myös, että mitä huolellisemmin valmistaudun, sitä 
helpompi on tulevina vuosina muokata, täydentää ja päivittää opetustehtäviä, 
Maisa halusi lohduttaa ja jatkoi kannustusta:

– Huomasin myös, että minulla oli lopulta paljon enemmän opetusmateriaa-
lia ja opetusteemoja kuin mitä ikinä tarvitsin. Mitä enemmän pengoin asioita 
opetusta valmistellessani, sen helpompi oli kyllä luennoilla luottaa siihen, että 
mieleen palautuivat monet aiemmin selvittämäni asiat.
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Lapin yliopiston strategia 2025 

Tehtävä: Pohjoisen puolesta, maailmaa varten

Yliopiston	visio	2025:	Lapin	yliopisto	on	kansainvälisesti	selkeästi	profiloitunut	
ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede- ja taideyliopisto.

Arvot
Lapin yliopiston strategian perustana ovat
– luovuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus
– kriittisyys ja emansipatorisuus
– yhteisöllisyys	ja	yksilöllisyys

Strateginen profiili

Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus

Globaalit taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä ilmaston lämpeneminen 
vaikuttavat korostuneesti arktisella alueella. Lapin yliopiston tutkimus ja tut-
kimukseen perustuva opetus kohdistuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, 
ympäristöön	sekä	näiden	vuorovaikutukseen.
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– Aivan, eli ei mennyt hukkaan laaja valmistelutyö. Asioita kartoittaessa
ja tietoja hakiessa sinulle karttui ikään kuin laajentuneempi tietovarasto, josta 
saattoi tarvittaessa ammentaa, tarkensi Keijo. 

– Näin siinä käy, ja on sitten helpompi kohdata opiskelijat, jotka aina virit-
tävät omaa mieltä uusiin näkökulmiin, ja itse myös aina oppii. Oikeastaan aika 
erikoista huomata, miten sama asia voi saada niin eri painotuksia opiskelijoiden 
kanssa keskusteltaessa, Maisa pohti innostuen.

– Aika rasittavaa toisaalta: miksei voisi mennä vain sillä samalla tyylillä ja
kaavalla, minkä itse valmistaa. Sehän olisi helpointa itselle, vai mitä ajattelet? 
mietti Keijo ajatellen edessä olevaa työmääräänsä.

– Voihan siihen opetukseen niinkin suhtautua, mutta jos vuodesta toiseen
toistaa vain niitä samoja itselle tuttuja asioita kuulematta opiskelijoita, koko työ 
alkaa tuntua aika puisevalta ja tylsältä. Sen sijaan kun rohkenee heittää pallon 
opiskelijoille ja valmistautuu ottamaan vastaan heiltä tulevia uusia, tuoreita 
ja joskus aivan kummallisiakin näkökulmia, oma ajattelu uudistuu. Tämä on 
kuule yhtä oppimista koko tämä yliopistotyö, kertoi Maisa omista kokemuksistaan.

Samassa viereiseen sohvanurkkaukseen tuli isohko viiden opiskelijan ryh-
mä. He puhua pulputtivat lähes yhteen ääneen ja puhe oli täynnä ihmetteleviä 
kysymyksiä. ”Mitä se tarkoitti, kun…”, ”Mihin perustui se, että…”, ”Tämä asia 
tulee varmaan vielä uudelleen esiin, ja…” Vilkkaasta puheensorinasta saattoi 
päätellä, että opiskelijat olivat juuri palanneet yhteiseltä luennolta.

Maisa-lehtori huomasi Keijon kuuntelevan mietteliäänä opiskelijoiden 
vuolasta puhetta. 

– Vasta vuosien jälkeen olen pysähtynyt miettimään, mikä tässä opetuksessa
on tärkeää tai mikä ylipäänsä yliopistotyössä on tärkeää! sai Maisa sanottua ja 
palautettua Keijon keskusteluyhteyteen.

– Ai jaa, kerrohan mikä se on? havahtui Keijo ja jäi kiinnostuneena odotta-
maan kokeneemman kollegan vastausta.

– Jos joutuisin nostamaan esiin vain yhden asian, pitäisin tärkeimpänä opis-
kelijoita, heidän oppimistaan ja hyvinvointiaan sekä heidän kannustamistaan, 
totesi Maisa.
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Strategiset painoalat

Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus
Painoalan tutkimuksessa eritellään eri toimijaryhmien intressejä suhteessa 
toimintaympäristön	ehtoihin	ja	sääntelyyn.	Tutkimuksen	tavoitteena	on	tuot-
taa tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista kestävän kulttuurisen, sosiaalisen, 
taloudellisen,	ja	ekologisen	kehityksen	näkökulmista	arktisessa	ja	pohjoisessa	
toimintaympäristössä.	Erityisinä	 tutkimuskohteina	ovat	alkuperäiskansoihin	
liittyvät teemat.

Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ
Arktisen alueen muutos vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, yhteiskuntarakenteisiin 
ja	muuttoliikkeeseen.	Yliopiston	tutkimuksessa	huomiota	kiinnitetään	pohjoiselle	
alueelle ominaisiin sosiaalisiin, taloudellisiin, poliittisiin ja koulutuksellisiin hy-
vinvointia	heikentäviin	ja	edistäviin	tekijöihin.	Yliopisto	rakentaa	monitieteistä	
muutoksen	tutkimusta	ja	kouluttaa	muuttuvan	työn	asiantuntijoita.	

Vastuullinen matkailu 
Vastuullisen matkailun tutkimuksessa korostuvat paikallisen elämänmuodon, 
maiseman	ja	rakennetun	ympäristön	yhdistyminen	matkailuelinkeinon	kehit-
tämiseen. Matkailun monitieteinen tutkimus kohdistuu etenkin vieraanvarai-
suuden politiikkaan, matkailupalveluiden muotoilemiseen ja tulevaisuuden 
matkailuympäristöjen	suunnittelemiseen.	Tutkimus	 tarjoaa	ymmärtämisen	 ja	
kehittämisen välineitä matkailuun liittyvään yhdyskuntasuunnitteluun ja mat-
kailun toimialoille. 

Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu	hyödyntää	taiteen	ja	tieteen	vuorovaikutusta	matkailun,	teol-
listen	tuotteiden,	sähköisten	palveluiden,	hyvinvointipalveluiden	sekä	esteet-
tömien	ja	turvallisten	ympäristöjen	kehittämisessä.	Palvelumuotoilun	tutkijana	
ja kouluttajana yliopisto luo edellytyksiä julkisten palvelujen, oppilaitosten ja 
yksityisen sektorin kilpailukykyiselle ja kestävälle palvelutuotannolle monikult-
tuurisessa	ympäristössä.
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Vastaus oudoksutti Keijoa. Hän oli lukenut yliopiston tiukasta rahoitusmallista 
ja siitä, kuinka yliopiston tulevaisuus riippuu sen tuloksellisuudesta. Ratkaisevaa 
on, miten hyvin yliopisto tuottaa korkeatasoista tutkimusta, julkaisuja ja eri-
tyisesti kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita, väitöskirjoja, maistereita, 
kandidaatteja ja opintopisteitä sekä hankkii ulkopuolista rahoitusta.

– Opiskelijat tärkeimpiä! Niinkö tosiaan näet työsi? Eivätkö yliopiston tulokset 
ja omien töiden painottaminen rahoitusmallin mukaan ole ensisijaisimpia, sa-
moin oma jaksaminen ja hyvinvointi? Se, että tästä kaikesta selviää kohtuudella? 
lehtori oli jo miettinyt omaa tulevaa työkenttäänsä ja sen monia vaatimuksia.

– Kyllä, kyllä, mutta mielestäni kaikki tulokset yliopistossa perustuvat lopulta 
opiskelijoiden eteen tehtyyn työhön. Kun opiskelijat sitoutetaan osaksi yliopistoa 
ja tiedekuntia, kun heidät otetaan mukaan tutkimushankkeisiin, kun he saavat 
opintosuorituksia, kun he etenevät opinnoissaan motivoituneesti, koko yliopis-
toyhteisö vahvistuu ja uudistuu. Opetus, opiskelu, oppiminen ja tutkimus ovat 
vastavuoroista ja toinen toisiaan ruokkivia, selitti Maisa.

Hän jäi miettimään hetkeksi itseään ja sitä, kuinka pyyteettömältä hänen 
työnsä kuvaus voi näyttää ja jatkoi: 

– Opetukseen satsaaminen ei ole vain epäitsekästä opiskelijoiden tukemista, 
vaan siinä onnistuminen voi olla parasta ja palkitsevinta myös itselle. Kun 
huomaa osaavansa, kun opiskelijat ovat myönteisiä ja antavat suoraa myönteistä 
palautetta työstä, se kyllä voimaannuttaa myös itseä. Mutta harvoin opetuksessa 
onnistuu ilman hyvää valmistelua, eikä aina onnistu hyvästä valmistelusta 
huolimatta.

– Opiskelijat muodostavat perustan koko yhteisömme hyvinvoinnille – he 
ovat meidän tulevaisuutemme voimavara. Toki ylipäänsä vuorovaikutus yli-
opistoyhteisön jäsenten välillä on omiaan rikastuttamaan tämän yhteisömme 
elinomaa, ja sen tutkimusta ja opetusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Yliopisto ei ole vain tutkimuslaitos, eikä yliopistoa ole ilman opiskelijoita, kiteytti 
Maisa mietteitään.





2 MITEN OTAN HUOMIOON OPISKELIJOIDEN 
ERILAISUUDEN?
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Opiskelijoiden	välillä	ilmenevät	opiskelukykyyn	heijastuvat	erot

 - kyvyt, tottumukset: opiskelijan aiempi oppimishistoria ja -kokemukset
vahvistavat	joko	osaamista	tai	riittämättömyyttä, minäpystyvyyttä tai 
avuttomuutta. Minäarvostus viittaa	yksilön	itsekunnioitukseen	ja	henki-
lökohtaisen	arvon	kokemiseen.	Aiempien	opintomenetyksestä	saatujen	
kokemusten	myötä	opiskelijalle	on	syntynyt	joko	myönteinen	tai	kielteinen	
käsitys	itsestä	oppijana.	Minäarvostus	riippuu	myös	siitä,	miten	paljon	
hän on ponnistellut itselleen tärkeiden päämäärien hyväksi. Tehokkuus-
uskomukset viittaavat oppijan omiin uskomuksiin ja odotuksiin kyvystään 
suoriutua	tietyistä	tehtävistä	tai	saavuttaa	tietyt	tavoitteet.	Käsitys	omasta	
kyvykkyydestä	tai	kyvyttömyydestä	voi	yliopistossa	entisestään	vahvistua	
tai romuttua. 

 - opiskelutaidot: oppimis- ja opiskelutyyli, kirjoittamis- ja lukemistaidot,
sekä opiskeluasenteet voivat nekin olla oppimistehtäviin innostavia tai epä-
varmuutta	aiheuttavia.	Opiskelijan	oppimisen	itsesäätelyssä,	kyvyssä	ottaa	
vastuu opiskelusta, on suuria eroja. 

 - Tiedonomaksumistavat ja oppimisstrategiat: Oppimisstrategiat	ovat
tiedonmuokkausprosesseja. Ne voidaan ryhmitellä esimerkiksi kognitii-
visiin, metakognitiiviiin ja resurssienhallintastrategioihin. Kognitiiviset 
strategiat auttavat oppijaa koodaamaan uutta materiaalia ja helpottavat 
tiedon jäsentelyä ja muokkaamista. Metakognitiiviset strategiat auttava 
oppijaa suunnittelemaan, säätelemään, tarkkailemaan ja muokkaamaan 
omia kognitiivisia prosessejaan. Resurssien hallintastrategiat auttavat 
oppijaa kontrolloimaan aikaa, ponnisteluja ja ulkopuolista apua suoriutuak-
seen tehtävistä.

 - Toimintojen kontrolli:	Toimintojen	kontrolli	viittaa	strategioihin,	joihin
yksilö	turvautuu	toteuttaakseen	omia	tavoitteitaan.	Hän	voi	kehittää	tark-
kaavaisuuttaan	ja	valita,	mihin	asiaan	tai	toimintaan	hän	keskittyy	(selec-
tive attention), hän voi vahvistaa tai palkita itseään esimerkiksi tekemällä 
hyvin	esseetehtävänsä	ja	kokemalla	siitä	tyydytystä	(motivation control), 
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Keskustelu kahden lehtorin välillä oli vasta päässyt alkuun. Ja molemmilla 
oli aikaa toisilleen: Maisasta oli mieluisa kertoa omista kokemuksistaan ja 

muistella uraansa, ja Keijolle kaikki oli uutta ja hän haki suuntaviivoja työlleen.
Kahvio Lovisa täyttyi yhä enemmän opiskelijoista. Puheensorina yltyi. Jotkut 

istuvat pareittain toinen toisiinsa vakavina keskittyen, osa oli kerääntynyt isona 
ryhmänä pöytään, jonka ympärille löytyi jatkuvasti lisätuoleja. Kahviossa viihtyi 
myös ihan yksikseen tenttikirjaansa ja läppäriinsä keskittyneitä henkilöitä.

– Opiskelijat ovat kovin erilaisia, totesi Keijo ja jatkoi:
– Jo nyt olen huomannut, että jotkut tulevat reippaasti kyselemään neuvoja

ja puhuvat avoimesti omista opintosuunnitelmistaan tai ihan omasta henki-
lökohtaisesta elämänvaiheestaan, ja jotkut näyttävät varsin varautuneilta, 
pohdiskeli lehtori.

– Opiskelijoiden erilaisuus on meille haaste. Heillä on hyvin erilaiset läh-
tökohdat ja taustakokemukset opiskelun sujuvuudesta. Osalla voi olla synkkä 
oppimishistoria eivätkä lukiokokemukset ole välttämättä vahvistaneet omaa 
oppimiskykyä, Maisa mietiskeli antaen katseensa kiertää Lovisassa, josta ei enää 
tahtonut löytyä vapaita istumapaikkoja. 

Keijolle palautui mieleen eräs havahduttava kokemus:
– Minäkin muistan käyneeni yhdessä vanhempainillassa puhumassa opiskelun

haasteista ja muistan, kuinka eräskin nuori mies tuli väliajalla luokseni murehtien 
sitä, miten hän selviää lukiosta. Hätkähdyttävinä oli, kun hän käytti lopulta 
sellaista ilmaisua, että ”minusta ei oo mihinkhän, mie en oo mithään” ja kertoi, 
kuinka huonosti hän pärjää koulussa muiden silmissä ja omastakin mielestään. 

– Onpa siinä ikävät lähtökohdat ponnistella opintojen kanssa. Mutta varmasti 
hänellä on jokin osaamisen alue tai vahvuus, jossa hän voi menestyä. Opettajan 
vaativa ja tärkeä tehtävä on keksiä ja löytää jokaiselle mahdollisuus loistaa 
jossakin taidossa tai tehtävässä. Ehkä hän on hyvä urheilija tai ideanikkari tai 
taitava organisaattori. Kun jokainen löytäisi yhdenkin voimavaran itsessään, sen 
myötä vahvistuisi monet muutkin osaamisen alueet, Maisa ajatteli ja palautti 
mieleen omia kouluaikojaan. 

– Opiskelijoiden edellytykset onnistuneen opintopolun rakentumiseksi ovat
todellakin hyvin vaihtelevia, totesi Keijo silmäillen kädessään olevaa tuoretta 
kirjasta ”Opettajatuutori yliopisto-opiskelun tukena”.

– Ei auta kuin yrittää ottaa nämä erot huomioon ja pyrkiä vaikuttamaan
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hän voi rohkaista itseään tehtävän suorittamiseen ja vakuuttaa itselleen 
pystyvänsä	suoriutumaan	tehtävästä	(emotional control) ja hän voi valita 
itselleen	mahdollisimman	häiriöttömän	oppimisympäristön	(environmen-
tal control).	Hän	voi	myös	valita	työskentelytavan	tai	-tyylin,	joka	soveltuu	
tilanteeseen	(work style).	(esim.	Entwistle	2010;	Ruohotie	2000)

 - Motivaatio: motivaation vahvuus, heikkous, ristiriitaisuus tai epäselvyys

 - yliopisto-opiskelua koskevat ennakkotiedot ja -käsitykset: opiskelun
käynnistymiseen heijastuvat toisaalta yliopisto-opiskelua koskevat odotuk-
set ja käsitykset sekä toisaalta opiskeltavan tieteenalan tai ammattikuvan 
selvyys ja tulevaisuuden näkymät valmistumisen jälkeen. 

 - persoonallisuus, empatiakyky, sosiaalinen kyvykkyys, itseluottamus, 
itsetuntemus jne.

 - opiskeluilmapiiri: opiskelijoiden,	opettajien	ja	muun	henkilökunnan
välisen	ja	keskinäisen	kanssakäymisen	ja	ilmapiirin	välittömyys	vai	etäi-
syys,	vilkkaus	vai	vähäisyys	ja	muodollisuus,	kilpailu	vai	yhteistyö,	kiire	vai	
syventyneisyys, joustavuus vai sitovuus, vaikutusmahdollisuuksien laajuus 
vai suppeus.

 - opiskelijakulttuuri: tiedekuntien väliset ja sisäiset opiskelijakulttuurien
painotukset:	ammattiin	suuntautuva,	tieteellis-akateemisen,	filosofis-
aatteellinen	tai	yhdessäolokulttuuri.	Onko	opiskelijoiden	kanssakäyminen	
yhteishakuista vai klikkiytyvää, vireää vai passiivista jne.

 - opiskelu – muu elämä:	opiskelua	tukee	muun	elämän	tasapainoisuus
ja rikkaus, kiinnostavat harrastukset, hyvät ihmissuhteet ja perhe-elämä, 
monipuolinen ja rentouttava vapaa-aika.
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siihen, että jokainen opiskelija voisi edetä opinnoissaan omista lähtökohdistaan 
käsin, oppia ja onnistua. Helppoa oppiminen ei ole, ja sitäkin voi korostaa: niin 
akateemisesti vapaata kuin opiskelu onkin, opintosuoritukset eivät tule itsekseen. 
Eikä siis opettaminenkaan ole helppoa, mietiskeli Maisa.

– Kuulin laatupäälliköltä, kuinka opiskelijoiden opintojen etenemisvauhdissa 
on suuria eroja, tarkisti Keijo.

– Aivan, jotkut saavat vauhdilla opintosuorituksia ja etenevät opinnoissaan 
hyvin ja tyytyväisinä, ja jotkut taas takeltelevat ja viipyilevät. Hidas eteneminen 
voi johtua opiskelijan omasta elämäntilanteesta, työstä ja muista tekijöistä eikä 
aina välttämättä yliopiston opetuksesta, selkiytti Maisa tilannetta.

Lehtoreiden puhellessa yksi opiskelijoista nousi kahvion tuolistaan vauhdik-
kaasti: hän oli huomannut erään yliopisto-opettajan kävelevän määrätietoisin 
askelin iPad kainalossaan kohti ilmeistä luentosalia.

– Hei, oota, mulla on yks asia, opiskelija huusi perään ja selitti sitten kaikkien 
kuullen:

– En ehdi millään tehdä niitä esseitä antamaasi määräaikaan, on niin pal-
jon kaikkea. Voinko toimittaa esseet myöhemmin? hän kuului sanovan ja juoksi 
yliopisto-opettajan perään. 

Opettaja pysähtyi ja jäi keskustelemaan opiskelijan kanssa kahden kesken.
Keijo ja Maisa jatkoivat omaa pohdintaansa ja Maisa kertoi, kuinka hänelle 

oli tullut sellainen vaikutelma, ettei opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen käytetyn 
ajan määrä aina näy opiskelijan opintosuorituksissa.

– Joku selviää ja opiskelee ripeästi opettajan kannalta vähällä vaivalla, joku 
taas vaatii jatkuvaa ohjausta ja opastusta, eikä silti tahdo edetä. Paljon ohjausta 
ja tukea saanut voi lopulta yltää opintosuoritukseen, joka tulee hyväksytyksi ihan 
rimaa hipoen. Ohjaustyön määrä ja opiskelijan etenemisen tukemiseen käytetty 
aika eivät välttämättä näy opintosuoritusten tasossa.

– Ja jotkut etenevät hurjalla vauhdilla hyvillä tuloksilla. Kerrohan, mitä 
sinä pidät hyvin edistyvien opiskelijoiden opiskelupolun salaisuutena? Ketkä 
menestyvät? kysyi Keijo-lehtori.

– Minun mielestäni opinnoissaan parhaiten etenevät he, joilla on hyvä mo-
tivaatio ja myönteinen suhtautuminen opintoihin, jotka sitoutuvat opiskeluun 
ja joilla on hyvät opiskelutaidot sekä lahjakkuutta tietenkin. Tosin nämä piirteet 
ovat monetkin oman koulu- ja oppimishistorian tulosta. 
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2.1 MOTIVAATIO

Opiskelumotivaatioiden luokittelu

Opiskelumotivaatiossa	on	kyse	opiskelua	ja	oppimista	suuntaamista,	ylläpitä-

vistä	ja	estävistä	tekijöistä.	Opiskelumotivaatio	voidaan	jakaa	viiteen	luokkaan:	
1. Estynyt	motivaatio,	jolloin	erilaiset	alitajuiset	tai	tietoiset	elämäntilantee-

seen tai ajankohtaan liittyvät ongelmat estävät tehokkaan opiskelun.
2.	 Hajaantunut	motivaatio,	jolloin	oppijalla	on	niin	paljon	erilaista	arjen	

toimintaa tai haalittuna yhtäaikaisia opintoja, ettei yksittäiseen opiskelu-
tehtävään	jää	riittävästi	aikaa. 

3.	 Selviytymismotivaatio,	jolloin	tarkoituksena	on	”mennä	sieltä,	mistä	aita
on	matalin”. 

4.	 Saavutusmotivaatio,	jolloin	oppiminen	on	haaste	ja	kilpailua	itsensä	sekä
muiden	kanssa. 

5.	 Sisäinen	motivaatio,	jolloin	oppija	on	aidosti	kiinnostunut	opittavasta
aiheesta ja haluaa kehittää itseään)

(Männikkö	&	Pohjatalo,	2015)	

Käsitys tehtävän 
tai kurssin 

vaikeudesta

Käsitys tehtävän 
tai kurssin 

edellyttämästä 
pätevyydestä

Oppijan tavoite-
orientaatio

Kurssin tai 
tehtävän 

mielekkyys

Oppimistuotokset

TulostuotoksetTehokkuus-
uskomukset

Affeaktiiviset reaktiot 
arviointitilanteissa

Itsearvostus

Kuvio 1.	Motivaation	osatekijät	(Ruohotie	2000)	
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– Mietitäänpä tuota motivaatiota. Mistä se muodostuu, mitä mieltä 
olet? Mieti vaikka omia oppimiskokemuksiasi? aloitti kokeneempi 

lehtori Maisa.
– Kunpa muistaisikin omalta kouluajalta hyvät ja huonot kokemukset ja 

voisi ottaa ne huomioon. Joitakin asioita voisi edistää ja toisia karttaa omassa 
opetustyössä! Päällimmäisenä palautuu mieleen, kuinka onnistumisen kokemukset 
innostivat. Jos sai kiitosta ja arvostusta sekä tunsi itsekin osaavansa ja onnistu-
vansa, se antoi iloa ja vauhtia. Oli mukava mennä myös sellaisille oppitunneille, 
joissa koki osaavansa ja ymmärtävänsä asioita, muisteli Keijo. 

– Kyllä, näin kävi minullekin. Epäonnistumiset ja huono osaaminen tai oppi-
aineen vaikeus jäivät minulle mieleen erityisesti liikunnasta ja käsitöistä. Nämä 
oppitunnit tuntuivat vastenmielisiltä eikä oppitunneille ollut mieluista mennä. 
Telinevoimistelu puistattaa vieläkin enkä ole käsityötuntien jälkeen sukkia ku-
tonut. Niiden oppimisen ilo tyrehtyi, kun ei oikein osannut, epävarmuus kalvoi 
mieltä ja ennakoi jo tehtäviä tehdessä epäonnistuvansa. Ei sellaisia kokemuksia 
halua ja mieluummin suuntaa mielenkiintonsa muualle niihin asioihin, jotka 
tuottavat mielihyvää, totesi Maisa.

– Motivaatio heijastuu opiskeluasenteisiin sekä käsitykseen itsestä oppijana. 
Osaanko, pystynkö, selviänkö, onnistunko – näitä kysymyksiä ei ehkä tule tie-
toisesti itselle asettaneeksi, mutta ne vaikuttavat siihen tapaan, miten opiskelu-
tehtäviin tarttuu. Epävarmuus, arkuus ja pelot epäonnistumisesta voivat saada 
aikaan jännittämistä opetustilanteissa, vaikeuksia tarttua oppimistehtäviin tai 
mennä tenttiin. Ei ole kiinnostusta, kuvasi Maisa ja pääsi jo luomaan kuvaa 
hyvästä opettajasta:

– Hyvä opettaja auttaa opiskelijaa saamaan onnistumisen kokemuksia ja vah-
vistamaan hänen uskoaan omiin kykyihinsä. Onnistumisen alueen löytäminen 
ei ole aina helppoa – mutta jokaisella opiskelijalla on tietyt vahvuusalueet, jotka 
pitäisi kyetä nostamaan esiin. Jokainen haluaa onnistua ja menestyä jollakin 
alueella, ja yliopisto-opintojen kannalta olisi hienoa, jos opiskelija kokisi juuri 
oman opintovalintansa ja koulutusohjelmansa oikeaksi.

Lehtoreiden puheen keskeytti hetkeksi näky kahvion käytävällä: kuusi tummiin 
tyylikkäisiin asuihin pukeutunutta aasialaista henkilöä seurasi yliopiston rehto-
ria tämän johdattaessa heitä kohti hallintoyksikköä. Kansainvälisten asioiden 
päällikkö oli myös joukossa. Edessä oli varmaan neuvottelu yliopistoyhteistyöstä, 
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Positiivinen enkelikehä:

Minua arvostetaan
			Opin	arvostamaan	itseäni	ja	osaamistani.
						Rohkenen	toimia	itseeni	luottaen.
									Onnistun.
													Saan	arvostusta	ja	kannustusta.
																Yllän	yhä	parempiin	suorituksiin.

Kykenen	onnistumaan	yhä	paremmin	vastoinkäymiset	sietäen.

Negatiivinen noidankehä:

Minua ei arvosteta.
			Olen	epävarma	enkä	arvosta	itseäni	ja	osaamistani.
						En	rohkene	toimia.
										Toisetkin	alkavat	epäillä	osaamistani	ja	taitojani.
															Epäonnistun.				

Alan vähätellä itseäni yhä enemmän.
Lakkaan yrittämästä ja kiinnostumasta. 

Kuvio 2. Onnistumisen	ja	epäonnistumisen	psykologiaa

Ulkoiset motiivit:	
•	 välineellisiä
•	 opiskelun	hyötyarvoihin,	opintopisteiden	tai	hyvin	arvosanojen

karttumiseen	tähtääviä	ja	käytännöllisiä
•	 opiskelu voi tuntua pakkopullalta, jota täytyy tehdä tutkinnon saamiseksi
•	 opiskelija joutuu pakottamaan itsensä opiskelemaan
•	 opiskelu voi tuntua kuormittavalta ja kuluttavalta

Sisäiset motiivit:	
•	 sisällölliseen	kiinnostukseen	nojautuvia
•	 oman oppimisen kartuttamiseen, henkisen pääoman 

laajentamiseen tähtääviä
•	 opiskelua ohjaa sisäinen innostus 
•	 oppiminen vetää puoleensa ilman ulkoista palkkiota 
•	 oppiminen on energisoivaa ja mielekkyyttä tuottavaa 
(Ryan	&	Deci	2008)
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joka näkyi yliopiston opiskelija- ja opettajavaihdon suosiona. Opiskelijoiden pu-
heensorina Lovisassa keskeytyi ja heidän mielenkiintonsa kohdistui ulkomaisiin 
vieraisiin.

– Kansainvälistyminen on yhä keskeisempi osa opetusta ja opiskelua, ja se myös
on omiaan lisäämään opiskelumotivaatiota, mietiskeli Maisa katkaisematta sitä 
arvostavaa keskittyneisyyttä, jolla Lovisassa istujat seurasivat kansainvälisen 
seurueen kulkua.



26 | Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa?

2.2 OPISKELUPOLUN ETENEMINEN

Oppimaan 
oppiminen

Opiskelijayhteisön 
jäseneksi 

integroituminen

Persoonallinen 
kehittyminen
Ammatillisen 

asiantuntijuuden 
kehittyminen

Kuvio 3.	Opettajatuutoroinnin	painopistealueet	(Määttä	2014a)

OPPIJA
4. ITSEOHJAAVA

3. SITOUTUNUT

2. KIINNOSTUNUT

1. RIIPPUVA

OHJAAJA 4. DELE-
GOIJA

1. AUKTO-
RITEETTI

2. MOTI-
VOIJA

3. AVUS-
TAJA

Kuvio 4.	Oppijan	itseohjautuvuus	ja	ohjauksen	tarve	(Grow	1991;	Voutilainen	&	
Haapaniemi	2001)
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V ieraiden poistuttua puhe Lovisassa vilkastui ja lehtorit olivat jatkamassa 
opetuksen ja opiskelun puimista. He huomasivat, kuinka kahvitiskille tuotiin 

uusia leivonnaisia.
– Hei, voisilmäpulliakin tuli nyt, haen lisää kahvia ja tuon sinullekin, jos

vain sopii, Keijo kommentoi ja oli jo menossa kohti tiskiä. 
Palattuaan hän vielä varmisti, että Maisan aikataulu salli keskustelun 

jatkuvan. 
– Onhan tämä tärkeää pysähtyä välillä miettimään omaa opettajuutta ja

opetusta kaikkineen. Tämä on nyt sitä reflektiota, jota ei liiaksi tule tehdyksi, 
totesi Maisa ja keskustelu pääsi jatkumaan – melkein.

Ennen kuin Maisa ehti tarttua kahvikuppiinsa hänen viereensä tuli opiske-
lija, joka puhui kuiskaamalla:

– Minä olen se Sasu, muistathan? Minun pitää nyt luopua siitä ensi perjantain
tentistä. En ole saanut tenttikirjoja kirjastosta ja siellä on niin pitkä lainausjono, 
etten pääse valmistautumaan tenttiin. Milloin on uusintatentti? opiskelija kysyi.

Maisa joutui toteamaan, ettei hän ole vielä selvittänyt uusintatentin ajan-
kohtaa, mutta ilmoittaa sen sitten, kun saadaan tulossa oleva tentti hoidettua. 

– Selvä homma, ja kiitos ymmärtämyksestä, totesi opiskelija lähtiessään.
Maisa katsoi Keijoa vähän hämmentyneenä:
– Aina ei tiedä, mikä se opintojen viivästymisen tai tenttiin valmistautumisen 

este todellisuudessa on, hän sanoi ja jatkoi palauttaen keskustelun opintopolun 
haasteisiin: 

– Ihanteellista olisi, jos opiskelijoilla oli selkeät tavoitteet ja käsitys opintojensa
kulusta. Mutta vaikka olisi kuinka itsenäinen ja osaava ja kyvykäs, ja vaikka 
olisi opiskelukokemustakin kosolti, silti opintojen aikana tulee eteen solmukohtia 
ja valintavaiheita. Mieltä askarruttavia kysymyksiä ja huolenaiheita herää 
opintojen aikana, näin varmaan käy, tuumiskeli Keijo. 

– Aivan varmasti. Kun vain muistelee omaakin opiskeluaikaa. Muistan, kuin-
ka opintojen alku oli yhtä kaaosta ja siinä seisottiin sormi suussa ilmoitustaulun 
äärellä. Välttämättä ei tiennyt edes, keneltä kysyä, muisteli Maisa. 

– Eikä aina tiennyt edes sitä, mitä pitää kysyä. Siksi ajatus siitä, että opiskelijat 
tulevat kysymään, jos on asiaa, ei taidakaan aina toimia, jäi Keijo pohtimaan. 

– Silti liiallinen puuttuminen opintojen kulkuun ei ole hyväksi sekään. Aina ei
tiedä, mikä on parasta, kuvasi Maisa opiskelijoiden ohjauksen vaikeutta ja jatkoi: 
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Itseohjautuvan oppijan piirteitä 
1.	 Itsensä	hyväksyminen

•	 myönteinen	käsitys	itsestä	oppijana
2.	 Suunnitelmallisuus

•	 tiedostetaan	omat	oppimistarpeet	ja	tunnetaan	keinot
niiden saavuttamiseksi

3.	 Sisäinen	motivaatio
•	 opiskellaan	esim.	ilman	ulkoista	kontrollia

4.	 Sisäistynyt	arviointi
•	 luotetaan	itsearviointiin,	mutta	hyväksytään	ulkopuolinenkin	arviointi

5.	 Vastaanottavuus	uusille	kokemuksille
•	 avoimuus,	uteliaisuus,	epäonnistumisen	sieto

6.	 Joustavuus
•	 valmius	kokeilla	ja	muuttaa	totuttuja	tapoja	tai	asetettuja	tavoitteita

7.	 Itsenäisuus
•	 valmius	valita	epätavallisia	oppimismuotoja	ja	-tapoja,	valmius	kyseenalaistaa

8.	 Yhteistyö
•	 yksin-	ja	yhdessäoppiminen,	yhteistyö	toisten	oppijoiden	ja

opettajan / tuutorin kanssa
(Koro	1998)

Vapaus:
toimintakyky

Virtaus:
aikaansaaminen

Vastuu:
merkityksellisyys

Kuvio 5.	Sisäisen	motivaation	positiivinen	kehä	(Martela	&	Jarenko	2014;	 
Järvilehto	2013)
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– Joku voi aloitella opintojaan verkkaisesti ja sitten ottaakin hurjan ki-
rin opintopisteiden keruussa. Joku toinen etenee hurjalla vauhdilla läpi koko 
opintoputken. Sitten on vielä tämä opiskelijatyyppi, jolle opinnot ja tutkinnon 
suorittaminen eivät ole etusijalla elämässä. Työ ja harrastukset ja muu elämä 
saavat enemmän tilaa.

– Minä olin itse juuri tällainen on-off-opiskelija. Välillä oli pitkiä pausseja 
opintosuorituksissa työssä ollessani ja sitten taas kirin suorituksia, kertoi Keijo.

– Sinulle sopi sellainen opiskelutahti, ja tuloksia tuli silläkin tavoin, tuumasi 
Maisa ja kuvasi sitten itseohjautuvuuden ongelmallisuutta:

– Joskus tulee ohjattavaksi sellainenkin opiskelija, joka on epävarma opin-
tojensa sujumisen osalta tai kokee riittämättömyyden tunteita selviytymisensä 
kanssa, vaikka hänelle voi selvästi osoittaa, miten paljon hän saanut aikaiseksi 
elämässään ja mihin kaikkeen hän on pystynyt yltämään. Hän on kirjoittanut 
ylioppilaaksi tai suorittanut vaadittavan ammatillisen tutkinnon, selviytynyt 
valintakokeissa, ehkä hänellä on jokin harrastus, jossa hän voi osoittaa 
lahjakkuuttaan jne. Ehkä hän vertaa itseään muihin ja kokee huonommuutta 
näkemättä sitä, mihin kaikkeen hän on jo pystynyt ja tulee pystymään.

– Miten tällaista opiskelijaa voi ohjata tai auttaa? kysyi Keijo käytännön neuvoa.
– Joitakin auttaa se, että laaditaan yhdessä opiskelupolku tai mallikartta 

siitä, missä järjestyksessä ja mitä kaikkea opinto-ohjelmaan otetaan. Kunhan 
vain saadaan se ensimmäinen opintokokonaisuus ja ensimmäiset opintopisteet 
onnistumaan, monesti siitä vahvistuu usko itseen ja tulee varmuus siitä, että 
tästä selvitään, opasti Maisa. 

Hän oli toiminut vuosia opettajatuutorina ja luonnehti työtään tuutoroinnin 
näkökulmasta:

– Opiskelijan kanssa täytyy myös keskustella opiskelun tavoitteista eli virallisesti 
sanottuna pohtia hänen osaamistavoitteitaan. Jotta opinnot etenevät opiskelijan 
on tärkeä tiedostaa omat oppimistarpeensa ja -tavoitteensa pitkällä ja lyhyellä 
tähtäimellä. Pohdinta siitä, ”mikä on tärkeää minulle” vaatii opettajan tukea ja 
tuo vastauksia myös siihen, ”millä keinoin ja miten saavutan tavoitteeni?” Silloin 
mietitään ja suunnitellaan ajankäyttö koko tutkinnon osalta sekä lukukausittain.

– Mutta varmasti monella tulee esteitä ja vaikeuksia pysyä tavoitteissaan, ei-
hän kaikkea voi ennakoida, totesi Keijo pitäen mielessään omat opiskeluvuotensa.
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Opettajatuutoroinnin	tavoitteena	on	turvata	opiskelijan	

•	 opintojen tehokas käynnistyminen

•	 opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, 
tieteellisen ajattelun kehittyminen

•	 opintojen virhevalintojen välttäminen

•	 opintojen liiallisen pitkittymisen ehkäiseminen

•	 itsenäisen toiminnan, aktiivisuuden ja motivaation tukeminen

•	 tavoitteelliseen opiskeluun ja opintojen suunnitteluun kannustaminen

•	 integroituminen	osaksi	opiskelu-	ja	tiedeyhteisöä

•	 opiskelija- ja ammatti-identiteetin kasvu

Kaiken	kaikkiaan	opettajatuutoroinnin	tavoitteena	on	varmistaa	tavoitteelliset	
ja kohtuulliset tutkintojen suorittamisajat sitouttaen opiskelijat tehokkaaseen, 
suunnitelmalliseen, laadukkaaseen ja motivoivaan opiskeluun. 
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– Kyllä, kyllä. Ja sekin täytyy tehdä selväksi, että vastoinkäymisiä ja heikko-
jakin opintosuorituksiakin voi tulla, mutta niitä voi parantaa tai sitten jatkaa 
kohti uusia opintosuorituksia, joissa voi osoittaa osaamista. Liian pitkäksi aikaa 
ei varmaan kenenkään kannata jäädä junnaamaan jonkun heikosti läpimenneen 
opintojakson uusimiseksi. 

– Niinpä, joskus voi antaa periksi, jättää silleen, vaikkei saatu arviointi 
tyydytä. Aina tulee uusia näytön paikkoja. Sehän se on niin hienoa tässä yliopisto-
opiskelussa, innostui Keijo ja jatkoi vielä itseohjautuvuuden pohdintaa:

– No niin, eli itseohjautuvuus on ihanteellinen tavoite ja siihen pitäisi jokaisen 
opiskelijan yltää. Mutta heistä ei tule itseohjautuvia ilman yliopisto-opettajan tukea 
ja kannustusta. Ulkoista palkitsemista ja palautteenantoa tarvitaan tietenkin myös.
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2.3 OPPIMISTYYLIT 

Oppimistyylejä	on	luotu	kymmeniä.	Yksi	tunnettu	luokittelu	perustuu	Kolbin	
(1984)	teoriaan	ja	neljään	oppimistyyliiin.

1. Osallistuja – akkomoidoija
– haluaa kokeilla ja toimia
– oppii parhaiten

•	 saadessaan mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja oppimistilaisuuksia
•	 toimiessaan	välittömästi,	”tässä	ja	nyt	-periaatteella”
•	 toimiessaan	työryhmässään	johtavassa	roolissa
•	 saadessaan mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien ideoiden 

kehittelemiseksi
•	 käydessään käsiksi suoraan toimeen
•	 toimiessaan ryhmässä yhdessä muiden kanssa

2. Tarkkailija – divergoija
– haluaa pohdiskella ja harkita
– oppii parhaiten

•	 saadessaan riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden pohdiskelemiseksi
•	 pysytellessään taka-alalla tapahtumien keskipisteestä
•	 saadessaan tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten
•	 pohdiskellessaan erilaisia vaihtoehtoja
•	 tuottaessaan tarkkaan mietittyjä raportteja
•	 vaihtaessaan ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa
•	 toimiessaan oman aikataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja

3. Päättelijä – assimiloija
–	haluaa	tehdä	päätelmiä	ja	yhdistellä	teoriaa	ja	käytäntöä	harkitusti
– oppii parhaiten

•	 työskennellessään	järjestelmien,	mallien,	konseptien	ja	teorioiden	parissa
•	 saadessaan tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimustapoja
•	 toimiessaan	älyllisesti	vaativassa	ympäristössä
•	 työskennellään	tarkoin	strukturoitujen,	rakenteellisten	menettelytapojen

mukaisesti
•	 tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta
•	 saadessaan tilaisuuden selvittää onnistumisten ja epäonnistumisten syitä ja 

taustoja
•	 käsitellessään monimutkaisia tilanteita tai ongelmia
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– Kaiken kaikkiaan opiskelijat oppivat eri tavoin ja ovat omaksuneet 
erilaisia oppimisstrategioita tai oppimistyylejä aiempien opiskeluko-

kemusten johdosta, totesi Maisa ja jatkoi:
– Lisäksi tiedonomaksumistavat ovat erilaisia. Joku opiskelee yksin itse asioihin

perehtymällä, toinen taas kuuntelemalla, joku testaamalla asiaa käytännössä.
Maisa ja Keijo olivat jakamassa omia käsityksiään oppimistyyleistä, kun 

iloinen opiskelija tervehti heitä tuoremehulasi kädessään:
– Hei, kiva, kun näen sut täällä! Mun pitikin kysyä sähköpostilla, mutta

varmaan voisit nyt vastata tähän mun juttuun. Voisinko mä suorittaa nyt 
alkaneen opintojakson tenttimällä eikä esseillä? Mulla on niin hirveesti niitä 
esseitä, että oon tukehtua niihin. Tentissä olis mukavampi käyä? selvitti opis-
kelija toiveikkaana.

– Ei, se tentti ei nyt käy, esseetehtävät on laadittu ihan erityisestä näkökul-
masta ja tenttikysymyksillä ei tavoitettasi sitä osaamista, mitä odotan. Mieluiten 
tehdään niin, että siirretään esseesi palautusaikaa. Voit tehdä esseet sitten, kun 
sinulla on niihin aikaa, ilmoitti Maisa.

– OK, tehdään sitten niin, vastasi opiskelija ja oli ilmeisen pettynyt vasta-
ukseen.

– Ethän vain ole haalinut tai ahnehtinut liikaa kaikenlaista opiskeltavaa?
Voihan tämän kurssin suorittaa ensi vuonnakin, jatkoi Maisa huolehtien. 

– Joo, mutta mun pitää ehdottomasti saada opintopisteitä nyt paljon, etten
menetä opintotukea, mutisi opiskelija ja jatkoi matkaansa.

Maisa kääntyi Keijon puoleen ja mietti ääneen, kuinka opetustyössä pitää 
olla joustava, mutta ihan kaikessa ei voi joustaa.

– Niin, siinäkin on varmaan opettelemista puolin ja toisin, ja mieluiten
opiskelijoiden kanssa yhdessä neuvotellen. Mutta me olimme mietiskelemässä 
näitä oppimistyylejä. Ne vaikuttavat siis siihen tapaan, jolla tietoa hankitaan 
ja käsitellään sekä tyyliin, jolla opitaan helpoimmin ja mieluiten, Keijo kokosi 
ajatuksia.

Saman tien Maisa sai hauskan idean. Hän otti iPadin laukustaan pöydälle.
– Oletko muuten itse koskaan testannut omaa oppimistyyliäsi? hän kysyi ja

vastausta odottamatta innostui: 
– Katsohan, täältä löytyy eräs testi.
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4. Toteuttaja – konvergoija
–	haluaa	kokeilla	oppimaansa	käytännössä
– oppii parhaiten

•	 tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa ongelmat ja niiden ratkaisut
•	 saadessaan riittävästi opastusta erilaisten tekniikoiden 

ja	ratkaisumallien	käytöstä
•	 saadessaan	välitöntä	palautetta	kokeiluistaan	omien	erikoisalojensa

huipputaitajilta
•	 saadessaan opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, 

joita voi itse soveltaa omalla tavallaan
•	 saadessaan	tilaisuuden	soveltaa	oppimaansa	käytäntöön
•	 painottuessaan	käytännön	asioihin

Pintasuuntautunut vai syväsuuntautunut oppimistapa

Pintasuuntautuneisuus
 - Opiskelija	pitää	kurssin	tietoja	pieninä	irrallisina	tiedonpalasina	ja	pyrkii

muistamaan asioita rutiininomaisesti
 - Opiskelijan	huomio	suuntautuu	enemmän	yksityiskohtiin	kuin	kokonai-

suuksiin niitä syvällisemmin pohtimatta
 - Lähestymistapaan liittyy usein vaikeudet säädellä omaa oppimistaan. 

Opiskelija	on	tällöin	hyvin	riippuvainen	opettajan	ja	muiden	opiskelijoi-

den vihjeistä siitä, mitä ja miten kannattaa opiskella. 

Syväsuuntautuneisuus
 - opiskelija pyrkii ymmärtämään opiskeltavaa asiaa, yhdistämään aiempaa 

tietoa uuteen asiaan, tarkastelemaan taustalla olevia periaatteita ja yhdis-
telemään	johtopäätöksiä	sekä	pohtimaan	argumentteja	

 - Opiskelijan	huomio	suuntautuu	enemmän	kokonaisuuksiin	kuin	yksityis-
kohtiin.

 - Syväsuuntautunut	opiskelija	on	yleensä	kiinnostunut	opiskeltavasta
asiasta sinänsä.

 - Lähestymistapaan puolestaan ei yleensä liity samalla tavalla vaikeuksia 
oman oppimisen säätelyssä kuin pintasuuntautuneeseen lähestymista-
paan.	Syväsuuntautuneet	opiskelijat	eivät	näin	ollen	ole	yhtä	riippuvaisia	
opettajan ja muiden opiskelijoiden vihjeistä siitä, mitä ja miten kannattaa 
opiskella
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– Oi, onpa kiinnostavaa, voitaisko katsoa nyt heti? Sinulle tämä on tietenkin 
tuttua, mutta itse ajattelen, että kun tiedän enemmän omasta oppimistyylistäni, 
osaan ehkä paremmin ottaa huomioon myös opiskelijoiden erilaiset oppimistavat, 
innostui Keijo.

Niin lehtorit istuivat tablettiensa ääressä vastaillen testikysymyksiin.
– Onpa näitä kysymyksiä paljon ja samoja asioita tässä näytetään pyörittävän. 

Ehkä ei ole aina niin helppoa valita osuvinta annetuista vastausvaihtoehdosta, 
mutta mennään nyt eteenpäin rasti rastilta, Keijo puheli vastaillessaan.

– No niin, nyt sain tuloksen: minun oppimistyylissäni on vähän kaikkea,
mutta eniten olen näköjään päättelijä. Mikä sinulla tuli tulokseksi? Eihän se 
varmaan salaisuus ole? Maisa uteli.

– Minä olen näköjään enemmänkin toteuttaja. Onpas mielenkiintoista. Täy-
tyy sitten tutkia, millainen opetus palvelee mitäkin tyyliä, Keijo mietti itseään 
opettajana.

– Tässä on vielä testi, jolla voi arvioida, mihin aistiin oppimisessa nojautuu
eniten, Maisa avasi sivun.

– Tässähän on vähemmän kysymyksiä. Tämähän käy nopeasti, totesi Keijo,
joka jo oli arvioimassa itseään ja vastailemassa kysymyksiin.

– Ahaa, minä olen puoliksi kinesteettinen ja puoliksi visuaalinen, onpa kum-
ma, ettei tuo auditiivisuus sitten olekaan kovin selvästi minua, Keijo pohdiskeli 
testin tehtyään.

– Minulla taas se näköaisti näyttää ohjaavan selkeästi eniten, paljasti Maisa 
ja vei sitten ajatuksensa yleisemmälle tasolle:

– No mutta mielenkiintoista, meidänhän pitäisi teetättää näitä myös opiske-
lijoille, tai jossain opintojen alkuvaiheessa näitä voisi selvittää. Toki nämä ovat 
mustavalkoisia ja ihminen muuttuu myös opiskelutyyleissään saamiensa kokemus-
ten pohjalta. On myös selvä, että opiskelu yliopistossa on erilaista kuin lukiossa.

– Entäs jos joku sanoo, ettei opi mitään? Mitäs me sitten näiden tyylien ja
strategioiden kanssa tehdään? Keijo pohti.

– Minusta jokainen oppii, Maisa vakuutti ja jatkoi:
– Mutta oppimisvaikeuksia tietenkin on, ja ehkä jotkut niistä selittyvät sillä, 

etteivät he ole saaneet oman oppimistyylinsä mukaista opetusta. Mutta on selvä, 
että jos opiskelijalla on esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamisvaikeus, se pitää ottaa 
erityisellä tavalla huomioon. 
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Kuulen ja unohdan,
Näen ja muistan.
Teen ja osaan.
(– Lao Tse, 600 eKr.)

Tiedonomaksumistavat eli miellejärjestelmiä ohjaavat aistit: 

Visuaalinen omaksuja
•	 Näköhavaintoon	perustuva	oppiminen:	oppii	näkemällä,	katselemalla
•	 Kuvat,	taulukot,	tekstien	muodot	ja	värit	tärkeitä	oppimisen	apuja

Auditiivinen omaksuja
•	 Kuulohavaintoon	perustuva	oppiminen:	muistaa	asioita	kuuntelemalla
•	 Muistaa helposti puheen, keskustelut, äänensävyt

Kinesteettinen omaksuja
•	 Kehon	liikkeeseen	ja	kosketukseen	perustuva	oppiminen:	oppii	tekemällä
•	 Hyvä	kehomuisti:	auttaa	palauttamaan	mieleen	asioita

Taktiilinen omaksuja
•	 Käsin	kosketteluun	perustuva	tiedon	hankinta
•	 Muistiinpanot, piirtäminen, mallien rakentaminen auttavat oppimisessa
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– Korkeakouluopintojen ohjaajahan voi olla tässä myös avuksi. Hän olikin 
esittäytymässä ensimmäisessä henkilökuntakokouksessa, Keijo muisti ja pohti 
edelleen: 

– Mikähän olisi ihanteellisin oppimistyyli?
– Hyvä kysymys, eikä niinkään helppo vastattavaksi. Ehkä parempi on kysyä, 

mikä oppimistapa johtaa korkeatasoiseen oppimiseen, Maisa mietiskeli.
– Niinpä. Ja miten opetus voi tukea korkeatasoista oppimista? Sehän on mitä 

keskeisin näkökulma.





3 MITEN SAAN OPETUKSEN TUKEMAAN OPPIMISTA?
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Kuvio 6.	Kokeellinen	oppiminen	(Kolb	1984)

Oppiminen	on	jatkuva	prosessi,	joka	perustuu	1)	oppimistilanteesta	saatavien	
kokemusten	havainnointiin,	2)	niiden	 tarkasteluun	nojautuen	omakohtaisiin	
kokemuksiin	(=	reflektio),	3)	saadun	tiedon	käsitteellistämiseen	tai	yleistämiseen	
sekä	4)	aktiivisen	kokeiluun,	jossa	uutta	tietoa	sovelletaan.	Tätä	taas	havainnoi-
daan	ja	reflektoidaan	niin,	että	oppimisen	sykli	toistuu.	(Kolb	1984)

Konstruktiivinen	oppimisnäkemys:

Oppiminen	on	aktiivista	toimintaa,	jossa	oppija
1. konstruoi eli rakentaa omien kokemustensa ja aikaisemman oppimisen

kautta tietoa
2. valikoi,	arvioi	ja	tulkitsee	informaatiota	ja
3. jäsentää sekä liittää sitä aikaisempiin tietoihinsa ja näkemyksiinsä
(Kauppila	2007)
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– V aikka opiskelijoiden välillä on suuria eroja taustatekijöissä ja opis-
kelutaidoissa, kai oppimisessa on paljon yhteisiäkin piirteitä? Keijo 

puntaroi ääneen.
Ennen kuin Maisa ehtii vastata, hallintopäällikkö oli tulossa salaattitarjotti-

men kanssa Lovisan takimmaiseen nurkkaan, jossa jo tiedekunnan tutkijatohtori 
odotti. Hallintopäällikkö pysähtyikin Maisan kohdalle:

– Täällähän sinä olet, kävin jo koputtelemassa oveesi ja olisin kohta soittanut. 
Me tarvitsisimme vielä yhden henkilön opetussuunnitelmatyöryhmään ja toivon, 
että saisimme sinut mukaan. Sopisiko tämä? kysyi hallintopäällikkö.

– No tietenkin, eihän siitä oikein kieltäytyä voi, vaikka varmasti töitä tulee sen 
kanssa. Toisaalta sillä tavoin voi sitten myös vaikuttaa siihen opetussuunnitel-
maan, Maisa vastaili ja oli toisaalta tyytyväinen, että häntä pyydettiin mukaan.

– Hienoa, sovimme sitten näin, sanoi hallintopäällikkö. Huomattuaan Keijon 
hän muisti toisenkin työryhmän:

– Kyllä näitä työryhmiä ja valmisteluryhmiä on taas tulossa runsaasti. Kei-
jollekin tulee monenmoista. Mutta ihan ensimmäisenä pyytäisin sinua meidän 
opiskelijavalintatoimikunnan jäseneksi. Se aloittaa työt jo loppusyksystä. Eihän 
sinulla ole mitään sitä vastaan? kysyi hallintopäällikkö.

– Varmaan se sopii, ja siinähän sitten näen, mitä siihen tehtävään kuuluu. 
Nyt en vielä osaa muuta sanoa, vastasi Keijo. 

– Ei se mitään ylivoimaista ole, ja kyllähän ne valintaperusteet on ensi vuotta 
ajatellen jo laadittu.

– Mutta hyvää päivänjatkoa teille, totesi hallintopäällikkö ystävällisesti hy-
myillen. Hän oli tyytyväinen, että oli saanut hoidetuksi lounaan lomassa kaksi 
tärkeää työasiaa. 

Sitten Maisa kääntyi Keijon puoleen:
– Kysyit siitä, etteikö oppimisessa ole yhteisiäkin piirteitä ja se on hyvä kysymys. 

Oppiminen on vaativaa eikä korkeatasoinen oppiminen tapahdu ilman oppijan 
omaa aktiivisuutta ja vaivannäköä. Opetuksella voidaan toki kannustaa ja 
auttaa opiskelijoiden uusien asioiden oivaltamisessa, mutta siltikin oppiminen on 
opiskelijan vastuulla eikä taitavinkaan opettaja voi oppia opiskelijan puolesta, 
Maisa pohti ja vei ajatuksensa käytäntöön:  

– Niinpä opetustilanteissa kannattaa laittaa opiskelijat töihin. Siis aktivoida 
heitä. 
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OPPIMISTEOREETTISET	LÄHESTYMISTAVAT
(Ruohotie	2000)

Tarkastelu-
näkökulma

Behavioris-
tinen orien-
taatio

Kognitiivinen 
orientaatio

Humanistinen 
orientaatio

Konstruk-
tivistinen 
orientaatio

Näkemys 
oppimispro-
sessista

Muutos käyt-
täytymisessä

Sisäinen	
henkinen pro-
sessi	(sisältäen	
oivalluksen, 
informaation	
prosessoinnin, 
muistin, ha-
vaitsemisen)

Toiminnan	
kautta sisäi-
seen täytty-
mykseen

Merkitysten 
konstruointi 
kokemuksen 
pohjalta

Opetuksen	
tehtävä

Tuottaa	toivot-
tu käyttäytymi-
sen muutos

Kehittää	 
henkistä  
kapasiteettia 
ja taitoa oppia

Tulla	itseään	
toteuttavaksi 
ja autonomi-
seksi

Konstruoida	
tietoa

Opettajan	
rooli

Luoda ympä-
ristö,	joka	lau-
kaisee halutun 
reaktion

Rakentaa	
sisältö	oppi-
misaktivitee-
tille

Auttaa koko-
naispersoo-
nallisuuden 
kehittymistä

Keskustella	
merkityksistä 
oppijan kans-
sa ja auttaa 
merkitys-
skeemojen 
rakentamista

Kuvio 7. 	Työelämävalmiudet	(Ruohotie	2000)

Elämänhallinta

Yleiset	työelämävalmiudet

Kommunikaatio
Ihmisten	ja	 
tehtävien  

johtaminen

Innovaatioiden	ja	
muutosten  

vauhdittaminen
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– Miten opiskelijoita voi aktivoida? Jotkut luennolla tulevat opiskelijat odot-
tavat, että opettaja näyttää tietonsa ja taitonsa ja hän vain ottaa passiivisena 
vastaan valmiiksi pureskellut asiat. Pitää osata pitää hyvä show, niinkö? Keijo 
kysyi.

– Toki on tärkeää valmistautua luennoille hyvin ja auttaa opiskeltavi-
en asioiden jäsentelyssä, mutta oppiminen ei ole passiivista tiedon ja taidon 
omaksumista. Oppiminen ei ole helppoa eikä oppijaa saa päästää liian helpolla. 
Erilaiset keskustelu- ja pohdintatehtävät, pari- ja ryhmäporinat, ryhmätyöt ja 
yhteistoiminnalliset oppimistehtävät edistävät oppijoiden aktiivisuutta sekä 
lisäävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä opiskelijoiden välillä, Maisa opasti.

– Mutta niitähän ei keksitä ex tempore, tuosta vaan? varmisteli Keijo.
– Niinpä, näiden tehtävien miettiminen ja valmistelu on sitä hyvän opettajan 

työtä, jota oppijat eivät ehkä tule huomanneeksi. Ja juuri niiden omakohtaisten 
tehtävien kautta monet asiat selkiintyvät oppijoille ja jäävät opiskelijoiden 
mieleen, Maisa vastasi ja jatkoi:

– Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa muistaa, että opis-
kelijoilla on jo valtava aiempi tieto- ja taitovarasto. Heidän tietämyksensä ja 
taitonsa ylittävät monissa teemoissa opettajan osaamisen. Tämä opiskelijoiden 
aikaisempi osaaminen on tärkeä ottaa huomioon. Sen varaanhan opiskelijat 
joka tapauksessa kytkevät uuden tiedon. Oppiminen on juuri uuden tiedon 
yhdistämistä vanhaan tietoperustaan. Tämä on nykyisen ns. konstruktiivisen 
oppimiskäsityksen mukainen näkemys.

– Taas jää kysymään, että miten tämä opiskelijoiden aiempi osaaminen voi-
daan ottaa huomioon? kysyi Keijo, joka kysymyksillään meni yhä syvemmälle 
opetuksen maailmaan. 

– Esimerkiksi siten, että opiskelijoille järjestetään opetuksen alkaessa lyhyt 
kirjoitushetki, jossa heitä pyydetään kertomaan omia ajatuksiaan opiskeltavas-
ta aiheesta opettajan tehtävänannon mukaisesti. Tässäkin kannattaa tarkoin 
miettiä, miten kysymyksen tai tehtävän muotoilee eli miten alkuaktivoinnin 
toteuttaa. Onnistuessaan tämä tehtävä edistää opiskelijoiden mielenkiintoa. Lu-
entojen lopussa olisi hyvä vielä palata alkukysymykseen ja tarkastella sitä, miten 
opiskelijoiden oppiminen ja ajattelu on luentojen aikana kehittynyt, Maisa kertoi. 
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JÄNNITTÄMISEN	VOITTAMINEN

Kristiina	Kunttu	ym.	(2013)	toteavat,	että	jännittäminen	on	luonnollinen	osa	
elämää,	 lähes	kaikki	 jännittävät	 joskus.	Esimerkiksi	esiintymistä	on	 jossain	
tilanteessa	jännittänyt	noin	70	%	suomalaisista.	30	%	korkeakouluopiskelijoista	
kokee	häiritsevää	jännitystä	esiintymistilanteissa	ja	10	%:lla	heistä	jännittämi-
nen aiheuttaa haittaa, joka saattaa häiritä opintojen etenemistä.

Jännittäminen	seminaaritilanteessa	voi	johtua	aiemmista	kielteisistä	esiin-
tymiskokemuksista	tai	niistä	muodostuneista	tulkinnoista	(”kukaan	ei	arvosta	
työtäni”,	”kuulijat	eivät	ole	tästä	tippaakaan	kiinnostuneita”,	”minut	halutaan	
vain	nolata”).	Itselle	asetetut	vaatimukset	ja	suoritustavoitteet	voivat	myös	olla	
niin	korkeat,	ettei	niitä	pysty	saavuttamaan	(”yksikin	poikkipuolinen	sana	saa	
minut	romahtamaan”,	”en	kestä	ainoatakaan	virhettä”).	Riittämättömyyden	
tunteet salpaavat, jos ei kykene näkemään omassa suoritustasossaan onnis-
tuneisuutta. Nämä kielteiset käsitykset ovat usein oppimisen tulosta, ja siinä 
mielessä	ne	voidaan	myös	poisoppia.	On	tärkeää	tarttua	haasteisiin,	 joissa	
voi	saada	onnistumisen	kokemuksia.	Kykyä	kiinnittää	huomiota	myönteisiin	
piirteisiin	täytyy	myös	harjoitella	–	vuorovaikutuksessa	toisten	kanssa.	Huolel-
linen valmistautuminen omaan esitelmään on oiva tapa helpottaa jännitystä.  

Kristiina	Kuntun	ym.	(2013)	ohjeita	hyväksyvän	ja	myötätuntoisen	suhtautu-
misen	oppimiseksi:
 -  kenenkään ei tarvitse olla täydellinen
 -  pyri hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet – riittävän hyvänä
 -  ole armollinen ja salliva suhteessa itseen ja muihin
 - 	 suuntaa	huomiosi	onnistumiseen.	Myönteisten	kokemusten	karttumi-

nen auttaa suhtautumaan itseen realistisesti.
 - 	 omassa	herkkyydessä	tai	ujoudessa	ei	ole	mitään	hävettävää.	Olemme	
erilaisia	ja	tarvitsemme	erilaisen	ajan	asioihin	sopeutumiseen.	Herkkyy-
dessä on paljon potentiaalia vuorovaikutustaitojen suhteen!
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– Siinä voi oma opetus ja osaaminen joutua koetukselle. Opiskelijahan voi 
jyrätä opettajan mennen tullen tiedoillaan ja taidoillaan! Sehän on noloa! Miten 
siitä selviää? Keijo puki sanoiksi oman epävarmuutensa.

– Ei opiskelijoiden tarkoitus ole jyrätä tai nolata opettajaa, ei ainakaan 
silloin, jos opettaja on valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista. Ei 
kukaan ole kaikkitietävä, eikä sellaista roolia tarvitse yrittää esittää. Oppimi-
nenkin tapahtuu yhteisöllisesti ja yhdessä asioita pohtien. Siksi rohkeus ja halu 
asettua vuorovaikutukseen oppimistilanteissa opiskelijoiden kanssa on tärkeää. 
Sitä opiskelijatkin arvostavat. Samalla heissä vahvistuu käsitys, että heidän 
näkemyksiään arvostetaan ja tämä on omiaan lisäämään oppimismotivaatiota. 
Opettajalla ei sinänsä ole tietotaitojensa osalta mitään menetettävää – aina voi 
itsekin oppia uutta ja todellisuus on niin moniulotteinen, Maisa kannusti ja 
osoitti opetustyön monimerkityksellisyyden. 

– Aika vaativaa siis on opetustyö ihan jo opiskelijoiden erilaisuuden vuoksi. 
Toisaalta kannattaa tehdä itselle selväksi, mihin opetuksella tähtää ja mitä pitää 
tärkeänä, puheli Keijo jo tyynesti.

– Niinpä, ja kyllä myös ryhmätyöt ja yhteistoiminnallisen oppimisen muodot 
edistävät opiskelijoiden aktiivisuutta ja korkeatasoista oppimista. Niiden avulla 
voi opittua asiaa ja teoriaakin kytkeä käytännön ajankohtaisiin tilanteisiin. Op-
piminen syvenee, jos oppija voi soveltaa asiaa työelämään tai muuhun todelliseen 
elämään, täydensi Maisa opetusmenetelmien kuvausta.

– Aivan, tuo työllistyminen ja työelämäkontaktit näyttävät olevan opiskelijoi-
den mielessä heti opintojen alussa. Ensimmäisessä tuutoriohjauksessa opiskelijat 
jo kyselivät, millaisiin työtehtäviin he voisivat valmistuttuaan sijoittua, kertoi 
Keijo vähän hämmästellen ja muisteli, ettei hän opintojen alkuaikoina kantanut 
huolta työllistymisestä. Silloin oli erilainen aika.





4 MITEN PIDÄN HYVÄN LUENNON?
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TYÖELÄMÄ-
YHTEYDET

OPPIMIS-
POLKU

OPETUSSUUNNITELMA
• Tieteen / taiteenalan

tutkinnon ammattikuva
• Opittavat tiedot ja taidot

• Osaamistavoitteet
• Osaamisen arviointi

YLIOPISTOYHTEISÖ
• Opintoilmapiiri

• Opiskelijakulttuuri
• Opiskelun ulkoiset puitteet

• Opintohallinto

OPISKELIJA
• Kyvyt, tottumukset
• Opiskelutaidot
• Motivaatio

• Relevantit ennakkotiedot
• Oppimistavoitteet

• Oppimisen sisäiset kriteerit
• Opiskelu – muu elämä

YLIOPISTO-OPETTAJA
• Opetus- ja ohjaustaidot

• Tieteellinen ja
pedagoginen osaaminen
• Sitoutuminen opetukseen

TUUTOROINTI
HOPS, AHOT

Kuvio 8.	Oppimispolku	ja	sen	osatekijät	(Määttä	2014a)

Mistä	syntyy	työn	imu?

a) tarmokkuus 
henkilö	kokee	olevansa	täynnä	energiaa	eikä	lannistu	 
eteen tulevista esteistä

b) omistautuminen 
henkilö	kokee	työnsä	merkittäväksi	ja	vaivan	arvoiseksi	 
ja on valmis sitoutumaan siihen

c)	 uppoutuminen 
henkilö	keskittyy	työhönsä	niin	syvällisesti,	että	aika	 
ja	ympäröivä	maailma	unohtuvat 
(Csikszentmihalyi	2008;	Uusiautti	2015)
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– Huomaan kyllä, että opettajan rooli ja koko opetustyö yliopistossa 
on muuttunut ja on entistä vaativampaa, Maisa teki yhteenvetoa 

mietteistään.
– Miten niin? Keijo kysyi.
– Tänä päivänä yliopisto-opettajat joutuvat ottamaan monipuolisemmin 

vastuun opiskelijan opintojen etenemisestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi opetustyön 
monimuotoistuminen, verkko- ja etäopetus sekä kontaktiopetus ohjauksineen kaik-
kineen vaativat jatkuvaa koulutusta uuteen. Ehkä ennen pääsi helpommalla, ja 
saattoi keskittyä enemmän oman alansa tieteelliseen asiantuntemukseen ja rajata 
vastuu omaa tieteenalaa koskevan tiedon välittämiseen. Nyt opettajan rooli on 
muuttunut sisällön asiantuntijasta opiskelijakeskeisen oppimisen edistäjäksi ja 
valmentajaksi, Maisa kuvaili opettajan roolin muutosta.

– Aivan, näinhän se on perusopetuksessa kouluissakin käynyt ja käymässä. 
Samalla myös opiskelijan rooli on muuttunut: he eivät ole enää passiivisia tiedon 
vastaanottajia, vaan aktiivisia tiedon käsittelijöitä, soveltajia ja luojia, näin 
ainakin oppikirjoissa kerrotaan, totesi Keijo.

Opettajan ja opiskelijan roolin pohdinnan keskeytti kahvikupin paikkaa 
etsivä opiskelija. Hänellä oli tärkeä kysymys eikä hän malttanut olla esittämättä 
sitä yliopistonlehtorille nähdessään tämän istuvan kahvilassa.

– Anteeksi, yksi pieni kysymys: sallitaanko tänään alkavalta luennolta yksi 
poissaolo? Minä olisin mieluusti tullut tänäänkin paikalle, mutta en saanut 
enää illansuuhun lapsenhoitajaa. Huomisesta alkaen pääsen kyllä paikalle. Teen 
tarvittaessa korvaavan tehtävän, jos sellainen on tarvis tehdä?

Ylipistonlehtori rauhoitteli opiskelijan huolta opintosuoritusten etenemisestä 
ja totesi saman tien:

– Kunhan pääset seuraaville luennoille ja kunhan otat luentopäiväkirjaa 
varten selvää tänään käsitellyistä asioista, tämä luentosarjan suorittaminen 
sitten kyllä hoituu, hän rauhoitteli opiskelijaa.

– Kiitoksia paljon, tämä oli suuri helpotus minulle, vastasi opiskelija silmin-
nähden ilahtuneena ja siirtyi toisten opiskelijatovereiden ryhmään sohvanurk-
kaukseen.
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Ulottuvuus
Tiedon  
”jakaminen”

Tietämyksen 
”rakentaminen”

1. Valtasuhde Opettajan arvovalta-  
asemaa korostava

Opettaja ”oppija oppijoiden 
joukossa”

2.  Opettajan rooli Tiedon jakaminen (frontaali-
opetus); professionalismi 
yksilöllisenä auto nomiana

Oppimisen konsulttina ja 
tyon ohjaaja na toimimi-
nen; yhteistoiminnallinen 
professionalismi

3. Oppijan rooli Tiedon (suhteellisen) passii-
vinen vastaan  ottaja; ohjattu 
yksilöllinen tyoskentely

Aktiivinen, vastuulli nen 
osallistuminen prosessiin; 
etupäässä yhteistoiminnalli-
nen oppiminen

4.  Käsitys tiedosta Esitetaan ”varmana”, tiedon
soveltaminen, ongelmien 
ratkaisu

Tiedon rakentumi nen 
prosessissa, on gelmien 
tunnistaminen

5.  Opetus - 
 suun nitelma - 
ajattelu

Hierarkkinen oppi aineksen 
jaksoitus, etukäteen määrä-
tyt sisällöt

Oppijan kokemus maailmaa 
hyödyn tävä väljempi OPS

6.  Oppijan 
oppimis-
kokemukset

Kognitiivisen asia tiedon, 
käsitteiden ja taitojen 
oppiminen: sisältö- ja 
tuotospainotteisuus

Oppimis- ja vuorovaikutus-
taitojen oppiminen tiedolli-
sen oppimisen ohella: 
prosessi painotteisuus

7.  Prosessin 
ohjaus

Opettaja valvoo ja kontrol-
loi; strukturoi tu oppiminen

Omaehtoisen, sisältä päin oh-
jautuvan op pimisen korostus

8. Motiivitekijät Ulkoiset: palkkiot ja
pakotteet; ulkoa päin tuleva 
ohjautuvuus

Sisäiset: työstä koituva tyydy-
tyksen tun ne; oma vastuu

9. Arviointi Tavoitekriteerein määritelty 
tuotosarviointi (myös suh-
teellinen arviointi)

Prosessin reflektointi ja itse-
arvioinnin ko rostus; tavoite-
pohjainen arviointi

Kuvio 9. Tiedon	jakamisesta	tiedon	rakentamiseen
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– Tämmöistä tämä on meidän yliopistossamme. Ehkä voimme olla siitä iloisia 
ja ylpeitäkin: ilmapiiri on avoin ja välitön, ja opiskelijat voivat lähestyä kysymyk-
sineen opettajia, missä sitten sattuvatkin kohtaamaan. Välitön kanssakäyminen 
auttaa ja rohkaisee opiskelijoita myös sitoutumaan yliopistomme ja opintoihin, 
näin ainakin pitää toivoa, Maisa huokasi.

– Mutta joku raja tietenkin pitää olla mihin kaikkeen venyy: kaipa sitä nyt 
kahvi- ja lounastaukonsa saa kuitenkin pitää rauhassa? Keijo ihmetteli.

– Toki, toki ja voihan opiskelijan kysymykseen vastata ehdottamalla tapaa-
misaikaa, jolloin hänen asiaansa voidaan paneutua ihan kunnolla. Silti ehkä 
on hyvä, että uskaltavat lähestyä kysymyksineen suoraan ja heti, kun joku asia 
alkaa vaivata. Helposti joku pienikin huolenaihe paisuu, jos siihen ei saa heti 
vastauksia, selvitti Maisa.

– Kyllä niitä kysymyksiä näyttää tulevan sähköpostiin melkoisella vauhdilla, 
eikä lähestymistapa tai kielisävy aina noudata kohteliaan viestinnän piirteitä. 
Mutta paras vain yrittää vastata itse asiaan. Minä taidan olla jo nyt aika 
vanhakantainen, kun odotan, että opiskelija viestissään tervehtisi ja sanoisi 
koko nimensä sekä ottaisi huomioon, että vastaus ei voi tulla ihan paluupostina, 
mietiskeli Keijo, mutta muutti sitten puheenaihetta. 

– Sinullako on alkamassa tänään luentosarja? Minua kiinnostaa kovasti se, 
miten olet valmistautunut.

– Mieluusti kerron joitakin periaatteitani tai menettelyjäni, jos niistä on 
apua, Maisa vastasi ja mietti hetken mistä aloittaisi.
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4.1 OPETUSSUUNNITELMA OHJAAMASSA

kirjoitettu ops

opetettu 
(toimeenpantu)

opittu 
(toteutunut tai 

koettu)

Kuvio 10. Opetussuunnitelmatyypit

Opiskelija	oppii	vain	osan	siitä,	mitä	opetussuunnitelmaan	on	kirjoitettu	(kirjoi-
tettu, etukäteen laadittu ops), mikä taas aina on vain osa siitä, mitä opintojaksolla 
on	opetettu	(opetettu	ja/tai	toteutuva	ops).	Toisaalta	opiskelija	oppii	myös	sel-
laista,	mikä	ei	sisälly	kirjoitettuun	eikä	opetettuun	opetussuunnitelmaan.	(esim.	
Karjalainen,	Alha	&	Jutila	2003)
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– Aina luentojen ja muidenkin opetustehtävien lähtökohta on opetus-
suunnitelma. Se ohjaa sekä opettajaa ja että opiskelijoita. Sen avulla 

opiskelijat myös osaavat ennakoida, mitä opetus pitää sisällään ja mitä heiltä 
vaaditaan. Toki kirjoitettu opetussuunnitelma saa omanlaisensa painotuksen 
opettajan tavassa toteuttaa sitä, mutta kontaktiopetuksen määrä sekä oppimisen 
arviointi ovat ennalta päätetty opetussuunnitelmassa, neuvoi Maisa.

– No niin, niihinhän pitää sitten vain perehtyä huolella, päätteli Keijo.
– Aivan, kuten myös opiskelijoiden. Opetussuunnitelma antaa opiskelijoillekin 

vastaukset yllättävän moniin kysymyksiin. Yksittäinen opintojakso liittyy aina 
suurempaan kokonaisuuteen, mikä näkyy opetussuunnitelmana ja tutkintora-
kenteina. Opetussuunnitelmasta näemme, millaisen osan vastuullamme oleva 
opintojakso muodostaa opintojen kokonaisuudesta. Voimme nähdä, mitkä ovat 
edeltäviä opintoja ja kurssimme jälkeen syventäviä opintoja eli millainen on 
opiskelijan opintopolku. Samalla voimme yrittää välttyä päällekkäisyyksiltä ja 
saamme oman opintojaksomme nivoutumaan hyvin opintojen jatkumoon, tiesi 
Maisa kertoa omista kokemuksistaan.

– Tätähän opiskelijatkin tietenkin toivovat, eikä ole meillekään mukava 
puhua asioista, jotka on jo aiemmin käsitelty, Keijo mietti.

– Myös osaamistavoitteet ohjaavat opetusta, koska ne kertovat, mitä opiskeli-
jan oletetaan osaavan sen jälkeen, kun hän on suorittanut opintokokonaisuuden 
hyväksytysti, Maisa opasti.

Hallintojohtaja näytti tulleen uudelleen Lovisan kahvijonoon nyökäten ys-
tävällisesti tervehdykseksi ohi kulkiessaan. Maisa huomasi hänen kiireisyytensä:

– Teillä näyttää olevan useamman kahvikupin mittainen palaveri?
– Joo-o, äsken pohdittiin korkeakoulun ja yliopiston yhteistä innovaatio-

ohjelmaa ja nyt alkaa yliopiston ja kaupungin yhteisen tila-ohjelman käsittely, 
kyllä näitä riittää. Mutta eipä näytä teilläkään asiat ihan hetkessä selvitä? puheli 
hallintojohtaja hiukan askeliaan hidastaen.

– Meilläkin nyt menee aikaa, ja luulimme voivamme tässä rauhassa pohtia 
opettamisen ydinasioita, mutta samalla tässä soljuvat monet muutkin työtehtävät, 
kertoi Maisa naurahtaen ja sai myös Keijon myönteisesti vakuuttumaan, että 
Lovisa on tärkeä kohtauspaikka. 

Eräs opiskelija oli istunut läheisessä pöydässä ja seurannut vaivihkaa lehto-
reiden keskustelua. Kun hallintojohtaja poistui, hän päätti ottaa oman vuoronsa.
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Osaamistavoitteet

Osaamistavoite	voidaan	ilmaistaan	verbillä,	joka	kertoo,	mitä	oppijan	odote-
taan	pystyvän	tekemään	opintojakson	lopussa.	Osaamistavoitteet	auttavat	
opettajaa keskittymään olennaiseen, tukevat kumuloituvaa oppimista sekä 
helpottavat opiskelijaa ja opettajaa hahmottamaan kunkin opintojakson mer-
kitystä	osaamisensa	kokonaisuudessa.	Tukena	voi	käyttää	ns.	Bloomin	(1972)	
tavoitetaksonomiaa:

1. muistaa	–	kyky	muistaa	asioita	siinä	muodossa	kuin	ne	on	esitetty:	listata,
tunnistaa, järjestää, kuvailla, kertoa, määritellä  

2.	ymmärtää	–	kyky	ymmärtää	ja	tulkita	oppimaansa:	luokitella,	selittää,	tulkita,
muokata, erotella, arvioida, tiivistää

3.	soveltaa	–	kyky	käyttää	tietoa	uusissa	tilanteissa	ja	ongelmanratkaisuissa:
soveltaa, käyttää, laskea, rakentaa, ratkaista

4.	analysoida – kyky pilkkoa ongelma pienempiin osiin ja ymmärtää niiden 
väliset	suhteet:	analysoida,	valita,	arvioida,	vertailla,	kritisoida,	johtaa

5.	arvioida	–	kyky	yhdistellä:	suunnitella,	kehittää,	yleistää,	järjestää	uudelleen

6.	luoda – kyky luoda jotain ainutlaatuista ja uutta, kyky arvioida ajatusten ja 
ratkaisujen	arvoa:	päätellä	ja	perustella,	suositella,	tulkita,	todistaa,	valita	ja	
perustella
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– Moi Maisa, muistathan minut? hän aloitti iloisella äänellä ja jatkoi:
– Sinä ohjasit minun graduni silloin joskus.
– No moi! vastasi Maisa tervehdykseen yllättyneenä ja muisti, kuinka gra-

duohjauksesta oli kulunut jo vuosia. Hän varmisti muistikuvaansa:
– Gradusihan valmistui kauan sitten! Mitä sinulle kuuluu? Oletko käymässä 

yliopistolla, ethän sinä enää opiskele, vai kuinka?
– Joo, mulla jäi silloin vielä puuttumaan pari kurssia, jotka nyt olen saanut 

suoritettua. Kyllä oli kuule työn ja tuskan takana järjestää tuloni ja olemiseni 
täällä kolmeksi päiväksi Porvoosta. En tahtonut millään saada aikaani järjes-
tymään. Mutta kun en suorittanut opintojani silloin aikanaan, niin nyt sitten 
joudun näkemään moninkertaisen vaivan, harmitteli opiskelija.

– Mutta nyt on sitten tutkinto kunnossa, eikö niin? Maisa varmisteli.
– On muuten, mutta vielä puuttuu yks juttu. Mulla on kaikki opinnot nyt 

muuten tehty, mutta vielä pitää lähettää se gradu sähköisenä kirjaston avoimeen 
Lauda-julkaisuarkistoon tai jotain sellaista. Sinä varmaan tiedät ohjeet. Miten 
se tapahtuu?

Maisa oli jo ottamassa laukustaan opinto-oppaan näyttääkseen ohjeet, mutta 
näki sitten kirjastonjohtajan tulevan käytävää pitkin kohti Lovisaa. 

– Ohjeet ovat kyllä opinto-oppaassa ja nettisivuillammekin, mutta kaikkein 
selkeimmän ohjeen saat kirjastonjohtajalta, joka on juuri tuolla tulossa kahville. 
Jos vain rohkenet häneltä kysyä. Hän on kyllä ystävällinen ja auttavainen, 
kannusti Maisa opiskelijaa selvittämään asiansa.

Opiskelija ilahtui neuvoista ja päätti hoitaa viimeisimmänkin vaiheen mais-
teriopinnoistaan kuntoon. Hieman häntä hämmensi, että kirjastonjohtaja oli se 
henkilö, jolta hän sai avun tähän opintojensa loppusuoraan.
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4.2 ENNAKKOVALMISTAUTUMINEN

Dialogipäiväkirja
Opiskelijoita	pyydetään	täydentämään	jokin	seuraava	tai	vaikka	kaikki	seuraavat	
aloitukset:
”Tällä	luennolla	opin,	että”
”Haluaisin	kysyä”
”Ajattelen	että”
”Minulle	on	vielä	epäselvää”.

Opiskelijat	 lukevat	vastauksiaan	 joko	suoraan	 tai	parikeskusteluina	 tai	neljän	
hengen	ryhmissä.	Opettaja	saa	vastaukset	itselleen,	tai	kokoaa	niitä	PowerPoint-
kuvaan,	lehtiötaululle	tai	interaktiiviselle	valkotaululle,	ja	voi	myös	kommentoida	
niitä. 

Mikäli päiväkirjat toteutetaan luentojen lopussa, luennoitsija voi palata nii-
hin	seuraavan	luennon	alussa.	Opiskelijat	kokevat,	että	heidän	ajatuksillaan	ja	
palautteillaan on merkitystä ja niitä arvostetaan.

Pohdintatehtävät
Jonkun	selkeän	asiakokonaisuuden	käsittelyn	 jälkeen	annetaan	opiskelijoille	
pohdintatehtävä. 

Opiskelijoita	voi	pyytää	antamaan	palautetta	kädennostolla	vastaamalla	kysy-
mykseen	”Mitä	ajatuksia	teissä	on	herännyt?”,	”Mikä	ajatus	erityisesti	koskettaa/
tuntuu	tärkeältä/vaikuttaa	oudolta”.

Luennoitsija	voi	myös	pyytää	opiskelijoita	kirjoittamaan	tiivistelmän	tai	kysy-
myksiä käsitellystä asiasta ja niitä voidaan käsitellä yhdessä ja pienessä ryhmässä. 
Näille	voi	varata	aikaa	muutaman	minuutin	luentojen	lomassa.	Opiskelijoiden	
vastauksia	voi	kerätä	ja	verrata	luennolla	esitettyihin	näkemyksiin.	2–4	minuutin	
mittainen	pohdintatehtävä	voi	olla	paikallaan	myös	luentojen	lopuksi.

Luentojen aktivointitehtäviä
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– Opetus on tietenkin paljon muutakin kuin luennointia, mutta luennot 
koetaan jotenkin yliopisto-opetuksen kruunuina ja niihin tietenkin 

kohdistuu melkoisia odotuksia uutena opettajana yliopistotyötä aloittaessasi. Pi-
ditpä luennon sitten verkossa tai fyysisesti luentosalissa, tiettyjä asioita kannattaa 
ottaa huomioon, Maisa aloitti.

Aivan kuin tilauksesta verkko-opetuksen kehittämispäällikkö tuli viereiseen 
pöytään ja Keijo muisti varmistaa itselleen tärkeän asian. Esiteltyään itsensä 
hän kysyi:

– Mahtuuhan sinne optima-koulutukseen vielä mukaan? Ilmoittauduin
vastikään ja nyt toivon, että pääsisin tähän oppiin.

– Kyllä vain, tervetuloa! Maisalle on tarjolla jatkokurssi ja lisäksi minulla
on nyt tilaisuus mainostaa teille myös tällaista sulautuvan oppimisen kurssia. Se 
on menetelmä, jossa yhdistyvät kontakti- ja verkko-opetus, tervetuloa sinnekin 
mukaan, tiedotti kehittämispäällikkö ystävällisesti ojentaen uuden koulutuksen 
esitteen.

Kahvin nautittuaan kehittämispäällikkö kertoi aloittavansa uusille opis-
kelijoille akateemisia opiskelutaitoja koskevan kurssin ja hän lähti verkko-
opetustilaan toivotellen hyvää työpäivän jatkoa. 

Lehtorit pääsivät jatkamaan keskusteluaan opetuksesta.
– No niin, oppimisympäristöstä riippumatta tärkeää opetustyössä on huo-

lellinen valmistautuminen ja aihepiiriin perehtyminen. Kannattaa hankkia 
aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, lukea ja jäsentää, miettiä, mitä asioita kan-
nattaa ottaa esiin, mitkä ovat tärkeimpiä ja kiinnostavimpia teemoja. Asioiden 
ja teemojen listauksesta lähdetään liikkeelle. Vähitellen kokonaisuus hahmottuu ja 
sisällöt kirkastuvat. Ehkä jotkut asiat jäävät ”varalle”, itselle muistiin ja mieleen 
siltä varalta, jos luentotilanne tuokin esiin tällaiset kysymykset tai jos luento-
aikataulu sallii tarkastella asioita enemmän kuin itse etukäteen ennakoi. Pitää 
siis tehdä päätös siitä, mitä asioita ainakin käsittelen, mitkä ovat tärkeimmät ja 
mitä asioita tuon esiin, jos aikaa jää tai kiinnostusta ilmenee, tuumaili Maisa. 

– Ja luentosarjan pituus tietenkin myös ohjaa asioiden valmistelua ja järjes-
telyä, ehti Keijo sanoa väliin.
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Vierustoverikeskustelut 
Helppo	aktivointitapa	on	pyytää	opiskelijoita	keskustelemaan	vierustoverin	
kanssa	jostain	aiheesta	tai	kysymyksestä	muutaman	minuutin	ajan.	Keskustelu	
voidaan purkaa esimerkiksi selvittämällä se, mitä vierustoverit ajattelivat tai 
opiskelijat voivat valita yhden keskustelluista teemoista. Näin voidaan välttyä 
paljastamasta	vastaajien	henkilöllisyyttä	–	niin	haluttaessa.	

Porinaryhmät
Porinaryhmän	muodostavat	3–5	luentosalissa	lähekkäin	istuvaa,	joita	pyydetään	
pohtimaan muutaman minuutin ajan opettajan tekemään kysymystä tai anta-
maa	ongelmaa,	ehkä	ratkaisuja	siihen.	Yhteisenä	koontina	kuullaan	vain	joitakin	
ryhmiä tai vapaaehtoisen ryhmän ajatuksia.

Väittely
Opiskelijoille	voidaan	toteuttaa	pareittain	väittely,	jossa	toiselle	annetaan	val-
miiksi	tiettyä	väitettä	tai	näkökulmaa	puolustava	tai	vastustava	rooli.	Väittelyn	
puolivälissä rooleja voidaan vaihtaa, jolloin jokainen joutuu katsomaan asiaa 
uudesta	näkökulmasta.	Yhteenveto	kootaan	perustelut.

Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät
ovat	ryhmätyöskentelymenetelmiä,	joissa	kaikilla	ryhmän	jäsenillä	on	samanlai-
sen	vastuu	työskentelystä,	ja	jokaisen	työskentelypanos	pyritään	hyödyntämään.

Lappumenetelmä:	opiskelijat	saavat	tehtäväksi	kysymyksen,	johon	he	vastaavat	
luettelemalla	asioita	(yksi	asia	yhdelle	lapulle).	Kirjoittamisen	jälkeen	opiskelijat	
jaetaan	 ryhmiin,	 ja	he	kiinnittävät	 saadut	 laput	 seinälle	 tai	pöydälle	alkaen	
ryhmitellä niitä, esimerkiksi kolmeen tärkeimpään ryhmään. Lopulta ryhmässä 
muodostetaan keskustelujen ja ryhmittelyn perusteella kokonaisnäkemys asiasta.

Palapelimenetelmä	 (cross-overgroups):	Opiskelijat	 jaetaan	ryhmiin	 ja	kullekin	
ryhmälle	annetaan	materiaali,	joka	on	jaettu	osiin.	Kukin	ryhmän	jäsen	saa	oman	
osansa	materiaalista	(palapeli).	Kukin	ryhmän	jäsen	opiskelee	oman	osuutensa	
ja kertoo sen ryhmän muille jäsenille. Lopulta ryhmä kokoaa materiaalista ko-
konaiskuvan.
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Samassa Maijan puhelin piippasi ja hän huomasi saaneensa tekstiviestin. 
– Hetkinen, hän sanoi ja otti puhelimen laukustaan.
– Ohoh, täällä on useampikin viesti. Mikähän tämä oli? Maisa luki viestiä, 

hymähti ja katsoi sitten Keijoa.
– Arvaa mitä? Joku opiskelija kyselee luentojen korvaavuustehtävää. Luentoni 

menee kuulemma päällekkäin toisen pakollisen luennon kanssa. Hoh-hoijaa, 
joskus tuntuu, että opiskelijat ahmivat liikaa opintoja, eivätkä sitten selviä 
niistä. Toisaalta meidänkin pitäisi pitää huolta, etteivät pakolliset opinnot mene 
päällekkäin. Minä vastaan hänelle lyhyesti vain, että laitan korvaavuustehtä-
vän hänen sähköpostiinsa, kunhan tästä ehdin. Annanpa nyt noiden muiden 
tekstiviestien odottaa, Maisa laittoi puhelimen laukkuunsa.

– Aika moneen meitä viedään? Pitäisi vain ottaa huomioon opiskelijoiden 
erilaiset tilanteet, mutta totta kai toivoisi, että opiskelijatkin ottavat huomioon 
meidän opettajien työn eri puolet. Tässäkin suhteessa opiskelijoissa on varmaan 
suuria eroja, eli jotkut ovat erittäin vaativia ja toiset taas erittäin kiitollisia 
saamastaan palvelusta ja tuesta. Eräät ovat sitten liiankin arkoja selvittämään 
yhtään mitään, Keijo totesi.

Maisa alkoi jatkaa opetustyön valmistelun kuvausta:
– Erityisesti olen viime vuosina yrittänyt ottaa huomioon opiskelijan op-

pimiskyvyn siten, että järjestän luennoitavat asioita tiettyyn etenemisjärjes-
tykseen: mitkä asiat ovat ydinasioita, jotka ainakin pitää selvittää, jotta sitten 
päästäisiin syvemmälle. Opiskelijoiden ymmärrystä edistää myös se, kun pohtii, 
miten opetettavat asiat kytkeytyvät toisiinsa, miten ne riippuvat toisistaan ja 
miten ne kumuloituvat. Ja kaiken kaikkiaan, mitkä ovat perusasioita, joista 
lähdetään liikkeelle.

– Mieluusti tietenkin puhuisi niistä asioista, jotka ovat itselle ajankohtai-
simpia, Keijo pohti.

– Kyllä kyllä, mutta tähän asiaan liittyy myös yksi opetustyön ammattilaisen 
haaste: koska asiat ovat meille itsellemme niin tuttuja, voi helposti käydä niin, 
että tulee ohittaneeksi perusasiat ja siirtyy suoraan itseä koskeviin kiinnostaviin 
tai ajankohtaisempiin teemoihin. Opiskelijat eivät silloin välttämättä pysy 
mukana. Heidän lähtötasonsa siis pitää ottaa huomioon. Se voi tuntua luen-
noitsijasta joskus turhauttavaltakin: käsitellä samoja perusasioita uudelleen, 
mutta jos luentoihin sisällyttää opiskelijoita aktivoivia tehtäviä, perusasiatkin 
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Kumuloituvat	 ryhmät	 (snowballing):	 lumipalloefekti	 syntyy,	 kun	opiskelijat	
keskustelevat ensin pareittain luennoitsijan antamasta tehtävästä. Muutaman 
minuutin kuluttua opiskelijapari jatkaa keskustelua toisen opiskelijaparin kans-
sa.	Kun	keskustelu	on	jatkunut	jonkin	aikaa,	neljän	hengen	ryhmä	jatkaa	toisen	
nelihenkisen ryhmän kanssa. Lumipallon ei kannata antaa kasvaa liian suureksi, 
joten	kahdeksan	hengen	ryhmä	lienee	maksimikoko.	Ryhmältä	pyydetään	lopulta	
yhteinen näkemys.

Aivoriihi	(brainstorm)	soveltuu	opetukseen	silloin,	kun	halutaan	tuottaa	ideoita.	
Ideoista	valitaan	parhaat	jatkotyöstettäväksi.	Menetelmän	vaiheet	ovat	
1. Hahmotetaan	ongelma,	johon	halutaan	ratkaisu	tavoitteen	saavuttamiseksi
2.	Vapaa	ideointi	(aivoriihi),	jolloin	tuotetaan	mahdollisimman	laaja	kooste	esteis-
tä,	jotka	vaikeuttavat	tavoitteen	saavuttamista.	Joka	ikinen	idea	kirjataan	ylös.
3. Esteiden	arviointi:	mitkä	toimivat	helposti,	mitkä	vaikeasti
4. Murretaan	esteet	ideoimalla	(aivoriihi)	ne	yksi	kerrallaan.
5. Arviointi:	 arvioidaan	 tavoitteiden	 saavuttamista	 ja	 valitaan	parhaat	 ideat
ratkaisuun pääsemiseksi.  

Muita	aktivointitapoja:

”Kolme	asiaa,	jotka	tiedät”
Opiskelijoiden	tehtävänä	on	kirjoittaa	kolme	asiaa	jotka	he	tietävät	opiskeltavasta	
aiheesta.	Tämä	tehtävä	olla	myös	luennon	alussa	valmistauduttaessa	tulevaan	
aiheeseen.

”Kerro	uusia	asia”
Opiskelijoille	annetaan	tehtäväksi	kertoa	vieressä	istuvalle	tai	pienelle	ryhmälle	
heille	jokin	mieleen	tuleva	uusia	asia/näkökulma/ajatus	opiskeltavaan	aiheeseen	
liittyen.

Virikkeenä sanomalehtiartikkeli, kuva tai esine
Opiskelijoille	annetaan	katsottavaksi	virike,	 ja	heidän	 tehtävänään	on	esittää	
kysymyksiä ja ajatuksia, joita heillä tulee mieleen virikkeestä opiskeltavaan 
asiaan liittyen
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voivat alkaa näyttäytyä uudella tavalla ja sisältöihin tulee tuoreutta, Maisa 
eritteli omaa kokemustaan.

– Minullakin on nyt melkoinen kirjojen ja nettiosoitteiden määrä odottamassa, 
eli olen haalinut paljon kaikenlaista aineista, josta luentosarjan rakennan. Nyt 
siis vain pitää tehdä valintoja ja rajauksia, oivalsi Keijo. 

– Kyllä, ja hyvä luennoitsija on sellainen, joka saa opiskelijat pohtimaan ja 
kiinnostumaan, herättää opiskelijoissa halun opiskella asiaa enemmän ja syvälli-
semmin kirjallisuuden tai oman näytetyön avulla. Useinhan luentosarjaa seuraa 
sitten opiskelijan itsenäinen työskentely kirjallisuuden parissa, Maisa selvensi.

– Aivan, eli oma osaaminen pitää näin ikään kuin alistaa opiskelijan oppi-
misen tasolle ja yrittää palauttaa mieleen opiskelijan tilanne, Keijo totesi.

– Kyllä vain. Peruskäsitteet pitää selkeyttää ja määritellä, ja myös toisto on 
tärkeä: asioita kannattaa toistaa vähän eri sanoin, neuvoi Maisa. 

– Tärkeintä ei lopulta ole se, miten hienosti opetettavat asiat itse osaa ja oival-
taa, vaan se, miten saa opiskelijat motivoitumaan, innostumaan ja tarttumaan 
opetettaviin uusiin asioihin, Keijo kuvasi opetustyön merkitystä. 

– Niinpä. Opettajan loistokkaasta osaamisesta ei ole mitään hyötyä opetus-
tilanteessa, jos opiskelijat eivät opi, jos he eivät ymmärrä opettajan puhetta tai 
eivät pysy perässä opettajan ajatuskulussa, Maisa mietti ja jatkoi vielä käytännön 
neuvoilla:

– Ja luennoidessa kannattaa myös seurata opiskelijoiden mielenkiinnon 
astetta, ”lukea yleisöä”. Jos kuulijat alkavat väsyä, menetetään katsekontakti 
tai opiskelijat alkavat kuhista keskenään, sitten on hyvä pitää tauko tai antaa 
joitakin aktivointitehtäviä.  

Maisan kännykkä piippasi ja hän sai tekstiviestin.
– Onkohan pojanpoikani asialla? Hän tarvitsee silloin tällöin kuljetusapua 

harrastuksiin, kun vanhemmat ovat kiinni töissään, puheli Maisa.
Luettuaan tekstiviestin hän näytti sen Keijolle:
– Katsohan, tämä viesti onkin opiskelijalta. Ja aika mielenkiintoinen!
Molemmat ryhtyivät lukemaan viestiä:

APUVA! Moikka Maisa!
Mulla käyny mahoton moka! Oon eläny siinä ajatuksessa että esseen pa-
lautuspäivä on 15.9.! Töissä tohinaa ja nyt 2 päivää vapaata tätä varten. 
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Ajatusjana tai hevosenkenkä
Lattiaan kuvitellaan ajatus- tai mielipideviiva tai hevosenkengän muoto, jonka 
ääripäissä	on	voimakkaimmat	näkökulmat,	ja	viivan	keskivaiheilla	näkemys	”en	
osaa	 sanoa”.	Opiskelijoita	pyydetään	asettumaan	siihen	kohtaan	viivaa,	mitä	
he ajattelevat opiskeltavasta asiasta. Viivan eri kohdissa olevat voivat esittää 
perusteluja näkemyksistään.

Tarkkailukysymykset
Luennoitsija	antaa	 luennon	alussa	 tarkkailukysymyksen	 tai	 -kysymyksiä.	Ky-
symyksen aiheita käsitellään luennon aikana ja luennon lopussa opiskelijoita 
pyydetään vastaamaan kysymyksiin.

Aukkotehtävät
Luennoitsija	antaa	opiskelijoille	luentorungon	tai	PowerPoint-dian,	joka	kattaa	
koko	asia-alueen,	mutta	 joitakin	kohtia	 jää	auki.	Opiskelijat	voivat	 luennoilla	
täydentää näitä kohtia pohdittuaan opiskeltavia asioita.

Lisäksi luennoilla mahdollisia aktivointitapoja ovat paneelikeskustelut, opetus-
simulaatiot,	roolipelit,	projektityöskentely	jne.
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Löytyykö armoa? Noh, teen ja palautan sen huomenna joka tapauksessa. 
Aurinkoterveisin Linda

– Jaaha, vai sellaista, eihän tuohon voi mitään vastata, ihmetteli Keijo ja 
häntä alkoi koko asia naurattaa.

– No joo, sitten otan hänen esseensä vastaan vähän myöhässä. Asia on näinkin 
tietenkin selvä.

Tämä oli siis vain tällainen ilmoitus, johon on tosiaan turha vastata, mie-
tiskeli Maisa ja totesi, etteivät onneksi kovin monet opiskelijat tekstiviesteillä 
ilmoittele myöhästymisistään. Hänelle palautui mieleen toinenkin opiskelijalta 
vastikään tullut viesti.

– Mitähän olisin voinut vastata tälle opiskelijalle, joka laittoi minulle oudon 
tekstiviestin: ”Hei! Onko minun tärkeää olla ensi torstain luennolla?”

– Tekstiviestissä ei ollut nimeä enkä oikein tiedä, mitä vastata. Mitä tämä 
kysymys tarkoitti? Totta kai luennolla on tärkeä olla, miksi niitä muuten pi-
dettäisiin? En ymmärrä. Vai tarkoittikohan hän kysyä että onko luennoilla 
pakollinen läsnäolo.

– Voi heitä ja voi meitä, pudisteli Keijo päätään.
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4.3 LUENTOJEN RAKENNE

90	minuutin	luentojen	rakenne-ehdotus:

1. Aloitus	(kerrotaan	luennon	tavoitteet	ja	kokonaissisältö,	orientoidaan	kuuli-
jat aiheeseen, aikaisempien tietojen aktivointi ja opiskelijoiden motivointi) 
(15	min)

2.	 Opettajan	luennointia	ja	alustusta	aiheeseen	(20	min)
3.	 Aktivoiva	tehtävä	ja	sen	purku	(20	min)
4.	 Luennon	aiheen	syventäminen	(20	min)
5.	 Luennon	päätös	(mm.	aiheen	tiivistys,	johtopäätökset,	mahdolliset	tehtä-

vänannot seuraavalla luennolle, aiheen tärkeyden ja merkityksen korostami-
nen)	(15	min)

(Nevgi,	Lonka	&	Lindblom-Ylänne	2009)

Korkea 
aktivaatiotaso

Matala
aktivaatiotaso

Mielipaha Mielihyvä

Ahdistus Innostus

Masennus Viihtyvyys

Työstressi Työn imu

Työhön
leipään-
tyminen

Työ-
tyytyväisyys

Kuvio 11.	Tunnekokemusten	kaksi	perusulottuvuutta	(Martela	&	Jarenko	2014)
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Maisan ja Keijon keskustellessa korkeakouluopintojen ohjaaja oli istunut 
viereisessä pöydässä erästä opiskelijaa kannustaen ja kuullut toisella 

korvalla, kuinka lehtorit pohtivat opettamisen kysymyksiä. Lopetettuaan ohja-
uspalaverinsa hän halusi siirtyä Maisan ja Keijon seuraan. Esiteltyään itsensä 
hän kertoi, kuinka hän on kaivannut yhteistyötä opetushenkilökunnan kanssa. 
Hän halusi toimia enemmänkin linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä.

– Saanko tulla pöytäänne? hän kysyi kertoen ensin hakevansa teetä ja kam-
panisun.

Palattuaan hän kertoi siitä, kuinka hän oli Rovaniemelle tultuaan opetellut 
leipomaan Lapin herkkuja, ohrarieskaa ja kampanisuja.

Maisa kertoi nauttivansa marjastuksesta ja tiesi useita upeita hillasoita ai-
van Rovaniemen kupeessa. Keijo kuunteli naisten tarinointia, ja mietti omaa 
kalastusharrastustaan. Sitä hän aikoi jatkaa Lapissa aivan uudella innolla.

– Mutta teillä jäi juttu kesken koskien opettamista, johdatteli ohjaaja keskus-
telun takaisin asiateemaan.

– Joo, me puhuimme luennoinnista ja siihen valmistautumisesta. Nyt kyllä 
voisin vielä selvitellä luentojen rakennetta, pääsi Maisa asiaan ja jatkoi:

– Luennoissa on aina alku, keskivaihe ja lopetus. Tämä jäsennys kannattaa 
pitää mielessä myös valmistellessa.

– Niin, itse muistaa kyllä joitakin oman opiskeluajan ikäviä kokemuksia, 
kun luennoitsija tulee luentosaliin ja toteaa, ettei ole muiden kiireidensä johdosta 
ehtinyt tätä luentoa oikein valmistaa, mutta varmaan löytämillään vanhoilla 
teksteillä nämä asiat saadaan käsiteltyä. Tällä aloituksella opiskelijalle tulee 
sellainen olo, etteivät asiat taida kovin tärkeitä ollakaan. Tai jos luennoitsija 
päättää monologi-luentonsa yhtäkkiä todeten, etteipä minulla muuta sanottavaa 
olekaan, tässä oli kaikki, ei luentosalista poistuminen ole kovinkaan riemullinen 
kokemus kenellekään, ohjaaja totesi.

– Luennon hyvä valmistelu ja opiskelijoiden innostuminen ovat myös palkit-
sevia, ja edistävät opettajankin hyvinvointia työssään. Tehty työ antaa hyvän 
mielen ja sillä tavoin jaksaa paremmin. On mukava mennä luentosaliin, kun 
tietää, että on annettavaa ja opiskelijat tulevat mukaan. Sen sijaan huono luen-
non valmistelu tai valmistautumattomuus ovat omiaan myös kuormittamaan ja 
rasittavat lopulta myös luennoitsijaa. Tyytyväisyyden tunteen saavuttamiseksi 
kannattaa tehdä työtä, Maisa tiesi.
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Suoritustaso

LoppuAlku        Luentoaika

Aktivointi-
tehtävä/
Lepo

Kuvio 12. Opiskelijoiden	suoritustason	muutokset	luentojen	aikana	verrattuna	
toisiinsa	tauotonta	ja	aktivoivaa	luentoa	(Newble	&	Cannon	2001)

tekninen filosofinen, 
tieteellinen 

”survival” itsensä ja muiden
ymmärtäminen

jäljittely persoonallinen tyyli

konkreettinen        abstrakti, kriittinen, 
perspektiivinen

Ammatillinen 
dimensio

Henkilö-
kohtainen 
dimensio

Prosessi-
dimensio

matala, 
ammatillinen
kypsyys

korkea, 
ammatillinen
kypsyys

Kuvio 13. Kehitys	kohti	ammatillista	kypsyyttä	Picklen	(1985)	mukaan.
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– Tärkeä on myös myönteinen asenne opiskelijoiden haluun ja kykyyn oppia. 
Hyvän opettajan piirre on usko ja luottamus siihen, että opiskelijat haluavat ja 
kykenevät oppimaan. Se, että heidät saa kiinnostumaan, voi vaatia joskus vähän 
enemmän ponnisteluja, ohjaaja kannusti. 

– Ja onhan tutkinto-opinnoissa varmasti myös aihealueita, jotka eivät kaik-
kia jaksa kiinnostaa. Kunhan tuntee, että saa edes yhden kiinnostumaan, se voi 
poikia paljon, Maisa rohkaisi.

– Ehkä on liiallista odottaa, että kaikki kiinnostuisivat? Keijo havahtui.
– Turha rakentaa ylimitoitettuja odotuksia itselle opettajana. Silti aina 

tapaa myös opiskelijoita, jotka tuovat jatkuvasti esiin sen, kuinka heistä nämä 
opiskeltavat teemat ovat tosi mielenkiintoisia, korkeakouluopintojen ohjaaja teki 
yhteenvetoa opiskelijoilta saamastaan palautteesta. 

– Mutta luennointiin palatakseni, kunhan saa luennon kokonaissisällön 
suunniteltua ja rakennettua, sitten kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että 
luennoilla on herättävä ja kiinnostusta synnyttävä aloitus, jäntevästi ja loogisesti 
etenevä asioiden järjestys sekä kohottava lopetus, Maisa neuvoi. 

– No niin, luentoihin kuuluvat siis luentorunko ja rakenteen jäsentely sekä 
opiskelijoiden aktivointitehtävät. Mutta entäs diat? Nekin tietenkin kuuluvat 
hyvään luentoon, Keijo pohti ja mietti samalla jo työn alla olevaa ensimmäistä 
luentosarjaansa.

– Toki, diat ja kuvat ovat olennainen osa luentoa. Diat kannattaa suunni-
tella samanaikaisesti luentojen sisällön suunnittelun kanssa. Dioihin valitaan 
olennainen sanoma, ikään kuin pelkistetään kerrottava aihepiiri helpottaen 
kuulijoiden keskittymistä tärkeimpiin kysymyksiin. Tekstin koko pitää rajata, 
ettei luennoitsijan tarvitse pahoitella yleisölle sitä, ettei kuva taida näkyä, Maisa 
antoi ohjeita. 

– Aika yleistähän on, että esitelmän pitäjä kyselee ”näettekö kaikki” ja pyytelee 
sitten anteeksi, etteivät kalvot taida näkyä kauemmas. Pahinta jos toteaa, ettei se 
nyt niin haittaakaan. Silloin jää tietenkin kysymään, miksi pitää mukana kuvia, 
jotka eivät näy ja jotka eivät ole niin tärkeitäkään, ohjaaja sanoi. 

– Jos kuvassa on paljon yksityiskohtia, kuulijoiden mielenkiinto kohdistuu 
eri yksityiskohtiin ja runsassisältöinen kuva hajottaa kuulijoiden keskittymisen, 
Maisa tiesi kertoa.
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Kuvio 14.	Opetustaidon	sisäiset	ja	ulkoiset	tekijät	(Engeström,	1982)
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Ja korkeakouluopintojen ohjaaja jatkoi ja konkretisoi:
– Jos haluat tehdä kuvista kauniita, ja lisäillä sinne kukkia ja sydämiä, ne 

ovat tietysti mukavia katsella, mutta voit kuvitella, millaisia mielleyhtymiä ja 
muistoja sekä menneiden ja tulevien kokemusten iloa tai surua vaikkapa ruu-
sun kuva voi herättää – luentoa kuuntelevan yleisön ajatukset lähtevät helposti 
harhailemaan. 

– Niinniin, ”olipa se kukkakimppu ihana yllätys!”, tai ”miksei edes kukkia 
antanut!” tai ”mitähän se keltaisen ruusun symboli taas tarkoittikaan!” – onhan 
näitä muistikuvia. Mutta että ilman diojakin voi pitää hyvän luennon! nau-
rahti Maisa.

Hän huomasi erään lehtorikollegan pysähtyneen käytävällä keskustelemaan 
toisen lehtorin kanssa. He ovat tunnettuja uraauurtavasta työstään verkko-
opetuksen toteuttajina ja edistäjinä. 

– Verkko-opetuksessa ja monimuoto-opetuksessa tämä materiaalin valmis-
taminen onkin sitten aivan oma lukunsa. Onneksi siihen saa yliopistossamme 
monipuolista apua ja tukea, totesi Maisa. 

Keijo jatkoi edelleen vakavailmeisenä tärkeää teemaa:
– Entäs jos kirjoittaa tarkkaan luennon muistiinpanot itselle ja käyttää niitä 

luennolla. Pitäisikö ne paperit vain sitten unohtaa? 
– Kun luennon sisältö on kunnossa, sitten voi päättää, lukeeko luentoa paperista 

vai pitääkö sen vapaasti. Hyvän luennon voi pitää paperista lukienkin, kunhan 
se ei vaikuta luennalta tai sisäluvulta. Paperi ei silti saa sitoa, jos luentotilanne 
synnyttää uusia ajatuksia ja mielleyhtymiä. Hyvät juhlapuheet sopii hyvin 
luettaviksi paperista, ja esimerkiksi väitöstilaisuuden alun lectio praecursoria 
luetaan aina paperista, Maisa antoi tukea Keijolle.

– Silti puheen kirjoittaminen ja sen lukeminen eli puhuminen ovat eri asia. 
Luennon pitäminen ja puheviestintä on erilaista kuin kirjallinen ilmaisu. 
Suullisessa esityksessä ei voi palata taaksepäin, ja kuulija ottaa vastaan puheen 
jatkuvasti etenevänä virtana. Sen vuoksi ilmaisuun on kiinnitettävä huomiota 
ja pysyttävä olennaisessa. Tärkeää on myös toistaa keskeisiä sisältöjä eri sanoin 
ja jättäen näin aikaa kuulijoiden kyvylle omaksua uutta tietoa, korkeakoulu-
opintojen ohjaaja neuvoi toistamiseen.

– Voi hurja, mitenkähän tulen selviämään luennoistani. Nyt jo jännittää! 
Keijo huokaisi.
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MITÄ	ON	E-OPPIMINEN	TAI	VERKKO-OPPIMINEN?

•	 tietoverkkojen	hyödyntämistä	opiskeluaiheeseen	liittyvässä	tiedonhaussa
•	 oppimismateriaalin julkaisemista verkossa
•	 oppimistehtävien julkaisemista verkossa
•	 oppimistehtäviä tai testejä, jotka oppija ratkaisee verkossa ja saa niistä ver-

kon kautta automaattisen palautteen
•	 ajankohtaisista asioista tiedottamista verkossa
•	 oppijoiden ratkaisujen julkaisemista verkossa
•	 ryhmätöitä	verkossa
•	 vuorovaikutusta verkossa
•	 oppimisympäristön	tai	-alustan	käyttöä	opetuksen	tukena
•	 monimuoto-opetusta verkossa
•	 monimuoto-opetusta verkossa maantieteellisesti kaukana toisistaan oleville 

oppijoille
•	 etäopetusta verkossa, jossa oppijat ja opettaja eivät koskaan näe toisiaan
•	 itseopiskelua verkossa. 

(Kalliala	2002;	Järvelä,	Häkkinen	&	Lehtinen	2006)	

LUOVUUS	=	LUOVU	+	LUO	UUS

Luova persoonallisuus
1. Avoin, kokemisen tapa, laaja-alaisuus
2.	 Ristiriidansietokyky
3.	 Rohkeus;	sisältä	käsin	ohjautunut	arviointi
4.	 Kyky	leikkiä	elementeillä	ja	käsitteillä
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– Melkein jokaista luennoitsijaa jännittää ja oma esiintyminen hermostuttaa. 
Voisi tietenkin ajatella, että kun on paljon luennoinut ja on hyvän luennoitsi-
jan maineessa, luentojen pitämisen kynnys nousee koko ajan. Itselle asettama 
vaatimustaso kasvaa, ja sen myötä myös jännitys. Toisaalta huolellinen valmis-
tautuminen on hyvä tapa helpottaa omaa olotilaa. Opiskelijat kyllä arvostavat 
luennoitsijaa, jolla on sanoma, joka on nähnyt vaivaa luentojensa eteen ja val-
mistautunut, joka ottaa huomioon kuulijansa ja vielä uskoo itse sanottavaansa, 
korkeakouluopintojen ohjaaja oli varma.

– Entäs jos pitää itsekin omaa luentoaihetta turhana tai tarpeettomana? 
Keijo jatkoi kysymyksiä.

– Onko sitä sitten tarpeen luennoida, mietihän sitä. Luentojen aika on 
kuitenkin rajallinen ja siihen voi valita niitä asioita, joita pitää tärkeänä tai 
joiden katsoo muodostavan perustan jatkopohdinnoille. Toisaalta voi kysyä, miksi 
jokin asia ja aihepiiri ei kiinnosta. Useimmiten sen vuoksi, että asiaa ei tunne 
riittävästi eikä siihen ole perehtynyt riittävästi. Tämä sama asiahan tulee esiin 
opiskelijoiden miettiessä opinnäytetöiden aiheenvalintaa. Mikä tahansa aihehan 
voi alkaa kiinnostaa, kun siihen perehtyy, ohjaaja tiesi.

– Luennolla tai ainakin peruskurssilla täytyy tietenkin selvittää peruskäsit-
teitä eikä se ehkä aina olekaan niin innostavaa? Silti voi ajatella, että luentojen 
avulla voi helpottaa opiskelijoiden syventymistä täydentävään kirjallisuuteen, 
ja toivottavasti siis myös motivoida, innostaa ja aktivoida heitä perehtymään, 
Maisa innosti ja jatkoi:

– Luennothan kuitenkin pidetään opiskelijoiden oppimiseksi. Omaa valmis-
tautumista helpottaa, kun saa luentojen sisältöjen rakenteen ja sen yksityiskohdat 
muokattua riittävän ajan kanssa. Riittävä asiantuntemus auttaa luennointia 
niin, että luennolla voi keskittyä olennaisimpaan eli kuulijoihin ja tarvittaessa 
joustaa luennoilla esiin tulevien teemojen käsittelyssä. Luentotilaisuus on vuoro-
vaikutustilanne, jossa on mahdollisuus saada tukea ja näkökulmia omaan työhön, 
ja niitä voi jakaa kuulijoiden kanssa. 

– Hei, mulla olisi yksi kysymys!, kuului äänekäs viesti opiskelijalta, joka oli 
kävellyt opetusta pohtivan lehtori- ja ohjaajapöydän ohi. 

– Jaaha, no mikäs se kysymys on? sai Maisa ystävällisesti sanottua.
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Tenttiakvaarion esittely

Tenttiakvaario	on	tila,	jossa	opiskelija	voi	käydä	tenttimässä	haluamanaan	
ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen käynyt tallentamassa tenttijär-
jestelmään.	Tenttiakvaariotilassa	on	tietokone	ja	valvontakamerat.

Tenttiprosessi	etenee	siten,	että	opettaja	tekee	tenttiakvaarioon	vaihtoehtois-
ten kysymysten muodostaman tenttikysymyspankin, josta järjestelmä arpoo 
tenttiin	ilmoittautuneelle	opiskelijalle	kysymykset.	Opiskelija	varaa	tenttiakvaa-
riosta	itselleen	sopivan	tenttiajan.	Prosessi	etenee	seuraavasti:

1. Opiskelija	kirjautuu	sähköiseen	tenttipalveluun	ylipiston	peruspalvelutun-
nuksella ja salasanalla ja varaa paikan tenttiakvaariojärjestelmästä.

2.	 Onnistuneesta	paikan	varauksesta	tulee	sähköpostikuittaus.
3.	 Opiskelija	käy	tenttimässä	tentin	tenttiakvaariossa	annettujen	ohjeiden

mukaisesti.
4.	 Tentin	päätyttyä	opettajalle	lähtee	sähköposti,	että	tentti	on	arvioitavissa.
5.	 Opettaja	arvioi	tentin	tenttijärjestelmässä.
6.	 Palaute	ja	alustava	arvosana	tulee	sähköpostitse	opiskelijalle.

Opettajalla	on	mahdollisuus	myös	tulostaa	tenttivastaukset,	jolloin	vastausten	
lukemiseen ei tarvita konetta tai verkkoyhteyttä.
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Opiskelija siirtyi lähemmäs Maisan pöytää ja kertoi käyneensä muutama 
päivä sitten tenttiakvaariossa suorittamassa kolmen opintopisteen laajuisen 
kirjapaketin. Hän jännitti tenttitulosta:

– Milloinkahan saan tietoa tenttituloksesta? Eihän siitä tentistä ole kulunut 
vielä montaa päivää, mutta minua niin kiinnostaa, millaisen arvion tentistä 
saan. Onnistuinkohan tentaattorin mielestä? Missä onnistuin ja missä en? 
Tiedän, että sinulla on varmasti paljon muutakin työtä, mutta tämä tenttitulos 
on niin tärkeä minulle, kertoi opiskelija.

– Onko sinulla joku erityinen syy saada tenttitulos pikaisesti? Luen tent-
tiakvaarion tenttivastauksia siinä järjestyksessä, kun niitä minulle tulee, jos ei 
ole jotain erityistä syytä. Vastauksia tulee useita lähes päivittäin, kertoi Maisa.

– Aijaa, ei ole minulla mitään muuta erityistä syytä. Enkä tietenkään halua 
kävellä muiden opiskelijoiden yli. Minua vain olisi kiinnostanut saada tieto heti, 
opiskelija osoitti ymmärtävänsä tilanteen ja oli palaamassa paikalleen.

– Odottelehan vain, kyllä saat tulokset aika pian, rauhoitteli Maisa opiskelijaa, 
jonka nimeä hän ei jäänyt kysymään. 

Tämä kuultuaan korkeakouluopintojen ohjaaja kiitti lehtoreita seurasta ja 
siirtyi äskeisen kysyjäopiskelijan pöytään. 

Myös Maisa havahtui siihen, kuinka aika oli rientänyt ja hänen oli lähdettävä 
pitämään luentonsa, ja vielä jäi hetki aikaa keskittyä siihen.

– Jatketaanko huomenna samaan aikaan samassa paikassa, hän kysyi Keijolta. 
– Ilman muuta, kiitos paljon tähänastisesta. Olet kyllä suunnattoman suureksi 

avuksi minulle, sai Keijo sanotuksi huomattuaan kuinka paljon uusia näkökulmia 
ja vahvistuksia hän oli saanut työlleen.





5 MITEN TOTEUTAN TUTKIELMASEMINAARIN 
JA OHJAUKSEN?
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Taulukko 1. Ohjaajien	ja	graduvaiheessa	olevien	opiskelijoiden	arviot	tutkimuspro-
sessin	ongelmallisimmista	vaiheista,	vaikeusjärjestyksessä	1	-	15	(Hakala	2000,	92).

Vaikein on numero 1

Vaihe
Vaikeusjärjestys  
opiskelijoiden mielestä

Vaikeusjärjestys
ohjaajien mielestä

Aiheen valinta 12 4

Kirjallisuuden	etsintä 11 9

Sisällön	suunnittelu 7 7

Tutkimustehtävän	määrittely 4 3

Teoriataustan	kehittely 2 1

Kirjallisuuden	ymmärtäminen 14 15

Mittavälineen laadinta 6 11

Empiirisen	aineiston	keruu 15 14

Analyysimenetelmien oppiminen 1 8

Menetelmien soveltaminen 3 6

Aineiston käsittely 10 13

Tulosten	liittäminen	teoriaan 5 2

Omien	tulosten	synteesi 9 5

Raportointi 13 12

Työn	kriittinen	arviointi 8 10
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– Miten eilinen luentosi onnistui? kysyi Keijo Maisan tullessa kah-
vikuppinsa kanssa Lovisaan. Keijo oli istunut Lovisassa jo tovin 

odottaen Maisaa.
– Kyllä siitä jäi hyvä mieli. On kummallista, että alkuun vähän jännittää 

ja huolettaakin, miten kaikki menee, ja sitten tulee niin hyvä mieli, kun voi 
kohdata opiskelijat ja saa heidät innostumaan. Se luento oli voimaannuttava, 
kertoi Maisa. 

Keijon ja Maisan maistellessa Lovisan leivonnaisia apulaisprofessorina 
aloittanut dosentti Milla Kumpula etsi vapaata istumapaikkaa kahvikuppei-
neen. Hän huomasi lehtoreiden innokkaan keskustelun.

– Onko teillä jokin sovittu palaveri vai saanko tulla seuraanne? hän kysyi ja 
oli jo istumassa vapaana olevalle tuolille.

– Ei meillä ole mitään erikoista, kunhan tässä mietimme opetusta ja opiske-
lijoita. Ole hyvä, istu vain seuraamme, Keijo vastasi ja Maisa nyökytti ystä-
vällisesti päätään. 

– Huhhuh, päätin juuri kandiseminaarin ensimmäisen istunnon ja nyt on 
sellainen olo, että kyllä tästä hyvin päästään vauhtiin ja eteenpäin, sai Milla 
sanotuksi huojentuneena.

– Oliko vaikeaa? kysyi Maisa odottavana.
– Oli se varmaan vähän jännitteistä. 
– Sinusta vai opiskelijoista? tarkensi Keijo.
– Varmaan molemmista, mutta eniten mietityttää, että opiskelijoilla on niin 

paljon mystisiä ennakkokäsityksiä tästäkin kandityön vaativuudesta. He perivät 
toisilta opiskelijoilta ilmeisesti melkoisen hurjiakin tarinoita, mihin kaikkiin 
sankaritekoihin heidän on yllettävä, että saavuttavat vaaditun tason.

– Erikoista se on. Samaan törmää myös graduseminaarissa. Mistä ihmeestä 
ne kauhutarinat kumpuavat? Maisa jäi ihmettelemään.

– Siellä kulkee liioitellut kertomukset siitä, kuinka tutkielman tekeminen vaatii 
ääretöntä puserrusta, pitkäaikaista painetta ja lähes yliluonnollisia taitoja. Ja 
tarinoita siivittävät puheet ymmärtämättömistä ohjaajista, ohjauksen puutteesta 
tai ohjaajien koulukuntakiistoista sekä epäilykset omista edellytyksistä suoriutua 
tutkielman laadinnasta, Milla kertoi.
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Sym-
bolit

Kuvat
Kaaviot

Liikkuvat kuvat

Näyttelyt

Opintoretket

Demonstraatiot

Dramatisoinnit

Todellisuuden mallit

Välittömät kokemukset

Kuvio 15.	Dalen	oppimiskokemusten	kartio	(Roberts	2006).

Hyvän tieteellisen tekstin kirjoittaminen
Mitä	on	tieteellinen	teksti?

Tieteellinen	teksti	kuvaa,	analysoi	ja	perustelee	tarkasteltavaa	ilmiötä	täsmällisesti	
ja selkeästi. Parhaimmillaan teksti perustuu monipuoliseen ja kriittiseen lähde-
kirjallisuuden tarkasteluun ja on kuvailevaa, analysoivaa, pohtivaa ja kriittistä. 
Erinomainen	 tieteellinen	 teksti	on	asiallista,	erittelevää,	 selkeää	 ja	 täsmällistä	
sekä johdonmukaisesti etenevää ja lukijan mielenkiinnon säilyttävää. Väittei-
den	perustelujen	 tulee	olla	pitäviä	 ja	 riittäviä.	Tieteellisen	 tekstin	ei	 tarvitse	



5 Miten toteutan tutkielmaseminaarin  ja ohjauksen? | 79

Milla jatkoi, kuinka hän oli pyytänyt opiskelijoita kertomaan seminaarin 
alussa, mikä heidän mielestään kandityössä on vaikeinta. Hän nosti kassistaan 
melkoisen paperipinon opiskelijoiden antamia käsinkirjoitettuja kirjallisia 
vastauksia.

– Hei katsotaanko vähän näitä. Täällä on tällaisia ajatuksia tai vastauksia 
kandityön vaikeuksista, Milla alkoi lukea papereita yksi kerrallaan:

”aloitus”
”alkuunpääsy” 
”mistä aloitan?”
”miten osaan kirjoittaa tieteellisesti?”
 ”kritiikki”
 ”miten saisin nopeasti tehtyä?
 ”miten tästä pääsisi eroon?”
 ”arvosanalla ei ole väliä, kunhan saan alta pois”
 ”turhuuden tunteet”
 ”eikö tätä voisi korvata jollain järkevämmällä”
 ”ei minusta kuitenkaan tule tutkijaa”
 ”hirveä työmäärä, kerätä lähteitä ja kirjoittaa, minusta ei taida olla sellaiseen”
– Onpa vain monenmoista täällä! Pitää ensi kerralla kysyä, mikä heistä on 

mukavinta tässä tutkielman laadinnassa, Milla naurahti ja keskeytti paperi-
lappujen luennan.

– Kummallisia käsityksiä on ilmassa. Eihän se kandityö tietenkään käden 
käänteessä synny, vaikka kuinka olisi ohjeita käytettävissä. Mutta ei sen pitäisi 
nyt koko opiskelumaailmaa kaataa. Monikin opiskelija on selviytynyt hyvin 
tenteistä ja esseistä ja on saanut palautetta hyvästä kirjoittamisen taidostaan ja 
siltikin epäilee osaamistaan tutkielmanteon vaiheessa, Maisa totesi.

– Eihän siinä auta muu kuin yrittää saada opiskelija näkemään kandityön 
tekemisen vaiheet luonnollisissa mitoissa, ja ohjata ja kannustaa opiskelijaa opin-
näytetyön tekemisessä vaihe vaiheelta. Lukien ja palautetta antaen, Milla mietti.

– Suurin osa opiskelijoista on luottavaisia opinnäytetyönsä suhteen. Monille 
näyttää silti tuottavan vaikeuksia työn aloitus ja aiheenvalinta. Useimmat 
kuitenkin uskovat siihen, että he tekevät opinnäytetyönsä siinä missä muutkin 
ja että ne vaiheet kuuluvat opintoihin ja tutkintoon, Maisa kertoi.
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olla kuivaa, vaan kaiken asiallisuuden ohella ilmaisussa olisi hyvä säilyttää oma 
persoonallinen tyyli.  

Prosessikirjoittamisen vaiheet opinnäytetutkielmassa

Kirjoittamaan	oppii	vain	lukemalla	ja	kirjoittamalla,	eikä	kirjoittamisen	taitojen	
harjoittelu	pääty	koskaan:	aina	voi	kehittyä	ja	harjaantua	toisilta	saadun	palaut-
teen avulla. 

Tieteellisen	kirjoittamisen	 taitoa	voi	harjoittaa	myös	prosessikirjoittamisen	
vaiheiden	avulla	(Linnakylä,	Mattinen	&	Olkinuora	1992).	Niitä	on	seitsemän:	

1. Valmistautuminen
–	on	pohjustustyötä,	jolloin	kirjataan	ylös	aiheeseen	liittyviä	tietoja,	kokemuksia
ja	mielipiteitä.	Kuviot,	luetteloinnit,	käsitekartat,	avainsanat,	ranskalaisten	viivojen	
luettelot yms. ovat kaikki tärkeitä aiheenpiirin kokonaisuuden hahmottamiseksi. 
Erilaisten	näkökulmien	löytämistä	voi	auttaa	myös	aivoriihityöskentely	pareittain	
tai ryhmissä.

2. Pääkohtien	kirjaaminen
– pyritään luetteloimaan asiat loogisemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin pääkohdat
ja oleellisuudet nousevat esiin, ja ehkä saadaan jo muoto sisällysluettelostakin.

3. Luonnostelu	ja	raakaversio
–	Kirjoitetaan	ensimmäiset	tekstiversiot,	jolloin	työn	teoriaosalle	alkaa	muotou-
tua	sisältöjä.	Raakaversiota	kirjoittaessa	muotoseikat	ja	kielenhuolto	kannattaa	
häivyttää	mielestä,	jos	ne	estävät	ajatusten	virran.	Linnakylä	ym.	(1992,	92)	ohjeis-
tavatkin:	”Kirjoita	3–15	minuuttia	taukoamatta.	Älä	lue	kirjoittamaasi.	Älä	korjaa	
virheitäsi.	Koeta	saada	mahdollisimman	paljon	ajatuksia	paperiin.	Jos	et	keksi	
uusia ajatuksia, älä lopeta kirjoittamista, vaan kirjoita esimerkiksi ’mitähän minä 
sitten	kirjoittaisin’	tai	jotain	muuta	vastaavaa.	Unohda	säännöt.	Kirjoita	vapaasti.”
– Ensimmäisen	raakaversion	jälkeen	tutkielmasta	pyydetään	palautetta	ohjaa-
jalta	ja	seminaariryhmältä.	Palautteen	myötä	tekijä	harkitsee,	mitä	muutoksia,	
lisäyksiä, poistoja tai täsmennyksiä teksti tarvitsee.
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– Tutkielmahan tarjoaa mahdollisuuden keskittyä johonkin itselle tärkeään 
ja kiinnostavaan teemaan ja voi tuottaa suuren määrän innostusta ja flow-
kokemuksia, innostui Milla. 

– Miten seminaarisi nyt sitten jatkuu? Miten saat kaiken onnistumaan? 
palautti Keijon keskustelun käytännön konkretiaan.

Ennen kuin Milla ehti vastata, tiedekunnan amanuenssi tuli kohti pöytää 
ystävällisesti tervehtien.

– Milla, seminaariryhmääsi olisi tulossa vielä kaksi lisäopiskelijaa. Heiltä oli 
mennyt WebOodin ilmoittautumisaika huomaamatta umpeen ja olivat aivan 
hädissään. Minä jo vähän lupailin heille, että sinä varmaan otat vielä nämä 
mukaan. 

– Joo, totta kai. Iso ryhmähän minulla on, mutta siellä on myös heitä, jotka 
ovat jo tehneet sivuaineessa tutkielman, ja pari graduvaiheessakin olevaa. Sit-
ten on mukana hyvin epävarmoina työtään aloittavia. Ehkä juuri se ryhmän 
monipuolisuus on opiksi ja kannustukseksi kaikille. 

– Nämä uudet ovat jo pitkällä kandiopinnoissaan ja heillä oli myös selkeät 
tavoitteet tutkinnon suorittamisen kanssa, amanuenssi tiesi kertoa.

– Hienoa! Minä autan heitä. Kerro heille, että ottavat yhteyttä ja tulevat 
mukaan, Milla vastasi ystävällisesti. 

– Kiitos paljon! Opiskelijat ovat varmasti huojentuneita ja minä myös nyt, 
kun tämä asia saatiin näin hyvin järjestymään, hymyili amanuenssi ja jatkoi 
matkaansa.

Milla kääntyi Keijoa kohti ja kertoi, että uusien opiskelijoiden mukaantulo 
sotkee vain jo tehtyä suunnitelmaa esitysvuoroista ja opponeerauksista, mutta 
uskoi saavansa ne asiat hoitumaan. Joustettava on.

Saman tien yksi opiskelija tervehti Millaa arasti ja kysyi hiljaisella äänellä:
– Voisikohan minun esitysvuoroani vielä kuitenkin siirtää myöhemmäksi? En 

ole vielä riittävän selvillä, mistä kandityön teen ja on niin paljon kaikenlaista 
muutakin.

Milla kertoi menevänsä vartin kuluttua työhuoneeseensa ja pyysi opiskelijaa 
käväisemään luonaan. 

– Ok, sopii mieluusti, sanoi opiskelija vakavailmeisenä ja siirtyi toiseen pöy-
tään, jossa opiskelijatoveri oli odottamassa.
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4. Muokkaus	ja	syventäminen
– Kirjoitetaan	uudet	versiot,	 joissa	otetaan	huomioon	saatu	palaute.	Aihetta
syvennetään, luetaan lisää, tutustutaan uusiin lähteisiin, samoin kirjoitettujen 
asioiden	järjestystä	sekä	painopisteitä	saatetaan	muuttaa.	Eri	lähteistä	tulevan	
tiedon kriittinenkin tarkastelu, eri asiaperusteiden tai vaihtoehtojen puntarointi 
sekä	monipuolinen	argumentointi	ovat	tärkeitä.	Tässäkin	vaiheessa	on	parempi	
kirjoittaa	mieluummin	 liikaa	kuin	 liian	vähän.	Eikä	vieläkään	kannata	huoleh-
tia	kielenhuollosta,	koska	sen	voi	 tehdä	myöhemmin.	On	 tarpeetonta	yrittää	
kirjoittaa	heti	 valmista	 tekstiä.	Kirjoittamista	ohjaa	 se,	minkä	kokee	 tekstin	
päätarkoitukseksi.
– Pyydetään palaute muokkaantuneesta versiosta ja erityisesti sen pulmakoh-
dista.

5.	Toimittaminen
– Otetaan	huomioon	saatu	palaute	ja	muokataan	tekstin	asiasisältö	ja	rakenne
(eteneekö	asioiden	kehittely	johdonmukaisesti,	onko	kokonaisuus	tasapainoi-
nen, onko jokainen luku ja otsikko tarpeen ja oikealla paikalla, puuttuuko jotain, 
ovatko kaikki kuviot ja taulukot tarpeen ja oikeassa paikassa, onko lähdeviitteet 
merkitty	oikein	ja	täsmällisesti	jne.).	Tässä	vaiheessa	kirjoitetaan	myös	pohdinta	
sekä johdanto.

6. Oikoluku
–	Kiinnitetään	huomio	oikeinkirjoitukseen	ja	ulkoasuun.	Tekstinkäsittelyohjelma
auttaa, mutta kirjoitusvirheiden ohella kannattaa kiinnittää huomiota sanavalin-
toihin, virkkeiden ja lauseiden selkeyteen ja pituuteen yms. 

7. Julkistaminen	ja	arviointi
– Tutkielma	julkistetaan	tutkielmaseminaarin	ryhmälle,	ja	se	tulee	arvioiduksi

tutkielmalle asetettujen kriteerien valossa. Arvioinnin tekee ohjaaja, mutta hän 
voi	pyytää	arviointia	myös	tekijältä	itseltään	sekä	seminaariryhmän	jäseniltä.	
(Esim.	Kinnunen	&	Löytty	2002;	Lonka,	Lonka,	Karvonen	&	Leino	2006;	Määttä	
2004b.)
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Opiskelijat näyttivät vaihtavan kuulumisia ja kumpikin osoitti suurta kiin-
nostusta toinen toistensa tilanteille. Hetkisen kuluttua toinenkin heistä palasi 
Millan luo, ja hänelläkin oli mieltä vaivaava kysymys:

– Anteeksi, että minäkin vielä häiritsen. Minua huolettaa kanditutkielman 
arvosana. Jos etenen huonosti enkä pysty tekemään kaikkea tarvittavaa tavoittei-
deni mukaisesti, vaikuttaako tutkielman heikko arvosana koko tutkinnon tasoon?

– Vai sellaiset huolet sinulla on, toisti Milla opiskelijan sanoja ja ehdotti sitten:
– Meidän pitää keskustella tästä enemmän kahden kesken. Kerron sinulle 

kriteerit ja kerron ne myös seminaarissa. Älä ota tästä paineita itsellesi. Kyllä se 
kandityö varmasti etenee niin, että olet tyytyväinen. Katsotaan yhdessä vaihe 
vaiheelta, rauhoitteli Milla.

– No joo, varmaan sitten, kiitos, myönsi opiskelija jo hymynhäivähdys kas-
voillaan.
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5.1 TUTKIELMASEMINAARIN VAIHEET 

Tutkielmaseminaarin ohjelma -ehdotus

Kandidaatintutkielmaseminaariin	voisi	sisältyä	aloitusseminaari,	käsittelysemi-
naareja, joiden määrä riippuu seminaarin osanottajien määrästä, sekä loppu-
seminaari.

Aloitusseminaari;	orientaatiota

• Alkuinformaationa	tai	-orientointina	seminaariryhmän	jäsenille	kerrotaan
kandidaatintutkielman	tekemisen	prosessi	sekä	keskustellaan	työn	etene-
misen vaiheista, laajuudesta, arviointikriteereistä sekä sen vaatimasta ajasta
ja	työmäärästä.

• Osanottajat	esittäytyvät	tuoden	esiin	myös	tavoitteensa	sekä	mahdolliset
ennakkokäsityksensä kandidaatintutkielmasta. Näin voidaan keskustelun
avulla	täsmentää	työskentelyn	tavoitteita	sekä	purkaa	mahdollisia	esteitä.

• Ohjaaja	kertoo	omasta	toiminnastaan,	roolistaan	ja	vastuustaan	kandidaa-
tintyön	ohjaajana.	Samoin	hän	tuo	esiin	opiskelijan	oikeuden	henkilökoh-
taiseen ohjaukseen sekä velvollisuuden tehdä vaaditut tehtävät sovitun
aikataulun mukaan.

• Opiskelijat	ilmaisevat	sitoutuvansa	opiskelun	pelisääntöihin,	työn	etene-
miseen	sovitussa	aikataulussa,	läsnäoloihin,	seminaarin	jäsenten	töiden
kommentointiin, yhteiseen keskustelukulttuuriin jne.

• Sovitaan	seminaarin	aikataulu	ja	ohjelma	esiintymisvuoroineen.	Perusperi-
aate	on,	että	jokainen	esittelee	työtään	eri	etenemisen	vaiheissa.

2.–4.	seminaari;	alustavien	sisällysluetteloiden	käsittely
• Jokainen	opiskelija	esittelee	vuorollaan	oman	työnsä	ideapaperin,	esimer-

kiksi	työnsä	aihepiirin	ja	alustavan	sisällön,	mahdolliset	keskeiset	työn	raja-
ukset;	työn	kokonaisjäsentely	sisällysluettelon	muodossa	voi	olla	oivallinen
apuväline	työn	kokonaisuuden	hahmottamiseen.

• Yksi	tai	kaksi	A4-liuskaa	toimitetaan	seminaarin	ohjaajalle	ja	osanottajille
3–5	päivää	ennen	seminaaria.



5 Miten toteutan tutkielmaseminaarin  ja ohjauksen? | 85

– No niin, kysyit tämän seminaarin jatkamisesta ja toteutuksesta, pääsi 
Milla jatkamaan lehtoreiden kanssa keskeytynyttä keskustelu.

– Olen ajatellut, että kandiseminaarin toteutuksessa on tärkeää alkuorientaa-
tio: laatia yhdessä seminaariohjelma ja aikataulu eli sopia siitä, miten edetään. 
Kenen tahansa opiskelijan epävarmuutta hälventää se, kun hän tietää, miten 
prosessi etenee ja mitä keneltäkin vaaditaan. Onhan se selkeyttävää myös opet-
tajalle, Milla totesi. 

Keijo kuunteli vaiteliaana. Hän joutui tämän tästä pinnistelemään muut-
taakseen näkökulmansa opiskelijan roolista opettajanrooliin. Sen verran lähellä 
olivat opiskelijana olemisen muistikuvat. 

– Tämä on sitä sitoutumista. Opiskelijan pitää sitoutua tekemään tarvittavat 
vaiheet kandityössään sovitussa aikataulussa, ja opettajan pitää sitoutua ohja-
ukseen. Jos tutkielma on opiskelijalle ensimmäinen omalla opiskelijaurallaan, 
onhan se ohjaajallekin sillä tavoin uusi tilanne, ettei hän ole koskaan aiemmin 
ohjannut juuri tätä työtä tai juuri tämän opiskelijan työtä. Prosessi on haaste 
sekä ohjattavalle että ohjaajalle, Maisa jatkoi.

– Alkuorientaation tärkeyttä tukee myös ryhmädynaamiset seikat eli se, että 
seminaariryhmä kehittyy ilmapiiriltään myönteiseksi. Ensimmäinen kokoon-
tuminen on tärkeä, kun tietää, että ryhmän jäsenet eivät välttämättä tunne 
toisiaan ja he voivat olla arkoja, varovaisia, ehkä epäluuloisiakin miettiessään 
sitäkin, keitä ryhmässä on mukana, miten heidän kanssaan tullaan toimeen, 
mikä on oma osuus ja paikka tässä ryhmässä, Milla vielä kokosi kokemuksiaan. 

– Niin, ja ohjaajaan toki kohdistuu myös odotuksia ja hänen on autettava 
ryhmää siten, että seminaarin tavoitteet ja toimintamuodot selviävät, samoin 
jokaisen osuus ja rooli. Ja että ilmapiiri on kannustava ja seminaarijäsenten 
osaamiseen luottava – sekä yksilöllisesti kutakin opiskelijaa ajatellen että yh-
teisöllisesti koko seminaariryhmää ajatellen. Tavoite on selkeä: me nyt teemme 
nämä tutkielmat, jokainen omansa ja toisiamme siinä tukien ja kannustaen, 
Maisa selvensi.

– Lopulta tärkein tavoite kanditutkielmalle ja gradulle on tulla valmiiksi, 
Keijo huomasi kiteyttävänsä koko asian. 

– Aivan niin! Siitä on kysymys, ja sitä pitää tosiaan opiskelijoillekin toistaa. 
Eihän tässä nyt sen kummemmasta ole kyse. Ja jos työn eteneminen takkuaa, ei 
sekään maailmaa kaada, Milla tuli vastaan.
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• Jokaista	esitystä	seuraa	yhteinen	keskustelu:	mitä	ajatuksia	esitelty	idea-
paperi	herättää,	millaiset	näkökulmat	ja	ratkaisut	olisivat	hyödyllisiä	ja/tai
mistä	menettelyistä	kannattaa	luopua	työn	etenemiseksi.

5.–7.	seminaari;	empiirisen	toteutuksen	suunnitelma
• Uusi	esittelykierros:	jokainen	esittelee	työnsä	teoriataustan	tärkeimmät

pääkohdat sekä suunnitelman empiirisestä toteutuksesta.
• Tämän	työvaiheen	jälkeen	jokainen	voi	ryhtyä	keräämään	työn	empiirisen

aineiston.

8.–10.	seminaari;	loppuseminaarit
• Jokainen	esittelee	lähes	valmiin	työnsä.
• Tutkielmat	tarkastellaan	huolella	siten,	että	jokainen	toimii	vuorollaan	myös

opponentin roolissa.
• Ohjaaja	antaa	työstä	loppupalautteen	sekä	arvion	työn	laatutasosta	siten,

että opiskelijalla on tämän jälkeen mahdollisuus esimerkiksi kuukauden
ajan tehdä tutkielmaansa haluamansa lopulliset muokkaukset ja korjaukset.
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– Valmiiksi saamisessa ja koko tutkielmaprosessissa monille opiskelijoille 
kirjoittamisen kynnys on myös korkea. Sitähän se on meille itsellemmekin. Kir-
joittamista vaikeuttavat rajautuneet käsitykset siitä, mitä on tieteellinen ilmaisu 
ja tieteen kieli, Maisa pohti. 

– Itsellekin yrittää aina vakuuttaa ja muistuttaa, ettei kirjoitusprosessin 
käynnistymiseksi ole muuta tietä kuin päätös alkaa kirjoittaa. Rohkeus aloittaa, 
kirjoittaa vaikka vain muutama ajatus, on usein kimmoke uuden tekstin synty-
miselle. Pitää vain myöntää sekin, että teksti on alkuvaiheessa aina alustavaa, 
ja se muokkaantuu, kun päästään alkuun ja hyväksytään alun keskeneräisyys, 
Milla tarkensi.

– Niin, kirjoittaminen kehittyy kirjoittamalla. Omat ajatukset selkiintyvät 
kirjoittamalla: vasta kirjoittaessa ymmärtää paremmin mitä ajattelee. Eli kir-
joittaminen kirkastaa ajattelua ja ajattelu selkiyttää kirjoittamista, Maisa tiesi.

– Kirjoittamista ja sen eri vaiheita voi ohjaaja tietenkin myös tukea. Silloin 
joutuu tarkoin harkitsemaan, millaista palautetta antaa, Milla mietti.
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5.2 PALAUTTEENANTO

Kuvio 16.	Yliopiston	palautejärjestelmä.
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– Ohjauksessa keskeistä on tietenkin palautteenanto. Jokaisesta opin-
näytetyöstä löytyy sekä puutteita että ansioita. Ne molemmat puolet 

pitäisi palautteessa aina muistaa sanoa, Milla mietti.
– Ylipäänsäkin palautteenanto on herkkä vaihe. Keskeneräistä työtä pitäisi 

ohjata ja auttaa eteenpäin siten, että tutkielma kohenee. Pitää olla kriittinen, 
mutta myös hienotunteinen, rakentava ja arvostava niin, että ohjattavalla säilyy 
myönteinen vire edetä työn kanssa, Maisa jatkoi.

– Miten sitä kritiikkiä voi antaa niin, ettei opiskelija lannistu tai heitä 
hanskoja tiskiin? Keijoa huoletti.

– Kritiikki kyllä koskee aina – tiedämmehän sen itsestämmekin. Mehän 
saamme myös koko ajan palautetta ja arviointeja ja korjausehdotuksia esimer-
kiksi vertaisarvioitujen artikkelien osalta. Joskus tuntuu, ettei mikään ole hyvin 
ja tuntuu, etteivät korjausvaatimukset lopu ikinä. Mutta aika nopeasti niistä 
pettymyksistä pääsee yli ja alkaa arvostaa sitä paneutumista, jolla asiantuntijat 
perehtyvät toisten töihin ja antavat aikaansa ihan vain avuksi kohentamaan 
artikkeleita, Milla ajatteli omaakin tutkimustyötään.

– Mutta tämän arvioinnin ja arvostelun sietäminen sekä rohkeus asettua 
arvioitavaksi on pitkän tien tulos. Kyllähän ne ensimmäiset kriittiset palautteet 
opiskeluajalta muistaa vieläkin. Ainakin, jos niihin liittyi jotain arvaamatonta 
tai jos ohjeet olivat epämääräiset, Maisa totesi.

– Jos me ohjaajina yritämme olla harkitsevaisia kriittisen palautteen antami-
sen kanssa, kyllä opiskelijoiltakin vaaditaan kykyä ottaa palaute vastaan. Kri-
tiikki voi yllättää koskettavuudellaan, Maisa muisteli myös omia kokemuksiaan. 

– Varsinkin, jos on tehnyt paljon työtä ja ahkeroinut äärirajoilla ponnistellen, 
korjausehdotukset voivat satuttaa, niitä voi olla vaikea vastaanottaa, niiltä 
puolustaudutaan tai niitä vähätellään, Milla kertoi. 

– Miten se kriittinen palaute sitten menisi parhaiten perille? Keijo haki uusia 
eväitä omaan työhönsä.

– Minusta on tärkeää osoittaa konkreettisesti korjattavat kohdat. ”Tästä 
kohdasta en oikein saa selvää”, ”pitäisiköhän tätä vielä täydentää” jne. Tietenkin 
vaihtoehtojen pohdinta on monesti parempi tapa ohjata kuin vain vaatia opis-
kelijaa selviytymään yksin työnsä risteyskohdissa, Maisa vastasi, ja Milla jatkoi:

– Oikeanlaiset kysymykset ovat tässä ohjausprosessissa tärkeitä. Sekä ohjaajan 
että ohjattavan kannalta. Kun kysyy, tulee jo miettineeksi vastauksia. ”Mitä 
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Rakentavan palautteen piirteet:

•	 Jokaisessa	työssä	on	vahvuuksia.	Niistä	on	hyvä	aloittaa	ohjauskeskustelu.	
Näin	palautteen	vastaanottajan	on	helpompi	kuunnella	kommentteja	työn
muutos- ja korjausehdotuksista.

•	 Palaute tulee kohdistaa tekstiin, ei kirjoittajan persoonaan.

•	 Tutkielman	alkuvaiheessa	palautteen	voi	suunnata	työn	päälinjoihin	ja	työn
edetessä palaute kohdentuu yhä enemmän yksityiskohtiin.

•	 Korjausehdotukset	tulee	ilmaista	konkreettisesti	ja	yksilöidysti.	Toteamukset	
”ihan	hyvä”	tai	”näinkin	menee”	eivät	auta	kirjoittajaa	tekstin	muokkaamiseksi.

•	 Korjausehdotukset	on	tarpeen	kohdistaa	sellaisiin	kohtiin,	jotka	vaikuttavat
lukijasta	epäselviltä.	Kirjoittajan	on	helpompi	ryhtyä	korjauksiin	saatuaan	
ohjaajalta	palautetta	rakentavaan	(”en	oikein	ymmärtänyt,	mitä	tässä	koh-
dassa	tarkoitit”)	kuin	tuomitsevaan	sävyyn	(”tämä	kohta	oli	kirjoitettu	niin	
sekavasti,	ettei	siitä	saa	selvää”).

•	 Kannustava	ja	hyväksyvä	ilmapiiri	on	ensiarvoisen	tärkeä.	Ohjauskeskuste-
lun sävyn tulee olla hienotunteinen ja arvostava, ei lannistava, nolaava tai 
nujertava!

•	 Palautteen	rehellisyys	kannustaa	työn	etenemiseen;	hyvä	ohjaaja	on	kriitti-
nen, mutta turvallinen peili.

•	 Ohjauskeskustelujen	ja	yhteydenpidon	säännöllisyys	on	tärkeä,	koska	tekijä
voi jumiutua ennalta-arvaamattomiin pulmakohtiin kykenemättä etene-
mään itsekseen. 

(esim.	Lindblom-Ylänne,	Lonka	&	Slotte	2001;	Määttä	2014a.)
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tarkoitat tällä kohdalla?” ”Olisikohan tähän kohtaan löytää vielä täydennystä?” 
Monesti opiskelija toteaa itsekin pohtineensa juuri samoja asioita. 

– Ohjausprosessin aikana kysymykset muuttuvat työn edetessä. Alussa voi-
daan tarkastella työn kokonaisrakennetta ja sen keskeisiä valintoja, lähtökohtia. 
Myöhemmin tarkastelu kohdistuu enemmän yksityiskohtiin ja työn laatutasoon 
sekä vaativimpiin vaiheisiin, Maisa osasi kertoa.

– Minusta on tärkeää, ettei ohjausprosessissa unohdu työn vahvuudet ja
myönteiset puolet. Vaikka opiskelija itsekin tietää, että hän on esimerkiksi taitava 
kirjoittaja tai hyvin perehtynyt aihepiirin lähdekirjallisuuteen, silti kiittävät 
sanat kannustavat, Milla kertoi kokemuksistaan. 

– Helppohan se on kiittää, jos työssä on paljon vahvuuksia. Mutta jos työ
kerta kaikkiaan näyttää onnettomalta? tuli Keijo sanoneeksi eikä päästänyt 
kollegojaan helpolla. 

– Nii-in, joskus pitää ihan tietoisesti etsiä niitä myönteisiä puolia. Se on
taaskin sitä ohjaajan ammattitaitoa. Voihan opiskelijaa kiittää vaikka aiheen-
valinnasta tai siitä, että hän nyt ylipäänsä on ryhtymässä työhön opinnäytetyön 
valmistumiseksi. Aloittamisen kynnyksen ylittäminen on monille kova paikka, 
kuten noista opiskelijakommenteista huomasimme, Milla totesi. 

– Muuten, kyllä myös opiskelijan myönteinen palaute ohjaajalle innostaa ja kan-
nustaa. Jos saan luentojen päättyessä opiskelijoiden aplodit, onhan se mieltä nostat-
tavaa. Tai jos saan tällaisia sähköpostiviestejä, olen aivan innoissani. Katsokaahan!

Maisa näyttää puhelimesta saamansa viestin: ”Kiitos upeasta luennosta, oli 
hienoa kuulla asiantuntijan puhetta ja varsinkin ne käytännön esimerkit avasit 
minulle aivan uuden maailman. Olit myös niin innostava, että tästä on hyvä 
jatkaa, kiittävin terveisin opiskelija Karo Lemmetty.”

– Ihana aito palaute – kunpa vain opiskelijatkin ymmärtäisivät kiittää
ohjaajaa! Varsinkin jos on tyytyväinen opetukseen, oivaltaviin kommentteihin, 
hyödyllisiin näkökulmiin ja hänen työhönsä käytettyyn aikaan ja neuvottelu-
hetkiin. Myönteinen palaute on ohjaajallekin usein paras palkka, Milla mietti. 

– Kiitoksen sanoja ei siis pidä pihdata tai säästellä. Vaikkei se kiittely tietenkään
takaa työn valmistumista, mutta tekee tien ainakin mukavammaksi, Keijo huomasi.

– Joskus tietysti ohjaajakin voi nostaa kädet pystyyn, kun kokee, ettei osaa asettaa 
sanojaan tai ohjaustaan toimiviksi tai ohjattava ei kykene ottamaan palautetta 
vastaa. Mutta tämä koskee yleensä vain väitöskirjaohjausta, Maisa mietiskeli. 
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5.3 YKSILÖ- JA RYHMÄOHJAUS

Hyvän ohjauskeskustelun vaiheet:

1.	Avausvaihe	–	tehtävänä	orientoiminen:	myönteisen	ilmapiirin	luominen	ja
kokonaistilanteen hahmottaminen.

2.	Selvitysvaihe	–	tehtävänä	tutkiminen:	selvitetään	tarkemmin	ohjattavan
tilannetta ja ongelmaa. 

3.	Jäsentämisvaihe	–	tehtävänä	ymmärtäminen:	ohjaaja	auttaa	ohjattavaa
laajentamaan	näkökulmaansa	tilanteeseen	mm.	yhdistämällä	tärkeitä	asioita	
kokonaisuuksiksi, tekemällä vastakkainasetteluja, tuomalla esiin vaihtoehtoja, 
tarjoamalla lisätietoa sekä analysoimalla ohjauksen kulkua ja kehitystä

4.	Päätöksenteko	–	tehtävänä	tavoitteiden	muotoileminen:	määritellään	ne
tavoitteet ja välitavoitteet, jotka edesauttavat tilanteen käsittelyä ja hallintaa. 
Täsmennetään,	mitä	ohjattava	itse	haluaa.	Tavoitetiedon	on	oltava	ongelman	
ratkaisun	kannalta	keskeisiä,	mutta	myös	realistisia,	konkreettisia,	täsmällisiä	ja	
ohjattava	saavutettavissa.	Tällaisella	tarkastelulla	pyritään	edistämään	ohjatta-
van omaa hallinnantunnetta. Asiat eivät tapahdu vain sattumalta tai epäonnen 
tai huonon opettajan takia, vaan oppijan omalla aktiivisella toiminnalla on 
ratkaiseva merkitys opintojen etenemiselle.

5. Päätösvaihe	–	toimintasuunnitelma:	Keskustelusta	tehdään	tiivistelmä,
laaditaan toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja ryhdytään 
toteuttamaan	tätä.	Ratkaisuvaihtoehtoja	muokataan	konkreettisesti	toimiviksi	
ja	käyttökelpoisiksi	toimintavaihtoehdoiksi.

(Nummenmaa	2008.)

Ohjausorientaatiot 

1.	Kannatteleva	orientaatio:	kuuntelemisen	ja	läsnäolon	taito

2.	Tutkiva	orientaatio:	kysyminen,	kuunteleminen	ja	tulkitseminen

3.	Ongelmanratkaisuorientaatio:	työkaluina	neuvominen	ja	palaute

(Vehviläinen	2014.)
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– T utkielmaseminaari ja opinnäytetöiden ohjaus vaativat tietenkin 
erilaista otetta kuin luennointi, mietiskeli Milla.

– Erityisesti kahdenkeskiset ohjaus- ja keskustelutilanteet osoittavat, miten mo-
nen tasoisia kysymyksiä ja huolenaiheita opiskelijoilla on. Tuntuu, että kandityön 
vaiheet ovat tulleet esille moneenkin kertaan yhteisessä seminaarissa, silti niitä 
täytyy toistaa jokaisen opiskelijan kanssa hänen työnsä edetessä, Maisa jatkoi.

– Opiskelija oppii tieteenteon vaiheet vasta itse tutkimustyötä tehdessään, 
näin kai se on, arvelee Keijo.

– Juuri niin. Moni sanookin, että jotain puhetta hän muistaa olleen, mutta ei 
ole osannut asioita kytkeä omaan tekemisiinsä aiemmin. Vasta kanditutkielman 
tehtyään opiskelija tietää, miten se pitää tehdä, Milla jatkaa. 

– Sama koskee gradua, aivan sama. Kaikkea gradun tekemisen vaiheita ei 
voi millään ennakoida, ja vasta käytäntö opettaa. Silti siinä vaiheessa myös 
metodikirjallisuus tulee ihan eri tavoin luetuksi ja mietityksi, vahvistaa Maisa. 

Ohjausta pohtiessaan lehtorit ja apulaisprofessori näkivät sekä monen kolle-
gan että opiskelijan piipahtavan yksin tai yhdessä toisten kanssa kahvipaussilla 
Lovisassa. Monet pikaisesti ja jotkut ajan kanssa istuen.

Milla oli saanut juuri julkaistua uusimman tutkimusmetodisia vaihtoehtoja 
käsittelevän teoksensa ja sen johdosta Lapin yliopistokustannuksen kustan-
nuspäällikkö laittoi tekstiviestin, jossa halusi vielä vahvistaa, voiko Millan 
tekijäkappaleet lähettää hänelle sisäisenä postina. Millan vastaillessa viestiin 
myös yliopiston viestintäpäällikkö sattui paikalle ja kertoi ilahtuneena, kuinka 
laajasti teoksen tiedotetta oli siteerattu mediassa. Hänellä oli valmisteilla seuraava 
kiireinen tiedote tulevasta väitöskirjasta, ja sitä ennen hän oli sopinut haastat-
televansa erästä alumnia yliopiston omaan Kide-lehteen. Hän oli lähdössä, kun 
vielä pyörähti ympäri ja kysyi:

– Minuun otti yhteyttä toimittaja, joka haluaisi selvittää, miten yliopisto-
opetus ottaa huomioon opiskelijoiden oppimisvaikeudet. Tiedättekö, kuka olisi 
meillä näihin asioihin perehtynyt?

Maisan annettua erään asiantuntijan yhteystiedot Keijo oivalsi, kuinka 
yliopiston opettajien työnkuvaan kuuluu myös yhteydenpito tiedotusvälineisiin 
ja kuinka heidän odotetaan puhuvan osaamisen alueistaan mediassa. Sehän on 
ihan lakisääteinen tehtävä, tämä yhteiskunnallinen vuorovaikutus, jäi Keijo 
miettimään.



94 | Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa?

Sanaton 
viestintä

Ilmeet

Eleet

Puheen 
sävy

Olemus

Ilmiasu

Ajankäyttö

Tilankäyttö

Sosiaalinen 
kieli

Kuvio 17. Sanattoman	viestinnän	muodot	(esim.	Kauppila	2006)

Millaisia tunnetiloja sanaton viestintä välittää?

 - sopiva	–	epäsopiva:	äänen	värein,	elein,	ilmein	ym.	tavalla	voidaan	osoittaa,
pidetäänkö	käytöstä	sopivana	vai	ei

 - lämmin,	kunnioittava	suhtautuminen	–	kylmä,	mitätöivä	suhtautuminen
 - myötäelävä	–	poissaoleva:	onko	kiinnostunut	ja	halukas	kuuntelemaan

toista vai ei
 - vastaantuleva – vaikeasti lähestyttävä
 - hyväksyvä,	kannustava	–	kieltävä,	välinpitämätön
 - läheinen – kylmäkiskoinen, kaukainen 
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– Jonkun pitäisi kirjoittaa tästä ohjauksesta enemmän, tuli Millalla mieleen 
viestintäpäällikön rientäessä haastatteluunsa. 

– Monella olisi varmasti myös kokemustietoa siitä, miten henkilökohtainen 
ohjaus ja seminaarin ryhmäohjaus saisi synkronoitua niin, että ne kumpikin 
ovat hyödyksi, vahvisti Keijo Millan esitystä ohjausmateriaalin tuottamisesta.

– Varmaan ohjausmateriaali olisi avuksi. Joka tapauksessa ryhmän ohjaaminen 
on vaativaa, koska opiskelijoiden välillä on suuria eroja valmiuksissa. Kaikki 
kuitenkin pitäisi saada puhumaan samaa kieltä ja kannustavassa hengessä, koska 
jokaisen tavoite on saada opinnäytetyö tehdyksi, Maisa mietti.

– Eivätkö monet aiemmat opiskelukokemukset voisi olla myös ryhmälle avuksi? 
vei Keijo ajatusta eteenpäin.

– Kyllä vain, ryhmässähän on hyvä nojautua vertaisoppimiseen ja toisilta 
saatujen kokemusten antamaan tukeen. Kokeneempikin henkilö voi peilata omia 
ajatuksiaan ryhmän toisten jäsenten näkemyksiin, Maisa vakuutti.

– Ryhmän keskusteluilmapiirin kannalta on tärkeää kyetä kannustavaan 
viestintään, jossa olisi otettava huomioon sekä vuorovaikutuksen myönteinen 
tunnesävy että myös kanditutkielman vaatimukset ja asiatavoitteet. Ohjaajan 
tehtävänä on auttaa osallistujia ymmärtämään toinen toistaan, mahdol-
listaa positiivinen ilmapiiri ja varmistaa, että ryhmän jäsenet kokevat, 
että heitä kuunnellaan. Ryhmän ohjaajan tehtäviin kuuluu myös ryhmän 
työnjako, ryhmän ohjaaminen eteenpäin ja palautteen anto, Milla kertoi 
omista kokemuksistaan oppineena.

– Pitäisi osata olla kannustava ja auttava, mutta myös kiinnostunut, ymmär-
tävä, johdonmukainen, luottamusta herättävä, ohjaava, ties mitä! Keijo ihmetteli.

– Ja ennen pitkää samanlaista vastaantuloa odottaa myös opiskelijoilta, 
emmehän me koneita ole vaan hyvin inhimillisiä. Voimme tehdä myös virhei-
tä ja vääriä johtopäätöksiä, mutta onnistuessamme meille tuottaa iloa saada 
myönteinen palaute opiskelijalta hänen eteensä tehdystä työstä, Maisa mietiskeli. 

– Silti niin helposti tulee väärinkäsityksiä. Viestintä ja kommunikointi ovat 
vaikeita – annetaanpa ohjaus sitten kirjoittaen, puhuen tai elein ja ilmein ilman 
sanoja, totesi Milla.

– Nämä viestinnän haasteet korostuvat erityisesti henkilökohtaisessa 
ohjauksessa ja seminaari-istunnoissa. Turha esittää muuta kuin olla oma itsensä, 
oli Maisan antama oppi.
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RYHMÄN	KEHITYSVAIHEET

• Uusi ryhmä
Ensimmäiset	 tapaamiset	ovat	 tärkeitä	motivaation	herättämiseksi.	Aloittelevan	
ryhmän	toiminta	on	tunnustelevaa,	ehkä	haparoivaakin.	Jäsenet	etsivät	rooliaan	
uudessa	ryhmässä,	”mikä	on	minun	osuuteni	ja	paikkani	tässä	ryhmässä”.	Ryhmän	
perustehtävä saattaa olla vielä epäselvä, ja suhdetasolla ryhmä etsii käyttäytymisen 
rajoja	ja	ryhmän	sääntöjä.	Toimintaa	leimaa	aluksi	arkuus,	vieraus,	varovaisuus	ja	
epäluuloisuus.	Jokainen	ryhmän	jäsen	miettii	ainakin	hiukan	myös	sitä,	mitä	toiset	
hänestä ajattelevat, tullaanko hänet hyväksymään ja tullaanko hänestä pitämään. 

Aloittelevassa	ryhmässä	kukin	toimii	yksin,	irrallisena	muista.	Ryhmän	jäsenet	
odottavat ohjaajalta paljon. 

Tämä	vaihe	on	usein	myös	ryhmän	vetäjälle,	ohjaajalle,	hankala.	Hän	myös	
tuntee	epävarmuutta.	Hän	joutuu	olemaan	melko	aktiivinen.	Hänen	on	autetta-
va	ryhmää	selkeyttämään	tavoitteet	ja	toimintamuodot.	Hän	joutuu	tekemään	
aloitteita,	käynnistämään	keskustelun	 ja	 täyttämään	aukkopaikkoja.	Ryhmän	
tulevalle ilmastolle on tärkeää, että ohjaaja osoittaa kiinnostusta kaikkia ryhmän 
jäseniä	kohtaan.	Hän	voi	osoittaa	kiinnostusta	kysymyksillä,	jatkamalla	jonkun	
kommenttia, pyytämällä ryhmän jäseniä kommentoimaan jotain sanottua jne. 
Kaiken	kaikkiaan	ohjaaja	on	malli	muille	ryhmäläisille.

• Toiminnan selkiytyminen 
Ryhmän	 tavoitteet	 tulevat	vähitellen	 selväksi	 ryhmäläisille.	 Samoin	opitaan	
tietämään, mitä voidaan tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jäsenet	ovat	kuitenkin	edelleen	melko	vieraita	toisilleen.	Kommunikaatio	ei	ole	
avointa, eivätkä ristiriitaiset mielipiteet tule vielä esille. Ne kuitenkin vaikeuttavat 
työskentelyä.	Tehtävän	saavuttamista	pidetään	kuitenkin	tärkeänä.

• Vakautuminen
Ryhmä	alkaa	toimia	ryhmänä.	Jäsenillä	on	kokemusta	toistensa	työskentelyta-
voista	ja	toisistaan.	Roolit	selkiytyvät,	jäsenet	tietävät	oman	roolinsa	ja	pyrkivät	
ylläpitämään sen. Aktiiviset ja passiiviset erottuvat toisistaan ja molemmat 
hyväksytään.	Toimintailmasto	on	vapautuneempi	keskinäisen	 tuntemuksen	
johdosta.	Silti	ryhmässä	voidaan	luoda	jäykkä	normi-ilmasto,	eli	tiukat	säännöt	
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– Henkilökohtainen ohjaus antaa kuitenkin paremmin mahdollisuuden sel-
vittää opiskelijan odotuksia ja toiveita, eikö vain? Keijo tarkensi.

– Aivan, vaikka monilla opiskelijoilla on silti iso kynnys tulla puhumaan 
ongelmistaan tai ohjauksen tarpeistaan kahdenkeskisesti, pohti Milla.

– Se onkin taas yksi työmme haaste: Miten tavoittaa ohjaukseen ne opiskelijat, 
jotka ohjausta eniten tarvitsisivat? Miten saada heidät luottamaan, avautumaan 
ja kertomaan huolistaan? Maisa pohti.

– Ehkä joskus on kyse myös siitä, miten kannustaa heitä ylipäänsä tarttumaan 
opintotehtäviin, laajensi Milla ajatusta todeten myös, että hänen oli nyt lähdet-
tävä tsemppaamaan erästä opiskelijaa kandityön alkuunpääsyssä: 

– Niin mukavaa kuin tällainen opetuskokemusten jakaminen onkin, minun 
on pidettävä lupaukseni. Varmaan opiskelija jo odottaa minua. Toivottavasti 
voimme pian jatkaa näiden kokemusten vaihtoa.

Milla nousi tuolistaan ja toivotteli hyvää työpäivän jatkoa sekä iloa kehitellä 
hienoja uusia ideoita.   

Maisa ja Keijo havahtuivat niin ikään ajankulumiseen. Keijolla oli vielä 
kesken omaa työtään koskeva ”Osaamisen suuntaaminen” -työtehtävien koko-
naiskuvaus ja Maisalla iso tenttipaperipino pöydällä. Hän tiesi opiskelijoiden 
odottavan tenttituloksia. He sopivat, että tapaavat samassa paikassa samaan 
aikaan taas ylihuomenna, perjantaina, ennen viikonvaihdetta, mukavien kah-
vikeskustelujen merkeissä. 

Maisa lähti ja Keijo oli jo aikeissa poistua hänkin, mutta näki koordinaattorin 
tulevan Lovisaan. Tämä otti kahvikuppinsa ja katseli ympäriinsä, mistä löytyisi 
tilaa istua. Keijo vilkutti kättään ja vinkkasi koordinaattorin luokseen. Tämä 
nyökkäsi ystävällisesti ja istahti kutsuvinkistä hyvillään tuolille, joka juuri oli 
vapautunut Maisalta.

– Kiva nähdä, käytkö usein täällä, kysyi Keijo kohteliaasti. Hän tiesi, että 
koordinaattori vastaa tenttiakvaariosta ja auttaa myös tenttikysymysten syöt-
tämisestä. 

– Nyt on sellainen kiirus, ettei oikein ole kahville ehtinyt. Uusia opettajia on 
tullut paljon ja tenttiakvaariota halutaan oppia käyttämään. Samaan aikaan 
opiskelijat aktivoituvat tenttivarauksineen ja lisäksi on vielä edessä tämä audi-
tointi. Teen laatutyön verkkosivuja ja niitä pitää päivittää jatkuvasti. Päivitys 
tulee olemaan pysyvää, kuvaili koordinaattori oman työnsä kiireitä.
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siitä,	millainen	käytös	on	hyväksyttyä,	millainen	ei.	Kun	jäsenet	toimivat	sään-
töjen	mukaan,	kaikki	sujuu	hyvin,	mutta	säännöistä	poikkeamista	ei	hyväksytä.	

Ohjaajan	tulee	varmistaa,	että	ryhmän	normit	ovat	sopusoinnussa	seminaarin	
virallisten normien kanssa. 

•	Klikkiytyminen
Kritikoijat	 löytävät	 toisensa.	Klikit	 vähentävät	yhteistyöhalua.	Klikkien	välille	
syntyy	helposti	kilpailuasenne	ja	valtataistelu.	Klikkien	syntymistä	ehkäisee	se,	
että	ongelmista	keskustellaan	avoimesti	ja	pyritään	löytämään	syyt	ongelmiin.

•	Sisäinen harmonia
Tälle	vaiheelle	tyypillistä	on	lämmin,	turvallinen	ja	ystävällinen	ilmapiiri.	Kommu-
nikaatio	on	avointa.	Erilaiset	arvot	ymmärretään,	vaikkei	niitä	hyväksyttäisikään.	
Ryhmälaisille	 ryhmän	 jäsenyys	on	 tärkeää.	 ”Meidän	 ryhmä”.	Ohjaaja	on	yksi	
ryhmän jäsen.

• Kriisivaihe
Usein	ryhmän	kehittyessä	syntyy	myös	kriisivaihe,	jolloin	ryhmää	uhkaa	hajoa-
minen.	Poisjäämiset	 ja	klikkiytymiset	ovat	merkki	kriisistä.	Ryhmän	tasapaino	
voi	horjua.	Epäilijät	ja	jälkiviisaat	löytävät	toisensa.	Mikäli	tällainen	kriisi	saadaan	
onnellisesti ohitettua, ryhmä saattaa kiinteytyä ja siitä tulee joustava.

• Joustava ja tehokas ryhmä
Ryhmästä	tulee	joustava	ja	tehokas,	jos	sen	yhteistyö	ja	viestintä	on	joustavaa	
ja	 tarkoituksenmukaista.	 Energia	 suunnataan	 työskentelyyn.	Toisia	pyritään	
tukemaan	 tehtävän	suorittamisessa,	 ja	 rooleista	 tulee	 joustavampia.	Ryhmän	
jäsenten erilaisuus koetaan usein vahvuudeksi. 
 
• Ryhmän työn päättyminen
Ryhmän	kehitysvaiheena	voidaan	pitää	myös	ryhmän	toiminnan	päättymistä	
varsinkin, jos ryhmä on muodostunut suorittamaan jotain tiettyä tehtävää, kuten 
kandidaatin- tai pro gradu -tutkielmaa.

(esim.	Kopakkala	2011.)
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– Sinä olet paljon tekemisissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa? yritti 
Keijo luoda kokonaiskuvaa koordinaattorin työstä.

– No joo, ja sitten toteutan myös vuosittain opiskelijapalautekyselyt ja koostan 
tulokset. Ne tehdään 1. vuoden opintojen päättyessä ja maisterivaiheessa. Laadin 
niistä myös yhteenvetokoosteet tiedekuntiin, ja aika hyvin tunnen näiden palaut-
teiden kautta tämän yliopistomme ihmiset, heidän toiveensa, tyytyväisyytensä 
ja myös kritiikkinsä.

– Eli opiskelijoilta pyydetään paljon palautetta opetuksesta ja opiskelusta? 
tarkensi Keijo.

– Kyllä vain, ja lisäksi on sitten se kandipalaute, joka tehdään valtakunnal-
lisena, vastasi koordinaattori.

– No mutta tehdäänkö opettajille palautekyselyjä? Miten tyytyväisiä he ovat 
opetukseensa tai opiskelijoihin ja heidän oppimiseensa tai opiskelijoilta saamaansa 
palautteeseen? Keijo jatkoi kysymyksiä.

– Tehdään niitäkin toki, mutta kyllä tuntuu siltä, että herkemmällä korvalla 
me kuitenkin kuuntelemme opiskelijoiden tarpeita.

Heidän päästessä vasta rupattelun alkuun pöytään istuutui opiskelija, jolla 
oli tärkeää asiaa koordinaattorille:

– Hei, miten mä voin perua tenttitilaukseni? En pääse tenttiin, kun tuli 
toinen pakollisempi asia tilalle. 

Koordinaattori jäi ystävällisesti selostamaan tentinperumismenettelyä ja Keijo 
katsoi parhaaksi lähteä jatkamaan omia töitään. 





6 MINUSTAKO ?VÄITÖSKIRJAOHJAAJA
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Välittävän väitöskirjaohjauksen 10 teesiä:

1. Välittävä ohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välistä herkkää, koskettavimmil-
laan	haavoittavaa	ja/tai	voimaannuttavaa	vuorovaikutusta	ja	yhteistyötä

2.	 Ohjauksen	painopisteet	muuttuvat	väitösprosessin	aikana

3.	 Välittävä ohjaaja ei säästele kiitosta ja arvostusta

4.	 Välittävä ohjaaja kannustaa kirjoittamaan

5.	 Välittävä	ohjaus	normalisoi	väitöskirjatyön	vaatimukset

6.	 Välittävä	ohjaaja	tukee	ajankäytön	hallintaa

7. Välittävä ohjaaja auttaa sietämään epävarmuutta ja kritiikkiä

8.	 Välittävä	ohjaaja	valvoo	väitöskirjan	laatukriteerien	täyttymistä

9. Välittävän ohjaajan palaute on monikanavaista

10.	Välittävä ohjaus tarjoaa ehdotuksia ja vaihtoehtoja kysymysten rinnalla

(Määttä	2015.)
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Maisa oli ehtinyt jo valita Lovisan leivonnaistiskiltä mustikkapiirakan 
ja oli kahvijonossa, kun Keijokin liittyi jonon jatkoksi. Hän taas halusi 

maistaa Lovisan karjalanpiirakkaa teen kera. He siirtyivät tutuille paikoille 
pöydän ääreen.

– Saitko tenttivastaukset luettua? kyseli Keijo kuulumisia. Keijo kertoi, että
koki varsin vaikeaksi määritellä oman työnsä siten, että osaisi luetella kaikki 
työhön kuuluvat asiat. Sen hän oli jo nyt huomannut, että töitä on paljon. 

Ensikuulumisia vaihtaessaan lehtorit näkivät tiedekunnan professori Sami 
Ahosen tulevan käytävää pitkin kohti kahviota. Hän kantoi tohtorinhattua 
arvokkaasti vasemmalla puolen ja seurasi omaa liikettään, ikään kuin olisi tun-
nustellut tai harjoitellut hatun oikeaoppista kantamista. Askeleet eivät näyttäneet 
kovin kiireisiltä, eikä hän ollut pukeutunut mustaan akateemiseen juhla-asuun. 

– Hei arvon professori, onko sinulla taas tulossa väitöstilaisuus? kyseli Maisa 
ystävällisesti, aidosti kiinnostuneena ja oikeasti uteliaanakin.

– No hei vaan. Joo, huomenna. Sain juuri puhelinsoiton vastaväittäjältä Jy-
väskylästä ja hän esitti pyynnön, että hankkisin hänelle lainahatun täältä. Hattua 
ja varsinkin hattulaatikkoa on niin vaikea kuljettaa lentokoneessa ja hänellä on 
vielä koneen vaihto Helsingissä. On se niin vaikeaa tulla tänne Rovaniemelle, 
senkin hän taisi siinä todeta, mutta me kyllä huolehdimme ja pidämme hänestä 
täällä hyvää huolta. Onneksi nyt sain vararehtorilta lainaksi hänen hattunsa. 

– Eikö yliopistolle voisi hankkia varahatun, jota voisi sopivasti käyttää täl-
laisissa tilaisuuksissa. Ja meille voisi kyllä hankkia myös väitösasut, ihan omat, 
sellaiset, joissa olisi yliopiston värit ja logo. Sitten ei tarvitsi joka väitöstilaisuuden 
yhteydessä puntaroida ja pähkäillä, että millainen asu kelläkin on, Maisa ehdotti.

– Niin, paitsi jos kaikki kolme virallista väitöstilaisuuden henkilöä ovat
miehiä, kaikilla voi olla yksi ja sama asu eli frakki. Se on hieno asu ja kruunaa 
koko tilaisuuden. Heidän ei sitten tarvitse miettiä, pukeudutaanko housuasuun 
vai jakkupukuun, pitkään vai polvipituiseen hameeseen jne., Sami kertoi.

- Onko sinulla oma vai vuokrafrakki? kysyi Keijo. 
- Ihan oman olen hankkinut jo aikanaan, kun itse väittelin. Ja onhan sitä 

pukeutumista ihan mukava miettiä, jos kaikki muut väittelyn vaiheet ja asiat 
on hoidettu kunniakkaasti ja edessä on näyttävä ja arvostettu akateeminen 
tapahtuma, tämä väitöstilaisuus sekä sen jälkeinen karonkka, kertoi Sami. 

– Oletko sinä sitten se kustos eli valvoja? Keijolla riitti kysymyksiä.
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Väitöstilaisuuden kulku kasvatustieteiden tiedekunnassa 

Väitöstilaisuus	alkaa	15	minuuttia	väitöstilaisuuden	alkamisajaksi	ilmoitetun	
tasatunnin jälkeen.

Väitöstilaisuuteen	saapuvat	asianosaiset	siten,	että	ensin	astuu	saliin	väittelijä,	
sitten	kustos	ja	viimeisenä	vastaväittäjä(t).	Väittelijä,	kustos	ja	vastaväittäjä(t)	
käyttävät	frakkia	ja	mustia	liivejä	(tai	mustaa	pukua),	naiset	mustaa pitkähihais-
ta	leninkiä,	housu-	tai	jakkupukua.	Kustos	ja	vastaväittäjä	pitävät	tohtorinhattua	
kädessään	sisään	mennessään	ja	salista	poistuessaan.	Tilaisuuden	ajaksi	hattu	
asetetaan	pöydälle	lyyra	saliin	päin.

Kun	kaikki	ovat	asettuneet	paikoilleen,	kustos	avaa	väitöstilaisuuden	lausuen:	
”Kasvatustieteiden	tiedekunnan	määräämänä	kustoksena	julistan	väitöstilai-
suuden	alkaneeksi.	Tänään	tarkastetaan 
...(väittelijän	nimi	ja	oppiarvo)	väitöskirja	(väitöskirjan nimi).”

Väittelijä pitää	seisaaltaan	lectio	praecursoriansa,	joka	saa	kestää	enintään	
20 minuuttia.	Esitys	aloitetaan	lausumalla:	”Arvoisa	kustos,	arvoisa	vastaväittäjä,	
hyvät	kuulijat.”	Muut	paitsi 
väittelijä istuutuvat.

Lectio	praecursorian	päätyttyä	väittelijä	lausuu	katse	vastaväittäjään	päin:	
”Pyydän	Teitä	arvoisa	professori	(tohtori	jne.)	Lapin	yliopistonkasvatustieteiden	
tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset ja huo-
mautukset, joihin	katsotte	väitöskirjani	antavan	aihetta.”

Vastaväittäjä	esittää	seisaaltaan lyhyen	lausunnon,	jossa	hän	koskettelee	väitös-
kirjan aihepiirin asemaa ja merkitystä tieteellisen tutkimuksen piirissä ja muita 
yleisluonteisia kysymyksiä.	Väittelijä	kuuntelee	vastaväittäjän	alkulausunnon	
seisaaltaan katse	suunnattuna	vastaväittäjään.	Vastaväittäjän	lopetettua	alku-
lausuntonsa vastaväittäjä	ja	väittelijä	istuutuvat.	Varsinaisen	tarkastuksen al-
kupuolella vastaväittäjä kohdistaa ensin huomion tutkimuksen metodisiin 
kysymyksiin ja yleisiin tutkimustuloksiin, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtai-
nen tarkastus.

Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä seisaalleen nousten esittää loppu-
lausunnon, jonka väittelijä kuuntelee seisaaltaan katse vastaväittäjään päin 
suunnattuna. 

Väittelijä	esittää tämän	jälkeen	seisaaltaan	kiitoksensa	vastaväittäjälle.	Väitte-
lijä	kääntyy	yleisön puoleen	ja	lausuu:	”Tämän	jälkeen	kehotan	niitä	arvoisia	
läsnäolijoita, joilla	on	jotain	muistuttamista	tai	huomauttamista	väitöskirjaani	
vastaan, pyytämään	puheenvuoron	arvoisalta	kustokselta.”	Kustos	johtaa	
puhetta jakaen puheenvuorot ja valvoen, että väittelijä saa vastata kuhunkin 
huomautukseen ja	että	käytetyissä	puheenvuoroissa	pysytään	asiassa.	

Kustos	päättää seisaalleen	nousten	väitöstilaisuuden	lausuen:	”Väitöstilaisuus	
on	päättynyt.”
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– Kyllä. Se on kunniakas tehtävä, ja kruunaa koko vuosikausia kestäneen 
ohjaussuhteen, totesi Sami niin, että äänessä oli ylpeyttäkin. 

– Eikö se tunnu tylsältä istua siellä kaksi tuntia saamatta sanoa sanaakaan? 
jatkoi Keijo kysymyksiään, kun kerran tähän sai tilaisuuden.

– No ei todellakaan. Vaikkei kustos saa osallistua väittelijän ja vastaväittäjän 
keskusteluun lainkaan, aika ei kyllä käy pitkäksi. Koko ajan jännittää oman 
ohjattavan puolesta. Kun vastaväittäjä kysyy, sitä myötäelää väittelijän kans-
sa ja toivoo, että hän osaisi ja muistaisi vastata hyvin. Monesti väittelijä saa 
vastattavakseen kysymyksiä, joita olemme aiemmin seminaarissa ja ohjauksissa 
käsitelleet. Sitten väitöstilaisuudessa mielessään vain toivoo hänen selviävän 
ja tulee muistelleeksi, miten kysymyksiä käsiteltiin seminaarissa, puheli Sami 
samalla jo valmistautuen tulevan väitöstilaisuuden isännöintiin. 

– Mutta tuleehan siellä yllätyksiäkin, eikö vain? Maisakin osasi kysyä.
– Aivan varmasti, ei millään voi kaikkea ennakoida. Joskus myös ohjaajana 

harmittaa, ettei ole itse huomannut jotain sellaista yksityiskohtaa, jonka vasta-
väittäjä ottaa esiin. Ei kaikkea huomaa millään, totesi Sami.

– Väittelijähän siellä sitten joutuu koville? Keijo mietti ajatellessaan, kuinka 
hänen väitöskirjansa on vielä aivan alkutekijöistä.

– Kyllä kyllä, hän joutuu näyttämään, miten hyvin hän pystyy perustelemaan 
tekemänsä valinnat tai ylipäänsä tuntee sen tutkimusalueensa. Silti kaksi tuntia me-
nee nopeasti ja jälkikäteen moni toteaakin, ettei huomannut ajankulua, Sami kertoi.

– Ei kai se väitöstilaisuus pelkkää kritiikkiä ja nujertamista enää ole?
– Ei todellakaan. Kun edessä on väitöspäivä, sitä on edeltänyt monen monet 

vaiheet, joiden tarkoituksena on ollut varmistaa se, että puolustettava väitöskirja 
täyttää kaikki asetetut tieteelliset kriteerit korkeimpana akateemisena opinnäyte-
työnä. Väitöstilaisuushan on väittelijän osaamisen ja uurastuksen näytön paikka. 
Hän voi siellä tuoda juhlavasti esiin koko tutkimustyönsä merkityksen, hän voi 
loistaa ja saada myös yleisön haltioitumaan tehdystä työstä, innostui Sami. 

– Vastaväittäjähän voi silti laittaa väittelijän tiukille? mietti Keijo edelleen 
omaa väitöstilaisuuttaan jo ennakoiden.

– Toki voi, hänestähän tilaisuuden luonne ja ilmapiiri paljon riippuu. Mutta 
tietysti tilaisuuden henki riippuu myös väittelijästä ja hänen asiantuntemukses-
taan. Hyvä ja kokenut vastaväittäjä antaa väittelijälle tilaa näyttää osaamisen-
sa. Joskus tietysti vastaväittäjä haluaa osoittaa myös oman asiantuntemuksensa, 
Sami mietiskeli. 
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Alkutunnustelu, epävarmuus ja epätietoisuus:
- oman kyvykkyyden ja riittävyyden aprikointi
- epätietoisuus tohtoroitumisprosessista
- tutkimusidean mietintä, monografia vai artikkeliväitöskirja

Käynnistymisen ja etenemisen toistuva heiluriliike:
toiveikkuus ja epäilevyys – varmuus ja huolestuneisuus

Arvostava, osaava ja sitoutunut ohjaus ja tuki 

Tutkimusaihepiiriin tutustuminen, erilaisten teoreet-
tisten, metodisten ja empiiristen vaihtoehtojen 

puntarointi 

Väitöskirjatutkimuksen solmukohtien ja kriittis-
ten pisteiden ratkaiseminen:

- tutkimusongelmat
-  teoreettisten näkökulmien ja taustoituksen 

jäsentyminen
- metodiset valinnat ja sovellukset 

Jatkamisen päätös, tahto ja sitoutuminen
- tutkimussuunnitelman selkiytyminen
-  tohtoriopintojen rahoitussuunnitelma
-   henkilökohtaisen opintosuunnitelman varmistu-

minen

Väitöstutkimuksen etenemisen selkiintyminen

Muiden tohtorintutkintoon kuuluvien opintojen suorittaminen 

Väitöskirjatutkimuksen käsikirjoituksen valmistuminen
- sisäinen tarkastus
- esitarkastus

Väittelylupaa puoltavat esitarkastuslausunnot
- väitöskirjan painatus 
- väitöspäivän sopiminen vastaväittäjän ja kustoksen kanssa

Väitöstilaisuus (väitöskirjan julkinen puolustaminen) + karonkka

Väitöskirjan arviointi ja tohtorin tutkinnon hakeminen

Kuvio 18. Väitöskirjatyön	eteneminen	(Määttä	2012)
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Maisa alkoi myös muistella omaa väitösprosessiaan:
– Tuskin kenenkään väitöskirjatyö etenee ilman vastoinkäymisiä ja pettymyk-

siä, mutta kun prosessin saa loppuun, tuntuu, ettei mikään ole enää entisensä. 
Väitöskirjan tekeminen ja sen julkinen puolustaminen ovat huikea ja ikimuis-
toinen kokemus, innostui Maisa muistelemaan.

Väitöskokemusten pohdinta sai professorin ja lehtorit hetkeksi mietteliäiksi, 
mutta hiljaisuus ei kestänyt kauaa.

– Hei, täällähän sinä olet, kuului reipas opiskelijaääni professorin selän
takaa ja jatkui:

– Kuule, kun minä olen suorittanut ammattikorkeakoulussa kaikenlaisia
erilaisia kursseja ja oppinut monenlaisia asioita ihmisestä ja yhteiskunnassa, ja 
minusta nämä riittäisivät kyllä korvaamaan sen sinun nyt alkavan kurssin. 
Sitten olen myös työskennellyt tällä alalla, kuten kerroin edellisen kerran näh-
dessämme, eli nyt haluaisin...

Professori keskeytti hiukan hämmentyneenä opiskelijan selvityksen ja totesi 
kohteliaasti:

– Toimittaisitko minulle nämä suorittamasi opinnot tarkemmin, niin sitten
voin miettiä, kannattaako sinun tehdä korvaavuushakemus erillisellä AHOT-
lomakkeella?

– Ai, tarvitko ihan kurssien nimikkeet, vai riittäskö tämmönen pohdinta ja
muistelu sekä opinto-oppaamme tekstit? kyseli opiskelija aidosti tietämättömänä 
korvaavuusmenettelyistä.

– Kyllä, tarvitsen tarkat merkinnät eri kursseista, niiden opintopistemäärät
sekä saamasi arvosanat. Ne tiedot on liitettävä hakemukseen, joka löytyy tie-
dekunnan nettisivulta ”Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen”, opasti 
professori lehtoreiden istuessa vaitonaisina vieressä.

Keskustelu opiskelijan kanssa keskeytyi, eivätkä professori ja lehtorit päässeet 
vielä selvittelemään tulevaa väitöstilaisuutta, kun hallintosihteeri vinkkasi 
Samia mukaansa kohti väitössalia. 

Sami nousi, otti hattunsa ja toivotti lehtorit tervetulleiksi seuraamaan väitöstä 
seuraavana päivänä:

– Nyt pitää lähteä vielä varmistelemaan, että salissa on kaikki kunnossa huo-
mista juhlatilaisuutta varten. Hallintosihteeri kyllä pitää meistä hyvän huolen 
ja ennakkojärjestelyt ovat aivan mallikkaat.





7 MITEN ONNISTUN TENTAATTORINA?
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Tenttivastauksen yleiset arviointikriteerit ovat

Vastauksen rajaus

Hyvä	tenttivastaus	muodostaa	selkeän	ja	rajatun	kokonaisuuden	ja	vastaa	
siihen, mitä on kysytty. 

Asiasisältö ja yksityiskohtaisuus 

Hyvä	tenttivastaus	osoittaa	vastaajan	lukeneen,	tuntevan	ja	ymmärtävän	hyvin	
kuulusteltavan	kirjallisuuden	ja	asiasisällön	yksityiskohtineen.	Täydentävät	ja	
osuvat omat ajatukset, sovellukset ja esimerkit ovat eduksi. Puutteelliset tiedot, 
asiavirheet tai liian yksipuolinen tai ylimalkainen käsittely heikentävät arvosa-
naa.  

Omat näkökulmat 

Omat	näkökulmat	ja	perustellut	mielipiteet	ovat	hyvä	täydennys	tenttivasta-
uksessa,	mutta	niiden	varaan	ei	tenttivastausta	voi	pelkästään	rakentaa.	Omilla	
mielipiteillä	ei	voi	korvata	tentittävää	asiasisältöä

Vastauksen jäsennys 

Hyvä	tenttivastaus	on	rakenteellisesti	hyvin	jäsennetty	ja	vastauksen	sisältämät	
asiat ovat selkeässä ja loogisessa järjestyksessä. 

Vastauksen pituus 

Hyvän	tenttivastauksen	tulee	osoittaa	asioiden	hyvää	hallintaa.	Vastauksen	liial-
linen venyttäminen ei paranna tenttivastauksen arvosanaa, eikä hyvin suppea 
vastaus välttämättä vakuuta. 
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I kkunapöydässä istui kuusihenkinen opiskelijaryhmä, jolla näytti olleen 
takana tenttitilaisuus. He puivat varsin äänekkäästi tenttikokemustaan. 

– Uskomatonta, että sellaisilla kysymyksillä kuitattiin tämä laaja kirjapaketti, 
harmitteli eräs opiskelija, joka oli mielestään valmistautunut tenttiin huolella ja 
pyrkinyt hallitsemaan laajan tenttialueen.

– Tentin jälkeen tulee tällainen tyhjä olo, ja miettii, että siinäkö se nyt oli 
tämä oppiminen ja tämä, mitä vaadittiin. Ihan äkkiä ei kyllä jaksa alkaa uuden 
tentin mietintään, oli toisen pettyneen kommentti.

– Mutta hei, eihän me opiskella vain tenttejä varten, vaan oppiaksemme, oli 
sivummalla istuvan opiskelijan yritys avartaa näköalaa.

– Niin-in, mutta joskus kyllä tekstitkin ovat sellaista pakkopullaa, ettei jaksa 
innostua. Sitten sitä yrittää vain muistaa asiat tenttiin saakka, ja sen jälkeen ne 
voi unohtaa, oli vielä erään harmistuneen opiskelijan kommentti.

– Minä taisin kuulkaa onnistua nyt tässä tentissä! Osasin aika hyvin enna-
koida, mitä kysytään. Tai tiesin, että tentaattorillani on tapana tehdä laajoja 
kysymyksiä ja niitä pitää osata jäsentää sekä pohtia. Luulenpa, että saan hyvän 
arvosanan. Ehkä en kuitenkaan arvosanaa 5, kuten edellisestä tentistä, oli erään 
tyytyväisen opiskelijan kanta.

– Huh-huh, olisipa upeaa saada arvosana 5! Saada edes joskus tai edes yhden 
kerran. Sitten voisi rohkeammin mennä tenttiin, kun tietäisi, että on varaa myös 
välillä epäonnistua. Ei haittaa, vaikka joku tentti menisi huonomminkin, kun 
on plakkarissa jo erinomainenkin suoritus, opiskelijoista eräs totesi. 

– Voi kai sitä tenttiin mennä, vaikkei niin olisi valmistautunutkaan voi 
käydä kokeilemassa, josko ne omat tärpit osuisi, tunnusteli eräs opiskelija muiden 
käsityksiä.

– Kyllä kyllä, mutta ei niin voi montaa kertaa tehdä, kyllä tentaattorit 
muistavat meidät. Ainakin yksi ohjaajani sanoi minulle esiteltyäni itseni, että 
hän muistaa käsialani. Kyllä hän muisti kiitellä tenttivastaustani. Eli en sitten 
tiedä, oliko se tenttivastauksen sisältö paremminkin jäänyt mieleen, kertoi ko-
kemuksestaan eräs vanhempi opiskelija.

– Olisipa mukava, että näitä tenttejä saisi vielä enemmän suorittaa tent-
tiakvaariossa. Sitten ei tarvitse paljastaa huonoa käsialaa ja ajatukset saisivat 
kulkea vapaammin. Niitä voisi muokata ja muotoilla, eikä käsi väsyisi tähän 
hurjaan kynällä kirjoittamiseen, jatkui puhe.
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Eri	oppimismuotojen	arviointi

Luentopäiväkirja/oppimispäiväkirja
Luentopäiväkirja	rakentuu	luennoilla	tehdyistä	muistiinpanoista.	Se	on	op-
pimismuoto,	jossa	pohditaan	luennon	tai	harjoitusten	keskeistä	sisältöä	sekä	
esitettyjä	käsityksiä	ja	merkityksiä.	Kirjoittaja	käsittelee	luennoilla	esiin	tulleita	
asioita	omin	sanoin,	analysoiden	ja	kommentoiden.	Kommentit	voivat	olla	kriit-
tisiä, täydentäviä, hyväksyviä, pohdiskelevia tai tulkitsevia. Luentopäiväkirjalla 
korvataan	perinteinen	luentojen	kertauskuulustelu.	Sen	tarkoituksena	on	auttaa	
opiskelijaa	seuraamaan	ja	tulemaan	tietoiseksi	omasta	oppimisestaan.	Opettaja	
puolestaan voi arvioida luentojensa ymmärrettävyyttä ja merkitystä kuulijoille.

Luentopäiväkirjan arvioinnista ja palautteesta sovitaan luentosarjan alussa. 
Hyvä	luentopäiväkirja	ottaa	huomioon	luennon	keskeisen	sisällön	ja	välttää	
luennon	aiheiden	luettelointia.	Erinomainen	luentopäiväkirja	on	jäsentynyt	ja	
pohdittu	esitys	luennon	keskeisistä	teemoista.	Se	vastaa	hyvin	tukikysymyksiin:

•	 Mitä	opin?
•	 Mikä	jäi	epäselväksi?
•	 Miten voin soveltaa luennon sanomaa/ Mitä oppimani tieto 

merkitsee	itselleni?

Portfolio 
Portfoliolla	tarkoitetaan	oppimistehtävien	ja	autenttisten	aineistojen	kokoel-
maa.	Portfolio	on	opintokansio	opiskelijan	omasta	opiskelu-	ja	oppimisproses-
sista,	joka	edustaa	opiskelijan	kasvua	ja	oppimista.	Portfolion	tavoitteena	on	
oppimaan	oppiminen	ja	itseohjautuvuuden	tukeminen.	Se	toimii	oppimiskoko-
elmana opiskelijan kehityksen ja itsearvioinnin tukena. 

Essee 
Essee	on	pienimuotoinen	tieteellinen	kirjoitelma,	joka	kirjoitetaan	annettujen	
lähdeteosten	pohjalta.	Esseen	kirjoittajan	on	yhdistettävä	annetun	aihealueen	tai	
otsikon	vaatimukset,	lähdeteosten	referointi	sekä	omat	ajatukset	perusteluineen.	

Essee	koostuu	tavallisimmin	kolmesta	osiosta:	johdannosta,	käsittelystä	
ja	päätännästä	eli	yhteenvedosta.	Johdannolla	pyritään	herättämään	lukijan	
mielenkiinto	sekä	esitellään	esseen	sisällön	pääpiirteet.	Käsittelyosassa	otsikon	
aiheesta kehitellään kattava ja lähdekirjallisuuteen sekä omaan argumentoin-
tiin pohjautuva teksti, jossa on kuvailua, analysointia, vertailua, arviointia sekä 
perusteluja ja esimerkkejä. Lähdeviittaukset tehdään tieteellisen kirjoittamisen 
edellyttämällä täsmällisyydellä. Parhaimmillaan käsittelyosa etenee johdonmu-
kaisesti	muodostaen	toimivan	kokonaisuuden.	Se	voi	jakaantua	kappaleisiin	
siten, että kullakin kappaleella on oma otsikkonsa ja ne sitovat kokonaisuuden 
loogiseen	järjestykseen.	Yhteenveto-osassa	esitetään	tiivistellen	loppuarviointi	
ja koonti aiheesta.
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– Tentaattorinkin on helpompi lukea vastauksia ilman käsialan tulkintaon-
gelmia, tuli kannattava puheenvuoro.

– Minua kyllä tuo tenttiakvaario jotenkin ahdistaa. Tuntuu jäynäävältä mennä 
istumaan siihen pieneen tilaan tyhjän näyttöruudun eteen. Tuntuu, että henki sal-
paantuu siinä ahtaudessa. Ja mitä se kone heittää kysymyksiksi, sekin kavahduttaa! 
Kunpa nyt ei tenttiakvaariolla korvata täysin näitä yleisiä tenttitilaisuuksia – 
niissä on kuitenkin sellainen ihmisläheinen meininki! jatkui keskustelu.

Opiskelijat eivät yrittäneetkään estää puheensa kuuluvuutta – ehkä päinvastoin. 
Halusivat vain, että tentaattorit kuulevat, mitä kaikkea heidän mielessään liikkuu. 

– Tentit ovat kova paikka opiskelijoille. Heitä kuunnellessa tulee tosin mieleen, 
ettei tentaattorin roolikaan helppo ole. Haasteita riittää. Miten asettaa kysymykset 
onnistuneesti, antaa opiskelijan osoittaa osaamisensa ja sitten arvioida heidän vas-
tauksensa huolellisesti, Maisa pohdiskeli kuunneltuaan opiskelijoiden kommentteja.

– Muistaahan sen omalta opiskeluajaltaankin. Levottomuus, kun odotti 
tenttisaliin kutsua. Jännitys, kun valmistautui tenttikuoren avaamiseen ja 
tuntui, että henki salpautui, kun sai nähdä kysymykset ja ne olivat siinä silmien 
edessä. Se hetki saattoi olla äärettömän helpottava tai sitten tuskaisen piinaava. 
Välittömästi sai varmuuden siitä, onnistuuko vai yrittääkö vain jotenkin selvitä. 
Luovuttaminen ei kyllä luonnistunut, ei ainakaan minulta, jos olin vähänkin 
nähnyt vaivaa tentin eteen, muisteli Keijo ja hämmästeli, miten kirkkaina omat 
opiskeluajan kokemukset palautuivat mieleen.

Keskustelun keskeytti tällä kertaa opintosihteeri, joka oli palaamassa ison 
paperipinon kanssa opiskelupalveluiden palvelupäällikön luota neuvotteluista, 
jotka koskivat tulevien opiskelijavalintojen valintaopasta.

– No onpa hyvä, että näin teidät. Minulla on tärkeää asiaa teille molemmille. 
Maisa, sain opintosuoritusmerkintäsi, mutta opiskelijan nimi ja opiskelijanumero 
eivät stemmaa, tarkistaisitko tämän tiedon vielä. Laitoin kyllä sähköpostia asi-
asta. Ja Keijo, huomasithan, että sinulla on tentinvalvonta tulevana lauantaina. 
Toimitan kysymykset ja valvontaohjeet sinulle?  

– Joo, kyllä, tentinvalvonta on kyllä varattuna kalenterissani, vastasi Keijo 
ja muisti ihmetelleensä lehtorin työn moninaisuutta.

– Palataan, minun pitää vielä saada eräät opintosuoritukset opintorekisteriin 
tälle päivälle, totesi opintosihteeri.

Eräs opiskelija oli seurannut sivusta opintosihteerin ja lehtoreiden keskustelua. 
Sen tauottua hän meni kertomaan omaa tärkeää asiaansa Maisalle:
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MITEN	KANDIDAATINTUTKIELMA	ARVIOIDAAN?

Tutkielmaseminaarin	ohjaaja	arvostelee	tutkielman	oppiaineessa	luotujen	
kriteerien	mukaan.	Yleiset	arvioitavat	osa-alueet	ovat	seuraavat:	
1.	Tutkimusaiheen	merkittävyys	ja	ajankohtaisuus
2.	Aihepiirin	perehtyminen,	kirjallisuuden	valinta	ja	sen	soveltaminen	
3.	Tutkimustehtävän/tutkimuskysymysten	asettelu	ja	rajaus	
4.	Tutkielman	menetelmälliset	valinnat
5.	Tulokset	ja	niiden	tarkastelu	
6.	Johtopäätökset	ja	pohdinta
7.	Ulkoasu	ja	kielellinen	ilmaisu	

(esim.	Määttä	2014b.)	

HYVÄ OPINTOSUORITUKSEN ARVIOINTIKÄYTÄNNÖT 

ARVIOINNIN TAVOITTEET 

Arvioinnin tavoitteena on 
* tukea opiskelijan oppimista ja sen kehittymistä
* tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta
* kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja
* antaa seuranta- ja palautetietoa koulutuksen, oppimisen ja opetuksen laa-

dusta sekä sen vaikuttavuudesta
*	 antaa	työnantajalle	tietoa	opiskelijan	osaamisen	tasosta	pyrkien	työelämän	

arvostukseen 

ARVIOINNIN PERIAATTEET

Arvioinnin tulee olla
* oikeudenmukaista, luotettavaa ja tasa-arvoista
* avointa, läpinäkyvää ja perusteltua nojautuen selkeisiin kriteereihin, jotka on 

määritelty ja tiedotettu
* vuorovaikutteista, jolloin opiskelijan on mahdollista keskustella arvioinnin 

tuloksista 
*	 välittömään	ja	kannustavaa	palautteeseen	nojautuvaa,	jolloin	se	edistää	

opiskelijaa kehittämään ja parantamaan suoritusta edelleen.

ARVIOINNIN TEHTÄVÄT

1)	Toteava	ja	kehittävä 
2)	Motivoiva,	ohjaava
3)	Korjaava	ja	kehittävä
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– Anteeksi, että häiritsen, mutta minulla olisi ihan pieni kysymys. Olen
suorittanut viime vuonna pitämäsi luennon luentopäiväkirjalla, mutta kirjal-
lisuusesseet jäivät tekemättä. Voisinko suorittaa ne tämän syksyn aikana niin, 
ettei tarvitsisi odottaa ensi kevääseen tai mennä silloin uudelle kurssille? 

– Minä olen kyllä muuttamassa ensi kevään luentosarjaa ja kirjallisuuskin
siinä on uusittu, tuumaili Maisa.

– Mutta minä olen jo aloittanut esseiden laadinnan, selvitti opiskelija ja
muisti kuitenkin erään ongelman:

– Tosin olen kylläkin hukannut ne esseetehtävät ja pyytäisin saada ne sinulta. 
Kaipa ne on sinulla tallessa? Olisin kovin kiitollinen, että tämä järjestely onnis-
tuisi, koska tarvitsen nuo opintopisteet vielä tämän vuoden puolelle, opiskelija 
selvitti toiveikkaana.

– OK, minä katson, kyllä ne minulla jossain tallessa ovat, vastasi Maisa
huokaisten, mutta edellytti, että opiskelija kertoo nimensä ja sähköpostiosoitteensa 
hänelle sähköpostitse.

– Hienoa, kiitoksia paljon, totesi opiskelija ja poistui lehtoreiden luota tyy-
tyväisin askelin. 

Maisa ja Keijo pääsivät jatkamaan tenttikysymysten pohdintaa.
– Tenttikysymykset pitäisi asettaa niin, että ne osoittavat opiskelijan hankitun

osaamispääoman, ja samalla niin, että ne myös kannustaisivat ja palkitsisivat 
heitä, jotka osaavat, oli Maisan neuvo.

– Mutta voihan osaamista osoittaa myös esseillä ja luentopäiväkirjoilla, ja
niissä on tietenkin tuo sama periaate, totesi Keijo. 

– Tenttivastausten lukemisessa pitää tietenkin olla tarkka ja huolella arvioida 
se, mitä kriteereitä arvioitava suoritus täyttää ja mitä siitä puuttuu. Jos on vähän 
epävarma kahden arvosanan välillä, sitten kannattaa nostaa arvosana siihen 
ylempään tasoon, näin pidetään huolta opiskelijan oikeusturvasta, opasti Maisa.

– Eli pitäisi olla ripeä, että opiskelijat pääsevät jatkamaan opiskeluaan, mutta 
tietenkin pitää olla myös huolellinen niin, että vastauksen kaikki yksityiskohdat 
sekä kokonaisuus otetaan huomioon ja että opiskelijat voivat luottaa arvioinnin 
tasapuolisuuteen ja luotettavuuteen, kertasi Keijo.

– Meillähän on lisäksi käytössä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkund. Sen
avulla me varmistamme ainakin kandi- ja gradutöiden alkuperäisyyden. Jotkut 
käyttävät tätä myös esseiden tarkistuksessa. Se on helppo systeemi, ja siihen saa 
myös koulutuksen. 





8 MITKÄ OVAT HYVÄN  
YLIOPISTO OPETTAJAN PIIRTEET?
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A

B

C

D

TAHTO
Ohjaajan sitoutuminen

TAIDOT
Myönteinen ja 
kannustava 
ohjauskäytäntö ja 
persoonallisuus

TIEDOT
Sisällöllinen 
asiantuntijuus ja / tai 
kokonaisrakenteen 
hallinta- ja 
hahmotuskyky

TEOT
Tieteellisen laadun 
vaatimusten varmistaminen 

Hyvät	opettajat
•	 ovat hyviä oppijoita
•	 ovat innostuneita opettamistaan asioista ja haluavat jakaa innostuksensa 

opiskelijoiden kanssa
•	 ymmärtävät opetettavien asioiden laajemmat yhteydet sekä kykenevät 

mukauttamaan opetuksensa vastaamaan opiskelijoiden tarpeita
•	 rohkaisevat opiskelijoita oppimiseen, joka edistää ymmärtämistä ja kriittistä 

ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja
•	 kannustavat opiskelijoita laajentamaan ja muokkaamaan tietojaan
•	 asettavat selkeitä tavoitteita
•	 käyttävät tarkoituksenmukaisia ja sopivia arviointimenettelyjä
•	 antavat opiskelijoille perusteltua palautetta
sekä
•	 kunnioittavat opiskelijoita ja ovat kiinnostuneita sekä opiskelijoiden amma-

tillisesta	että	henkilökohtaisesta	kasvusta
(Lahtinen	&	Toom	2009.)

Kuvio 19. Ohjaajan voimavarat onnistuneessa ohjaussuhteessa (Määttä 2012)



8 Mitkä ovat hyvän  yliopisto-opettajan piirteet? | 119

– Me olemme tässä nyt monin tavoin yrittäneet selvitellä itsellemme 
sitä, millainen on hyvä yliopisto-opettaja. Melkoisia vaatimuksia 

meihin kyllä asetetaan, mietiskeli Keijo ja jatkoi:
– Miten sinä määrittelisit tai luonnehtisit hyvää opettajaa?
Maisa mietti tovin ja alkoi sitten purkaa näkemyksiään:
– Ihan helppo kysymys tuo ei ole. Loppujen lopuksi on monta tapaa olla hyvä 

opettaja. Yliopistossa hyvä opettaja on omanlaisensa yksilöllinen persoonallisuus, 
joka ei käyttäydy tietyllä mekaanisella tavalla. Vaikka hyvästä opettajasta onkin 
laadittu erilaisia piirreluetteloja, hyviksi opettajiksi todetut eroavat yksilöllisiltä 
piirteiltään usein melkoisesti toisistaan. 

– Aivan! Olisihan se aika mahdoton ajatus, että yliopiston professorista tai 
lehtorista voitaisiin opetustyössä luoda joku prototyyppi, tietynlaiseen muottiin 
valettu, saman kaavan mukaan käyttäytyvä ja toimiva olento. Onneksi hyvät 
opettajat ovat erilaisia, koska opiskelijatkin ovat, jatkoi Keijo. 

– Mutta silti on selvää sekin, että ei kuka tahansa voi olla hyvä opettaja. 
Yliopisto-opetuksessakin kyse on ihmissuhdetyöstä, jossa opettaja käyttää omaa 
persoonaansa työvälineenään. Tälläkin tavoin ajatellen opetustyössä on paljon 
yhdenmukaisuutta riippumatta siitä, millä koulutustasolla opettaa, mietiskeli 
Maisa.

– Eli hyväksi opettajaksi kouluttaminen merkitsee siis paljolti samaa kuin 
hyväksi persoonallisuudeksi auttaminen. Yliopistopedagogisessa koulutuksessa 
olisikin huolehdittava myös persoonista eikä vain tieteellisestä asiantuntemuksesta 
ja oman alansa sisällöllisestä osaamisesta? jäi Keijo kysymään.

– Kyllä. Silti persoonallisten ominaisuuksien rinnalla hyvä opettajuus mer-
kitsee myös yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja, laajensi Maisa näkökulmaa ja jatkoi 
pohdiskelua:

– Hyvä opetus edellyttää kykyä ja rohkeutta asettua vuorovaikutussuhteeseen 
opiskelijoiden, opettajatovereiden ja tänä päivänä myös yhä enemmän yliopisto-
laitosta ympäröivän laajemman toimintaympäristön ja elinkeinoelämän kanssa. 
Yliopiston opettajat eivät voi linnoittautua tai eristäytyä omaan tiedemaailmaan. 
Median ja tiedotusvälineiden yhteydenottoihin täytyy niihinkin vastata. Yh-
teiskunnallinen vuorovaikutus on meille asetettu lakivelvoite. Ja kaikki tämä – 
kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus - niiden johdosta yliopisto-opettajalta 
vaaditaan uudenlaista asiantuntijuutta, eikä näitä odotuksia voi sivuuttaa. 
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Opiskelijoiden	mielestä	hyvä	opiskelun	ohjaus	on		

Asiantuntevaa ongelmat selkiytyvät ja opinnot edistyvät
ohjaustilanteet ovat valmisteltuja
ohjaus on konkreettista
ohjaus	on	myös	tekoja,	ei	vain	puhetta
keskitytään olennaiseen

Itsenäiseen  
opiskeluun  
kannustavaa

ohjauksella tuetaan, mutta ei painosteta
ohjaus viitoittaa tietä, asettaa rajoja ja antaa tilaa
liika ohjaus vie pois oma-aloitteisuutta
innostavaa

Ulottuu koko  
opiskelun ajaksi 

säännöllistä
jatkuvaa

Yksilöllistä huomioi	erilaiset	tavoitteet	ja	yksilölliset	ohjauksen	
tarpeet
huomioi mahdollisuudet

Vuorovaikutuk-
sellista

rehellistä ja opiskelijaa huomioivaa
ohjaaja on opiskelijasta kiinnostunut,  
osaa asettua opiskelijan asemaan
ohjaukselle riittävästi aikaa

Riittävää ja selkää 
tiedottamista

kysymyksiin vastataan,
koska kaikkea ei osaa kysyä

Kuvio 20.	Hyvän	ohjauksen	piirteet	(Haapaniemi,	Voutilainen	&	Ikäheimonen,	
2001).
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Keijon ja Maisan jatkaessa vakavaa pohdintaa yliopistopedagogiikan lehtori 
tuli pöytään lupaa kysymättä ja iloisin mielin.

– Nyt sain opiskelijat kirjoittamaan siitä, mikä heidän mielestään on ai-
kuispedagogiikassa tärkeää. Olipa innostavaa ja hauskaakin! Mikä on tärkeää, 
sitähän meistä jokainen joutuu miettimään omassa työssään. Ja meillä syntyikin 
luennolla vilkas keskustelu käsitellessämme näitä pohdintatehtäviä, hän totesi 
kädessään kansio, jossa oli paksu nippu käsinkirjoitettuja paperiarkkeja.

– Katsokaahan tätäkin näkökulmaa. Tämä tulevan aikuisopettaja on kir-
joittanut huolensa näin: 

“Millä tavalla antaa tilaa sille, jolla on siivet? Entä sille, jolla ei vielä ole?”
– Siitä tässä juuri Maisan kanssa puhuimme miettiessämme hyvää opetta-

juutta. Miten osaamme ottaa huomioon opiskelijoiden lisääntyvän erilaisuuden? 
Yliopisto-opiskelijat eivät ole mitään eliittiä, ja heillä myös on oppimis- ja 
syrjäytymisvaikeuksia sekä sosiaalisia ongelmia, mitkä edellyttävät yliopiston 
henkilökunnalta yhä parempia valmiuksia tulla toimeen erilaisten opiskelijoiden 
kanssa, totesi Keijo ajatellen tulevan työkenttänsä laajuutta. 

– No niin, hyvä. Ja yksi asia näyttää toistuvan näiden tulevien opettajien
mietteissä: he kantavat huolta siitä, miten he pysyvät ajan tasalla tiedollisesti – 
tässä jatkuvasti lisääntyvän informaation tulvassa, jatkoi yliopistopedagogiikan 
lehtori vastauspapereidensa tutkimista. 

– Onhan se selvää, että yliopisto-opettajan asiantuntijuus syntyy opetettavan
tieteenalan hallinnasta. Hyvä opettaja tietää ja tuntee opettamansa sisällöt. Mutta 
se, että hän itse osaa ja ymmärtää, ei kuitenkaan sekään vielä riitä. Vaikka opettaja 
olisi kuinka osaava ja innostunut asiastaan, opiskelijat eivät välttämättä opi. Op-
piminen on opiskelijassa tapahtuva prosessi ja siksi hyvälle opettajalle olennaista 
on saada erilaiset opiskelijat onnistumaan ja innostumaan, Maisa selvitti. 

– Eli hyvän opettajan ammattitaito ilmenee kyvyssä nähdä opetettava aines opis-
kelijan maailmasta käsin, kyvyssä tukea opiskelijaa ja ennakoida oppimisen kriittiset 
solmukohdat, teki Keijo yhteenvetoa Maisan kanssa aiemmin käydystä keskustelusta.

– Niin, hyvä opettaja pystyy saattamaan opittavan aineksen opiskelijoiden
omaksumistasolle ja luo oppimiselle sellaiset puitteet, että opiskelijat kiinnostu-
vat. Opiskelijat kiinnostuvat, kun he saavat onnistumisen kokemuksia, kun he 
huomaavat edistyvänsä ja kun he vakuuttuvat siitä, että heistä välitetään, heitä 
ymmärretään ja arvostetaan, jatkoi Maisa. 
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PE
DA

G
O

G
IN

EN
RA

KK
AU

S

AUKTORITEETTIPEDAGOGINEN

Läsnäolo, läheisyys, 
luottamus oppilaan kykyihin

Dominoiva, 
uhmainen 

vallanpitäjä

Joustava 
asiantuntija

Lämmin ja 
kannustava ilmapiiri

Virallinen, etäinen 
ilmapiiri

Turvallinen oppimis-
ilmapiiri

Lannistava, 
turvaton ilmapiiri

Kylmyys, poissaolevuus

Kuvio 21. Pedagogisen rakkauden ja pedagogisen auktoriteetin yhteys oppimis-
ilmapiiriin (Määttä & Uusiautti 2012).

Yliopiston 
opettajuus

Ammattikuva

Ammatti-
rooli

Ammatti-
identiteetti

Tieteelliset, pedagogiset ja 
ammatilliset tiedot ja taidot

Persoonallisuus ja yksilölliset 
piirteet

Sosiaalistuminen tiede- ja 
yliopistoyhteisöön

Kuvio 22.	Yliopiston	opettajuuden	osa-alueet.
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– Aivan, kuten tässä eräskin opiskelija kirjoittaa: “Parasta open työssä on
saada oppilaat innostumaan, silmät loistamaan”, löysi lehtori sopivan sitaatin 
tukemaan heidän yhteistä kahvipöytäkeskustelua ja jatkoi:

– Minusta voisimme täällä yliopistossakin puhua pedagogisesta rakkaudesta. 
Hyvän opettajuuden toimintatapana se merkitsee jatkuvaa luottamusta opiske-
lijoiden oppimiseen, hänen usein piilevinäkin uinuviin taitoihinsa ja mahdol-
lisuuksiinsa. Hyvä opettaja auttaa opiskelijaa näkemään oman kehittymisensä 
ulottuvuudet. 

– Tämä tekee samalla meidät itsemmekin jatkuviksi opiskelijoiksi. Muistan,
että Martti H. Haavio kirjoitti jo vuonna 1954, kuinka opettaja on ikuinen 
koululainen ja ikuinen ylioppilas. Se ajattelutapahan sopii myös yliopiston opetta-
jiin. Mehän opimme koko ajan uutta tutkiessamme, ohjatessamme opinnäytetöitä 
ja opettaessa, kuvasi Maisa. 

– Ja tämä aika kyllä asettaa meille haasteita monin tavoin. Ajattelen aika
ylpeänä, kun tänne yliopistotyöhön hakeuduin, kuinka yliopistossa voimme avata 
uusia ovia ja me opiskelijoiden ohjaajina ja kanssakulkijoina voimme olla esikuva 
vaikeissakin elämäntilanteissa. Täällähän me teemme tulevaisuutta ja meidän 
yliopisto-opettajien tulee säilyttää usko ja pyrkimys paremman tulevaisuuden sekä 
inhimillisemmän maailman rakentamiseen, Keijo purki syvimpiä tuntojaan ja 
myös motiivejaan yliopistouralle hakeutumiselle. 

– Aivan, hienoa! Voisi kai sano, että tulevaisuudessa parhaita yliopisto-
opettajia ovat ne inhimilliset, valppaat ja rohkeat, jotka auttavat yhteiskunnan 
tulevia asiantuntijoita kokemaan, mitä elämä parhaimmillaan voi tarjota. He 
luotsaavat opiskelijat näkemään, millainen voisi olla parempi maailma ja saavat 
opiskelijat myös vakuuttumaan siitä, että sellainen on saavutettavissa. 

– Meillä on melkoiset vaikutusmahdollisuudet, totesi yliopistopedagogiikan
lehtori jatkaen opiskelijoiden vastauslappusia plaraamista. 

Lehtorit olivat syventyneinä pohtimaan yliopiston opetuksen perimmäisiä 
kysymyksiä. Siinä samassa yksi opettajaksi opiskeleva huomasi lehtorit ja 
koukkasi käytävältä kahvipöytää kohti. Ohi kävellessään hän antoi vuolaasti 
kiitoksensa lehtorilleen:

– Olipa kyllä tosi hieno luento! Kiitoksia paljon sinulle! Sain tästä paljon
pontta ja intoa itselleni, hän sanoi ja jatkoi matkaansa osaamatta aavistaa, 
miten paljon hänen sanansa merkitsivät lehtorille.





9 MITEN JAKSAN OPETTAJANA?
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Työhyvinvoinnin portaat 
(Maslow’n tarveteorian 
pohjalta)

Oma toiminta Organisaation toiminta 

Psykofysiologiset	perus-
tarpeet
•	 Tavoite:	Tekijänsä	mittai-

nen	työ,	joka	mahdollistaa	
virikkeisen vapaa-ajan, 
riittävä ja laadukas ravinto 
ja liikunta, sairauksien 
ehkäisy ja hoito

•	 Terveelliset	elintavat:
kohtuullisuus alkoholin 
käytössä,	tupakoimat-
tomuus, liikunta, 
ravinto, painonhallinta, 
lepo ja uni

•	 Työkuormituksen	säätely
•	 Työpaikkaruokailu
•	 Työterveyshuolto

Turvallisuuden	tarve
•	 Tavoite:	Työn	pysyvyys,

riittävä toimeentulo, 
turvallinen	työ	ja	työym-
päristö	sekä	oikeuden-
mukainen, tasa-arvoinen 
ja yhdenvertainen 
työyhteisö

•	 Turvalliset,	ergonomi-
set	ja	sujuvat	työ-	ja	
toimintatavat

•	 Uskallus	tarttua	epä-
kohtiin

•	 Hyvät	käytöstavat
•	 Vastuiden ja oikeuksien 

tiedostaminen ja niiden 
mukaan toimiminen

•	 Taloudellinen	tilanne

•	 Työsuhteen	pysyvyys
•	 Turvallinen	työympäristö

(tekninen,	toiminnallinen
ja psykososiaalinen)

•	 Työsuojelun	yhteistoimin-
nan toteutuminen

Liittymisen tarve
•	 Tavoite:	Yhteishenkeä

tukevat toimet, tulok-
sesta	ja	henkilöstöstä	
huolehtiminen, ulkoinen 
ja	sisäinen	yhteistyö

•	 Joustavuus
•	 Erilaisuuden	arvosta-

minen
•	 Kehitysmyönteisyys
•	 Ihmissuhteet	kunnossa

(työ	ja	yksityiselämä)
•	 Mieluisat harrastukset

•	 Työyhteisön	kiva	ilmapiiri
•	 Hyvät	kokouskäytännöt
•	 Yhteistyön	sujuminen
•	 Konfliktien	käsittely
•	 Johtaminen
•	 Työpaikan	sisäisten	ja

ulkoisten tukiverkostojen 
hyödyntäminen

Arvostuksen tarve
•	 Tavoite:	Eettisesti	kestä-

vät arvot, hyvinvointia 
ja tuottavuutta tukeva 
missio, visio, strategia, 
oikeudenmukainen 
palkka ja palkitseminen, 
toiminnan arviointi ja 
kehittäminen

•	 Aktiivinen rooli organi-
saation kehittämisessä 
ja toiminnassa

•	 Itsearvostus	ja	myöntei-
nen minäkuva

•	 Oman	työn	arvostus
•	 Hyvät	käytöstavat

•	 Hyvinvointia	ja	tuotta-
vuutta tukevat arvot, 
kehitystoiminta sekä 
palaute-, palkka- ja palkit-
semisjärjestelmät

•	 Henkilöstön	osallistu-
minen

•	 Avoin ja sujuva tiedon 
kulku

Itsensä	toteuttamisen	tarve
•	 Tavoite:	Oppiva	orga-

nisaatio, omien edelly-
tysten täysipainoinen 
hyödyntäminen,	uuden	
tiedon tuottaminen, 
esteettiset elämykset

•	 Oman	työn	hallinta	ja
osaamisen ylläpito

•	 Oppimisen	ja	oivaltami-
sen ilo

•	 Luova toiminta

•	 Osaamisen	hallinta,	
yksilön	ja	työyhteisön	
oppimisen tukeminen

•	 Mielekkään	työn	mahdol-
listaminen

•	 Luovuus ja vapaus

Kuvio 23. Työhyvinvoinnin	arviointi	ja	kehittäminen	(Onninen	2010;	Rauramo	2009).
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– T uo oli kyllä riemullinen palaute, ja se tietenkin kannustaa paljoon, 
Maisa iloitsi, joskin myös huokaisi:

– Meille on tärkeää osata iloita pienistäkin saavutuksista ja toki tehdä työtä 
innolla hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Silti pitäisi tiedostaa ja muistaa, 
että oma jaksaminen ja motivaatio ei ole automaatio. 

– Niin, aivan kuten täällä taas yksi opiskelija kirjoittaa: ”Kuka auttaa aut-
tajaa?” jatkoi lehtori opiskelijavastausten luentaa.

– Hyvä kysymys, eikö vain? 
– Niinpä, meitä ei taida kukaan muu auttaa kuin me itse. Meidän pitää 

itse kyetä asettamaan työn vaatimukset tärkeysjärjestykseen. Meihin kohdistuu 
niin monenlaisia vaatimuksia ja paineita eri suunnista, niin yliopistotyötä 
säätelevistä virallisista ohjeista ja vaatimuksista kuin opiskelijoilta sekä yhteis-
kunnasta. Yliopiston opettaja joutuu usein toimimaan useamman kuin kahden 
tulen välissä, pohti Maisa. 

– Eli meistä jokaisen on huolehdittava myös omasta jaksamisestaan siten, ettei 
kuormitu liikaa ja että opetustyön motivaatio ja aktiivisuus säilyy, mietti Keijo.

– Tietenkin me voimme auttaa ja tukea toisiamme suunnittelemalla, opetta-
malla ja arvioimalla toimintaamme yhdessä. Eikä näitä keskustelutilaisuuksia 
sekä toinen toistemme kuuntelemista ja kanssakäymistä voita mitään! kannusti 
Maisa jatkamaan yhteisiä tapaamisia.

– Yksin ja yhdessä, totta kai. Kaiken kaikkiaan opettajalla on oltava hyvä 
itsetuntemus, realistisuus sekä arvostus itseä ja opetustyötä kohtaan. Vanha 
sananlasku ”paras on hyvän vihollinen” on hyvä pitää mielessä myös yliopiston 
opetustyössä. Hyvä opettaja ei ole täydellinen, mutta hän on humaani sekä itseään 
että opiskelijoitaan kohtaan. Tällöin yliopisto-opettajan työtä kuvastaa myös 
suvaitsevaisuus sekä inhimillisyys. Sitä olen korostanut näille tuleville opettajille, 
yliopistopedagogiikan lehtori toisteli opettamaansa.

– Siispä hyvien opettajien ei tarvitse ihmisinä olla täydellisiä sen enempää 
kuin heidän pitäisi odottaa, että opiskelijat olisivat tai heistä tulisi täydellisiä, 
lohdutti Keijo.

– Täälläkö te vielä istutte, vaikka juuri on alkamassa tulevaa auditointi-
amme koskeva infotilaisuus. Tulkaa ihmeessä kaikki mukaan! Onnistuaksemme 
laatutyössä meidän on kaikkien oltava siinä mukana, hihkaisi laatupäällikkö 
ja sai kaikki lehtorit vauhdilla mukaansa Fellman-salin tiedotustilaisuuteen.  
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Liite 1. Lapin yliopiston strategian toimeenpanosuunnitelma, koulutus

1

Lapin yliopiston 
strategian toimeenpanosuunnitelma 

2015–2018
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6

Yliopiston visio

Lapin yliopisto on arvostettu ja 
laadukas, uusimpien oppimis-
ympäristöjen mukainen, ylintä 
opetusta tarjoava arktinen ja 
pohjoinen tiede- ja taideyliopisto.

Strateginen profiili

Koulutus on sidoksissa toimintaympäristönsä muutoksiin. Lapin 
yliopiston tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus kohdis-
tuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön, ihmisiin 
sekä näiden vuorovaikutukseen. 

Lapin yliopisto on edelläkävijä ja asiantuntija yliopistollisen 
oppimisen, opetuksen ja opiskelun toteuttajana ja kehittä-
jänä nopeasti muuttuvissa kansallisissa ja kansainvälisissä 
olosuhteissa sekä erityisesti pohjoisessa. Tutkintokoulutus on 
uudistumiskykyistä, vaikuttavaa, työelämälähtöistä, laadukasta 
ja joustaviin opintopolkuihin rakentuvaa.

Tavoitteet, toimenpiteet sekä seurantaindikaattorit

• Koulutuksen tavoitteina 2015–2018 ovat laadukkaat opetussuunnitelmat, joustavat 
ja sujuvat opinnot, tehokas ja korkeatasoinen opetus, opiskelijalähtöiset oppimisen 
arviointikäytännöt, kannustava ja kehittävä koulutuksen johtaminen sekä elinikäisen 
oppimisen ja työelämän osaamisen tarpeisiin vastaaminen ja ennakointi.

Tutkintokoulutus
Akateeminen koulutus korkeatasoisen 
asiantuntijuuden hyväksi
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7

Seurantaindikaattorit 

Seurantaindikaattorit 

Kehittämiskohde 1.  Opetussuunnitelmat ja osaamistavoitteet

Tavoitetila 2025

• Jokaisessa tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa 
on korkeatasoiseen asian-
tuntijuuteen nojautuvat 
osaamisperustaiset opetus-
suunnitelmat.

• Tutkinnot ovat laaja-alaisia ja 
tutkimus-perustaisia.

• Opintojaksojen laajuudet 
sekä niiden väliset yhteydet 
ja peräkkäisyydet rakenne-
taan siten, että ne edistävät 
osaamispääoman karttumista 
ja syvenemistä. 

• Tutkintojen yhteys työllistymi-
seen sekä kansainvälistymi-
seen on vahva. 

Toimenpiteet 2015–2018

• Työelämärelevanssia 
lisätään

• Kandidaattiopintoja laaja-
alaistetaan

• Kumuloitavaa oppimista 
vahvistetaan

• Työllistyminen, 
työelämäopinnot

• Kandidaattiopintojen 
asema ja työllistävyys

• Palaute 
opetussuunnitelmista

Kehittämiskohde 2.  Opiskelijoiden opintopolut 

Tavoitetila 2025

• Opintopolut ovat sujuvat ja 
yksilöllisesti joustavat.

• Opintojen tuutorointi on 
järjestelmällistä koko opinto-
polun ajan.

• Opetustarjonta, opetusjär-
jestelyt sekä tenttikäytännöt 
mahdollistavat opintojen 
tehokkaan etenemisen.

Toimenpiteet 2015–2018

• Opintojen seurantajär-
jestelmää sekä tuki ja 
ohjaustoimia vahvistetaan; 
opintopolun hitauteen tai 
takelteluun luodaan opiske-
lijakohtainen ”hälytysjärjes-
telmä”

• Ympärivuotista opiskelua ja 
monipuolisia suoritusmuoto-
ja tehostetaan

• Ohjausta ja tuutorointia 
vahvistetaan osaksi koko 
opintoprosessia

• Opiskelijan henkilökohtainen 
opintosuunnitelma (HOPS) 
päivitetään opintovuosittain.

• Tenttiakvaarion käyttöä 
lisätään

• 55 opintopistettä 
suorittaneet

• Palaute opintojen 
sujuvuudesta

• Opintopisteseurantajär-
jestelmät

• Suoritusmuotojen 
seuranta
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8

Seurantaindikaattorit 

Seurantaindikaattorit 

Kehittämiskohde 4 .  Oppimisen ja opetuksen arviointi

Tavoitetila 2025

• Yliopistossa on käytössä monipuoliset, 
kattavat ja kannustavat opiskeluproses-
sien ja opintosuoritusten sekä opetuksen 
laadun arviointimenetelmät sekä tentti-
käytännöt.

• Opiskelijoiden oppimisen ja opinnäytetöi-
den arviointi nojautuu selkeisiin, tasapuo-
lisiin ja perusteltuihin kriteereihin.

• Koulutuksen toteutuksen ja oppimisen 
arviointi on jatkuvaa, koordinoitua, yhteis-
työperustaista ja kehittävää. Sen tavoit-
teena on onnistunut ja mielekäs koulutus: 
laadukas opetus, onnistunut oppimispro-
sessi sekä hyvä opintomenestys.

• Yliopistossa on myönteinen arviointikult-
tuuri, joka tukee ja kannustaa kehittä-
mään niin opetusta kuin opiskelua.

Toimenpiteet 2015–2018

• Oppimisen ja opinnäytetöiden arviointien vuoro-
vaikutteisuutta, läpinäkyvyyttä ja motivoivuutta 
kehitetään

• Arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja estämään 
oppimista ehkäisevät tekijät

• Palautepöytäkeskustelujen roolia vahvistetaan ja 
monipuolistetaan 

• Palaute arviointikäytännöistä

• Yhteiset opintojen ja opetusnäytteiden 
arvioinnin ohjeet tai yksikkökohtaiset ohjeet

• Palautepöytämuistiot

Kehittämiskohde 3 . Opetuksen toteutus

Tavoitetila 2025

• Yliopistollinen opetus toteu-
tetaan tutkintotavoitteisesti 
ja opiskelijalähtöisesti siten, 
että oppimisympäristöt 
mahdollistavat eri lähtökoh-
dista tulevien opiskelijoiden 
korkeatasoisen ja tehokkaan 
oppimisen. 

• Yliopistollinen opetus 
nojautuu monipuolisiin 
opetusmenetelmiin, moder-
niin opetusteknologiaan, 
uusimpiin oppimiskäsityksiin, 
laadukkaisiin oppimateriaalei-
hin sekä aktivoivaan ja moti-
voivaan vuorovaikutukseen. 

• Yliopiston opettajilla on hyvät 
pedagogiset taidot.

Toimenpiteet 2015–2018

• Yliopistollista opetusta 
toteutetaan entistä moni-
muotoisempana: opetus 
nähdään myös ohjauksena, 
opiskelijoiden henkilökohtai-
sena tukemisena, valmen-
nuksena ja vaihtoehtojen 
pohdintana

• Ajasta ja paikasta riippu-
matonta verkkovälitteistä 
opetustarjontaa lisätään

• Yliopistopedagogiikan 
opinnot sisällytetään yliopis-
to-opettajan työnkuvaan 

• Tutkinnot

• Palaute opetuksesta

• Opetusmuotojen 
seuranta (määrä ja 
sisältö)

• Yliopistopedagogiikan 
koulutus (määrä ja 
sisältö)
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Seurantaindikaattorit 

Seurantaindikaattorit 

Kehittämiskohde 5.  Koulutuksen johtaminen 

Tavoitetila 2025
• Koulutuksen johtaminen 

on tärkeä ja arvostettu osa 
yliopiston toimintaa.

• Koulutuksen johtaja johtaa 
opetusta ja ohjausta, toimii 
pedagogisena kehittäjänä ja 
koulutuksen uudistajana.

• Koulutuksen johtamisella 
edistetään laaja-alaista yhteis-
työtä sekä työ- ja opiskeluhy-
vinvointia.

Toimenpiteet 2015–2018
• Koulutuksen johtamisen 

vastuut ja tehtävät selkeyte-
tään

• Johtamista tuetaan ja koulu-
tusta lisätään

• Opetus-ja tutkimustyön 
välille rakennetaan tasapai-
no: tavoitteena on tutkimus-
perustainen ja arvostettu 
tutkintokoulutus 

• Opettajien ja opiskelijoiden 
hyvinvointia tuetaan

• Johtamisen vastuu-
kuvaus ja tarvittavat 
toimenpiteet

• Johtamiskoulutus

• Hyvinvointikyselyt

Kehittämiskohde 6. Elinikäinen oppiminen ja täydennyskoulutus

Tavoitetila 2025

• Elinikäinen oppimisen edistä-
minen on sisällytetty pysyväk-
si osaksi yliopiston aikuis- ja 
ammatillista koulutusta.

• Yliopistossa tarjotaan syste-
maattisesti ammatillista päte-
vyyttä lisäävää ja kelpoisuutta 
tuottavaa koulutusta.

• Alumniyhteistyö on luonteva 
osa yliopiston koulutustoimin-
taa.

Toimenpiteet 2015–2018

• Yhteistyötä Lapin yliopiston 
ja Lapin ammattikorkea-
koulun välillä vahvistetaan

• Täydennys- ja lisäkoulutus- 
tarpeita selvitetään syste- 
maattisesti ja niiden 
mukaista koulutustarjontaa 
vahvistetaan

• Alumnitoimintaa 
voimistetaan 

• Sidosryhmäyhteistyötä 
lisätään

• Yhteistyön muodot ja 
määrä

• Lisä- ja täydennyskoulu-
tuksen määrä ja sisältö

• Koulutuksista saatu 
palaute.
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