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Avoimet oppimisen maisemat
VAKA e-portfolio- Oman osaamisen tunnistamisen ja jatkuvan oppimisen
tukena
Tarja Liinamaa1, Marja Suvanto, AnnaMari Kokkonen
1

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos

Maailmanlaajuiset haasteet ja jatkuva työelämän muutos edellyttävät jatkuvaa asiantuntijuuden uudelleen
rakentamista. Jatkuvan ammatillisen kehittymisen ja oppimisen haaste on keskeistä myös
varhaiskasvatuksen moninaistuvissa toimintaympäristöissä.
Koulutuksesta työelämään siirtyminen on todettu olevan erityisen haasteellinen vaihe vastavalmistuneelle
kasvatusalan asiantuntijalle ja ammattilaiselle (mm. Onnismaa, Tahkokallio & Kalliala 2015). Erityisesti
tämän vaiheen tukemien oli lähtökohtana Vaka e-portfolion kehittämiselle, ja jossa keskeisenä tavoitteena
oli opiskelijan oman osaamisen tunnistaminen.
Jyväskylän yliopistossa lastentarhanopettajien (nyk. varhaiskasvatuksen opettajien) koulutuksessa eportfolion perustana on Suvannon (2017) lastentarhanopettajan ammatillista osaamista kuvaava
osaamiskartta. E-portfolion pilottivaihe käynnistyi syksyllä 2017 aloittaneiden
lastentarhanopettajaopiskelijoiden opintojen osana. Ensimmäisen opintovuoden aikana opiskelijoilla oli
neljä ns. e-portfoliopysäkkiä, joissa kukin opiskelija tutustui e-portfolioympäristöön ja otti sen haltuun oman
ammatillisuuden ja asiantuntijuuden rakentumisen tueksi. Lukuvuoden 2018-2019 aikana työskentelyä on
jatkettu ja sen asemaa koulutuksessa on vahvistettu luontevana osana opintoja. Vaka e-portfolion
keskeisenä periaattena on, että sitä voi hyödyntää ja käyttää myös työelämään siirtymisen jälkeenkin
jatkuvan ammatillisen kehittymisen ja oppimisen tukena.
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Tilaa muutos, muutos tilaan: miten opiskelijan kokemus tilasta otetaan
huomioon tilaa muutettaessa?
1 Johdanto
Digitalisaatio ja opetusmenetelmien muutos perinteisestä luennoinnista aktiiviseen oppimiseen on nostanut
esiin kampusten kehittämisessä tarpeen uudistaa opetus- ja opiskelutiloja soveltumaan myös muuhun kuin
perinteiseen opettajakeskeiseen opetukseen. Auditoriot, luentosalit ja luokkahuoneet viestittävät
opettajakeskeistä opetusta ja tarjoavat opiskelijoille lähinnä passiivisen kuuntelijan roolin (Brown & Race,
2002). Fyysisen opetustilan merkitys on myös suuri opiskelijan hyvinvoinnille ja mahdollisuudelle keskittyä
oppimiseen (Grigoriou, 2019). Opetustilojen toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen tai kalustuksen
ergonomisuuteen ei kuitenkaan ole juuri kiinnitetty huomiota. Opetus- ja opiskelutilat on tavallisimmin
kalustettu esittävän opetuksen ehdoin, tarjoten opetustilan etuosassa tilan opettajalle ja muu
luokkahuoneen tila on vaattu opiskelijoille pöytä- tai pulpettiriveinä. Tällaisessa tilassa opettajan on
vaikeata toteuttaa erilaisia oppimista aktivoivia tehtäviä tai ryhmätyötehtäviä.
Digitalisaatio ja opetusteknologian huima kehitys viimeisten 20-30 vuoden aikana ei ole kuitenkaan
muuttanut siinä määrin opetusta kuin olisi ollut mahdollista (Blin & Munro, 2008). Kampusten opetus- ja
opiskelutiloja ei ole myöskään kehitetty pedagogisesti kestävällä tavalla yhteistyössä yliopiston tilahallinnon
kanssa (Sandström ja Nevgi, 2017).
Tämän tutkimuksen aihe nousi esiin pohtiessamme kampusten opetustilojen soveltuvuutta aktiivisen
opetuksen menetelmiin ja miten kampusten erilaiset tilat tarjoavat mahdollisuuksia opiskelijoiden ja
opettajien satunnaisille kohtaamisille ja yhteisöllisyyden kehittymiselle. Miksi opiskelijat tulisivat enää
kampuksille, jos tietoverkot tarjoavat mielekkäällä tavalla oppimateriaalit ja kampuksilla ei ole tiloja, joissa
kohdata toisia opiskelijoita ja opettajia? Tähän kysymykseen etsitään vastausta tässä artikkelissa.
Tutkimuksen kontekstiksi valittiin Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen Exactum -rakennuksessa
sijaitsevat opetus- ja opiskelutilat, joita käytetään pääasiassa matematiikan, tilastotieteen ja
tietojenkäsittelytieteen opetuksessa. Matematiikan ja tilastotieteen osastolla on viimeisten vuosien aikana
kehitetty opetus- ja opiskelutiloja muuttamalla kolmannen kerroksen käytävätilaa yhteisöllisen työskentelyn
tilaksi. Käytävätila on sisustettu seinille kiinnitetyillä liitutauluilla ja useilla pöytä- ja tuoliryhmillä. Pöytien
pinnat ovat pinnoitettuja siten, että niihin on mahdollista kirjoittaa valkotaulutusseilla. Kolmannen
kerroksen luokkahuoneet on myös muutettu yhteisöllisen työskentelyn mahdollistaviksi siten, että
luokkahuoneiden kolmella seinällä on liitutaulut, jolloin opiskelijaryhmät voivat työskennellä eri puolilla
luokkahuonetta.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden opetus- ja opiskelutiloja kartoittava
tutkimusmittari, jonka avulla on mahdollista saada luotettavaa tietoa opiskelijoiden fyysisiä ja digitaalisia
tiloja koskevista kokemuksista kampusten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Tutkimuskysymykset ovat
seuraavat:
1. Millaiset ulottuvuudet ovat keskeisiä opiskelijoiden kokemuksissa koskien opetus- ja opiskelutiloja
yliopiston kampuksella?
2. Millaisina opiskelijat kokevat kampuksen tarjoamat opetus- ja opiskelutilat?
3. Millaisia yhteyksiä opiskelijoiden tilakokemuksilla on heidän hyvinvointiinsa ja kiinnostukseensa
vaikuttaa kampuksen tilojen kehittämiseen?
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2 Tutkimuksen toteutus
Tutkimusmenetelmäksi valittiin survey-tyyppinen kysely, koska näin oli mahdollista selvittää laajalti
opiskelijoiden kokemuksia kampuksen tarjoamista opetus- ja opiskelutiloista. Kysely toteutettiin Microsoft
Forms -kyselyllä, joka oli opiskelijoille helposti avattavissa QR-koodilla ja johon vastaaminen oli mahdollista
mobiileilla laitteilla. Kyselyyn vastasi 12.2.2019 mennessä 97 Kumpulan kampuksen opiskelijaa.
Kyselylomake oli rakennettu niin, että ensin opiskelijoita pyydettiin kertomaan se tila, jota he olivat kyselyyn
vastatessaan (1. kerroksen luokkahuone, 3. kerroksen luokkahuone, 3. kerroksen käytävä, luentosali, muu).
Lisäksi heitä pyydettiin kertomaan taustatietoina seuraavat asiat: ikä (luokiteltuna kuuteen ryhmään),
koulutusohjelma (kandiohjelma, maisteriohjelma, tohtoriohjelma, muu), opintovuosi (1-6 tai enemmän) ja
meneillä oleva opintojakso.
Tilakokemuksen kartoittamiseksi kehitettiin tutkimusmittari, joka sisälsi 20 väittämää. Väittämät
kohdistuivat tilan fyysisiin ominaisuuksiin (valaistus, lämpötila), kalusteiden ergonomisuuteen, tilan
digitaaliseen toimivuuteen (mobiililaitteiden käyttö), tilan toimivuuteen opetuksen, oppimisen ja
keskittymisen näkökulmasta ja tilan omistajuuteen (yhteisöllisyys). Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan
väittämiä kuusi -portaisella Likert-tyyppisellä asteikolla ”1 = Olen täysin eri mieltä --- 6 = Olen täysin samaa
mieltä”. Tilan lämpötilaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 = sopiva, 2 = viileä, kylmä, 3 = kuuma.
Opiskelijoita pyydettiin lisäksi kuvaamaan tilaan liittyviä kokemuksiaan ja kehittämistoiveitaan vastaamalla
seuraaviin avokysymyksiin: 1) Kuvaa vapaasti omia tunnelmiasi ja kokemuksiasi tästä opetustilasta. Miltä
tämä opetustila sinusta tuntuu? 2) Opetustilojen tulisi olla oppimiseen ja opiskeluun sopivia. Miten tätä
opetustilaa tulisi mielestäsi kehittää? Miksi?
Vastaukset kohdetilan ja taustatietojen osalta analysoitiin laskemalla frekvenssit ja prosentit. Tilakokemusta
mittaavan väittämittarin ulottuvuudet tutkittiin faktorianalyysillä (EFA, Maximum Likelihood, Varimax
rotaatio). Faktorien määräksi valittiin neljän faktorin ratkaisu ominaisarvon (Eigenvalue) ja Cattelin Screetestin perusteella. Faktoreita kuvaamaan muodostettiin summamuuttujat. Avokysymyksiin tulleet
vastaukset analysoitiin luokittelemalla ne aineistolähtöisesti.

3 Tulokset
Ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistui opiskelijoiden kokemuksiin koskien opetus- ja opiskelutiloja ja
tavoitteena oli tunnistaa mitkä ovat tilakokemuksen keskeiset ulottuvuudet. EFAn perusteella valittiin neljän
faktorin ratkaisu kuvaamaan opetus- ja opiskelutilojen kokemuksellisia ulottuvuuksia.
Ensimmäiselle faktorille latautuivat väittämät, jotka kuvasivat tilan toimivuutta opetuksessa ja
vuorovaikutuksessa sekä digitaalisten laitteiden käyttämisessä. Väittämän “Tunnen oloni turvalliseksi tässä
tilassa” latautuminen tälle faktorille tulkittiin tilan toiminnallisuuden tuottamana turvallisuuden tunteena.
Faktori nimettiin Tilan toiminnallinen luotettavuus ja se selittin 18,9 % faktorien selittämästä muuttujien
vaihtelusta. Toiselle faktorille latautuivat väittämät, jotka liittyivät keskittymiseen ja opetus- ja opiskelutilan
äänimaisemaan. Faktori nimettiin Keskittymistä edistävä tila. Kolmannelle faktorille latautuivat kaksi
väittämää, jotka molemmat kuvasivat kalustuksen mukavuutta ja ergonomisuutta. Faktori nimettiin Tilan
ergonomisuus. Neljännelle faktorille latautui myös vain kaksi väittämää, jotka kuvasivat kuulumista
yhteisöön. Faktori nimettiin Tilan tuki yhteisöllisyyden muodostumiselle.
Toisessa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta siihen millaisena opiskelijat kokevat kampuksen opetusja opiskelutilat. Opiskelijat olivat kokeneet opetus- ja opiskelutilat pääsääntöisesti myönteisinä.
Tilakokemuksen summamuuttujat korreloivat positiivisesti osoittaen tilan toiminnallisuuden, keskittymisen,
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ergonomisuuden ja yhteisöllisyyden tukevan toisiaan. Tilojen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja
tilojen toiminnallisuuden, keskittymisen, ergonomisuuden tai yhteisöllisyyden osalta.
4 Diskussio
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden kokemusta opetus- ja opiskelutiloista
ja kartoittaa mitkä ovat tilakokemuksen keskeiset ulottuvuudet. Tutkimusmittari on kehitetty tutkijoiden
yhteistyönä. Kirjoittajista ensimmäinen on tehnyt kvantitatiiviset analyysit ja toinen kirjoittaja on
analysoinut laadullisen aineiston. Kolmas kirjoittaja on osallistunut hankintaan ja tutkimusmittarien ja
laadullisen analyysin validointiin. Valmiissa artikkelissa esitetään tutkimusmittarin rakenteen analysointi
(EFA) ja millaiset tilaa koskevat ulottuvuudet tunnistettiin sekä millaisia eroja tilakokemuksissa on
tunnistettavissa opiskelijoiden välillä iän, koulutusohjelman ja opintovuosien mukaisesti. Lisäksi artikkelissa
tullaan esittelemään miten tilamittaria tulee kehittää edelleen.

Lähteet
Blin, F., & Munro, M. (2008). Why hasn’t technology disrupted academics’ teaching practices?
Understanding resistance to change through the lens of activity theory . Computers & Education, 50, 475490.
Brown, Sally., & Race, Phil. (2002). Lecturing: a practical guide. London: Kogan Page.
Grigoriou, E. (2019 in print). Wellbeing in Interiors: Philosophy, design and value in practice. London: RIBA
Publishers.
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Formatiivista vai summatiivista itsearviointia oppimisen tueksi?
Empiirisessä vertailussa kaksi eri mallia
Juuso Nieminen1, Henna Asikainen1, Johanna Rämö1
1

Helsingin Yliopisto

Itsearviointi esitellään usein korkeakoulupedagogisessa tutkimuskirjallisuudessa tapana tukea oppimisen ja
opiskelun laatua. Valtaosa kirjallisuudesta käsittelee ns. formatiivista itsearviointia; siis itsearviointia, jota
suoritetaan oppimistehtävinä oppimisprosessin aikana. Tällaisen formatiivisen itsearvioinnin on todettu
tukevan oppimisen laatua itsereflektion kautta (Andrade and Du 2007; Brown and Harris 2013; Panadero et
al. 2012). Tällainen itsearviointi ei vielä haasta opettajalähtöistä arviointia, sillä opettaja on edelleen
vastuussa lopullisesta arvioinnista. Onkin esitetty, että jotta itsearviointi osallistaisi aidosti opiskelijoita,
tulisi sen sallia opiskelijoille pääsy lopulliseen arviointiprosessiin (mm. Taras, 2015). Tällöin puhumme
summatiivisesta itsearvioinnista - siis itsearvioinnista, jossa formatiivisen prosessin jälkeen opiskelijat saavat
myös päättää oman arvosanansa.
Vertasimme tutkimuksessamme empiirisesti kahta opiskelijaryhmää, jotka opiskelivat samalla
yliopistokurssilla mutta kahta eri arviointimenetelmää hyödyntäen: formatiivista ja summatiivista
itsearviointia. Molemmat ryhmät siis arvioivat omaa osaamistaan kurssin aikana, mutta toinen ryhmä
osallistui kurssin jälkeen perinteiseen kokeeseen toisen ryhmän päättäessä omat arvosanansa.
Tulostemme mukaan summatiivinen itsearviointi tuki syvää oppimisen lähestymistapaa. Lisäksi
summatiivinen itsearviointi oli yhteydessä suurempaan minäpystyvyyteen. Substanssiosaamisessa kahden
ryhmän välillä ei ollut eroja. Tässä esityksessä esittelemme tutkimuksen asetelmaa ja tuloksia tarkemmin,
sekä ennen kaikkea jaamme kokeilun pohjalta pedagogisia ohjenuoria. Kuinka osallistaa opiskelijoita aidosti
itsearvioinnin avulla? Mitä tämä vaatii, ja millaisissa konteksteissa tämä on mahdollista?
Lähteet:
Andrade, Heidi, & Ying Du. 2007. “Student Responses to Criteria-Referenced Self-Assessment.” Assessment
& Evaluation in Higher Education 32 (2): 159–181.
Brown, Gavin, and L. R. Harris. 2013. “Student Self-Assessment.” In The Sage Handbook of Research on
Classroom Assessment, edited by J. H. McMillan, 367–393. Thousand Oaks, CA: Sage.
Panadero, Ernesto, J. A. Tapia, and J. A. Huertas. 2012. “Rubrics and Self-Assessment Scripts Effects on SelfRegulation, Learning and Self-Efficacy in Secondary Education.” Learning and Individual Differences 22 (6):
806–813.
Taras, Maddalena. 2015. “Situating Power Potentials and Dynamics of Learners and Tutors Within SelfAssessment Models.” Journal of Further and Higher Education 40 (6): 846–863
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Vaihtopienryhmä - Vertaisryhmästä tukea vaihto-opiskeluun ja takaisin
opintoihin kiinnittymiseen
Hra Janne Antikainen1, Rva Mira Tuononen1
1

Itä-suomen Yliopisto

Työssämme Ohjauksen koulutuksen (Opinto-ohjaajan koulutus, UEF) suunnittelijoina huomasimme
haasteita vaihtoon lähtevien ja sieltä palaavien opiskelijoiden ohjauksessa. Osalla vaihtoon lähteminen
kariutui hyvistä suunnitelmista huolimatta, ja ne jotka lähtivät eivät palatessaan enää oikein löytäneet
paikkaansa vanhasta ryhmästään. Vaihtoa suunnittelevat pohtivat toisistaan tietämättä samoja asioita ja
vaihdosta palaavien opintoihin takaisin kiinnittyminen on vaikeutunut vanhan vertaisryhmän puuttuessa.
Näihin tarpeisiin vastaamiseksi kehitimme ryhmäohjausmallin, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden
urasuunnitteluvalmiuksia, jäsentää kansainvälistymisen merkityksiä ja tukea kansainvälistymisen
kokemuksen rakentumista. Ryhmäohjausinterventio tarjoaa opiskelijoille kehikon, jossa pienryhmän jäsenet
osallistuvat ryhmässä käsiteltävien sisältöjen – ja samalla sekä omien että muiden ryhmän jäsenten
urapolkuvaihtoehtojen rakentamiseen. Merkitykselliset asiat nousevat ryhmän ja siinä mukana olevien
yksilöiden tarpeista, kokemuksista ja ajatuksista.
Vaihtopienryhmässä opiskelijat tapaavat toisiaan ohjatusti koko vaihtoprosessin ajan aina hakemisen
suunnittelusta takaisin oman yliopiston opintoihin kiinnittymiseen. Jokaisessa vaiheessa ryhmä kokoontuu
ohjaustuokioihin (n.90 min), yhteensä n. 8 tapaamisen verran. Ryhmänohjaajina toimii kaksi ohjaajaa, joilla
on yhteinen vastuu prosessin läpiviennistä. Pariohjaajuus tuo prosessiin refleksiivisyyttä, monipuolisuutta ja
laajempaa osaamista, sekä mahdollistaa ryhmän sisällä yksilöllisemmän tuen ryhmään osallistuville.
Prosessin ensimmäisenä vaiheena on ryhmän mahdollistaminen ja muodostaminen. Ryhmä alkaa ennen
vaihtohakuja ja alussa kiinnitetään huomiota ryhmän sensitiiviseen käynnistämiseen, jolloin ryhmästä
muodostuu turvallinen, luonteva ja toimiva. Toisena vaiheena valmistaudutaan irtautumiseen ja luodaan
perusta vaihtoon lähdölle itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta kehittämällä. Kolmantena vaiheena on
kokemuksellinen vaihe, joka ajoittuu vaihdossa olon aikaan. Silloin ryhmän jäsenet pystyvät hyödyntämään
vertaisryhmän tukea, säilyttämään siteensä omaan yliopistoon sekä ryhmästä saatujen välineiden avulla
kehittämään itsereflektiotaan vaihdossa olon aikana. Viimeinen, kokemuksen käsittelyn ja jakamisen vaihe
ajoittuu vaihdosta paluun aikaan. Tavoitteena on sekä omiin opintoihin takaisin kiinnittyminen että
vaihtokokemuksen systemaattinen reflektio ja vaihdosta saatujen työelämätaitojen näkyväksi tekeminen ja
hyödyntäminen.
Esityksessämme käsittelemme ryhmän merkitystä ja vaikuttavuutta sen jäsenille esimerkkien kautta.
Keskustelujen kautta avaamme mallin resurssikysymyksiä, siirrettävyyden mahdollisuuksia ja kehityksen
suuntia
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Opiskelijapalaute – vakaa vai vaappuva kehittämisen perusta?
Touko Apajalahti1
1

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on auditoinut suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmät
nyt kahteen otteeseen. Toinen auditointikierros suoritettiin vuosina 2012-2018 ja osana toisen kierroksen
auditointeja arvioitiin näyttönä 120 koulutusohjelmaa tai vastaavaa tutkintoon johtavaa kokonaisuutta.
Auditoinneissa kohteena on laadunhallinta, eli ne menettelytavat, prosessit tai järjestelmät, joiden avulla
korkeakoulu ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua.
Karvin auditointimalli korostaa opiskelijoiden osallisuuden merkitystä osana laadunhallintaa ja sen taustalla
olevaa laatukulttuuria. Osallisuutta voidaan toteuttaa monilla tavoin, mutta auditointien perusteella
suurimmassa osassa korkeakouluja opiskelijoiden antama palaute nähdään yhtenä tärkeimmistä ellei
tärkeimpänä osallistumisen muotona. Kuitenkin auditointiraporttien koulutusohjelmia koskevissa osuuksissa
noin 140 kohdassa tunnistettiin kehittämiskohteita tai annettiin suosituksia ja huomattavasti harvemmin,
noin 50 kohdassa, oli tunnistettu vahvuus tai hyvä käytäntö.
Tässä alustuksessa esitellään auditointien havaintoja opiskelijapalautteeseen liittyvien käytäntöjen
toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta koulutusohjelmien kehittämisen näkökulmasta. Alustuksessa
tutkaillaan auditointien piirtämää kuvaa opiskelijapalautejärjestelmistä tarkemmin seuraavien kysymysten
kautta: Mikä toimii? Mitä ongelmia palautejärjestelmissä on? Tuottavatko opiskelijapalautejärjestelmät
hyödyllistä ja luotettavaa tietoa? Mitä suosituksia auditointiryhmät ovat antaneet palautejärjestelmien
kehittämiseksi? Millaisia hyviä käytäntöjä auditoinneista tunnistetaan? Millaisia muita tapoja opiskelijoiden
ottamiseksi mukaan kehittämistyöhön on auditoinneissa nostettu esille?
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Psychological flexibility and its relation to learning processes
Henna Asikainen, Nina Katajavuori
Helsingin yliopisto
Abstract
Psychological flexibility has shown to have a significant effect on students’ achievement, but it has not been
fully explored in the university context. The purpose of this study is to examine the relationship between
students’ psychological flexibility, self-efficacy beliefs and approaches to learning. A total of 69 first-year
pharmacy students participated in this study. Students approaches to learning (HowULearn), self-efficacy
beliefs (MSLQ) and psychological flexibility (WAAQ) was measured as well as their achievement in studies.
The preliminary results show that surface approach to learning is most strongly and negatively related to
psychological flexibility. In addition, psychological flexibility was related to both study success and study
progression. The results indicate that students’ well-being is related to their learning processes and also
student achievement.
Introduction
In this demanding knowledge society, which requires different kinds of performance from students in higher
education, students are feeling worse than before and growing mental problems are a serious concern
(Hunt & Eisenberg, 2010). These problems should be addressed as they lead easily to drop-outs and delays
in study times, especially when research shows that about half of students experiencing mental health
problems do not seek professional help (Zivin et al., 2009).
One way to explore well-being is to explore psychological flexibility, which describes people's ability to be
fully consciously being present, accepting negative experiences, emotions or thought one might have and
acting based on one’s own goals (Hayes et al.,2006). Psychological flexibility has been studied a lot and its
importance has been shown to be related to well-being, life-management and performance in different
contexts (e.g. Bond et al., 2013). However its importance has not been fully explored in the university
context. Recent research has shown that psychological flexibility is related to students self-regulated
learning and emotions in learning (Asikainen et al., 2017). Also, it has an effect on student integration
(Asikainen, 2018). Its relation to students learning processes has not been studied before although recent
research has shown that approaches to learning are related to well-being (Asikainen, Katajavuori & Parpala,
2018).
The importance of self-efficacy, that is to say one’s beliefs about his or her abilities to perform to achieve a
given attainment (Bandura, 1997), has been shown to be important in university studies. In a systematic
review and meta-analysis exploring correlates on university students’ performance showed that from 50
correlates affecting student performance, self-efficacy was the strongest predictor of academic
performance (Richardson et al., 2012). There have also been indications that students own beliefs about
their beliefs in coping with studies is positively related to psychological flexibility (Asikainen et al., 2017).
Aim
The aim of this study is to explore the relationship between approaches to learning, self-efficacy and
psychological flexibility and their relation to academic achievement.
Participants
A total of 69 first-year pharmacy students participated to this study comprising 16 male and 53 female
students. Another cohort will be collected this spring.
Measurement
The data for this study was gathered at spring 2018 using a HowULearn –questionnaire (Parpala &
Lindblom-Ylänne, 2012 comprising the three scale- section measuring deep approach to learning, surface
approach to learning and organised studying. The other section from the HowULearn used in the present
study is the self-efficacy scale modified from MSLQ (Pintrich, 1991). Psychological flexibility was measured
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with modified work-related acceptance and action questionnaire (WAAQ) (Bond et al.,2013) which was
recently developed for a Finnish context together with an expert in the field (Asikainen et al., 2017).
Method
Confirmatory factor analysis was conducted to the scales measuring approaches to learning self-efficacy and
psychological flexibility. Correlational analyses were conducted to see the relationship of these scales.
Further analyses about the relationship (Structural equation modelling) will be conducted to the
conference.
Preliminary results
The results show that psychological flexibility correlated negatively with surface approach to learning (r=-50,
p<0.001) and positively with self-efficacy (r=.47, p<0.001) and Organised studying (r=.29, p=0.017). No
relation to deep approach was found. Furthermore, self-efficacy was positively related to deep approach
(r=.24, p=0.048) and negatively related to surface approach to learning (r=-.60, p<0.001). Furthermore,
psychological flexibility was positively related to study success (r=.31, p=0.01) and study progression (r=.25,
p=0.03). No other measures were related to study progression. In addition, self-efficacy was positively
(r=.44, p<0.001) and surface approach negatively related to study success. The interrelations between the
scales will be further analysed for the conference.
The results show that students well-being is very much related to their studying processes as problems in
understanding and fragmented knowledge in learning and studying can lead to poor well-being. In addition,
psychological flexibility is also important related to students’ academic achievement.
References
Asikainen, H. (2018). Examining indicators for effective studying – The interplay between student
integration, psychological flexibility and self-regulation in learning. Psychology, Society & Education
10(2)225-237.
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Hayes, S., Luoma, J., Bond, F., & Masuda, Akihiko, & Lillis, Jason. (2006). Acceptance and commitment
therapy: Model, processes, and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25.
Hunt, J., & Eisenberg, D. (2010). Mental health problems and help-seeking behavior among college students.
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Tavoitteena saavutettava korkeakoulu - menetelminä yhteisöllisyyden
edistäminen ja oppimisen tukeminen
Rva Seija Eskola1, Rva Anneli Muuronen1, Rva Päivi Pynnönen2
1

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen
opettajakorkeakoulu

Esityksessä tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllistä ja luovaa oppimista saavutettavuuden ja
hyvinvoinnin näkökulmasta. Esitys pohjautuu korkeakouluopiskelijoille, henkilöstölle ja johdolle
suunnattuun kyselyyn ja sen pohjalta tehtyyn saavutettavuuskriteeristön kehittämistyöhön. Kehittämistä on
tehty osana OHO!-hanketta (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa
2017-2019), joka on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke korkeakoulutuksen kehittämiseksi.
Tutkimusperustainen hanke etsii ratkaisuja opiskelijoiden kiinnittymisen ja hyvinvoinnin tukemiseen mm.
laadukasta ohjausta ja pedagogista osaamista lisäämällä.
Esityksessä keskitytään yhteisöllisyyttä, oppimista ja hyvinvointia edistäviin teemoihin saavutettavuuden
osatekijöinä. Määrittelemme saavutettavuuden laajasti paitsi fyysisen myös sosiaalisen ja psyykkisen
ympäristön esteettömyytenä. Saavutettavan korkeakoulun ymmärrämme sellaisiksi oppimisympäristöiksi,
opetusmenetelmiksi ja asenneilmapiiriksi, jotka mahdollistavat ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa
elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Opiskelijakyselyyn saatiin 1011
vastausta, useimmista Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tutkimuksessa opiskelijat
määrittelivät saavutettavan korkeakoulun seuraavasti:
”Saavutettavassa korkeakoulussa jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään ja saa tarvittaessa tukea
opiskeluunsa. Saavutettavassa korkeakoulussa on helppo liikkua erilaisista vammoista huolimatta.
Tiedottaminen ja kursseihin liittyvä ohjeistaminen on selkeää ja saavutettavaa ja se tapahtuu hyvissä ajoin.
Verkkoympäristöt, ohjelmat, tiedostomuodot ja materiaalin sisältö ovat saavutettavissa eri apuvälineillä, ja
myös käytännön demoilla ja työharjoitteluissa huomioidaan yksilöllisesti vammaiset tai muutoin erilaiset
opiskelijat. Myös ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan toiminta on saavutettavaa ja avointa erilaisuudelle.”
”Monenlaiset oppijat huomioon ottava. Myös hitaamman opiskelutahdin mahdollistava. Inhimillinen.
Joustava. Opinto-ohjaukseen ja tukeen panostava. Sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvoinnista
huolehtiva.”
Saavutettavuutta edistävä pedagogiikka sisälsi opiskelijoiden mukaan mm. seuraavia asioita: opettajien
kannustavuus ja lähestyttävyys, opintojen joustavuus ja struktuuri, elämäntilanteet huomioivat
opetusjärjestelyt, vaihtoehtoiset suoritustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelumuodot,
erityisjärjestelyt, toimiva verkkoympäristö. Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja perheen ja läheisten tuki sekä
opettajien kannustava ja erilaisuutta kunnioittava asenne koettiin opintoja edistävinä tekijöinä.
Saavutettavan opiskelun korkeakouluopiskelijat näkevät ennen kaikkea joustavana, vuorovaikutuksellisena
ja yksilölliset tarpeet huomioivana. Saavutettavuuteen liittyy myös opiskelijan tarpeiden mukaiset
yksilölliset opiskelujärjestelyt ja tukipalvelut.
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Esityksessä kerrotaan opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia opetuksen ja ohjauksen saavutettavuudesta
korkeakouluissa. Lisäksi kuvataan niiden pohjalta laadittuja saavutettavuuden arviointikriteereitä sekä
niiden yhteyttä yhteisöllisyyden, opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen.
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Digitaitoja opettajien vertaisverkostosta - kolmen korkeakoulun
kokemuksia
Kehittämispäällikkö Satu Hakanurmi1, Projektipäällikkö Sirke Pekkilä2, Suunnittelija Hannele Rajaniemi3
1

Turun yliopisto, 2Taideyliopisto, 3Jyväskylän yliopisto

Opettajien digitaidot on yksi keskeinen asia korkeakoulujen laadukasta ja joustavaa opetusta järjestettäessä.
Opettajien osaamisen vahvistaminen on tavoitteena "Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle!" –
kärkihankkeessa 2017-2019, jossa Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto ovat edistäneet
opettajien digitaitoja ja uusia oppimisympäristöjä yhteisöllisyyden avulla.
Yhteistä kolmen eri korkeakoulun vertaisverkostoille on painopisteen siirtyminen kouluttamisesta omien
kokemusten jakamiseen, yhdessä tekemiseen ja tekemällä oppimiseen. Digikummit ja kehittäjäyhteisöt ovat
esimerkkejä käytäntöyhteistöistä, joissa opettajat sitoutuvat kollektiiviseen oppimiseen yhteisen haasteen
edessä kun tavoitteena on pedagogisesti perusteltu opetusteknologian soveltaminen ja uusien
mahdollisuuksien ideointi. Digikummien ja kehittäjäyhteisön toiminta noudattavat Wengerin, McDermottin
ja Snyderin (2002) käytäntöyhteisöltä edellyttämiä kriteereitä, joita ovat mm. koordinoitu toiminta,
kokoonpanon vapaaehtoisuus, rytmitetty toiminta jossa vuorottelevat tuttuus ja uutuus sekä neuvojen
jakaminen jäsenten välillä riskittömästi.
Digikummi-verkosto kokeilee uutta ja jakaa hyviä käytäntöjä yli tiedekunta- ja laitosrajojen. Eri yksiköissä
toimivilta digikummeilta opettajien on helppo kysyä vieritukea ja neuvoja digipedagogisissa haasteissa.
Jyväskylän yliopistossa digikummeja on jokaisessa tiedekunnassa ja osassa erillislaitoksia sekä Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksesta yhteensä yli 30 opettajaa (http://r.jyu.fi/digikummit). Taideyliopistossa
digikummitoiminta ulottuu kaikkiin yliopiston yksikköihin eli Kuvataideakatemiaan, Sibelius-Akatemiaan ja
Teatterikorkeakouluun. Digikummit kokoontuvat säännöllisesti ja viestintää tukevat myös
verkkokokoontumiset ja -työkalut. (http://sites.uniarts.fi/fi/web/avoinkampus/hankkeet)
Turun yliopistossa lähtökohtana on tiivistää yhteistyötä koulutuksen tuen, it-palveluiden ja
hyvinvointiyksikön kanssa samalla kun työn alla on valitun yksikön oppimisympäristön kehittäminen sen itse
asettamien tavoitteiden suuntaan. Moniammatillisen klinikkaopetuksen kehittäminen oli ensimmäinen 7
kuukauden pilotti ja sen aikana opettajille perustettiin oma yhteistyöalue Moodleen, opettajat muuttivat
opintojakson luennot luentotallenteiksi ja aiemmin teksteinä esitellyt potilastapaukset saivat rinnalleen
videoita, jotka aktivoivat moniammatillisten opiskelijaryhmien työskentelyä. Opetusteknologian opettelu ja
uuden ideointi yhdessä on koettu hyödyllisiksi ja työskentely rohkaisevaksi myös epäonnistumisten
kohdalla. https://blogit.utu.fi/kehittajayhteisot/
Esityksessä jaetaan hyviä käytäntöjä digikummi-verkostoista ja kehittäjäyhteisöistä. Opettajien
toimijuudesta ja digitaidoista tehdään parhaillaan tutkimusta ja esitykseen sisältyy alustavia
tutkimustuloksia.
Lähde:
Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W. 2002. Cultivating communities of practice: a guide to managing
knowledge. Harvard Business School Press.
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Vertaispalaute ammatillisena ja yhteisöllisenä kehittäjänä
Riikka Järvelä1, Janne Niinivaara2
1

Helsingin Yliopisto, 2Helsingin Yliopisto

Esityksessämme tarkastelemme ja esittelemme syksyllä 2018 Helsingin yliopiston kielikeskuksessa pilotoitua
opettajien vertaispalautetoimintaa. Esityksen tavoitteena on kuvata onnistunut, matalan kynnyksen
pedagoginen toimintamalli opetustyötä ja opettajana kehittymistä tukemaan. Pilottiin osallistuville
opettajille tehtiin pilottisyksyn aluksi ja lopuksi kyselyt, joiden vastauksia esittelemme osana caseesimerkkiämme.
Kielikeskus on monikielinen ja – kulttuurinen pedagoginen työyhteisö, joka vastaa yliopiston opiskelijoiden
sekä tutkintoon kuuluvista että valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista. Keväällä 2018 Helsingin yliopiston
kielikeskuksessa järjestettiin yhteisöllistä pedagogista kehittämistä tukeva sisäinen seminaari. Seminaarin
yhtenä konkreettisena tuloksena käynnistimme Kielikeskuksessa opettajien keskinäisen
vertaispalautetoiminnan. Toiminnan perusajatus on, että osallistuminen on vapaaehtoista, opettajien
itsensä organisoimaa sekä työmäärällisesti joustavaa.
Syksyn alussa osallistujilta kysyttiin halukkuutta osallistua sekä toiveita vertaispalautteen sisällöiksi.
Esimerkiksi opetusviestintä, digitaalinen osaaminen ja opetuksen linjakkuus mainittiin toivottuina
kehityksen kohteina. Muita yleisiä motivaattoreita olivat halu kehittyä ja oppia toisilta sekä tutustua
kollegoihin yli oppiainerajojen. Pilottiin osallistuneet opettajat jaettiin vertaispalautepareiksi
ennakkokysymyksiin annettujen vastausten perusteella. Vertaispalautetoimintaan osallistui 14 opettajaa,
joista osa oli opetusuransa alussa, osa opettanut lähes kaksikymmentä vuotta.
Vertaisparit havainnoivat sovitusti toistensa oppitunteja ja verkko-opetusta sekä keskustelivat pedagogisista
valinnoista syksyn aikana. Työskentelyä tuki kaksikielinen verkkoympäristö, jossa oli mahdollista jakaa
kokemuksia koko pilottiporukan kesken sekä tutustua esimerkiksi opetusviestintää ja vertaispalautetta
käsittelevään tutkimukseen.
Pilotin päätteeksi kerätystä palautteesta ilmeni, että osallistujat (N= 10) kokivat saaneensa
vertaispalautetyöskentelystä kolmenlaisia myönteisiä kokemuksia. Ensinnäkin kollegat tulivat tietoisiksi
toistensa osaamisesta, minkä koettiin lisäävän työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toisena opettajat saivat
konkreettisia ideoita oman opetuksensa rikastamiseen ja kehittämiseen. Kolmantena opettajat tulivat
tietoisiksi siitä hiljaisesta tiedosta, joita itsellä koettiin olleen, mutta jota ei aiemmin osattu käsitteellistää tai
jakaa.
Esityksessämme avaamme vertaispalautepilotin sekä teoreettisista että käytännön lähtökohdista ja
kerromme toiminnan tulevaisuudesta. Lopuksi annamme palautteen ja reflektion perusteella suosituksia
toiminnan soveltamiseen muissa pedagogisissa instituutioissa sekä muilla tieteenaloilla.
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The state of pedagogy in my discipline; research and practical
experiments (in English)
Developing health care, social care and rehabilitation teachers’
competence – cross sectional study in Finland
Dr. Kristina Mikkonen1, Prof. Maria Kääriäinen1
1

Research Unit Of Nursing Science And Health Management

Introduction: There is a need for a wide range of up-to-date competence and a cooperative working culture
of health care, social care and rehabilitation teachers, due to the fact that these fields are dynamic and
constantly changing. To ensure a continuing presence of competent teachers in the future, there is a need
for national competences for teachers, the development of teacher education programs and systematic
continuing education.
Aim: The aim of the research was to describe and explore health care, social care and rehabilitation
teachers’ perceptions of their level of teacher competence.
Methods: This research is part of a national project among six universities and one university of applied
sciences in Finland. In this study, cross-sectional research design was implemented. Data were collected
from 21 universities of applied sciences and 8 vocational colleges in autumn 2018. Health care, social care
and rehabilitation teachers (N=2330, n=422) were invited to participate in the study by answering online
survey. The survey included background information questions and CompHeSoTeacher scale with 56 items.
The data will be analyzed to validate psychometric testing of the scale and receive new knowledge on
research phenomenon. The data analyses will include descriptive statistics, regression analysis and
confirmatory factor analysis. The research took into account the ethical principles of human privacy,
autonomy, data protection, and confidentially towards participants.
Results and Impact of the Research: Competences of health care, social care and rehabilitation teachers
ensure the quality, comparability, consistency and cooperation for teacher education in health science. The
results of the study are under analysis process and will be presented at the conference. The national
competences will be included in the university curricula and continuous teacher education programs.
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Developing university teachers´competences – evidence-based education
in the discipline of natural resources
Yliopisto-opettajuuden kehittyminen tutkimusperustaisesti - näyttöön
perustuva koulutus luonnonvara-alalla
Mika Rekola1, Anne Nevgi1, Niclas Sandström1
1

Helsingin yliopisto

Yliopistojen laadunhallintajärjestelmät kuten palautejärjestelmät, auditoinnit, akkreditoinnit ja
itseraportoinnit ovat hyviä välineitä ja mahdollisuuksia kehittää opetusta, mutta ne koetaan usein
pakollisiksi ylhäältä annetuiksi tehtäviksi. Itsearvioinnissa on omat tunnetut haasteensa, ja käytössä olevat
menetelmät sen tekemiseen eivät usein erottele sanottavasti erilaisia tekijöitä toisistaan. Top down lähestymistapoja voidaan pitää jopa akateemisen tutkimuksen vapauteen huonosti soveltuvina (Thomas ym.
2014). Voidaan kysyä, motivoivatko ne lopulta opettajia tarpeeksi? Miten opettajat voisivat opetustaan
kehittämällä ja tutkimalla meritoitua myös tieteen julkaisuja arvostavalla kentällä?
Opettajien rekrytointi on oma toimintonsa, jossa opettajien julkaisutoiminnalla ja muulla
kehittämistoiminnan dokumentoinnilla on keskeinen rooli. Eräs hyvin potentiaalinen opetuksen
kehittämiskeino onkin rekrytoinneissa käytetty opetusportfolio. Sen haasteena ovat yleisesti hyväksyttyjen
kriteerien ja julkisuuden puuttuminen - portfolioissa raportoidut hyvät käytännöt eivät tule muiden tietoon
eikä portfolion laatija saa portfoliostaan palautetta. Opetus toimintana ei sekään tavallisesti saa julkisuutta:
opettaja opettaa, mutta ovet ovat suljettuina.
Tässä hankkeessa tutkimme miten yliopiston opettajien on mahdollista kehittää opetustaan ja pedagogista
osaamistaan opetusportfolioiden ja tieteellisen julkaisemisen keinoin metsä- ja luonnonvara-alan
opetuksessa. Merkittävää on, että portfolioissa dokumentoidut opetuksen parhaat käytännöt eivät
myöskään näytä leviävän julkaisujen kautta toisin kuin tutkimuksen tulokset - luonnonvara-alalla ei ole tällä
hetkellä opetuksen tutkimuksen julkaisufoorumia. Hajanaista tutkimustietoa opetuksesta toki löytyy,
esimerkkinä kenttäkursseihin liittyvä oppikirja (Dickmann & Glenn. 2009). Oman alueen pedagogisen
tutkimustiedon puute vaikeuttaa opettajien kehittymistä.
Hanke on osa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tavoitteena on parantaa metsä- ja luonnonvara-alan opetusta
maailmanlaajuisesti erityisesti korkea-asteella. Näyttöön perustuvaa lähestymistapaa aletaan rakentaa
mallilla, jossa metsätieteen yliopiston opettajat tutkivat ja kehittävät omaa opetustaan, tekevät sen
perusteella opetusportfoliotaan ja tutkimusjulkaisuja.
Tutkimus on aloitettu teemahaastatteluilla, joilla on selvitetty lähinnä tohtorikoulutettavien ja post doc vaiheessa olevien suhtautumista uudenlaiseen sähköiseen opetusportfolioon sekä omien opetuskokeilujen
raportoimiseen uudessa alan koulutusta käsittelevässä avoimessa julkaisufoorumissa. Myöhemmin
haastatellaan myös rekrytointeihin osallistuvia laitosjohtoa ja dekanaattia. Alustavien tulosten mukaan
sähköiseen porfolioon olisi kiinnostusta ja tutkittu verkkoalusta tarjoaisi myös potentiaalisesti kiinnostavan
saman alan opettajien globaalin verkottumisvälineen.
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The Research Seminar as a Social Learning System in a Finnish Arts
University Context
Tanja Johansson, Department of Arts Management, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, P.O.
Box 30, 00097 Uniarts, Finland
Marja Heimonen, Department of Music Education, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, P.O.
Box 30, 00097 Uniarts, Finland
1 Introduction
The actors in academic communities, that is, researchers and students, have traditionally contributed to the
incremental development of knowledge, and new members of this community have been introduced into
the tradition through various academic practices, such as research seminars. Karlsohn (2016) describes the
historical development of academic seminars and states that the modern seminar model draws from a form
in which private knowledge-sharing gatherings took place in the professor’s home. This emphasizes the
close personal relationship between teachers and students. Menze (1966 in Karlsohn, 2016) argues that this
type of intimate and collegial seminar environment, which has a special communal spirit, also impressed
Humboldt (1767-1835). This refers to the original meaning of university-level education developed by
Humboldt: rather than focusing on the development of special skills, it aims at “self-formation” and
“happens through the efforts of individuals” supported by institutions such as universities (Kertz-Welzel,
2017, p. 108). The type of teaching in which the teacher does not transfer knowledge to the students but
leads, supports and evaluates the progress and outcomes of students characterizes this communal spirit
(Cronqvist & Maurits, 2016). As Karlsohn (2016; see also Jons, 2016; Howe, 2014) points out, the students
are as scientifically creative as the teacher, and for that reason, the teacher’s role is to support and
supervise the work rather than tell the students what to do. This will create a supportive culture for learning
and teaching in research seminars.
We will connect the aforementioned ideas about research seminars with Wenger’s (2000) ideas about social
learning systems as we approach the research seminar from a cultural perspective. According to Wenger
(2000), social learning systems consist of communities of practices. We see that research seminars are part
of various communities of practices, including professional communities of practice (e.g., within arts
management and music education) and international academic communities of practice at large. However,
previous research (e.g., Gaunt & Westerlund, 2013) on collaborative learning in higher music education
lacks knowledge about how university students actually learn to be part of the academic community
through a research seminar tradition and how the seminar group influences the social learning processes.
Our aim is to enhance understanding of social learning processes in a research seminar context. In
particular, we are interested in answering the following research question: What kinds of phases are
involved in social learning processes in a research seminar context? In addition, we want to explore the
‘social’ nature of these social learning processes and understand, for instance, the role of interpersonal
processes of compassion in research seminars (Dutton, Workman & Hardin, 2014). The context of our study
is an arts university, and the data have been collected in joint research seminars with arts management and
music education master’s degree students since 2011. The joint research seminars were organized in the
summer and involved two teachers.
3 Research Method
This article is based on a longitudinal study conducted within several research seminar groups since 2011
and consisting of arts management and music education students at the University of the Arts Helsinki in
Finland. The students are all graduate-level students who are writing their Master’s theses in connection to
the research seminar. These joint seminars with students from two disciplines are organized in the summer;
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the seminars start with a two-week period in May/June and continue during another two weeks in August.
In July, the students focus on writing the individual thesis texts. The size of the research seminar groups
varies between ten and 16 students.
Both authors have been supervising the seminar thesis and acting as teachers in the seminars at the same
time. In the first joint research seminar, we began to collect feedback before, during, and after the seminar
and reflect on the seminar interactions and our own actions as teachers. We have also filmed some of the
seminar sessions and reflected on our actions after the seminars. Thus, the data consist of the following:
·
Student feedback with six to eight open questions, resulting in approximately 80 feedback sheets in
total
·
Ten filmed research seminar sessions
·
Teachers’ oral and written reflections
We call this method collaborative reflection, and it has many similarities with Alvesson and Sköldberg’s
(2009) concept of ‘reflexive interpretation’. This methodological view involves multidimensional and
interactive reflection across various levels of interpretation (cf. reflective), and we have focused more on
data-driven reflexive interpretation than on insight-driven research (Alvesson & Sköldberg, 2009). This
means that we have emphasised the hermeneutic process of data analysis: 1) the initial analysis of the data,
2) increasing our understanding of data through group learning theory, 3) returning to the existing data and
collecting new data, 4) deepening our understanding of the data through Wenger’s theory on communities
of practice, 5) returning to the data, and 6) widening our understanding of the data through theories of the
interpersonal processes of compassion.
We base our method on Alvesson’s (2018, p. 490) ideas about research processes aimed at producing more
imaginative research and more stimulating research accounts. Alvesson (2018, p. 41) sees the research
process as a kaleidoscope and presents alternative metaphors. Instead of seeing the researcher as a ‘truthfinder’, Alvesson sees the researcher as a reality narrator. Instead of mirrors or maps, Alvesson speaks
about disciplined imagination, perspectives, theories as lenses and performative forces. For him, writing is a
form of path-making, and its outputs are rich stories and a type of reality invention.
In our analysis method, we have applied a dialogical way of writing and analyzing, together with
collaborative reflection. We have applied certain performative aspects to illustrate shifting patterns in our
data (Alvesson, 2018, p. 490). We have written illustrative images that act as chains, one of the authors
writing a part, another continuing and so on. The images are seen as ways of shedding light on social
learning processes. Rather than seeking the Truth, we have been inspired by Alvesson’s (2018, p. 491) view
of seeing researchers as narrators of reality.
4 Conclusions and discussion
In this study, we have explored the phases involved in social learning processes in a research seminar
context. Our aim has been to acknowledge the multidimensional social learning system that affects the
‘newcomers’ in a research seminar community. Based on a longitudinal study involving two arts university
programmes, music education and arts management, this paper has identified four phases through which
individual learning occurs.
First, learning in a research seminar context is framed by individual learning, which consists of the student’s
social competence and personal experiences. The second phase, engagement, emphasises the process of
learning to express and accept differing opinions in collaborative dialogue (Lave & Wenger, 1984; Wenger,
2000). In this second phase, an open atmosphere is needed to support the growth of self-esteem and
tolerance regarding views and individuals. Engagement in a research seminar community requires time. This
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time is needed to create trust between the seminar members and allow the use of a shared language
because students may come from various learning communities.
In the third phase, imagination, the metacognitive awareness of general beliefs about performing academic
research increases. Our study highlights that this is a key phase in creating a sense of belonging to a broader
academic community. A master’s thesis can be seen as a common object or an artifact (see Paavola &
Hakkarainen, 2015) that helps the seminar participants to imagine the broader academic community that
they and their thesis are parts of. This third stage is a prerequisite for the fourth phase, alignment, in which
the seminar participants learn to align their thinking with the academic community of practice and
differentiate relevant subjects from irrelevant ones in connection to their own research projects. At this
point, some major breakthroughs in the thesis writing often occur, but there is still a long way to go until
the thesis is finished.
Finally, individual research projects require the fifth phase, compassion, which consists of increasing selfesteem, tolerance towards oneself and others and non-judgmental interactions within the seminar
community. The initial idea of the social learning system presented by Lave and Wenger (1984; see also
Wenger, 2000) does not take into account the emotional and interpersonal aspects of learning
communities. However, Mälkki (2010) and Mälkki and Green (2016) consider the emotional aspects of
learning to be most important in facilitating reflection. We want to highlight the emotional aspects of a
research seminar in terms of of compassion, which emphasises self-awareness and self-esteem instead of
emotions, as well as emphasising interpersonal relationships in a research seminar context (Dutton,
Workman & Hardin, 2014). However, it seems that the illustrated phases may occur in different periods for
different seminar participants.
This study contributes a new insight into the social learning processes presented by Wenger by producing a
rich box-breaking stories (Alvesson, 2018, p. 491). A more performative view of the social learning
processes, which is presented through illustrative images and reflections of various views in a seminar
context, provides a more multifaceted understanding of the social learning system. Instead of focusing
merely on individual learning processes, our study points out the importance of interpersonal processes in
social learning systems.
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Tieteenalani pedagoginen tila; tutkimus ja käytännön kokeilut
Erot yliopisto-opiskelijoiden tavoiteorientaatioissa ja pystyvyysuskossa
koe- ja itsearviointiryhmien välillä
Jussi Leppinen, Jokke Häsä, Katariina Nuutila
Avainsanat: summatiivinen itsearviointi, yliopisto-opetus, motivaatio, tavoiteorientaatiot, pystyvyysusko,
latentti profiilianalyysi
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten matematiikan yliopistokurssilla käy-tössä olleet
kaksi eri kurssin loppuarviointitapaa, itsearviointi ja kurssikoe, olivat yhteydes-sä kurssin opiskelijoiden
tavoiteorientaatioihin ja pystyvyysuskoon (Leppinen, 2019).
Yksilön tapa asettaa tiettyjä tavoitteita ja suosia tiettyjä lopputulemia (tavoiteorientaatio; Niemivirta ym.,
2019), sekä usko omaan kykyyn suoriutua eri tehtävistä (pystyvyysusko; Bandura, 1977) ovat yhteydessä
niin oppimismotivaatioon kuin suorituksiin. Näiden osalta tiedetään, että tietynlaiset tavoiteorientaatiot
(esim. oppimisorientaatio) ovat oppimisen ja motivaation kannalta suotuisia, kun taas toiset (esim.
välttämisorientaatio) ovat haitallisia. Vahva usko omiin kykyihin, erityisesti matematiikassa, puolestaan
tukee sekä suorituksia että ohjaa opiskeluvalintoja (Lee, 2009).
Itsearvioinnin (oman arviointikyvyn ja harkinnan hyödyntäminen omassa oppimisessa; Boud & Falchikov,
1989) käyttö kurssilla voi osin vaikuttaa motivaatioon kurssin aikana. Kun suorituspaineet eivät korostu ja
kun yksilö tarkastelee osaamistaan suhteessa omaan kehitykseensä kurssin aikana, voi tämä tukea yksilön
uskoa omiin kykyihin ja tukea suotui-siin tavoitteisiin (oppiminen ja kehitys) keskittymistä. Toisaalta,
tavoiteorientaatiot ovat melko pysyvä yksilön tapa kohdata oppimistilanteita, mikä tarkoittaa, että
opiskelijat, joilla on erilaiset tavoiteorientaatiot, voiva kokea kurssarvioinnin (koe vs. itsearviointi) eri tavoin.
Tällöin arviointitavan vaikutukset esimerkiksi pystyvyysuskoon voivat olla erilaiset tavoiteo-rientaatiosta
riippuen.
Tässä tutkimuksessa haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten arviointiryhmät eroavat eri tavoiteorientaatioiden ja pystyvyysuskon osalta?
2. Minkälaisia tavoiteorientaatioprofiileja löytyy Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I -kurssin opiskelijoista ja
miten profiilit jakautuvat arviointitapojen välille?
3. Miten samaan tavoiteorientaatioprofiilin kuuluvien opiskelijoiden pystyvyysusko eroaa eri
arviointiryhmissä?
Tutkimuksen kohteena olivat opiskelijat Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I -kurssilta syk-syllä 2017.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 303 opiskelijaa (naisia 34,0%, miehiä 62,7%, muita 3,3%). Tutkimusta
varten opiskelijat arvottiin kahteen ryhmään, joista toisessa kurs-siarvostelu hoidettiin itsearvioinnilla (N =
156) ja toisessa kurssikokeella (N = 147). Kurssin opetus tai suoritus eivät muuten eronneet eri ryhmien
välillä. Opiskelijat eivät voineet vai-
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kuttaa siihen, kumpaan arviointiryhmään he joutuivat. Opiskelijat vastasivat kurssin lopulla
loppupalautteeseen, jonka yhteydessä tutkimusaineisto kerättiin.
Opiskelijoiden tavoiteorientaatiota arvioitiin Niemivirran (2002) kehittämällä mittarilla, jossa on viisi
ulottuvuutta, oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, suoritus-lähestymisorientaatio, suoritusvälttämisorientaatio ja välttämisorientaatio. Pystyvyysuskoa (PU) arvioitiin HowULearnin vapaassa käytössä
olevilla kysymyksillä. Tavoiteorientaatio-mittari validoitiin konfirmatorisella faktorianalyysilla. Opiskelijat
jaettiin tavoiteorientaatio-profiileihin latenttia profiilianalyysia käyttäen. (Vermunt & Magidson, 2002).
Arviointitavan aikaansaamia eroja tavoiteorientaatioihin ja pystyvyysuskoon tutkittiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Myös arviointitavan aikaansaamia eroja pystyvyysuskoon eri tavoiteo-rientaatioprofiileissa
tutkittiin varianssianalyysilla. (Leppinen, 2019.)
Arviointitaparyhmien väliltä löytyi eroja sekä tavoiteorientaatioiden että pystyvyysuskon osalta.
Varianssianalyysin perusteella itsearvioineet kokivat merkitsevästi suurempaa pys-tyvyysuskoa kuin kokeen
tehneet. Lisäksi itsearvioineiden oppimisorientaatio oli korkeam-pi, kun taas kokeen tehneillä
välttämisorientaatio oli korkeampi.
Kurssin opiskelijoiden joukosta löydettiin viisi tavoiteorientaatioprofiilia, joihin lukeutuivat
suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään oppimisorientoituneet (41,9%), sitoutu-mattomat (24,8%),
saavutus-suoritusorientoituneet (21,1%), välttämisorientoituneet (6,9%) ja oppimis-välttämisorientoituneet
(5,3%). Muihin profiileihin verrattuna oppimisorientoitu-neiden joukossa oli selvästi enemmän
itsearvioinnilla kuin kurssikokeella kurssin suoritta-neita.
Kaikissa tavoiteorientaatioprofiileissa itsensä itsearvioineet kokivat kokeen tehneitä suu-rempaa
pystyvyysuskoa. Eri profiileista tilastollisesti merkitsevät erot pystyvyysuskossa olivat saavutussuoritusorientoituneiden ja oppimisorientoituneiden joukossa. Tutkimuksen puitteissa on vaikea sanoa
tarkasti, mikä selittää kohonnutta pystyvyysuskoa. Mahdollisia tekijöitä ovat sekä itsearviointi omien kurssin
aikaisten suoritusten vahvistajana että ko-keen mahdollisesti aiheuttaman koeahdistuksen puuttuminen.
Tutkimustulosten perusteella itsearviointi näyttäisi olevan pystyvyysuskon kannalta suotui-sa arviointitapa
tavoiteorientaatiosta riippumatta. Toisaalta se voi tukea oppimista ja suori-tuksia edistävien tavoitteiden
omaksumista, ja siten itsearviointi voi olla varteen otettava arvioinnin ja opetuksen väline. Matematiikan
yliopisto-opetuksen kannalta on hienoa, että oppimisorientoituneita oli opiskelijoiden joukossa paljon ja
välttämisorientoituneita vähän eli motivaatiota tukevat tavoiteorientaatiot korostuivat. Matematiikan
opintojen kannalta on hyvä asia, ettei välttämisorientaatio ole korostunut, varsinkaan näin opintojen
alkuvaihees-sa, jossa matematiikalle tyypillisesti luodaan pohjaa jatkokursseilla pärjäämiseen.
Tutkimustulosten yleistettävyyden tukemiseksi olisi kiinnostavaa myös tietää, miten erilai-set
opetusmenetelmät vaikuttavat itsearvioinnin hyödyllisyyteen. Tämä tutkimusaineisto kerättiin kurssilta,
jossa käytettiin opetusmenetelmänä Helsingin yliopistossa kehitettyä
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opiskelijalähtöistä Tehostetun kisällioppimisen menetelmää (Vihavainen, Paksula, & Luuk-kainen, 2011).
Lisäksi olisi tärkeää nähdä, miten itsearviointi vaikuttaa yliopistokontekstis-sa muihin
oppimismotivaationaalisiin tekijöihin ja esimerkiksi oppilaiden hyvinvointiin, ku-ten koeahdistukseen.
Koeahdistusta ei tässä tutkimuksessa mitattu, mutta sen roolin huo-mioiminen vaikuttaa perustellulta,
koska koeahdistus on negatiivisesti yhteydessä pysty-vyysuskoon (esim. Pintrich ja De Groot, 1990).
Huomionarvoista on myös se, että tämä on poikkileikkausaineisto. Jatkotutkimuksissa motivaation
muutosta eri arviointiryhmissä pitäi-si tutkia myös pitkittäisesti. Lopulta matematiikan lisäksi
tavoiteorientaatioiden ja pysty-vyysuskon välistä dynamiikkaa eri arviointiryhmissä tulisi tarkastella myös
muiden yliopis-ton tieteenalojen opetuksessa.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral chan-ge. Psychological review,
84(2), 191–215.
Boud, D., & Falchikov, N. (1989). Quantitative studies of student self-assessment in higher education: A
critical analysis of findings. Higher education, 18(5), 529–549.
Lee, J. (2009). Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, and math anxiety across 41
PISA 2003 participating countries. Learning and individual diffe-rences, 19(3), 355–365.
Leppinen, J. (2019, kesken). Yliopisto-opiskelijoiden erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit - Itsearvioinnin
positiiviset yhteydet tavoiteorientaatioihin ja pystyvyysuskoon (pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto).
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instructional setting on situational appraisals and task performan-ce. Psychologia, 45(4), 250–270.
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Yliopistopedagogiikan itseymmärrystä etsimässä
Jyri Lindén1
1

Tampereen Yliopisto

Kuvaan esityksessä erilaisia tapoja hahmottaa yliopistopedagogiikan institutionaalisia rooleja ja tehtäviä
yliopistossa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia oletuksia ja tavoitteita on erilaisten
yliopistopedagogiikkaan liittyvien hallinnollisten ja organisatoristen ratkaisujen taustalla sekä millaisia
heijastuksia ratkaisuilla on yliopistopedagogiikan ja sen parissa toimivien työhön, toimijuuteen sekä
välillisesti yliopistotyön kehittämiseen laajemminkin. Esitykseni liittyy alkavaan tutkimushankkeeseen.
Tarkastelen esityksessä yliopistopedagogiikan institutionaalisia rooleja ja tehtäviä kolmen ulottuvuuden
avulla. Kukin ulottuvuus on eritelty vastinpareiksi, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään dimension
sisäistä ja välistä logiikkaa.
Ensimmäinen dimensio hahmottuu sen perusteella, nähdäänkö yliopistopedagogiikka ensisijaisesti
institutionaalisena strategisena toimintana vai yhteisöjen ja yksilöiden toimijuuden vahvistamisena. Toiseksi
tarkastellaan, miten ylipistopedagogiikan tavoitteet ja ratkaisut eriytyvät toiminnan suuntautuessa
pääasiassa yhteisöjen tukemiseen tai toisaalta yksilöiden kompetenssien kehittämiseen. Kolmannessa
dimensiossa tarkastellaan yliopistopedagogiikkaa toisaalta tutkimusperustaisena oppialana ja toisaalta
hallinnollisena tukitoimintana.
Esityksen ensimmäisessä osassa dimensiot paikannetaan ja niitä taustoitetaan lyhyesti ajankohtaisen
tutkimuskirjallisuuden avulla. Toisessa osassa tarkastellaan, millaisten käytäntöjen ja rakenteiden kautta
dimensiot ovat syntyneet ja millaisia toiminnallisia ja kulttuurisia jännitteitä niiden sisällä ja välillä voi
syntyä.
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Tehtävä kuului A:n vanhemmille, joita hän ei ollut voinut valita… - tarinaan
perustuva vero-oikeuden opetus
Juha Lindgren1
1
Vaasan Yliopisto

Pääteema:
Vero-oikeutta voidaan perustellusti kutsua nopeimmin muuttuvaksi oikeudenalaksi. Samalla kansainväliset
ja erityisesti EU-vero-oikeudelliset lähtökohdat tulee ottaa huomioon ratkaisutoiminnassa.
Se haastaa korkeakouluopetusta ja sen menetelmiä kehittymään siten, että oikeudenalaan liittyvät
peruskysymykset kyetään saattamaan opiskelijoille ymmärrettävään ja omaksuttavaan muotoon
nojautumatta pelkästään yksittäisiin lakien säännöksiin. Toisaalta legaliteettiperiaate edellyttää
ymmärryksen verolakien ja niiden soveltamiseen perustuvasta ratkaisutoiminnasta.
Oikeuskäytännön avulla on mahdollista esittää oikeudelliset ongelmat tarinoina, joissa tuodaan
säädännäinen oikeus sekä sen tulkintaan liittyvät erityiskysymykset konkreettisissa
päätöksentekotilanteissa. Vero-oikeudessa ennakkoratkaisuhakemuksista alkavat prosessit ilmentävät
kansalaisten ja yritysten taloudellisessa suunnittelussa esiin nousevia tulkintakysymyksiä. Verotuspäätöksiin
liittyvien valitusten myötä muutoksenhakuun nousevat asiat avaavat aineellisoikeuden kysymysten ohella
usein myös menettelyä koskevia ongelmia ja niiden ratkaisuja.
Erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) vuosikirjaratkaisut antavat erinomaisen perustan verooikeuden opetukselle. Julkaisemissaan ratkaisuissa ylin muutoksenhakutuomioistuin tuo esille asioita
koskevat tosiseikat sekä niiden ratkaisemisen kannalta tarvittavat oikeudelliset seikat. Menettely,
säännösten soveltaminen sekä äänestysratkaisujen vaihtoehtoiset ratkaisut ja perustelut auttavat
opiskelijaa ymmärtämään oikeudellista moninaisuutta, jossa yhden ainoan oikean ratkaisun oletus on
ongelmallinen. Samalla oikeuskäytäntö avaa perustelujen merkityksen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa.
Korkeakoulupedagogiikka lähtökohtana:
Vero-oikeutta opetetaan yliopistoissa oikeustieteellisten ja kauppatieteellisten tutkintojen pääaineena.
Lisäksi oppiaine ja sen yksittäiset jaksot ovat monille suosittu sivuainevalinnan kohde. Nopeasti muuttuvan
oikeudellisen sisällön opetus erilaisen taustan ja orientaation omaaville opiskelijoille lisää esillä olevien
kysymysten merkitystä.
Tavoitteena on hyviä pedagogisia käytäntöjä vero-oikeudessa käsittelevä alustus perustuen case-pohjaiseen
opetukseen. Yhtenä otsikon arvoisena avauksena voisi olla:
Tehtävä oli kuulunut A:n vanhemmille, joita hän ei ollut voinut valita…
tuomioistuimen ratkaisu perusteluineen – tarinaan perustuva vero-oikeuden opetus
Oma taustani:
Kauppatieteellisen koulutuksen (KTT) ohella olen suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon ja
toiminut vero-oikeuden opetustehtävissä pää- ja sivutoimisesti 1990-luvulta alkaen.
Olen ollut päätoimessa vero-oikeuden tutkimus- ja opetustehtävissä Vaasan yliopistossa 2013 alkaen.
Asiantuntijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden opetuksen erot muodostavat yhden tarkastelun lähtökohdista.
Olen toiminut sivutoimisesti keskusverolautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen, minkä koen
antavan taustaa erityisesti ennakkoratkaisuhakemuksiin perustuvan oikeuskäytännön tarkasteluun.
Syksystä 2017 alkaen olemme vastanneet Vaasassa HY:n juristikoulutuksen vero-oikeuden opetuksesta.
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Korkeakoulutuksen asema ja paikka yhteiskunnassa
KAPPAS! − Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa
Heidi Hyytinen1, Jani Ursin2, Kari Nissinen2, Auli Toom1
1

Helsingin Yliopisto, 2Jyväskylän yliopisto

Korkeakouluopintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan asiantuntijuuden rakentumista,
koulutusalan keskeisten tietojen ja taitojen oppimista sekä geneeristen taitojen ja työelämävalmiuksien
oppimista. Geneeristen taitojen käsitteellä tarkoitetaan yleistaitoja, joiden avulla koulutusalakohtainen
osaaminen saadaan käyttöön (Hyytinen et al., 2018; Tuononen et al., 2019). Tutkimukset osoittavat, että
korkeakouluopinnot eivät aina tue geneeristen taitojen kehittymistä (Arum & Roksa, 2011; Badcock et al.,
2011; Tuononen et al., 2019). Osalla korkeakouluopiskelijoista vaikeuksia ilmiöiden omin sanoin
ilmaisemisessa, argumentoinnissa, tiedon arvioinnissa ja johtopäätöksien tekemisessä (esim. Arum & Roksa,
2011; Hyytinen et al., 2015).
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman KAPPAS!-hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen
geneeristen taitojen opetuksen ja oppimisen uudistumista korkeatasoisen tutkimuksen kautta. Hanke tuo
uutta tietoa siitä, millaisilla geneerisillä taidoilla suomalaiset korkeakouluopiskelijat aloittavat
korkeakouluopintonsa, millä tasolla opiskelijoiden taidot ovat kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa, miten
taidot kehittyvät opintojen aikana, sekä millaisia koulutusalakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opiskelijoiden
geneerisissä taidoissa voidaan tunnistaa. Hankkeessa keskitytään seuraaviin keskeisiin geneerisiin taitoihin:
analyyttinen päättely ja arviointi (miten opiskelija osaa identifioida vaihtoehtoisten perusteluiden
heikkoudet ja vahvuudet sekä miten hän osaa erottaa luotettavat lähteet epäluotettavista),
ongelmanratkaisu (miten opiskelija osaa tunnistaa ongelmatilanteen ja ratkaista sen perustellusti),
argumentatiivinen kirjoittaminen (miten loogisesti ja selkeästi vastaus on rakennettu) sekä oikeakielisyys.
Hanke hyödyntää geneeristen taitojen mittaamiseen kohdentuvaa Council for Aid to Education (CAE)
kehittämää Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumenttia. Hankkeeseen osallistuu
yhteensä 18 korkeakoulua. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään korkeakouluopetuksen ja -oppimisen
kehittämisessä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja
Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus.
Alustuksessa esittelemme tutkimushanketta, sen tavoitteita sekä tutkimusinstrumenttia. Erityisesti
pohditaan, millaisin pedagogisin käytännöin geneeristen taitojen oppimista voidaan tukea
korkeakouluopetuksen eri vaiheissa. Osallistujat saavat kokemuksia tutkimusperustaisesta osaamisen
arvioinnista sekä arviointituloksien hyödyttämisestä korkeakouluopetuksen kehittämisessä.
Avainsanat: korkeakoulupedagogiikka; oppimistulokset; geneeriset taidot; osaamisen arviointi
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Modulaarinen avoimessa yliopistossa suoritettava hallintotieteiden
tutkinto
Jonna Kosonen, Uef
Hanna Partinen, Uef
Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto
Lotta Pitkänen, Vaasan yliopisto
Vaasan yliopiston hallintototieteet ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos kehittävät uusimuotoisen
julkista johtamista ja oikeustiedettä yhdistävän hallintotieteiden kandidaattitutkintoon johtavan
modulaarisen tutkintokokonaisuuden, joka on kokonaisuudessaan suoritettavissa avoimessa yliopistossa.
Tutkintokokonaisuutta kehitetään työelämätarpeiden näkökulmasta siten, että se tarjoaa joustavan
mahdollisuuden osaamisen syventämiselle ja laajentamiselle sekä myös uramuutoksia suunnitteleville
uudelleenkouluttautumiseen. Aikuisille tarkoitettu modulaarinen tutkintokokonaisuus rakennetaan
yhteistyössä Vaasan yliopiston hallintotieteiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen
opinnoista. Opiskelija voi myös halutessaan suorittaa tutkintokokonaisuudesta vain haluamiaan moduleita.
Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Toinen reitti yliopistoon -kärkihanketta.
Esityksessä kuvataan, miten tämä uudenlainen tutkintokokonaisuus rakentuu. Lisäksi esityksessä kuvataan
uudenlaisen tutkintoreitin suunnitteluprosessia ja reittiin liittyviä ongelmia. Esityksessä esitetään myös,
miten mallia voidaan soveltaa muille koulutusaloille.
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Kansainvälinen opetusyhteistyö koulutusohjelmissa ja opetuksen
kehittäminen
Minna Koutaniemi1, Raisa Asikainen, AnneSophie Hokkanen, Esko Koponen, Anne Rönkä, Anna Stina
Sinisalo
1
Helsingin Yliopisto
Korkeakoulutuksen asema ja paikka yhteiskunnassa 1, Exactum, C220, June 5, 2019, 1:00 PM - 2:15 PM
Koulutusohjelmien kansainvälisyyttä ja opetusyhteistyötä toteutetaan monin tavoin. Perinteisten
yhteistyömuotojen, liikkuvuuden ja koulutuksen kehittämishankkeiden, lisäksi on kehitettävä
mahdollisuuksia täysin uudenlaisille yhteistyön muodoille.
Alustuksessa käydään läpi erilaiset koulutusohjelmien kansainvälisen opetusyhteistyön muodot ja
mahdollisuudet. Lisäksi kerrotaan opettajien oman kansainvälisen opetustyön kehittämisen hyvistä
käytännöistä ja mahdollisuuksista esimerkkien avulla.
Kansainvälisillä koulutusyhteistyöhankkeilla tarkoitetaan projekteja ja hankkeita, jotka toteutetaan
yhteistyössä yhden tai useamman ulkomaisen yliopiston tai muun yksikön kanssa.
Koulutusyhteistyöhankkeiden avulla kehitetään mm. opetuksen työkaluja ja metodeja, hyödynnetään
useamman yliopiston erityisosaamista sekä suunnitellaan yhteistyössä toteutettavia opintokokonaisuuksia.
Kansainvälisessä opetusyhteistyössä ja opetuksen kehittämisessä tavoitteena ovat myös opiskelijoiden
taitojen kehittäminen. Opiskelijoiden osallistuminen koulutusyhteistyöhankkeisiin tuo myös opetuksen
kehittämistyöhön hyödyllisen ja tärkeän käyttäjänäkökulman.Parhaimmassa tapauksessa kansainväliset
koulutusyhteistyöhankkeet tuovat lisäarvoa sekä yliopistolle, niiden toteutuksesta vastaavalle yksikölle,
opettajille, että opiskelijoille.
Opetusyhteistyötä ja opetuksen kehittämistä tapahtuu myös kansainvälisillä vaihtojaksoilla.
Opettajavaihdossa tavoitteena on tutustua vaihtoyliopiston opetukseen ja esimerkiksi oman alan opetuksen
parhaisiin käytäntöihin. Vaihtojaksolla annettavan opetuksen valmistelu haastaa omaa osaamista ja asioiden
esittämistä vieraalla kielellä. Opetukseen liitetty tutkimusyhteistyö entisestään vahvistaa yhteistyösuhteita
ja verkostoja.
Aina kansainvälinen opetusyhteistyö ei edellytä ulkomailla oleskelua vaan voi toteutua
kotikansainvälisyyden muodossa. Koulutusohjelman vieraskielinen opetus, opiskelijajärjestöjen
kansainvälinen toiminta, ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden tuutorointi ja oman yliopiston
kansainväliseen kesäkouluun osallistuminen antavat mahdollisuuden osallistua monikulttuuriseen
oppimisympäristöön. Kansainvälinen opetusyhteistyö kehittää opiskelijoiden valmiuksia erilaisuuden
ymmärtämisessä, kulttuurien välisessä osaamisessa ja kielitaidossa. Lisäksi muodostuu myös
henkilökohtaisten kontaktien kautta opiskelijoiden välisiä verkostoja ympäri maailmaa.
Opetusohjelmien ja –suunnitelmien kansainväliset osaamistavoitteet edellyttävät opettajilta pedagogista
herkkyyttä tunnistaa ja toteuttaa keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettajan täytyy miettiä, miten
opetettavan aineen sisältö voisi olla kansainvälistä: ovatko lähteet ja esimerkit vain kansallisia tai paikallisia?
Löytyykö kulttuurista diversiteettiä opiskelijaryhmässä, korkeakoulun lähiympäristöstä vai tuleeko se osaksi
kurssia opiskelijoiden tai opettajien fyysisen tai virtuaalisen liikkuvuuden avulla. Lisäksi opettajan on
päätettävä, kuinka kansainvälinen yhteistyö mahdollistetaan erilaisten opetusmenetelmien avulla joko
luokkahuoneessa, sen ulkopuolella tai jopa maidenvälisten rajojen yli, joko virtuaalisesti tai fyysisesti.
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Opettajien ja opiskelijoiden pedagoginen tuki Helsingin yliopiston
kaksikielisissä tutkinnoissa: Tutkimuspohjaisia työpajoja
Heini Lehtonen1, Åsa Mickwitz1, Dragana Cvetanovic1, Auli Toom1
1

Helsingin Yliopisto

Helsingin yliopisto on virallisesti kaksikielinen, ja sen tehtävä on kouluttaa sekä suomen- että ruotsinkielisiä
asiantuntijoita. Vuodesta 2014 HY:ssa on eri aloilla voinut suorittaa kandidaatintutkinnon osittain suomeksi,
osittain ruotsiksi (TvEx-tutkinnot) niin, että kolmasosa tutkinnosta koostuu suomenkielisistä ja kolmasosa
ruotsinkielisistä opinnoista ja kolmasosa suoritetaan vapaavalintaisella kielellä.
Tutkimushankkeessamme ”Hallå – uni för ett tvåspråkigt samhälle” tutkitaan opiskelijoiden kasvua
kaksikielisiksi asiantuntijoiksi sekä opettajien keinoja tukea tätä kasvua. Keskeisiä tavoitteitamme ovat: 1)
kehittää pedagogisia käytänteitä, jotka ottavat opiskelijaryhmien kielellisen epäsymmetrisyyden huomioon
ja tukevat syväsuuntautunutta oppimista sekä 2) kehittää opiskelussa tarvittavaa toisella kielellä
kirjoittamisen, puhumisen ja lukemisen ja sen ymmärtämisen kielellistä tukea. Hankkeen kiinnostuksen
kohteina ovat myös opiskelijoiden itsesäätelytaidot ja kiinnittyminen opintoihin.
Tutkimushanke on monimenetelmällinen, ja siinä kerätään sekä määrällisiä että laadullisia aineistoja.
Aineistoihin sisältyy luentojen havainnointeja, opiskelijoiden ja opettajien haastatteluita sekä
kyselylomakeaineistoa. Alustavan aineistojen analyysin jälkeen osallistujille järjestetään työpajoja
toimintatutkimuksen hengessä. Tässä esityksessä käsittelemme erityisesti sitä, miten työpajat rakennetaan
aineiston analyysin pohjalta.
Ensimmäiset havainnoinnit ja haastattelut osoittavat, että sekä opettajia että koulutusohjelmia koskevat
seikat liittyvät siihen, millaisena kaksikielinen tutkinto ja sen suorittaminen näyttäytyvät opiskelijalle. Jotkut
opettajat ovat tietoisia opetusryhmän epäsymmetrisyydestä, toiset eivät. Kaksikielisistä tutkinnoista
tietoisemmat opettajat kehittävät käytänteitä, jotka tukevat opiskelijoiden erityisalan kielen kehittymistä.
Myös ryhmän koostumus ja kielten valtasuhteet sen vuorovaikutuksessa vaikuttavat siihen, kuinka
luontevaa on esimerkiksi käyttää kahta kieltä rinnakkain. Opettajakeskeinen, tiedonsiirtoon keskittyvä
luennointityyli ei tue kaksikieliseksi asiantuntijaksi kehittymistä, sillä se ei suo opiskelijalle mahdollisuuksia
puhua erityisalan aiheista toisella kielellään. Oppijakeskeiset ja oppimislähtöiset opetusmetodit ovat
pedagogisesti mielekkäitä myös kaksikielisen asiantuntijuuden näkökulmasta. Opiskelijat kokevat
kaksikieliset tutkinnot antoisiksi ja mielekkäiksi joistakin käytännön ongelmista huolimatta. He osaavat itse
asettaa itselleen kaksikielisen asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tavoitteita sisällönhallinnan oheen ja
heillä on myös valmiuksia arvioida, millainen opetus parhaiten tukee heitä näiden tavoitteiden
saavuttamisessa. Haastatteluista käy lisäksi ilmi, että sekä suomen- että ruotsinkieliseen yliopistoyhteisöön
kiinnittyminen tukee kaksikielisen asiantuntijaidentiteetin kehittymistä.
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Symposiumit / Symposium / Symposia
Analytiikalla tukea opiskeluun ja opintopolun suunnitteluun
prof Hanni Muukkonen1, Hra Jiri Lallimo2, Nti Anni Silvola1, Rva Hanna Teräs3, Hra Marko Teräs3
1

Oulun Yliopisto, 2Aalto-yliopisto, 3Tampereen ammattikorkeakoulu

Oppimisanalytiikan käyttöä opiskelun ja oppimisen tukena korkeakoulutuksessa kehitetään kahdessa
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa AnalytiikkaÄly (https://analytiikkaaly.fi) ja Avain
parempaan oppimiseen Amkeissa (www.apoa.tamk.fi). Symposiumissa esitellään hankkeiden tutkimuksia
siitä, millaisista opiskeluun liittyvistä asioista kurssien ja opintopolun kokonaisuuden aikana on
opiskelijoiden mielestä olennaista koota tietoa ja palautetta. On keskeistä tunnistaa opiskeluun
sitoutumiseen, opintoihin kiinnittymiseen ja opintojen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä aikaisemman
tutkimuksen ja kerätyn aineiston perusteella (käyttäjätarvekartoitukset, työpajat, haastattelut ja kyselyt).
Tavoitteena on valita opiskelijoiden kanssa opiskelun suunnittelun, arvioinnin, reflektoinnin ja
sujuvoittamisen avuksi erilaisia näkymiä oman opiskelun ja opintojen etenemisen tarkasteluun. Hankkeissa
kehitetään erilaisia tapoja tuottaa tietoa visualisointien, suositusten ja palautteen muodossa. AnalytiikkaÄlyhankkeen tavoitteena on edistää opintojen sujumista hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun
suunnittelussa, osaamisen tunnistamisessa, opintojen seurannassa ja ohjauksessa. APOA-hankkeessa
tutkitaan ja kehitetään oppimisanalytiikan käyttöä pedagogisesta näkökulmasta oppimisen ja opettamisen
tukena.
1. Opiskelijan dashboard ja oppimisanalytiikka (Jiri Lallimo ja Amanda Sjöblom, Aalto-yliopisto)
Opiskelijan dashboard voi esittää tietoja opintopolun eri elementeistä alkaen kurssikohtaisesta toiminnasta
kohti opintojen etenemisen laajempaa tarkastelua ja ohjausta. Käsittelemme esityksessä dashboardin
suunnittelun pohjalla olevia indikaattoreita sekä alustavia käyttökokemuksia opiskelijan silmin.
2. Opiskelijatiedon hallinta ja sääntely - reunaehdot ja kehittämistarpeet sääntely- ja datamassassa.
(julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto)
Lainsäädäntö asettaa reunaehtoja tekoälyn hyödyntämiselle opiskelijatietojen käsittelyssä. Se, mikä on
teknologiaa hyödyntämällä mahdollista, ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti. Esityksessä analysoidaan keskeistä lainsäädäntöä, joka liittyy tekoälyn
hyödyntämiseen opiskelijatietojen käsittelyssä sekä nostetaan esiin lainsäädännön kehittämistarpeita.
3. Mihin oppimisanalytiikkaa tarvitaan? AMK-opiskelijoiden ja opettajien näkökulmia (Hanna Teräs, TAMK
ja Riina Kleimola, Centria)
APOA-hankkeessa on toteutettu opiskelijoille ja opettajille suunnattuja työpajoja, joissa on kartoitettu
oppimisen ja opettamisen ongelmakohtia, joihin oppimisanalytiikan sovellukset voisivat tuoda ratkaisuja.
Esityksessä jaamme näiden työpajojen tuloksia.
4. Oppimisanalytiikka ja pedagoginen suunnittelu (Marko Teräs, TAMK & Minna Koskinen JAMK)
Esityksessä pohditaan oppimisanalytiikan vaikutusta opintojaksojen pedagogiseen suunnitteluun. Kuinka
dataa voidaan käyttää hyväksi kurssin pedagogisessa kehittämisessä? Onko toisaalta olemassa vaara, että
oppimisanalytiikka ohjaa kurssien suunnittelua niin, että suunnittelu tapahtuu datankeruun ehdoilla, vaikka
muunlainen pedagoginen lähestymistapa olisi perustellumpi?
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Sävellyksen ja musiikin hahmotustaitojen pedagogiikka katsoo
tulevaisuuteen
Rva Lotta Ilomäki1, Rva Minna Leinonen1, Rva Helena Tuomela2
1

Taydeyliopiston Sibelius-Akatemia, 2Itä-Helsingin musiikkiopisto

*Symposiumin esiintyjät:
Lotta Ilomäki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Minna Leinonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Helena Tuomela, Itä-Helsingin musiikkiopisto
*Symposiumin sisältö (abstrakti):
Sävellyksen ja musiikin hahmotustaitojen pedagogiikka katsoo tulevaisuuteen
Pedagogisilla opinnoilla on yhä tärkeämpi asema musiikkialan korkeakoulutuksessa. Taideyliopiston SibeliusAkatemiassa pedagogiikkaopinnot ja opetusharjoittelu kuuluvat musiikin aineenopettajakoulutuksen lisäksi
myös esimerkiksi instrumenttien ja laulun sekä sävellyksen ja musiikinteorian pääaineopintoihin. Tärkeä
yhteistyötaho ovat Taiteen perusopetusta antavat musiikkioppilaitokset, joissa opiskelijat useimmiten ovat
opiskelleet ennen ammattiopintoja, joissa he suorittavat opintoihin kuuluvia opetusharjoitteluitaan ja joiden
piirissä monet heistä myös työskentelevät valmistuttuaan. Pyrkimykset taiteen harrastusmahdollisuuksien
tasa-arvoistamiseen ja saavutettavuuden parantamiseen tuottavat osaltaan kehittämistarpeita opettajien
pedagogiselle koulutukselle.
Symposiumissa tarkastelemme musiikin hahmotustaitojen ja sävellyksen pedagogiikan muuttuvaa taustaajattelua ja toimintakulttuuria ja näiden seurauksia yliopiston pedagogiselle koulutukselle. Musiikin luoville
taidoille, kuten sävellykselle ja improvisoinnille, pyritään antamaan musiikkioppilaitoksissa ja kouluissa
aiempaa vahvempaa jalansijaa ja laajentamaan oman musiikin tekemistä kaikkien opiskelijoiden ulottuville.
Musiikin hahmotustaitoihin puolestaan kuuluu musiikin kuulonvaraiseen hahmottamiseen, rakenteelliseen
tuntemukseen, käsitteellistämiseen ja merkitsemiseen liittyviä taitoja. Musiikin hahmotustaidot ja luovat
taidot nähdään nykyisessä opetussuunnitelma-ajattelussa ulottuvuuksina, joita voidaan kehittää joustavin
opetusjärjestelyin ja käytännön musisointiin eri tavoin integroituna.
Symposiumissa jäsennetään sävellyksen ja musiikin hahmotustaitojen pedagogiikan muuttuvaa taustaajattelua, pohditaan opettajakoulutuksen tulevaisuuden tarpeita ja kerrotaan esimerkkejä viimeaikaisista ja
kehitteillä olevista hyvistä käytännöistä. Puheenvuorot rakentavat opettajakoulutuksen ja
musiikkioppilaitosten välistä dialogia, ja niiden tarkemmat aiheet ovat:
-Säveltäminen luontevana osana lapsen musiikillista kasvua (Minna Leinonen, sävellyspedagogiikan
opettaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
-Musiikillinen ajattelu ja joustava muusikkous (Lotta Ilomäki, musiikin hahmotustaitojen pedagogiikan
opettaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia)
-Nuoren musiikinharrastajan motivaatio ja identiteetti: haasteita opettajien pedagogisille taidoille ja
musiikkioppilaitosten toimintakulttuurille (Helena Tuomela, FT, Itä-Helsingin musiikkiopisto)
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Pedagoginen johtaminen korkeakoulussa –symposium
Rva Susanna Niinistö-sivuranta1, Rva Leena Ripatti-Torniainen1, Hra Kimmo Mäki1
1

Helsingin Yliopisto

Puun ja kuoren välissä! Viestinviejä vai aito toimija? Osaamisen mahdollistaja vai pyörien pyörittäjä? Paljon
vastuuta, vähän pelimerkkejä! Tuttuja lausahduksia keskijohdon roolista organisaatiossa. Korkeakoulussa
keskijohto on parhaimmillaan laadukkaan ja vuorovaikutteisen toiminnan mahdollistaja. Päällikköjen ja
koulutusohjelmien johtajien työn vaikuttavuutta tulee tarkastella puun ja kuoren sijasta koulutuksen
keulassa ja keskellä. Missä ja millaisen toimija-aseman kautta pedagoginen johtajuus käytännössä toteutuu
korkeakoulujen arjessa? Miten korkeakoulussa pedagogiikka on luonteva osa keskijohdon työotetta? Mikä
merkitys on arjen johtamistyöllä?
Näkökulmat
Kuuluko pedagogiikka johtamiseen? Näkemyksiä ja tulkintoja keskijohdon johtamisorientaatioista
ammattikorkeakoulussa.
Alustaja: Kimmo Mäki, KTT, KL, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen
opettajakorkeakoulu
Pohjautuu Mäki, K, Vanhanen-Nuutinen, L, Mielityinen, S ja Hakamäki S-P. 2019. Kiviä ja keitaita II tutkimus.
Julkaistaan 3/2019 Haaga-Helian julkaisusarjassa.
Pedagoginen uudistuminen johtamishaasteena
Alustaja: Susanna-Niinistö-Sivuranta, KT, PhD (Educ.) Kehitysjohtaja, opetuksen toimiala, Helsingin yliopisto
Korkeakouluissa syntyy osaamista, joka on relevanttia vielä kaukana tulevaisuudessa. Opetuksen
kehittäminen ja pedagogiikan uudistaminen yhteisten tavoitteiden suunnassa voi kuitenkin olla haastavaa.
Mitä tarkoittaa, että opiskelija on keskiössä tai että tutkinnon ovat työelämärelevantteja? Miten strategiset
tavoitteet näkyvät konkreettisesti arjen pedagogisissa valinnoissa ja mikä sija tässä kaikessa on johtamisella
korkeakoulukontekstissa? Puheenvuoro on kokemuspuheenvuoro, johon kytkeytyy myös meneillään oleva
tutkimus korkeakoulujohtamisesta ja pedagogisesta johtajuudesta.
Tutkintojen uudistaminen jaettuna johtajuutena
Alustaja: Leena Ripatti-Torniainen, FT, yliopistonlehtori, Yliopistopedagogiikan keskus, Helsingin yliopisto
Tutkintojen ja opetuksen uudistaminen tuo yliopistoihin uudenlaisia akateemisia työtehtäviä, jotka
murtavat vakiintuneita organisaatiorajoja ja hierarkiaa. Alustuksessa tutkintojen ja opetuksen kehittämistä
tarkastellaan jaetun johtajuuden ja siihen liittyvien jännitteiden näkökulmasta. Leena Ripatti-Torniainen
keskustelee aihepiiriä koskevan tutkimuksen kanssa vastuullaan olleesta tehtävästä luoda valtiotieteellisen
tiedekunnan tutkintoihin uudet pakolliset tutkinnonosat: työelämä- ja asiantuntijuusopinnot, jotka osittain
toteutetaan opetusyhteistyössä tiedekunnan tai yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Keskusteltavat teemat
Korkeakoulujohtamisen ajan haasteet: talous, tehokkuus, opiskelijalähtöisyys, laatu - mahtuuko
johtamistyöhön pedagoginen ote?
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Oppimisen avoimuus - mitä se on ja miten sitä voi edistää?
Ilmari Jauhiainen1,6, Anna Lindfors1,2,7, Anne Kärki1,3, Aino Helariutta1,4, Heli Kokkinen1,5, Leena Järveläinen1,5
1

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä, 2CSC, 3SAMK, 4Laurea, 5Turun yliopisto, 6 Tieteellisten Seurain
Valtuuskunta, 7Avointen oppimateriaalien edistäminen -hanke

Symposiumin järjestää Avoimen tieteen kansallisen koordinaation alaisuudessa toimiva Oppimisen
avoimuuden asiantuntijaryhmä, jossa on tällä hetkellä jäseniä monista yliopistoista ja
ammattikorkeakouluista (esim. Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto, LUT, SAMK, HAMK ja
SeAMK) ja jonka sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta). Symposiumiin liittyy
avoimiin oppimateriaaleihin keskittyvä työpaja, josta tulee erillinen abstraktinsa.
Symposiumissa käsiteltävät aiheet:
1) Mitä oppimisen avoimuus on?
Asiantuntijaryhmä on laatinut kansallista näkemystä siitä, mitä avoin oppiminen merkitsee ja mitä kaikkea
se sisältää, peilaten aiheesta aiemmin käytyä suomalaista ja kansainvälistä keskustelua.
Vuorovaikutteisessa esityksessä kerromme, miten ryhmämme on oppimisen avoimuutta lähestynyt ja
laitamme samalla osallistujat pohtimaan, mitä oppimisen avoimuus voisi käytännössä merkitä.
2) Miten oppimisen avoimuutta voi edistää?
Asiantuntijaryhmämme toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja tarjoaa opetusalan asiantuntijoille
kanavan, jossa oppimisen avoimuutta erityisesti korkeakouluissa voi edistää. Esittelemme ryhmän toimintaa
ja sen suhdetta avoimen tieteen kansallisen koordinaatioon sekä kerromme, millä tavalla toimintaan voi
osallistua.
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Työpajat / Workshops
Itsemyötätunnolla lisää hyvinvointia opiskeluun
Opintopsykologi Salli Tuominen2, FT Saara Repo1
1

Helsingin Yliopisto, 2Aalto-yliopisto

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan kykyä olla läsnä ja osoittaa itselle myötätuntoa sekä tuntea
yhteenkuuluvuutta toisten ihmisten kanssa silloin kun ihminen kohtaa vaikeuksia (Neff 2011). Se on taito,
jota voi oppia ja kehittää harjoittamalla. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan itsemyötätuntoisen sisäisen
puheen ja toiminnan myötä opiskelijoiden sinnikkyys ja vastuunotto lisääntyvät. Itsemyötätunto lisää
rohkeutta kohdata itsen huonot puolet. Koska itsemyötätuntoinen ihminen on epäonnistuessaan itselleen
lempeä, hän uskaltaa myös ottaa rohkeasti vastaan riskejä ja haasteita. Itsemyötätunnon on havaittu
heikentävän stressin negatiivisia vaikutuksia ja ennaltaehkäisevän uupumusta. Itsemyötätunto ei ole
itsekästä itsesääliä, vaan tutkimusten mukaan se lisää myötätuntoisuutta myös toisia ihmisiä kohtaan.
Workshopissa osallistuja saa käsityksen, mitä itsemyötätunto on ja miten sitä on tutkittu, kokemuksen
itsemyötätunnon harjoittamisesta käytännössä sekä ideoita siitä, miten voi olla itseään kohtaan
myötätuntoisempi ja hyödyntää sitä toiminnassaan. Osallistuja lähtee workshopista myötätuntoisempana
itseään ja toisia kohtaan kuin sinne tullessaan.
Workshop koostuu seuraavista osista
1)
Esitys: Itsemyötätunnon käsite sekä viimeisimmät tutkimustulokset itsemyötätunnon merkityksestä
yliopisto-opiskelussa.
2)
Esitys: Aalto-yliopiston AllWell-opiskeluhyvinvointiprojektissa tehdyn itsemyötätuntoa ja opiskeluuupumuksen yhteyttä käsittelevä tutkimuksen tuloksia.
3)
Itsemyötätuntoharjoituksia
4)
Pienryhmäkeskustelu: Pohditaan ainakin seuraavia kysymyksiä: Miten opiskelijoiden
itsemyötätunnon taitoja voitaisiin kehittää korkeakouluissa? Minkälainen on itsemyötätuntoinen opettaja?
Miten saisimme yliopistoista myötätuntoisempia ja lempeämpiä yhteisöjä?
Workshop on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden ja opettajien hyvinvoinnista kiinnostuneille.
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Ohjauskulma: opintojen tuen uudenlainen kohtaamisen paikka
Salla Wilén1, Niclas Sandström, Anne Nevgi
1

Helsingin yliopisto

Korkeakoulujen kampukset ovat mahdollisten kohtaamisten paikkoja, joiden fyysisten puitteiden
suunnitteluun on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Kohtaamisten tilojen houkuttelevuus ja
toimintaa mahdollistavat ratkaisut tekevät tiloista eläviä ja dynaamisia paikkoja, joissa ihmiset ja ajatukset
voivat törmäytyä.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta sai 150-vuotislahjaksi yliopistolta ja kirjastolta kirjaston
sisäänkäyntikerroksessa olevan tilan, Ohjauskulman, josta on tarkoitus luoda opiskelijoille erilaisten
opintojen tukena olevien toimintojen ja toimijoiden esittäytymis- ja kohtaamispaikka. Ohjauskulman
toiminta on alkanut helmikuussa 2019. Tilan fyysinen sijainti on näkyvä ja aktiivisen ihmisvirran varrella, ja
kohtaamispaikalla käymisen kynnys on tehty tarkoituksella mahdollisimman huomaamattomaksi.
Tarkoituksena on saada
Monialaisena yhteistyönä toteutuva Ohjauskulma tuo yhteen yliopiston ja kirjaston opiskelijan palveluita
tuottavat toimijat sekä tärkeät yhteistyökumppanit esimerkiksi hyvinvoinnin aloilta. Tarjolla on kaikille
opiskelijoille avoimia walk-in -klinikoita ja teemapäiviä, mutta myös koulutusohjelmat ja opettajat voivat
hyödyntää Ohjauskulmaa omien opiskelijoidensa kohtaamisiin. Tarjonta kattaa laajasti neuvonnan,
ohjauksen sekä hyvinvoinnin edistämisen (mm. YTHS, Nyyti). Ylioppilaskunta järjestää Ohjauskulmassa omaa
toimintaa. Ohjauskulman tapahtumia ja niistä kertyviä kokemuksia tutkitaan systemaattisesti yhteistyössä
yliopiston kampuskehittämisen hubin Caledonian kanssa.
Työpajassa pohditaan osallistavasti, mihin tarkoituksiin Ohjauskulman kaltaisia tiloja voisi käyttää, mitä
tilassa voisi ja pitäisi olla, kuinka korkeakouluissa voi kehittää monialaista yhteistyötä esimerkiksi juuri
Ohjauskulman kaltaisten tilojen ja toiminta-alustojen avulla. Työskentelymenetelmät ovat palvelumuotoilun
kaltaisia osallistavia ja palveluiden konsepteja yhdessä rakentavia ryhmätuotoksia. PedaForumin aikana
osallistujilla on mahdollisuus tutustua Ohjauskulmaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
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Sosiaali- ja terveysalan opettajien jatkuvaa ammatillista kehittymistä
kuvaava malli- TerOpe hanke
Meeri Koivula1, Minna Koskimäki1, Marja-Leena Lähteenmäki2, Outi Wallin2, Hanne Yli-Hakola2, Tuulikki
Sjögren3, Camilla Koskinen4, Kristina Mikkonen5, Maria Kääriäinen5, Leena Salminen6, Terhi Saaranen7
1

Tampereen Yliopisto, 2Tampereen ammattikorkeakoulu, 3Jyväskylän yliopisto, 4Åbo Academy, 5Oulun yliopisto, 6Turun
yliopisto, 7Itä-Suomen yliopisto

Tausta. TerOpe hanke on OKM:n rahoittama valtakunnallinen hanke, jossa yhtenä tavoitteena on tuottaa
malli, jonka avulla voidaan edistää sosiaali- ja terveysalan opettajien ammatillisen osaamisen jatkuvaa
kehittymistä.
Tarkoitus. Mallin kehittämisen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata opettajien osaamisen kehittämisen ja
täydennyskoulutuksen tarpeita, opettajien käytössä olevia tapoja osaamisen kehittämiseen, esteitä
osaamisen kehittämiselle, osaamisen kehittämisen hyötyjä ja johtamisen merkitystä opettajien osaamisen
kehittämiselle.
Menetelmät. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on kerätty laajat haastatteluaineistot 49 opettajalta
seitsemässä ammattikorkeakoulussa ja kahdessa ammattiopistossa eri puolilta Suomea. Hankkeen toisessa
vaiheessa on kerätty valtakunnallinen sähköinen kyselyaineisto, johon vastasi 422 opettajaa. Hankkeen
kolmannessa vaiheessa kehitetään malli näiden tutkimusaineistojen pohjalta ja arvioidaan sitä
asiantuntijapaneelien avulla.
Tulokset. Alustavassa mallissa (helmikuussa 2019) opettajien jatkuva oppiminen nähdään välttämättömänä
tulevaisuuden osaamisen varmistamiseksi ja toisaalta työelämän nopeiden muutosten vuoksi. Opettajan
ammatillinen osaaminen perustuu ajanmukaiseen opettajakoulutukseen mutta uran alkuvuosina opettajien
ammatillinen kasvu jatkuu ja valmiudet kaipaavat vahvistumista. Uran alussa myös tuntiopettajat ja
määräaikaiset opettajat tarvitsevat systemaattista täydennyskoulutusta, perehdytystä ja mentorointia. Uran
aikana formaalin täydennyskoulutuksen lisäksi opettajien osaaminen kehittyy työn ohessa oppimalla.
Kollegat, ammatilliset verkostot, hankkeet ja kansainvälinen yhteistyö ovat tärkeitä oppimisen
mahdollistajia opettajille. Opettajat tarvitsevat kontakteja työelämään ja työelämäjaksot koetaan tärkeiksi
osaamisen päivittämiselle. Osaamisen kehittämisen esteenä koetaan olevan suuresta työmäärästä johtuva
kiire, osaamisen kehittämisen heikko suunnittelu organisaatiossa, rahan puute joka estää koulutuksiin
osallistumisen, mutta myös oman motivaation puute.
Johtopäätökset. Mallin avulla kuvataan opettajien näkökulmasta osaamisen kehittämistä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Malli tuo esille osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja esteitä joihin voidaan
koulutusorganisaatioissa vaikuttaa ja systematisoida opettajien osaamisen kehittämistä ja osaamisen
johtamista. Mallia testataan asiantuntijapaneeleissa ja kehitetään kesäkuuhun mennessä.
Työpajasta vastaa Minna Koskimäki ja tutkimusryhmä.
Työpaja toteutetaan keskusteluryhmissä, joissa arvioidaan alustavaa mallia. Työpaja on tarkoitettu kaikille
opettajien ammatillisesta kehittymisestä ja siihen vaikuttavista asioista kiinnostuneille.
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Kohtaaminen Slack-alustalla yhdistää kouluttajat, opiskelijat ja työnantajat
verkossa - tule työstämään oma toimintamallisi
Rva Anna Nykänen1, Rva Marjo Ritmala1, Nti Minna-Kaisa Lehtilinna1, Rva Outi Rantanen2, Hra Janne
Antikainen3
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1. Anna Nykänen, anna.nykanen@laurea.fi puh. 046 856 7457
2. Marjo Ritmala ja Minna-Kaisa Lehtilinna (Laurea) sekä Outi Rantanen (TAMK) HUOM! Toivomme
esityspäiväksi torstaita, koska yksi esiintyjä on estynyt keskiviikkona.
3. Alussa esitellään toimintamallia, jonka jälkeen jakaudutaan kahteen (tai useampaan) ryhmään
keskustelemaan toimintamallin soveltamisesta. Lopuksi puretaan ryhmien työskentelyn tulokset. Esityksen
kieli on suomi.
4. Lehtorit, korkeakoulujen urapalvelut ja urapalvelutoimijoiden esimiehet.
Abstrakti:
Työpajassa esitellään uudenlainen virtuaalinen toimintatapa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseksi
Slack-alustaa hyödyntäen. Toimintatavan esittelyn jälkeen jakaudumme ryhmiin joko ideoimaan 1) alustan
hyödyntämismahdollisuuksia omassa työssä tai 2) mahdollisuutta laajentaa esiteltyä toimintatapaa
opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen kehittämiseksi sekä työllistymiseksi. Jälkimmäisen teeman työstöön
toivotaan mukaan korkeakoulujen urapalveluista vastaavia sekä heidän esimiehiään.
Kolmivuotisessa Sometaduuniin-hankkeessa on kehitetty toimintatapoja, jotka mahdollistavat opiskelijoiden
ja työantajien virtuaalisen kohtaamisen. Olemme pilotoineet kuutta eri toimintamallia asiassa. Työpajassa
esittelemme Slack-ympäristössä toteutettavan ura- ja rekrytointitapahtuman esimerkkinä toimintamallista,
joka mahdollistaa eri toimijoiden kokoontumisen yhteiselle alustalle, pedagogisen sisällöntuotannon
aihealueesta kaikille osallistujille, verkostoitumisen sekä verkkokeskustelun.
Parhaimmillaan luotu virtuaalinen toimintamalli voisi olla yhteinen useille alueen korkeakouluille ja
oppilaitoksille. Tätä kautta saavutettava osallistujamäärän kasvu vahvistaisi verkostoitumismahdollisuuksia
ja vakiintuessaan työnantajien motivaatiota ja läsnäoloa sekä roolinottoa alustalla.
Yhtälailla toimintamallista voi ideoida omia sovelluksiaan opetukseensa tai eri tapahtumiin. Slack-alustalla
toteutettiin myös hankkeen levittämistapahtuma huhti-toukokuussa 2019.
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Lukioyhteistyö - mitä, miksi miten?
Heini Pohjola1
1

Oulun Yliopisto

Uuden, 1.8.2019 voimaan tulevan, lukiolain mukaan osa lukion opinnoista on järjestettävä yhteistyössä
yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Uudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa siirtymistä toiselta
asteelta korkeakouluihin mm. integroimalla lukio-opintoja akateemisiin opintoihin ja mahdollistamalla lukioopiskelijoiden tutustuminen korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin.
Yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen välillä on toki ollut aiemminkin, mutta uudistuksen myötä yhteistyö
on lukioiden puolelta velvoittavaa ja koskee kaikkia lukio-opiskelijoita. Vaikka laki velvoittaa nimenomaan
lukiot yhteistyöhön, korkeakoulujen ollessa velvoitteen toisena osapuolena laki vaikuttaa suoraan myös
korkeakouluihin ja niiden toimintaan.
Työpajassa käsitellään korkeakoulujen lukioyhteistyötä osallistujalähtöisesti. Aihetta alustetaan jakamalla jo
olemassa olevia hyviä yhteistyökäytänteitä, minkä jälkeen keskitytään pohtimaan yhteistyön tuomia
mahdollisuuksia sekä purkamaan eri yhteistyömuotoihin liittyviä huolia ja haasteita. Tavoitteena on, että
osallistujat saisivat uusia ideoita lukioyhteistyön toteuttamiseen sekä löytäisivät yhdessä ratkaisuja
mahdollisiin huoliin ja haasteisiin työpajassa esiin nousevien teemojen mukaisesti.
Työpajaan toivotaan sekä lukioyhteistyön konkareita että yhteistyötä vasta-aloittelevia opetuksen
kehittämisestä ja koulutusasteiden välisestä yhteistyöstä kiinnostuneita.
Mieti valmiiksi yksi esimerkki toimivasta yhteistyöstä omasta korkeakoulustasi ja varaudu esittelemään se
työpajassa lyhyesti (n. 1 min.).
Avainsanat: lukiouudistus, lukioyhteistyö, siirtymävaihe
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Teemaryhmät, symposiumit ja työpajat 2/
Temasessioner, syposier och workshops 2/
Theme sessions, symposia and workshops 2
Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
LUT IT-kesäleiri - pilotista käytännöksi
Nti Pirjo Kuru1, Rva Terhi Hatakka-Virkki2
1
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MITÄ
Hankkeissa toteutettavat hyvätkään pilotit eivät aina jää hankerahoituksen loputtua vakituisiksi
käytänteiksi. Tässä esityksessä kerrotaan LUT:n IT-kesäleiristä ja miten se pilotoinnin jälkeen on tuotu osaksi
LUT:n kesäopetustarjontaa.
IT-kesäleirin kohderyhmää ovat tietotekniikan ja laskennal-lisen tekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat.
Kesäleirillä opiskellaan kahden kuukauden aikana omassa tahdissa verkossa olevan materiaalin, ryhmän
tuen ja kurssien opettajien ohjauksen avulla kaksi kurssia ja tehdään näihin kursseihin liittyvä laajahko,
soveltava harjoitustyö.
Kesäleirin osallistujille luodaan ”työpaikka” kampukselle ja muutenkin toimitaan työpaikanomaisesti
työnhakuineen, työaikoineen, tuntikirjauksineen ja kehityskeskusteluineen. Lisäksi leiriläisille järjestetään
työelämäinfoja mm. työsopimuksista, lomista, veroista, tiimirooleista sekä vierailijoita alan yrityksistä.
Kesäleirin aikana on mahdollista suorittaa 12 op opintoja sekä tekniikan kandidaatintutkinnon työharjoittelu
(2 op).
Leiri toteutettiin vuosina 2016 ja 2017 TYYLI-hankkeen pilottina, kesällä 2018 toimittiin TYYLI:n
jatkorahoituksella ja osittaisella LUT:n järjestämällä rahoituksella ja kesällä 2019 kokonaan LUT:n
järjestämällä rahoituksella.
MIKSI
Ensimmäisen vuoden kandidaattivaiheen opiskelijoille voi olla haastavaa löytää kesäksi oman alan töitä.
Kesäleirillä opiskelijoiden on mahdollista kehittää työelämätaitojaan ja suorittaa mahdollinen pakollinen
harjoittelu samalla, kun he edistävät opintojaan suorittamalla seuraavan vuoden kursseja. Yliopistolle
kahden kuukauden kesäleiri on osa kesälukukausitoimintaa ja nopeuttaa opiskelijoiden valmistu-mista.
MITEN
Kahden kuukauden kesäleiri edellyttää monenlaista pohjustustyötä, tiedottamista ja järjestelyjä. Kesäleirin
saamiseksi yliopiston kesäohjelmaan käytiin keskusteluja opetuksesta vastaavan vararehtorin ja
koulutusohjelma-vastaavien kanssa, jotta leirin tarpeellisuus saatiin todennettua ja rahoitusasiat kuntoon.
Pohjustustyötä
tarvittiin myös kurssien muokkauksessa kesätoteutukseen ja siihen, miten henkilöstöjärjestelyt voidaan
toteuttaa, jotta kesäleirille saadaan kurssien opettajat ja kokonaisuudesta vastaava kesäleirikoordinaattori.
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LOPPUTULOKSET
Palautetta on kerätty reflektioin, haastatteluin ja kirjallisesti. Opiskelijoiden palautteiden ja havaintojen
mukaan leirin tärkein anti on pitkäjänteisyyden, suunnittelun ja yhteistyön oppiminen. Myös opettajat ja
kesäleirikoordinaattori ovat pitäneet kesäleiriä yleisesti ottaen hyödyllisenä. Palautteita on hyödynnetty
seuraavan kesäleirin toteutuksessa. Yliopistolle leirin järjestäminen vuosittain tarkoittaa riittävien raha- ja
aikaresurssien varaamista leirin opettajien ja koordinaattorin palkkoihin, mutta myös lisääntyvää opintopistekertymää.

46

Prosessioppimisella tehoa yliopisto-opintojen käynnistämiseen
Minna Leppänen1, Pirjo Kuula1, Jaakko Sorri1
1

Tampereen Yliopisto

"Oppiminen on yhteisöllinen ja sosiaalinen prosessi" (Lindblom-Ylänne 2013)
Tampereen yliopiston rakennustekniikan fuksien johdantokurssien uudistuksen yhteydessä
opetusmenetelmiä päivitettiin prosessioppimisen suuntaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli syksyllä
2018 kaikkiaan 113. Kokemuksien mukaan ryhmän ulkopuolelle jääminen voi vaikeuttaa opintoja jatkossa.
Ensimmäisenä opiskelusyksynä luodaan pohjaa ammatti-indentiteetille ja opiskelurutiineille. Samalla syntyy
ryhmän opiskeluilmapiiri, joka vaikuttaa opiskelijoiden asennoitumiseen ja parhaimmillaan edistää
yhteisöllisyyttä.
Uudistusten keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa fuksien ryhmäytymistä ja sitoutumista opiskeluun sekä
edistää opiskelijoiden omaa, aktiivista tekemistä siten, että luennoilla asiantuntijoiden esiin tuomat uudet
tiedot ja ilmiöt liitettiin todellisuuteen ja aikaisimpiin tietoihin harjoituksissa tarkasteltavien tunnettujen
rakennushankkeiden avulla. Laajan luennoitsijakattauksen avulla esiteltiin opiskelijoille rakennusalan
erilaisia työtehtäviä ja toimijoita.
Viikkoharjoituksissa sovellettiin ongelmapohjaista oppimista ja tiedon rakentamista yhteisöllisesti.
Tehtävissä harjoiteltiin tiedonhakua alalle tyypillisistä lähteistä, esittämistä sekä sosiaalisia taitoja ja
ryhmätyötaitoja. Toinen uusista opintojaksoista huipentui tarkasteltuja rakennushankkeita esittelevään
posterinäyttelyyn, jossa oli paikalla myös työelämän edustajia. Toisessa uudessa opintojaksossa puolestaan
opiskelijoiden laatimat materiaalikortit muodostivat merkittävän osan tenttiaineistosta. Molemmilla
opintojaksoilla käytettiin itse- ja vertaisarviointia.
Esityksessä käydään läpi uusien opintojaksojen oppimistuloksia ja palautteita opiskelijoiden,
luennoitsijoiden ja harjoitusryhmien vetäjien näkökulmasta.
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Opekomppis - opettajien verkostoitumisväline Tuudo-mobiilisovelluksessa
Merja Maikkola1, Jenni Pihlaja2
1
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Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä (KOPE) -hanke vieraili kaikissa Suomen korkeakouluissa syksyllä
2017. Korkeakoulut näkivät opettajien vertaistyöskentelyn yhtenä pedagogisen yhteistyön ja oman
kehittymisen välineenä (Alaniska 2017). Tämän johdosta KOPEssa päätettiin pilotoida viimeisen
hankevuoden 2019 aikana opettajille suunnattua verkostoitumisvälinettä, Opekomppista. Opekomppis on
osa mobiilisovellus Tuudoa.
KOPE-hankkeen perustavoite on lisätä yhteistyötä kahden korkeakoulusektorin välillä. Hanke perustuu
ajatukseen, että yhdessä voidaan saavuttaa sellaisia tuloksia, joita yksittäinen työntekijä ei voi saavuttaa
yksinään (Savonmäki 2006).
Opekomppiksen tavoitteena on yhteistyön lisääminen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien ja
opettajankouluttajien välille ja myös kehittää käyttäjien omaa korkeakoulupedagogista osaamista.
Tuudoa on tähän saakka käytetty opiskelijoiden työvälineenä
ja mobiilisovellus on jo ladattu 85 000 mobiililaitteeseen. Sitä käytetään 30:lla kampuksella ympäri Suomen.
Opekomppis on mobiilisovellus, jonka avulla eri korkeakoulujen opettajat voivat mm.:
- etsiä samoista asioista kiinnostuneita opettajakollegoita ja antaa ja saada vertaistukea
- jakaa hyviä opetuskäytänteitä
- etsiä vertaisryhmiä ja ryhmäytyä
- sopia opetuksen havainnoineista/seuraamisesta ja antaa vertaispalautetta
- etsiä opetusyhteistyökumppaneita
- saada tietoa ajankohtaisista korkeakoulupedagogisista teemoista, julkaisuista ja tapahtumista sekä
koulutuksista
- saada käyttöönsä Tuudon perustoiminnot; ruokalistat, lukujärjestykset, kampuskartat ja bussiaikataulut
Lisäksi Opekomppis-työvälinettä voidaan hyödyntää yliopistopedagogisissa koulutuksissa. Pilotissa
Opekomppikseen pääsee vain henkilökunta. Tuudo ladataan sovelluskaupasta ja kirjautuminen tapahtuu
oman korkeakoulun tunnuksilla, joten sen käyttö on turvallista.
Opekomppista pilotoidaan kevään 2019 aikana viidessä korkeakoulussa (Oulun yliopisto, Itä-Suomen
yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen
ammattikorkeakoulu). Alustuksessa esitellään pilotin tuloksia ja ideoita sen jatkokehittämiseksi.
Lähteet
Alaniska, H. 2017. Mitä kuuluu korkeakoulujen pedagogiikalle? Tuloksia Kope-hankkeen vierailuista.
https://blogi.oamk.fi/2017/11/30/2903/ Luettu 12.2.2019
Savonmäki, P. 2006 Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa. Teoksessa Nummenmaa, A,
R. & Välimäki, J. 2006 Opettajan työ ja oppiminen
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An atmosphere of communal and creative learning (in English)
Matematiikan opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunteen ja
oppimisympäristökokemusten välinen vuorovaikutus
Juuso Henrik Nieminen & Juulia Lahdenperä Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
Johdanto
Sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne on yksi keskeinen tekijä psykologisessa hyvinvoinnissa.
Yhteenkuuluvuuden tunteella tarkoitetaan kokemusta hyväksytyksi ja kunnioitetuksi tulemisesta sekä
sosiaalisesta yhteydestä toisiin ihmisiin (Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwsema, & Collier, 1992;
Baumeister & Leary, 1995; Pickett, Gardner, & Knowles, 2004). Yhteenkuuluvuuden tunnetta on
tutkittu myös akateemisessa kontekstissa (ks. mm. Good, Rattan, & Dweck, 2012). Tässä tutkimuksessa
yhteenkuuluvuuden tunnetta tutkitaan yliopistomatematiikan kontekstissa. Aiempi tutkimus alleviivaa
oppimisympäristöjen keskeistä asemaa erityisesti naisopiskelijoiden ja muiden vähemmistöryhmien
yhteenkuuluvuuden tunteen tukemisessa (Good et al., 2012; Juarez, 2017). Oppimisympäristöjen ja
yhteenkuuluvuuden tunteen yhteys vaatii kuitenkin lisätutkimusta.
Perinteisesti yliopistossa matematiikkaa lähestytään aksiomaattisesti, ja sisältöä opiskellaan hyvin
abstraktilla tasolla määritelmiä, teoreemia ja todistuksia korostaen. Viime vuosina
yliopistopedagogiikan saralla läpi lyöneet oppijakeskeiset opetusmenetelmät (ks. mm. Baeten, Kyndt,
Struyven, & Dochy, 2010) ovat rantautuneet myös yliopistomatematiikan opetukseen (Lahdenperä,
Postareff, & Rämö, 2018; Lesseig & Krouss, 2017; Rasmussen & Kwon, 2007). Nämä menetelmät ovat
usein kuitenkin luennoitsija- tai kurssikohtaisia, eivätkä ne ota kantaa esimerkiksi opiskelijoiden
kuuluvuudentunteeseen tai muihin oppimisen psykologisiin tekijöihin.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa oppimisympäristöjä ja elementtejä kurssien
toteutuksesta, jotka positiivisesti tukevat opiskelijoiden kuuluvuuden tunnetta. Tutkimuskysymykset
ovat: Miten opiskelijat, jotka raportoivat korkeaa kuuluvuudentunnetta, eroavat
oppimisympäristökokemuksissaan opiskelijoista, jotka raportoivat alhaisempaa kuuluvuudentunnetta?
Tutkimusmenetelmät
Tässä raportoitava tutkimus on ensimmäinen osa kolmevuotisesta pitkittäistutkimuksesta.
Ensimmäinen aineistonkeruu tehdään helmikuussa 2019 ensimmäisen kirjoittajan koordinoiman
kansallisen korkeakoulumatematiikan kehittäjien verkoston (Network for University Mathematics
Education, NUME) kautta. Aineistonkeruu tapahtuu kaikissa niissä kymmenessä suomalaisessa
korkeakoulussa, jotka tarjoavat mahdollisuuden opiskella matematiikkaa pääaineena. NUME-verkosto
kattaa nämä kaikki korkeakoulut, joten 300 informantin tavoitetta voidaan pitää realistisena.
Aineistonkeruu tapahtuu kyselylomakkeella, joka koostuu sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta
osasta. Kvantitatiivinen osa mittaa opiskelijoiden matemaattista kuuluvuudentunnetta ja se perustuu
Goodin ja kumppaneiden (2012) korkeakoulukontekstissa validoituun Math Sense of Belonging mittariin. Mittari on käännetty englannista suomeksi ja se on käynyt läpi kaksi focus group haastattelukierrosta. Kvantitatiivisen mittarin luotettavuutta
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tarkastellaan konfirmatorisella faktorianalyysillä, ja analyysi toteutetaan perinteisin kvantitatiivisin
menetelmin. Lomakkeen kvalitatiivinen osa pyrkii avointen kysymysten kautta kartoittamaan
opiskelijoiden oppimisympäristökokemuksia. Tavoitteena on Math Sense of Belonging -mittarin
perusteella jakaa opiskelijat ryhmiin, ja verrata näiden ryhmien oppimisympäristökokemuksia
hyödyntämällä komparatiivista kvalitatiivista sisällönanalyysiä, joka pohjautuu aineistojen
kontrastointiin (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Schreier, 2012). Lisäksi syvemmässä
aineistonanalyysissä hyödynnetään koodausmenetelmää (Saldaña, 2016).
Johtopäätokset
Pedaforumin yhteydessä esitetään tutkimuksen ensimmäisen aineistonkeruun tulokset. Hypoteesimme
on, että opiskelijat, jotka raportoivat korkeaa ja opiskelijat, jotka raportoivat alhaista matemaattista
kuuluvuudentunnetta eroavat oppimisympäristökokemuksissaan. Mielenkiintoista on myös tarkastella
mm. sukupuolen vaikutusta sekä kuuluvuudentunteeseen että oppimisympäristökokemuksiin, sillä
aiempi tutkimus (mm. Good et al., 2012) raportoi naisopiskelijoiden suuremmasta riskistä pudota
matemaattiselta urapolulta.
Tutkimustulokset tuovat lisävaloa korkeakoulumatematiikan oppimisympäristöihin. Lisäksi tutkimus
yhdistää käytössä olevat pedagogiset menetelmät opiskelijoiden sosiaaliseen kuuluvuudentunteeseen.
Tuloksia voidaankin hyödyntää yhä tasavertaisempien ja inklusiivisempien oppimisympäristöjen
suunnittelussa.
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Developing a framework for depicting pedagogical features of university
courses supporting collaborative knowledge practices
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Higher education is expected to prepare future academic experts for the knowledge-driven global world.
Students should be provided with relevant knowledge work competence, which enables solving complex
problems and taking part in creating knowledge and promoting novel solutions by using the community’s
collective, technology-mediated efforts. There is a need for a generic framework to examine the aspects
that are central in the pedagogical practices of higher education courses to support the development of
students’ knowledge work competence throughout studies.
Based on relevant background theories such as knowledge building (Bereiter, 2002), trialogical learning
(Paavola et al. 2011), authentic learning (McCune, 2009; Stein et al., 2004) and student-centred instruction
(Biggs & Tang, 1999) and previous empirical studies (Muukkonen et al. 2017, Lakkala et al. 2015, 2018;
Ilomäki et al., in preparation; Toom et al., 2018), we have developed a framework for evaluating and
comparing various types of courses through a general framework. The framework is aimed to examine the
design features in courses in a structured fashion, drawing attention to some critical elements from the
point of view of collaborative knowledge practices. The main components of the framework are objectorientedness, process-like emphasis, epistemic challenge, nature of practices, collaboration, crossfertilization, use of technology, and assessment methods. The full framework with sub-categories was
applied in analysing and comparing 20 university courses that included at least some collaborative activities.
The data consisted of teachers’ open answers to an online questionnaire about the course practices, course
descriptions for students and varying other materials depending on the course (syllabus, task guidelines,
teaching materials, digital platform content, lesson observations etc.). Typical and dominant features and
patterns of pedagogical practices in the investigated courses were analysed through mixed methods.
Educational implications of the results are discussed in the presentation.
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Innovative teaching strategies and students’ perception of change at the
university level
Dr Ásta B. Schram1, Dr Brynja Ingadottir1
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Society in the 21st-Century requires university graduates to hold advanced skills such as digital literacy,
teamwork abilities and creativity. Developers of university curricula need to assimilate new teaching
strategies to meet those learning objectives. Curating skills to use these methods can be difficult for
teachers, and students may be faced with the challenge of adjustment.
In order to understand this phenomena, we modified teaching strategies of a nursing course and analyzed
students’ perception of the changes. Using mixed methods, we surveyed 85 female students in the course
(response rate 88%) and conducted a focus group. Six themes emerged that complimented the survey
results: Motivation, usefulness, complexity, self-regulation, stress and concentration. Students reported
that inspiring teachers and diverse teaching strategies, especially guided discussions, were intellectually
engaging and improved their problem-solving skills, as well as proving useful in their clinical training.
However, the number of assignments, new software, the learning management system and formative
assessment challenged students’ organizational skills. New teaching methods, incorporating more
conversation and roleplay, caused stress in students who were uncomfortable sharing in larger groups. They
perceived a heavy workload, contributing the feeling to frequent diary entries and short assignments. They
postulated that in order to succeed, they needed to take more responsibility for the timing and completion
of their assignments and felt ill-equipped to do so. Students were concerned with assessment criteria. They
reported sensing stress from instructors managing new teaching elements. Students admitted to a general
inability to stay attentive in courses, reportedly missing key components of lessons due to social media
distraction. However, when placed in this new environment, they were compelled to engage more actively.
Based on these results, suggestions are given regarding how to meet the challenges both teachers and
students encounter in adopting and adjusting to diverse and innovative teaching methods.
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Tieteenalani pedagoginen tila; tutkimus ja käytännön kokeilut
Miten oppia ajattelemaan kuin ammattilainen – tapaustehtävät
massaopetuksessa
Anne Haarala-Muhonen1, Sakari Melander1
1

Helsingin Yliopisto

Oikeudellista ajattelua voidaan pitää keskeisenä juristin työelämätaitona (Bager-Elsborg, 2017).
Oikeudellinen ajattelu voidaan kuvata prosessina, jossa oikeudellisia sääntöjä ja periaatteita tulkitaan ja
sovelletaan (Twining and Davies, 2014). Tämä vaatii opiskelijalta sekä tietoa oikeudesta että kykyä
ymmärtää oikeudellista tietoa. Etenkin oikeudellisten ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen pohtimisen, kuten
oikeustapausharjoitusten, on katsottu tukevan oikeudellisen ajattelun kehittymistä (Wallace, 2018).
Oikeustapausharjoitusten tavoitteena on, että teoreettisen tiedon lisäksi opiskelija joutuu päättelemään ja
soveltamaan oppimaansa eri konteksteissa sekä harjoittelemaan oikeudellista argumentaatiota
omaksumansa tiedon pohjalta. Juuri tällaista osaamista Helsingin yliopiston Iso Pyörä koulutusohjelmauudistuksessa oikeusnotaarin koulutusohjelman osaamistavoitteissa haluttiin korostaa.
Oikeusnotaarin koulutusohjelman opetus koostuu 6. temaattisesta kokonaisuudesta, jossa opetettavat
oppiaineet muodostavat sisällöllisesti johdonmukaisen ja linjakkaan kokonaisuuden. Opetus käynnistetään
temaattisen kokonaisuuden aloitusluennolla, jonka jälkeen opetus jaksotetaan niin, että siinä vuorottelevat
etukäteisvalmistumista vaativat teoriapainotteiset luennot ja pienryhmissä tehtävät
oikeustapausharjoitukset, jotka puretaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ns. massaopetustilanteessa.
Viikoittain luennon ja pienryhmäopetuskerran välissä opiskelijaryhmät saavat tehtäväkseen perehtyä
kyseisen opetuskerran sisältöön liittyvään oikeustapaukseen. Opiskelijaryhmät ratkovat tehtäviä itsenäisesti
ja työskentelyyn on varattu aikaa keskimäärin kaksi päivää. Ihanteellista olisi, jos opettaja voisi pienryhmissä
opiskelijoiden kanssa yhdessä keskustellen käydä oikeustapaukset ja niiden ratkaisut läpi ja antaa
opiskelijoille palautetta. Oikeustieteessä vuosikurssin koko on noin 250 opiskelijaa. On suuri haaste
opettajille, miten toteuttaa oikeustapausharjoitusten purku näin isolle opiskelijaryhmälle. Näistä
massaopetuksena toteutetuista oikeustapausharjoituksista on kerätty aktiivisesti palautetta opiskelijoilta,
opettajilta ja opiskelijajärjestöiltä. Lisäksi pienryhmäharjoitusten purkuja on käyty havainnoimassa ja
keräämässä esimerkkejä toteutustavoista. Tavoitteena on ollut löytää eri vuosikurssien sekä temaattisten
ryhmien opetukseen parhaiten sopivia malleja massaopetustilanteessa tapahtuvaan oikeustapaustehtävien
purkamiseen. Esimerkkinä oikeustapaustehtävien purkusessioiden kehittämiskokeiluista esittelemme
rikosoikeuden (2. opintovuoden kevät) toteutustapoja sekä arvioimme, miten käytetyt menetelmät tukevat
opiskelijaa ”ajattelemaan kuin juristi”.
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Ongelmalähtöisen oppimisen mahdollisuuksia ja haasteita matemaattisen
opettajan tiedon edistämisessä
Jani Hannula1
1

Helsingin yliopisto

Eräs tärkeä näkökulma matematiikan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisessa kehittämisessä on
pitkään ollut opettajan tiedon edistäminen. Tällaiseen tietoon luetaan sekä matematiikkaan liittyvä
sisältötieto että matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyvä pedagoginen sisältötieto. Toisaalta
yliopistopedagogisessa kirjallisuudessa on korostettu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liitettyjä
työtapoja kuten ongelmalähtöistä oppimista. Ongelmalähtöinen oppiminen on työskentelytapa, johon
kuuluu muun muassa autenttisten ongelmien ratkaiseminen ja tutkiva ryhmätyöskentely. Tässä alustuksessa
pohdin ongelmalähtöisen oppimisen mallilla toteutetun matematiikan aineenopettajakoulutuksen kurssin
mahdollisuuksia ja haasteita. Tämän maisterivaiheen kurssin tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden
matemaattista ja pedagogista sisältötietoa ja niiden välistä vuoropuhelua valikoiduissa matematiikan
aihepiireissä. Pohdin kehitetyn kurssimallin mahdollisuuksia ja haasteita erityisesti opiskelijoiden
kurssipalautelomakkeissa esittämien kokemusten näkökulmasta. Opiskelijoiden kurssimalliin liittyvissä
kokemuksissa korostuvat sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogiset seuraukset kuten
yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja oppijalähtöinen työskentely. Toisaalta kurssimalliin liittyy opiskelijoiden
kokemuksien perusteella useita käytännön haasteita kuten työskentelytavan työläys ja ohjauksen tarve.
Opetuskokeilujen perusteella vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tällaisiin haasteisiin on mahdollista vastata
pienillä opetuskäytänteisiin liittyvillä muutoksilla.
Avainsanat: matematiikan opettajan tieto, ongelmalähtöinen oppiminen, matematiikan
aineenopettajakoulutus
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“What I know and how do I know what I know?” - the development of
pharmacy students´ conceptual and epistemological understanding during
the first study year
INTRODUCTION
The quality of students’ pre-instructional conceptions plays a critical role in learning (Bransford et
al., 2000) and the main barrier to learning often is not what the student’s knowledge structures lack, but
what the student has, namely, alternative conceptual frameworks (Carey, 2000). Thus, prior knowledge,
that is necessary prerequisite for all conceptual learning, has a dual role in the learning process: it may
either ease learning when it is in unison with the new knowledge to be learned or it may hinder or even
prevent learning, if there are discrepancies between new knowledge and one’s previous conceptions
(Vosniadou, 2016). Previous research has convincingly shown that even university students have alternative
conceptions and robust misinterpretation related to the contents to be studied that hinder high-level
learning (e.g. authors removed).
Although the role of prior knowledge in conceptual learning is well known, there is relatively little
knowledge about domain-specific conceptual learning in higher education. Students’ domainspecific
epistemic cognition, i.e. a set of mental processes that involve the development of one's conceptions of
knowledge, plays a role in their reasoning, because it changes the premises on which their knowing is based
(Hofer, 2016). However, the research related to epistemological
understanding from domain-specific perspective is still in its infancy. Additionally, currently we do
not know much about the interaction of domain-specific conceptual and epistemological understanding.
Thus, the research questions of this study are: (1) What is the level and quality of prior knowledge related to
the basic concepts of biosciences and how do these conceptions change during the firststudy year? (2) How
successfully the students solve a case task concerning antibiotic resistance in the beginning of their studies
and in the end of their first study-year? (3) What is the level of students’ discipline- and domain-specific
epistemological understanding and how do these
conceptions change during the first study-year? (4) How students’ conceptual and epistemological
understanding are related?
METHODS
First-year pharmacy students’ (N = 129) knowledge related to basics of biosciences was evaluated
in the beginning of their studies in September 2018. The participants answered to the questions in
the beginning of the course “Basics of Biosciences in Pharmacy”. Participating to this study was
voluntary and informed consent were obtained. The measure consisted of background questions, 13
multiple-choice questions with one-right/three-wrong answer model and a case task with three
open-ended questions. The MCQs tested the level of basic knowledge of biochemistry, cell biology,
molecular biology and immunology, within a level that should be mastered after completing high
school studies. The case task was a description of patient encounter handling the phenomenon of antibiotic
resistance. There were three questions related to the case: (a) recognizing and explaining the most essential
concepts relevant for the case (b) pathofysiology of the case (antibiotic resistance)) and (c) conceptions
related to epistemic cognition, operationalized by the justification and source of knowledge. Students had
40 minutes time to individually complete the tasks.
A follow-up utilizing the same materials will be accomplished in spring 2019. In the follow-up, the
students will also answer to Likert-scale items concerning their discipline-specific epistemological
conceptions and domain-specific epistemological conceptions. The questionnaire is modified based
on Bråten et al., 2009.
Data analysis
Success in MCQs were analysed both quantitatively and qualitatively. The data related to the case
task were analysed by scoring the answers by (a) identifying and explaining the relevant concepts
56

for the case and (b) based on the level and quality of the explanation of the pathophysiology.
Misconceptions were identified. Deep analysis of the case task is in progress and will be presented
at the conference. Students’ success in MCQs will be compared to their answers related to the case
task. Epistemic cognition based on the case task was analysed based on the knowledge justification
and source that the participants relied on in their answers.
Statistical analyses, such as paired-samples t-tests and repeated measures of ANOVAs will be
accomplished when investigating the development of conceptual and epistemological
understanding. Principal component analyses will be accomplished for the analysis of Likert-scale
items. Students’ success in tasks measuring their conceptual understanding will be compared to
their epistemological understanding.
RESULTS
Our preliminary analyses show that students received approximately 6.7 scores out of 13 (Max 12:
Min: 1; SD: 2.62) from the MCQs. Surprisingly percentage of right answers did not exceed 80%
even for questions considered very basic knowledge, such as defining a gene.
Results related to the case task revealed that 56 students (43 %) inferred correctly that the case was about
the phenomenon of antibiotic resistance. Those students had received significantly higher scores from the
MCQs (t(127) = -3.207, p = .002). The case task answers revealed that in general, students were able to
identify and explain on average 1.69 correct concepts related to the
phenomenon (Min = 0; Max = 8; SD = 1.96). When investigating the results related to the question
measuring understanding the pathophysiology of the antibiotic resistance, most of the students (n = 72; 56
%) gave either a relatively scanty or no answer at all. A total of 31 students (24 %) gave a
moderate level answer and solely 26 students (20 %) gave a correct answer for the task suggesting
explaining the pathophysiology of the case. Deep content analysis including identification of
misconceptions will be accomplished. Students’ epistemic cognition operationalized by the justification and
source of knowledge relied on, could be divided to three categories: 1) naïve conceptions (relying on
general justifications or to their own experiences) 2) scientific (referring to scientific evidence) and 3)
synthetic (referring both to scientific knowledge and their own experiences). Solely 18 students (14 %)
answered that they can justify their knowledge with scientific evidence, whereas great majority of the
students (n = 111; 86 %) were not able to explain, how they can fairly assume that a product registered as a
drug is effective. Deeper analysis is in progress and will be presented at the conference.
DISCUSSION
The aim of this study was to investigate the development of pharmacy students’ conceptual and
epistemological understanding during the first study year. The results of the baseline measurement
revealed relatively serious challenges in students’ conceptual understanding concerning also very
elementary level knowledge. This is a worrying result, because challenges in conceptual
understanding may have serious consequences during later studies (authors removed). The success
in MCQs was related to the success in the case task. Additionally, the preliminary results show that
only a small amount of new students relied on a scientific evidence as a principal knowledge source
related to drugs. Although this study was accomplished in pharmacy context, the findings contribute to the
larger-scale discussion about the domain-specific conceptual and epistemological
understanding in higher education.
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Ja sitkun mä flippaan, niin peto on irti - matematiikan flippauksen
alkukangertelua
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Käänteisen oppimisen (flipped learning) ideologia on viime vuosina lisännyt suosiotaan niin Suomessa kuin
muuallakin. Opettajat perusopetuksesta yliopistoon ovat innostuneet flippaamaan opetustaan. Muun
muassa opiskelijan yksilöllinen huomiointi, jatkuva arviointi ja palaute sekä itseohjautuvuuden
vahvistaminen ovat käänteisen oppimisen etuja.
Tampereen yliopiston tekniikan puolen matematiikan peruskurssit on perinteisesti toteutettu
massaluentojen, laskuharjoitustilaisuuksien ja tenttien yhdistelmänä. Viime vuosina opetusta on jo kehitetty
opiskelijaa aktivoivampaan suuntaan muun muassa lisäämällä sähköisiä tehtäviä, EXAM-tenttejä sekä
Laskutupa-työskentelyä. Haasteina on kuitenkin ollut lopputentin suuri painoarvo kurssiarvosanan
määräytymisessä, yksittäisen opiskelijan huomioiminen massaopetuksessa sekä pelkästään heikompiin
opiskelijoihin keskittyvät tukitoimet.
Lukuvuonna 2019-2020 tavoitteenamme on toteuttaa ensimmäisen vuoden insinöörimatematiikan
peruskurssien opetus noin 300 opiskelijan osalta käänteisen oppimisen ideologiaa mukaillen. Kurssien
opiskelijat ovat tulleet yliopistoon opiskelemaan ensisijaisesti jotain muuta ainetta kuin matematiikkaa,
joten lähtötasossa ja matematiikan opiskelun motivaatiossa on suurta vaihtelua. Peruskurssien tavoitteena
on saavuttaa opiskelijan oman alan opintoihin ja työelämään riittävä matemaattisen ajattelun taso ja niissä
tarvittavien matemaattisten menetelmien hallinta. Flippauskokeilusta hyötyvät kuitenkin myös
rinnakkaiskurssien opiskelijat, sillä kokeilun myötä kehitettävä uusi opetusmateriaali tulee tietenkin kaikkien
käyttöön. Rinnakkaiskurssien toteutus eri tavoilla antaa mahdollisuuden opetusmenetelmiä vertailevaan
tutkimukseen ja tarjoaa opiskelijoille enemmän vaihtoehtoja.
Alustavana suunnitelmana on poistaa luentomainen opetus kokonaan. Opiskelijat tutustuvat uuteen
aiheeseen opintomonisteen, kirjan, videoiden ja sähköisten, automaattisesti tarkastettavien STACKtehtävien avulla joko itsenäisesti kotona tai tuetusti Laskutuvassa. Tämän jälkeen opiskelijat osallistuvat
noin 20 opiskelijan ryhmissä laskuharjoitustilaisuuteen, jossa yhteisöllisesti pohditaan ja lasketaan
aiheeseen liittyviä tehtäviä. Viikon päätteeksi opiskelijat tapaavat pienryhmissä opettajan keskustellakseen
epäselviksi jääneistä asioista sekä saadakseen tukea aiheen syventämiseen. Arvosana muodostuu eri
opetusmuotojen aikana kerättävistä pisteistä sekä välikokeista, joiden painoarvo enintään 30 %
kokonaisarvosanasta.
Flippauskokeilumme suunnitteluvaiheessa haasteita tuottaa opiskelijoiden suuri määrä suhteessa
opettajaresursseihin. Kuinka tuemme ja arvioimme yksilöitä, kun pienryhmäopetusta on vähän? Miten
mahdollistamme yksilöllisemmän etenemisen, kun opiskelijat on velvoitettava noudattamaan ennalta
määrättyjä viikkoaikatauluja? Toisaalta pelkäämme opiskelun menevän helposti tehtäväkeskeiseksi ja
diplomi-insinööreille tärkeän matemaattisen abstraktimman teorian ymmärryksen jäävän puutteelliseksi.
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Dialogue between disciplines (In English)
Digikorkeakoulu – rakenteita vai pedagogiikkaa?
Ville Saarikoski
Aloitin työt ammattikorkeakoulussa v 2007. Sitä ennen olin työskennellyt yli 20 vuotta yksityisellä sektorilla
teknologiayrityksen tuotekehityksessä ja liiketoiminnassa. Ensimmäiset kysymykseni uudessa työpaikassa
olivat, mikä on korkeakoulun ydintuote tai -palvelu, kehitetäänkö sitä ja voisiko sitä teknologialla kehittää?
Pian tajusin, että opetus on yksi korkeakoulujen tuotteista (palveluista) ja opettamista voitaisiin
digiteknologialla merkittävästi kehittää. Tälle kehittämiselle ei ollut olemassa erityistä rahoitusta. Eikä
teknologian hyödyntämiselle oltu asetettu mitään erityisiä tavoitteita.
Verkko-opetuksen kehittäminen lähti kuitenkin pakon edessä ruohonjuuritasolta liikkeelle. Satuin olemaan
töissä ammattikorkeakouluni pienellä kampuksella. Sen vetovoima ei ollut erityisen hyvä, joten vetovoiman
parantamiseksi keksimme opettajaporukassa panostaa monimuoto-opetukseen ja verkko-opetukseen.
Vuonna 2011 (Ahlgren, Pekkanen 2015) uskalsimme jo tarjota mahdollisuuden suorittaa tradenomiopinnot
täysin verkossa.
Disruptiiviset innovaatiot koulutuksessa
Aivan alusta saakka muutoksen toteuttamisessa meillä oli apuna ymmärrys siitä, miten disruptiiviset
(häirikkö) innovaatiot toimivat. Tiesimme, mitä etsiä.
Clayton Christensen perustelee innovaattorin dilemmassa (Christensen 1997), miksi isot ja vakiintuneet
yritykset eivät tunnista ja pärjää kohdatessaan disruptiivisia innovaatioita. Kehittämisessä käytimme alusta
saakka innovaatorin dilemmaa eli disruptiivisten innovaatioiden teoria työvälineenä ja johdattamaan meitä
kohti uutta.
Skaalaetuja etsimässä
Yksi digitaalisuuden merkittävimpiä etuja saadaan digin skaalautuvuudesta. Digi on tuotteena esimerkiksi
nk. non-rivalry (Deneulin, Townsend 2007) tuote, mikä tarkoittaa, että yksittäinen kuluttaja ei voi kuluttaa
tuotetta pois vaan tuote on myös seuraavan kuluttajan käytössä. Yksittäiselle opiskelijalle tai kuluttajalle
luotu digitaalinen verkkokurssi on parhaimmillaan miljoonien käytettävissä. Käytännön tasolla tämä
tarkoittaa sitä, että digi haastaa koulutuksen vallitsevat rakenteet.
Seuraavassa kehittämisen vaiheessa meidän piti päästä irti luokan koon kahleista. Pienen kampuksemme
henkilöstöstä oli kuluneiden vuosien aikana eläköitynyt useita. Saatoimme henkilöstönä käyttää jälleen
tilaisuutta hyväksi ja käytännössä hakeuduimme yhdessä osaksi isompaa kampusta.
Isompi kampus ei automaattisesti takaa skaalaetuja. Tänä päivänä liiketaloutta opetetaan edelleen
ammattikorkeakoulussamme viidellä eri kampuksella skaalaetuja hyödyntämättä.
Lienee niin, että digihyötyjen saaminen korkeakouluopetukseen vaati toimintatapojen syvällistä muutosta.
Digin hyödyt ovat parhaimmillaan toisenlaisessa systeemissä. Systeemin on muututtava ennen kuin digiä
voidaan täysimääräisesti hyödyntää.
Suomi jää jälkeen
Verkko-opetus on maailmalla kehittynyt merkittävästi. Maailmalla systeemi on muuttunut.
Oppimisalustoista kuten edx.org ja coursera.org on tullut suosittuja ja niiden kautta löytyy nykyään
maailman johtavien yksityisten yliopistojen ja korkeakoulujen tarjontaa. Näiden kokemuksien myötä
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maailman yksityiset korkeakoulut ja yliopistot kehittävät uusia liiketoimintamalleja yhdistäen verkkoopetuksen ja kampusopetuksen hyötyjä.
Mittaa transformaatiota – matkalla kohti skaalaetuja
Muutosta ennakoimaan tulisi luoda muutokselle mittarit. Tavoitteena pitäisi olla tämän transformaation
havaitseminen ja mittaaminen. Olenkin viime aikoina pohtinut, miten transformaatiota mittaisin.
Moni korkeakoulu on luonut itselleen digistrategian. Valitettavan usein digi on vain liimattu vanhan
strategian päälle pyrkien digitalisoimaan ne asiat, mitkä on tehty aiemminkin ja tavalla, jolla ne on tehty
aiemmin. Todellinen digimurros tarkoittaa asioiden tekemistä täysin uudella tavalla.
Olen tarjonnut omia verkkokurssejani useana kesänä aluksi kesalukukausi.fi:n kautta ja viime kesänä
campusonline.fi kautta. Ensimmäinen tavoite on ollut skaalautuvuuden varmistamisessa. Opintojakso on
pitänyt suunnitella siten, että käytännössä osallistujamäärärajoitteita ei ole. Kursseille olen saanut noin sata
osallistujaa. Yllätyksekseni havaitsin, että eAMK hanke tai campusonline.fi sivusto ei seuraa eikä siten tiedä,
kuinka moni kurssi on osallistujamäärältään rajoittamaton. Kokonaisuuden näkökulmasta
rajoittamattomuuden mittari on puuttunut.
Markkinoilla puhutaan MOOCeista (Massive Open Online Course). Sen lisäksi, että mitataan
osallistujamääriä ja niiden rajoittamattomuutta MOOCien yleisistä piirteistä voi poimia jatkossa myös muita
transformaation mittareita esimerkiksi 1) ovatko kurssit kaikille avoimia ja myös ilmaisia 2) Onko niihin
liitetty mukaan myös liiketoimintamalli esim. todistuksen (sertifikaatin) maksullisuus?
Kurssilta toiselle on kursseillani toistunut sama kuvio. Kursseille ilmoittautuneista n 20-30% ei koskaan
ilmaannu oppimisalustalle. Lisäksi oppimisalustalle päässeistä vain n. 50% suorittaa kurssin. Tämä tulos on
vaikeasti tulkittavissa.
Kurssin toteuttajan näkökulmasta keskeiseksi mittariksi nousee laatu ja sen mittaaminen. eAMK on
ansiokkaasti kehittänyt verkkokurssin suunnittelulle ja toteuttamiselle laatukriteerit. Tällöin opettajana voin
mitata ja arvioida kahta asiaa. Ensinäkin voin arvioida tai pyytää ulkopuolista arvioimaan onko kurssi
suunniteltu ja toteutettu laatukriteerit huomioiden laadukkaasti ja toiseksi voin kurssin hyväksytysti
suorittaneilta pyytä mielipiteitä kurssista.
Tänä lukuvuonna toteutan oman verkkokurssini kolme kertaa: kevät lukukaudella, kesällä ja syksyllä.
Kursseille rekisteröityminen alkaa kuitenkin hyvissä ajoin eli noin pari kuukautta ennen kurssin alkua. Lisäksi
kurssille voi ilmoittautua vielä kaksi kuukautta kurssin alkamisen jälkeen. Näin toteutettuna kurssit ovat auki
ilmoittautumisille yhteensä 52:na viikkona vuodessa. On hyvä mitata sitä, kuinka onena viikkona vuodessa
kurssit ovat auki ilmoittautumiselle.
Syksyllä 2019 alkaa Leading Transformational Change yamk koulutusohjelma. Se on suunniteltu siten, että
ohjelman perusopinnot 30 op tarjoaa oman ammattikorkeakoulumme pätevät opettajat. Täydentäviä
opintoja opiskelijat saavat sitten etsiä, joko maailman MOOCeista, campusonline.fi:stä tai oman
ammattikorkeakoulumme yhteisestä täydentävästä yamk tarjonnasta. Transformaation mittarina on myös
se, mikä osuus opinnoista on itse toteutettua ja mikä on ulkoa avoimesta maailmasta löydettyä.
Yksi mielenkiintoinen mittari on opiskelijoiden kiinnostus verkkokursseihin. Kiinnostus riippuu luonnollisesti
tarjonnasta. Luokka-opetusta tarjotaan pääsääntöisesti oman kampuksen opiskelijoille. Osa oman
kampuksen opiskelijoista tarttuu verkon mahdollisuuksiin. Tästä puolestaan saattaa seurata se, että muille
opiskelijoille ei voida enää osallistujien vähyyden takia tarjota opetusta luokassa. Logiikka muistuttaa pitkälti
supermarkettien logiikkaa: lähikauppa kuolee, kun asiakas toisensa perään siirtyy markettiin
(campusonline.fi on kurssien verkkomarket).
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From lecturers to event mangers: the shifting role of teachers in
multidisciplinary courses
Ms. Meri Kuikka1
1

Aalto University

Event management is the application of project management skills to the creation and development of
large-scale events, such as festivals, conferences, ceremonies, concerts, or conventions. It involves devising
the event concept, identifying its audience, planning practicalities, communicating with stakeholders, and
finally ensuring that the event runs smoothly. Depending on the scope of the event being organized, the
tasks of an event manager might include, for example, securing funding for the event, marketing the event
to participants, selecting and booking venues as well as engaging and co-ordinating speakers or
entertainment.
This paper presents how teachers who organize multidisciplinary courses can benefit from skills central to
the role of the event manager. For example, multidisciplinary courses are often new courses, for which the
teacher must secure funding from the university management or teaching development initiatives.
Furthermore, multidisciplinary courses rarely have a built-in student base, and teachers must become
proficient in marketing the course to students, especially given the increasingly tight graduation
requirements that discourage students from attending courses outside of their core studies.
In addition to funding and marketing issues, multidisciplinary courses rarely have a physical “home base” at
any university, and teachers must find suitable venues for the course, as on crowded campuses
departments can be unwilling to give up classrooms for courses that aren't central to their program. Finally,
coordinating speakers is central: a multidisciplinary course, by its very definition, must be taught by multiple
teachers with various forms of expertise. This is further complicated by the increasing demand for industry
speakers and connections, and a student preference for solving real-world problems in class.
Drawing from extensive experience gathered over 7 years of organizing multidisciplinary courses at Aalto
University, and 10 years of event management in theatrical productions, this presentation elaborates on
what (multidisciplinary) teachers can learn from event managers.
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Collaborative teaching
Elina Kähkönen1, Tuomas Paloposki2, Teppo Vienamo3, Meri Kuikka5, Jaana Suviniitty1, Maurice Forget4,
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Collaborative teaching is a tool for developing teachers’ expertise and pedagogy in teaching. It is an
acknowledged tool for peer learning, and a platform for transferring best practices. Collaborative teaching is
often promoted in university level strategies and theoretical settings. However, in practice, wider
implementation of collaborative teaching is hindered by various obstacles. On one hand, the concept is
sometimes rejected using arguments such as “we already have many teachers visiting our course”. On the
other hand, those who have tried collaborative teaching know that course development in a team is more
work intensive than it is alone. For instance, scheduling for planning becomes more complex with the
growing number of participants. Furthermore, agreeing on the alignment between learning goals and
evaluation criteria requires more effort. Therefore, there are challenges both in the concept definition and
implementation of collaborative teaching.
In the Aaltonaut-program at Aalto University, teaching has been collaborative from the founding of the
program in 2013. The teaching team has planned, experimented, and evaluated both individual courses and
the whole program together. This paper shares our experiences of different formats of collaborative
teaching. We strive for clarifying the concepts often categorized in collaborative teaching: i) visiting
teachers, ii) thematic integration, and iii) collaborative teaching. Furthermore, we showcase examples as
well as benefits and drawbacks related to each level of collaboration. Finally, we present our best practices
and recommendation on how to promote collaborative teaching in schools.
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Koulutuksen avoimuus ja saavutettavuus
Tilastotieteen perusopintojen MOOC-kursseja DIGest-formaatilla
kesäopetuksena HY:n Avoimessa yliopistossa
Hra Mika Koskenoja1, Hra Aku Leivonen1, Nti Nea Rantanen1, Hra Topias Tolonen1, Rva Sirkka-Liisa Varvio1
1

Helsingin yliopisto

Tilastotieteen perusopintojen kursseille Helsingin yliopistossa osallistuu vuosittain lähes tuhat opiskelijaa.
Kursseja järjestävää Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (matematiikan ja tilastotieteen osasto)
yhteistyössä HY:n Avoimen yliopiston kanssa sekä kesäopetuksena HY:n Avoin yliopisto.
Avoin yliopisto järjestää kesällä 2019 MOOC-kurssit Tilastotiede tutuksi ja R I, Tilastotiede ja R tutuksi II sekä
Todennäköisyyslaskenta I. Kurssit toteutetaan kehittämällämme yhteisöllisesti digitaalisella DIGestformaatilla, jonka toteutus on kokonaan verkossa. Kesällä kahden viikon välein (lukukausien aikana viikon
välein, kurssit ovat yhden periodin mittaisia) julkaistaan MOOC-alueella sarja Vimeo-videoklippejä. Kahden
viikon välein julkaistaan myös sarja tehtäviä. Tehtävien ratkaisujen tueksi MOOC-alueella on kysymysalue,
jossa opiskelijat neuvovat toisiaan ja ohjaajat neuvovat tarvittaessa. Tehtävät palautetaan MOOC-työpajaan,
jonka ajastetun sulkeutumisen jälkeen avautuvat ratkaisuehdotukset.
DIGest on Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla viimeisten viiden vuoden aikana
kehitetty menetelmä, jolla erittäin suuret viikoittaiset tehtävämäärät saadaan tarkistettua siten, että
jokainen opiskelija saa palautteen jokaisesta ratkaisemastaan harjoitustehtävästä. Jokaisen MOOCin
työpajaan ratkaisunsa palauttaneen opiskelijan ratkaisut tarkistaa kaksi anonyymiä vertaisopiskelijaa
täsmällisten malliratkaisujen ja arviointiohjeiden perusteella. Tässä vaiheessa jokainen itsearvioi myös omat
ratkaisunsa. Opiskelija saa kolme pisteytystä, joiden riittävän yhdenmukaisuuden tarkistaa ohjaaja. Tähän
olemme tuottaneet MOOCia avustavia ClojureScript-JavaScript koodeja, joiden avulla ohjaaja saa näkyville
värikoodattuna ne tilanteet, jotka edellyttävät korjausta.
PedaForumin esityksemme on MOOC-kurssien Tilastotiede tutuksi ja R I sekä Todennäköisyyslaskenta I
ensimmäinen (ja ainoa) liveluento, joka striimataan kurssien osallistujille. Luennolla käydään läpi mm.
kurssien suorittamiseen liittyviä keskeisiä ohjeita ja esitellään kurssimateriaaleja. Opiskelijat voivat osallistua
luennolle esittämällä kysymyksiä ja kommentteja MOOC- tai Presemo-viesteillä, joita luemme koko
esityksemme ajan.
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Läsnä ja etänä laadukkaasti - näin tehdään hybridiopetusta
Minna Koskinen1, Riikka Ahlgren1
1

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hybridiopetuksen määrä eri yksiköissä on kasvanut viimeisen parin
vuoden aikana. Hybridiopetuksella tarkoitamme opetustilannetta, johon osallistuu opiskelijoita sekä
läsnäolevana luokassa että etänä verkon välityksellä.
Hybridiopetus haastaa opettajan aivan uudella tavalla. Sisällön ja ohjauksen hallitsemisen lisäksi opettajan
tulee huomioida kahdessa eri paikassa, luokassa ja verkossa, oleva kohdejoukko sekä osallistumisen
mahdollistava teknologia. Hybridiopetustilanne on uudenlainen oppimistilanne myös opiskelijalle ja
edellyttää erilaista toimintatapaa. Hybridiopetuksen toteuttaminen vaatii myös laadukasta ja
helppokäyttöistä teknologiaa sekä joustavat tukipalvelurakenteet, jotka ottavat huomioon hybridiopetuksen
vaatimuksia.
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistetaan opetussuunnitelmat 2020. Opetussuunnitelmatyön tueksi
haluttiin selvittää hybrididiopetuksen nykytilanne: Miten hybridiopetusta toteutetaan tällä hetkellä
JAMK:ssa? Millaisena opiskelu- ja opetusmuotona se koetaan? Millaista osaamista se vaatii ja miten
laadukasta hybridiopetusta toteutetaan? Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa malli laadukkaan
hybridiopetuksen toteuttamiseksi sekä toimenpide-ehdotukset JAMK:lle hybridiopetuksen kehittämiseksi.
Syksyllä 2018 toteutetussa kartoituksessa selvitettiin sekä opettajien (n=19) että opiskelijoiden (n=166)
kokemuksia hybridiopetuksesta. Opettajien kokemukset kerättiin haastattelemalla, opiskelijoiden
kokemukset kyselyllä. Tutkimuskysymyksinä olivat: Mitä hybridiopetus tarkoittaa eri yksiköiden opettajille?
Minkälaisessa lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmässä opiskelijat kokevat oppivansa parhaiten?
Minkälainen osaaminen on opettajalle keskeistä onnistuneessa hybridiopetuksessa?
Tämän selvityksen perusteella olemme saaneet käsityksen, millainen on hyvä hybridiopetustilanne sekä
koonneet hyviä käytänteitä hybridiopetuksen toteuttamiseen. Näitä käytänteitä haluamme jakaa myös
muille korkeakouluille.
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CampusOnline ja laadukas verkko-opetus ammattikorkeakouluissa
Jaana Kullaslahti1,2, Rva Katri Huovinen1,3
1

eAMK, 2Hämeen ammattikorkeakoulu, 3Diakonia-ammattikorkeakoulu

Opiskelijat haluavat opiskella joustavasti ja tehokkaasti. He arvostavat laadukasta opetusta ja
mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. eAMK-hankkeessa tuotettu CampusOnline-portaali mahdollistaa
opiskelijoiden ympärivuotisen verkko-opiskelun sekä syventää ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyöstä.
Portaalin kautta ammattikorkeakoulut voivat tarjota verkko-opintojaksojaan kaikille
ammattikorkeakouluopiskelijoille.
eAMK-hankkeen tavoitteena on verkko-opetuksen laadun kehittäminen. Kehittämisen välineeksi laadittiin
eAMK verkkototeutusten laatukriteerit. Laatukriteereissä verkkototeutuksia tarkastellaan eri näkökulmista:
kohderyhmä ja käyttäjät, osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut, tehtävät, sisältö ja
aineistot, vuorovaikutus, työvälineet, ohjaus ja palaute, arviointi, käytettävyys ja ulkoasu, kehittäminen sekä
tukipalvelut. Laatukriteereiden pohjalta on hankkeessa tehty helppokäyttöinen kaikille avoin
itsearviointityökalu.
Kriteerit yksinään eivät vielä tuo muutosta vaan niitä tulee osata soveltaa. eAMK-hankkeessa järjestettiin
kaksi Laadukas verkkototeutus -valmennusta. Valmennuksiin osallistui noin 150 opettajaa eri
ammattikorkeakouluista. Valmennus sisälsi webinaareja, pienryhmätyöskentelyä verkossa ja kasvokkain
sekä itse- ja vertaisarviointia. Omaa verkkototeutusta pääsi kehittämään ohjauksen ja vertaispalautteen
avulla. Valmennuksen pohjana olivat eAMK verkkototeutusten laatukriteerit.
Opiskelijoilta kerättiin palautetta CampusOnlinessa tarjolla olleista opintojaksoista. Jopa 99 prosenttia
vastaajista suosittelisi CampusOnline-opintoja kavereilleen. Opiskelijat arvostivat mahdollisuutta syventää
omaa osaamistaan sisällöissä, joita ei välttämättä omassa oppilaitoksessa ollut tarjolla. Lisäksi verkkoopinnot toivat kaivattua joustoa opintoihin. Opiskelijat arvostivat myös sitä, että he saivat opiskella laajasti
eri alojen opiskelijoiden kanssa ja tutustua eri oppilaitosten opetukseen.
Opiskelijat arvioivat CampusOnlinen verkkototeutukset laadukkaiksi. 85 prosentin mielestä opintojaksolla
käytetyt työtavat tukivat osaamistavoitteiden saavuttamista ja vain noin kolmen prosentin mielestä työtavat
eivät tukeneet oppimistavoitteiden saavuttamista. Palautteessa pyydettiin arvioimaan vuorovaikutusta
verkkototeutuksella. Usein opettajat ovat huolissaan vuorovaikutuksen onnistumisesta täysin verkossa
tapahtuvassa opetuksessa. Kyselyn mukaan 83 prosenttia oli sitä mieltä, että opintojaksolla oli mahdollisuus
keskinäiseen vuorovaikutukseen opettajan kanssa, ja 80 prosentin mielestä opintojaksolla oli mahdollisuus
oppia ja jakaa kokemuksia yhdessä muiden kanssa.
Monet opettajat ovat halunneet kokeilla verkko-opetuksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Laadukas
verkkototeutus -valmennus on antanut tilaisuuden hyvien ideoiden jakamiseen ja yhdessä kehittämiseen,
jossa laatukriteerit ovat olleet konkreettisena apuna. Yhteisenä tavoitteenamme on, että jokaisen on
mahdollista rakentaa yksilöllisiä elämänpituisia oppimispolkuja, jotka risteävät sopivasti työelämän kanssa.
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Korkeakoulutuksen asema ja paikka yhteiskunnassa
The labour market success of university and polytechnic graduates
between 1996-2016
Analysis of higher education choices in Finland
According to the “Vision for higher education and research in 2030”, initiated by the Ministry of Education
and Culture in Finland, one of the main objectives is that at least 50 % of young adults aged 25–34 obtain a
higher education degree in 2030. A rationale for this is to have a skilled labour force to maintain a high
competitiveness level in the global markets as the comparative advantages and know-how needs change
between countries. Therefore, knowing the implications of higher education choices on labour market
outcomes is important for society as it affects the decision making of many stakeholders. Before young
adults enrol in post-secondary education, they will have to make a choice between different higher
education institutions and degree programs.2 This investment in human capital is perhaps one of the most
important decisions an individual makes during his or her lifetime. Thus, examining the labour market
outcomes of different HEIs and field of study choices are of evident interest for those individuals about to
invest in higher education. Furthermore, studying the labour market outcomes of graduates carries social
importance. Policymakers want the publicly funded higher education system to increase the human capital
of individuals which is in turn associated with the increased productivity of individuals and companies and
hence increased economic growth. Having new information about the earnings and employability of
graduates is also essential for education policy when the government and HEIs decide on admission quotas
for different fields.
Several papers have studied the return to higher education choices across students who have graduated
from different HEIs and fields of study. Most of this research has been conducted in the U.S and Nordic
countries, where some emphasis has also been in the Finnish context. A majority of studies from the U.S.
find that the choice of HEI matters for labour market outcomes in terms of lifetime earnings (see e.g.,
Behrman et al., 1996; Hoekstra 2009) whereas research conducted in the
1 Part of this paper will be in the author’s upcoming Master’s Thesis in economics at Aalto University. This
paper is commissioned by the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC).
2 Henceforth, I will abbreviate higher education institutions as HEIs.
2
Nordic countries finds less evidence of this (Eliasson 2006; Suhonen 2013;2014; Öckert 2010; Kirkebøen et
al. 2016). Evidence from countries outside the US and Nordics, on the other hand, find mixed results
(Chevalier and Conlon 2003; Saveerdra 2009; Lang and Siniver 2011). Nevertheless, a proven finding from
many countries is that there exist significant earnings differences across fields of study (see e.g., Altonji et
al. 2016). For example, finishing a university degree in engineering and business typically leads to higher
average earnings than a degree in arts or education (Suhonen and Jokinen 2018). It is not clear, however, if
the differences in labour market outcomes are because different types of people choose a specific degree in
a particular HEI or differences in degrees and HEIs as such. These earnings differences, at any rate, cannot
be only rationalised by ability differences across fields, implying that the field of study choice affects
earnings also through a causal effect (Arcidiacono 2004; Hastings et al. 2013; Kirkebøen et al. 2016).
This paper examines the labour market success of university and polytechnic graduates in Finland between
1996 – 2016. Using large-scale administrative data, this paper explores graduates’ earnings and
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employability ten years after starting their first degree from different HEIs and degree programs in four
fields of study (humanities, social sciences, technology and business).3 Also, this paper explores whether
there is heterogeneity across genders. To examine these questions, this paper uses data collected by
Statistics Finland. It includes rich information on essential individual attributes such as age, sex, country of
birth, the region of residence, educational attainment as well as income and employment figures. In
addition, the Matriculation Examination Register provides the matriculation examination grades which are
one of the central control variables used in this study.
The main econometric problem in estimating the effect of individuals’ higher education choices and their
returns arises from the non – random nature of HEI and field of study selection. It is ambiguous whether the
labour market differences between individuals are due to differences in the chosen HEIs and degree
programs or because of differences in observable (e.g. school grades and family background) or
unobservable individual characteristics (e.g. innate ability, motivation, ambition) between individuals. To
tackle this econometric challenge, this study relies on selection on observables and multiple linear
regression to examine higher education choices and labour market outcomes. The selection problem is
attempted to disentangle by controlling for a substantial set of graduates’ observable pre-higher education
characteristics, most notably matriculation examination grades and region of origin. Nevertheless, due to
the problematic feature of identifying unobservable individual characteristics, the results from this paper
are descriptive in nature and do not attempt to unfold causal effects of HEI and field of study choices on
labour market outcomes.
3 This study focuses on those graduates who started their first degree between 1986 – 1996.
3
Overall, this paper contributes to previous literature related to the returns of higher education choices.
Currently, there are only a limited amount of studies available that use Finnish data to examine higher
education choices and labour market outcomes (see e.g., Suhonen 2013;2014). Furthermore, according to
my knowledge, this is the first study to incorporate Finnish universities as well as polytechnics in the same
analysis. Eventually, the uniqueness of this paper derives from the detailed nature of the data, in other
words, the fresh extensive data in terms of essential individual characteristics and matriculation
examination grades.
Results and conclusions to be announced.
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Ei koulua vaan (työ)elämää varten?
Eila Pajarre1, Sanna Kivimäki1, Sari Leinonen1, Kaisa Niskanen1
1

Tampereen Yliopisto

Tutkimuksissa on osoitettu, että yleisten työelämätaitojen saavuttaminen opinnoissa substanssitaitojen
ohella on tärkeää opiskelijoiden työllistymisen ja urakehityksen kannalta. On jopa esitetty, että
tulevaisuudessa yleiset työelämätaidot tulevat olemaan substanssitaitoja tärkeämpiä (esim. Bakshi et al.
2015).
Yleisten työelämätaitojen tärkeys nousee esille myös vastavalmistuneiden palautekyselyissä, mutta
samanaikaisesti vastavalmistuneet kokevat, että niiden kehittyminen opintojen aikana jää monilta kohden
vaatimattomaksi. Esimerkiksi ryhmätyö- ja projektinhallintataidot nähdään hyvin tärkeinä, kun taas niiden
kehittymisen opintojen aikana koetaan jääneen melko vähäiseksi (TEK 2018).
Tampereen yliopistossa tekniikan aloilla työelämätaitoja on pyritty tuomaan tutkintoihin sekä integroimalla
niitä opintojaksoihin että opintojaksojen sisältämän yritysyhteistyön, harjoittelun ja opinnäytetöiden kautta.
Työelämätaitoja käsitellään ensimmäisen kerran kandidaattivaiheen johdantokurssilla opintojen
ensimmäisellä lukukaudella ja opintojaksoista lähes puolet sisältää yritysyhteistyötä (Pajarre 2018).
Työelämätaitojen sisällyttäminen tutkintoihin on kuitenkin ollut pitkälti opettajakohtaista painottuen
opintojen loppuvaiheeseen.
Uuden Tampereen korkeakouluyhteisön vastaus työelämätaitojen kehittymiseen opintojen aikana ovat koko
yhteisön yhteiset osaamistavoitteet, jotka linjattiin keväällä 2018. Nämä ovat yleisiä työelämätaitoja, jotka
kaikkien Tampereen korkeakouluyhteisöstä valmistuvien opiskelijoiden tulisi hallita: oppimisen taidot ja
kriittinen ajattelu, etiikka, työyhteisötaidot, tietotekniikka- ja digitaidot, uuden kehittäminen ja innovointi,
vuorovaikutus- ja viestintätaidot, talous- ja johtamistaidot ja yhteiskunnallinen ymmärrys sekä
kansainvälisyys ja globaali vastuu. Taidot on tarkoitus saavuttaa pääosin tutkintoon sisältyviin
opintojaksoihin integroituna sekä opinnäytteissä, mutta koulutusalasta riippuen voidaan tarjota myös
erillisiä opintojaksoja, joilla keskitytään johonkin ao. teemaan. Yhteisiä osaamistavoitteita sisällytetään
tutkintoihin tutkinto-ohjelmien osaamistarpeiden näkökulmasta ja jokainen tutkinto voi soveltaa niitä
sopivalla tavalla. Opetussuunnitelmien tulee olla osaamisperustaisia, miettien tutkintotasolta lähtien, miten
yhteiset osaamistavoitteet saavutetaan opinnoissa. Suosituksena on, että osaamiset kuvataan
opintokokonaisuus ja/tai -jaksotasolla, jos ne aidosti tulevat siellä esille. Osaamisen saavuttamista tuetaan
erilaisilla opetusmenetelmillä esimerkiksi projektitöillä, innovointiprojekteilla tai vastaavilla.
Lähteet:
Bakhshi et al. 2015. The Future of skills. Employment in 2030.
Nykänen, S. & Tynjälä, P. 2012. Työelämätaitojen kehittämisen mallit korkeakoulutuksessa. Aikuiskasvatus
2012/1, s. 17 - 28.
Pajarre, E. 2018. Yritysyhteistyö TTY:n opintojaksoilla. https://tyylihanke.wordpress.com/2018/04/27/lahespuolet-tampereen-teknillisen-yliopiston-opintojaksoista-sisaltavat-yritysyhteistyota/
TEK. 2018. TEK Graduate Survey 2017. Results. Tekniikan Akateemiset. 108 s.

71

Symposiumit / Symposium / Symposia
Akateemisten asiantuntijataitojen opettamisen käytäntöjä ja haasteita
Senior lecturer, PhD Telle Hailikari1, Anu Lehtinen1, PhD Johanna Mikkonen1, Tarja Tuononen1, Johanna
Rämö1
1

University Of Helsinki

Akateemiset asiantuntijataidot, kuten kriittinen ajattelu ja ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä
taitoja niin opinnoissa kuin myöhemmin työelämässä. Symposiumin tavoitteena on tarkastella akateemisia
asiantuntijataitoja ja niiden opettamista erilaisista näkökulmista. Minkälaisia akateemisia asiantuntijataitoja
opiskelijoiden tulisi oppia ja miten niitä voidaan integroida koulutusohjelmiin? Symposiumin ensimmäisessä
esityksessä Telle Hailikari esittelee Helsingin yliopistossa kehitettyä akateemisten asiantuntijataitojen mallia.
Mallissa esitetään keskeisiä akateemisia asiantuntijataitoja ja niiden sijoittumista opintojen eri vaiheisiin.
Toinen esitys käsittelee akateemisia asiantuntijataitoja opettajan näkökulmasta. Minkälaisia käsityksiä
opettajilla on akateemisten asiantuntijataitojen opettamisesta ja oppimisesta ja minkälaisia pedagogisia
käytänteitä he käyttävät omassa opetuksessaan? Työelämäpedagogiikka-hankkeen tutkija Tarja Tuononen
avaa näitä kysymyksiä kyselytutkimuksen avulla, joka kerätään kevään 2019 aikana Helsingin yliopiston
opettajilta. Kolmannessa esityksessä annetaan käytännön esimerkki siitä, miten erilaisten taitojen oppimista
on yhdistetty opetukseen. Neljäs esitys keskittyy taitojen opettamisen erityishaasteisiin. Miten toimia, jos
opiskelijalla on vaikeuksia asiantuntijataitojen oppimisessa esimerkiksi jännittämisen tai lukivaikeuden
takia? Esityksessä opintopsykologit kertovat haasteista ja antavat käytännön vinkkejä siitä, miten niitä
voidaan ennaltaehkäistä pedagogisin ratkaisuin ja millaisia erityisjärjestelyjä opiskelijat voivat saada.
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Oppimisen metadatan vaikutus oppimistuloksiin
Vesa Paajanen1, Tuulia Lundgren1
1

Itä-suomen Yliopisto

Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö mahdollistaa luokkahuonetyöskentelyä tarkemman oppimisen
seuraamisen ja opetusmenetelmien toimivuuden arvioinnin. Olemme käyttäneet oppimisanalytiikkaa
flipped classroom-menetelmällä järjestettävillä kursseilla selvittääksemme kurssimenestykseen vaikuttavia
tekijöitä ja oppimisen mahdollisia esteitä. Olemme havainneet, että tasainen kurssiaktiivisuus,
kertaustehtävien tekeminen ja vuorovaikutustapahtumiin osallistuminen ovat merkittäviä
opintomenestystä lisääviä tekijöitä. Sen sijaan opiskelijoiden aiemmat opinnot tai opintojen suorittamistapa
kampusopetuksena tai verkkokurssina eivät vaikuta opintomenestykseen merkittävästi. Siten opiskelutaidot
ovat merkittävässä roolissa oppimistuloksissa, jolloin opintoja voidaan edistää ohjaamalla opiskelijoiden
opiskelutaitoja.
Halusimme selvittää, vaikuttaako oppimisanalytiikan tuloksia hyödyntävä ohjauspalaute opiskelutapoihin ja
opintomenestykseen. Tutkimus järjestettiin UEF:n oppimisympäristöjen kehittämishankkeena syksyn 2018
aikana. Hankkeessa perusopintotasoiselle kurssille ilmoittautuneet 200 opiskelijaa jaettiin kahteen ryhmään.
Toiselle ryhmistä annettiin kurssin kestäessä viikoittaista palautetta yhteensä 14 viikon ajan. Palaute
annettiin henkilökohtaisella sähköpostilla ja siinä selostettiin sekä sanallisesti että graafisesti opiskelijan
viikoittainen aktiivisuus sähköisen oppimisympäristön (Moodlen), opetusvideoiden ja kertaustehtävien
osalta. Opiskelija myös näki palautteesta kurssiaktiivisuuden keskiarvot, jolloin hän pystyi vertaamaan omaa
aktiivisuuttaan muihin opiskelijoihin.
Ryhmien välisiä kurssiaktiivisuuden/-menestyksen eroja verrattiin tilastollisesti selvitettäessä palautteen
hyötyjä tenttiosaamisen, viikoittaisen opiskeluaktiivisuuden ja kurssin keskeyttämisriskin osalta. Opiskelijat,
joille annettiin säännöllistä palautetta, olivat aktiivisempia kurssin verkkokeskustelussa (P<0,03). Kuitenkaan
henkilökohtainen palaute ei lisännyt muuta kurssiaktiivisuutta (P=0,48) tai kurssimenestystä (P=0,92)
tilastollisesti merkittävästi. Palaute ei vaikuttanut myöskään riskiin keskeyttää kurssia (P=0,09). Tulokset
osoittavat, että opiskelijoiden tietämys omasta kurssiaktiivisuudestaan tai siihen liittyvä järjestelmällinen
palautteen antaminen ovat tehottomia opintomenestyksen tai kurssien läpäisyasteen parantamisessa.
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Työpajat / Workshops
Avoimet oppimateriaalit osana jatkuvaa oppimista
Anna Lindfors1, Ilmari Jauhiainen2
1

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus, 2Tieteellisten seurain valtuuskunta

Miten avoimet oppimateriaalit auttavat meitä jatkuvassa oppimisessa? Mitä asioita ottaa huomioon kun
tekee avoimia oppimateriaaleja? Mistä löytää ja mihin tallentaa avoimia oppimateraaleja?
Tässä työpajassa perehdytään avointen oppimateriaalien löytämiseen, hyödyntämiseen ja tekemisen
kysymyksiin. Työpajassa sukelletaan relevantteihin avointen oppimateriaalien kysymyksiin ja tutustutaan
ratkaisuihin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen Avointen oppimateriaalien edistäminen hankkeen sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmän mukana.
Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeessa tuotetaan CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen
koordinoimana valtakunnallista avointen oppimateriaalien palvelua, josta avoimet oppimateriaalit ovat
löydettävissä ja jonne ne ja tieto niistä voidaan tallentaa. Työpajassa pääsee kokeilemaan mitä avointen
oppimateriaalien hakeminen käytännössä voisi olla ja osallistua kehittämään avointen oppimateriaalien
palvelua.
Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmä on laatimassa avointen oppimateriaalien laatijoille muistilistaa,
mitä oikeudellisia ja sopimuksellisia tekijöitä materiaaleja tehtäessä on hyvä muistaa. Työpajassa keräämme
palautetta, miten muistilista toimii käytännössä ja mitä siinä mahdollisesti vielä pitäisi ottaa huomioon.
Työpaja rakentuu yhteisiin osuuksiin (20 min), jossa esitellään työpajan teemat, ja kiertäviin työpajaosuuksiin (55 min). Osallistujat jakautuvat kiertäviin ryhmiin työstämään työpajan teemoja: avointen
oppimateriaalien tuottamista ja avointen oppimateriaalien hyödyntämistä. Teemoissa pureudutaan siihen,
mitä sopimuksellisia asioita avointen oppimateriaalien tekijöiden tulee ottaa huomioon, millaisin
kuvailutiedoin oppimateriaalit ovat löydettäviä ja millaisia tarpeita avointen oppimateriaalien käytön
edistämiseksi on. Työpajan tuloksena syntyy hiomakohdat avointen oppimateriaalien laatijoiden
muistilistalle ja avointen oppimateriaalien palvelulle.
Työpaja on suunnattu korkeakouluissa toimiville opetushenkilöille, pedagogeille sekä muille avoimien
oppimateriaalien tekemisestä ja käyttämisestä kiinnostuneille.
Työpajan esiintyjät:
Anna Lindfors - CSC, Avointen oppimateriaalien edistäminen
Ilmari Jauhiainen - Tieteellisten seurain valtuuskunta, avoin oppiminen -asiantuntijaryhmän sihteeri
Anne Kärki - SAMK, avoin oppiminen -asiantuntijaryhmä
Heli Kokkinen - TY, avoin oppiminen -asiantuntijaryhmä
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Opetuksen ja opiskelun digitalisaation learning café: tule ja testaa, kokeile
ja keskustele
Marko Forsell2, Anni Rytkönen1
1

Aalto-yliopisto, 2Centria

1. Marko Forsell
2. Pedaforumin alaisen Digiopetus-ryhmän jäsenet yliopistoista ja ammattikorkeakouluista
3. Opetuksen ja opiskelun digitaalisia välineitä on tarjolla huomattava määrä keskenään samanlaisiin ja
erilaisiin tarpeisiin. Opettajana onkin haastavaa seurata välineiden kehittymistä oman työn ohessa. Tämä
työpaja tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua joihinkin välineisiin, toimintatapoihin ja konsepteihin, ja
saada itsellesi ideoita hyviksi käytännöiksi omaan opetukseesi tai opiskeluusi sovellettavaksi. Työpaja
toteutetaan Learning café -henkisesti s.e. tarjolla on useita toiminnallisia pisteitä, joista saat valita itsellesi
kiinnostavat. Työpajan aluksi kaikki pisteet esitellään lyhyesti, ja sen jälkeen pisteillä kiertämiseen käytetään
noin 60min. Osalla pisteistä voit käyttää omaa tietokonetta tai mobiililaitetta, osalla pisteistä on laitteisto
valmiina. Työpajan lopuksi kootaan yhteen tulleet havainnot ja kokemukset. Työpaja on suomenkielinen.
Alustavasti learning café -pisteet ovat:
- Kokeile digivälineitä näkörajoitteisen perspektiivistä. Digicampus-hanke, JAMK, HAMK, JY
- Testaa Laatumatolla lähtötilanteesi suhteessa tavoitteeseen. eMentorointi-hanke, Centria-AMK
- Arvioi kurssisi eAMK:n laatukriteerien avulla. JAMK
- Tenti sähköisesti EXAMilla. JY, CSC
- Testaa chattia oppimisympäristön tukipalvelukanavana ja löydä vastauksia ratkaisupankista. UEF
- Tutustu Oodikoneen (https://blogs.helsinki.fi/oodikone/) avulla opintojen seuranta- ja analyysitietoihin. HY
- Etsi samoista asioista kiinnostuneita opettajakollegoja Opekomppiksella. OY
4. Työpaja on tarkoitettu opettajille, opiskelijoille ja opetuksenkehittäjille, jotka haluavat tutustua
teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja opiskeluss
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Yhteistyöllä rakennamme oppimista tukevia tiloja
Päivi Helminen1, Kirsi Mäenpää1, Kati Syvälahti1
1

Helsingin yliopiston kirjasto

Yliopiston opetus- ja oppimiskulttuurin muutoksessa opiskelija on keskiössä. Koulutus digitalisoituu,
ohjauspalveluja lisätään ja pedagogiikkaa uudistetaan. Miten tämä näkyy fyysisissä ja digitaalisissa tiloissa?
Miten eri alojen asiantuntijat voivat yhdessä luoda oppisen kannalta mielekkäitä fyysisiä ja virtuaalisia
tiloja? Millaisia tiloja opiskelijat toivovat oppimista tukemaan?
Helsingin yliopiston kirjastolla on ollut viime vuosina useita oppimisympäristöjen rakennus- ja
kunnostushankkeita, joissa on suunniteltu oppimista tukevia tiloja. Myös tiloissa toimivat oppimista tukevat
palvelut ovat olleet osa kehittämistyötä, jotka vaativat suunnittelua jo rakennusvaiheessa. Digitaalisuus
oppimisessa ei ole vähentänyt fyysisen tilan tarvetta. Tiloja tarvitaan lomittain ja niissä tarvitaan
monenlaisia laitteita ja varusteita. Tilasuunnittelun haasteena on se, mitä oikeastaan tiedämme
tulevaisuuden pedagogisista ja teknisistä ratkaisuista. Uusien tilojen rakentaminen ja vanhojen remontointi
on usein hidasta ja kallista. Millainen on joustava ja muunneltava oppimisen tila, joka sopii erilaisiin
oppimisen tilanteisiin ja toimii vielä ensi vuosikymmenelläkin? Oppimisen tiloissa voi olla toisilleen
vastakkaisia tai täydentäviä tarpeita: hiljaisuutta vaativa ja äänellinen työskentely, yksin ja yhdessä
työskentely, fyysisessä ja virtuaalisessa tilassa työskentely.
Parhaimmillaan fyysinen ja virtuaalitila täydentävät toisiaan ja toimivat yhtä aikaa oppimisen tukena.
Erilaisia virtuaalitiloja luovat sekä opettajat että oppijat julkiseen ja yksityiseen käyttöön. Esimerkiksi kaikille
avoimet MOOC (Massive Open Online Course) -verkkokurssit avaavat opetusta koko maailmalle. Toisaalta
ohjaamisen tarve korostuu verkko-opetuksen myötä. Helsingin yliopiston Kaisa-talossa toimiva
Ohjauskulma-palvelu tuo yhteen opiskelijoiden ohjaamista tekevä eri alojen asiantuntijat, sekä
henkilökunnan että opiskelijat.
Työpaja on tarkoitettu kaikille oppimisen tiloista kiinnostuneille. Työpajassa on alustus ja
ryhmätyöskentelyä. Työpaja järjestetään Helsingin yliopiston kirjaston Kumpulan kampuskirjastossa, jossa
on valmistunut remontti 2019. Työpajasta hyötyvät erityisesti ne, joilla on omassa organisaatiossa
tilasuunnittelu tulossa tai meneillään. Työpajassa on mahdollisuus jakaa hyviä käytänteitä ja kokemuksia.
Työpajaan voidaan ottaa korkeintaan 40 osallistujaa. Työpajan toteuttavat Helsingin yliopiston kirjastosta
Päivi Helminen, Kirsi Mäenpää ja Kati Syvälahti.
Työpajan ohjelma ja ennakkomateriaalit julkaistaan toukokuussa osoitteessa
https://libraryguides.helsinki.fi/kirjaston_tilat_tyopaja_pedaforum2019. Osallistujat voivat keskustella
aiheesta ennen työpajaa, työpajan aikana ja sen jälkeen Flingassa.
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Korkeakouluopettajien meritoituminen ja urapolut. Onko niitä? Kuinka
niitä edistetään?
Hanna Tanskanen1
1

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Kuvaus sisällöstä: Työpajassa esitellään OAJ:n ja YLL:n rakentama uramalli opetushenkilöstölle, jotta
yliopistossa opetustehtävissä toimivat voisivat edetä urapolulla. Korkeakoulujen toimintaympäristö on
vahvassa muutoksessa (mm. koulutusvienti, työikäisen väestön koulutus ja osaamisen tunnistaminen,
työelämäläheisyys, tutkintokeskeisyyden väheneminen), jolloin opetushenkilöstön opetusansioilla
meritoitumista ja urapolkuja on ajateltava uudella tavalla. Työpajassa keskustellaan olemassa olevista
käytänteistä ja työstetään yhteistoiminnallisin menetelmin sitä, miten uramallia ja hyviä käytänteitä voi
hyödyntää omassa työssä ja korkeakoulujen toiminnassa esimerkiksi rekrytointikäytänteissä,
palkkakehityksessä ja työnsuunnittelussa.
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Kestävä kehitys pedagogiikassa?
Jenni Koponen1, Tiina Kokko1, Maire Syrjäkari2
1

Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2Aalto-yliopisto

Kansainväliset ja kansalliset kestävän kehityksen tavoitteet (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Agenda
2030 ja sen kansallinen toimeenpano) ovat tuoneet kestävän kehityksen näkyvästi korkeakoulujen
strategisiin tavoitteisiin.
Mitä on kestävä kehitys pedagogiikan näkökulmasta? Miten kestävä kehitys ilmenee pedagogisessa
kehittämistyössä, esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä? Miten opetussuunnitelmia toteutetaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti? Mitä on kestävä kehitys opettajuuden ja opetusosaamisen
kehittämisen näkökulmasta? Miten kestävä opetuksen kehittäminen näkyy opetuksen kehittäjän ja
kouluttajan näkökulmasta?
Kestävä kehitys ja pedagogiikka yhdessä tarkoittavat tyypillisesti sitä, miten kestävän kehityksen sisältöjä
tuodaan opetukseen. Vähemmän on pohdittu sitä, mitä on kestävä pedagogiikka eli miten oppiminen ja
opetus yhdistyvät kestävällä tavalla ja se, miten tätä prosessia tuetaan ja kehitetään.
Työpajan tavoitteena on pohtia, mitä on kestävä pedagoginen kehittäminen korkeakouluissa. Osallistujat
työstävät kysymystä kaikista kestävän kehityksen ulottuvuuksista: taloudellisesta, sosiaalisesta, ekologisesta
ja inhimillisestä näkökulmasta.
Työpajan lopputuloksena syntyy yhteiskehittelynä kestävän pedagogisen kehittämisen määritelmä.
Työskentely suuntaa ajattelua pedagogiikan rooliin tulevaisuudessa ja sen merkitykseen muuttuvassa
yhteiskunnassamme. Työpajan osallistujat voivat hyödyntää työpajassa saamiaan näkökulmia laaja-alaisesti
aina oman korkeakoulunsa strategisesta pedagogisesta kehittämistyöstä konkreettiseen opetuksen
toteuttamiseen.
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Millaiset oppimisympäristöt auttavat erilaisia oppijoita?
Susanna Maijanen1, Heli Turja1, Jukka Liimatainen1, Sari Haapala1
1

Erilaisten Oppijoiden Liitto ry

Kenelle? Opettajille ja opiskelijoille
Mitä? Mitä oppimisvaikeuksista tällä hetkellä tiedetään korkeakouluopiskelijoilla? Oppimisen olohuoneen
ohjausmalli yhteisöllisen ja erilaisen oppimisen tukena. Oppimisen apuvälineitä ja sovelluksia lukemisen ja
kirjoittamisen avuksi. Osaamisen näyttäminen digitaalisessa muodossa ja oppimisympäristöissä.
Miten? Vuorovaikutteisesti Learning Cafe menetelmää mukaillen yhdessä osallistujien kanssa.
Miksi? Noin 10-20 % korkeakouluopiskelijoilla on lukivaikeus tai muu oppimisen vaikeus, joka on riski
opintojen venymiselle tai keskeyttämiselle. Lukivaikeuden tunnistaminen ja tukipalveluiden pyytäminen jää
usein opiskelijan oman aktiivisuuden varaan. Vastuu lukivaikeuden huomioimisesta ja tukimuotojen
järjestämisestä pitäisi kuitenkin olla koko korkeakoulun yhteinen. Työpajassa esitellään oppimisen
olohuoneen ohjausmalli ja harjoitellaan erilaisten tietoteknisten apuvälineiden ja sovellusten hyödyntämistä
opinnoissa ja monilukutaidon kehittämisessä.
Lopputulokset? Osallistujat tietävät, mistä saa apua oppimisvaikeuksiin ja millaisia keinoja on niiden
helpottamiseksi.
Yhteyshenkilö: Susanna Maijanen, susanna.maijanen@erilaistenoppijoidenliitto.fi, GSM 050 440 3312
Esiintyjät: Susanna Maijanen, Heli Turja, Jukka Liimatainen ja Sari Haapala, Erilaisten oppijoiden liitto ry.
Kuinka voi valmistautua? Tutustumalla Erilaisten oppijoiden nettisivuihin www.eoliitto.fi. Oma tietokone tai
tabletti mukaan työpajaan.
Max osallistujamäärä: 30
Avainsanat lukivaikeus, oppimisvaikeus, oppimisen olohuone, oppimisen apuvälineet, digitaaliset tuen
muodot
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Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa
Sarianna Palmroos1
1

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee työkykyisiä ihmisiä. Jotta korkeakouluista valmistuu työkykyisiä
opiskelijoita tulevaisuudessakin, täytyy opiskelukyvyn haasteisiin tarttua nyt. Mielen hyvinvoinnin haasteet
ovat yleistyneet. Lähes kolmasosa opiskelijoista kokee erilaisia psyykkisiä vaikeuksia. Noin 7 % opiskelijoista
kokee itsensä yksinäiseksi usein. Kolmasosa kokee runsasta stressiä. (Korkeakouluopiskelijoiden
terveystutkimus 2016.)
Myös päihteiden käyttö heikentää monin tavoin opiskelukykyä. Vaikka alkoholinkäyttö on vähentynyt,
käytetään alkoholia edelleen humalahakuisesti ja runsaasti kerralla. Päihteiden käyttö on yhteydessä myös
mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Päihteitä käytetään erilaisten negatiivisten tunteiden hallintaan, kuten
stressin, ahdistuksen, alakuloisuuden ja yksinäisyyden lievittämiseen.
Varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen ovat tehokkaita keinoja vaikuttaa opiskelukykyyn jo siinä
vaiheessa, kun ongelmat eivät ole ehtineet kasvaa liian suuriksi tai muodostaa estettä opintojen
etenemiselle. Oman huolen puheeksi ottaminen on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuus.
Työpajan toteuttaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nyyti ry:n KUPLA-hanke. Työpajan ohjaavat hankkeen
koulutussuunnittelijat. KUPLA-hankkeessa koulutetaan korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstöä mielen
hyvinvoinnista ja päihteistä puhumiseen korkeakouluyhteisöissä. Hankkeessa halutaan vahvistaa erityisesti
korkeakoulun henkilöstön, vertaistuutoreiden ja opiskelijatapahtumien järjestäjien kykyä ottaa puheeksi,
kun huoli opiskelijan opiskelukyvyn heikkenemisestä herää.
Työpaja on tarkoitettu opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Työpaja sisältää
lyhyen alustuksen, jonka jälkeen aihetta lähestytään harjoitteiden ja keskustelun kautta.
Lisätietoa KUPLA-hankkeesta: ehyt.fi/kupla
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Mini-Tvättstugan - integrating sustainability into HE teaching, courses and
programmes
Janna Pietikäinen1, Meri Löyttyniemi2, Anne Nevgi3
1
3

Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS), University of Helsinki, 2Aalto Sustainability Hub, Aalto University,
Centre for University Teaching and Learning, University of Helsinki

Solving the global wicked problems like climate change and biodiversity loss calls for new solutions and
approaches by universities and the academia. In addition to new research approaches and methods also
the education is expected to be restructured and the curricula revised towards sustainability. Accordingly,
universities are currently redefining their strategies and organisations along the lines of sustainability
(Beynaghi et al., 2016). University of Helsinki (UH) and Aalto University have established sustainability
centres and are actively introducing sustainability into research, education and campus activities. UH and
Aalto collaborated closely during 2018 by organising with KTH an intensive teachers’ 2-day workshop (aka
Tvättstugan) aiming at the integration of sustainability in individual courses. In the introduction of this MiniTvättstugan workshop we will provide the participants with the most valuable findings from Tvättstugan
and share the experiences of KTH, The Royal Institute of Technology. In the following part the participants
will brainstorm to define the desired sustainable higher education structures and depict the ways how to
proceed towards the goal. Groups are formed according to participants’ backgrounds: teachers, developers,
planners etc. The overall goal is to portray the future sustainable HE pattern and characterize the pathways
how to integrate sustainability into HE programmes, courses and the process of curriculum development.
Beynaghi, G., Trencher, F. Moztarzadeh, M. Mozafari, R. Maknoon, W. Leal Filho. 2016 “Future sustainability
scenarios for universities: moving beyond the United Nations decade of education for sustainable
development” J. Clean. Prod., 112. 1464-1474
The workshop is aimed for teachers and educational planners at HEIs. The workshop can organised
combining English and Finnish.
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Teemaryhmät, symposiumit ja työpajat 3/
Temasessioner, symposier och workshops 3/
Theme sessions, symposia and workshops 3
Avoimet oppimisen maisemat
Pulinaa Portfoliosta - Portfolion pedagogiset mahdollisuudet
Anna Nykänen, Marjo Ritmala & Minna-Kaisa Lehtilinna, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Portfolio opiskelijan henkilökohtaisena oppimisympäristönä on toistaiseksi laajemmin hyödyntämättä jäänyt
pedagoginen mahdollisuus. Portfolio tukee parhaimmillaan mm. opiskelijan oppimisprosessin holistisuutta,
osaamisen ja urasuunnittelun ohjausta sekä koulutuksen laadunvarmistusta. Esityksessämme esittelemme
lyhyesti Unelma-Pulina Portfolion - oppimateriaalin, joka käsittää portfolion pedagogisia mahdollisuuksia.
Materiaaliin voi tutustua jo etukäteen osoitteessa https://kyvyt.fi/user/sometaduuniin/portfolio. UnelmaPulinan portfolio toimii oppimateriaalina tammikuussa 2019 käynnistyneessä verkkokoulutuksessa, josta
Sometaduuniin-hanke vastaa. Koulutus on kaikille avoin ja se käsittää portfolion pedagogiseen merkitykseen
perehtymisen sekä harjoittaa kehittämään portfoliota hyödyntävää pedagogiikkaa. Esityksessämme
käymme läpi koulutukseen osallistuneiden ajatuksia portfolion pedagogisista mahdollisuuksista haastaen
osallistujat mukaan tutustumaan oppimateriaaliin sekä osallistumaan koulutukseen. Avainsanat: portfolio,
PLE, pedagogiikka Esitys on suomenkielinen.
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Opiskelutaidot -verkkokurssin kehittämistyö
Sirpa Purtilo-nieminen1, Helena Aho2
1

Lapin Yliopisto, 2Lapin yliopisto

Tavoitteena oli design-perustaisesti uudistaa sisällöiltään ja toteuttamistavoiltaan osittain vanhentunutta
kurssia ja kehittää vastaavaa englanninkielistä akateemisten opiskelutaitojen verkkokurssia. Kurssin
kehittämistyö kohdistui ympäristön toimivuuteen, materiaalin ajantasaistamiseen ja tarkistamiseen sekä
englanninkielisen kurssin kehittämiseen.
Esityksemme aiheena on opiskelutaidot -verkkokurssin uudistaminen ja kurssin englanninkielisen vastineen
kehittäminen. Akateemiset opiskelutaidot 3 op -verkkokurssi on Lapin yliopiston avoimen yliopiston
opiskelijoille ja yliopiston tutkinto-opiskelijoille valinnaisena opintojaksona tarjotta-va verkkokurssi. Viime
vuosina kurssi on tavoittanut myös uuden opiskelijaryhmän: lukiolaiset. Heille kurssia on tarjottu
hankeyhteistyön kautta. Suoritettu kurssi on hyväksytty osaksi lukio-opintoja. Englanninkielinen Academic
Study Skills -kurssi puolestaan suunnattiin erityisesti maa-hanmuuttajataustaisille opiskelijoille sekä
yliopiston kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.
Kurssi sijoittuu opintojen alkuun ja sen tehtävä on sekä kotiuttaa uusi opiskelija yliopistoyhteisöön,
perehdyttää tiedonhakuun, että kannustaa ja ohjata opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään omia
opiskelutaitojaan. Kurssi oli opiskelijapalautteen perusteella tarpeellinen, mutta sen sisältö ja
toteutusmuoto olivat vanhentuneita. Kurssin henkilökohtainen ohjaus ja yksilöity palaute tehtävistä olivat
opiskelijapalautteissa kiitettyjä kurssin ohjauksen muotoja. Myös opiskelutaitoihin konkreettisesti ohjaava
materiaali sai joka toteutuksen jälkeen positiivista palautetta. Negatiivinen opiskelijapalaute puolestaan tuli
kurssiympäristön monitasoisuudesta.
Kurssilla oli siis elementtejä, jotka haluttiin säilyttää. Myönteisestä palautteesta huolimatta kurssi-materiaali
kaipasi päivitystä, sillä se oli printtimuotoista ja oppikirjamaisesti kirjoitettua eikä enää vastannut käsitystä
laadukkaasta verkkokurssimateriaalista. Näimme tärkeänä kurssisisällön päi-vittämisen myös
opiskelukyvyn ja elämänhallintataitoihin liittyvällä näkökulmalla, sillä moderni käsitys opiskelutaidoista on
osa laajempaa opiskelukyvyn käsitettä (mm. Kunttu 2007).
Kehittämistyö lähti liikkeelle kurssin rakenteiden pedagogisen lähestymistavan tarkistuksesta konstruktiivisen linjakkuuden periaatteiden mukaisesti (Biggs, 1999; 2014; Lindblom, Ylänne & Nevgi 2002).
Uudistustyössä pyrittiin myös tekstipohjaisesta materiaalista kohti multimodaalista kurssisisältöä ja uusia
palautteenantotapoja.
Kurssia on kehitetty design-tutkimuksen periaatteita noudattaen. Näin kurssi muovautuu ja kehit-tyy
toistuvien suunnittelun ja käytännön työn sykleinä. Kurssin seuraava toteutus on palautteen myötä
kehittynyt eteenpäin.
Kehittämistyömme käynnistyi osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa LOVO - Lappilaiset osallistavat
verkko-oppimisratkaisut (2016-2018) -hanketta.
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Digikeskus kannustaa osaamisen kehittämiseen
Rva Mari Varonen, Hra Jari Järvinen
1

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Keväällä 2019 korkeakoulussamme avataan henkilöstölle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille suunnattu
Digikeskus. Keskuksessa on tarjolla monipuolisia ja muunneltavia tiloja, huippulaatuiset työvälineet sekä
tukipalvelut tilojen välittömässä läheisyydessä.
Digikeskuksessa on mahdollista tuottaa korkealaatuista digitaalista oppimateriaalia, muun muassa
videotallenteita, vuorovaikutteisia suoratoistolähetyksiä sekä henkilö- että tuotekuvia. Opettajat voivat
harjoitella tuetusti, itsenäisesti tai pienessä ryhmässä esiintymistä, käsikirjoittamista, kuvaamista sekä
editointia.
Korkeakoulun opettajille tilojen käyttö ja tukipalvelut ovat maksuttomia. Tiloissa voi työskennellä myös
iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelijat voivat käyttää itsenäisesti osaa Digikeskuksen palveluista. Studiotiloja
hyödynnetään myös työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavissa hankkeissa sekä vuokrataan
ulkopuolisille tahoille.
Digikeskus rakentuu seuraavista tiloista:
1) Studio eli Green room
Studiossa toteutetaan ammattimaisesti videoita. Isossa ja muunneltavassa tilassa on mahdollista kuvata
monella kameralla ja useampaa kohdetta. Studiossa on hyvä akustiikka, hyvä ja muunneltava
studiovalaistus, korkealaatuinen kuvausvarustus. Väritykseltään tila on vihreä, mutta tilassa on mahdollisuus
vaihtaa taustakangasta tarpeen mukaan. Tilan takaosassa on tarkkaamo, josta hoidetaan tallennusta ja
ohjataan studion toimintaa.
2) Tuberoom 1 eli Black room
Tuberoomissa opettajat tuottavat omatoimisesti korkealaatuisia videoita. Tilan sisustus on musta. Tilassa on
lightboard, jonka avulla on mahdollista kuvata liitutaulutyöskentelyä.
3) Tuberoom 2 eli White room
Tuberoomissa opettajat tuottavat omatoimisesti korkealaatuisia videoita. Tilan sisustus on valkoinen.
Ryhmäkuvaustila, jossa on valmius haastatteluihin ja ryhmäesiintymisiin sekä välineet tuotekuvaukseen.
4) Webinaario 1 & Webinaario 2
Kaksi webinaaritilaa, joissa opettajat voivat itsenäisesti toteuttaa webinaareja sekä tehdä tallenteita, esim.
kuvaruutunauhoituksia. Tilaan mahtuu samanaikaisesti 1-3 henkilöä. Tilan varustukseen kuuluu tietokone ja
kaksi näyttöä sekä vihreä taustakangas.
5) Pop up -studiot
Kaksi pistettä, toisessa muotokuvauspiste ja toisessa mahdollisuus tuotekuvaukseen. Pisteissä muunneltavat
valot ja kuvausteltta. Nämä pisteet ovat myös opiskelijoiden käytössä.
6) Editointipisteet
Korkealaatuisilla tietokoneilla ja ohjelmistoilla varustettuja työpisteitä, joilla opettajat voivat editoida
videoita itsenäisesti.
Toteutamme esityksemme niin, että toinen meistä on konferenssitilassa ja toinen Digikeskuksessa.
Esittelemme keskuksen tiloja ja niiden tekniikkaa suoran videoyhteyden avulla Digikeskuksesta konferenssin
osallistujille. Voimme näin näyttää yleisölle sitä kiinnostavia yksityiskohtia välittömästi.

84

Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Pelit ja pelillistäminen innostamassa oppimaan – tuloksia kyselystä Vaasan yliopiston
opetushenkilökunnalle
Esityksen kirjoittajat:
Panu Kalmi, Sanna Eronen ja Minna-Maarit Jaskari, kaikki Vaasan yliopistosta
(Sähköposti: etunimi.sukunimi@univaasa.fi )
Esityksen pitäjät: Panu Kalmi, Sanna Eronen
Esityksen kieli: suomi
Tutkimuskysymykset
Pelit ja pelillistäminen ovat merkittäviä aktiivisen oppimisen muotoja, joilla on runsaasti sovelluksia myös
yliopistopedagogiikassa. Tiettävästi niiden käyttöä yliopisto-opetuksessa Suomessa ei ole kuitenkaan
kattavasti tutkittu. Esimerkiksi Yliopistopedagogiikka-lehdessä julkaistut tutkimukset liittyvät yleensä pelien
käyttöön yksittäisillä kursseilla (Palola, 2015; Mattlin, 2017; Ruokonen ym. 2019). Tutkimuksessamme
pyrimme selvittämään, millä tavoin pelejä ja pelillistämistä käytetään opetuksessa hyväksi Vaasan yliopiston
eri yksiköissä, mitä opettajat sillä tavoittelevat, ja miten he kokevat näissä tavoitteissaan onnistuneensa.
Aikaisempi kirjallisuus
Kumar ja Lightner (2007) ovat tutkineet pelejä interaktiivisena aktiivisen oppimisen muotona. He ovat
listanneet erilaisia hyötyjä pelilliseen oppimiseen liittyen, mm. asioiden paremman mieleenpainamisen ja
paremmat oppimistulokset, parantuneet vuorovaikutustaidot ja ongelmanratkaisutaidot, sekä opitun
siirtämisen eri konteksteihin. Kuitenkin pelien käyttöön liittyy myös sitä rajoittavia haasteita. Lean ym.
(2006) mukaan näitä ovat mm. erilaiset tekniset haasteet, ajankäytölliset haasteet (sekä opettajien että
opiskelijoiden), epävarmuus ja epätietoisuus saatavilla olevista hyödyistä.
Pelejä on myös hyvin monen eri tyyppisiä, kuten roolipelejä, korttipelejä, lautapelejä ja erilaisia digitaalisia
pelejä sekä pelisimulaatioita. Varsinaisten pelien lisäksi kirjallisuudessa erotetaan pelillistämisen käsite, jolla
tarkoitetaan pelin kaltaisten elementtien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa. Yleisesti
käytettyjä pelillistämisen muotoja ovat esimerkiksi erilaiset kyselyt, opiskelijoiden välinen yhteistyö,
jatkuvan palautteen hyödyntäminen, aikapaineen asettaminen, sekä taustatarinat (Deterding ym. 2011).
Millä tavoin tutkimus suoritettiin?
Valmistelimme kyselylomakkeen verkossa täytettäväksi. Alustava versiota siitä testattiin lähimpien
kollegoiden kanssa. Kyselyn kielinä olivat suomi ja englanti. Lopullinen kysely toteutettiin loka-marraskuun
aikana. Kysely oli vastattavissa noin kolmen viikon ajan. Kyselyä levitettiin koko yliopiston henkilökunnalle
suunnattavilla personnel-viesteillä, opetushenkilökunnalle suunnatuilla moodle-viesteillä sekä yksiköiden
sisäisillä viesteillä. Lisäksi viestiä levitettiin yksiköiden pedagogisten yhteyshenkilöiden kautta.
Näillä keinoilla vastauksia saatiin 66 kappaletta. Kaikkiaan Vaasan yliopiston palveluksessa on noin 250 – 300
opetusta antavaa henkilöä, joten kyselyn vastausprosentti on noin 20-25%. Kyselyn tiedoista ei pysty täysin
luotettavasti arvioimaan sitä, kuinka edustava otos oli, mutta todennäköisesti siihen valikoitui henkilöitä,
joilla on keskimääräistä enemmän opetusta, jotka mahdollisesti ovat saaneet keskimääräistä enemmän
pedagogista koulutusta, ja jotka hyvinkin saattavat keskimääräistä todennäköisemmin käyttää pelejä tai
pelillistämistä opetuksessa hyväksi. Emme ajattele, että otoksemme olisi edustava Vaasan yliopiston kaikista
opettajista. Vastausten lukumääräinen runsaus kuitenkin antaa melko kattavan kuvan pelien ja
pelillistämisen käytöstä Vaasan yliopistolla.
Kyselyssämme oli 18 kysymystä. Pyrimme tietoisesti pitämään sen melko lyhyenä vastausten
varmistamiseksi. Kysely toteutettiin anonyymina. Suurin osa kysymyksistä oli avoimia. Mahdollisesti
85

teemme niistä ryhmittelyn kautta määrällisiä mittareita, mutta tässä abstraktissa vastauksia käsitellään vielä
laadullisina. Vastausten seikkaperäisyys vaihteli huomattavasti, ja niiden sanoitukseen todennäköisesti
vaikuttivat henkilön suorittamat pedagogiset opinnot ja siihen liittyvät valmiuden opetusajattelun
sanoittamiseen.
Miten pelejä ja pelillistämistä käytettiin?
Kyselymme perusteella pelejä tai pelillistämistä käytetään hyväksi todella runsaasti Vaasan yliopistolla.
Peräti 71% vastanneista kertoi käyttäneensä pelejä tai pelillstämistä hyväkseen. Kuten yllä mainittiin, on
todennäköistä, että vastaajat olivat keskimääräistä rohkeampia opetuskokeiluiden suhteen, ja
todellisuudessa pelejä tai pelillistämistä käyttävien opettajien suhteellinen osuus voi hyvin olla tätä
pienempi. Joka tapauksessa määrä on kohtuullisen iso. Pelejä ja pelillistämistä käytetään runsaasti hyödyksi
kaikissa Vaasan yliopiston yksiköissä. Vastausten perusteella yliopistolla käytetään myös kaiken tyyppisiä
pelejä opetuksessa: roolipelejä, korttipelejä, lautapelejä, digitaalisia pelejä ja simulaatiopelejä, sekä
pelillistämistä, kuten erilaisia kyselyitä sekä tietovisoja.
Kaikkein tyypillisin pelien muoto oli erilaiset pienpelit, kuten Kahoot tai Alias, joita käytti 39% vastaajista.
38% vastaajista kertoi käyttävänsä pelejä silloin tällöin, pikemminkin kuin jatkuvasti. Noin 17% käyttää
valmiita kaupallisia pelejä, ja 17% sanoo kehittävänsä omia pelejä. Pieni määrä vastaajista rakentaa
kurssinsa pelin varaan ja pitää pelejä keskeisessä asemassa opetuksessaan. Myös pelillistämistä käytettiin
monipuolisesti hyväksi.
Mitä peleillä ja pelillistämisellä tavoitellaan?
Kyselyyn vastanneiden näkemykset olivat hyvin linjassa aiemman kirjallisuuden kanssa. Vastaajien mukaan
peleillä pyrittiin kehittämään erilaisia työelämätaitoja kuten luovaa ongelmanratkaisua,
vuorovaikutustaitoja, yhteistyötä ja esiintymistaitoja. Pelien avulla pyrittiin soveltamaan opittua käytäntöä
vastaavissa tilanteissa, muistamaan opittua paremmin ja oppia käsitteitä ja sanastoa. Peleillä oli siis selkeitä
pedagogisia tavoitteita opettajien selkeän enemmistön mielestä. Monet opettajat mainitsivat tavoitteiden
joukossa myös vaihtelun, viihdyttävyyden ja opetuksen monimuotoisuuden lisäämisen.
Miten pelit ja pelillistäminen onnistuvat tavoitteissaan?
Useat opettajat mainitsivat, että pelit ja pelillistäminen sekä innostavat että aktivoivat opiskelijoita
yrittämään enemmän. Nämä vaikutukset tulevat usein positiivisten kokemusten, kuten ryhmähengen
luomisen, lisääntyneen yhteistyön ja turvallisen ympäristön kautta. Vastausten perusteella pelit luovat
yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken täysin eri tavalla kuin perinteinen luento-opetus. Opiskelijoiden myös
sanottiin muistavan asiat paremmin pelien avulla.
Pelien ja pelillistämisen tavoitteissa ja tavoitteiden saavuttamisessa vastaajat luettelivat pitkälti samoja
asioita, mikä ei tietenkään ole kovin yllättävää. Mielenkiintoisena tuloksena voidaan kuitenkin pitää sellaisia
tilanteita, joissa peleillä ei ole päästy toivottuihin vaikutuksiin tai niiden käytössä on koettu ongelmia.
Yhtenä ongelmakenttänä opettajat mainitsivat tekniset ongelmat esim. ohjelmiston käytössä tai internetin
toimivuudessa. Toinen iso ryhmä oli ajankäytölliset ongelmat esim. opetukseen valmistelun suhteen. Kaikki
opiskelijat eivät myöskään pidä esim. kilpailemisesta tai näyttelemisestä.
Johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin pelien ja pelillistämisen käyttöä Vaasan yliopiston opetuksessa tätä
tarkoitusta varten tehdyn kyselyn avulla. Kysely osoitti, että Vaasan yliopistolla käytettiin pelejä ja
pelillistämistä hyväksi varsin monipuolisella tavalla. Niiden tavoitteet olivat linjassa kirjallisuudessa
esitettyjen havaintojen kanssa, ja niistä saadut kokemukset olivat myös voittopuolisesti positiivisia.
Ongelmat liittyivät teknisiin haasteisiin, ajan riittävyyteen sekä opiskelijoiden erilaisuuteen. Useat opettajat
sanoivat toivovansa pedagogista koulutusta pelien hyödyntämisestä opetuksessa.
Meidän tarkoituksenamme on ryhmitellä saamiamme vastauksia vielä niin, että niitä pystyy käsittelemään
myös määrällisesti. Tämän jälkeen voimme tarkastella vastausten suhdetta myös opettajien saamaan
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pedagogiseen koulutukseen ja heidän omaan itsearviointiinsa heidän pedagogisista valmiuksistaan ja
kyvystään hyödyntää opetusteknologiaa.
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Kiinni kauppatieteisiin! Uudenlainen fuksisyksy ja opiskelijoitten
kiinnittyminen opintoyhteisöön ja omaan alaan
Helena Kantanen1, Leena Penttinen2, Päivi Rosenius2, Katri Ruth3
1

Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos, 2Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, 3ItäSuomen yliopisto, Yliopistopalvelut

Rakensimme Itä-Suomen yliopiston kauppatieteissä syksyksi 2018 fukseille uudenlaisen
perehdyttämisohjelman tukeaksemme heidän kiinnittymistään uuteen kaupunkiin, yliopistoon, alaan ja
toisiinsa. Samanaikaisesti Itä-Suomen yliopistossa oli meneillään aloittavien opiskelijoiden yhteisen
orientaation kehittäminen. Uudistusta viitoitti korkeakoulupedagoginen tutkimusperusta ja first year
experience (FYE) -tutkimuksellinen näkökulma. Heti, kun opiskelija saa tiedon opiskelupaikasta, käynnistyy
siirtymä kohti yliopistoyhteisön jäsenyyttä ja työelämää. Ensimmäisten opiskelukuukausien merkitys
onnistuneen siirtymän kannalta on tutkimusnäytön perusteella keskeinen. Ensimmäiset kurssit,
vuorovaikutus toisten opiskelijoiden, vertaistuutoreiden ja henkilökunnan kanssa vaikuttavat
opiskelijakuvan muodostumiseen siirtymävaiheessa. Onnistunut siirtymä vaikuttaa pitkällä aikavälillä siihen,
miten opiskelija kiinnittyy opiskeluyhteisöön ja omaan tieteenalaan.
Perehdyttämisjakso alkoi fuksien ensimmäisenä opiskelupäivänä 3.9. ja päättyi 3.12. Ensimmäinen viikko
eteni yliopiston yhteisen orientaatio-ohjelman mukaisesti, minkä jälkeen Kuopion kampuksen 42 fuksilla oli
maanantaisin kahden tunnin tapaaminen. Perehdyttämisjakson suunnitteluryhmä – opintopsykologi,
professori, kaksi yliopistonlehtoria, amanuenssi ja opiskelijoitten ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava
– sisällytti ohjelmaan keskeisiksi koettuja teemoja, kuten akateemiset opiskelutaidot, ajanhallinta,
esiintymis- ja ryhmätyötaidot, kieliopinnot ja vaihto-opiskelu ulkomailla. Henkilökunta ja alumnit
osallistuivat laajasti eri pääaineiden esittelyyn. Kurssi käynnistyi laitossuunnistuksella, missä tuutorryhmät
tutkivat henkilökunnan postereita ja vastasivat niitten pohjalta erilaisiin kysymyksiin, kuten ”Kuka on
työskennellyt Stanfordin yliopistossa?” ja ”Kuka harrastaa traktoreita?”. Kurssi päättyi pikkujouluhetkeen,
missä paras suunnistajaryhmä palkittiin UEF Business School -paidoilla.
Kurssin aluksi fuksien piti kirjallisesti reflektoida alalle hakeutumisen motiiveja ja odotuksiaan opintoja ja
työelämää kohtaan. Kurssin loppureflektiossa he kuvasivat ennakkokäsitystensä muutosta, arvioivat
opiskelukokemuksiaan ja eri pääainevaihtoehtoja ja kuvailivat saamansa tuen riittävyyttä.
Aineiston analyysi on meneillään mutta alustavat tulokset osoittavat pitemmän perehdytysjakson
mielekkyyden. Erilaisiin urapolkuihin tutustuminen on ollut erityisen tärkeää työelämäorientaation
vahvistamiseksi. Lisäksi keskeisenä integroitumista edistävänä seikkana näyttää nousevan esiin
opiskeluyhteisön kiinteys ja yhteisöllisyys sekä kokemus siitä, että apua saa tarvittaessa niin toisilta
opiskelijoilta kuin henkilökunnalta. Haasteita fuksien syksyyn toivat mm. yliopisto-opiskelun vaatimustason
hahmottaminen, uudenlaisten opiskelutekniikoiden omaksuminen ja ajanhallinta.
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Tieteenalani pedagoginen tila; tutkimus ja käytännön kokeilut
Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelutaitojen tukeminen
verkkoperustaisella kurssilla
Nina Katajavuori, Henna Asikainen & Saku Määttä
Yliopisto-opiskelijoiden kasvava pahoinvointi ja uupumus on Suomessa ja kansainvälisesti iso
haaste. Suomessa kolmannes opiskelijoista kärsii mielenterveydellisistä ongelmista opintojensa
aikana (Kunttu & Pesonen, 2012) ja esimerkiksi Yhdysvalloissa yli 50 % yliopisto-opiskelijoista on
diagnosoitu psykiatrinen sairaus (Blanco yms. 2008). Monet opiskelijat kokevat riittämättömyyttä,
kyynisyyttä ja väsymystä ja näistä johtuvaa uupumusta jo opintojen alkuvaiheessa, ja nämä
kokemukset näyttävät vain pahentuvan opintojen edetessä (Salmela-Aro & Read 2017).
Suomalaiset korkeakouluopiskelijat itse kokevat tarvitsevansa tukea stressin- ja ajanhallintaan
liittyvissä taidoissa (Kunttu, Pesonen & Saari 2017). Opiskelijoiden pahoinvoinnin lisääntyessä myös
opintojen
keskeyttäminen ja pidentyneet opiskeluajat ovat lisääntyneet. Opiskelijoiden lisääntynyt opintojen
aikainen uupumus aiheuttaa myöhemmin ongelmia myös työelämässä. Asiantuntijoilta
edellytetään erinomaisia opiskelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä
hyvää paineen- ja stressinsietokykyä. Siksi geneerisiä taitoja, kuten elinikäisen oppimisen taitoja ja
toimintakyvyn säilyttämistä paineen ja stressin keskellä tulisi tukea systemaattisesti
yliopistoopintojen aikana. Näiden lisäksi sosiaaliset ja tunnetaidot vaikuttavat suuresti
akateemiseen suoriutumiseen ja ne pitäisikin huomioida yliopisto-opetuksessa (Durlak, Weissberg,
Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011).
Tutkimukset ovat osoittaneet, että tärkeä hyvinvointia ja työtyyväisyyttä edistävä tekijä on
psykologinen joustavuus (Bond, Joda, & Guenole, 2013; Hayes, Luoma, Bond, & Masuda, Akihiko, &
Lillis, Jason, 2006). Psykologisella joustavuudella on myös vahva yhteys parempaan henkiseen
hyvinvointiin ja elämänhallintaan (Kashdan, Barrios, Forsyth, & Steger, 2006). Psykologinen
joustavuus on kehitetty osana hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (ACT) (Hayes et al, 2006.) ja se
tarkoittaa yksilön kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja säädellä tunteitaan ja säilyä toimintakykyisenä
epämiellyttävistä tunteista huolimatta (Chawla & Ostafin, 2007; Hayes et al., 2006). Psykologisen
joustavuuden merkitys työelämässä on tunnistettu, mutta yliopistokontekstissa sitä on tutkittu
vain vähän. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologisella joustavuus on
yhteydessä opintojen etenemiseen ja menestykseen (Asikainen et al.,2017;2018). Tämän
tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa opiskelijoille psykologisen joustavuuden ja opiskelutaitojen
kehittämiseen tähtäävä verkkokurssi ja tutkia kurssin vaikutuksia stressiin, psykologiseen
joustavuuteen ja opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin ja vaikutuksiin omassa opiskelussaan.
Tutkimuskysymykset:
1. Miten opiskelijoiden psykologinen joustavuus, hyvinvointi, stressi ja ajanhallinta muuttuu
HOT-perustaisen kurssin aikana?
2. Miten kurssi vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen?
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Tutkimusmenetelmä ja aineisto
Tutkimusaineisto koostui opiskelijoista (N=106), jotka osallistuivat opiskelijoiden hyvinvointia ja
opiskelutaitoja tukevaa verkossa suoritettavaa kurssia, joka suoritettiin osaksi ACT-terapiaan
pohjautuvan headstead.fi -verkkoalustan "Otetta opiskeluun" -osion avulla. Itsenäisesti
suoritettava 8 viikon mittainen verkkokurssi sisälsi harjoitteita, joiden pyrkimyksenä oli kehittää
psykologista joustavuutta, tarjota stressinhallintakeinoja ja parantaa kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Tämän lisäksi kurssi sisälsi opiskelutaitoihin ja ajanhallintaan liittyviä tehtäviä.
Opiskelijat palauttivat kurssin aikana ja palauttivat viikoittain harjoitteista ja havainnoistaan
reflektiivisen raportin. Kurssin lopussa
opiskelijat palauttivat oppimisraportin, jossa pohtivat koko kurssin aikaista oppimista ja kurssin
vaikutusta hyvinvointiinsa ja oppimiseensa. Psykologista joustavuutta mitattiin yliopistokontekstiin muokatulla WAAQ -kyselyllä (Bond et al 2013.), hyvinvointia mitattiin GP-Core mittarilla ja opiskelijoiden kokemaa opiskelustressiä
Perceived Stress Scalea (PSS-10) apuna käyttäen (Cohen & Williamson, 1988). Ajanhallintaa
mitattiin Helsingin yliopistossa käytettävän HowULearn- kyselyn (Parpala & Lindblom-Ylänne, 2012)
suunnitelmallista opiskelua mittaavalla skaalalla. Nämä mittaukset mitattiin ennen ja jälkeen
kurssin ja analysoitiin tilastollisesti Parittaisen t-testin avulla.
Kurssia tarjottiin ensisijaisesti Helsingin yliopiston Life Science -opiskelijoille. Kurssille osallistui
yhteensä 228 opiskelijaa, joista 106 opiskelijaa antoi tutkimusluvan ja täytti jokaisen kyselyn.
Tutkimuksen tulokset
Psykologinen joustavuus, hyvinvointi, stressi sekä suunnitelmallinen opiskelu olivat kaikki
tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa (p<0.05).
Muutos psykologisen joustavuuden alku- ja loppumuutoksessa oli tilastollisesti merkitsevä (t=6,29,
p < 0,001, d = 0,523), ja muutos suunnitelmallisuuden muutoksessa (t = 6,96, p < 0,001, d = 0,629)
olivat tilastollisesti merkitseviä. Myös stressin väheneminen (t= -2,69, p = 0,008) ja hyvinvoinnin
muutos osoittautui tilastollisesti merkitseväksi (t = -7,104, p < 0,001, d = 0,486). Opiskelijoiden
kuvauksia kurssin vaikutuksesta opiskeluun analysoidaan Pedafofumin esittelyyn mennessä.
Pohdinta ja johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa psykologisen joustavuuden ja opiskelutaitojen
kehittämiseen tähtäävä verkkokurssi ja tutkia kurssin vaikutuksia opiskelijoiden kokemaan
hyvinvointiin ja psykologiseen joustavuuteen. Tutkimus osoitti, että kurssin aikana opiskelijoiden
kokema stressi väheni ja hyvinvointi lisääntyi. Myös psykologinen joustavuus ja suunnitelmallinen
opiskelu lisääntyi kurssin aikana. Tutkimus osoittikin, että yliopisto-opiskelijoiden suunnitelmallisen
opiskelun ja psykologisen joustavuuden taitoja voidaan kehittää tutkitun kaltaisella verkkokurssilla.
Tässä tutkimuksessa suunnitelmallisella opiskelulla havaittiin yhteys hyvinvointiin ja
vähentyneeseen stressiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa suunnitelmallisen opiskelun on todettu
olevan yhteydessä opiskelijoiden opinnoissa etenemiseen sekä arvosanoihin (Rytkönen et al 2012).
Tutkimuksessa havaittiin myös psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun
keskinäinen yhteys, mistä on saatu viitteitä viimeaikaisessa tutkimuksessa (Asikainen &
Katajavuori, 2019). Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelutaitoja tukevien kurssien tarpeellisuus on
perusteltua korkeakouluopiskelijoiden kasvaneen stressin myötä (Beiter et al, 2015, 94; Kunttu et
al, 2017). Tämä tutkimus osoittaa tutkitun kaltaisen verkkokurssin tukevan opiskelijoiden
hyvinvointia ja opiskelua ja voisi olla eräs mahdollisuus opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen.
Psykologisen joustavuuden ja suunnitelmallisen opiskelun kehittämiseen tähtäävien kurssien
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tehokkuuden pitempiaikaisten vaikutuksien mittaamiseksi tarvitaan kuitenkin jatkossa myös
pitkittäistutkimuksia vaikutuksien pysyvyydestä.
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Harjoitustehtävien ruotiminen: Käytännöllinen menetelmä virhekäsitysten
kohtaamiseen ja korjaamiseen
Joni Lämsä1, Pekka Koskinen1
1

Jyväskylän Yliopisto

Opetuksen toimintamallista riippumatta luonnontieteiden ja matematiikan opiskelu perustuu suurelta osin
laskuharjoitustehtävien ratkomiseen. Harjoitustehtävien käsittelyyn liittyy kuitenkin epäkohtia. Opiskelijat
tekevät tehtäviä kerätäkseen pisteitä, mutta heitä ei velvoiteta virheiden korjaamiseen. Tällöin tehtävien
läpikäynti ja itsereflektio voivat jäädä puutteelliseksi. Tehtävien tarkistaminen on voitu myös ulkoistaa
opettajalle, vaikka opiskelijoiden itsearviointi on keskimäärin yhdenmukaista opettaja-arvioinnin kanssa
(Boud & Falchikov 1989). Vastataksemme harjoitustehtävien käsittelyyn liittyviin haasteisiin kehitimme
toimintamallin, jota kutsumme tehtävien ruotimiseksi. Homma toimii näin:
1.
Opiskelija ratkoo harjoitustehtävät.
2.
Opiskelija palauttaa tehtävät sähköiseen palautuslaatikkoon määräaikaan mennessä.
3.
Määräajan jälkeen hyvien vastausten piirteet ilmestyvät verkkoon.
4.
Opiskelija tarkistaa omat tehtävänsä, tunnistaa tekemänsä virheet ja virhekäsityksensä sekä korjaa
tehtävät alkuperäisiin tehtäväpapereihin.
5.
Opiskelija pisteyttää omat korjatut tehtävänsä arviointimatriisissa esitettyjen kriteerien avulla.
6.
Opiskelija skannaa ja palauttaa korjatut ja pisteytetyt tehtävät sähköiseen palautuslaatikkoon
toistamiseen.
7.
Opettaja silmäilee palautetut dokumentit ja kirjaa pisteet opintohallintojärjestelmään.
8.
Opettaja ja opiskelijat keskustelevat tehtävistä, vastauksista ja arvioinnista.
Teknologian avulla tehtävien läpikäymisestä tulee ajasta ja paikasta riippumatonta; omien ratkaisujen
skannaus ja palauttaminen strategisilla hetkillä luo opiskelijan työskentelylle kiintopisteet (vaiheet 2 ja 6).
Ruotimisen idea lähtee kaksikehäisen oppimisen ajatuksesta (Argyris 2002), jossa opiskelija velvoitetaan
ensin muuttamaan omia ajatusrakenteita ja -malleja, minkä jälkeen hän muuttaa toimintaansa (vaihe 4).
Halusimme tehdä harjoitustehtävien pisteyttämisestä (vaihe 5) läpinäkyvää, joten opettajat laativat
pisteyttämisen tueksi arviointimatriisin, jota muokattiin tarvittaessa opiskelijapalautteen perusteella. Koska
opiskelijoilla voi olla vaikeuksia reflektoida ja arvioida omaa oppimistaan, on tärkeää, että opiskelijat
pääsevät keskustelemaan tehtävistä, vastauksista ja niiden ruotimisesta opettajan kanssa (vaihe 8).
Kokeilimme ruotimista Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kolmella perusopintoihin kuuluvalla kurssilla.
Tässä esityksessä havainnollistamme ruotimisen käytännön toteutusta ja kerromme sen käytöstä alustavia
kokemuksia.
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Pedagoginen johtajuus yliopiston arjessa – resurssikamppailua vai
tulevaisuuden rakentamista?
Susanna Niinistö-Sivuranta ja Tapio Lahtero
Johdanto
Korkeakoulutuksen merkitys yksilön ja yhteiskunnan kannalta korostuu voimakkaasti muuttuvassa
maailmassa. Korkeakoulutuksen muovautuminen yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin joustavasti on yhä
merkittävämpää, kun työelämässä tarvittavan asiantuntijuuden ja osaamisen vaateet kasvavat. Samaan
aikaan korkeakoulutuksen resursseista ja perusrahoituksesta käydään kiihtyvää kilpailua. Korkeakoulutuksen
johtaminen ja pedagoginen johtajuus haastetaan muuttuvassa toimintakentässä päivittäin.
Helsingin yliopistossa toteutettiin laaja koulutusuudistus, jonka mukaisesti uudet koulutusohjelmat
johtoryhmineen aloittivat toimintansa syyslukukaudella 2017. Artikkelissa esiteltävän tutkimuksen
keskeisenä tavoitteena on ollut selvittää pedagogiseen johtajuuteen ja koulutuksen johtamiseen liittyviä
perusolettamuksia ja vaateita muutostilanteessa. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineistona
tutkimuksessa on 5 fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu yhteensä 30 koulutusohjelmajohtajaa ja 5
opetusvaradekaania yliopiston eri kampuksilta. Haastattelut on toteutettu alkuvuonna 2019.
Tässä artikkelissa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: mitä pedagoginen johtajuus on ja miten pedagoginen
johtajuus näkyy ja toteutuu koulutusohjelman arjessa yliopistokontekstissa. Avaamme aluksi pedagogisen
johtamisen perustaa ja teoreettista viitekehystä, pohdimme muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia
korkeakoulutukseen ja peilaamme niitä Helsingin yliopiston tutkinnonuudistuksen tavoitteisiin.
Pedagogisen johtamisen elementtejä
Pedagoginen johtaminen on laajasti tulkittuna kaiken opetukseen ja opiskeluun liittyvän toiminnan ja
resurssien organisointia, koordinointia ja suuntaamista strategian tavoitteiden mukaisesti niin, että opetus
ja opiskelu yhdessä tuottavat tuloksena laadukasta, syvällistä oppimista ja osaajia yhteiskunnan eri aloille.
Opetuksen pedagoginen kehittäminen edellyttää rakenteiden ja resurssien lisäksi myös selkeätä, strategian
mukaista johtamista sekä yksiköissä että yksittäisen opettajan ja opiskelijan tasolla. Pedagoginen
johtaminen on suunnan luomista, tavoitteiden asettamista, päätöksentekoa ja huolehtimista organisaation
osaamisen kehittämisestä. Siihen liitetään myös vahva eettinen komponentti, johon liittyy tietoisuus
oppijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta sekä sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta. (Male & Palaiologou
2011; Nevgi 2014; Day & Gurr 2014; Moller 2017.)
Pedagogista johtamista yliopistokontekstissa on tutkittu suhteellisen vähän ja ammennamme teoriapohjaa
tutkimukseemme myös oppilaitosjohtamisen kontekstista. Alava, Halttunen ja Risku (2012) katsovat
pedagogiseen johtamiseen kuuluvan kaikki johtamistoimenpiteet, jotka tukevat oppilaitoksen
perustehtävän saavuttamista ja joilla edistetään opetussuunnitelman toteutumista. Opetussuunnitelman
toteutuminen edellyttää johtajalta opettajien osaamisen ja oppimisen johtamista, opettajien tukemista
päivittäisessä opetustyössä ja yhteisöllisten kehittämisprosessien johtamista.
Pedagoginen johtaminen voi olla luonteeltaan suoraa tai epäsuoraa; molemmilla on vaikutusta oppijoiden
oppimistuloksiin. Suora johtaminen kohdistuu opetussuunnitelmaan, tavoitteiden asettamiseen, opetuksen
laadun varmistamiseen sekä opettajien oppimisen tukemiseen. Epäsuora johtaminen huolehtii oppimista ja
opettamista tukevista olosuhteista. Muun muassa strateginen resursointi ja hyvästä oppimisympäristöstä
huolehtiminen ovat epäsuoraa johtamista. (Bendikson, Robinson & Hattie, 2012; Larsen & Rieckhoff, 2014.)
Laaja pedagoginen johtaminen koostuu teknisen, pedagogisen, inhimillisen, symbolisen ja kulttuurisen
johtamisen osa-alueista (kuvio 1). Edellä mainituista osa-alueista teknistä, pedagogista ja inhimillistä
johtamista voidaan pitää johtajan tavanomaisena johtamistoimintana, jota ilman koulutusta ylipäänsä on
mahdotonta johtaa riittävän hyvin. Johtajan tavanomainen johtamistoiminta osoittaa opetushenkilöstölle,
mitä pidetään tärkeänä ja mitä siellä arvostetaan. Koulutuksen johtamisen symbolinen ja kulttuurinen osa93

alue muodostuvat opetushenkilöstön johtajan tavanomaiselle johtamiselle antamista merkityksistä ja näiden
merkitysten verkostosta – oppilaitoksen johtamiskulttuurista. Silloin, kun teknisen, inhimillisen ja
pedagogisen johtamisen lisäksi myös oppilaitoksen johtamiskulttuuri tukee perustehtävän – opiskelijoiden
oppimisen – toteutumista, voidaan puhua laajasta pedagogisesta johtamisesta (Lahtero & Kuusilehto-Awale
2015).

Kuvio 1. Broad based pedagogical leadership
Toimintaympäristön haasteita ja koulutusuudistuksen tavoitteita
Koulutukselta odotetaan nykyisessä poliittisessa ympäristössä yhä enemmän avoimuutta ja tuloksia.
Eurooppalaisessa kontekstissa korkeakoulutuksen rahoitus perustuu yhä vahvemmin tutkintojen
läpimenoaikoihin ja valmistuviin opiskelijoihin. (Mathies & Ferland 2014; Inamorato dos Santos ym. 2016;
EU-report 2017.) Pedagogisen johtamisen tuloksellisuuteen liittyy siis vahvasti taloudellinen ulottuvuus
koulutuksen ja oppimistulosten laadun lisäksi.
Digitaalisuus vaikuttaa koulutuksen saralla voimakkaasti: teknologia luo paitsi mahdollisuuksia uusille
oppimisareenoille ja -kohtaamisille myös mahdollisuuden johtaa koulutusta ja oppimista yhä vahvemmin
datan avulla. Oppimisesta ja koulutuksesta kerättävästä datasta onkin tullut laajasti kiinnostavaa niin
poliittisen päätöksenteon ja korkeakoulujen kansallisen ohjauksen näkökulmista kuin myös yksittäisen
oppijan osaamisen kehittymisen näkökulmasta. (November 2012; Loveless & Williamson 2013; Pfeffer &
Reif 2015; Williamson 2016; Laine & Nygren 2016.) Oppimisanalytiikan avulla oppijoista saadaan yhä
enemmän tietoa oppimisen muotoilun ja johtamisen tueksi.
Koulutuksen johtamisen kuuluu myös varmistaa moniammatillista työtä tukevat rakenteet ja kulttuuri.
Osaamisvaatimusten kasvaessa opettaja ei voi jäädä yksin ratkomaan opiskelijoiden oppimiseen liittyviä
kaikkia haasteita. Hyvinvointiongelmat, opintojen kuormittavuus, kohtaamisen tarve ja opiskelijan
sosiaalistuminen yhteisöön tarvitsevat erilaisten asiantuntijoiden huomiota. Työelämäkontaktien,
yhteistyön ja työelämäosaamisen kehittämisen vaatimukset ovat myös kasvaneet ( Nykänen & Tynjälä
2012; Virtanen & Tynjälä 2013). Muuttuva toimintaympäristö haastaa koulutuksen johtamisen myös
moniammatillisen yhteistyön kannalta. Opettaja voi edelleen olla oppimisen ja kasvun ohjaaja, mutta
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rinnalle tarvitaan yhä useammin myös teknologiaosaajaa, tiedonhankinnan asiantuntijaa, viestintäosaajaa
tai opintopsykologia.
Helsingin yliopiston laaja tutkinnonuudistus toteutettiin strategisiin (vuodet 2015 – 2020) tavoitteisiin
nojaten. Yliopiston strategian yhtenä painopisteenä oli kehittää opetusta ja yliopistokoulutusta yhä
opiskelijakeskeisemmäksi. Strategiassa linjattiin myös tavoitteita koulutuksen työelämärelevanssille sekä
digitaaliselle ja vetovoimaiselle oppimisympäristölle. Koulutusuudistuksessa syntyi xx koulutusohjelmaa,
jotka korvasivat entisen oppiainelähtöisen opintojen suunnittelun. Laitoksista luovuttiin ja koulutusohjelmia
johtamaan nimitettiin koulutusohjelmajohtajat ja heidän tuekseen koulutusohjelmien johtoryhmät, joihin
nimitettiin myös opiskelijajäsenet.

Tutkimustehtävä, tutkimusaineisto ja analyysi
Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää pedagogiseen johtajuuteen ja koulutuksen
johtamiseen liittyviä perusolettamuksia ja vaateita muutostilanteessa yliopistokontekstissa. Tutkimus on
laadullinen tapaustutkimus. Aineistona tutkimuksessa on 5 fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu
yhteensä 30 koulutusohjelmajohtajaa ja 5 opetusvaradekaania yliopiston eri kampuksilta. Haastattelut on
toteutettu alkuvuonna 2019.
Tutkimuskysymykset ovat:
• Mitä pedagoginen johtajuus on yliopistokontekstissa?
• Miten pedagogista johtajuutta toteutetaan?
• Miten hyvä pedagoginen johtajuus näkyy arjessa?
• Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia pedagoginen johtajuus pitää sisällään?
• Miten pedagogista johtajuutta toteutetaan muutostilanteessa?
• Millaisia osaamisia pedagoginen johtajuus pitää sisällään?
• Mitä erityiskysymyksiä pedagogisen johtajan tulee hallita?
• Mitä elementtejä pedagoginen johtaminen tarvitsee tuekseen?
Fokusryhmät on muodostettu seuraavasti: maisteriohjelmien johtajat, kandiohjelmien johtajat,
kansainvälisten koulutusohjelmien johtajat ja opetuksesta vastaavat varadekaanit. Fokusryhmittely ja
teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä sopivat tutkimuksen viitekehykseen. Tärkeää tässä
tutkimuksessa on hahmottaa, että tutkittavat ilmiöt (koulutuksen johtaminen ja pedagoginen johtajuus),
tutkittavat (johtajat) ja tutkijat (tutkimuksen toteuttajat) luovat kokonaisuutta yhteisessä kontekstissa ja
merkitykset muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksella ei pyritä saavuttamaan
ehdotonta totuutta vaan tavoitteena on ihmistieteiden ominaislaadun mukaisesti hakea ja löytää
merkityksiä. Tutkijat ovat osa tutkimuksen sosiaalista todellisuutta ja täten myös osa tutkimusprosessia.
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 16–19, 101.) Tutkimusaineiston analyysi toteutetaan sisällönanalyysin keinoin.
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Tieteenalani pedagoginen tila; tutkimus ja käytännön kokeilut
Flippausta ja vertaisarviointia
Erkki Pesonen1
1

Itä-Suomen Yliopisto

Opiskelijoiden viikoittaisten tehtävien arviointi ja palautteen antaminen on haasteellista suurilla yli 100
opiskelijan kursseilla, joilla on vain pari opettajaa. Tehtävien automaattinen arviointi olisi yksi ratkaisu, jos
sellainen olisi käytettävissä, mutta ellei ole niin joutuu käyttämään luovempia ratkaisuja. Yksi sellainen on
itse- ja vertaisarvioinnin käyttäminen.
Diskreetit rakenteet kurssilla opetus organisoitiin flippauksen idealla, jolloin asioiden perusteiden opiskelu
oli opiskelijan vastuulla. Viikoittainen kurssimateriaali koostui powerpoint dioista sekä videoista. Videoilla
käytiin läpi viikon asiat dioja selittäen sekä piirtämällä aiheeseen liittyviä esimerkkejä kosketusnäytölle.
Viikoittaiset tehtävät olivat monivalintoja, keskustelualueen viestejä sekä kotitehtäviä. Monivalinnat
arvioitiin automaattisesti, viestit opettaja arvioi karkealla skaalalla ja kotitehtävät itse- ja vertaisarvioitiin.
Vertaisarvioinnissa käytettiin Moodlen työpajatyökalua. Kotitehtävien ratkaisut käytiin läpi
harjoitustilaisuuksissa, joiden jälkeen annettiin täsmälliset ohjeet vertaisarvioinnin tekemiseen. Viikoittaiset
tehtävät muodostivat kokonaisuutena puolet kurssin arvioinnista, toinen puoli oli perinteinen tentti.
Opiskelijat tekivät vertaisarviointeja pääosin varsin hyvin. Osalle joutui antamaan tarkentavaa palautetta, ja
korjaamaan arviointia. Opiskelijat arvioivat kurssipalautteessa vertaisarvioinnin varsin hyvin toimivaksi,
joskin hajonta arvioinneissa oli varsin suuri. Eniten parannusta toivottiin arviointiohjeisiin. Osa opiskelijoista
myös kyseenalaisti vertaisarvioinnin hyödyn omassa oppimisessa.
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Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen: kaksi projektikurssia
Hanna Korsberg1
1

Helsingin Yliopisto

Käsittelen alustuksessani kahta tutkimusta ja opetusta yhdistävää kurssia, joiden pedagogiset menetelmät
olivat samanlaiset, mutta lopputulokset erilaiset. Toisessa lopputuloksena syntyi Minna Canthia ja hänen
tuotantoaan käsittelevä näyttely Teatterimuseoon ja toisessa tieteellinen artikkeli. Kurssit pidettiin Helsingin
yliopistossa maisterivaiheen opiskelijoille ja artikkelikurssilla oli mukana myös tohtoriopiskelijoita.
Näyttely valmistettiin lukuvuonna 2018–2019 kolmen opetusperiodin mittaisella projektikurssilla, jossa jo
alussa oli tiedossa, että näyttely tulee Teatterimuseoon. Tieteellisen artikkelin kirjoittamiskurssilla vasta
valmistunut käsikirjoitus ratkaisi sen, mihin sitä tarjottiin julkaistavaksi. Kurssi pidettiin syksyllä 2016, mutta
artikkelin kirjoitustyö jatkui sen jälkeen.
Kummallakin kurssilla uutta tietoa rakennettiin yhteisöllisesti, mutta tiedonhankinnan tehtäviä jaettiin.
Tapaamisissa opiskelija jakoivat asiantuntemustaan ja käsikirjoituksia laadittiin yhdessä. Tavoitteena oli
lisätä tietoa tutkittavista aiheista ja kehittää opiskelijoiden metakognitiivisia taitoja, kriittistä
tiedonhankintaa, tieteellistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Artikkelikurssilla taidot painottuivat
tieteelliseen toimintaan, tiedonkeruuseen, analysointiin, kirjoittamiseen ja kongressiesiintymisiin.
Näyttelykurssilla tietoa hankittiin tutkimuksen keinoin, mutta tulosten raportoinnissa tuli ottaa huomioon
tiedon popularisointi näyttelyn muotoon. Tekstiä sai olla vain rajallinen määrä, mutta tutkimustuloksia
voitiin kertoa myös kuvien ja esineiden avulla. Kursseilla harjoiteltiin ryhmätyötaitoja, palautteenantoa ja
reflektointia.
Opetin artikkelikurssin yksin ja näyttelykurssin yhdessä dosentti Minna Maijalan kanssa. Näyttely
toteutettiin yhteistyössä Teatterimuseon ja Minna Canthin seuran kanssa ja näyttely avautuu maaliskuussa
2019 juhlistamaan Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuotta. Artikkeli ilmestyy Theatre Research International lehdessä (Cambridge University Press 2019).
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Opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin vaikuttamista Flipped Classroom lähestymistavalla. Onnistuuko?
Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Laura Hirsto, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu; Helsingin yliopisto
Jenni Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Lasse Heikkinen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
Markku Saarelainen, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
Ameba-tiimi, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu ja Kuopio
Abstrakti
Korkeakoulutuksessa on viime vuosina pyritty muuttamaan opetusta kohti oppijakeskeistä oppimista.
Muutosta perustellaan paitsi paremmalla oppimisella, mutta myös opiskelussa ja työelämässä tarvittavien
taitojen (ns. 2000-luvun taitojen) omaksumisella. Yhdeksi keinoksi on esitetty Flipped Classroom lähestymistapaa, jossa perinteiset luennot korvataan aika-paikkajoustavasti opiskeltavilla materiaaleilla
(esim. lyhyet ennakkovideot). Olennainen osa FC-menetelmää ovat myös kontaktitapaamiset, joissa on
mahdollista käyttää erilaisia oppijakeskeisiä opetusmenetelmiä. Sisällön oppimisen ohella oletuksena on, että
FC-lähestymistavalla voidaan huomioida erityisesti opiskelussa ja tulevassa työelämässä tarvittavia 2000luvun taitoja. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla, muuttuvatko
opiskelijoiden (N = 317) 2000-luvun taidot FC-opintojaksojen aikana. 2000-luvun taidoissa löydettiin
tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Käytännön merkitys efektikoolla mitattuna oli pienestä kohtalaiseen.
Näin ollen vaikuttaisi siltä, että FC-lähestymistavalla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden 2000-luvun taitojen
kehittymiseen.
Johdanto
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Flipped Classroom (FC; käänteinen opetus) mallin käytön vaikutuksia
2000-luvun taitojen oppimiseen. FC-malli on nostettu esiin viimeaikaisessa kansallisessa (Nevgi 2017; Pyörälä
2014) kuin kansainvälisessä (Chen, Monrouxe ym. 2018; Hew & Lo 2018) kirjallisuudessa. FC:a verrataan usein
perinteiseen luentotyyppiseen opetustapaan, jossa opiskelijat koettavat tehdä muistiinpanoja opetusta
seuraten sekä tehden oppimisen kannalta oleelliset tehtävät itsenäisesti luennon jälkeen. FC-opetuksessa
tätä rakennetta muutetaan. Opiskelijat opiskelevat luentojen aiheet etukäteen esimerkiksi lyhyiltä ennakkoon
nauhoitetuilta ja hyvin suunnitetuilta videoilta, jotka ovat saatavilla sähköisessä oppimisympäristössä. Tämän
jälkeen opiskelijat osallistuvat kontaktitapaamisiin, jotka perustuvat ennakkomateriaaleihin. Näin ollen
opiskelu on aika-paikka-joustavampaa, opiskelijat ovat valmistautuneempia kontaktitapaamisiin, ja
kontaktiopetustilanteessa aika käytetään aktiivisesti oppimiseen, monimutkaisten asioiden opiskeluun,
ymmärretyn tiedon tarkasteluun sekä tiedon soveltamiseen oppijalähtöisiä menetelmiä käyttäen (Chen ym.
2014). FC-menetelmässä merkittävää on opetuksen järkevä jaksottaminen ennakkomateriaalin ja
kontaktiopetuksen välillä. Sinällään FC-menetelmä ei edusta jotain tiettyä pedagogista tapaa tai menetelmää
vaan ennemminkin kehystä, jolloin kontaktiopetuksessa voidaan käyttää oppijalähtöisiä pedagogisia
menetelmiä laaja-alaisesti (Tusa, Sointu ym. 2018).
Oppijalähtöisten menetelmien käyttöä on perusteltu eri näkökulmista, esimerkiksi oppimistulosten
paranemisen ja oppijan aktiivisuuden näkökulmista (esim. Minner, Levy, & Century 2010; Wrigh, 2011).
Näiden ohella oppijalähtöisyyttä voidaan tarkastella opiskelun, työelämän ja yhteiskunnan tarpeiden
näkökulmasta. Binkley kollegoineen (2012) on esittänyt, että onnistuminen nykyajan työelämässä sekä
tietoyhteiskunnassa vaativat yksilöltä 2000-luvun taitoja. Näitä ovat esimerkiksi yhteistyötaidot, kriittisen ja
reflektiivisen ajattelun taidot sekä tieto- ja viestintäteknologian (TVT) taidot, ja niiden kehittymiseen tarvitaan
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oppimislähtöisiä opetuksen menetelmiä (Voog & Roblin 2012). FC:n voidaankin olettaa auttavan
opiskelijoiden 2000-luvun taitojen kehittymisessä, mutta tutkimusta tästä näyttäisi olevan vähän saatavilla.
FC:n on todettu vaikuttavan opiskelijoiden oppimiseen sitoutumiseen sekä aktiivisuuteen oppimisessa
(Baepler ym. 2014; Chen ym. 2014) ja tyytyväisyyteen (Love ym. 2014). Chen ym. (2017) tuovat esiin
katsausartikkelissaan, että FC:n on raportoitu lisäävän opiskelijoiden tyytyväisyyttä esimerkiksi
ennakkomateriaalien käytön joustavuuden, helppouden sekä omatahtisen opiskelun näkökulmista.
Oppimistulosten on esitetty olevan myös parempia FC-menetelmää käytettäessä (Pierce & Fox 2003; Tusa,
Sointu ym. 2018), myös meta-analyysitutkimuksissa (Chen, Monrouxe ym. 2018; Hew & Lo, 2018). Tämän
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää FC-opetuksen vaikutuksia opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin
opintojakson aikana useammalla opintojaksolla.
Tutkimusaineisto ja -menetelmä
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat FC-opintojaksoille osallistuneet opiskelijat, ja aineisto kerättiin
lukuvuoden 2016–2017 aikana kaikkiaan 16 opintojaksolta. Opintojaksojen opettajat olivat osallistuneet
vuoden kestävään FC-koulutukseen ja he edustivat yliopiston eri tieteenaloja. Vapaaehtoiseen vastaamiseen
perustuva tutkimusaineisto sisälsi 317 opiskelijan (Nnaiset=227, 71,6%) vastaukset ja heiltä pyydettiin
suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Vastaajamäärät opintojaksoittain vaihtelivat 25%–75% välillä.
Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella opintojakson alussa ja lopussa. Tutkimuksessa käytettiin osaalueita eri mittareista: Self-report Rating Scale (Yhteistyö; Wang ym., 2009), Motivated Strategies for Learning
Questionnaire (Kriittinen ja reflektiivinen ajattelu; Pintrich, 1991) ja muokattua versiosta TVT-taitoihin
(Valtonen ym. 2017). Opiskelijat vastasivat väittämiin 6-portaisella asteikolla (1=täysin eri mieltä–6=täysin
samaa mieltä). Kvasikokeellisen alku- ja loppumittausasetelman (ei kontrolliryhmää; Sadish ym. 2002) aineisto
analysoitiin määrällisin menetelmin SPSS 25 -ohjelmalla. Raportoimme kuvailevia tunnuslukuja (KA, KH),
sisäisen konsistenssi (Cronbachin α) ja riippuvien otosten t-testin tulokset efektikokoineen (Cohenin D).
Tulokset
Opiskelijoiden 2000-luvun taitojen ja niiden muutosten tulokset on esitetty taulukossa 1. Tuloksien mukaan
niin yhteisöllisessä opiskelussa (YHT) t(313) = 4.90, p = .00, D = .39, kriittisessä ajattelussa (KRI) t(315) = 3.78,
p = .00, D = .22, reflektiivisessä ajattelussa (REF) t(315) = 2.19, p = .03, D = .15 kuin TVT-taidoissa t(312) = 2.99,
D = .31 oli havaittavissa tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Kaikki muutokset olivat positiivia FCopintojakson aikana. Cohenin (1998) D efektikokokriteereiden mukaan YHT oli lähellä kohtalaista efektiä, TVT,
KRI ja REF pienessä efektissä.
Taulukko 1
Opiskelijoiden 2000-luvun taidot ja niiden muutos FC -opintojaksolla
Alkukysely (T1)

Loppukysely (T2)

T1-T2

KA

(KH)

α

KA

(KH)

α

r

t

p

D

1 YHT

3.65

(0.91)

.83

3.85

(0.94)

.84

0.72

4.90

0.00

.39

2 KRI

3.32

(0.98)

.74

3.46

(0.96)

.78

0.76

3.78

0.00

.22

3 REF

3.68

(0.95)

.81

3.76

(0.95)

.84

0.77

2.19

0.03

.15

4 TVT

3.87

(0.95)

.86

4.02

(0.91)

.87

0.50

2.99

0.00

.31

100

KA keskiarvo, KH keskihajonta, α Cronbachin α, r korrelaatio (kaikki korrelaatiot merkitseviä p <
0.01), t t-arvo, p merkitsevyys, D Cohenin D.

Päätelmät
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää FC-lähestymistavan vaikutuksia opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin
opintojakson aikana. Tutkimustulosten perusteella niin yhteistöllisen oppimisen, kriittisen ja reflektiivisen
ajattelun kuin TVT-taidot paranivat opintojakson aikana. Opintojaksoilla käytössä olleella FCopetusmenetelmällä pyrittiin vaikuttamaan opiskelijoiden aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen rooliin. FCmenetelmässä myös teknologian käyttö oli oleellisessa asemassa. Näin ollen vaikuttaisi siltä, että FClähestymistavalla voidaan vaikuttaa ainakin tiettyihin opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin. Tuloksissa on
kuitenkin huomioitava, että efektikoot eivät olleet kovin suuria. Tähän voi vaikuttaa se, että opintojaksot
olivat lyhyitä (keskimäärin periodin mittaisia) ja opiskelijoiden 2000-luvun taitoihin ei pyritty suoraan
vaikuttamaan, vaan heidän opettajien opetustaitoihin vaikutettiin. Näin ollen tulosten ei voidakaan olettaa
olevan voimakkaita.
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Tieteenalojen dialogi
Supporting university student agency: Possibilities for using student
agency analytics and a self-assessment tool
Päivikki Jääskelä, Ville Heilala, Kati Laine, Päivi Häkkinen, and Tommi Kärkkäinen
University of Jyväskylä
Contact information: paivikki.jaaskela@jyu.fi
Abstract
Student agency is a concept that offers a multidimensional view to study prerequisites for
intentional, purposeful and meaningful learning. In our study, we explore the possibilities of
analyzing student agency in a higher education context using learning analytics. The data was
collected using the Agency of University Student (AUS) Scale (Jääskelä, Poikkeus et al., 2017) and
analyzed using robust clustering. To automate the student agency analytics, we have depicted and
developed a service-based assessment tool. Further, we examine what kind of knowledge of
student agency can be obtained using learning analytics, and how do the students perceive the
developed analytics tool. The student agency analytics provides information about the individual
student’s agency in comparison to other students in the same course. Also, teachers receive a
summary of the general agency profiles in their class. Our preliminary findings suggest that
students perceive the analytics results differently. (The presentation can be given either in Finnish
or English.) Key words: student agency analytics, learning analytics, higher education
Introduction
The importance of agency in learning and institutional strategies to increase a sense of agency to
achieve academic outcomes was noted already a few decades ago (Thomas, 1980). Student agency
and supportive educational practices for it are scarcely studied in the higher education field. This is
surprising as recent work-related learning research (e.g., Goller & Paloniemi, 2017) has broadly
analysed the concept, and argued for the central role of agency in experts’ work. Agency is
connected with work demanding creativity, collaboration, joint knowledge construction, and
development of work practices (e.g., Eteläpelto et al., 2013). It has seen to play a crucial role in
(life-long) learning and in coping with uncertainty and changes in working life (Su, 2011). To
support students in their agency construction, we need research-based tools and methods for
analysing agency in learning situations. The growing capacity of current technologies has made it
possible to collect evidence of learning progressions in different learning environments. As a result,
a new emergent field, learning analytics (LA), has been gaining interest in the recent decade (Bond
et al., 2018). The purpose of LA is to collect and analyze educational data by creating models and
patterns to understand and improve learning and arrangements within learning environments
(Ferguson, 2012). However, recent reviews have revealed that there is still little evidence of the
effect of LA on learning outcomes, or on the support of learning and teaching in higher education
(Viberg et al., 2018). We see the possibilities with the concept of agency in a) providing a holistic
perspective to understand the constituents of intentional, purposeful and meaningful learning, b)
grasping the call for studying the complexity and dynamic interaction related to learning situations
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in higher education (e.g. Haggis, 2009), and c) advancing the linkage between LA and learning. In
this study, we apply LA for the concept of agency and call this method as agency analytics. We
examine the possibilities of using student self-assessment to analyse student agency in the course
context and to support the students’ personal agency construction. The following research
questions were set:
1. What kind of course-specific knowledge of student agency can be obtained with agency
analytics?
2. How do the students perceive the utility of the self-assessment tool developed to support
students in their agency development? The study is based on the existing conceptualisation of
agency in higher education context and the
developed multidimensional quantitative assessment instrument, the Agency of University Student
(AUS) Scale (Jääskelä, Poikkeus et al., 2017). Student agency is understood as students’ experiences
of personal, relational and participatory resources for purposeful, intentional and meaningful
learning in study context.
We have developed an online self-assessment tool for students to help them to analyse their own
agency resources in the course context. This tool bases on the AUS Scale and includes standardised
feedback for the respondent. The feedback consists of personal agency profile of a student in
comparison to general agency profile in the course. In the feedback, the student is informed about
the concept of agency as well as guided how to interpret the profile knowledge and reflect one’s
own development in terms of agency.
This paper is an introduction of the study that will be elaborated in a full article.
Research methods and data
Data from students were collected using the AUS Scale (Jääskelä et al., 2017). The present AUS
scale constitutes 11 dimensions and 58 Likert-scale items. In the AUS questionnaire, students were
also asked to respond to two open questions concerning their experiences of the factors that a)
fostered them as students and b) constrained their learning. A total of 208 university students from
two courses of information technology and teacher education answered the questionnaire at the
end part of their course. From these respondents, 16 students (8 from both courses) were chosen
to interview a few weeks after the course. They were asked to reflect a) their understanding
concerning the concept of agency, b) the authenticity of the self-assessment they had done in
thecourse and b) the utility value of the feedback results constructed on their agency ratings and
given them beforehand. In terms of the quantitative data, underlying factor pattern matrix of the
validated AUS questionnaire was used to obtain the individual students’ agency factors. Missing
values were imputated using nearest neighbor (NN) and computed factors were rescaled. Robust
nonparametric techniques (Kärkkäinen & Heikkola 2004) were used to obtain the general agency
profile of all students in the course, which is provided in comparison to the student’s agency
profile. A robust k-SpatialMedians++ algorithm (Hämäläinen, Jauhiainen & Kärkkäinen 2017) was
used in clustering and obtaining the agency profiles, which were provided to the teachers. Data
from the interviews
and the open questions of the questionnaire were analysed according to questions with using
qualitative content analysis method (Patton, 2015). Core results and conclusion
The developed agency analytics provides knowledge of students’ experiences of their personal,
relational and participatory agency resources including comparison to peers in the same course.
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The teacher of the course also receives an aggregated data in the form of agency profiles. In the
full
article, we will display examples of the representations that may be valuable for both the students
and the course teachers. Our analytics architecture makes use of microservice architecture and
pseudonymisation to better comply with the requirements of the EU General Data Protection
Regulation.
The students perceived the meaning of the assessment tool differently: For the one group of the
students, the assessment tool offered useful knowledge of agency and opportunities to analyse
one’s own studying from the new perspective that inspired them. As for, the other part of the
students did not find the utility of this type of assessment in terms of their own development. The
students’ attitudes to the summary results based on their own self-assessment varied. Some of the
students considered the summary as a diagnosis about their agency made by an outsider. The
other counterparts took a self-reflective role to the summary results, and activated to analyse the
temporal and contextual factors that might influence their assessment moment. Returning to the
summary results after some time offered these students a possibility to reflect the changes and
development of
their agency. This study deepens the understanding of the critical elements students experience in
terms of agency in the course context and contributes to the development of measurement tools
for assessing agency in higher education context.
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Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja kielikeskuksen yhteinen
Integroimalla paremmaksi -hanke
Jonna Kosonen1, Susanna Kohonen, Sinikka Kettunen
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Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja kielikeskuksen yhteisessä Integroimalla paremmaksi –
hankkeessa on integroitu oikeustieteen notaari ja oikeustieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat englannin
ja ruotsin kieli- ja viestintäopintojen opintojaksot oikeustieteiden laitoksen substanssiopintojaksoihin.
Hankkeessa integrointiin osallistuvat opiskelijat ovat suorittaneet samanaikaisesti sekä oikeustieteen
substanssiopintojaksoja ja ruotsin tai englannin kieli- ja viestintäopintoja.
Hankkeen tavoitteena oli yhdistää yleisiä työelämävalmiuksia tuottavat kieli- ja viestintäopinnot juridisiin
sisältötietoihin ja tuottaa näin entistä paremmin työelämätarpeita vastaavaa osaamista.
Hankkeen lähtökohtana on ollut opiskelijoiden esittämät näkemykset kieli-ja viestintäopintojen
integroimisesta oikeudellisiin opintoihin. Myös Suomen asianajajaliiton selvityksessä on kansallisella tasolla
noussut esille, että valmistuneet eivät ole kokeneet tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen
vastaavan parhaalla mahdollisella tavalla työelämätarpeita.
Opintojaksot on rakennettu flipped learning –toimintamallin pohjalta. Opintojaksojen opetuksessa
lähtökohtana on monimuototyöskentely, joka omalta osaltaan huomioi erilaiset oppijat ja mahdollistaa
opintojen sujuvoittamisen. Hankkeen ytimenä on yhdistää erilaisia oppimis- ja opetusmenetelmiä ja pyrkiä
kehittämään tieteenrajat ylittäviä pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat uudenlaisen opetuskulttuurin
syntymistä.
Hanke on saanut rahoitusta Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja
ohjausosaamisen vahvistaminen –kärkihankkeen alaisesta Flipped Learning –hankkeesta. Lukuvuonna 2018–
2019 toteutettavassa hankkeessa kerätään opiskelijoita palaute ja hankkeen toimintaa arvioidaan yliopiston
sisäisessä arviointiryhmässä. Hankkeesta on kerätty opiskelijapalaute. Hankkeen toimintaa arvioidaan
hankkeen arviointiryhmässä.
Esityksessä kuvataan, miten opintojaksojen integrointi toteutettiin. Esille tuodaan integroinnin onnistumiset
ja onnahdukset. Esityksessä huomio ei kohdistu ainoastaan opetukseen vaan myös suunnitteluprosessiin
sen takana: miten kielikeskuksen ja oikeustieteen laitoksen opetustoiminnan yhdistäminen onnistui.
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Työelämäläheisten käytäntöjen pedagogiset piirteet ja toimintatavat –
Opiskelijoiden, opettajien ja työelämäedustajien näkökulmat
Anne Virtanen1, Päivi Tynjälä1, Maarit Virolainen1, Hannu L. T. Heikkinen1, Sirpa Laitinen-Väänänen2, Anssi
Mattila3
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Yliopistokoulutuksenkin edellytetään lisäävän yhteistyötä työelämän kanssa (Korkeakoulu- ja tiedepolitiikka
ja sen kehittäminen, 2017). Työelämäyhteistyön kehittämiseen malleja voitaisiin ottaa
ammattikorkeakouluista, joita jo lakikin (2014/932, §4) velvoittaa antamaan työelämän ja sen kehittämisen
vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukemaan opiskelijan
ammatillista kasvua. Tämä tutkimus on toteutettu siten, että ammattikorkeakouluja pyydettiin
ilmiantamaan hyväksi kokemiaan työelämäläheisiä käytäntöjä (opintojaksoja tai niitä laajempia
opintokokonaisuuksia). Ilmiannoista valittiin 11 erilaista tutkimuskohdetta. Eri ammattikorkeakouluista ja
aloilta peräisin olevien käytäntöjen opettajia (n=35), opiskelijoita (n=88) ja työelämäedustajia (n=17)
haastateltiin tutkimusta varten. Tässä tutkimuksessa/esityksessä tarkastellaan tähän aineistoon pohjautuen,
mitä yhteisiä pedagogisia piirteitä ja toimintatapoja näistä hyväksi koetuista työelämäläheisistä käytännöistä
on tunnistettavissa. Analyyseissa on huomioitu kaikkien kolmen toimijaryhmän näkökulmat.
Analyysimenetelmänä on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysia (mm. Elo & Kyngäs, 2008).
Alustavien analyysien mukaan työelämäläheiset käytännöt perustuivat työelämästä tuleviin
toimeksiantoihin ja projekteihin, jolloin ne opiskelijoiden mielestä tuntuivat mielekkäiltä ja motivoivilta –
aidolta työelämäkokemuksilta. Opiskelijoiden lisäksi hyötyjä oli työelämä, joka useimmiten sai jonkinlaisen
tuotoksen tai useammankin. Työelämän edustajien mukaan opiskelijoiden toteuttamat tehtävät ja
projektityöt olivat heille varsin käyttökelpoisia/hyödyllisiä. Koulutuksen järjestäjä (opettaja) oli tämän
kaiken mahdollistaja. Samalla opettaja sai uusia ja piti yllä vanhoja asiakassuhteita sekä pysyi tietoisena
tämän päivän ja tulevaisuuden työelämästä. Osa opintojaksoista oli hyvin alkuvaiheessa, lähinnä
kokeiluvaiheessa, jolloin opettajan rooli on enemmänkin kaikkien lankojen käsissä pitäjä ja opiskelijoiden
oppimisen varmistaja. Tällöin kokemus käytännössä toimimisesta oli opettajalle antoisuudestaan huolimatta
kuormittava. Pitemmän aikaa toteutetuilla opintojaksoilla oli kehitetty toimiva rakenne arviointia myöten,
jolloin opettaja oli lähinnä toiminnan alkuunpanija ja koordinoija – sivusta seuraaja. Aineiston analyysin
valossa voidaan todeta, että opettajilla oli laaja-alaisin näkemys näiden työelämäläheisten
opintokokonaisuuksien toiminnasta ja niihin liittyvien toimijoiden näkökulmista. Esimerkiksi opiskelijoiden ja
työelämäedustajien aineistot eivät juurikaan sisältäneet arviointeja hyödyistä muiden toimijoiden
näkökulmista. Kaiken kaikkiaan työelämäläheiset käytännöt rakentuvat aidolle työelämäkytkökselle, mikä
motivoi opiskelijoita sitoutumaan tehtävään tavanomaista opiskelua vahvemmin, ja työelämä saa
yhteistyöstä jonkinlaisen tuotoksen. Opettajien on oltava yhteisöllisen oppimisen asiantuntijoita
toimiessaan ohjaajina työelämäläheisillä opintojaksoilla.
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IDEMO – spetsprojekt kring ämnesövergripande pedagogik och
demokratifostran
IDEMO - spetsprojekt kring ämnesövergripande pedagogik och demokratifostran Nina Enkvist1, IDEMO spetsprojekt kring ämnesövergripande pedagogik och demokratifostran Mikko Hiljanen2
1

Åbo Akademi, 2Jyväskylän yliopisto

I finländsk utbildningspolitik syns för tillfället drivkrafter som uppmuntrar till samverkan mellan
ämnesdiscipliner och holistiskt tänkande. Behovet av samverkan motiveras utifrån praktiska
bildningsprinciper, där särskilt en demokratisk fostran upplevs utgöra en allt viktigare garanti för att
upprätthålla ett rättvist, jämlikt och konkurrenskraftigt samhälle. Kritik mot en ökad specialisering och
behovet av pragmatisk kompetensutveckling har också drivit på en utbildningsfilosofi som betonar
ämnesövergripande och helhetsskapande utgångspunkter i undervisningen. (jfr Klausen, 2011; Kristensson
Uggla, 2012; Niemelä & Tirri, 2018).
Inom spetsprojektet IDEMO strävar vi efter att utveckla ämneslärarstuderandens kompetens att undervisa
och samverka enligt de helhetsskapande pedagogiska utgångspunkter som styrdokumenten förutsätter.
Under projektets treårsperiod (2018-2021) utvecklas en kurs i ämnesövergripande pedagogik inom Åbo
Akademis ämneslärarutbildning, där ämneslärarstuderanden från samtliga ämnesdiscipliner deltar och
utifrån olika ämnesdidaktiska inriktningar utvecklar en beredskap att undervisa helhetsskapande i sin
framtida profession.
Tutkimusten mukaan suomalaisnuoret ovat yhteiskunnallisilla tiedoiltaan maailman kärkeä, mutta samaan
aikaan passiivisia osallistumaan yhteiskunnallisten asioiden hoitoon (ICCS 2016). IDEMO-hankkeen
demokratiakasvatuksellisena tavoitteena onkin kehittää koulujen toimintakulttuuria opiskelijoita
aktivoivempaan ja osallistavampaan suuntaan. Kun demokratiakasvatus ajatellaan näin, koskettaa se kaikkia
oppiaineita ja kietoituu ainerajatylittävän pedagogiikan kehittämiseen.
Tehtävän kehitystyön pohjan luo lukiolaisille suunnattu kysely lukioiden demokratiakasvatuksesta ja
opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksista. Kyselyn pohjalta Jyväskylän Yliopiston
Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijat yhteistyössä lukio-opettajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat
lukuvuoden 2019-2020 aikana erilaisia lukiolaisia aktivoivia ja osallistavia opetuskokeiluita lukioissa ympäri
Suomea.
Grundläggande frågeställningar som styr utvecklingsarbetet inom IDEMO är vad som kännetecknar en
ämnesövergripande pedagogik samt vilka faktorer som bidrar till en demokratisk verksamhetskultur i
skolorna. Under anförandet presenteras preliminära resultat från pilotkursen och enkäten utifrån dessa
problemställningar.
Nyckelord: ämnesövergripande pedagogik, demokratiakasvatus, lukio, verksamhetskultur
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Openness and accessibility of education (in English)
Online training programme for developing pedagogical competencies in a
Palestinian higher education institution
Vesna Holubek1, PhD Pauliina Alenius1, PhD Jyri Lindén1, PhD Vesa Korhonen1
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The presentation addresses the issue of developing and implementing an online training programme on
teaching and learning in higher education. The training was organised through a Finnish-Palestinian
cooperation project “eTraining FinPal”. The project is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland
through its Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI). The first phase of
the training (training of trainers) was organised in 2018-2019 for 16 Palestinian academics. A combination of
online learning platforms including asynchronous and synchronous communication forms were utilised in
the training taking into consideration both Palestinian and Finnish educational environments (such as
available facilities and technical equipment). The training was designed in collaboration with the Palestinian
university (Islamic University of Gaza) based on needs assessment and quantitative and qualitative research.
The authors will discuss the benefits and challenges of online education, especially in the context of
transnational professional development programme on university pedagogy. Transnational education refers
to all types of education in which students are located in a country different from the one where the
awarding institution is based. In our case, the students are university teachers participating in a professional
development programme organised mainly online.
In our presentation, we will discuss some pedagogical and practical challenges related to the transnational
professional education programme provided online. Lessons learned and feedback from the participants will
also be discussed. We will also address the politically and economically challenging context of the target
institution that is located in the Gaza Strip in the Palestinian Territories (Israeli blockade affects the
universities in Gaza in various ways, such as difficulties of travelling abroad and lack of financial and material
resources).
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The story of creating a MOOC: Case Hanken
Kicka Lindroos1, Susanna Taimitarha1, Gustav Medberg1, Mikaela Krohn
1
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Creating the first real MOOC in an organisation also means finding the right learning platform. The platform
should support and enable the organisation´s main views of why a MOOC is important, and give the right
global visibility for both the course(s) and the organisation. A modern pedagogical approach, good usability,
access from everywhere and technical ease are important.
When choosing the course to create, we needed to see that the coming MOOC matched an on-campus
Hanken course, and more important, we needed to promote a renowned professor´s life work and share it
with the world. Our aim was to give our students the benefits of a MOOC in an international environment
while taking a course at home, getting ECTS.
We were used to mostly blended learning courses in Moodle, created by the teacher in whichever
pedagogical way they wanted, and jumped straight into FutureLearn´s social learning world including a very
formal course creating process.
The discussions and comments are everything for learning on the Futurelearn platform, and every choice of
activity, article or quiz in our course, needed to be motivated to FL to pass the platform´s quality assurance.
We needed to create a learning story, and create self-paced activities with enough variation to keep
interest.
We ended up with a team of media producers, teachers, teaching assistants, technical assistants, study
administrators, project lead during the course creation process, and we had to consult marketing
professionals and lawyers for copyright issues and online marketing etc. The core project used Teams for
weekly meetings and asynchronous discussions, shared material, questions, ideas.
After some intensive months, the course was ready and opened for the world. Hanken students enjoyed the
mix of global online course and onsite classroom, and the tutors and lead educators amazed of the
discussions with participants from 129 countries.
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What the national surveys on electronic examining tell us
Anni Rytkönen1, Liisa Myyry3, Marjut Anderson2
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Videovalvotussa tenttitilassa tenttimiseen tarkoitettu EXAM on kansallisessa EXAM-konsortiossa toteutettu
ja edelleen kehitettävä järjestelmä. EXAM-konsortioon kuuluu 13 yliopistoa ja 14 ammattikorkeakoulua,
jotka ovat nimenneet kukin yhdyshenkilön osallistumaan kehittäjäryhmässä konsortion toimintaan ja
vaikuttamaan kehitykseen oman organisaationsa näkökulmasta. Osana järjestelmän ja koko
tenttimiskonseptin kehittämistä kehittäjäryhmä on toteuttanut vuosittain käyttäjäkyselyjä opiskelijoille ja
opettajille. Keväällä 2018 toteutetuissa kyselyissä haluttiin selvittää aiempaan verrattuna teknisten
ominaisuuksien ja järjestelmän käytettävyyden lisäksi kokemuksia ja tuoda lisää pedagogista näkökulmaa
kokonaisuuteen.
Opettajilta kysyttiin EXAM-käyttöönotosta ja sen kokemuksista, asenteista teknologian käyttöön
opetuksessa yleisesti, sekä joidenkin EXAM-ominaisuuksien käytettävyydestä. Opiskelijoilta kysyttiin
vastaavasti EXAM-ominaisuuksista sekä asenteista teknologian käyttöön opiskelussa, ja lisäksi
tenttijännityksestä ja tenttimisen preferensseistä yleisesti.
Vastauksia tuli opettajille kohdistettuun kyselyyn 10 yliopistosta ja 13 AMK:sta yhteensä 331, joista 45%
AMKeista ja 55% yliopistoista, ja opiskelijoille kohdistettuun kyselyyn 13 yliopistosta ja 12 AMK:sta yhteensä
2299, joista 36% AMKeista ja 64% yliopistoista.
Tenttimisen käyttöönottoon liittyviä vastauksia analysoidessa havaittiin, että organisaatiokohtaisista
toimintatavoista oli tarve tietää lisää, jotta käyttäjäkyselyjen vastauksia osattaisiin tulkita ja hyödyntää
vieläkin paremmin. Siksi syksyllä 2018 toteutettiin organisaatiokohtainen kysely, jossa kysyttiin aiempiin
kyselyihin lisätietoja EXAM-asennuksesta sekä EXAM-käyttöönotosta ja siihen liittyvistä päätöksistä ja
kokemuksista. Kyselyyn tuli vastauksia 17 organisaatiosta. Selkein ero organisaatioiden välillä oli, että osa
organisaatioista otti sähköisen tenttimisen käyttöön EXAMin myötä, kun taas osassa organisaatioista
konsepti oli käytössä jo aiemmin, ja EXAMin käyttöönotto oli vain järjestelmän vaihto osana konseptia.
Esityksessä käsitellään tuloksia kaikista kyselyistä, erityisesti keskittyen EXAM-tenttimisen käyttöönottoon ja
siihen liittyviin käytäntöihin.
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Symposiumit / Symposium / Symposia
Oppimisanalytiikka koulutuksen johtamisen työvälineenä
prof Hanni Muukkonen1, Hra Jussi Okkonen2, Nti Anni Silvola1, prof Tomi Voutilainen3, Hra Riku Hietaniemi1,
Rva Taina Eriksson4
1

Oulun Yliopisto, 2Tampereen ylioisto, 3Itä-Suomen yliopisto, 4Turun yliopisto

Oppimisanalytiikka-käsitteellä tarkoitetaan oppimiseen ja koulutukseen liittyvän tiedon keräämistä,
analysointia ja raportointia, sekä seurattavan ilmiön näkyväksi tekemistä (Siemens & Baker, 2013; Larusson
& White, 2014). Keskeinen tekijä oppimisanalytiikan käyttöönotossa ja toistuvassa käytössä sekä
suunnittelun että johtamisen välineenä on, että eettisen toiminnan mallit on kuvattu ja perusteltu, vastuut
on määritelty selkeästi ja tarvittavaa käyttöohjausta on tarjolla. Tähän on erilaisia viitekehyksiä (mm. JISC) ja
Suomessa Analytiikkajaosto työstä kansallista viitekehystä
(https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Analytiikkajaosto). Näiden yhteisten toimintamallien lisäksi tarvitaan
konkreettista kehittämistyötä käytännön kokeilujen muodossa, tietosuojan ja eettisen toiminnan hyvien
toimintatapojen määrittelyä sekä oikeusperusteiden arviointia ja kuvaamista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa AnalytiikkaÄly (https://analytiikkaaly.fi)
tunnistetaan ja pilotoidaan tapoja käyttää analytiikkatietoa yliopiston johdon päätöksenteossa, esim.
opetuksen ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä. Symposiumissa kuvataan hankkeessa tehtyä tutkimus- ja
kehitystyötä.
1. Analytiikkatiedon hyödyntäminen koulutusohjelmien johtamisen näkökulmasta. (Jussi Okkonen,
Tampereen yliopisto, Anni Silvola ja Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto)
Esityksessä tarkastellaan käyttäjätarvekartoitusten tuloksia siitä kuinka analytiikalla mahdollistetaan
makrotason ohjaus, suunnittelu ja ennustaminen.
2. Oppimisanalytiikasta työkaluja yliopisto-opintoihin sitoutumisen tueksi (Anni Silvola ja Hanni
Muukkonen, Oulun yliopisto)
Opiskeluaika yliopistossa pitää sisällään opiskelijoille erilaisia vaiheita, joissa opintomenestys,
opiskelumotivaatio, akateemiset tunteet ja elämäntilanteet vaihtelevat. Kartoittamalla erilaisten
opiskelijoiden kokemuksia selvitämme, millaista oppimisanalytiikkaa voitaisiin hyödyntää yliopistoopiskeluun kiinnittymisen ja sen ylläpitämisen tukena.
3. Koneoppiminen opetuksen kehittämisen tukena – Kokeiluja ja tuloksia Oulun yliopistosta (Riku
Hietaniemi, Oulun yliopisto)
Yliopisto-opiskelijoiden suoriutumisesta kertyy valtavia määriä dataa ja perinteiset tilastolliset menetelmät
eivät aina riitä tuomaan esiin kaikkia pinnan alla piileviä mielenkiintoisia ilmiöitä. Nykyaikaiset
koneoppimismenetelmät tarjoavat uudenlaisen ikkunan yliopisto-opetukseen, jonka kautta voidaan saada
tietoa mm. tutkinto-ohjelmien kannalta kriittisistä kursseista tai valintaperusteiden soveltuvuudesta.
4. Verkko-opintokokonaisuuden kehittäminen analytiikkadatan avulla- case LITO (koordinaattori Taina
Eriksson, Turun yliopisto)
LITO opintokokonaisuudessa toteutetaan kahdeksan suurehkon volyymin verkkokurssia. Mitä
mahdollisuuksia analytiikkadata antaa verkkopohjaisen opintokokonaisuuden kehittämiseen? Voidaanko
esimerkiksi arvioida opintojaksojen osallistujamääriä opiskelijoiden aiempien suoritusten ja analytiikkadatan
avulla?
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Ylioppilastutkinnon ja yhteisvalintojen merkitys yliopistojen
opiskelijavalinnoissa
Katri Kleemola1, Ninna Malinen1, Jouni Pursiainen2, Jenni Kunnari2, Minna Hallia2
1

Helsingin yliopisto, 2Oulun yliopisto

Ylioppilastutkinnon merkitys korkeakoulujen opiskelijavalinnassa on kasvamassa todistusvalinnan myötä jo
vuonna 2020. Lisäksi eri alojen yhteisvalinnat lisääntyvät. Muutosten tavoitteena on vähentää nuorten
välivuosia ja keventää opiskelijavalintaa. Symposium tarjoaa katsauksen valintojen muutoksiin ja
viimeaikaisiin aihetta koskeviin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Koulutusalat haluavat edelleen lupaavimmat opiskelijat riveihinsä, mutta valintojen muuttuessa syntyy
epävarmuutta siitä, millaisia opiskelijoita oikeastaan valitaan. Epävarmuuteen voidaan vastata
seurantatutkimuksin, joissa tarkastellaan ylioppilastutkinnon aineyhdistelmiä ja arvosanoja eri aloilla.
Kauppatieteissä todistusvalinnalla valittiin suuri osa hakijoista jo vuonna 2018. Lisäksi kauppatieteissä on
käytössä yhteisvalinta. Tutkimuksessa tarkastellaan uutta todistusvalintaa hakijoiden ylioppilastutkinnon
aineyhdistelmien ja arvosanojen kautta. Lisäksi tarkastellaan todistusvalinnan alueellisia vaikutuksia
yliopiston ja hakijan näkökulmasta. Kauppatieteiden todistusvalinta antaakin esimakua tulevasta
opiskelijavalintojen muutoksesta.
Lääketieteessä siirryttiin yhteisvalintaan kevään 2018 opiskelijavalinnassa, jolloin hakijat pystyivät
ensimmäisen kerran hakemaan useampaan lääketieteen hakukohteeseen. Lääketieteen koulutusohjelmiin
hakee vuosittain yli 7000 hakijaa. Kun yhteisvalinta otettiin käyttöön vuonna 2018, hakijat hakivat
keskimäärin kolmeen lääketieteen hakukohteeseen. Tutkimuksessa selvitetään yhteisvalinnan vaikutuksia
hakukäyttäytymiseen. Lisäksi tarkastellaan hakijoiden taustatekijöiden, alueellisuuden ja ylioppilastutkinnon
aineyhdistelmien muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään myös ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettujen aineiden
ja valintakoemenestyksen yhteyksiä.
Myös tietoa aiempien vuosien opiskelijavalinnoista voidaan hyödyntää valintojen muutosten
ymmärtämisessä. Viime kädessä tutkimuksen pitää vastata siihen, miten voidaan tunnistaa opiskelijat, jotka
pärjäävät yliopisto-opinnoissa.
Kasvatusaloilta vuosina 2013–2015 opiskelupaikan saaneiden (N=5116) tekemiä ylioppilastutkinnon
ainevalintoja tarkasteltiin alan valintaperusteiden valossa. Valintaperusteissa oli kolme toisistaan erilaista
tapaa huomioida hakijan ylioppilastutkinto VAKAVA-kokeen ja soveltuvuuskokeen ohella. Kirjoitettujen
aineiden ja niissä menestymisen osalta kasvatusalat ovat eri valintaperusteista huolimatta saaneet
keskimäärin samankaltaisen opiskelijaprofiilin omaavia opiskelijoita. Jatkotutkimusten avulla selvitetään
kasvatusaloilta opiskelupaikan saaneiden lukion ainevalintojen yhteyttä myös yliopisto-opintoihin.
Oikeustieteessä vuosina 2013-2014 aloittaneiden opiskelijoiden (N=426) ylioppilastutkintomenestyksen ja
myöhemmän opintomenestyksen ja opintojen etenemisen yhteyksiä tutkittiin. Tulokset osoittivat, että
ylioppilastutkintomenestys oli yhteydessä sekä opintomenestykseen että opintojen etenemiseen. Ne
opiskelijat, joilla oli arvosana pitkässä matematiikassa, olivat nopeampia ja menestyksekkäämpiä
opinnoissaan verrattuna muihin. Lisäksi tarkasteltiin samaan aikaan aloittaneita englannin kielen
opiskelijoita (N=112). Heidän osaltaan ylioppilastutkinnon ja opintomenestyksen yhteydet olivat heikot.
Avainsanat: opiskelijavalinnat, ylioppilastutkinto, yliopistot
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UniHow - Opettajien ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena
FT, Dosentti Anna Parpala1, KT, Dosentti Liisa Postareff2, KT Telle Hailikari1, MSc. Julius Ylänne1, FT, Dosentti
Viivi Virtanen3
1

Helsingin Yliopisto, 2Turun Yliopisto, 3Aalto -yliopisto

1. Anna Parpala, anna.parpala@helsinki.fi
2. Liisa Postareff, TY; Telle Hailikari, HY; Julius Ylänne, HY ja Viivi Virtanen, Aalto
3. Symposiumissa esitellään UniHow -oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmän toimintaperiaate, ja
erityisesti sitä, miten sillä voidaan tukea yliopisto-opiskelijoiden (myös jatko-opiskelijat) ja opettajien
hyvinvointia yliopistossa. UniHow on vahvasti tutkimukseen perustuva järjestelmä. Symposiumissa
esitellään järjestelmän toimintalogiikan lisäksi myös UniHow:n yliopisto-opiskelijoihin liittyvää hyvinvoinnin
tutkimusta (HowULearn sekä HowULearnPhd) sekä yliopisto-opettajiin liittyvää (HowUTeach) tutkimusta.
UniHow-tutkimusta tehdään Helsingin yliopistossa, Turun yliopistossa, Aalto-yliopistossa sekä Tampereen
yliopistossa. Näiden tutkimusten tavoitteena on tutkia opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia suhteessa
opiskeluun ja opettamiseen. Lisäksi tarkastelemme opiskelijoiden oppimisympäristökokemuksia sekä
opettajien työyhteisökokemuksia. Myös opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden hakumotiivit ovat tutkimuksen
fokuksessa. Tutkimuksissa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten haastatteluja, kyselylomakkeita sekä
stressitasoa mittaavia älysormuksia. Ilmiöiden välisten yhteyksien lisäksi tutkimusten tavoitteena tukea sitä,
että UniHow:n käyttöön voidaan rakentaa toimivia ja luotettavia mittareita. Mittareiden vastausten
perusteella voidaan sekä opiskelijoille että opettajille antaa varsin yksilöllisiä vinkkejä siitä, miten omaa
hyvinvointia voi edistää. UniHow-järjestelmä on ensisijaisesti oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä eikä
tutkimusinstrumentti. Symposiumin tavoitteena on, että osallistujille muodostuu kokonaisvaltainen käsitys
UniHow:sta sekä siihen liittyvistä tämän hetkisistä tutkimuksista. Symposiumissa tarkastellaan jo olemassa
olevaa opiskelijoille automaattisesti annettavaa hyvinvointia tukevaa palautetta. Tällä hetkellä vastaavaa
tukipalautetta kehitetään myös jatko-opiskelijoille sekä opettajille. Symposiumin tavoite onkin
keskusteluttaa, millaista tukea jatko-opiskelijat ja yliopisto-opettajat tarvitsevat hyvinvointinsa tueksi
yliopistossa.
4. Symposiumin teema: Kummatkin teemat tulevat käsitellyksi symposiumissa
1. Korkeakoulupedagogiikkaan liittyvä empiiristä tai teoreettista tutkimusta esittelevä alustus.
2. Hyviä pedagogisia käytäntöjä jakava alustus.

115

Työpajat / Workshops
Luokkahuoneesta käytävälle – Yhteisöllisyyttä ja aktiivista oppimista
tukevat oppimistilat
Johanna Rämö1, Anne Nevgi1, Niclas Sandström1, Jokke Häsä1
1

Helsingin Yliopisto

Vastuuhenkilö: Johanna Rämö, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, johanna.ramo@helsinki.fi
Muut esiintyjät:
Anne Nevgi, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Niclas Sandström, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Jokke Häsä, yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikan keskus, Helsingin yliopisto
Työpajan kuvaus:
Mihin käytävää voi käyttää? Voiko se olla muutakin kuin läpikulkupaikka? Työpajassa pääset tutustumaan
oppimisympäristöön, joka on luotu matematiikan ja tilastotieteen osaston pääkäytävälle.
Käytävän oppimistila on kaikille avoin ja sijaitsee keskellä osastoa. Sekä opiskelijat että henkilökunta
kulkevat käytävällä päivittäin, joten tilaan tulemisen kynnys on matala ja sinne on helppo jäädä
työskentelemään yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Pöydät on järjestetty ryhmiin ja niihin voi piirtää,
mikä kannustaa yhteistyöhön. Käyvällä päivystää ohjaajia kirkasvärisissä huomioliiveissä opiskelijoita
auttamassa. Tämä kaikki luo käytävään innostuneen ilmapiirin ja tuo matemaattisen yhteisön kaikkien
ulottuville.
Työpaja alkaa alustuksella oppimisympäristöistä. Sen jälkeen työpajan osallistujat pääsevät tutustumaan
käytävälle luotuun oppimistilaan ja kokeilemaan, millaista siellä on opiskella. Lopuksi keskustellaan yhdessä
siitä, millaisia oppimisen ja opettamisen kokemuksia tilassa syntyy.
Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oppimistiloista. Työpajaan ei tarvitse valmistautua,
mutta osallistujat voivat halutessaan tutustua aiheeseen etukäteen seuraavan linkin kautta:
https://blogs.helsinki.fi/kumpulaopettaa/2019/02/07/tehostettu-kisallioppiminen-2/
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Saavutettava oppimisympäristö iloisen opiskelun ja flow-tilan
mahdollistajana
Heli Antila1, Minna Seppälä1
1

Tamk

Oppimisympäristön merkitys on tärkeä koko oppimistapahtumaa silmällä pitäen. Jos opiskelija ja opettaja
kokevat olonsa kotoisaksi omassa oppimismaisemassaan, on mahdollista saavuttaa yhteisöllinen henki,
jossa oppimisesta ja opettamisesta tulee iloinen tapahtuma.
Millaisia sitten ovat ne oppimista edistävät oppimisympäristöt, jotka saavat niin opiskelijoissa kuin
opettajissakin aikaan flow-tilan? Toimiiko pedagoginen saavutettavuus ja esteettömyys osaltaan myös
yhteisöllisyyden rakentajana ja sallivamman toimintakulttuurin muokkaajana?
Puhuttaessa saavutettavuudesta puhutaan “kaikkien korkeakoulusta”. Tässä ideaalitilanteessa korkeakoulun
jokainen toimija, niin opettajat kuin opiskelijatkin, tuntevat olonsa kotoisaksi korkeakouluympäristössä,
heidän moninaisuutensa nähdään vahvuutena ja heidän opiskelunsa edellytykset täyttyvät, jolloin myös
opiskelu tuntuu mielekkäältä ja sopivan haastavalta.
Saavutettavuusajattelun mukaan kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluiden,
verkkoympäristöjen, sovellusten ja julkaisujen käyttöön. Saavutettavuus tarkoittaa myös asenteiden
avoimuutta. Saavutettava opiskeluympäristö on sellainen, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan
riippumatta yhdenvertaisesti.
Opiskelijan oikeutena on saada opetusta omien kykyjensä ja edellytystensä mukaan, myös korkeakoulussa.
Nykyisin opiskelijan moninaisuus osataan jo yleisesti huomioida ja tarjota opiskelijalle hänen osaamistaan
tukevia tehtäviä. Yhdenvertaisuus ei tarkoitta sitä, että jokainen opiskelija tekee täsmälleen samat tehtävät
samassa aikataulussa.
OHO! Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta -hankkeen korkeakoulujen opettajille tekemän kyselyn
perusteella yli 90 % vastaajista piti tärkeänä tai melko tärkeänä kehittää mahdollisimman monelle
opiskelijalle soveltuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. Opiskelijoiden erilaisuus pyrittiin huomioimaan
opetuksessa. Yli 70 % kertoi huomioivansa opetuksessaan hyvin tai melko hyvin opiskelijoidensa erilaiset
tarpeet, valmiudet ja elämäntilanteet. Yhtä suuri osuus muokkasi opetusmenetelmiään erilaisia tarpeita
vastaaviksi.
Toisaalta vain kolmannes vastaajista koki pystyvänsä tarjoamaan opiskelijoilleen riittävästi yksilöllistä
ohjausta. Liki puolet (48,2 %) näki, että tämä tavoite toteutui huonosti tai melko huonosti. Vaikka
opiskelijoiden erilaisuuden huomiointi nähtiin siis tärkeäksi tavoitteeksi ja se oli huomioitu opetuksessa,
kykeni vain harva antamaan opiskelijoilleen riittävästi yksilöllistä ohjausta. Syynä tähän koetaan olevan
opettajan aika- ja resurssivaje.
Mitä opiskelijan moninaisuuden huomioiminen sinulle tarkoittaa? Millainen on saavutettava
oppimisympäristö? Mahdollistaako se flow-tilan ja opiskelun ilon?
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Yliopistojen opetustehtävissä toimivan henkilöstön työn
tutkimusperustaisuus ja sen kehittäminen
Rva Erja Kosonen1, Rva Lenita Hietanen1, Rva Mirja Hämäläinen1, Rva Johanna Laakkonen1, Rva Susanna
Iivonen1, Hra Santeri Palviainen1
1

Yliopistojen Opetusalan Yhdistys Yll

Vastuussa: Yliopistojen opetusalan liiton (YLL) tiedepoliittinen työryhmä (Erja Kosonen, pj., Lenita Hietanen,
Mirja Hämäläinen, Susanna Iivonen, Johanna Laakkonen, Mika Mattila, Santeri Palviainen, Hanna
Tanskanen)
Yliopistot antavat korkeinta opetusta, joka perustuu tutkimukseen. Mitä tutkimusperustaisuus tarkoittaa eri
yliopistoissa ja niiden eri tiedekunnissa opetustyötä tekevillä henkilöillä, vaihtelee melkoisesti. Myös
mahdollisuudet käyttää työaikaa oman tutkimuksen tekemiseen ja oman alan ajankohtaisen tutkimuksen
seuraamiseen eroavat jopa yliopistojen sisällä.. Työpajassa tarkastellaan muun muassa 1) miten paljon
omaa opetusta voi kehittää tutkimusperustaisesti perusrahoituksella, 2) millä tavalla, kuinka paljon ja kuinka
yhdenvertaisesti tutkimusvapaita periodeja on mahdollistettu. Entä miten vapaasti yliopiston
opetushenkilökunta voi itse määritellä tutkimuksensa kohteeksi oman tieteenalan tai oman opetuksen
kehittämiseen kohdentuvan tutkimuksen.
Yliopistojen opetusalan yhdistyksen tiedepoliittinen työryhmä on saanut tehtäväkseen viitoittaa opetusalan
henkilöstön työn tutkimusperustaisuutta maassamme. Työpajan vetäjätiimi on tehnyt tätä työtä reilun
vuoden. Työpaja on tarkoitettu kaikille yliopistojen opetustehtävissä oleville henkilöille. Työpajassa
toimitaan pienryhmissä. Selvitämme, miten tutkimusperustaisuus määritellään eri yliopistoissa,
tiedekunnissa ja tieteenaloilla. Pohdimme myös kehittämisehdotuksia yhdenvertaisen tiedepolitiikan
hengessä, miten opetustehtävissä toimivien henkilöiden tutkimusmahdollisuuksia voidaan parantaa. Tärkeä
näkökulma on, millaista lisäarvoa opiskelijoille on siitä, että heidän saamansa opetus on tutkimusperustaista
ja että heidän opettajallaan on valmiudet tehdä tutkimusta ja aikaa alansa tutkimuksen seuraamiseen.
Työpajan tulokset julkaistaan eri foorumeilla, mm. blogikirjoituksina Acatiimissa ja Opettaja-lehdessä.
Työpajassa työskennellään learning cafe -hengessä. Tiedepoliittisen ryhmän jäsenet vetävät ryhmien
työskentelyä ohjailemalla keskustelua yhdessä sovituilla kysymyksillä. Työpajan anti kootaan fläppipapereita
tai sähköistä alustaa hyödyntäen.
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Työpaja: aktivoi ja kehitä opetusta interaktiivisilla kyselyillä, äänestyksillä
ja pikapalautteen keruulla
Hra Teemu Masalin1, Rva Maarit Raukola1, Rva Minna-Maria Mattila1, Rva Taru Suppula1, Rva Kajsa
Niemenlehto1
1

Lääketieteellinen tiedekunta

1. Työpajasta vastaavan henkilön yhteystiedot (jos henkilö on eri kuin abstraktin esittelijä)
Teemu Masalin
Lääketieteellinen tiedekunta
teemu.masalin@helsinki.fi
0505281981
2. Työpajan muut esiintyjät ja tieto heidän edustamistaan organisaatioista
Maarit Raukola, Lääketieteellinen tiedekunta
Minna-Maria Mattila, Lääketieteellinen tiedekunta
Taru Suppula, Lääketieteellinen tiedekunta
Kajsa Niemenlehto, Lääketieteellinen tiedekunta
3. Miten työpaja toteutetaan
Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan eri välineillä interaktiivisia kyselyjä, äänestyksiä, tenttejä ja kaikilla
laitteilla toimivia palautelomakkeita. Työpaja alkaa lyhyellä vertailevalla esittelyllä, kuinka opetuksen
aktivoinnissa, kehittämisessä ja tutkimusaineiston keräämisessä on käytetty eri järjestelmiä lääketieteen
simulaatio-opetuksissa ja seminaareissa. Työpaja sisältää interaktiivisia esityksiä, ryhmätöitä ja ohjattua
käytännön harjoittelua. Työpajassa tutustutaan esimerkiksi Socrativeen, Kahootiin, Moodleen, WebOodiin,
Presemoon ja Office 365 Formsiin.
4. Kenelle työpaja on tarkoitettu
Työpaja soveltuu kaikille opetuksessa mukana oleville.
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UNIPS: yhteiskäyttöistä, avointa yliopistopedagogista materiaalia verkossa
Virve Pekkarinen1, Pekka Mertala2, Heidi Salmento3, Sara Selänne5, Terhi Virkki-Hatakka4, Eila Pajarre5, Mari
Murtonen3
1

Aalto-yliopisto, 2Oulun yliopisto, 3Turun yliopisto, 4Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 5Tampereen yliopisto

Esitäjät: Virve Pekkarinen (Aalto), Pekka Mertala (OY), Terhi Virkki-Hatakka (LUT), Sara Selänne (TAU), Eila
Pajarre TAU, Mari Murtonen, (UTU/TAU)
UNIPS (University pedagogical support) -hanke (2017–2019) on kahdeksan suomalaisen yliopiston (TY,
Aalto, Hanken, JY, LUT, OY, UEF, TAU) yhteinen yliopistopedagogiikan kehittämis- ja tutkimushanke, jota
koordinoi Turun yliopisto. UNIPS on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa
”Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen” kärkihanketta.
UNIPS-hankkeessa kehitetään avoin digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee yliopistojen
opetushenkilöstön ja tohtorikoulutettavien pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä. Hankkeen aikana
siinä mukana olevat yliopistot tuottavat englanninkielistä yliopistopedagogista verkkomateriaalia, joka
tarjoaa itseopiskelumahdollisuuden opettajien pedagogisen kehittymisen tueksi kaikkien korkeakoulujen
yhteiskäyttöön ja kaikille yliopistopedagogiikan sisällöistä kiinnostuneille.
UNIPS-oppimisympäristö ja kaikki siellä olevat materiaalit on toteutettu englanniksi. Tämä on
mahdollistanut muidenkin kuin suomenkielisten opettajien ja tohtorikoulutettavien osallistumisen
yliopistopedagogiseen koulutukseen ja tämä avaa myös mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.
UNIPS-materiaalien pohjalta on toteutettu useita verkkokursseja hankkeessa mukana olevien yliopistojen
yhteistyönä, muun muassa “How to plan my course?” verkkokurssi toteutettiin kolmen yliopiston yhteisenä
verkkokurssina sykysllä 2018 ja “Creating and utilizing working life contacts” toteutetaan keväällä 2019
viiden yliopiston yhteisenä verkkokurssina. UNIPS-hankkeen materiaaleja on myös integroitu osaksi
yliopistojen pedagogisia kursseja ja niitä voi hyödyntää vapaasti myös itseopiskelumateriaalina. OKM
kärkihankerahoitettuna hankkeena UNIPSin yksi tärkeä tavoite on myös se, että UNIPS-materiaalit otetaan
laajasti hyötykäyttöön suomalaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Tämä työpaja on yksi keino edistää
tietoisuutta tästä materiaalista.
Työpaja koostuu kolmesta osasta:
Esittely: Työpajassa esitellään lyhyesti UNIPS-hanketta sekä eri yliopistoissa (Aalto-yliopisto, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto) lukuvuonna 2018-2019
henkilöstölle suunnattuja UNIPS-materiaalin pohjalta toteutettuja (verkko)koulutuksia.
Testaus: Esittelyn jälkeen osallistujat pääsevät itse tutustumaan ja testaamaan UNIPS-ympäristöön
tuotettua englanninkielistä yliopistopedagogista materiaala.
Soveltaminen: Aktivoivia menetelmiä käyttäen osallistujien kanssa pohditaan yhdessä mahdollisia
materiaalin sovelluskohteita sekä kerätään ideoita ja palautetta materiaalin kehittämiseksi yliopistojen
yhteiseen käyttöön.
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Työpaja on tarkoitettu korkeakoulujen ja yliopistojen henkilökunnalle, jatko-opiskelijoille sekä kaikille
korkeakoulupedagogiikasta / yliopistopedagogiikasta ja opetuksesta kiinnostuneille. Osallistujilta ei vaadita
ennakkovalmistautumista.
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Digipedagogiikan opintojakson demo
Iina Ryhtä1, Imane Elonen1, Janette Kiikeri2, Kukka-Maaria Kokkonen2, Leena Salminen1, Marjorita
Sormunen2, Terhi Saaranen2, Maria Kääriäinen3, Kristina Mikkonen3, Tuulikki Sjögren4, Hilkka Korpi4, Meeri
Koivula5, Minna Koskimäki5, Camilla Koskinen6, Monika Koskinen6, Marja-Leena Lähteenmäki7, Outi Wallin7,
Hanne Mäki-Hakola7
1
7

Turun Yliopisto, 2Itä-Suomen yliopisto, 3Oulun yliopisto, 4Jyväskylän yliopisto, 5Tampereen yliopisto, 6Åbo Akademi,
Tampereen ammattikorkeakoulu

1. Työpajasta on vastuussa Iina Ryhtä (Turun yliopisto), Imane Elonen (Turun yliopisto), Kukka-Maaria
Kokkonen (Itä-Suomen yliopisto), Janette Kiikeri (Itä-Suomen yliopisto)
2. Työpajan esiintyjät Iina Ryhtä (Turun yliopisto), Imane Elonen (Turun yliopisto), Kukka-Maaria Kokkonen
(Itä-Suomen yliopisto), Janette Kiikeri (Itä-Suomen yliopisto)
3. Työpajassa esitellään lyhyesti Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen kärkihankkeen ”Osaavat
opettajat yhdessä (TerOpe)” -hankkeen sisältöä ja tavoitteita sekä tavoitteiden toteutumista tähän
mennessä. Esittelyn jälkeen osallistujat pääsevät testaamaan ohjatusti hankkeen työryhmän kehittämän
”Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille” -opintojakson digitaalista
oppimisalustaa ja oppimateriaaleja sekä keskustelemaan ja antamaan niistä palautetta opintojakson
jatkokehittämistä varten.
4. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki digivälitteisestä oppimisesta ja opettamisesta sekä sen kehittämisestä
kiinnostuneet. Pajassa perehdytään ja arvioidaan hankkeen kehittämää ”Digipedagogiikan perusteet
sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille” -opintojaksoa. Opintojakso perustuu EU:n European
Framework for the Digital Competence of Educators -viitekehyksen kuuteen osa-alueeseen. Osa-alueet
ovat: Ammatillinen sitoutuminen, Digitaaliset resurssit, Opettaminen ja oppiminen, Arviointi, Oppijoiden
voimaannuttaminen ja Oppijan digitaalisen osaamisen helpottaminen.
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Korkeakoulupoliittinen pakohuone
Sampo Mielityinen1, Leena Nikander2, Irene Hein1, Suvi Eriksson3
1

Haaga-Helian Ammatillinen Opettajakorkeakoulu, 2HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 3Suomen Ekonomit

Korkeakoulupoliittinen pakohuone on työpaja, jossa osallistujat toteuttavat pienissä ryhmissä sarjan
korkeakoulupolitiikan ja -pedagogiikan ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tehtäviä. Pakohuoneen (escape
room) idean mukaisesti oikea vastaus päästää osallistujat etenemään seuraavaan tehtävään ja lopulta pois
huoneesta.
Työpaja on osallistujille sekä yhteistoiminnallista perehtymistä korkeakoulupolitiikan ja -pedagogiikan
teemoihin että omakohtaista tutustumista pakohuonepedagogiikkaan. Ajankohtaiset sisällöt esimerkiksi
korkeakouluvision toimeenpanon tiekartasta yhdistyvät pajassa yhden pedagogisen käytännön
kokeilemiseen: mitä tapahtuu, kun oppimisen tila jäsennetään paikaksi, josta pitää päästä pois – ja josta
pääsee pois vain löytämällä yhdessä ratkaisut tehtäviin? Osallistujat saavat rikastaa näkemyksiään
korkeakouluvision suuntaviivoista sekä saavat ideoita ja inspiraatiota pelillisen pedagogiikan soveltamiseen
omassa opetuksessaan.
Työpaja on tarkoitettu kaikille korkeakoulupolitiikasta tai pakohuonepedagogiikasta kiinnostuneille. Siihen
voi osallistua ilman erityistä valmistautumista. Työpaja toteutetaan suomeksi. Pakohuone on osa
korkeakoulupedagogiikkaa kehittävää KOPE-hanketta.
Työpaja liittyy sisältöjensä puolesta teemaan ”Korkeakoulutuksen asema ja paikka yhteiskunnassa” ja
menetelmällisesti teemaan ”Avoimet oppimisen maisemat”.
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Teemaryhmät, symposiumit ja työpajat 4/
Temasessioner, symposier och workshops 4/
Theme sessions, symposia and workshops 4
Avoimet oppimisen maisemat
Voiko työelämää oppia yliopistossa? Monitieteinen projektikurssi
työelämätaitojen vahvistajana
Terhi Ainiala1, Pia Olsson1, Marjo Vesalainen1
1

Helsingin yliopisto

Suunniteltu ja koettu -kaupunki on kurssikonsepti, jota on järjestetty Helsingin yliopiston humanistisessa
tiedekunnassa vuosina 2016–2019. Kurssien lähtökohtana on ollut opiskelijoiden työskentely monitieteisissä
ryhmissä oman osaprojektin ratkaisemiseksi. Kurssin tehtävä on saatu kunakin vuonna yliopiston
ulkopuoliselta ”asiakkaalta”, ja he ovat myös seuranneet ja kommentoineet töiden edistymistä kurssin
aikana. Oman haasteensa kurssitöille on asettanut tehtävien sijoittuminen kaupunkisuunnittelun kentälle,
jossa on huomioitava lukuisia eri toimijoita.
Kursseista on muodostunut kokonaisuuksia, joiden monet elementit muistuttavat työelämän rakenteita
mutta joissa opiskelijoiden tukena on myös joukko eri alan ammattilaisia. Tarkastelemme esityksessämme,
miten työelämää simuloiva projektikurssi voi valmentaa työelämään ja minkälaisia yleisiä työelämätaitoja
opiskelijat kokevat sen myötä saavuttavansa. Pohdimme myös, miten yleisiä työelämätaitoja voitaisiin
nykyistä eksplisiittisemmin ja tiedostavammin tuoda osaksi opetusta. Aineistona ovat omien
kokemustemme lisäksi kurssisarjan yhteydessä opiskelijoilta kerätyt kyselyvastaukset ja muu kurssien
yhteydessä tuotettu materiaali, joihin on saatu opiskelijoilta tutkimuslupa.
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Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia 360°-oppimisympäristöstä ja
virtuaalilaseista käsytyötaidon oppimisessa
Susanne Hallberg, Itä-Suomen yliopisto
Laura Hirsto, Helsingin yliopisto
Jani Kaasinen, Joensuun yliopisto
Avainsanat
360° -video, virtuaalilasit, digitaalinen oppimisympäristö, taidon oppiminen, käsityö,
mixed methods, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat
Johdanto
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin VR-laseilla katsottavan 360°-videon hyödyntämistä osana
lastentarhaopettajaopiskelijoiden käsityökasvatuksen kurssia ja käsityön oppimista. Kiinnostuksen kohteena
olivat opiskelijoiden yhtäältä opiskelijoiden oppiminen, ja toisaalta heidän kokemuksensa uudenlaisesta
oppimisen tavasta. Näiden näkökulmien kautta pohditaan tällaisen opetusmenetelmän mahdollisuuksia ja
haasteita käsityön oppimiselle yliopistokontekstissa. Tällä hetkellä erilaisia virtuaaliympäristöjä on kokeiltu
osana opetusta, mutta tutkimustietoa niiden vaikuttavuudesta ei juuri ole. Siispä tämän tutkimuksen
tarkoituksena on tuoda lisätietoa tähän käsityön sekä taidon oppimisen ja pedagogiikan tutkimuskenttään.
Tutkimusongelmat
RQ1. millä tavoin opiskelijan tvt- ja käsityökompetenssi sekä asenteet tvt:aa kohtaan ovat yhteydessä
opetustuokioon liittyviin tunnetiloihin?
RQ2. missä määrin 360°-opetustuokioon osallistuneiden oppimistulokset eroavat verrokkiryhmästä, joka
osallistuu perinteiseen opetustuokioon.
RQ3. Missä määrin opiskelija on tyytyväinen VR-360° -videon hyödyntämiseen käsityötaidon oppimisessa?
Teoreettinen viitekehys
Teoreettinen viitekehys rakentuu tässä tutkimuksessa yhtäältä käsityötaidon oppimisen teoreettisiin
näkökulmiin, ja toisaalta teknologisten laitteiden käytettävyyden teoreettisiin ja aikaisemman tutkimuksen
osoittamiin empiirisiin näkökulmiin.
Käsityötaito ei ole yksittäinen taito, vaan monimutkainen taitokimppu, jossa yhdistyvät psykomotoriset tekijät
kuten hienomotoriikka, sekä kognitiiviset tekijät kuten kyky ideoida ja suunnitella (Anttila, 2007; KojonkoskiRännäli, 2014). Taidon oppimisessa pidetään usein tärkeänä vähittäistä kehittymistä harjoittelun avulla (mm.
Anttila, 2007), ja opettajan tehtävänä taidon oppimisen prosessissa voisi olla tarjota tekemisen mallia, ohjata
ja antaa palautetta oppijalle (Moore, 1989). Koska taidon oppimisessa tieto on luonteeltaan hiljaista ja
toimintaan sitoutunutta (mm. Toom, 2012) voi opettaja kielellistämällä toimintaprosessejaan ja metaajatteluaan tukea opiskelijan taidonoppimisen prosessia (Syrjäläinen, 2003).
Taidon oppimisen alkuvaiheessa oppija muodostaa käsityksen tavoiteltavasta lopputuloksesta (mm. Fowler,
2015) ja visuaalinen kanava tiedon hankkimisessa korostuu. Havainnoinnin apuna käytettävistä
perinteisemmistä medioista poiketen 360°-virtuaaliympäristö voi tarjota mm. laitteista ja käyttäjien
osallisuudesta riippuen immersiivisemmän kokemuksen interaktiivisuuden ja aistipalautteen kautta (Wirth,
Hartmann, Böcking, Vorderer, Klimmt, Schramm, et al., 2007), ja vr-lasien kanssa käytettynä puolestaan
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ohjata katsojan tarkkaavaisuutta ja keskittymistä (Rupp, Odette, Kozachuk, Michaelis, Smither & McConnell,
2019). Aikaisempia tutkimuksia tekijän näkökulmasta kuvatusta 360°-opetusvideosta käsityötaidon
oppimisen kontekstissa ei kuitenkaan ole. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena olivatkin
opiskelijoiden kokemukset edellä mainitusta oppimisen välineestä.
Teknologisten laitteiden käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tutkimuksesta ja sen menetelmistä ei ole
kuitenkaan tieteellistä yksimielisyyttä (Law, Schaik & Roto, 2014). Eri käyttäjäkokemuksen määritelmissä
toistuvat kuitenkin tyypillisesti käytettävyys (usability) ja käyttäjän tyytyväisyys (user satisfaction) (mm.
Juutinen, 2011; Hassenzahl & Tractinsky, 2006), joista jälkimmäinen on nähty myös e-oppimisen laatua
määrittelevänä tekijänä (Soffer and Nachmias, 2018). Käyttäjän tyytyväisyyteen liittyvät mm. laitteen
käyttöön liittyvät emootiot sekä vuorovaikutus (mm. Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh 2008; Juutinen 2011).
Lisäksi aikaisemmat teknologian käyttöön liittyvät kokemukset, käsitykset ja tunteet voivat vaikuttaa siihen,
millä tavoin yksilö suhtautuu uuteen teknologiaan. Muun muassa tätä kuvaa Saariluoman ja Jokisen (2014)
competence – frustration -malli, joka tarjoaa psykologian emootioteorioihin tukeutuvaa näkökulmaa
kokemuksen tutkimukseen (Saariluoma ja Jokinen, 2014). Juutisen (2011) mukaan käyttäjäkokemuksella on
suuri rooli oppimistilanteessa, sillä positiiviset kokemukset tieto- ja viestintäteknologian käytöstä kannustavat
käyttämään laitteita ja palveluita edelleen. Sitä vastoin negatiiviset kokemukset saavat aikaan kielteisen
suhtautumisen teknologiaan. Tätä kuvaa e-oppimisen pride – frustration -malli.
Tutkimusmenetelmä ja aineisto
Tutkimukseen osallistui ryhmä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita (n=16), jotka samalla osallistuivat
käsityötaidon didaktiikan peruskurssille. Kurssin tavoitteena oli teknisen käsityön perustaitojen oppiminen, ja
näiden taitojen opettaminen varhaiskasvatusikäisille lapsille. Osana kurssia varhaiskasvatuksen opiskelijoille
opetettiin puukolla vuolemisen tekniikkaa. Osalle ryhmästä vuolutekniikkaa opetettiin perinteisessä
kasvokkaisessa opetustilanteessa ja osalle ryhmästä tarjottiin mahdollisuus opiskella vuolemista 360°-videon
avulla. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat iältään 21-53 vuotta ja suurin osa oli naisopiskelijoita
(15/16), sukupuolijakauma ei eronnut merkittävästi varhaiskasvatuksen alan opiskelijoiden jakaumasta.
Vastauksia tutkimuskysymyksiin selvitettiin mixed methods -menetelmällä, ja opetusmenetelmien
luotettavan vertailun mahdollistamiseksi käytettiin kvasikokeellista tutkimusasetelmaa. Kyselylomakkeilla
tutkittiin ennen koetta muun muassa opiskelijoiden tvt-asennetta, tvt-kompetenssia sekä
käsityökompetenssia. Aineiston analyysin perusteella muodostettiin koe- ja verrokkiryhmä.
Oppimistuokioiden jälkeen opiskelijoiden tunnekokemuksia selvitettiin kyselyllä. Tunteiden tarkastelu
päätettiin toteuttaa kyselyiden avulla, sillä aikaisemmasta tutkimuksesta löytyi jo operationalisoituja
käsitteitä (mm. Juutinen 2011, Saariluoma & Jokinen 2014). Kysely mahdollisti myös mahdollisimman
spontaanien reaktioiden keräämisen välittömästi opetustuokioiden jälkeen.
Oppimistulosten havainnoimiseksi järjestettiin lisäksi vuolunäyttö, jossa opiskelijan vuolutaitoa havainnoitiin
ja arvioitiin lomakkeen avulla. Kvalitatiivinen aineisto koostui puolistrukturoidusta teemahaastatteluista,
joihin osallistui kahdeksan vapaaehtoista 360°-tuokion opiskelijaa. Haastattelun avulla pyrittiin selvittämään
syvemmin opiskelijoiden kokemuksia menetelmästä, ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia
käyttäen.
Keskeiset tulokset
Tulosten mukaan positiivisella tai negatiivisella asenteella tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan ei näyttänyt
olevan yhteyttä siihen, kokiko opiskelija positiivisia vai negatiivisia tunteita opetustuokion jälkeen; olipa
kyseessä perinteinen tai 360°-tuokio. Sen sijaan opiskelijan tvt- ja käsityökompetensseilla oli merkitsevä
yhteys opetustuokion jälkeisiin emootioihin. Lisäksi havaittiin, etteivät ryhmät eronneet oppimistulosten
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suhteen. Sisällönanalyysin tulosten perusteella 360°-videota voisi hyödyntää käsityön perustekniikoiden
havainnoinnissa ja havainnollistamisessa oppimisen tukena. Perinteinen menetelmä sopii puolestaan
paremmin fyysiseen harjoitteluun. Lisäksi vr-lasien koettiin helpottavan keskittymistä. 360°-menetelmän
käyttöön toivottiin kuitenkin lisää interaktiivisuutta sekä mahdollisuuksia opettajan kanssa kommunikointiin.
Päätelmät
Tutkimuksessa testattu 360°-opetusmenetelmä vaikutti toimivalta emotionaalisen käytettävyytensä
puolesta. Käsityön opetuksessa ja uuden teknologian käyttöönotossa tulisi kuitenkin huomioida opiskelijan
kokema kyvykkyys itsestään tvt:n käyttäjänä sekä käsityön tekijänä, ja mahdollistaa tuen saanti. Lisäksi
opetusmenetelmän käyttöä ja sovellusta tulee aina arvioida substanssikohtaisesti: menetelmä vaikutti
toimivalta ainakin osana vuolemisen oppimista, jossa työskentely painottuu käsien hienomotoriseen
työskentelyyn. 360°-videoiden käyttöä kannattaa kuitenkin pohtia myös opetuksen joustavuuden ja
oppimisen yksilöllisyyden lisäämisen kannalta, jolloin ne voisivat parhaimmillaan toimia osana jotakin
käänteisen opetuksen designia. Esimerkiksi, jos perustaitojen opetus ja havainnointi voidaan hoitaa
etukäteen videon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta, jää enemmän aikaa käytännön sovellukselle ja
harjoittelulle pajatiloissa. Tämä voi rikastuttaa opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, sillä opettaja
voi käyttää aikaansa luennoinnin sijaan oppijan työskentelyn seuraamiseen, yksilölliseen ohjaamiseen ja
kysymyksiin vastaamiseen.
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Tiekartta vai umpihanki - dynaaminen opintosuunnitelma ohjauksen
välineenä
Tiina Immonen1, Hannu Kahlos1
1

Helsingin Yliopisto

Mitä hyötyä opintosuunnitelmasta on opiskelijalle? Kangistaako se opiskelijan kuluneille opintopoluille,
tappaako uteliaisuuden vai innostaako uusien opintomahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tutkimiseen?
Hyvän opintosuunnitelmaprosessin tulisi olla opiskelijan tukena opintojen kaikissa vaiheissa. Sen pitäisi
tukea ja kannustaa opiskelijaa suunnittelemaan opintonsa omien, usein opintojen aikana kehittyvien
kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien mukaan. Uusien ideoiden testaamisen ja tarkastelun pitäisi olla
helppoa. Mahdollisuus opintojen ajoituksen ennakkosuunnitteluun ja suunnitelman joustava
muokkaaminen voivat auttaa opintojen sopeuttamisessa muuttuviin elämäntilanteisiin ja siten opintojen
kuormittavuuden säätelyssä.
Helsingin Yliopistossa käyttöön otettava opintojen sähköinen suunnittelu- ja seurantatyökalu Sisu pyrkii
auttamaan näiden tavoitteiden toteuttamista. Sen ominaisuuksiin kuuluu opetussuunnitelman mukainen
rakenne, jonka avulla kukin valinta lisää tai näyttää automaattisesti siihen sisältyvät vaihtoehtoiset ja
pakolliset opintojaksot. Työkalun avulla voidaan myös tarjota valinnaisia opintojaksoja vaikkapa toisista
koulutusohjelmista ja tiedekunnista.
Opiskelijan on mahdollista tehdä ja ylläpitää useita rinnakkaisia opintosuunnitelmia, esimerkiksi
harkitessaan opintolinjaa tai suuntautumisvaihtoehtoa, ja seurata jo suoritettujen opintojen soveltuvuutta
niihin. Sisu sisältää myös opintojen ajoitustyökalun.
Esityksessä opinto-ohjaajana toimiva opettaja sekä Sisun käyttöönottoprojektin edustajat jakavat
kokemuksiaan yhdessä yleisön kanssa opinto-ohjauksen haasteista ja tavoitteista.
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Taide yliopistopedagogisen koulutuksen ytimenä. Mitä tarkoittaa taide
opetuksen substanssina ja yliopistopedagogiikan kehittämisen
lähtökohtana?
Heli Kauppila1
1

Taideyliopisto

Taide yliopistopedagogisen koulutuksen ytimenä.
Mitä tarkoittaa taide opetuksen substanssina ja yliopistopedagogiikan kehittämisen lähtökohtana?

Tarkastelen kysymystä esittelemällä Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogista koulutusta ja
laajennan pohdintaa siihen, mitä taide ja taiteellinen ajatteleminen voivat tuoda
yliopistopedagogiikan alan kehittämiseen.
Taidealojen yliopistopedagogiikan koulutusta on nykyisessä muodossaan ollut Taideyliopistossa neljä
vuotta. Pyrin alustuksessani tuomaan esille sitä, miten moniaistisuus, hiljaisen taitotiedon arvostaminen
sekä omalajisen reflektoinnin jakamisen prosessien kehittäminen avaavat myös alustaa eettisten
kysymysten yhteiseen käsittelyyn.
Taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen lähtökohtana on osallistujien moninaisten kokemusten
esilletuonti yhteisöllisessä ja arvostavassa ilmapiirissä. Tämä mahdollistaa erilaisten lokaalien
pedagogiikkojen potentiaalin hyödyntämisen yliopiston opetuskäytänteiden tutkimisessa ja kehittämisessä.
Havainnot eroista ja yhteyksistä eri taiteenalojen asiantuntijoiden toimialueiden välillä ja näiden pohdinta
erilaisten teoreettisten näkökulmien kautta kehittävät sekä opettavaa yhteisöä että eri taiteenalojen
opetusta. Tuomalla yksittäisiä kokemuksia yhteiseen tarkasteluun samanaikaisesti sekä kehitämme jaettua,
isompaa kehystä nimeltä ”taidealojen yliopistopedagogiikka” että kirkastamme kunkin eri opetusalueen
erityisyyttä. Tavoitteena on jäsentää taidealojen yliopistopedagogiikkaa, artikuloida yhteisiä arvoja ja luoda
pedagogista näkemyksellisyyttä kutistamatta taiteenalojen omalakisuutta yhteen ”samuuteen”. Avoimuus,
yllätyksellisyys ja haltuunottamattomuus ohjaavat taiteen prosesseja ja siten myös taideperustaisen
yliopistopedagogiikan kehittämistä. Myös yhteisopettajuuden ja opettajien välisten verkostojen fasilitointi
ovat osa yliopistopedagogiikan kehittämistä Taideyliopistossa. Alustuksessa tuon esille joitakin hyvien
käytänteiden jakamisen tapoja ja koulutuksen työmuotoja, joiden kautta perustelen linjausta, jonka mukaan
taidealojen yliopistopedagogiikka on alati liikkeessä olevaa ja määrittelyjä väistävää yhdessä ajattelemista ja
tekemistä.
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Uusi työelämä - uusi opettajuus
Marjatta Kelo1, Jenni Koponen1, Marita Huhtaniemi1, Minna Kaihovirta-Rapo1
1

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työelämä ja siellä tarvittava osaaminen muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata tulevaisuuden
osaamistarpeisiin. Koulutamme opiskelijoitamme työelämään, jota ei ole vielä olemassa. Mitä tämä
tarkoittaa ammattikorkeakoulun opettajan työssä?
Metropolia Ammattikorkeakoulussa käynnistettiin vuonna 2016 strategisena toimenpiteenä työryhmä
kehittämään Metropolialaista opettajuutta. Uudistuva opettajuus -kehittämishankkeen tavoitteena oli
muodostaa näkemys opettajan työssä tarvittavasta osaamisesta ja tuottaa sen pohjalta uusi opettajan
työnkuva sekä rakentaa itsearviointityökalu oman opettajuuden kehittämisen tueksi.
Opettajat osallistettiin tulevaisuuden opettajuuden ja osaamisen yhteiskehittelyyn digitaalisen,
pelinomaisen Innoduel-kyselyn avulla. Kyselyn tulokset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.
Tuloksia täydennettiin muulla tutkimustiedolla ja tulevaisuuden skenaarioilla. Opettajan
itsearviointityökalun taustaksi kartoitettiin ja arvioitiin erilaisia opettajuuden kompetenssimatriiseja ja
arviointikriteereitä.
Tulevaisuuden opettajuuden ja osaamisen yhteiskehittelyyn osallistui 116 opettajaa ja he tuottivat 83
väittämää opettajuudesta. Väittämistä muodostui 7 kompetenssialuetta: pedagoginen taitaja, ohjaava
opettaja, vahva substanssiosaaja, verkosto-osaaja, liiketoimintaosaaja, TKI-osaaja sekä työturvallisuudesta ja
työhyvinvoinnista huolehtija. Kompetenssialueiden pohjalta muodostettiin uusi opettajan työnkuva, joka
sisälsi seuraavat osa-alueet: ennakointi ja uudistuminen, aluevaikuttaminen, oppijalähtöinen arki, tutkiva ja
innovoiva työote sekä lehtorina Metropoliassa. Kukin osa-alue koostui erilaisista sisältöalueista, jotka
kuvaavat opettajan työkenttää.
Kompetenssialueiden avulla muodostettiin itsearviointityökalu, jonka tarkoituksena on tukea opettajia
oman opettajuuden kehittämisessä ja uusien osaamistarpeiden löytämisessä.
Kehittämishake luo tietoa kehittyvästä ammattikorkeakoulun opettajuudesta ja mahdollistaa opettajuuden
kehittymisen työssä oppimisen, toisilta oppimisen ja koulutuksen kautta.
Abstraktin avainsanat: opettajuus, opetusosaamisen arviointi, itsearviointi
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Vertaistuki opettajana kehittymisen johtotähtenä
Jenni Koponen1, Eetu-Pekka Heikkinen2, Anne Hietava2
1

Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2Oulun yliopisto

Vertaistuella ja vertaisryhmätyöskentelyllä on opettajan työssä pitkät perinteet. Pedagogiikka on usein juuri
se yhdistävä tekijä eri tieteenalojen opetustyötä tekeville. Opettajankoulutuksessa vertaistukea ja
vertaisryhmätyöskentelyä on perinteisesti käytetty erityisesti oman opettajuuden kehittymisen tukena.
Myös uraansa aloittavien opettajien perehdytyksessä ja opettajaidentiteetin kehittymisessä vertaisilla on
tunnettu rooli.
Minkälaisia kokemuksia opettajilla on vertaistuesta? Mitkä ovat opettajien vertaistuen hyväksi havaitut
muodot korkeakouluissa ja yliopistoissa? Mikä on vertaistuen tulevaisuus muuttuvissa
oppimisympäristöissä, onko vertaistuki kestävän pedagogiikan ytimessä?
Pohdimme esityksessämme vertaistuen eri muotoja ja niiden tuomia mahdollisuuksia opettajana
kehittymisen näkökulmasta. Keskustelemme alakohtaisesta ja eri alojen välisestä vertaistuen merkityksestä
kansallisin ja kansainvälisin esimerkein.
Reflektoimme esityksessämme vertaistuen tuomia hyötyjä opetustyössä omien kokemustemme kautta
vuosien varrelta eri uravaiheissamme. Esityksemme keskiössä on pohdita vertaistuen roolista sosiaalisen
kestävän kehityksen näkökulmasta.
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Moninainen ammattikorkeakoulutyö – tutkimus
ammattikorkeakouluhenkilöstön työstä
Kirjoittajat: Vanhanen-Nuutinen, Liisa, TtT, yliopettaja (liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi); Mäki,
Kimmo, KTT, KL, yliopettaja (kimmo.maki@haaga-helia.fi) & Mielityinen, Sampo, OTT, lehtori
(sampo.mielityinen@haaga-helia.fi)
Tutkimuksen taustasta
Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Kiviä ja keitaita – Ammattikorkeakoulutyö
muutoksessa -tutkimukselle. Tutkimuksessa laajennetaan käsitystä ammattikorkeakoulutoimijuudesta ja sen
jatkuvasta muutoksesta. Tutkimus on toteutettu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillisen
opettajakorkeakoulun ja OAJ:n yhteistyössä.
Tutkimuskysymykset:
Miten työ ja osaaminen ammattikorkeakouluissa on muuttunut?
 Onko ammattikorkeakoulun henkilökunnalla erilaisia identiteettejä?
 Minkälaista osaamista ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä on?
 Miten työaikaa suunnitellaan ja kuinka tyytyväisiä siihen ollaan ammattikorkeakouluissa?
Teoreettinen viitekehys
Tutkimuksen viitekehys rakentuu 2000-luvun aikana julkaistuihin tutkimustuloksiin
ammattikorkeakoulutyöstä ja –pedagogiikasta. Teoreettisena taustana on näkemys työelämälähtöisestä
korkeakoulupedagogiikasta, jossa yhdistyvät tutkiva ja kehittävä oppiminen, integratiivinen pedagogiikka ja
kehittämisorientoitunut tutkimus.
Artikkelin tavoitteet ja eteneminen
Artikkelin tavoitteena on kuvata, miten ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö hahmottaa oman
työorientaationsa ja suhtautuu muutoksiin, sekä miten opetushenkilöstö kokee johtamisen ja tasa-arvon
ammattikorkeakoulutyössä.
Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tutkimusaineisto
kerättiin
vuoden
2018
tammi-helmikuussa
valtakunnallisella
kyselyllä
ammattikorkeakoulujen henkilöstölle. Kyselyssä selvitettiin ammattikorkeakoulujen henkilökunnan työn
sisältöä ja suunnittelua, työn suunnittelun perustaa, vastaajan osaamista ammattikorkeakoulussa,
kehittymismahdollisuuksia ja niiden tukemista sekä kuvaa opettajan ammatista ja opettajuudesta.
Kyselylomake sisälsi 18 strukturoitua ja neljä avointa kysymystä. Kysely lähetettiin ammattikorkeakoulujen
pääluottamusmiehille, jotka huolehtivat tutkimusluvista ja kyselylomakkeen jakamisesta henkilöstölle
kussakin ammattikorkeakoulussa.
Kyselyyn vastasi 961 amk-toimijaa. Vastaajien tehtävänimikkeet olivat: yliopettajat, lehtorit, päälliköt ja
asiantuntijat.
Tässä esityksessä käsitellään avoimien kysymysten vastauksia, niiden analyysia ja tuloksia.
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Avoimet kysymykset koskivat työaikasuunnittelua ja sen ongelmia, työssä toteutettavaa pedagogiikkaa ja
uuden osaamisen tarpeita. Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa ’vapaa sana’ –osioon työstään
ammattikorkeakoulussa. Avoimiin kysymyksiin saatiin yhteensä 2220 vastausta. Analysoitavaa tekstiä kertyi
yhteensä 106 sivua.
Aineistosta analysoitiin vastaajien johtamiskokemuksia, tasa-arvokokemuksia ja muutoskyvykkyyttä työajan
suunnittelussa.
Aineiston analyysissa sovellettiin temaattista analyysia (Braun & Clarke 2006). Temaattisessa analyysissa
aineistosta tunnistetaan, analysoidaan ja raportoidaan siinä toistuvia teemoja tai kaavoja (pattern).
Temaattinen analyysi ei ole perustu johonkin yhteen teoreettiseen tausta-ajatteluun tai noudata
määriteltyjä metodisia toimintatapoja. Temaattisessa analyysissa pyritään saamaan esille tutkittavien
kokemuksia ja niiden merkityksiä; minkälaista todellisuutta aineistossa kuvataan. Tutkijan tuleekin tuoda
selkeästi esille, mistä teoreettisista lähtökohdista hän tarkastelee aineistoa.
Analyysi eteni kolmen vaiheen kautta: aineistoon tutustuminen ja pelkistäminen, aineistossa toistuvien
teemojen jäsentäminen sekä tulkinta suhteessa tutkittaviin aihepiireihin (johtaminen, tasa-arvo ja
resilienssi).
Keskeiset tulokset
Tutkimus kohdistui ammattikorkeakoulun henkilöstön kokemuksiin ammattikorkeakoulussa ja sen
toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Aineiston analyysissa kiinnitimme huomion erilaisten
työorientaatioiden hahmottumiseen, muutoksiin suhtautumiseen sekä kokemukseen omasta työnkuvasta
korkeakoulukentällä. Avointen vastausten aineistosta nousivat esiin kokemus johtamisesta, työn
resilienssistä, tasa-arvo-kokemukset sekä opettajien kuvailemat pedagogiset ratkaisut amk-työssä.
Vastaajien työorientaatiot olivat polarisoituneita. Yli työnkuvien ja positioiden jänniteparin muodostivat
korkeakoululähtöinen suhde versus toimintaympäristölähtöisesti orientoitunut suhtautuminen
korkeakoulutyöhön. Näillä lähtökohdilla oli sidos muutoksen kokemiseen. Korkeakouluorientoituneet
pelkäsivät opetustyön katoavan, kokivat muutoksen kuormittavan jaksamista sekä työn postuloituvan
hallinto- ja TKI-työksi opettamisen kustannuksella. Työn fokus oli korkeakoulun toiminnassa ja tarpeissa.
Jälkimmäinen ryhmittymä kritisoi korkeakoulu- ja luokkahuoneopetuskeskeistä työn suunnittelua ja
resursoinnin logiikkaa. Pirstaleisuuskokemusten sijaan kyseinen joukko koki työnsä monipuoliseksi. Työn
fokus oli opiskelijoissa ja sidosryhmissä.
Kokemus johtamisesta joko johtajana tai johdettavana oli merkittävä yhdistävä tekijä muutoskokemusten,
työorientaatioiden ja työnkuvan hahmottamisen välillä. Vastaajat, jotka jäsensivät työnsä
korkeakoululähtöisesti, sekä päälliköt, jotka kokivat toimivansa ainoastaan opetuksen järjestelijöinä ja
opintovuoden rakenteiden pyörittäjinä, kokivat muutokset yksinomaan ulkoapäin tuleviksi uhkatekijöiksi.
Heidän vastausaineistossaan korostui seesteisten kausien odottelu muutoksen kanssa elämisen sijaan. Kun
tähän yhdistää luovuttamista käsittelevät resilienssikertomukset, värittivät turhautumiset ja
merkityksettömyyden kokemukset suhdetta työhön. Johtaminen koettiin ylhäältä alas tapahtuvaksi
toiminnaksi ja neuvotteleva työnsuunnittelu loisti poissaolollaan. Opettajilla on lähtökohtaisesti
subjektiivisena käsityksenä, että työ on autonomista, sitä arvostetaan ja arvostusta osoitetaan. Tämä on
korkeakouluopettajan psykologisen sopimuksen kovaa ydintä. Arvostuksen puute, käskeminen,
epäreiluuskokemukset ja epäoikeudenmukainen joustamattomuus ruokkivat muutosnegatiivista
kokemusta.
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Toimintaympäristölähtöisesti orientoituneet korkeakoulutoimijat suhtautuivat muutokseen pysyvänä tilana.
Pahimmillaan sitä siedettiin ja parhaimmillaan sen mahdollisti työmuotoja ja työkuvioita verkostomaisessa
työssä.
Päätelmät mm. tutkimuskysymykseen vastaaminen ja sovellettavuus
Toimiva johtaminen pohjautui tutkimuksen tulosten mukaan keskijohdon pedagogiseen ymmärrykseen
oman asiantuntijayhteisön tukemisessa ja työn mahdollistamisessa. Psykologinen sopimus toteutui
yhteistoiminallisessa työkulttuurissa, jossa reiluus sekä pysyvän tilapäisyyden hyväksyminen toivat
paradoksaalisesti ennustettavuutta työhön. Uudistuvan muuttujan tarina resilienssitaidoissa korosti
työyhteisön kollektiivista työn suunnittelua ja ennakoitavuutta vaihtuvista tilanteista huolimatta.
Tulevina aikoinakaan korkeakoulukentällä tuskin muutokset loppuvat. Siksi selviytymisstrategiat pitää olla
moninaiset. Tutkimuksemme osoittaa, että oleellista on tunnistaa ja tunnustaa työorientaatiot,
johtamistyön orientaatiot sekä toimijoiden oma ymmärrys siitä, miksi ammattikorkeakoulu on olemassa ja
keitä varten. Kyseessä on korkeakoulupedagoginen instituutio, jolla on yhteiskunnallinen tehtävä. Siksi
pedagogiikka tulee olla integroituneena luontevana osana kaikissa korkeakoulun toiminnoissa ja
toimijoiden. Pedagogiikka ei rajaudu vain opettamiseen. Se rikkoo rajoja ja on osa sosiaalista pääomaa,
kohtaamisen taitoja, johtamistyötä, vaikuttamista, myyntityötä, tutkimusta ja kehittämistoimintaa. Se on
tärkeä osa korkeakouluyhteisön yhteisöllisyyttä, työssä jaksamista ja mielekkyyden kokemuksia työssä. Se
on hyvinvoivien korkeakoulujen ydinosaamista.
Lähteet
Braun, V. & Clarke, V. 2006. Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology
3:77-101.
Vanhanen-Nuutinen, L., Mäki, K., Töytäri, A., Ilves, V. & Farin, V. 2013. Kiviä ja keitaita.
Ammattikorkeakoulutyö muutoksessa. HAAGA-HELIA Tutkimuksia 1.
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Yhteisöllinen oppiminen digitaalisessa oppimisympäristössä:
kvasikokeellinen tutkimus hoitotyön koulutuksessa
Rva Merja Männistö1, Rva Kristina Mikkonen, Rva Maria Kääriäinen
1

Oulun Ammattikorkeakoulu

Tausta
Yhteisöllinen digitaalinen oppiminen on yhä suositumpaa korkeakoulutuksessa täydentäen perinteistä
luokkaopetusta. Se on kuitenkin haastavaa, ja saattaa asettaa suuren vastuun opiskelijalle, kun kasvokkain
tapahtuva vuorovaikutus opettajan kanssa vähenee. Yhteisöllistä oppimista edistää opiskelijan motivaatio,
sujuva ja jatkuva vuorovaikutus, yhteiset tavoitteet ja sitoutuminen sekä yhteistä ponnistelua vaativat
oppimistehtävät. Yhteisöllistä oppimista estää ryhmän sitoutumattomat ja passiiviset jäsenet,
aikatauluongelmat, tekninen taitamattomuus sekä epäselvä ohjeistus työskentelyn etenemisestä ja
opettajan seurannan puute. Tulevaisuuden työelämävalmiuksissa korostuu yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys,
palveluohjaus, nopea päätöksenteko ja digitaalisuus. Osaaminen vaatii kehittyäkseen yhteisöllisiä
elementtejä sisältävää digitaalista opetusta ja jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä koko koulutuksen ajan.
Tulevaisuuden hoitotyön koulutuksen tulisi pohjautua digitaaliseen yhteisöllisen oppimisen pedagogiikkaan.
Tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida digitaalisen oppimisympäristön vaikutuksia hoitotyön opiskelijoiden
yhteisölliseen oppimiseen.
Menetelmät
Kvasikokeellinen interventiotutkimus, johon osallistui yhteensä 125 sairaanhoidon ja ensihoidon opiskelijaa
toteutettiin syksyllä 2016. Interventioryhmä opiskeli digitaalisessa oppimisympäristössä ja kontrolliryhmä
perinteisessä luokkahuoneopetuksessa. Aineisto kerättiin opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista ja
tyytyväisyyttä mittaavalla Webropol-kyselyllä. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla käyttämällä kuvailevaa
tilastoanalyysia ja er-pareametrisia testejä.
Tulokset
Ryhmien välillä ei voitu osoittaa tilastollisesti merkittävää eroa opiskelijoiden tyytyväisyydessä opintojaan
kohtaan. Kuitenkin digitaalisessa oppimisympäristössä opiskelijoiden tyytyväisyys hieman laski opintojakson
aikana. Interventioryhmän opiskelijat olivat kokonaisuudessaan kuitenkin tyytyväisempiä yhteisölliseen
oppimiseen, ja he saavuttivat tilastollisesti merkittävästi korkeammat arvosanat opintojakson arvioinnissa
kuin kontrolliryhmän opiskelijat.
Johtopäätökset
Digitaalinen yhteisöllinen oppiminen voi olla tehokas tapa oppia ja saavuttaa parempia oppimistuloksia
hoitotyön koulutuksessa. Digitaalinen yhteisöllinen oppiminen lisää merkittävästi opiskelijoiden tiedollista ja
taidollista osaamista. Se kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua ja
yhteistoiminnallisuutta. Opiskelu digitaalisessa oppimisympäristössä edellyttää opiskelijalta sosiaalista
kanssakäymistä, uuden tiedon etsintää sekä yhteistä tiedon rakentelua ja tuottamista. Toisaalta tämä vaatii
opiskelijalta enemmän työtä ja aikaa opintojen parissa, mikä voi vähentää tyytyväisyyttä opiskelua kohtaan.
Lisää tutkimusta tarvitaan myös terveyslan opettajan pedagogisesta osaamisesta digitaalisessa
yhteisöllisessä oppimisessa
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Lähiopetuksen siirtäminen laboratoriotiloihin kemiantekniikan opinnoissa
Maaret Paakkunainen1, Liisa Puro1, Ritva Tuunila1
1

LUT Yliopisto

LUT Yliopiston Kemiantekniikan koulutusohjelmassa on pitkään pohdittu, miten opiskelijat saataisiin
oppimaan mahdollisimman hyvin olennaisimmat asiat kemiantekniikan insinöörin näkövinkkelistä
katsottuna. Opiskelijan täytyy jo varhaisessa vaiheessa oppia millä tavalla erilaiset kemiantekniikan prosessit
toimivat ja mihin kemiallisiin ilmiöihin ne perustuvat. Heidän pitää tulevissa työtehtävissään pystyä
keskustelemaan esim. kemistien kanssa siitä mitä analyysejä prosessien kontrolloimiseen tarvitaan ja miten
tuloksia tulkitaan. Näistä lähtökohdista on lähdetty miettimään, miten opiskelijat saataisiin motivoivaan
oppimisen vireeseen. Opetusta on parin viimeisen vuoden aikana muokattu käänteisen opetuksen suuntaan
ja lähiopetustuokioita on siirretty luokkahuoneesta laboratoriotiloihin. Samalla vertais- ja itsearviointia
lisätty systemaattisesti.
Kemiantekniikan opintojen alkuvaiheessa, ennen varsinaisen laboratorio-opetuksen alkamista opiskelijoilla
on pakollinen kurssi, joka johdattelee turvalliseen työskentelyyn laboratoriossa. Nykyään kyseisellä kurssilla
opiskelijoilla on etukäteismateriaaleina mm. videoita ja muuta kirjallista materiaalia. Niiden pohjalta
opiskelijat vastaavat moodlessa oleviin ennakkotehtäviin ennen kurssiin kuuluvaa laboratorio-osuutta. Hyvin
pitkälti verkossa toimiva kurssi päättyy käytännönläheiseen, oppimistapahtumana toimivaan tenttiin, joka
toteutetaan kemiantekniikan laboratoriossa (4-6 hlön pienryhmissä). Saatujen opiskelijapalautteiden
perusteella käytännönläheinen tentti on ollut hyvä ratkaisu ja se antaa opiskelijoille paremmat valmiudet
suoriutua laboratoriokursseista. Opiskelijoiden mukaan käytännönläheisen tentin jälkeen edessä oleva
laboratoriokurssi ei pelota niin paljon.
Toinen iso muutos on koskenut analyyttisen kemian sekä kiinteiden materiaalien karakterisointi kursseja.
Näillä kursseilla opiskellaan erilaisia näytteenkäsittely ja -analyysimenetelmiä. Molemmilla kursseilla
luentosaleissa pidettävät luennot on siirretty pääosin laboratoriossa toteutettaviksi. Opiskelijat tutustuvat
materiaaleihin etukäteen (luentomateriaalit, videot jne), joten analyysilaitteiden äärellä pystytään
helpommin kertaamaan vaikeina koettuja asioita. Jo se, että näkee analyysilaitteen oikeasti ja siinä vierellä
kuulee ja näkee, miten laitteisto toimii edesauttaa oppimista. Saadun opiskelijapalautteen perusteella
laboratoriossa toteutetun opetuksen on koettu edistävän oppimista.
Molemmilla kursseilla on luovuttu kirjallisesta lopputentistä ja kurssit arvioidaan erilaisten tehtävien ja
raporttien pohjalta. Analyyttisen kemian kurssipalautteessa mainitaan esim. näin: ”asioiden jakaminen
viikoittaisiin moodle-tentteihin, luentopäiväkirjoihin sekä kotitehtäviin on opettavaisempaa kuin arviointi
”kovan” tentin avulla”. Voidaan siis todeta, että tämän tyyppisissä kursseissa käänteiset oppimismenetelmät
ja opiskeltavien asioiden pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin on osoittautunut erittäin toimivaksi
systeemiksi.
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Tieteenalani pedagoginen tila; tutkimus ja käytännön kokeilut
Yhteysriippumattomien kielioppien automatisoidut kotitehtävät syksyllä
2018
Antti Valmari & Johanna Rantala
14. helmikuuta 2019
1 Johdanto
Yhteysriippumattomat kieliopit ovat tärkein keino määritellä keinotekoisten kielten, kuten
ohjelmointikielten, rakenteellisia sääntöjä. On pitkälti niiden ansiota, että ohjelmointi yms. kielissä voidaan
käyttää monipuolisia, hierarkisesti rakentuneita, melko luontevia ilmaisuja. Ne ovat yksinkertainen mutta
syvällinen matemaattinen formalismi.
Tässä raportoitavan opetuskokeen kohteena olivat yhteysriippumattomat kieliopit itsessään, siis ei niiden
avulla määriteltyjen kielten tulkinta. Tällä on kaksi tavoitetta.
Ensiksi, vaikka harva opiskelija päätyy määrittelemään ohjelmointikieliä, monet joutuvat määrittelemään
pieniä kieliä erityistehtäviin. Esimerkiksi tapa, jolla linja-autoaikataulu kannattaa esittää, riippuu siitä,
kulkeeko samaa linjaa muutama vuoro päivässä vai useita vuoroja tunnissa. Aikataulun esitystapa on pieni
kieli.
Toiseksi, ja tämä on edellistä tärkeämpää, yhteysriippumattomat kieliopit ovat periaatteessa erinomainen
harjoitusvastustaja luotettavien ohjelmien laadinnassa ja matematiikassa käytettävien taitojen
kehittämiseen. Ne eivät vaadi taustatietoja ja niiden perusidea on yksinkertainen. Silti usein on vaikea
päätellä, määritteleekö yhteysriippumaton kielioppi sellaisen kielen kuin halutaan. Kun yritetään kirjoittaa
sanallisesti kuvattujen tavoitteiden mukainen yhteysriippumaton kielioppi, tarvitaan tiivistetyssä muodossa
samanlaisia tehtävän tulkintataitoja ja päättelytaitoja kuin ohjelman osoittamisessa toimivaksi tai
matemaattisen todistuksen laadinnassa.
Yhteysriippumattomien kielioppien opettamista ihmisvoimin opiskelijoille, joilla ei vielä ole riittäviä
päättelytaitoja, on kuitenkin vaikea saada toimimaan käytännössä. Mallivastauksesta poikkeava vastaus
saattaa olla oikein. Aloittelevan opiskelijan laatima kielioppi ei useinkaan perustu selkeään pätevään
ajatteluun, joten voi olla hyvin vaikeaa nähdä, mitkä ilmaukset se tuottaa ja ei tuota. Siksi laskuharjoituksia
vetävällä opettajalla täytyisi olla uskomaton kyky päätellä lennosta onko opiskelijan vastaus oikein, ja
tarvittaessa esittää sille vastaesimerkki. Opiskelija itse on vielä kyvyttömämpi arvioimaan vastauksensa
oikeellisuutta. Siksi kotitehtävien tekemisellä on taipumusta rappeutua sinnepäin arvaamiseksi.
Kirjoittaja AV on vuodesta 2015 alkaen kehittänyt ohjelmistoa matematiikan, logiikan ja teoreettisen
tietojenkäsittelytieteen tehtävien vastausten automaattiseen tarkastamiseen ja palautteen antamiseen.
Syksyllä 2018 hän lisäsi siihen useita toimintoja, jotka mahdollistavat yhteysriippumattomien kielioppien
harjoituttamisen. Pyrkimyksenä oli poistaa edellä mainittu pullonkaula ja tehdä yhteysriippumattomien
kielioppien opettaminen käytännössä mahdolliseksi.
Tässä raportoitavassa opetuskokeessa laadittiin tehtäväsarja, jonka tavoitteena oli antaa opiskelijoille
valmiudet ymmärtää ja laatia yhteysriippumattomia kielioppeja. Tehtävät ratkaistiin omalla ajalla, ja
automaatti antoi tekijöille palautetta, jonka avulla he pystyivät parantamaan vastauksiaan kunnes ne olivat
138

oikein (tai näin ainakin oli tavoite). He täyttivät asiaan liittyvän kyselylomakkeen laskuharjoitustilaisuudessa,
jossa käytiin läpi sekä ym. tehtäväsarjaa että muita kotitehtäviä.
2 Tiedon keruu ja vastaajat
Vastaajat olivat syksyn 2018 aineopintokurssin Automaatit ja kieliopit opiskelijoita. Kurssilla oli joka viikko
kuusi kotitehtävää, joiden vastaukset käytiin läpi viikottain ohjaajavetoisessa kontaktiopetustilaisuudessa.
Opiskelijan oli kerättävä tehtävistä yhteensä 15 pistettä, jotta hän saisi oikeuden osallistua tenttiin.
Opiskelija sai tehtävästä yhden pisteen ilmoittamalla sen ratkaistuksi, ja toisen mikäli esitti ratkaisuansa
muille opiskelijoille tilaisuudessa. Yhdellä kertaa hyväksyttiin enintään viisi pistettä, joten opiskelijan oli
osallistuttava tilaisuuksiin vähintään kolmesti.
Opetuskokeen kohteena ollut nettitehtävä muodosti kaksi kurssin viidennen viikon kuudesta kotitehtävästä.
Koko tehtävä on nähtävissä osoitteessa
http://users.jyu.fi/~ava/t_CFG.html.
Opiskelijoiden kokemukset nettitehtävästä kerättiin opetustilaisuuden alussa kyselylomakkeella. Kyselystä ei
kerrottu etukäteen, eikä opiskelijoita muutenkaan erikseen kehotettu tekemään nettitehtävää. Kysely tuli
ainakin ensimmäiselle opiskelijaryhmälle yllätyksenä.
Täytettyjä lomakkeita saatiin 28. Kysymyksiä oli yhteensä 18. Kahdessa lomakkeessa oli vastattu vain 14
kohtaan, ja yhdessä 17:ään. Muutoin lomakkeet oli täytetty täysin. Lisäksi palautettiin neljä muuten tyhjää
lomaketta, joissa luki, että opiskelija ei ollut tehnyt nettitehtävää. Niistä kahdessa opiskelija ilmoitti
aikovansa tehdä sen myöhemmin.
Seuraavassa taulukossa opiskelijat on jaettu neljään ryhmään sen mukaan, oliko opiskelijalla riittävä
pistemäärä koossa jo ennen tätä tapaamiskertaa ja saiko hän pisteitä tällä tapaamiskerralla. Taulukossa
eivät ole mukana ne kurssille ilmoittautuneet opiskelijat, jotka eivät olleet keränneet kurssin aikana yhtään
pistettä. Taulukon luku ilmoittaa ryhmän koon. Lukujen perusteella kyselyyn vastasi sekä erityisen ahkeria
opiskelijoita (he 18, jotka jatkoivat pisteiden keruuta vaikka minimimäärä oli jo täysi) että vastakkaiseen
reunaan kuuluvia opiskelijoita (he 10, jotka eivät olleet saaneet riittävää pistemäärää kokoon neljän
ensimmäisen viikon aikana).

Koska kyselylomakkeita saatiin takaisin 32, läsnä on ollut ainakin neljä opiskelijaa, jotka eivät merkinneet
tehneensä yhtään tehtävää. Seitsemän opiskelijaa merkitsi tehneensä vain niitä kahta tehtävää, joihin
kyselylomake liittyi, ja kolme merkitsi tehneensä vain neljää muuta tehtävää. Siis kun opiskelijat valitsivat
mitä tehtäviä kuudesta tarjolla olleesta he tekevät, he suosivat nettitehtävää. Sama havainto on tehty
muillakin palauteautomaattiamme käyttäneillä kursseilla, mutta havainto on aikaisemmin jäänyt
näppituntuman tasolle, koska kunnollista tilastointia ei ole aiemmin tehty.
3 Tulosten tulkinta ja johtopäätökset
Asteikko oli yhdestä viiteen (vahvasti eri mieltä . . . vahvasti samaa mieltä). Vastaukset olivat erittäin
samansuuntaiset ja saavutetut p-arvot vahvoja: 0,1% saavutettiin tai alitettiin 11 väitteessä, 1% lisäksi 2
väitteessä ja 5% lisäksi 2 väitteessä. Paras saavutettu keskiarvo oli 4,4 kysymykseen ”Tehtäväsarjan avulla oli
mukavampi opiskella kuin perinteisillä laskuharjoituksilla”.
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Opiskelijoiden vastausten perusteella tehtäväsarja ei ollut kohderyhmälle liian vaikea (keskiarvo 2,1, väite
oli muodossa ”oli liian vaikea”), ja on todennäköistä, ettei se ollut liian helppokaan (2,3). Lisäksi
tehtäväsarjaa pidettiin sopivana kaikille opiskelijoille, selvimmin muille kuin ensimmäisen vuoden
opiskelijoille. Tähän kauniseen kuvaan aiheuttaa särön se, että kahdeksan opiskelijaa ilmaisi tehneensä alle
40 prosenttia alakohdista.
Opiskelijoista 27 oli lievästi tai vahvasti samaa mieltä väitteistä ”Tehtäväsarjan avulla oli mukavampi
opiskella kuin perinteisillä laskuharjoituksilla” ja ”Uskon oppineeni tehtäväsarjan avulla enemmän kuin olisin
oppinut perinteisillä laskuharjoituksilla”. Viimeinen vastaus molempiin oli neutraali. Vastaajat kokivat siis
selkeästi tämän tehtäväsarjan sekä miellyttävämmäksi että opettavaisemmaksi kuin perinteiset
laskuharjoitukset. Silti he olivat sitä mieltä, ettei tehtäväsarja tee tarpeettomaksi saman asian käsittelemistä
perinteisillä opetustavoilla. Opiskelijat myös pitivät tarpeellisena tehtävien läpikäymistä jälkikäteen ohjaajan
johdolla. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että vastaajien uskomus omasta osaamisesta nousi huomattavasti,
mutta ei saavuttanut ihanteellista tasoa. Vastaajat olivat myös vahvasti sitä mieltä, ettei tehtäväsarja tee
luentoja tarpeettomiksi.
Sanallinen palaute oli suurelta osin linjalla ”lisää tällaista!”
Seuraavalle viikolle laadittiin sanallinen kolmiosainen yhteysriippumattomien kielioppien
suunnittelutehtävä. Automaattitarkastus saatiin sille toimimaan kesken viikon, joten ainakin ensimmäisen
laskuharjoitusryhmän opiskelijat laativat vastauksensa ilman sitä. Tapaamisessa kaksi heistä ilmoitti
tehneensä sanallisen tehtävän. Opettajan pyynnöstä toinen syötti ratkaisunsa tietokoneelle. Kone osoitti
siinä heti virheen, ja korjausyrityksistä huolimatta kone osoitti virheen joka kerta. Tämän nähtyään toinen
tehtävän tehneeksi ilmoittanut perääntyi ilmoituksestaan.
Tapaus havainnollistaa kahta asiaa: tietokoneiden tarjoama tarkastusapu on tällaisten tehtävien
tapauksessa lähes välttämätön sekä opiskelijoille että opettajille; ja opiskelijoiden jo suorittama, monta
kysymystä sisältävä tehtävä ei riittänyt siihen, että opiskelijat todella osaisivat suunnitella
yhteysriippumattomia kielioppeja. Jatkotehtävä on tarjolla täällä:
http://users.jyu.fi/~ava/t_31.html
Kaiken kaikkiaan voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:
• Opetusautomaatin vääriin vastauksiin antamaa palautetta tulee kehittää.
• Yhteysriippumattomien kielioppien alueella tarvitaan lisää tehtäviä. (Niitä on sittemmin laadittu.)
• Opiskelijat kokivat tämän opetustavan erittäin hyvänä. Havainto on tilastollisesti erittäin vahvalla tasolla,
ja myös epäsuorat todisteet viittaavat samaan suuntaan.
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Opettajan osaamisen kartta ohjaa kohti yhtenäistä opettajankoulutuksen
soveltuvuuskoetta
Anu Warinowski1, Sanna Hangelin1, Anni Holmström1
1

Turun Yliopisto

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishanke on opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama hanke (2017–2020), jossa on mukana kaikki yliopistot, joissa on
opettajankoulutusyksikkö. Keskeistä hankkeessa on tiivis yhteistyö kansallisella tasolla sekä vahva
tutkimusperustaisuus. OVET-hanke muodostuu kolmesta osahankkeesta, joiden tavoitteena on kehittää
opettajan osaamisen prosessimalli (OH1), kansallisesti yhtenäinen opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe
(OH2) sekä opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantamalli (OH3).
OH1:ssa on Jyväskylän yliopiston johtamana kehitetty Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli
(MAP), jonka lempinimi on opettajan osaamisen kartta. Tämä kartta kokoaa yhteen sen laaja-alaisen ja
monenlaisen osaamisen, jota opettaja tarvitsee työssään. Malli sopii opetustehtäviin varhaiskasvatuksesta
yliopisto-opetukseen asti. Mallin kehittäminen on ollut tutkimusperustainen, puolitoista vuotta kestänyt
prosessi. Sen taustalla on tiivis yhteistyö sekä opettajankouluttajien, tutkijoiden ja opettajien kanssa ympäri
Suomen että kansainvälisen tutkimusyhteistyöverkoston kanssa. Kartta on nyt valmis ja sen myötä
ensimmäistä kertaa kaikki opettajankoulutusyksiköt jakavat kokonaisnäkemyksen, jonka mukaan opettajuus
rakentuu tietyistä osaamisalueista.
Opettajan osaamisen kartta toimii pohjana uudelle, kansallisesti yhtenäiselle opettajankoulutuksen
soveltuvuuskokeelle, jota kehitetään OH2:ssa. Yliopistojen uudessa yhteisvalinnassa vuonna 2020 hakijat
voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutuksiin sekä
kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaistaa ja
helpottaa valintakoeprosessia, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti myös opettajankoulutuksen
hakijamääriin. Yhteisvalinnassa hakijoille ei tule enää valintasysteemin vuoksi välivuosia.
OH3:ssa on kartoitettu luokanopettajaopiskelijoista kerättyjä aineistoja, kuten ylioppilastutkinnon
arvosanat, valintakoemenestys, opintomenestys yliopistossa sekä opettajille suunnatut valmistumisen
jälkeiset sijoittumisseurantakyselyt. Näiden aineistojen pohjalta kehitetään opettajankoulutuksen
vaikuttavuuden seurantamalli, joka mahdollistaa myös uuden soveltuvuusvalinnan toimivuuden
analysoimisen pitkällä aikavälillä.
OVET-hankkeessa opettajan osaaminen nähdään jatkuvana kehitysprosessina, joka alkaa ennen
koulutukseen hakeutumista ja kehittyy koulutuksen aikana sekä edelleen opettajan ollessa työelämässä.
Hankkeessa kehitettyä opettajan osaamisen karttaa käytetään tulevaisuudessa opettajankoulutusyksiköiden
opetussuunnitelmatyössä sekä mahdollisuuksien mukaan osana opettajien perehdytys- ja
täydennyskoulutusta. Tällä varmistetaan asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen perustuen
tutkimustietoon sekä keskittyen opettajuuden osaamisen ytimeen. Kansallisesti jaettu näkemys opettajan
osaamisesta auttaa varmistamaan korkealaatuisen opettajankoulutuksen Suomessa myös tulevaisuudessa
sekä kehittämään opettajien jatkuvaa ammatillista oppimista koko työuran ajan.
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Korkeakoulupedagogiikan monikielisen opintojakson Moodleoppimisympäristön kehittäminen tieteellisen käyttäjätutkimuksen avulla
Sanna West1,3, Anu Ylitalo2, Maria Byholm1,3, Sören Granlund1
1

Tritonia, 2Oulun yliopisto, 3HELLA-hanke

Tavoitteena on esitellä korkeakoulupedagogiikan opintojakson Moodle-oppimisympäristön
tutkimuspohjaista kehitystyötä. Opintojakso LIN1—Learning in Networks 1: Johdatus digitaaliseen
oppimiseen (5 op) on ollut osa Tritonian EduLabin toimintaa vuodesta 2001 lähtien. Opintojakso toteutettiin
kevätlukukaudella 2019 osana HELLA-hankkeen 60 opintopisteen korkeakoulupedagogiikan
opintokokonaisuutta nimellä Digitaalinen oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa. HELLA-hanke on
viiden korkeakoulun (ÅA, VY, VAMK, Novia ja Arcada) yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on
kehittää ja pilotoida korkeakoulupedagogiikan opintokokonaisuus, joka on joustava, monikielinen ja
tutkimukseen pohjautuva (www.hella60.com). Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön
kärkihankkeisiin. Kaikkien hankkeen opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen tavoitteena on taata
laadukas oppimiskokemus kaikille eri tavoin osallistuville osallistujaryhmille sekä erikielisille osallistujille.
Opintojakson kurssimallina on SPOC (Small Privat Online Course), jossa yhdistetään sulautuvaa opetusta ja
hybrid-opetusta. Opintojakson pedagogisina lähtökohtina ovat konnektivistinen oppimiskäsitys,
ymmärtävän oppimisen tutkimusperinne ja henkilökohtaistettu oppiminen (personalized learning).
Opintojaksoa leimaa sen suoritusmahdollisuuksien monipuolisuus.
Opintojakson kehittämiseen otettiin toimintatutkimuksellinen näkökulma, jossa kurssin kouluttajat tekivät
sisällöllisen kehitystyön lisäksi Moodle-ympäristön muokkausta. Moodlea koskevan kehitystyön
lähtökohdaksi tehtiin yhteistyössä Åbo Akademin ExperienceLabin kanssa laadullinen käyttäjätutkimus
kevään 2018 opintojakson Moodle-oppimisympäristöstä (Majors et al 2018). Tutkimusmenetelminä
käytettiin mm. silmänliiketutkimusta, ääneen ajattelua sekä puolistrukturoituja haastatteluja. Aiemmin
kaksikielisestä (suomi-ruotsi) opintojaksosta tehtiin muokkausprosessissa kolmikielinen (suomi-ruotsienglanti) ja Moodle-oppimisympäristön pedagoginen design muokattiin käyttäjäystävällisemmäksi.
Muutoksia tehtiin mm. Moodle-oppimisympäristön rakenteeseen, navigointiin ja visuaalisuuteen. Moodleoppimisympäristön käyttäjätutkimus toistettiin tammikuussa 2019 alkaneella uudistetulla Digitaalinen
oppiminen ja opettaminen korkeakoulutuksessa –opintojaksolla. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälainen
osallistujien käyttäjäkokemus Moodle-oppimisympäristöstä on muutosten jälkeen.
Lähteet:
Majors, J., A. Bengs, S. Granlund, A. Ylitalo & M. Byholm (2018). Moodle Moods?: A User Experience Study
of a Small Private Online Course for Higher Teacher Education (228-235). Proceedings of the 22nd
International Academic Mindtrek Conference. Saatavilla: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3275146
Avainsanat: Moodle, käyttäjätutkimus, kolmikielisyys, käyttäjäystävällisyys
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Dialogue between disciplines
Using technology in teaching and approaches to teaching among different
disciplines
Liisa Myyry, Helsingin yliopisto
Veera Kallunki, Helsingin yliopisto
Marjo Vesalainen, Helsingin yliopisto
Anni Rytkönen, Aalto yliopisto
Introduction
University of Helsinki is taking a digital leap in its teaching during the ongoing strategy period (2017-2020).
As part of this strategy, a need to examine how teachers use digital systems in their everyday teaching life
has been raised in several faculties. Recent studies show that both teachers and students use a limited
number of digital tools, and teachers use them mostly for organizing teaching, not for promoting student
centered learning (Bond, Marín, Dolch, Bedenlier & Zawacki-Richter, 2018). Because psychological variables
may influence the use of digital systems (Choi, Cristol & Gimbert, 2018), it also important to explore how
factors affecting teaching, such as approaches to teaching.
Approaches to teaching are typically divided into two types: teacher-focused, concentrating on
transforming knowledge, and student-focused, focusing on promoting conceptual change (Trigwell &
Prosser, 2004). Basically, the question is about the different roles of a teacher and a student in a teachinglearning context. According to Biggs (2012), it is essential to pay attention to doings i.e. what the teacher
does and what the student does. In teacher- focused learning environment student has often a more
passive role in the teaching-learning environment, whereas in student-focused environment the teacher
sees students as active participants in the knowledge building process. Kember and Kwan (2000) presented
in their study also the concepts learning-focused and content-focused approaches to teaching. These are
close to the above mentioned categorisations into student-focused and teacher-focused teaching (Postareff
& Lindblom-Ylänne, 2008).
For the learning-focused approach to teaching is typical, that the main focus of the teacher is to promote
students’ learning and to develop their understanding as well as to engage students in the learning process,
whereas the content-focused approach to teaching emphasises the importance of subject matter content
and delivering information to the student (Kember & Kwan, 2000; Postareff & Lindblom-Ylänne, 2008;
Uiboleht, Karm & Postareff 2018). When planning the teaching, content which is to be taught and
transmitting information serve as starting points for a teacher with content-focused approach, and when
assessing, he focuses on measuring facts and how well the students remember what he has taught.
However, although these concepts (the content-focused approach and learning-focused approach to
teaching) seem to be in opposition to each other, they form more a continuum than a dichotomy.
The concept of added value has used in the domain on educational technology in discussing of what
benefits using digital tools provide for teaching and learning (see e.g Rytkönen, 2014). To understand
teachers’ motivation to use digital tools, it is crucial to know what benefits (over the costs) they perceive to
get from utilizing educational technology.
The aim of this study is to examine 1) what are the main purposes for using digital tools among teachers; 2)
are teachers approaches to teaching related to use of digital tools, and 3) what added value teachers
perceive in using digital tools in teaching.
Methods
Data and procedure
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The data were collected via an online questionnaire among teachers in four faculties at the University of
Helsinki: Faculty of Science (n=81), Faculty of Arts (n=85), Faculty of Education (n=55) and Faculty of
Theology (n=28). The total sample was 249; 52 % females, 44 % males, 3 % other and three respondents did
not indicate their gender. The questionnaire consisted of background questions, what tools are used and
for what purpose, approaches to teaching in educational technology context. Four open-ended questions
were addressed about what added value teachers perceive to get from using digital tools. The questionnaire
included also other measures, such as attitudes towards using educational technology and role of students,
colleagues and programme management in using technology, not dealt with in this paper, and it took about
20 min to complete.
Measures
Use of digital tools. The respondents were asked to think about their teaching given at the University of
Helsinki during the two latest academic years and answer to nine questions concerning how they have used
or instructed students to use online tools in their teaching, using a five-point Likert-scale (1=never; 5=all the
time). The items covered different use of technology (such as “I inform my students about the course and
studying” and “My students produce collaborative products (e.g. reports that have been written together)”.
A Principal axis factoring was conducted with a Varimax rotation. Two factors with eigenvalues greater than
1 were extracted, that accounted 47 % of the total variance: delivery of information (alpha=.58) and
activating students (alpha=.77).
Approaches to teaching in technology context was measured by modified version Approaches to teaching –
ICT scale by Nevgi, Tella & Nishimura (2010), which originally was adopted from Approaches to teaching
(ATI) instrument (Triggwell & Prosser, 2004). There were six items measured on a five-point scale (1=fully
disagree; 5= fully agree; such as “I think an important reason for using digital technologies is to give
students a good set of materials” and “I use digital technologies in order to encourage my students to
discuss the topic”). Using a Principal axis factoring with a Varimax rotation two factors were extracted with
eigenvalues greater than 1, that accounted for 52.8 % of the total variance: content-focused (alpha=.68) and
learning-focused (alpha=.80).
Teachers’ perceptions of benefit in using technology in teaching were measured with four open-ended
questions. 1) What added values do you perceive students get from your use of digital tools in teaching?; 2)
What added values do you get yourself from using digital tools in your teaching?; 3) What added values do
the digitalization give to the administrative processes (e.g. course enrolments, grade registration)?; 4) What
added values do the digitalization of teaching give to the work community?
Results
Most frequently the respondents shared study material with students (M=4.83, Sd=.47) and informed
students about course and studying (M=4.72, Sd=.60). The most rare use was automatically assessed
assignments to improve students' self studying (M=1.82, Sd=1.17). A 4 level (faculty: arts, education,
science, theology) multivariate analysis of variance with two factors of using digital tools (delivery,
activating) as dependent variables was computed. The multivariate F (Pillai’s Trace) was significant for
faculty (6, 488)=7.09, p<.001, η2=0.08. The univariate analyses showed that activating students differed
according to faculty (F(3, 244) = 15.01, p < 0.001, η2 = 0.16). The contrast comparisons showed that using
technology for activating students was higher in faculty of science than in faculty of arts (p<.001) or faculty
of theology (p<.001).
Another multivariate analysis of variance with approaches to teaching in digital context as dependent
variables was carried out. Again, the multivariate F (Pillai’s Trace) was significant for faculty (6, 490)=3.15,
p<.01, η2=0.04. The univariate analyses showed that learning-focused approach differed according to
faculty (F(3, 245) = 5.85, p < 0.01, η2 = 0.07). The contrast comparisons showed that learning-focused
approach was higher in faculty of education than in faculty of arts (p<.05) or faculty of science (p<.001).
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Both content-focused and learning-focused approach correlated significantly using digital tools for
delivering information (both rs=18, p<.01) and using digital tools for activating students (r=15, p<.05 and
r=.44, p<.001, respectively).
The open-ended questions about added value of using digital tools were analyzed by qualitative content
analysis using an abductive approach. According to the tentative analysis of the first question about added
values that students get from your use of digital tools in teaching, the approaches of teaching do also
appear in the open-ended answers of teachers. Content-focused approach manifests itself in added values
such as “sharing materials is easy”, “all materials in the same place”, or “submitting assignments is easy”.
For example, in the faculty of Arts, just under half of the respondents mentioned these kinds of added
values for using digital tools in teaching. “Making it easier to form study communities”, “supporting
discussions”, and “taking different learners into account” are examples of added values that focus more on
activating the student and highlight learning.
Discussion
Concerning the frequency of using technology, our results are in line with previous studies (Bond et al.,
2018) that most typical ways to use educational technology are focusing on delivering information and
content, not to facilitate active learning. There were significant differences between faculties, showing that
teachers in the faculty of science were more prone to use technology for student activation but were less
learning-focused than teachers in other faculties were. The results from the open-ended questions shed
some light to the differences between disciplines. We will discuss further, what might explain the
differences and what faculties can learn from each other. Both approaches to teaching were related to both
types of pedagogical practices in using educational technology. It is plausible that teachers use technology
as a part of face-to-face teaching and that the interaction and activation is taking place in classrooms – and
that they perceive that informing and providing materials are prerequisite for activation. The study indicates
that there should be more research on disciplinary differences and that pedagogical practices of online and
face-to-face teaching should be examined more in interaction with each other.
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Eportfolios as versatile learning tools: A pilot project of two eportfolio
programs
Sanna-Katja Parikka1
1

University of Helsinki

The learning of knowhow and skills related to particular subject knowledge has gained increasing focus
within the curricula of higher education in Finland. Thus, there exist various initiatives in Finland to integrate
skills within courses or as separate study units. In this line of thinking, there are also various blended and elearning tools to support these efforts. Eportfolios are some of the most versatile among these tools,
however, they require clearly conceptualized pedagogical designs to best support the learners (Butler, 2006;
Jenson & Treuer, 2014).
This presentation explores the topic of eportfolios as personal learning environments through a depiction of
eportfolio piloting. In 2019, the University of Helsinki is in the process of piloting two eportfolio programs
and collecting best practices in eportfolio pedagogical designs. This presentation discusses eportfolio
pedagogical trends as well as two eportfolio platforms: Pebblepad, an industry standard eportfolio in many
higher education institutions at least across the U.K., Australia, and the U.S, and the university’s own
student portfolio platform.
Finally, this presentation draws on benchmarked insights on eportfolio use within the higher education
sector and discusses the future of eportfolios, highlighting the potential of eportfolios as personal learning
environments when used strategically within the pedagogical design. An important aim of this presentation
is to engage the audience into a constructive discussion on the utility and different ideas of portfolio
pedagogies in general, as well as with regards to the two different type of eportfolio programs being
presented during the talk.
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Change in information literacy mindset in engineering education
Marja Talikka1, Harri Eskelinen1, Risto Soukka1
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The effects of brief information literacy (IL) education on engineering students’ IL mindset, i.e. searching
skills (Talikka et al. 2014) and ability to outline complex, interdisciplinary research problems and the
respective information search questions to find literature for solving these problems (Talikka et al. 2018) are
discussed.
IL education was integrated in mechanical engineering seminar courses where the emphasis was on
sustainability of materials and designs. Traditional IL education presents data sources and search modes. In
this case, the objective of IL education was to underline understanding the research problem and
recognizing that IL knowledge and skills are essential in finding a solution to that problem via literature
research (Talikka 2018).
Students attended a 90-minute IL lecture, which focused on the procedure of finding suitable information to
solve their complex, interdisciplinary research problems at hand. Data were collected during two seminar
courses. The qualitative data from students’ (n=76) responses to surveys were analyzed using the
Miles&Huberman method (1994). Based on the results, brief integrated IL education affects students’
searching skills, their ability to understand and outline their research problem from a wider perspective and
formulate information search questions to find literature for solving the research problem (Talikka 2018).
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Multidisciplinary collaborative project and trialogical learning - Case
SotePeda24/7
Sanna Juvonen1
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Laurea University Of Applied Sciences

The aim of this presentation is to describe the case study - a joint project study organized for
multidisciplinary students in two Finnish University of Applied Sciences (UAS) in autumn 2018. The aim of
the project study was to offer students multidisciplinary learning experience with the task where students
created digital service path for health and social care clients and digital simulation environment. Project
study were organized according to the trialogical learning model´s design principles. Students pointed out
many challenges they faced during the study process. Many of them related to the organization of project
studies - the joint course between two UAS had many demandings as different study schedule, common
online environments, practices in guidance etc. Still students were satisfied with the result of their group
task. Multidisciplinary studying were experienced interesting and fruitful. Students started to view their
own study field from different perspective. Kullaslahti etc. (2015) and Rajalahti (2014) state that students at
the university of applied sciences should practice working methods and knowledge tools in different
environments that simulate reality to reach competence utilized in future expert work. Based on research
results, dialogue between disciplines is meaningful to develop competences needed in future working life.
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Koulutuksen avoimuus ja saavutettavuus
Arvioinnin erityisjärjestelyt kriittisessä tarkastelussa: Opiskelijakokemuksia
arvioinnin esteellisyydestä
Juuso Henrik Nieminen
Helsingin yliopisto
Arvioinnin erityisjärjestelyt, kuten lisäajan tai erillisen tilan takaaminen koetilanteessa, ovat
vakiintunut osa korkeakoulutuksen arviointikulttuuria ympäri maailman. Tällaiset erityisjärjestelyt
eivät kuitenkaan pohjaa tieteelliseen näyttöön. Päinvastoin, kansainvälinen tutkimus arvioinnin
erityisjärjestelyihin liittyen on korkeakoulupedagogiikan kentällä vähäistä ja hajanaista. Aiempi
tutkimus on jopa käsittänyt tällaiset erityisjärjestelyt eksluusion ja syrjinnän välineenä. Tässä
tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia liittyen arvioinnin
erityisjärjestelyihin. Osana laadullista tutkimusta haastateltiin kymmenen opiskelijaa, joista kuusi
käytti säännöllisesti erilaisia arvioinnin erityisjärjestelyjä ja joista neljä ei halunnut näihin
järjestelyihin tukeutua. Haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin ja tarkemman
koodauksen avulla. Tulosten perusteella opiskelijoiden henkilökohtaiset kokemukset arvioinnin
erityisjärjestelyihin liittyen vaihtelivat positiivisista negatiivisiin. Toisaalta opiskelijoita yhdisti
tyytymättömyys erityisjärjestelyihin institutionaalisena järjestelmänä. Tutkimus alleviivaa arvioinnin
erityisjärjestelyjen perustaa esteellisen korkeakoulutuksen rakentajana.
Johdanto
‘The use of testing accommodations may seem, at first, a simple and effective way to help
students with disabilities demonstrate their true knowledge on a test. However, the use of
accommodations is anything but simple .’ (McKevitt, Elliott, & Kettler, 2013, p. 732)
Tietyt arviointitilanteet eivät sovellu kaikille opiskelijoille - tämän vuoksi korkeakoulutuksen kentällä
on jo pitkään tarjottu erilaisia arvioinnin erityisjärjestelyjä, kuten lisäaikaa tai erillistä tilaa
koetilanteessa. Näiden järjestelyjen tarkoituksena on pienentää esimerkiksi oppimisvaikeuden
merkitystä arviointitilanteessa (Gregg, 2012). Niinpä nämä järjestelyt esitetään usein tapana edistää
arvioinnin esteettömyyttä, sillä ne tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden osallistua arviointiin “samalta
viivalta” (Ofies, 2007). Kuten Cohen ja kollegat (2005, s. 232) toteavat: “they are simply the tools for
accessing or demonstrating knowledge, no different than the reading glasses“. Tällainen näkemys
ilmentää oppimisvaikeuksiin liittyvää medikaalista mallia (Shakespeare, 2006): Kyseessä on yksilön
henkilökohtainen vamma , johon koulutuksen tulee tarjota apua .
Toisaalta tutkimuskirjallisuudessa on raportoitu myös arvioinnin erityisjärjestelyihin liittyviä
epäkohtia. Opiskelijat voivat esimerkiksi stigman pelon vuoksi olla käyttämättä erityisjärjestelyjä
lainkaan (Marshak et al., 2010). Denhart (2008) löysi tutkimuksessaan viisi teemaa, jotka opiskelijat
nostivat esiin puhuessaan arvioinnin erityisjärjestelyistä: 1) positiiviset ja negatiiviset kokemukset, 2)
yllättyminen oppimisvaikeuden toteamisesta, 3) älykkyyden validointi, 4) vähäinen informaatio ja 5)
haluttomuus käyttää erityisjärjestelyjä.
Oppimisvaikeuksiin liitetään usein myös sosiaalinen malli (Shakespeare, 2006), joka
alleviivaa, että ympäristö myös tuottaa oppimisen haasteita. Sosiaalisen mallin mukaan esteettömän
koulutuksen ratkaisut poistavat näitä haasteita. Tämän mallin näkökulmasta arvioinnin
erityisjärjestelyihin liittyvät epäkohdat, kuten stigman luominen, näyttäytyvät osana itse oppimisen
haasteita.
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Tutkimusmetodologia
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena tutkimukseen painottuneessa suomalaisessa yliopistossa
vuonna 2018. Kyseessä on osatutkimus laajemmasta tutkimusprojektista, jossa kartoitetaan tukea
tarvitsevien opiskelijoiden narratiiveja opiskelusta yliopistossa opiskelusta. Haastattelut kerättiin
narratiivisen haastattelumetodin (Elliott, 2005) avulla. Jokaiselta osallistujalta kysyttiin, olivatko he
käyttäneet opintojensa aikana arvioinnin erityisjärjestelyjä. Kuusi opiskelijaa käytti säännöllisesti
arvioinnin erityisjärjestelyjä, kun taas neljä kieltäytyi käyttämästä näitä. Osallistujia pyydettiin
perustelemaan vastauksensa. Haastattelujen kesto vaihteli 34 ja 74 minuutin välillä; keskimäärin
haastattelut kestivät 56 minuuttia. Osallistujien ikä vaihteli 20 ja 40 vuoden välillä. Seitsemällä
opiskelijalla oli todettu lukivaikeus. Muita aineistossa mainittuja opiskelua vaikeuttavia tekijöitä
olivat esimerkiksi dysfasia paniikkihäiriö, masennus ja muut mielenterveydelliset syyt.
Haastattelujen arviointia koskevat osat analysoitiin laadullisin keinoin. Aluksi aineisto
redusoitiin valitsemalla analyysiin vain ne analyysiyksiköt (154 kappaletta; 5-229 sanaa, keskiarvo
69), joissa käsiteltiin arvioinnin erityisjärjestelyjä. Aineisto analysoitiin aluksi teoriaohjatun
laadullisen sisällönanalyysin (Miles, Huberman & Salda ñ a, 2014) keinoin Denhartin (2008)
kategorisointia pohjalta. Kuudes kategoria, “muut kokemukset”, luotiin analyysin aikana. Tämän
jälkeen jokainen kategoria analysoitiin erikseen aineistolähtöisesti koodaten (Salda ñ a, 2016).
Tulokset ja päätelmät lyhyesti
Tutkimuksen tulokset näyttävät, että Denhartin (2008) kategorisointi ei sovellu kattavasti Suomen
korkeakoulutuksen konteksiin. Yksi kategoria (“yllättyminen oppimisvaikeuden toteamisesta”) jäi
analyysissä tyhjäksi, kun taas toiseen (“älykkyyden validointi”) analysoitiin vain yksi
analyysiyksikkö. Opiskelijoiden kommentit liittyen erityisjärjestelyistä saatavaan henkilökohtaiseen
apuun olivat monimuotoisia: Usea koki esimerkiksi lisäajan kokeessa parantavan omaa suoritustaan.
Toisaalta negatiivisten kokemusten kategoria oli analyysissa yleisin (43 yksikköä). Näissä
kokemuksissa painottuivat opiskelijoiden pettymys erityisjärjestelyihin institutionaalisena käytänteenä
- he toivoivat laajasti, että arviointiin olisi myös muunlaisia, inklusiivisia käytänteitä. Toisaalta monet
henkilökohtaiset, negatiivissävytteiset kertomukset häpeästä ja syrjinnästä painottuivat aineistossa.
Erityisjärjestelyt nähtiin pysyvänä, järkähtämättömänä osana arviointikulttuuria.
Usein arvioinnin erityisjärjestelyt nähdään kirjallisuudessa “lukulaseina” (Cohen et al., 2005)
medikaalisen mallin mukaisesti. Tämä tutkimus alleviivaa, että nämä järjestelyt tulee nähdä myös
sosiaalisen mallin (Shakespeare, 2006) kautta. Tällöin arvioinnin erityisjärjestelyt näyttäytyvät
epäneutraaleina institutionaalisina käytänteinä, jotka tuottavat eksluusiota. Tutkimus pyytää
tarkastelemaan erityisjärjestelyjä ja niiden esteellisyyttä kriittisesti - ja kuulemaan tässä prosessissa
myös erityisjärjestelyjä käyttäviä opiskelijoita itseään.
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Kaikkien korkeakoulu? Opiskelijoiden, opettajien ja johdon
saavutettavuusnäkemysten vertailua
Paula Pietilä1, Essi Huuhka
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Turun Yliopisto

Saavutettavuudesta on tullut yhä keskeisempi tavoite 2010-luvun suomalaisissa korkeakouluissa. Tietoa
siitä, miten saavutettavuus korkeakoulujen arjessa ymmärretään, on kuitenkin edelleen vähän. Erityisen
niukasti on tietoa opetushenkilökunnan ja johdon ajatuksista. Tässä esityksessä tarkastellaan ja vertaillaan
korkeakouluopiskelijoiden, opettajien ja johdon saavutettavuusnäkemyksiä kolmen kyselyaineiston
pohjalta. Tuomme esiin, että opettajat ja opiskelijat pitävät saavutettavuuden toteutumista puutteellisena,
mutta hahmottavat ongelmia eri tavoin. Opiskelijat yhdistävät ongelmat usein korkeakouluhenkilökuntaan.
Opettajat puolestaan näkevät ongelmat rakenteellisina ja resurssien jakoon liittyvinä.
Tarkoitamme saavutettavuudella laajasti paitsi fyysisten tilojen esteettömyyttä, myös sosiaalisen ja
psyykkisen ympäristön saavutettavuutta. Saavutettavan korkeakoulutuksen ymmärrämme
oppimisympäristöiksi, opetusmenetelmiksi ja asenneilmapiiriksi, jotka mahdollistavat henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden. Samalla olemme avoimia myös aineistosta nouseville erilaisille tavoille hahmottaa
saavutettavuutta.
Aineistomme koostuu kolmesta keväällä 2018 tehdystä sähköisestä kyselystä. Yhteen kyselyyn kerättiin
vastauksia korkeakouluopiskelijoilta (n=1011), toiseen -opettajilta (n=217). Kolmas kysely tehtiin johdolle
(n=34). Kyselyjä levitettiin kaikkiin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, vastauksia saatiin niistä
useimmista. Vastaajilta kysyttiin mm., miten he näkevät opetuksen ja toimintakulttuurin saavutettavuuden
sekä korkeakoulun tarjoaman tuen näiden edistämiseen. Kysely sisälsi sekä asteikkokysymyksiä, joita on
analysoitu määrällisin menetelmin, että avoimia vastauksia, joiden sisältöä on eritelty teemoiteluin.
Tutkimus on tehty osana OHO!-hanketta. OHO! (Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
korkeakouluissa) on opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke korkeakoulutuksen kehittämiseksi vuosina
2017–2019. Tutkimusperustainen hanke etsii ratkaisuja opiskelijoiden kiinnittymisen ja hyvinvoinnin
tukemiseen mm. laadukasta ohjausta ja pedagogista osaamista lisäämällä. Tämän esitys liittyy hankkeen
esteettömyystiimin työhön, jonka tavoitteena on edistää saavutettavuutta ja herättää keskustelua sen
merkityksestä korkeakouluympäristössä. Osallistammekin yleisöä pohtimaan: Mitä ovat saavutettavan
pedagogiikan työvälineet? Miten opiskelijat ja opettajat kohtaavat saavutettavassa korkeakoulussa? Entä
mikä on resurssien ja saavutettavuuden kehittämisen suhde opettajan näkökulmasta?
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Avoimen verkkokurssin mahdollisuudet: kurkistuskurssi lukiolaisille, uusia
näkökulmia opettajille
Johanna Rämö1, Krista Suominen1
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Helsingin Yliopisto

Esitys käsittelee kaikille avointa, verkossa toteutettua yliopistokurssia, joka toimii kurkistuskurssina
yliopisto-opintohin ja toisaalta tarjoaa täydennyskoulutusta opettajille. Kurssin nimi on Matematiikkaa
kaikkialla, ja se esittelee matematiikan sovelluksia ja yliopistomatematiikan eri osa-alueita.
Kurkistuskursseilla yliopisto-opinnoista kiinnostuneet voivat kokeilla, millaista opiskelu on, ja suorittaa
yliopiston opintopisteitä. Niiden avulla tarjotaan tilaisuus joustavaan yliopisto-opintojen aloitukseen ja
vastataan myös uuteen lukiolakiin, jonka mukaan osa lukion opinnoista olisi järjestettävä yhteistyössä
korkeakoulujen kanssa. Matematiikkaa kaikkialla kurssin yhtenä tarkoituksena onkin antaa monipuolinen ja
innostava kuva matematiikasta ja sen opiskelusta lukiolaisille.
Koska kaikki koulujen opettajatkaan eivät tiedä, missä kaikkialla matematiikkaa käytetään, ovat
opettajaopiskelijat ja matematiikan opettajat kurssin tärkeä kohderyhmä. Kurssi antaa ideoita opetukseen ja
eväitä esimerkiksi ilmiöpohjaisen opetuksen kehittämiseen.
Esityksessä kuvataan Matematiikkaa kaikkialla -kurssin toteutus sekä jaetaan avoimien verkko-kurssien ja
kurkistuskurssien luomiseen liittyviä vinkkejä ja haasteita.
Lisää tietoa:
https://blogs.helsinki.fi/kumpulaopettaa/2019/01/15/kaikille-avoin-verkkokurssi-matematiikkaa-kaikkialla/
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Status and place of higher education in society (in English)
Higher education responding to national/European challenges - case of
UAS
Ph. D. Carolina Carvalho1, Ph. D. Mervi Friman2, Ph. D. Seija Mahlamäki-Kultanen2
1

Federal University Of ABC - UFABC, 2Häme University of Applied Sciences - HAMK

In the context of pedagogical development in higher education (HE) this research is a case study about a
University of Applied Sciences (UAS) in Finland aimed to understand how pedagogic development responds
to national policy and higher education policy emphasis. We conducted a semi-structured interview based
on ten policy emphasis recommended by the European Union (EU), the Finnish Ministry of Education and
Culture (MoEC) and the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). The data gathered in the UAS
interviewed were compared with institutional documents, EU documents and MoEC agreements in order to
complement the research. The results show how the national and institutional pedagogical emphasis
corresponding in the case of the University of Applied Sciences analyzed. The correspondence of the ten
different pedagogical emphases was classified as strongly consolidated, currently highlighted and less
emphasized. The conclusion is that it is challenging to settle pedagogical goals in a systematic way
considering the various attributes from a world in constant change.
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Professional Competence Development and Continuous Education of
Health Sciences and Social Service Teachers– TerOpe project
Dr. Kristina Mikkonen1, Prof. Maria Kääriäinen1
1

Research Unit Of Nursing Science And Health Management

Introduction: According to recent research teachers’ competence in the field of health sciences and social
service are complex and multidimensional. In additional to mastering the subject area of teaching, teachers
need versatile competence in pedagogy, evidence, collaboration and networking, leadership and
management, and cultural diversity. This means they ought to be able to master versatile and digital
environments on their daily practice. In this project, both degree programmes and continuous education
offered within the field are renewed and reformed through an interdisciplinary approach, working together
with those educating health science and social service teachers.
Aims: To renew and reform teacher education in the field of health sciences and social service on a national
level and to develop continuous education within the fields.
Methods: The TerOpe project is funded by Ministry of Education and Culture and will be implemented
during 1.8.2017-31.12.2019. The project includes four phases; 1) national competence requirements of
teachers’ competence in Finland, development of a model and integrating of the model into the national
curriculum; 2) developing a model for continuous education; 3) development and piloting of a study unit
”Digitaalia!” for general national use within universities; 4) development of a digital environment for health
science and social service teachers’ national network.
Results: The project connects intimately with the strategies of national universities and is immediately
applicable for wide use within university education. The national learning requirements will be included in
the university curricula and continuous education programmes from year 2019 onwards.
Conclusions: National competence requirements ensure the quality, comparability, consistency and
cooperation for health sciences and social service teacher education.
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Climate University – teaching and learning for sustainable future
Laura Riuttanen1, Mikko Äijälä1
1

University Of Helsinki

Responding to humanity’s grand challenges of climate change and sustainability requires also the field of
education to renew itself. What are the skills required of future citizens and educators to answer the
challenges ahead? And how to bring together the entire society to train and educate its citizens instead of
just focusing on the academic community? These questions are relevant both worldwide and in national
contexts and need to be answered to transform our societies to respond and adapt to the abrupt global
changes of the 21st century.
In the Climate University project (https://blogs.helsinki.fi/climateuniversity/) we aim to answer some of
these questions from the perspective of Finnish educational system, but as the challenges and questions are
global, we equally expect many of the answers and solutions to be transferable and scalable also
internationally. Climate University is a collaborative project of eleven Finnish universities, funded by the
Finnish Ministry of Education and Culture, together with Finnish Innovation Fund Sitra and the participating
universities, for 2019-2020. Project collaborates with other levels of the education system, as well as
working life, including non-governmental organisations (NGOs), state institutions and the private sector.
Climate University will produce collaborative education material for teaching climate change and
sustainability topics. Especially, we are doing open online courses (MOOCs) and additions to the already
existing materials, like Climate.now (www.climatenow.fi). Climate University also organizes workshops for
university teachers and other collaborators to co-design the future education. Topics of the new materials
will be decided based on a study of needs in spring 2019, and further developed in the coming workshops.
We welcome contributions from all sectors of the society.
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Symposiumit / Symposium / Symposia
Tietoisuustaitojen harjoittaminen parantaa opiskelijoiden
stressinhallintataitoja - interventiotutkimus lääketieteellisessä
tiedekunnassa
FT Saara Repo1, Psykologi Monica Iriarte-Lûttjohan1, Psykologi Tiina Tuominen1, Opiskelija Emilia Kuuskoski1,
VTK Kiia Ruokonen1
1

Helsingin Yliopisto

Tietoisuustaito- eli mindfulnesskoulutuksen on osoitettu vähentävän yliopisto-opiskelijoiden stressiä ja
parantavan heidän hyvinvointiaan (Galante et al. 2018; Spijkerman et al. 2015). Helsingin yliopiston
lääketieteellisessä tiedekunnassa toteutettiin Tietoisuustaitoja opiskelijoille –interventiotutkimus syksyllä
2018. Tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko tietoisuustaitokoulutuksella vaikuttaa opiskelijoiden
hyvinvointiin ja toimintakykyyn.
Tutkimuksessa oli kaksi erillistä koeryhmää ja yksi kontrolliryhmä, joihin osallistujat jaettiin satunnaisesti.
Koeryhmille tarjottiin joko ryhmämuotoinen tietoisuustaitokoulutus lähiopetuksena tai internetympäristöä
hyödyntävä tietoisuustaitokoulutus.
Ryhmämuotoinen tietoisuustaitokoulutus perustui Kabat-Zinnin kehittämään stressinhallintakurssiin.
Interventiossa käytettiin Cambridgen yliopistossa kehitettyä mallia Mindfulness Skills for Students. Kurssilla
harjoiteltiin mindfulnessin periaatteita kokemuksellisesti. Jokainen kahdeksasta tapaamisesta oli kutsu
läsnäoloon ja itsensä kuuntelemiseen. Kahdeksan viikon kurssi muodosti kokonaisuuden, jossa jokaisessa
tapaamisessa oli oma aihe ja siihen liittyviä harjoituksia.
Internetympäristöä hyödyntävä kurssi oli Jyväskylän yliopistossa kehitetty Opiskelijan Kompassi –
hyvinvointiohjelma. Ohjelma perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja sen avulla harjoitellaan
mindufulness-taitoja sekä arvojen mukaista toimintaa, tavoitteena kehittää psykologista joustavuutta. Alkuja lopputapaamisen välillä osallistujat tekivät harjoitteita ja lyhyitä kirjoitustehtäviä.
Hyvinvointia ja toimintakykyä mitattiin useilla mittareilla. Päävastemuuttujana oli psykologista stressiä
mittaava CORE-OM34. Osallistujat täyttivät stressiin ja hyvinvointiin liittyvän kyselylomakkeen kolme kertaa:
ennen interventiota, sen loputtua ja viiden kuukauden päästä intervention loppumisesta. Kokemuksia
interventioista selvitettiin kyselylomakkeella sekä fokusryhmähaastatteluilla.
Tutkimukseen osallistui 102 opiskelijaa (74 naista, 26 miestä ja kaksi muuta) viidestä tiedekunnan
koulutusohjelmasta. Alkukyselyssä 28 % vastaajista ilmoitti kokevansa melko paljon tai erittäin paljon
stressiä. Opiskelijat olivat hyvin sitoutuneita koulutuksiin: 95 % ryhmämuotoiseen koulutukseen
osallistuneista ja 81 % internetpohjaiseen koulukseen osallistuneista kävivät sen loppuun. Yli 90 %
osallistujista suosittelisi koulutusta opiskelijatovereilleen. Interventioissa harjoitellut mindfulness-taidot
koettiin myönteisiksi ja tärkeiksi, mutta taitojen rutinoituminen arkeen haastavaksi.
Symposiumissa esitellään, miten tutkimushanke toteutettiin sekä keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen
vastuullinen tutkija Saara Repo kertoo tutkimuksen kulusta sekä tuloksia liittyen stressinhallinnan
kehittymiseen. Mindfulness-ohjaajat, psykologi Monica Iriarte-Lûttjohan ja psykologi Tiina Tuominen
kertovat kahdesta erilaisesta tietoisuustaitokoulutuksen toteutuksesta. Sosiaalipsykologian opiskelijat Emilia
Kuuskoski ja Kiia Ruokonen esittelevät opiskelijoiden kokemuksia fokusryhmähaastattelujen pohjalta. Kaikki
esiintyjät ovat Helsingin yliopistosta. Symposiumin teema on.
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Hyvinvointia itsearviointien ja pedagogiikan avulla: Opiskelukyvyn,
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!) kehittämishanke
Ulla Klemola1, Raimo Lappalainen1, Irma Kakkuri1, Viivi Virtanen2, Satu Laitinen3, Eila Pajarre
1

Jyväskylän Yliopisto, 2Aalto yliopisto, 3Turun yliopisto, 4Tampereen yliopisto

Yhtenä keskeisenä koulutuksen laadun mittarina voidaan pitää opiskelijoiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin
varmistamiseksi ja edistämiseksi tarvitaan erilaisia keinoja tuottaa tietoa sekä menetelmiä soveltaa tuota
tietoa. Siten opiskelijat itse, heidän opettajansa ja myös korkeakoulujen johto voivat tehdä hyvinvointia
tukevia ratkaisuja opiskeluyhteisössä. Tässä OHO!-symposiumissa esittelemme korkeakouluissa kehitettyjä
erilaisia hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevia itsearviointi- ja ohjausmenetelmiä pedagogiikkaa
unohtamatta.
Opiskelun taitokartta on akateemisten opiskelutaitojen verkkopohjainen itsearviointityökalu, jonka avulla
opiskelija arvioi omaa osaamistaan suomeksi ja englanniksi lukemisessa, kirjoittamisessa sekä
opiskelustrategioiden käyttämisessä (Jyväskylän yliopisto). Opiskelijan motivaatiokäsitystä, käsitystä itsestä
oppijana ja motivaatioon yhteydessä olevia muita tekijöitä selvittää puolestaan interaktiivinen
oppimismotivaation arviointi- ja ohjausväline (Turun yliopisto). Opintojen eteneminen -kysely ja opiskelijan
itsesäätelytaitoja selvittävä MSLQ-kysely tukevat niin opiskelijaa itseään kuin ohjausta antavaa henkilöstöä
(Tampereen yliopisto). Opiskelijan hyvinvointitaitojen edistämiseksi on kehitetty luentomuotoinen
interventio ja esiintymisjännitystä vähentävä tutkimuspohjainen taitoharjoittelumalli (Jyväskylän yliopisto).
Laadukkaalla opetuksella ja pedagogiikalla voidaan edistää paitsi oppimista myös opiskelijoiden
hyvinvointia. OHO!-hankkeessa on kehitetty pedagogisia koulutuksia opettajille ja korkeakouluyhteisön
toimintaa ohjaavia prosesseja. Näitä menetelmiä ovat: yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja ja
kehittäjäopettajaverkosto-konsepti (Jyväskylän yliopisto) sekä AllWell-hyvinvointikysely ja siitä käynnistyvä
prosessi tuloksista aina opetussuunnitelmien uudistamiseen asti (Aalto yliopisto).
Symposiumin osallistujat pääsevät paitsi kuulemaan esittelyjä ja alustavia tutkimustuloksia myös ottamaan
kantaa, esittämään omia toiveitaan opiskeluhyvinvointia tukevista kehittämiskohteista sekä saamaan
kokemuksia yhteisöllisen pedagogiikan harjoitteista.
OHO! on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 11 korkeakoulun toteuttama kehittämishanke vuosille
2017–2019 (https://ohohanke.fi/). Hankkeessa luodaan optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pidetään
huolta opiskelijasta – jotta kukaan ei jäisi yksin. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä ja
hyvinvointia parantamalla heidän osallisuuden kokemustaan opiskeluyhteisössä.
HUOM! Jos vain mahdollista toimitan tiedot esittäjistä myöhemmin.
Symposiumin sisältö: Hyvinvointia tukevia itsearviointi- ja ohjausvälineitä sekä menetelmiä pedagogiikan
kehittämiseen
Teema: 3 sekä tutkimuksia että käytänteistä
Asiasanat: Opetus, ohjaus, korkeakoulupedagogiikka, yhteisöllisyys, opiskeluhyvinvoint
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Tilaa opiskelijoiden aktiivisuudelle osana opintoja
Nti Anne Soinsaari1, Nti Jenna Sorjonen1
1

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta

On tärkeää, että opiskeluaika tarjoaa opiskelijalle valmiudet rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.
Näitä taitoja opiskelija voi kerryttää paitsi luennolla, myös vapaa-ajan toiminnassa. Esimerkiksi järjestö- ja
vapaaehtoistoiminta antavat opiskelijalle niin työelämä- kuin elämäntaitoja. Yksilötason lisäksi opiskeluajan
aktiivisuudesta hyötyy koko yhteiskunta. Maailmaa muuttavat opiskelijat ovat korkeakoulujen
yhteiskunnallista vaikuttavuutta parhaimmillaan!
Symposiumissa pohditaan, kuinka tämä aktiivisuus voitaisiin lukea entistä paremmin osaksi opintoja.
Korkeakoulujen rahoitusmallit ohjaavat opiskelijoita valmistumaan entistä nopeammin. Miksi emme
edistäisi opintojen valmistumista tunnistamalla ne taidot, joita opiskelijat vapaaehtoistoiminnassa
kerryttävät, ja tunnustamalla tämän osaamisen kertymisen opintopisteillä?
Symposiumissa esitellään ensiksi parhaita käytänteitä opiskelijoiden yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta
palkitsemiseen, Suomesta ja maailmalta. Sen jälkeen ideoimme yhdessä! Pohdimme, mitä kaikkea olisi hyvä
ottaa huomioon, kun vapaaehtoistoimintaa sisällytetään tutkintoihin, ja kuinka sitä voitaisiin toteuttaa
korkeakouluissa parhaiten.
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Työpajat / Workshops
Campus Learning and Development Initiatives Caledonia: HUB-platforms
for Social Encounters and Continuing Professional Development
Niclas Sandström1, Anne Nevgi1
1

Helsingin Yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta

There is a new global expectation that is re-shaping human activities: the inalienable right to participate
(Timms & Heimans, 2018). In order to promote participation and co-design, higher education institutions
have to re-think their campus leadership and facilities. Campus development is a multifaceted and complex
process. To be successful, any such change process should entail experts from all related shareholder
groups. In addition, sustainability measures (economic, ecological and social) have entered the picture, and
should be considered broadly in producing future-ready campus landscapes.
Campus Learning and Development Initiatives – Caledonia is a HUB created for the transdisciplinary needs
that campus retrofitting and development require. Caledonia builds initiatives and activities for continuing
professional development (CPD) and sharing of expertise, experiences and knowledge. The activities are
rooted in modern pedagogical thinking that is immersed with digitization and digitalization of teaching,
learning and knowledge creation.
Caledonia is both a space and a way of thinking. In the workshop, Caledonia as the information and
development node for higher education campus development is presented through hands-on activities and
sharing of best practices and discussion of challenges. The discussion touches
•
•
•
•
•

Ways to work in continuing professional development (CPD) as a strategic pedagogical advisor
Ways to and challenges in using participatory and co-design to engage users
Ways to perform research & development to shape digital solutions for collaboration
Ways to support the students and staff in pedagogical digireadiness
Solutions to functioning as a physical-digital platform for faculty learning clubs

The goal is to 1. raise awareness of the challenges and potential that lie in shaping campuses for future
purposes, both as learning and working environments, and 2. to formulate strategies to creating better and
more sustainable learning landscapes for all stakeholders.
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Etäopiskelijan näkökulman huomioiminen digitaalisen oppimisympäristön
kehittämisessä
Hra Erkki Hellsten1
1

Lut Yliopisto

LUT Digistrategia 2025 painottaa digitaalista kampuskokemusta ja täten myös allekirjoittaneiden, LUT
yliopiston digitaalisen oppimisen tiimin, tehtävänä on pohtia kokonaisuutta mahdollisimman monista
näkökulmista. Osana digitaalista kampuskokemusta, meidän tuleekin huomioida myös opiskelijan
näkökulma, oppimisympäristöjä kehitettäessä.
Etäopiskelu, terminä, alkaa hämärtyä opiskelun siirtyessä verkkoon, mutta se ei tarkoita, että opiskelijat
automaattisesti toimivat verkossa luontevasti. Digiopetuksessa ongelmatilanteet voivat rasittaa opiskelijaa
siinä määrin, että oppimistulokset heikkenevät. Kampuksilla vietetyn ajan vähentyessä, myös sosiaalisten
lähikontaktien määrä vähentyy, joka saattaa taas aiheuttaa lieveilmiöitä niin fyysisessä kuin henkisessä
terveydessä. Opiskelijan aktiivisuus saattaa laskea, joka pahimmillaan voi johtaa opiskelun lopettamiseen.
Mitä voisivat olla ne positiiviset keinot, joilla pystytään hallitsemaan ja parantamaan opiskelijoiden
hyvinvointia, heidän toimiessaan digitaalisissa oppimisympäristöissä?
Tämän työpajan tarkoitus on, hyvien käytäntöjen ja kokemuksien jakaminen yhdessä, digitaalisten
oppimisympäristöjen kehittämisestä. Tarkemmin, niiden käytäntöjen jakaminen, joiden avulla opiskelijoiden
näkökulmaa on pyritty ottamaan huomioon sidosryhmien prosesseissa.
Lopputuloksena osallistujat ovat jakaneet ja vastaanottaneet tietoa, jonka avulla pystyvät tarvittaessa
kehittämään omien digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisprosessejaan.
1. Työpajasta vastaava: Sama kuin abstraktin esittelijä
2. Työpajassa avustavat myös:
Jukka Matikainen - LUT
Marjaana Kareinen - LUT
Mika Pulkkinen - LUT
3. Miten työpaja toteutetaan:
- Nopea aiheen alustus
- Keskustelua hyvistä käytänteistä ryhmissä, käytänteiden kirjaaminen, kynä ja paperi, padlet sovellus
mobiililaitteella
- Yhteenveto käytänteistä per pöytä, jako verkossa kaikille - padlet sovellus, tinyurl
4. Kenelle työpaja on tarkoitettu
Kaikille asiasta kiinnostuneille ja tiedonjakohaluisille koulutusasteesta riippumatta.
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Saavutettavuustyöpaja
Merja Laamanen1, Tarja Ladonlahti1, Merja Saarela3, Minna Koskinen2
1

Jyväskylän yliopisto, 2Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 3Hämeen ammattikorkeakoulu

EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102) on uusi haaste suomalaisille korkeakouluille. Se vaatii
korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden
toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan
myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää. Siten direktiivi tulee vaikuttamaan korkeakoulujen koko
henkilökunnan toimintaan - myös sinun.
Opettajan näkökulmasta direktiivi vaikuttaa niin pedagogisiin kuin teknologisiin valintoihin erityisesti
verkko- ja monimuoto-opetuksessa. Tässä toiminnallisessa työpajassa opit ja pääset harjoittelemaan
käytännössä, miten verkko-opetuksesta tehdään saavutettavaa. Työpajassa vuorottelevat
saavutettavuustietoiskut sekä ohjattu käytännön harjoittelu, jonka aikana voit parantaa ja kehittää omien
opetusmateriaaliesi sekä verkkosisältöjesi saavutettavuutta. Tarjoamme sinulle laajan tietopankin verkkoopetuksen saavutettavuuden kehittämiseen myös työpajan jälkeen.
Digitaaliset oppimisympäristöt luovat uusia, joustavia oppimisen mahdollisuuksia, mutta myös uudenlaisia
oppimisen ja osallistumisen esteitä, ellei ympäristöjä ja sisältöjä suunnitella lähtökohtaisesti käytettäviksi,
esteettömiksi ja saavutettaviksi. Saavutettavuus on paitsi eettisesti tärkeä ja toivottava tavoite, pian myös
lain määräämä velvoite.
Saavutettavuus ja käytettävyys ovat kriittisiä tekijöitä opiskelijan onnistumiselle verkko-opinnoissaan.
Huomionarvoista on, että saavutettavuus ei koske vain marginaalista opiskelijajoukkoa, vaan hyvä
suunnittelu hyödyttää kaikkia.
Saavutettavuusdirektiivin voi nähdä taakkana mutta me näemme tämän mahdollisuutena. Mahdollisuutena
parantaa korkeakouluopetuksen laatua.
Työpaja on tarkoitettu korkeakoulujen opetushenkilöstölle ja kaikille saavutettavuudesta kiinnostuneille.
Työpajan toteuttajat:
Tarja Ladonlahti Jyväskylän yliopisto
Merja Laamanen Jyväskylän yliopisto
Merja Saarela Hämeen ammattikorkeakoulu
Minna Koskinen Jyväskylän ammattikorkeakoulu .
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Asiantuntijoiden moninaiset tutkinto- ja urapolut haastavat
korkeakoulutusta
Ida Mielityinen1
1

Akava

Asiantuntijoiden moninaiset tutkinto- ja urapolut haastavat korkeakoulutusta
vastuuvetäjä: Ida Mielityinen, johtava asiantuntija, Akava
Hannele Louhelainen, erityisasiantuntija, OAJ
Kuvaus sisällöstä:
Työpajassa jaetaan laaja tietopaketti kaikkien akavalaisten työllisyydestä, työttömyydestä, sijoittumisesta
työmarkkinoille, palkoista sekä tarkemmin liittokohtaisesti: ammateista, työnkuvista, tehtävänimikkeistä ja
palkoista.
Työpajassa työstetään yhteistoiminnallisin menetelmin, miten tietoa voisi hyödyntää tutkinto-ohjelmien,
opetussuunnitelmien ja oman opetuksen kehittämisessä. Näkökulmina ovat erityisesti: oma osaaminen,
omien työtapojen tarkastelu, oman ”työyhteisön” luominen eri organisaatioiden edustajista,
työelämäkumppanuudet sekä odotukset työnantajaa kohtaan. Työpaja on tarkoitettu kaikille opetuksesta ja
ohjauksesta kiinnostuneille.
Taustaa:
Muutos on pysyvä tila. Työpajassa pureudutaan siihen, mitä taitoja ja työmuotoja opetus- ja
tutkimushenkilöstön on kehitettävä, jotta korkeakoulutus vastaa paremmin sille asetettuihin tavoitteisiin.
Korkeakoulututkinto antaa erittäin hyvän suojan työttömyyttä vastaan ja se on yleisesti ottaen hyvä
investointi opiskelijalle. Suurin osa korkeakoulututkinnoista on työmarkkinoille sijoittumisen näkökulmasta
geneerisiä tutkintoja eli tietty tutkintovaatimus on työmarkkinoilla poikkeus eikä sääntö. Suomalainen
yhteiskunta, työmarkkinat, teknologioiden kehittäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen edellyttävät laajaalaista osaamista. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että nuoret opiskelisivat aineita, joista ovat kiinnostuneita ja
voisivat silti luottaa työllistymiseensä. Uusien teknologioiden, tuotteiden ja sosiaalisten innovaatioiden
syntyminen edellyttää yhä useammin perinteisten tieteen- ja koulutusalojen yhdistymistä uudella tavalla.
Maailmantalouden kriisi nosti esille Suomen elinkeinorakenteen haavoittuvuuden. Tarvitaan yhä enemmän
uudenlaisia toimintamalleja yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välillä. Koulutusjärjestelmän kaikilla
tasoilla on jo tehty tai on meneillään sellaista kehittämistyötä, joka tuo haasteita opettajien osaamiselle.
Opettajien perus- ja täydennyskoulutus on äärimmäisen tärkeää, opetus- ja tutkimushenkilöstö tekevät
muutoksen yhdessä tukipalveluiden kanssa korkeakouluissa. Tarvitaan uudenlaista toimintakulttuuria
opetuksen sekä opinto- ja uraohjauksen järjestämisessä, mutta myös uudenlaista yhteistyötä työelämän ja
kolmannen sektorin kanssa – unohtamatta oppilaitosten välisen yhteistyön lisääntymistä.
Opettajan työuran erilaisiin tarpeisiin ja vaiheisiin on kyettävä vastaamaan täydennyskoulutuksella, muulla
osaamisen systemaattisella kehittämisellä, työkuvien kehittämisellä ja palkkauksella yhä paremmin. Karvin
toteuttaman Opettajankoulutusfoorumin arvioinnissa ”Maailman parhaiksi opettajiksi” todetaan, että
työelämäjaksoille osallistuminen on erittäin vähäistä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
opettajankoulutuksessa toimivien osaamisen kehittäminen on satunnaista.
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Korkeakoulujen opiskelijavalinnat osana oppimispolkua
Laura Pellikka1, Ulla Sarajärvi2, Aino-Kaisa Ellfolk2
1

Aalto-yliopisto, 2Helsingin yliopisto

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat olleet suuren uudistuksen sekä keskustelun alla erityisesti
todistusvalinnan lisäämisen vuoksi. Todistusvalinnan lisäksi korkeakoulujen odotetaan luovan erilaisia
valintaväyliä mahdollistamaan opiskelijavalinnat monista eri taustoista tuleville hakijoille. Vuonna 2020 uusi
todistusvalinta aiheuttaa tilanteen, jossa puolet aloittavista opiskelijoista on valittu heidän
ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella ja toinen puolikas on valittu valintakoemenestyksen
perusteella. Opintojen aloittamisessa ensimmäinen vuosi on tunnistettu merkittäväksi tekijäksi opintojen
sujuvassa etenemisessä. Mikäli valintatavat tuottavat lähtötiedoiltaan tai -taidoiltaan hyvin erilaisia
opiskelijaryhmiä, voi sillä olla merkittävä vaikutus ensimmäisen vuoden onnistumiseen ja myös pidemmälle
vaikutus koko opintoihin. Olemme työpajassa kiinnostuneita tarkastelemaan mitä erilaiset valintatavat
tarkoittavat oppimisen ja opetuksen näkökulmasta.
Työpajan tavoitteena on hahmottaa yhteisessä työskentelyssä eri valintatapojen merkitys uusien
opiskelijoiden lähtötietoihin ja -taitoihin ja nostaa esille ajatuksia eri ryhmien huomioimiseen opetuksessa
erityisesti opintojen alussa.
Kutsumme työpajaan opettajia ja muita aiheesta kiinnostuneita pohtimaan eri valintatapojen vaikutusta
aloittavien opiskelijoiden osaamiseen ja siihen, miten se voi vaikuttaa oppimiseen ja opetukseen erityisen
tärkeäksi tunnistettuna ensimmäisenä opiskeluvuotena.
Työpaja rakentuu aktiivisen osallistumisen pohjalle ja sisältää alustuksen jälkeen ryhmätyöskentelyä sekä
keskustelua. Työpajassa rakennetaan yhdessä tietoisuutta valinnoista osana opiskelijan opintoja.
Työvälineinä käytetään Flingaa tai vastaava sähköistä työvälinettä. Alustuksen pitää Opiskelijavalintojen
uudistamishanke projektipäällikkö Ulla Sarajärvi, projektisuunnittelija Aino-Kaisa Ellfolk ja OHAkoordinaattori Laura Pellikka.
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Korkeakoulupedagogiikan digitaalinen osaamismerkki
Asko Karjalainen1, Hanna Alaniska1, Tiia-Mariia Tauriainen1
1

Oulun Ammatillinen Opettajakorkeakoulu, OAMK

Digitaalinen osaamismerkki (digital open badge) on nykyaikainen matalankynnyksen tapa kehittää omaa
osaamistaan tai osoittaa jo olemassa olevaa osaamista. Osaamismerkki koostuu tunnistekuvasta ja siihen
liitetystä tiedosta, jotka kertovat merkin nimen lisäksi merkin osaamiskriteerit ja miten osaamisen on
osoitettava (esim. tehtävät). Merkin voi tallentaa sosiaalisen median palveluihin esim. Twitteriin ja
LinkedIniin. (Brauer 2018; Brauer 2019; Brauer & Ruhalahti 2015.)
KOPE-hanke julkaisee ensimmäisen version Korkeakoulupedagogiikan digitaalisesta osaamismerkistä
Pedaforum-päivillä 2019. Osaamismerkki sisältää korkeakouluissa tapahtuvaan opetustyöhön olennaisesti
liittyviä teemoja huomioiden korkeakouluorganisaatioiden ja korkeakouluoppimisen erityislaadun (esim.
Karjalainen 2018). Osaamismerkin sisältö on jaettu kahteen osa-alueeseen: Korkeakoulu ei koulu ja
Korkeakouluoppimiseen innostaminen. Nämä sisältävät yhteensä seitsemän alamerkkiä. Korkeakoulu ei ole
koulu –osiossa pohditaan korkeakoulujen erityislaatua organisaatioina, niiden syntyhistoriaa, korkeakouluja
ohjaavia lakeja ja säädöksiä sekä tieteellisen tiedon ja korkeimman oppimisen teemoja. Innostaminen
korkeakouluoppimiseen –osiossa käsitellään korkeakouluopettajan ja -opiskelijan rooleja, tehtäviä ja
vuorovaikutusta, opetusmenetelmiä sekä arvioinnin prosessia. Jokainen teema sisältää omat
osaamistavoitteet, erilaista materiaalia tarvittavan osaamisen hankkimiseen sekä innostavia ja vaihtelevia
tehtäviä osaamisen osoittamiseksi.
Työpajassa osallistujat kehittävät ja ideoivat eteenpäin digitaalisen merkin sisältöjä, materiaaleja ja tehtäviä.
Työpajatyöskentelyssä sovelletaan tulevaisuuspyörä -menetelmää (esim. Hakala & Hopia 2015). Lisäksi
työpajan osallistujilla on mahdollisuus tehdä korkeakoulupedagogiikan seitsemän merkkisarjan merkistä yksi
osana työpajan ennakkotehtävää ja työskentelyä. Työpajan työskentelyn myötä osallistujat saavat myös
ymmärryksen digitaalisen osaamismerkin rakenteesta ja toimintaideasta.
Lähteet:
Brauer, S. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for
Vocational Teachers. Akateeminen väitöskirja. Lapin yliopisto. Rovaniemi.
Brauer, S. 2018 Digitaaliset osaamismerkit --merkillä on väliä.
https://pelimerkit.metropolia.fi/2018/05/07/digitaaliset-osaamismerkit-merkilla-on-valia/ Luettu 13.2.2019
Brauer, S. & Ruhalahti, S. 2014. Osoita osaamisesi osaamismerkein. Teoksessa Korhonen, A-M. & Ruhalahti,
S. 2014. Oppimisen digiagentit. Hämeen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Hämeenlinna. S. 87-92
Hakala, A. & Hopia, H. 2015. Tulevaisuuspyörätyöpaja – mitä, miksi, milloin. Journal of Finnish Universities of
Applied Sciences, No 2 (2015) https://arkisto.uasjournal.fi/uasjournal_2015-2/hakala_hopia.html Luettu
13.2.2019
Karjalainen, A. 2018. Korkeakoulupedagogisia mietteitä oppimisesta
https://blogi.oamk.fi/2018/06/04/korkeakoulupedagogisia-mietteita-oppimisesta/ Luettu 13.2.2019
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Opettajan virtuaalinen läsnäolo digipedagogisessa
täydennyskoulutuksessa
Imane Elonen1, Iina Ryhtä1, Leena Salminen1,2, Terhi Saaranen2, Marjorita Sormunen2, Kukka-Maaria
Kokkonen2, Janette Kiikeri2, Kristina Mikkonen5, Maria Kääriäinen5, Meeri Koivula3, Minna Koskimäki3,
Marja-Leena Lähteenmäki7, Tuulikki Sjögren4, Hilkka Korpi4, Camilla Koskinen6, Monika Koskinen6, Outi
Wallin7, Hanne Mäki-Hakola7
1
7

Turun Yliopisto, 2Itä-Suomen yliopisto, 3Tampereen yliopisto, 4Jyväskylän yliopisto, 5Oulun yliopisto, 6Åbo Akademi,
Tampereen ammattikorkeakoulu

Tausta
Digipedagoginen kompetenssi vaatii opettajilta digiteknistä osaamista ja yhä enemmän tietoisuutta
tekijöistä, jotka vaikuttavat digitaalisilla välineillä opettamiseen ja oppimiseen. Digitaalinen
oppimiskokemus muodostuu Community of Inquiry (COI) -mallin mukaan kolmenlaisesta läsnäolosta:
opetuksellinen läsnäolo, sosiaalinen läsnäolo ja tiedollinen läsnäolo (Garrison ym. 1999) Opetuksellinen
läsnäolo koostuu opettajan toiminnasta, opintojaksolla käytetyistä oppimateriaaleista ja oppimistehtävistä.
Sosiaalinen läsnäolo muodostuu ryhmäyttämisestä ja vuorovaikutuksesta opettajan kanssa. Tiedollinen
läsnäolo on opitun reflektointia ja kokemusten aktiivista hyödyntämistä osaamisen edistämiseksi.
Community of Inquiry -mallia on käytetty paljon eri alojen koulutuksessa ja tutkimuksessa, mutta sosiaali-,
terveys- ja kuntoutusalan (soteku) koulutustutkimus on vielä vaatimatonta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ”Osaavat opettajat yhdessä” (TerOpe) -hankkeessa
kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajien digipedagogista osaamista. Itä-Suomen
yliopiston ja Turun yliopiston hoitotieteen laitokset ovat yhteistyönä kehittäneet DigCompEdu:n (European
framework for the digital competence of educators) viitekehyksen pohjalta täydennyskoulutuksen
”Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille” edistämään soteku-opettajien ja
terveystieteiden opettajaopiskelijoiden digipedagogista osaamista. Koulutus on laajuudeltaan kaksi
opintopistettä ja se on jaettu DigCompEdun mukaan kuuteen osa-alueeseen. Koulutus toteutetaan
kokonaisuudessaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä.
Tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millä tavoin opetuksellinen, sosiaalinen ja tiedollinen läsnäolo
toteutui ”Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille”-opintojaksolla
osallistujien näkökulmasta arvioituna.
Menetelmät
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Tutkimus on osa ”Osaavat opettajat yhdessä” (TerOpe) -tutkimushanketta. Aineisto kerätään keväällä 2019
järjestettävällä ”Digipedagogiikan perusteet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajille”-opintojakson
lopussa sähköisenä kyselynä Community of Inquiry peer review (COI) -mittarilla. Mittari sisältää 20
strukturoitu ja kaksi avointa kysymystä. Koulutukseen osallistuu yhteensä 56 soteku-opettajaa ja
opettajaopiskelijaa. Aineisto analysoidaan tilastollisin menetelmin ja sisällönanalyysillä.
Tulokset ja johtopäätökset
Alustavat tulokset esitellään kesäkuussa Pedaforum-konferenssissa. Tutkimuksesta saatua tietoa
hyödynnetään täydennyskoulutusjakson jatkokehittämisessä ja COI-mittarin suomalaisen version
validoinnissa.
Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based environment: Computer
conferencing in higher education. The internet and higher education, 2(2-3), 87-105
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Digital Learning Spaces in Cultural Studies: Creating a MOOC course for
University Students
Rva Anna-Leena Korpijärvi1, Rva Tiina H. Airaksinen2, Nti Milja Lehtinen3, Hra Roope Kotiniemi4
1

Helsingin yliopisto, 2Helsingin yliopisto, 3Helsingin yliopisto, 4Helsingin yliopisto

This presentation discusses the development and launch of the MOOC- course organized by the Department
of Cultural Studies at the University of Helsinki during the 4th period in 2019. We discuss the specific
challenges and issues relating to producing a mooc in the interdisciplinary field of Cultural Studies, which
includes more than eight disciplines, such as developing suitable learning outcomes, digital materials and
ensuring their constructive alignment. Most of these fields have no on-line or mooc –courses, and thus, we
have developed digital teaching materials for Cultural Studies, and at the same time evaluated pedagogical
challenges related to that. We discuss how the shared research interests, such as space, networks, gender,
tradition and area benefit from the possibilities of new technologies that digital humanities and e-learning
provide. The course brings together more than 15 teachers from Cultural Studies, who introduce their own
academic disciplines through video lectures, interviews and panel discussions that are available for the
students to view on the course platform. This presentation seeks to reflect on the level of success and
student participation of the first run-through of the MOOC, based on anonymous student and teacher
feedback, numbers of returned assignments, numbers of course completions, numbers of drop outs etc.
Furthermore we will discuss the second phase of the MOOC. In 2020 it will be a “Peek Course” for students
who are currently studying for their A-levels. This version provides basic information on Cultural Studies,
and academic studies the program provides. Upon successful completion of the course, A-level students will
receive credits that are added to their entrance examination score for the Cultural Studies BA program at
the University of Helsinki. The Introduction to Cultural Studies mooc will be a part of testing alternative
forms and additions to the entrance examination system at the University of Helsinki
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Regional win-win-win environment for future success
Rva Anneli Manninen1,2, Rva Tarja Meristö1
1

Laurea-ammattikorkeakoulu, 2Estonian Business School

Learning by Development (LbD) is the pedagogical model for Laurea University of Applied Sciences since two
decades. It consists of three parts: learner, competences and trainer. The actual learning process actualizes
in the didactic triangle of competence-based curricula, transformative teaching and renewing working life.
Regional development and innovation, assignment delegated to the university by law, challenge this model
for further development.
We build partnerships together with municipal regional Business Development Centres in order to
anticipate and match the needs of regions, companies and students. These centres mainly counsel small and
medium size companies at business planning and operations such as recruitment, innovation,
understanding customers and markets, communication together with different management problems.
These competences our learners in business studies need to gain as well, not to mention insight in
entrepreneurial life and competence.
Building a permanent model for the learners and SMEs requires adapting both contextual needs and
timetables of the organizations. First, we need to have an annual timetable for planning and decision
making by the university. Secondly, we need to map those parts of the curricula, where learning by
developing together with a company is valid. Thirdly, we need to build a market place for matching these
needs. Regional development is an important part of the model as the business policies of the cities are
enablers for the companies to compete successfully in the future.
We will study all three sides of the story: What are the effective ways to enhance SMEs’ development in
cooperation with the university and its students? What kind of contents, projects, development schemes
including final thesis are valuable for both sides? Does this kind of a cooperation network change the role of
transformative teacher? The basis for the regional model will evolve in two hermeneutical circles.
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Opiskelijoiden verkko-oppimisympäristössä antamat kirjalliset
vertaispalautteet tarkastelussa. Mitä opittavaa tieteellisen kirjoittamisen
ohjaamiselle?
Sirpa Tapola-Tuohikumpu
Sanna Uotinen
Auli Talamo
Minna Nykopp
Jyväskylän yliopisto, Avoin yliopisto

Johdanto
Suomalaisessa yliopistokoulutuksessa tunnistetaan tarve monipuolistaa arviointikäytäntöjä. Yksi tällaisista
arviointi- ja toimintatavoista on vertaisarviointi, jolla voidaan tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja
elinikäisen oppimisen taitoja (Virtanen, Postareff & Hailikari 2015). Vertaisarviointi on prosessi, jossa
vertaiset määrittävät toisen työn tasoa ja laatua, ja joka voi sisältää vertaispalautteen (Falchikov 1995;
Topping, Smith, Swanson & Elliot 2000). Palautteen antaminen on tärkeä akateeminen taito, johon
koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota (Nicol, Thomson & Breslin 2014). Opiskelijat tarvitsevat ohjausta
vertaispalautteeseen, ja olisi tärkeää kertoa heille, miksi vertaisarviointia tehdään, mitä arvioidaan ja miten
arvioidaan (Asikainen ym. 2014; Nelson, Range & Ross, 2012; Poe & Gravett 2016). Vertaispalaute kehittää
opiskelijan taitoja antaa ja vastaanottaa palautetta sekä kykyä hahmottaa omaa oppimistaan prosessina
(Boud & Molloy 2013). Opiskelijoiden hyöty vertaisarvioinnista on suurin silloin, kun he ovat sekä
vertaisarvioinnin antajia että vastaanottajia (Cho & Cho 2011; McCarthy 2017; Nicol ym. 2014).
Arvioinnilla on eri tarkoituksia ja se voidaan jakaa diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen
arviointiin. Formatiivisessa arvioinnissa palaute annetaan jo opiskeluprosessin aikana ja sen tarkoitus on
ohjata ja motivoida opiskelijaa. (Atjonen 2007, 66; Atjonen 2015.) Hyvä palaute auttaa opiskelijaa
opiskeltavassa asiassa sekä ohjaa opiskelijan oppimista eteenpäin (Orsmond, Maw, Park, Gomez & Crook
2013).
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista palautetta opiskelijat antavat opintojakson aikana
toisilleen teksteistä, joissa harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Tutkimuksessa tarkastellaan opiskelijoiden
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antamien vertaispalautteiden sisältöä ja palautteen muotoa. Tavoitteena on myös löytää keinoja, joiden
avulla opettajat voivat paremmin ohjata vertaispalautteen antamista.
Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusaineisto
Tutkimuksessa tarkastellaan avoimen yliopisto-opetuksen kontekstissa aikuisopiskelijoiden antamaa
vertaispalautetta verkko-oppimisympäristössä. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin kahdelta
aineopintotasoiselta kurssilta, joissa molemmissa keskeisenä sisältönä oli tieteellinen kirjoittaminen. Kurssit
toteutettiin syksyllä 2017 verkkokursseina Moodle-oppimisympäristössä. Tutkimukseen osallistui 23
opiskelijaa.
Vertaispalautteen antaminen opiskelijan keskeneräisestä tekstistä oli osa kurssien pakollista sisältöä.
Opiskelijat saivat opettajalta kysymyksiä, jotka ohjasivat palautteen antoon. Jokaiselta opiskelijalta
pyydettiin kirjallinen suostumus siihen, että hänen kirjoittamaansa vertaispalautetta saatiin käyttää
tutkimusaineistona. Aineistoa kertyi yhteensä 45 sivua fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Yksittäisen
opiskelijan antaman palautteen pituus vaihteli puolesta sivusta kolmeen sivuun.

Aineiston analyysi
Aineisto analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018). Straub ja
Lunsford (1995) jakavat palautteen neljään luokkaan: evaluaatioihin, muutosehdotuksiin, kysymyksiin ja
kommentteihin (Svinhufvud 2016). Tätä jaottelua käytimme tutkimuksen analyysirunkona.
Aloitimme analyysin jakamalla aineiston palautteen sisällön mukaisesti tutkimusaiheeseen, teoriaan,
lähteisiin, tuloksiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Tämän jälkeen jäsensimme analyysirungon avulla, miten
opiskelijoiden vertaispalautteet jakaantuivat neljään eri luokkaan (Straub & Lunsford 1995; Svinhufvud
2016). Hyödynsimme aineiston analyysissa tutkijatriangulaatiota lisäämään analyysin luotettavuutta (Patton
2015; Tuomi & Sarajärvi 2018).

Alustavat löydöt
Tässä vaiheessa tutkimustamme olemme selvittäneet, millaisiin sisältöihin opiskelijoiden vertaispalautteet
kohdistuivat. Lisäksi olemme luokitelleet aineiston Straubin ja Lunsfordin (1995) jäsennyksen mukaan ja
saaneet tietoa palautteiden määrällisestä jakautumisesta (taulukko 1). Suluissa olevat numerot kertovat,
montako koodausta kuhunkin luokkaan tuli.
TAULUKKO 1. Opiskelijoiden palautteiden jakautuminen
Evaluaatio (269)

Muutosehdotus (100)

Negatiivinen (33)
Perusteltu negatiivinen (33)
Kehu, positiivinen evaluaatio (203)
Korjaus (5)
Käsky (1)
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Kysymys (37)
Kommentti (148)

Neuvo (80)
Epäsuora pyyntö (14)
Ongelma (suljetut ja avoimet) (25)
Heuristinen (12)
Tekstiin liittyvät kommentit (91)
Tekstin ulkopuoliset kommentit (57)

Jatkoimme analyysia kuvaamalla laadullisesti palauteluokkia. Esitämme lyhyet esimerkit evaluaatio- ja
muutosehdotusluokkien kuvauksista.

Evaluaatio oli eniten opiskelijoiden käyttämä palautemuoto. Kaikista palautteiden muodoista selkeästi
eniten annettiin positiivista palautetta. Kehuja annettiin kaikista tutkimuksen teon vaiheista, kuten
esimerkiksi lähteiden käytöstä: Työssä on käytetty paljon hyviä ja monipuolisia lähteitä (O17). Negatiivisia
arvioita annettiin selkeästi vähemmän kuin kehuja. Negatiivista evaluaatiota kerrottiin sekä perustellusti
että ilman perusteluja. Yhtenä perusteluna opiskelijat käyttivät tieteellisen kirjoittamisen ohjeita. (…) Mutta
se ei noudattanut ihan annettuja ohjeita, joten sen lukeminen oli haastavaa (O10). Useimmin negatiivisen
arvion perusteluna toimi opiskelijan subjektiivinen näkemys asiasta.
Muutosehdotuksia esiintyi aineistossamme kolmanneksi eniten (taulukko 1). Opiskelijat eivät kuitenkaan
palautteissaan juuri lainkaan käske eivätkä korjaa vertaisopiskelijan tekstiä. Epäsuoria pyyntöjäkin
opiskelijat esittävät vähäisesti. Neuvoja esiintyi muutosehdotuksissa eniten. Neuvot ilmaistiin
yksinkertaisesti: On varmasti hyvä avata työssä päihderiippuvuutta ja juuri kertoa sen määrittelystä (O17).
Muutosehdotuksissa kuuluu myös lukijan ääni. Antaessaan palautetta tekstistä opiskelija kirjoittaa myös
itsestään: Opiskelun vaikeudet sanan sijaan käyttäisin johdonmukaisesti oppimisvaikeudet –sanaa. (O8).

Päätelmät
Alustavien tulosten mukaan opiskelijat antoivat monipuolista vertaispalautetta toisilleen. Opiskelijoiden
antama postiviinen palaute oli aineistossa hallitsevaa. Näyttää siltä, että myönteisten arvioiden antaminen
vertaiselle on opiskelijoille luontevaa. Sen sijaan kriittisen palautteen, kysymysten ja muutosehdotusten
esittäminen on vähäisempää ja siihen liittyy myös opiskelijoiden epävarmuutta ja vähättelyä omaa
osaamistaan kohtaan. Opiskelijat tarvitsevat ohjausta kriittisen ja perustellun vertaispalautteen
harjoittelemisessa.
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Opettajan verkkovuorovaikutuksen itsearviointi
Heli Tyrväinen1, Sanna Uotinen1, Leena Valkonen1
1

Jyväskylän Yliopisto, Avoin Yliopisto

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat tänä päivänä osa korkeakouluopiskelua. Verkko-oppimisympäristö tuo
opettajalle uusia ulottuvuuksia vuorovaikutukseen ja opettamiseen ja pyrkimys laadukkaaseen opetukseen
haastaa opettajaa myös arvioimaan omaa toimintaansa. Opettajan koettu läsnäolo on verkko-opetuksen
kulmakivi niin opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyden, koetun oppimisen, motivaation, osallistumisen,
sitoutumisen, yhteisöllisyyden tunteen kuin keskeyttämisen näkökulmasta. Millaisia läsnäolon muotoja
verkko-opetus opettajalle mahdollistaa? Tutkivan yhteisön mallin (Community of Inquiry, CoI) mukaisesti
opettajan läsnäolo voidaan verkko-opetuksessa jäsentää ohjaukselliseen ja sosiaaliseen läsnäoloon. Näiden
hahmottamiseksi loimme tutkimuksessa käyttämämme koodausrungon pohjalta opettajan
verkkovuorovaikutuksen itsearviointilomakkeen. Se auttaa verkkoympäristössä opettavaa opettajaa
näkemään oman vuorovaikutustyylin tyypillisiä ja ei-tyypillisiä piirteitä. Tämän tietoisuuden avulla on
mahdollista kehittää omaa vuorovaikutustaan ja löytää uusia keinoja vahvistaa oman verkko-opettajuuden
vuorovaikutteisuutta. Käsittelemme esityksessämme läsnäolon merkitystä verkko-opetuksessa sekä
esittelemme opettajan verkkovuorovaikutuksen itsearviointilomakkeen.
Avainsanat: verkko-opetus, vuorovaikutus, läsnäolo
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Opiskelijan opettajana kasvun tukeminen - Liikunnanopettajakoulutuksen
päättövuosi opetussuunnitelmien valossa sekä opettajien ja opiskelijoiden
kokemuksina
Anne Virtanen1, Kirsti Lauritsalo2, Tommi Mäkinen2, Ulla Klemola3, Päivi Tynjälä1
1

Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, 2Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 3Jyväskylän yliopisto,
Koulutuspalvelut

Opettajan pedagogisia opintoja suoritetaan liikunnanopettajakoulutuksessa kahdella eri tavalla. Osa on
kytketty osaksi koulutuksen pääainetta eli liikuntakasvatusta, ja näitä opintoja liikunnanopettajaopiskelijat
suorittavat opintojensa alusta lähtien. Opintojensa viimeisenä vuonna liikunnanopettajaopiskelijat siirtyvät
suorittamaan pedagogisten aineopintojen kokonaisuuden (28 op) opettajankoulutuslaitokseen. Tämä
päättövuotena tai päättönä tunnetun pedagogisten aineopintojen kokonaisuuden ensisijaisena tavoitteena
on tukea liikunnanopettajaopiskelijoiden ammatillista kehittymistä opettajana (Opettajan pedagogiset
aineopinnot 2017–2020). Rakenteellisesti päättövuosi koostuu kolmesta harjoittelusta ja kolmesta
opettajan ammatillista kehittymistä tukevasta opintokokonaisuudesta. Päättövuoden pedagogisia
käytäntöjä on kehitetty vuosien ajan opettajien kokemusten ja tutkimusten (mm. Klemola, 2009; Tynjälä
ym., 2016) avulla. Keskiössä päättövuoden pedagogisten käytäntöjen toteuttamisessa ovat erityisesti olleet
opetuksen kehittäminen Decin ja Ryanin (2000) itsemääräämisteorian ja Gordonin (2006)
vuorovaikutusmallin avulla.
Tässä tutkimuksessa aiotaan tarkastella rinnakkain kirjoitettua, opetettua ja opittua opetussuunnitelmaa
(mm. Karjalainen ym., 2003) etsien niistä yhtäläisyyksiä ja eroja. Kirjoitettuna opetussuunnitelmana toimivat
liikunnanopettajaopiskelijoiden pedagogisten aineopintojen tavoitteet (Opettajan pedagogiset aineopinnot
2017–2020). Opetettu opetussuunnitelma koostuu opintokokonaisuuden opettajien (n=3) kokemuksista,
jotka perustuvat heiltä kerättyihin haastatteluihin. Opittu opetussuunnitelma rakentuu vastaavasti
opiskelijoiden (N=148, n=107) kokemuksista, jotka perustuvat kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen
(Kuvaa omin sanoin, mitä mielestäsi opit päättövuoden aikana) ja opiskelijoilta (n=19) kerättyihin
haastatteluihin. Avovastauksien ja haastattelujen analysoinnissa on hyödynnetty laadullista sisällönanalyysia
(Elo & Kyngäs, 2008).
Alustavien analyysien mukaan liikunnanopettajakoulutuksen pedagogisten aineopintojen
opetussuunnitelman tavoitteista sekä sen opettajien ja opiskelijoiden kokemuksista löytyy vastaavuus:
opiskelijan ammatillisen kasvun tukeminen. Opetussuunnitelmissa korostuu vuorovaikutuksen ja yhteistyön
sekä oppimisen ja ohjaamisen näkökulmat niin oppilaiden opettamisessa ja ohjauksessa kuin opettajana
kehittymisenä. Opetussuunnitelmissa opettajuutta kehitetään harjoittelujen lisäksi myös tutkivan
opettajuuden keinoin. Opiskelijoiden kokemuksissa korostuvat samat teemat, joskin siinä on yksilöllinen,
oman opettajuuden kehittymistä korostava painopiste. Sen sijaan opettajien päättövuoden kokemuksissa
painottuu yhteisöllinen toimintatapa opetuksen toteuttamisessa. Myös turvalliseen oppimisympäristöön ja ilmapiiriin sekä luottamukseen, vastuuseen ja sitouttamiseen liittyvät asiat esiintyvät heidän vastauksissaan.
Kirjoitettu ja opittu opetussuunnitelma vastaavat siten toisiaan, opetetussa opetussuunnitelmissa sen sijaan
korostuu vahvemmin toimintatapa, miten ja millaisessa ympäristössä opiskelijoiden ammatillista kasvua
päättövuoden aikana tuetaan.
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Yhteisöllinen ja luova oppimisen vire
Aktiiviseksi kasvamassa – opiskelijana 2010-luvulla
Merja Sinkkonen, Annukka Tapani, Tamk
Johdanto
Työelämä on murroksessa. Tulevaisuuden kehitystrendit kuten väestön ikääntyminen, globalisaatio,
kaupungistuminen ja digitalisaatio muuttavat työn luonnetta siten, että teollisen työn sijaan tehdään yhä
enemmän tieto- ja palvelutyötä. Myös yrittäjyyden ja palkkatyösuhteen välisen eron ennustetaan
hämärtyvän. (www.sitra.fi)
Myös johtaminen ja työntekijän rooli ovat murroksessa. Autoritäärisen johtamisen sijaan tieto- ja
palvelutyötä johdetaan yhä enemmän valmentavalla ja osallistavalla otteella. Koska muutos on nopeaa ei ole
aikaa hioa prosesseja ja toisaalta “luovuus ja ongelmanratkaisu ovat asioita, joita ei pystytä kepillä johtamaan”
(Martela & Jarenko 2017). Työntekijöiltä vaaditaan yhdä enemmän itseohjautuvauutta sekä kriittisyyttä,
aktiivisuutta ja selkärankaa (Laulainen 2010).
Myös opettajan rooli on muuttunut “kaikkitietävästä” tiedon välittäjästä oppimisen mahdollistajaksi ja
osallistavan pedagogiikan keinoin opiskelijan oman toimijuuden tukijaksi ja edistäjäksi sekä vertaisryhmien
hyödyntäjäksi ja oppimisen kaikkiallistajaksi (Tapani & Sinkkonen 2017). Tämä kaikki luo paineita myös
opiskelijan roolin muutokselle kohti yhä suurempaa itseohjautuvuutta. Koska työkulttuuri, johon opiskelijat
ammattilaisina siirtyvät, odottaa itseohjautuvaa asennetta, itsensä johtamista ja aktiivisuutta, on
opiskeluajalla kriittinen merkitys opiskelijan itseohjautuvaksi kasvussa. Tutkimuksemme tarkoituksena on
etsiä keinoja siihen, miten opiskelijoiden itseohjautuvuutta voidaan tukea opintojen aikana.
Teoreettinen viitekehys
Itseohjautuvuus (self-driven learning) tarkoittaa henkilön kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen
ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Tämä edellyttää itsemotivoitumista, selkeää päämäärää ja päämäärän
saavuttamiseen tarvittavaa osaamista, joka teknisten taitojen lisäksi sisältää kyvyn johtaa itse itseään.
(Martela & Jarenko 2017, 12)
Itseohjautuvuus -käsitteellä on haluttu nostaa yksilöä keskeiseen rooliin suhteessa sosiaalisiin konstruktioihin
sekä teoreettisesti että käytännön toimijana. Itseohjautuvassa oppimisessa oppijalla on vastuu huolehtia niin
opintojen käytännöllisestä etenemisestä kuin oppimisensa mentaalisesta ja reflektiivisestä puolestakin.
(Pasanen 2001, 46-49.)
Itseohjautuvassa oppimisessa keskiössä on herättää opiskelijoiden oma motivaatio oppimiseen. Tärkeää on
rakentaa toimiva suhde opettajan ja opiskelijan välille, auttaa opiskelijaa näkemään opittavan asian relevanssi
suhteessa kokonaisuuteen, tarjota sopivan haastavia tehtävä, antaa palautetta säännöllisesti, luoda
vuorovaikutuksellinen oppimistilanne, antaa opiskelijoille riittävästi autonomiaan tehtäviä suorittamisessa ja
säilyttää huumori. (Ferlazzo 2013, 1-12.)
Itseohjautuvuus ei ole absoluuttinen ja itsenäinen kategoria, vaan käsite, jonka avulla voidaan käydä
keskustelua opetuksen peruskysymyksistä. Itseohjautuvuuden käsitetään joskus virheellisesti yksin
opiskeluksi, vaikka todellisuudessa itseohjautuva opiskelija tarvitsee oppimisprosessissaan aiempaa
enemmän konktakteja vertaisiinsa, opettajaan ja työelämään. Itseohjautuvuuden kääntyminen käytännössä
yksinopiskeluksi on työelämän vaatimuksille täysin vastakkainen tendenssi. (Pasanen 2001, 50-51.)
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Itseohjautuvuudella ei tarkoiteta myöskään yksinohjautuvuutta. Oleellista oppimisen edistymiselle on tunne
kuuluvuudesta, vastuun ja vapauden tasapainosta yhtä lailla kuin oppimisen kaikkialliset mahdollisuudet ja
osaamisen kartuttaminen tuottamalla. Nämä ovat osallistavan pedagogiikan ydinelementtejä. Vastuun ja
vapauden tasapainottelulla tarkoitetaan neuvoteltua kiinnittymistä opiskelijayhteisöön, liittymistä ja
kuulumista vertaisiin, käytäntöyhteisöön. Käytäntöyhteisössä jäsenet jakavat tavoitteellisesti kokemuksia,
tarinoita, työkaluja, ongelmia ja ratkaisuja. Oppimisen kaikkiallisuudella tarkoitetaan formaalin, nonformaalin
ja informaalin oppimisen rajoja rikkovaa ja ylittävää toimintaa. Opiskelijat ovat aktiivisia tiedon tuottajia ja
opettaja-opiskelija –roolit ovat vaihtuvia ja vaihtelevia. Osaamista karttuu tuottamalla eli opiskelija toimii eri
työelämäverkostoissa, hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä omaa oppimistaan edistäen.
(Stenlund, Mäkinen ja Korhonen 2012; Wenger 1998). Oleellista on nähdä oppimisen mahdollisuuksia ja
tarttua niihin.
Anssi-Pekka Udd (2010) pohtii väitöskirjassaan itseohjautuvuutta kehittävää pedagogiikkaa ja toteaa sen
olevan sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaa toimintaa, jonka suunnitteluvaiheessa tärkeää huomioida
oppijoiden erilaiset lähtökohdat.

Aineisto ja sen analyysi
Tutkimuksemme tämänhetkinen aineisto (N=24) on kerätty kahdessa työpajassa ideariihi-menetelmällä.
Aineiston tuottajat olivat kaikki ammatillista opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Aineisto täydentyy helmikuun
2019 aikana 32 vastaajan tuottamilla tiedoilla. Tämä toisen ryhmän vastaajat ovat ammattikorkeakoulun
ylemmän tutkinnon opiskelijoita eri tutkinto-ohjelmista. Jokainen osallistuja on ensin yksin kirjannut keinoja
opiskelijan itseohjautuvuuden tukemiseen. Sen jälkeen yksilöideat koottiin ryhmissä isommiksi
kokonaisuuksiksi valitsemalla yksilötehtävistä 2-4 ryhmän mielestä tärkeintä ja näistä osallistujat pääsivät
äänestämään. Jokainen osallistuja sai antaa viisi ääntä haluamalleen tai haluamilleen ideoille. Työpaja
alustettiin itseohjautuvuuden käsitteellä ja haasteilla siitä, mitä itseohjautuvuuden tukeminen vaatii
oppimiskäsitykseltä, opettajalta, opiskelijalta. Alustuksessa nostettiin esiin myös digitalisaation keinot tukea
itseohjautuvuutta ja pohditiin yksilöllisten opintopolkujen ohella yhteisöllisiä oppimisen tapoja sekä TKItoiminnan mahdollisuuksia. Analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistosta laskettiin
maininnat ja analyysiyksikkönä toimi yksittäinen sana tai ilmaus. (Eskola ja Suoranta, 2014.)
Alustavat tulokset

Kahden työpajan perusteella näyttää siltä, että itseohjautuvuuden tukeminen vaatii sekä yksilöllistä tukemista
(HOPS, HOKS, palaute), mutta myös kokemusta yhteisöllisyydestä, vertaistuesta ja osallisuudesta. Opettajan
tehtävänä korostui motivoinnin ja saatavilla olon merkitys, aito kiinnostus ja asioista muistuttaminen.
Itseohjautuvuuden tukeminen edellyttää kokonaisnäkemystä opiskelijan tilanteesta: elämänhallinnan
perusteet mahdollistaa etenevän opiskelun. Oppimista edistävät välineet ja ympäristöt pitäisi olla
monimuotoisia ja monipuolisia, opettajan toiminta joustavaa ja epävarmuutta sietävää. Edellytyksenä
itseohjautuvuuden rakentumiselle on luottamus opiskelijoihin ja vastuun antaminen. Yksi konkreettinen
opiskelijan osuutta kuvaava ajatus oli, että älä vertaa itseäsi muihin. Konkreettinen neuvo oli myös omien
tavoitteiden konkretisoiminen säännöllisesti. Digitalisaatio toimii itseohjautuvuuden tukena, mahdollistajana,
mutta kovin merkityksellisenä sitä ei tässä vastaajajoukossa nähty. Oleellista on, että oppimisalustoilla on
selkeät
ohjeet,
osallistavia
työvälineitä
ja
myös
ryhmävalmennusta
verkossa.

Päätelmät
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Tämän aineiston perusteella näyttää siltä, että opiskelijoiden itseohjautuvuutta voidaan tukea monin,
melkeinpä perinteisin keinoin: kohdataan opiskelijat yksilöinä, ollaan opettajina läsnä ja aidosti kiinnostuneita
kohtaamisista, oppimisen edistämisestä ja toisesta ihmisestä. Opiskelijat voivat oppia itseohjautuvuutta, jos
heille annetaan siihen mahdollisuus: luottamalla ja vastuuttamalla. Ei kuitenkaan kylmään veteen heittämällä,
vaan ohjaamalla, kohtaamalla, sanoittamalla tilanteita. Opettaja tarvitaan oppimisen (työn)johtajaksi.
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Opiskelijoiden kokemuksia vertaisarvioinnista avoimen yliopiston
verkkokursseilla
Auli Talamo1, Minna Nykopp1
1

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Esityksessä tarkastellaan, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on vertaisarvioinnista Jyväskylän yliopiston
avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen perusopintojen sekä erityispedagogiikan ja sosiaalityön
aineopintojen verkkokursseilla. Kurssit toteutettiin Optima-oppimisympäristössä.
On huomattu, että vaikka yliopistojen opetusta on viime vuosina kehitetty, ovat arviointikäytännöt pysyneet
melko perinteisinä. Ottamalla vertais- ja itsearviointi osaksi arviointikäytäntöjä voidaan tukea opiskelijoiden
työelämänvalmiuksia ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä (Virtanen, Postareff & Hailikari 2015.)
Vertaisarviointi voidaan nähdä prosessiksi, jossa opiskelijat määrittävät arvon toisen opiskelijan työlle.
Prosessi voi sisältää erilaisia toimintoja, kuten vertaispalautetta ja vertaisoppimista (Falchikov 1995.) Tässä
yhteydessä vertaisarvioinnilla tarkoitetaan niitä tapoja, joilla opiskelijat antavat palautetta toisilleen ja
saavat toisiltaan palautetta verkkokurssin osatehtävistä. Vertaisarviointi todentuu kirjallisina
puheenvuoroina verkkokurssin keskustelualueilla. Tavoitteenamme kursseilla oli vertaisarvioinnin ja palautteen keinoin kehittää opiskelijoiden taitoja antaa ja vastaanottaa palautetta. Tavoitteena oli myös
vahvistaa lopputuotoksen sijaan prosessiarviointia, opiskelijoiden itsearviointitaitoja, argumentointitaitoja
ja toimijuutta.
Aineisto (n=32) kerättiin loka-marraskuussa 2017 puolistrukturoidulla kyselyllä verkkokurssien päätteeksi.
Avovastaukset analysoitiin pääosin aineistolähtöisesti luokittelemalla ja teemoittelemalla vastaukset
kategorioihin. Alustavista tuloksista ilmeni, että opiskelijat kuvasivat sekä vertaisarvioinnin saamista että
antamista oppimistaan ja opiskeluaan edistäviksi. Toisaalta vertaisarviointia pidettiin myös haastavana,
esimerkiksi palautteen muotoilu koettiin vaativaksi.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää ohjaustyössä siten, että niiden avulla kehitetään verkkokursseille
aiempaa toimivampia vertaisarviointikäytänteitä.
Avainsanat: vertaisarviointi, vertaispalaute, verkko-opiskelu, etäopiskelu, yliopisto-opiskelu
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Mentori opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjänä
Annukka Tapani, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus
annukka.tapani@tuni.fi, gsm 050 4072580
Heidi Lehtonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus
heidi.lehtonen@tuni.fi, gsm 040 837 5542
Johdanto
Artikkelimme liittyy ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa, OPEKE-hankkeessa
(https://www.hamk.fi/projektit/opeke/), toteutettavan pilotin ”opettajankoulutuksen ja harjoittelun
kehittäminen sekä valmistuvan opettajan tukeminen” toimintaan ja siinä kerättyihin mentorien
ohjauskokemuksiin. Hankkeessa ovat mukana kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua, tässä
artikkelissa keskitymme Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen ryhmään.
Kehittämisosion tavoitteena on uudistaa opettajankoulutuksen toteutustapoja muun muassa kehittämällä
harjoitteluohjaajien eli mentorien tietoisuutta omasta ohjausorientaatiostaan sekä heidän osaamistaan
opettajankoulutuksen käytänteistä ja arvioinnista. OPEKE-hankkeen ammatillinen opettajankoulutusryhmä
aloitti toukokuussa 2017. Ryhmässä aloitti 22 opiskelijaa, joilla kaikilla oli jo kokemusta opettajana
toimimisesta ja he kaikki myös toimivat aloitushetkellä opetustehtävissä. Ryhmässä oli aloitettaessa 14
miestä ja 8 naista.
OPEKE-opettajankoulutus toteutetaan työelämäkontekstissa ja siinä on harjoittelua ohjaavalla
kollegaopettajalla, jota tässä ryhmässä kutsumme mentoriksi, suuri merkitys. Lähtökohtana OPEKEryhmässä on opetussuunnitelmien mukaiset osaamistavoitteet, henkilökohtaisen osaamisen kartoittaminen
ja puuttuvan osaamisen hankkiminen. Opettajan oma työ on ensisijainen oppimisympäristö. Uutta ovat
osaamisen osoittamiset työpaikoilla.
Ammatillinen opettajankoulutus on pääasiassa ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen
opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siihen
sisältyy Valtioneuvoston asetuksen (A 1129/2014) mukaan kasvatustieteellisiä perusopintoja,
ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja. OPEKE-ryhmä yhteinen prosessi on
suunniteltu vuoden mittaiseksi, mutta opiskeluaikaa ammatillisessa opettajankoulutuksessa on kolme
vuotta.
Artikkelissa keskitymme mentorien kokemukseen merkityksestään opettajaopiskelijan identiteettityön
tukemisessa. Tutkimuskysymykset ovat: a. millainen on mentorin oma kokemus merkityksestään
opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin vahvistajana ja b. millainen on mentorin kokemus osuudestaan
opettajaopiskelijan oppimaan virittämisessä? Tarve tarkastelulle lähtee siitä, että tässä ryhmässä mentorilla
on enemmän ohjausvastuuta ja tehtävää kuin tavallisissa opettajankoulutusryhmissä, joissa harjoittelua
ohjaavan opettajan tehtäviin kuuluu alkukeskustelu ja tutustuminen opettajaopiskelijan kanssa, 3 erillistä
opetustilanteen ohjausta palautekeskusteluineen ja viimeisen ohjauskerran jälkeen kokoava
loppukeskustelu (TAOK 2018).
Teoreettinen viitekehys muodostuu identiteettityön, erityisesti kollektiivisen tai sosiaalisen identiteetin
tarkastelusta. Sosiaalinen ryhmä tarjoaa perustan itsemäärittelylle. Ryhmällä ja ryhmään kuulumisella on
oleellinen merkitys identiteettikehityksessä. (Tajfel and Turner 1979.) Tavoitteena on tarkastella, miten
mentori itse näkee ja tunnistaa oman merkityksensä toisen ihmisen ammatillisuuteen kasvattajana.
Mentorin kokemuksen tarkastelussa avainasemassa on itsen näkeminen toisen silmin, joka on symbolisen
interaktionismin (Mead 1962) perusteema: miten mentori tulkitsee oman ohjauksensa, arviointinsa ja
opetustoimintansa vaikuttavuutta opettajaopiskelijan silmin. Keskeistä symboliselle interaktionismille ovat
merkitykset, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Merkitysten muodostumisessa sosiaalinen konteksti on
keskeinen. Vuorovaikutuksen luonteesta voidaan todeta, että teot, olivat ne sitten verbaalisia tai non180

verbaalisia, tuottavat seurauksia. (Blumer, 1969; Kuusela, 2001; Mead, 1962.) Mentorin näkemys
ohjaustekojen seurauksista, verbaalisista tai non-verbaalisista, taustoittuu symbolisen interaktionismin
viitekehyksessä. Sosiaalisen identiteetin, tässä tapauksessa mentorin osaamisidentiteetin, rakentuminen
edellyttää itsen tarkkailua muiden silmin. Tulkinta omasta itsestä voidaan rakentaa kertomisen ja uudelleen
kertomisen varaan. Kertomisen kautta pystytään oma itseys näkemään eri valossa. (Mead, 1962; Heikkinen
ja Huttunen, 2002.)
Aineiston analyysissä käytetään peilauspintana myös identiteettityön prosesseja ja miten mentori kokee
voivansa näissä prosesseissa olla tukena. Identiteettityön prosesseiksi on tunnistettu ajallisuus,
yhteistoiminnallisuus, yhdentyminen, ristiriitaisuus ja työläys. Ajallisuus tarkoittaa opettajaopiskelijan polun
näkemistä uusin silmin: mistä ollaan tulossa, missä ollaan nyt, mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat.
Yhteistoiminnallisuus korostaa toisten tukea oman identiteetin rakentumisessa. Yhdentyminen tarkoittaa
oman substanssialan ja opettajuuden yhdentymistä, identiteettiposition kirkastumista. Ristiriitaisuus
tarkoittaa niitä tuen tarpeen hetkiä, kun opettajaopiskelija miettii itseään ammattialan edustaja, opettajana,
ohjaajana eli pohtii, mitä tarkoittaa opettajuus. Työläys tarkoittaa opettajaksi kasvun turhautumisen ja
horjuvuuden hetkiä. (Kukkonen et al., 2014.)
Opettajaopiskelijat ovat saaneet valita mentorinsa itse, ammattikorkeakoulun ohjeistamien kriteerien
perusteella. Oleellista mentorin osaamiselle siis on, että hän on käynyt läpi sekä sosiaalisen että
persoonallisen identiteettiprojektin. Sosiaalinen identiteettiprojekti tarkoittaa sitä, että yksilö pyrkii
saavuttamaan tunnustetun ja arvostetun aseman yhteisössään. Tämä edellyttää, että hän on sisäistänyt
mahdollisimman hyvin yhteisönsä sosiaalisen perimän. Persoonallinen identiteettiprojekti tarkoittaa sitä,
että hänen on saatava muut jäsenet vakuuttuneiksi kelpoisuudestaan ja arvostaan. (Harré, 1983.)
Tutkimusmenetelmän ja aineiston kuvaus
Tällä hetkellä aktiivisia opiskelijoita on 20. Arvion mukaan heistä 15 tulee valmistumaan kevään 2019
aikana. Tutkimus etenee niin, että jokaiselle mentorille lähetetään sähköinen kysely siinä vaiheessa, kun
opettajaopiskelijan opetusharjoittelu (14 op) on suoritettu. Samassa yhteydessä tiedustellaan mentorin
suostumusta haastatteluun. Haastatteluun valitaan neljä mentoria. Artikkelin kirjoittajista toinen on ryhmän
ohjaaja, toinen toimii opetusharjoittelusta vastaavana erikoissuunnittelijana. Erikoissuunnittelija
haastattelee mentorit ja haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan kevään 2019 aikana. Pedaforumilla ja
tulevassa artikkelissa esitetään tulokset.
Keskeiset tulokset ja päätelmät
Keskeinen tulos tulee olemaan tieto siitä, onko OPEKE-hankkeessa kokeiltu mentorimalli sellainen, jota
kannattaa jatkaa. Samoin keskeistä on saada tietoa, millaista tukea mentorit tarvitsevat oman ohjaustyönsä
tueksi. Tulosta peilataan sosiaalisen identiteetin, symbolisen interaktionismin ja identiteettityön prosessien
viitekehykseen ja päätelmät muodostuvat tästä mahdollisimman aineistolähtöisestä sisällön analyysistä
(Eskola ja Suoranta, 2014). Kiintoisa tulos ja päätelmä on vastaus tutkimuskysymyksiin: millaisena mentorit
kokevat merkityksensä ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja toisaalta oppimaan oppimisen virittäjinä.
Päätelmän pohditaan myös mentorin kokemusta siitä, miten hänen osaamisensa ja tukensa ovat
opettajaopiskelijan oppimisen tilan virittäjiä ja innostajia.
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Tieteenalani pedagoginen tila
"Tämä oli minulle normaalia matematiikan suorittamista huomattavasti
motivoivampaa" - kokemuksia uudesta arviointitavasta matematiikan
yliopistokurssilla
Jokke Häsä1
1

Helsingin yliopisto

Johdatus yliopistomatematiikkaan on matematiikan ensimmäisen vuoden yliopistokurssi, jolla opiskelijat
oppivat matemaattisia merkintätapoja ja konventioita, todistustekniikoita sekä yleisemmin matemaattista
ajattelua ja viestintää. Kurssi on hyvin suuri (n. 450 suorittajaa), ja sitä käy matematiikan opiskelijoiden
lisäksi mm. joukko tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita, tilastotieteilijöitä sekä luokanopettajia. Kuten
matematiikan yliopistokurssit yleensäkin, kurssi on perinteisesti suoritettu yhdellä tai kahdella
kurssikokeella, joihin on saanut lisäpisteitä viikoittaisista harjoitustehtävistä.
Keväällä 2018 kurssin pitäjät arvelivat, että loppukoe ei ole järkevä tapa tällaisen kurssin arviointiin. Se
aiheuttaa koeahdistusta aloitteleville opiskelijoille, varsinkin niille, joiden pääaine ei ole matematiikka.
Loppukoe ei myöskään tue opiskelijoiden oppimista vaan ennemminkin antaa kuvan, että opiskelu tapahtuu
koetta varten, ja kokeen jälkeen asiat voikin sitten jättää taakseen.
Kurssiarvostelua muutettiin siten, että kurssin aikana tehty työ otettiin vahvemmin huomioon. Lisäksi
mukaan otettiin itsearviointia, jotta pystyttäisiin arvioimaan esimerkiksi matematiikan lukemista ja
viestimistä, jota perinteiset tentit eivät yleensä arvioineet. Kurssilla tehdään nyt myös pieni projektityö,
jonka tarkoitus on mitata opittujen taitojen soveltamista.
Opettajan kokemukset uudesta arviointimuodosta ovat hyvin positiivisia. Opettajan rooli on muuttunut
mielekkäämmäksi, kun hän pääsee tukemaan opiskelijoiden oppimista sen sijaan, että hän kontrolloisi sitä.
Opiskelijat ovat pitäneet siitä, että uusi arviointimenetelmä tukee jatkuvaa ja tasaista työntekoa.
Itsearviointi on avannut kurssin oppimistavoitteita heille uudella tavalla, ja projektityöt tuntuvat
mielekkäältä tavalta harjoitella opitun soveltamista realistisessa kontekstissa.
Esitelmässä kerrotaan uudesta arviointimenetelmästä tarkemmin ja pohditaan sen hyviä puolia ja haasteita.
Arvioinnin tuloksista esitetään tilastollisia analyyseja ja pohditaan niiden tulkintaa. Lisäksi esitellään
kurssipalautteen analyysi. Esitys voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.
Avainsanat: matematiikan yliopisto-opetus, arviointi, oppimisen tukeminen
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RDM Basics - uudenlainen tapa opettaa datanhallintaa
Markku Roinila1, Monica Allardt1, Tuija Korhonen1
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4.2
Aineistonhallinnan opetus on vielä varsin tuore asia ja sitä on opetettu lähinnä erilaisissa työpajoissa. Myös
Helsingin yliopiston Datatuen koulutuksessa ovat keskeisiä olleet aineistonhallintasuunnitelman
kirjoittamistyöpajat. Paljon aikaa meni datanhallinnan peruskäsitteiden selittämiseen, minkä vuoksi Datatuki
kokeili keväällä 2018 työpajan sijaan RDM Basics-luentoa, jonka tavoite on opettaa tutkijoille perusasiat
datanhallinnasta. Aluksi luento pidettiin vain HY:n keskustakampuksella, mutta hyvien kokemusten myötä
niitä alettiin pitämään myös muilla kampuksilla keväällä 2019. Luennoitsijana toimivat Datatuen
asiantuntijat kirjastosta ja Tietotekniikkakeskuksesta. RDM Basics pidetään lukukausien aikana kerran
kuussa ja kohdeyleisö on ollut hyvin heterogeeninen tutkijoista tohtorikoulutettaviin hyvin monilta eri
tieteenaloilta.
Kahden tunnin pituisessa, englanninkielisessä luennossa tulee paljon asiaa, minkä vuoksi yritämme pitää
luentojen tunnelman epämuodollisena ja rentona. Olemmekin saaneet tutkijat hyvin dialogiin toistensa
kanssa. Luennon alussa jaetaan ”ruokalista”, joka sisältää sen aiheet. Sen jälkeen osallistujat pääsevät heti
ääneen, jolloin pyydämme heitä esittelemään itsensä ja kertomaan omasta alastaan ja
tutkimusaineistostaan. Annamme myös tilaa keskustelulle, rohkaisten heitä kertomaan omista tavoistaan
käsitellä dataa. Tarkoitus on saada osallistujat reflektoimaan omia aineistonhallintakäytäntöjään. Virikkeitä
antaa myös luennoitsijoiden vaihtuminen; samalla teemme datatukiporukkaa tunnetuksi. Opetuksen
moniäänisyys on haaste myös luennoitsijoille: yhteistyö ja luentomateriaali on tiivistynyt jatkuvasti ajan
kuluessa.
Luentoja on pidetty nyt lähes vuosi ja on selvää, että olemme onnistuneet hyvin tavoitteissamme.
Osallistujia on ollut niin paljon, että välillä on ollut tarvetta myös ylimääräisille luennoilla. Palaute on ollut
kiittävää, mutta on toivottu myös kokonaista luentosarjaa yhden paljon asiaa sisältävän luennon sijaan.
Olemme hyvin tietoisia tästä pedagogisesta haasteesta, mutta luento on suunniteltu pikemmin
ensiaskeleeksi problematisoimaan omia aineistonhallinnon käytäntöjä kuin varsinaiseksi metodikurssiksi.
Lisäksi jaettavissa luentokalvoissa on paljon materiaalia ja vinkkejä omaehtoiseen syventävään oppimiseen.
Kokemus on myös opettanut, että keskustelulle on jätettävä enemmän aikaa ja siksi olemme pyrkineet
jatkuvasti tiivistämään luentoa sen paisuttamisen sijaan. Keskustelun runsaus ja saamamme palaute on
kuitenkin osoittanut, että olemme onnistuneet saamaan osallistujat miettimään omaa
aineistonhallintaansa. Uskomme, että sama konsepti on käyttökelpoinen myös muissa korkeakouluissa.
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Näkökulmia työelämätaitojen opettamiseen käänteisen oppimisen
kontekstissa
Sanna Väisänen, Itä-Suomen yliopisto
Laura Hirsto, Helsingin yliopisto/Itä-Suomen yliopisto
Ameba-tiimi, Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: käänteinen oppiminen, työelämätaidot, oppimisympäristöt
Johdanto
Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella käänteistä oppimista toteuttaneiden yliopiston-opettajien
kokemuksia siitä, missä määrin käänteisen oppimisen –mallin avulla voidaan tukea korkeakouluopiskelijoiden
työelämätaitojen oppimista. Kysymys on ajankohtainen, sillä käänteisen oppimisen malli on herättänyt laajaa
kiinnostusta viime aikoina, ja sitä on innokkaasti sovellettu korkeakouluopetuksen kontekstissa. Tässä
artikkelissa työelämätaitojen opettamista tarkastellaan yliopisto-opettajien pedagogisten ja käytännöllisten
valintojen ja kokemusten kautta, ja pyritään ymmärtämään niitä elementtejä, joita opettajat pitävät tärkeänä
käänteisen oppimisen kontekstissa työelämätaitojen oppimisen kannalta.
Tynjälän, Virtasen, Klemolan, Kostiaisen ja Rasku-Puttosen (2016) mukaan asiantuntijaksi kasvamista tukee
parhaiten sellainen ympäristö, jossa integroituvat teoreettinen, käytännöllinen ja itsesäätelytieto. Nämä
elementit ovat mukana Integratiivisen pedagogiikan mallissa (Tynjälä 2014), jota on hyödynnetty
teoreettisesti käänteisen oppimisen kurssien suunnittelun tukena. Opintojaksojen konkreettisessa
suunnittelussa oli eroja opettajien ja tieteenalojen välillä.
Työelämätaitojen oppimista lähestytään tässä paperissa 21. vuosisadan taitojen näkökulmasta, missä
keskeisinä taitoina on yleensä nähty yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu ja luovuus
(e.g., Voogt & Roblin, 2012), mutta myös työskentelykyky moniammatillisissa työyhteisöissä. Jos tarkastellaan
ongelmanratkaisutaitoja, ne Virtasen ja Tynjälän (2018) mukaan kehittyvät oppimisympäristössä, joka tukee
teorian ja käytännön vuorovaikutusta. Virtasen ja Tynjälän (2018) mukaan myös yhdessä työskentely ja
yhteistyö sekä toisten opiskelijoiden töiden vertaisarviointi tukee opiskelijoiden ongelmaratkaisutaitojen
kehittymistä.
Jos siis halutaan tukea opiskelijoiden työelämätaitojen ja työelämässä tarvittavien yleisten taitojen oppimista,
perinteiset opetusmenetelmät ja pedagogiikka ei riitä (e.g., Virtanen & Tynjälä, 2018). Yleisiä taitoja voidaan
kuitenkin Virtasen ja Tynjälän (2018) mukaan oppia sisältöjen oppimisen sivutuotteina, jos vain hyödynnetään
sopivia opetusmenetelmiä tai pedagogisia käytänteitä.
Käänteisen opetuksen käsitteellisellä kentällä on vielä vakiintumattomuutta, mutta perusjaotteluna voidaan
pitää sitä, että käänteinen oppiminen (flipped learning) viittaa enemmän sosiokulttuuriseen oppimisen
teoreettiseen viitekehykseen tai käänteinen luokkahuone (flipped classroom) viittaa enemmän siihen
konkreettiseen pedagogiseen opetuksen järjestämistapaan, jossa opiskelija vastuutetaan opiskelemaan
keskeiset teoreettisen aineksen ennen oppitunnilletuloa videoiden tai verkkomateriaalina avulla, ja opetusoppimistilanteessa käydään läpi epäselviä asioita ja syvennetään opittua erilaisilla tavoilla (e.g., Stonebraker,
2015). Käänteisen oppimisen malli tukee hyvin opiskelijalähtöisen ja joustavan oppimisen tavoitetta, ja
teoreettisesti tarjoaa myös sellaisen ympäristön, missä asiantuntijaksi kasvamisen tukeminen onnistuu hyvin.
Artikkelissa on tarkoitus kuvata käänteistä opetusta toteuttaneiden opettajien kokemuksia ja käsityksiä
käänteisen opetuksen mukaisen oppimisympäristön mahdollisuuksista tukea työelämätaitojen oppimista
yliopistossa. Artikkelissa selvennetään käänteisen oppimisen, käänteisen opetuksen ja käänteisen
luokkahuoneen käsiteellistä perustaa, tarkastellaan työelämätaitoja sekä yleisiä taitoja ja niiden
teoreettishistoriallista perustaa siltä osin, mikä tukee työelämätaitojen teoreettisen ymmärryksen
rakentamista sekä tarkastellaan niitä oppimisympäristöjä, joiden voidaan teoreettisesti ja aikaisemman
tutkimuksen perusteella katsoa tukevan työelämäosaamisen kehittymistä ja asiantuntijaksi kasvamista.
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Metodiosuudessa tullaan kuvaamaan tarkemmin aineiston analyysin ja luokittelun prosessi, ja tulososuudessa
kuvataan tarkemmin luokittelun tulokset ja aineistolainaukset. Pohdinnassa tarkastellaan saatuja tuloksia
käänteisen opetuksen ja työelämäosaamisen oppimisen näkökulmista ja tuodaan esille mahdollisia käytännön
sovelluksia.
Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tutkimuksen kontekstina toimii opetuksen kehittämisprojekti, jossa oppimisympäristöjä kehitettiin
käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom) ja käänteisen oppimisen (flipped learning) mallien kautta.
Osallistuvat opettajat olivat muuntaneet opintojaksonsa käänteisen oppimisen mallin mukaiseksi. Heille
tarjottiin kolme seminaaria koskien käänteisen oppimisen pedagogiikkaa ja vertaisryhmämentorointia. Lisäksi
heille tarjottiin käytännön tukea käänteisen luokkahuoneen tai käänteisen oppimisen mallin mukaisen oman
opintojakson suunnitteluun.
Osallistujat valittiin tutkimukseen opetuksen kehittämisprojektiin osallistuneiden 100 yliopisto-opettajan
joukosta. Tämän kehittämisprojektin aikana he suunnittelivat ainakin yhden käänteisen luokkahuoneen
mukaisen opintojakson. Haastattelukysymykset sisälsivät näkökulmia siihen, kuinka yliopisto-opettajat
näkevät työelämätaidot eri aloilla, ja kuinka käänteisen luokkahuoneen ympäristö voi tukea opiskelijoita
kehittämään asiantuntijuuttaan ja työelämätaitojaan. Tutkimusaineisto koostuu puolistrukturoiduista
haastatteluista. Ennen varsinaisia haastatteluja haastattelurunko validoitiin suorittamalla kolme
esihaastattelua. Aineisto analysoidaan hyödyntämällä kvalitatiivista sisällönanalyysia.
Alustavat tulokset
Tässä esitetyt näkökulmat tuloksiin ovat alustavia, sillä kaikkia haastatteluja ei ole vielä suoritettu.
Haastattelut suoritetaan loppuun pian, joten tulokset valmistuvat Pedaforumiin mennessä.
Alustavien tulosten mukaan yliopisto-opettajat näyttävät kokevan, että käänteisen luokkahuoneen mallilla on
melko hyvin potentiaalia tuettaessa opiskelijoiden asiantuntijuuden ja työelämätaitojen oppimista. Opettajat
puhuivat tiedon jakamisesta, vastavuoroisista ja interaktiivisista työskentely- ja oppimisprosesseista sekä
verkostoitumisesta, joita kaikkia voidaan tukea käänteisen luokkahuoneen mallin mukaisella opetuksella.
Opettajat toivat esiin myös niitä suunnitteluelementtejä, jotka olivat tärkeitä sellaisen käänteisen
luokkahuoneen mallin suunnittelussa, joka tukee paremmin opiskelijoiden työelämätaitojen oppimista. Nämä
sisälsivät tarpeen opiskelijoiden avoimille kysymyksille oppimisen lähtökohtana, mikä vaatii opiskelijoilta
epävarmuuden sietoa, keskustelua vertaisten kanssa ja sitoutumista yhteisen ymmärryksen rakentamiseen.
Opettajat myös kuvasivat, että on tärkeää suunnitella ryhmätyöskentely hyvin, ja auttaa opiskelijoita
löytämään sen merkityksen sekä tukea paitsi opiskelijoiden itsereflektiota myös reflektiota ryhmässä.
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The state of pedagogy in my discipline; research and practical
experiments (In English)
A dialogue about teaching and learning metallurgy in Finland and Sweden
Hra Eetu-Pekka Heikkinen1, Hra Andreas Lennartsson2
1

Oulun Yliopisto, 2Luleå University of Technology

Metallurgy is taught as a part of degree programmes of process and environmental engineering at the
University of Oulu in Finland and at the Luleå University of Technology in Sweden. In both universities
metallurgy education is organised by units very closely linked with metallurgical industry which is the most
significant employer of the students graduating in metallurgy. The purpose of this presentation is to
consider the state of pedagogy in the education of metallurgy in these two universities with a dialogue of
teachers representing both universities. The aim is not only to find the similarities and differences, but also
to find ways to improve teaching and learning based on the ideas raised in the dialogue.
Key issues in the education of metallurgy, as in all engineering education, are the connections between
theory and practice and how these connections are seen and adopted by students while their expertise in
metallurgy develops. Our dialogue is based on how these connections are recognised and taken into
account in teaching and learning of metallurgy as well as in the development of metallurgical expertise of
both students and teachers. We will also discuss what kind of pedagogical solutions that can be used to
support this development.
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Collaboration between upper secondary school and university in science
Elina Laurila1, Piia Nuora1, Lassi Pyykkö1
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Interest in pursuing science studies and career is decreasing among school students. The reason for this is
that STEM subjects are considered hard. In order to understand the possibilities that science has, students
need to be offered a chance to deepen their skills. Collaboration of schools and universities is one way to do
this. Co-organized courses enable students to experience different learning environments and learn by
doing.
This research focused on additional laboratory course that was organized together with upper secondary
schools and Department of Chemistry, JU. The course consisted of lessons at school and laboratory
experiments at university. The idea of the research was to explore and to develop different ways to
collaborate with upper secondary school in order to expand students’ knowledge in the field of science.
The research data was collected during autumn 2018. The students (n = 8) took part in two internet-based
surveys in the end of the course. Surveys had both open and closed questions. Data was analyzed both
quantitatively and qualitatively. In addition, the upper secondary school teacher was interviewed.
The students had studied 2-3 courses of chemistry before this course. Generally, the course was considered
to be useful and interesting. Teacher felt that the students were eager to participate and ask questions. All
of the students thought that their understanding had increased. In addition, most of the students felt that
they got some kind of idea of university studies and many of them could study chemistry later on.
Keywords: Science teaching, collaboration, learning environment
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Use of Active Methodologies in Teacher Training: from theory to
pedagogical practices
Dra Marize Lyra Silva Passos1, Dra Danielli Veiga Carneiro Sondermann2
1

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU, 2Federal Institute of Espírito Santo

This paper will be presented in English and, aims to present the teacher training process for the use of
active methodologies and the practices and discussions generated during the discipline of Educational
Practices in Vocational and Technological Education in the Master course in Professional and Technological
Education, offered at a Brazilian public higher education institution, based on intervention projects carried
out by students based on the use of active methodologies.
Active learning is usually defined as being pedagogical strategies involving learners, or giving them control
over their own learning. The active learning aim at action-reflection-action where the student becomes an
active subject in relation to his / her learning. However, teachers cannot be trained to use the active
methodologies in courses based on traditional methodologies. Thus, it is expected that the institutions that
make up teachers will prepare their teachers to use the active methodologies appropriately.
This qualitative study makes an analysis of the data collected through Participant Observation. As a context
for the research, we have a professional master's degree course aimed at teacher education in the area of
teaching, and because it is a professional master's degree, the main characteristic is to align theory with
practice.
From the provision of the discipline, through the development of intervention projects with the use of
active methodologies, it was possible to achieve the purpose of aligning theory and practice in real contexts
experienced by students in their day to day. It was possible to verify that most of the students did not know
how to use the active methodologies in their teaching practice mainly because they did not have training
and they were not able to reflect on their possible uses and educational gains.
key words: Teacher training , Active learning, Vocational and technological education.
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Koulutuksen avoimuus ja saavutettavuus
Digitaalisuus hallintotieteen opetuksessa — vastaus elinikäisen oppimisen
haasteeseen julkisella sektorilla?
Jari Autioniemi ja Lotta Pitkänen (julkisjohtaminen, Vaasan yliopisto)
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
jari.autioniemi@univaasa.fi
lotta.pitkanen@univaasa.fi
Avainsanat: digitalisaatio, elinikäinen oppiminen, hallintotiede, oppimisympäristö
Tämän esityksen tarkoituksena on selvittää digitaalisuuden mahdollisuuksia hallintotieteen opetuksessa.
Johtajat ja virkamiehet julkisella sektorilla työskentelevät jatkuvien reformien, poliittisten paineiden ja
kompleksisemmaksi muuttuneen ympäristön parissa. Tämä edellyttää heiltä jatkuvaa oppimista ja uusien
kompetenssien hankkimista, mikä vaatii samalla korkeakoulutuksen uusiutumista. Tänä päivänä pelkästään
yksi tutkinto ei riitä, vaan ihmisiltä odotetaan elinikäistä oppimista.
Opetus- ja kulttuuriministeriön elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportissa
(2018) kiinnitetään huomiota muuttuneisiin työmarkkinatarpeisiin ja opetuksen avoimuuteen. Opetuksen
kehittämisen keskiössä on työelämälähtöisyys. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että elinikäisen
oppimisen näkyvyyttä ja painoarvoa vahvistetaan yliopistojen strategioissa: lisäksi pyrkimyksenä on lisäksi
digitaalisten oppimisalojen kehittäminen korkeakouluyhteistyössä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 29).
Esityksessä pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, miten digitaalisuus ja avoin opetus voivat vastata yllä
mainittuihin tarpeisiin hallintotieteissä. Esityksessä aihetta avataan case-tapauksella, jossa hallintotieteellistä
opetusta tehtiin digitaalisuuden ja avoimen oppimisen periaatteita noudattamalla. Miten jatkuva oppiminen
mahdollistuu aikaan ja paikkaan sitoutumattomassa digitaalisessa maailmassa? Miten digitaalisia
oppimisympäristöjä voidaan kehittää hallintotieteessä? Miten taataan koulutuksen laatu?
Nykyisessä hallintotieteen opetuksessa painotetaan uusien taitojen ja kompetenssien lisäämistä. Muutaman
vuosikymmenen sisällä hallintotieteellisen koulutuksen sisältö on muuttunut laajasti. Julkisen sektorin
johtajilta odotetaan yhä enemmän muun muassa innovatiivisuutta kuin pelkästään ”hallinnollista”
käyttäytymistä, keskittymistä ihmisiin eikä rakenteisiin ja luottamusta kontrollin sijasta (Larat 2017, 90). On
oletettavaa, että kompetenssit hallintotieteissä jatkavat muuttumistaan myös tulevien vuosikymmenten
aikana. Tämä tarkoittaa myös työelämässä toimivien virkamiesten uudelleenkouluttamista. Esityksessä
digitaalisuus nähdään keinoksi uudelleenkouluttautumiseen ja yliopisto-opintojen saavutettavuuden
lisäämiseen. Lisäksi keskeistä on se, miten hyvin digitaaliset oppimisympäristöt kykenevät vastaamaan
muuttuviin työelämän piirteisiin.
Digitaalisuus on johtanut julkisella sektorilla seuraaviin muutoksiin kahden viime vuosikymmenen aikana:

1.
2.
3.
4.
5.

Hallinnollisten toimintojen tehokkuuden lisääminen;
Hallinnollisten toimintojen integrointi laitoksissa, alueilla ja valtioissa;
Palvelutotannon muokkaaminen;
Viranomaisten ja kansalaisten kommunikoinnin parantaminen;
Hallinnollisen päätöksenteon saavutettavuuden kohentaminen (Liu & Yuan 2015).

Hallintotieteen opetusta tulisi parantaa suhteessa yllä mainittuihin muutoksiin. Oletuksena on, että näiden
muutosten opettaminen on parasta tilanteessa, jossa IT-teknologiaa sovelletaan itse opetuksen käytännöissä.
E-oppimiselle on kuitenkin omat haasteensa. Stoffregenin ja kumppaneiden (2016) mukaan avoimelle eoppimiselle on kontekstuaalisia, sosiaalisia ja teknologisia esteitä. Näyttöä kyseisistä esteistä löytyy lukuisissa
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eri maissa tehdyistä tutkimuksista. Kontekstuaaliset esteet perustuvat resurssien puutteeseen (aika, tila,
henkilöstö, oppisisältö), poliittiseen koordinointiin ja lakiin (lakien ym. asettamat vaatimukset) sekä liialliseen
hierarkkisuuteen ja johtamiskäytäntöihin. Sosiaalisia esteitä ovat esimerkiksi kielen valinta, kommunikaatioongelmat ja oppimisorganisaatioiden yleinen ymmärrys e-opetuksen järjestelyistä. Teknologisia esteitä
edustavat esimerkiksi teknologisten resurssien saatavuus, riittävän infrastruktuurin ja ohjelmiston puute sekä
eri alustojen yhteensopivuus.
Esityksessä sovelletaan yllä olevaa Stoffregenin ja kumppaneiden esittelemiä esteitä tapaustutkimukseen,
jossa hallintotieteellisessä opetuksessa sovellettiin digitaalisia työkaluja ja oppimisympäristöjä. Opetus
järjestettiin viime vuonna Vaasan yliopistossa osana syventäviä julkisjohtamisen opintoja. Esityksen mukaan
hallintotieteen digitaalisessa opetuksissa oli läsnä niin kontekstuaalisia, sosiaalisia kuin teknologisia esteitä.
Suurin kontekstuaalinen este oli resurssien puute: vaikka opetuksen digitalisointi voi viedä huomattavasti
kauemmin aikaa kuin tavallinen opetus, resursseja oli yhtä vähän tai paljon kuin aikaisemmin. Tämä ei
vuorostaan kannusta opettamisen kehittämistä digitaalisempaan suuntaan. Sosiaalisista esteistä keskiöön
asettui organisaatiotason kysymykset. Koska e-oppiminen on verrattain uusi ilmiö, organisaatiolähtöinen
ymmärrys voi olla vielä alkutekijöissään. Vaikka organisaatio voi sanojen tasolla rohkaista opettajia
digitaalisiin oppimisympäristöihin, sen keinokavalkadi tekojen suhteen saattaa olla hyvin niukka e-opetuksen
varhaisessa vaiheessa. Teknologisista esteistä suurin oli alustojen yhteensopimattomuus ja kömpelyys, jotka
vievät tarpeettoman paljon aikaa varsinaiselta opetukselta.
Näiden esteiden johdosta digitaalisen opetuksen kehittämiselle ja laadun parantamiselle löytyi hidastavia
tekijöitä. Casessa löytyneiden puutteiden perusteella voidaan ehdottaa, että opettajia rohkaistaan
digitaalisiin työkaluihin esimerkiksi palkitsemisen kautta. Vaarana on, että digitaalisia työkaluja käyttävät
lähinnä aiheeseen laajasti perehtyneet opettajat. Jos asiaan ei puututa, digitaalisuuden ja opetuksen
saavutettavuuden päämäärät ovat vaikeampia saavuttaa. Digitaalisen koulutuksen laadun parantaminen ei
tulisi jäädä yksittäisten opettajien harteille, vaan siitä on huolehdittava laajemmin organisaatiotasolla.
E-oppimisessa on syytä huomioida sen lähtökohtainen työelämärelevanssi: koska digitaaliset työkalut
lisääntyvät lisääntymistään työelämässä, löytyy niiden soveltamiselle perusteltu syy jo koulutuksessa.
Digitaalisuudesta on hyötyä opetuksen saavutettavuuden suhteen, jos oppilaalla löytyy valmiiksi
kompetenssia it-osaamisen suhteen. Elinikäisen oppimisen tulisikin huomioida digitalisaatiossa opiskelijoiden
eri lähtökohdat, mistä johtuen rinnakkaiselle lähiopetukselle voi löytyä perusteltu tarve. Koska e-opetus
perustuu usein riippumattomuuteen ajasta ja paikasta, opetuksessa on vaikeaa auttaa opiskelijoita teknisissä
ongelmissa.
Esitys pidetään Pedaforumilla suomen kielellä. Esitystä esitetään teemaan nimeltä: Koulutuksen avoimuus ja
saavutettavuus. Esityksessä opittuja aiheita voidaan soveltaa laajemmin korkeakoulutuksen digitalisointiin,
erityisesti yhteiskunta- ja kauppatieteiden aloilla.
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Digiohjaajaksi cMOOCin avulla - Kokemuksia cMOOCin toteutuksesta
Tiina Kemppainen1, Hanna Ylönen2, Joni Liikala2
1

Oulun Yliopisto, 2Oulun ammattikorkeakoulu

ESR-rahoitteisessa Digiohjausta kaikille! -hankkeessa (2018-2020) toteutettiin kevätlukukaudella 2019
Digiohjaaja-cMOOC, eli vuorovaikutteinen, kaikille avoin verkkokurssi.
Digiohjaaja-cMOOC (3 op) rakennettiin Blackboard Open LMS -alustalle. Varsinaisia kurssiviikkoja oli viisi,
alkaen 18.3. ja päättyen 18.4.2019. Ennen ensimmäistä varsinaista kurssiviikkoa osallistujat pääsivät jo
tutustumaan MOOC-alustalle ja tekemään ennakkotehtäviä. Viimeisen kurssiviikon jälkeen osallistujilla oli
neljä viikkoa aikaa palauttaa cMOOCin lopputyö.
Kullakin cMOOC-viikolla oli oma teemansa. Teemat olivat: Ohjauksen ja digiohjauksen käsitteet;
Digiohjauksen prosessit ja toimintatavat; Vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa; Digiohjauksen tilat,
laitteet ja välineet sekä Tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet. Lopputyönä osallistujat laativat oman
digiohjauksen huoneentaulunsa.
Kullekin MOOC-viikolle oli nimetty omat sisällöntuotantovastaavat. Osallistujat jaettiin MOOCin alussa noin
30 hengen pienryhmiin, joissa oli mahdollista keskustella kurssiviikkojen aiheista. Pienryhmille oli nimetyt
pienryhmien ohjaajat, jotka moderoivat keskusteluja, kannustivat ryhmää eteenpäin ja vastasivat kurssin
aikana syntyneisiin kysymyksiin sisältövastaavien lisäksi. Vuorovaikutteisen cMOOCin aikana osallistujat
pääsivät käytännössä harjoittelemaan vuorovaikutusta verkossa.
CMOOCia markkinoitiin valtakunnallisesti Digiohjausta kaikille! -hankkeen viestintäkanavilla, erityisesti
sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautuneita cMOOCiin oli 368 (tilanne 12.2. 2019). Kuinka paljon osallistujia
kirjautuu kurssialustalle ja suorittaa cMOOCin loppuun, selviää kevään aikana.
PedaForumissa esitellään osallistujilta kerättyä palautetta. CMOOCin aikana MOOC-alustan erilaisilla
analytiikkatyökaluilla kerättiin myös tietoa, josta annetaan esimerkkejä. Lisäksi kuullaan cMOOCin
järjestäjiltä kokemuksia vuorovaikutteisen MOOCin järjestämisestä.
Digiohjauksen kehittämistyötä tehdään hankkeessa kolmen pohjoisen korkeakoulun; Oulun
ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun
ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa ovat myös Oulun lukioverkosto,
valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry sekä valtakunnallinen nuorisotyön osaamiskeskus
Koordinaatti.
Lisätietoja: oamk.fi/digiohjaus ja Digiohjausta kaikille -fb-ryhmä
Asiasanat: digiohjaus, cMOOC, ESR-hanke
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Digipedagogiikan perusteet –kokemuksia verkko-opintojaksopilotista
Rva Kukka-Maaria Kokkonen1, Nti Janette Kiikeri1, Rva Imane Elonen2, Nti Iina Ryhtä2, Rva Marjorita
Sormunen1, Rva Leena Salminen2, Rva Meeri Koivula3, Rva Minna Koskimäki3, Rva Marja-Leena
Lähteenmäki4, Rva Tuulikki Sjögren5, Rva Hilkka Korpi5, Rva Camilla Koskinen6, Rva Monika Koskinen6, Rva
Maria Kääriäinen7, Rva Kristina Mikkonen7, Rva Terhi Saaranen1
1
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Itä-Suomen yliopisto, 2Turun yliopisto, 3Tampereen yliopisto, 4Tampereen ammattikorkeakoulu, 5Jyväskylän yliopisto,
Åbo Akademi University, 7Oulun yliopisto

Valtakunnallisessa OKM:n kärkihankkeessa Osaavat opettajat yhdessä! (TerOpe) on kehitetty
“Digipedagogiikan perusteet” –verkko-opintojakso (2op), joka on suunnattu sosiaali-, terveys- ja
kuntoutusalan opettajille (soteku-opettajat) ja terveystieteiden opettajaopiskelijoille. Omatahtiseen
opiskeluun pohjautuva digimoduuli pilotoidaan 18.2.-31.3.2019 Moodle -verkko-oppimisympäristössä.
Opintosisällöt pohjautuvat European Framework for the Digital Competence of Educators –raportin
(Redecker 2017) sisältöjen mukaisesti kuuteen osa-alueeseen, joita ovat ammatillinen sitoutuminen,
digitaaliset resurssit, opettaminen ja oppiminen, arviointi, oppijoiden voimaannuttaminen ja oppijan
digitaalisen opiskelun helpottaminen. Tutkimusperustaisen, innovatiivisen ja monipuolisen sisällön ja
menetelmien avulla verkko-oppimateriaali tukee ja kehittää sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien ja
opettajaopiskelijoiden digipedagogiikan tuntemusta ja hallintaa. Digipedagogiset näkökulmat ohjaavat
opintojakson suunnittelua, toteutusta ja arviointia. TerOpe –hankkeen kokonaistavoitteena on sotekuopettajien täydennyskoulutuksen ja terveystieteiden opettajien peruskoulutuksen uudistaminen ja
valtakunnallisesti yhtenäisten kompetenssivaatimusten kehittäminen.
Verkko-opintojakson kehittämiseksi digimoduuliin liitetään tutkimusosio, josta tässä esityksessä
tarkastellaan moduuliin osallistuneiden soteku-opettajien ja terveystieteiden opettajaopiskelijoiden arvioita
koulutuksen pedagogisesta käytettävyydestä ja omasta digipedagogisesta osaamisestaan ja kokemuksia
toteutuneesta koulutuksesta. Tutkimusaineisto kerätään opintojakson päätyttyä osallistujien haastattelulla
ja analysoidaan sisällönanalyysilla.
Opettajien digipedagogisen osaamisen laaja-alainen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää digitalisoituvassa
yhteiskunnassa. Digimoduulipilotin arviointi tuottaa tietoa opintojakson kehittämiseen ja laajemminkin
soteku-alan täydennyskoulutuksen ja terveystieteiden opettajankoulutuksen kehittämiseen.
Digipedagogiikan perusteet –opintojakso tullaan jatkossa integroimaan terveystieteiden
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan ja tarjoamaan soteku-alan opettajien täydennyskoulutukseen.
Lähde: Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Punie, Y.
(ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, doi:10.2760/159770
Avainsanat: Digipedagogiikka, digiosaaminen, verkko-opintojakso
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Sähköinen tentti, joka mahdollistaa valtakunnallisen yhteistyön niin
opettajalle kuin opiskelijalle
Taru Torssonen1, Liisa Kallio2
1

Oulun yliopisto, 2Jyväskylän yliopisto

EXAM-palvelun kautta tentit voidaan suorittaa sähköisessä muodossa. Järjestelmän avulla opiskelija pystyy
sovittamaan opintoja paremmin omiin aikatauluihinsa. Tenttien muuttaminen sähköiseen muotoon haastaa
tentaattorit pohtimaan tenttikäytäntöjään ja mahdollistaa samalla tenttien luomisen ja arvioinnin missä
vain. Korkeakoulujen sisäiset käytännöt ovat jo vakiinnuttaneet asemansa, mutta digitalisoituvassa
koulutuksen kentässä on tarpeen kehittää korkeakoulujen välistä yhteistyötä. EXAM-järjestelmä on käytössä
jo 27:ssä korkeakoulussa ympäri Suomen ja näiden välistä yhteiskäyttöisyyttä ja ristiinopiskelua tukevia
ominaisuuksia on kehitetty viime vuosina OKM:n kärkihankkeiden tukemana. Toteutetut ominaisuudet
tukevat korkeakoulujen välistä yhteistyötä opettajien välillä tentin luomisessa ja opiskelijoiden
mahdollisuuksia suorittaa tentti muualla kuin omassa kotikorkeakoulussa.
Yhteistyöominaisuuksia on pilotoitu erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa erikoisalakohtaisessa
kuulustelussa, joka järjestetään yliopistojen yhteistyönä. Kahden eri yliopiston tentaattorit luovat
kuulustelun kysymykset ja sen suorittavat samanaikaisesti erikoistuvat lääkärit kaikissa viidessä
lääketieteellisen alan korkeakoulussa. Kuulusteluvastaukset arvioidaan anonyymisti. Vuoden 2018 lopulta
alkaen erikoislääkärikuulustelu on suoritettu sähköisenä tenttinä ja kesäkuuhun 2019 mennessä
yhteistenttejä arvioidaan suoritettavan noin 50 kappaletta EXAM-järjestelmän kautta. Järjestelmään
siirtyminen vaati muutoksia prosessiin, sillä kuulustelun kesto muuttui samalla kuudesta tunnista kolmeen
tuntiin. Miten kuulusteluun osallistuneet opiskelijat kokivat siirtymisen paperitentistä sähköiseen tenttiin?
Miten järjestelmän käyttö vaikuttaa korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön, erityisesti yhteistyössä laaditun
kuulustelun näkökulmasta? Miten EXAM vaikuttaa tentin järjestämiseen? Kokemuksia kerätään
kuulusteluihin osallistuvilta opiskelijoilta ja niiden kysymykset tekeviltä tentaattoreilta.
Sähköisen tentin avulla on järjestetty tammikuusta 2019 alkaen myös tenttivierailuja, joissa opiskelija
suorittaa oman korkeakoulunsa EXAM-tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailu
ei vaadi tentaattorilta erityisjärjestelyjä, opiskelija vain varaa tenttipaikan haluamastaan tenttivierailun
käyttöönottaneesta korkeakoulusta. Ominaisuus on ollut pitkään erityisesti aikuisopiskelijoiden ja opintojen
loppusuoralla olevien, osittain työelämään siirtyneiden opiskelijoiden toiveena. Tenttivierailu tarjoaa
mahdollisuuksia myös ristiinopiskelun hankkeisiin: opinnot ovat paremmin saavutettavissa, kun tenttiin voi
osallistua muuallakin kuin siinä korkeakoulussa, johon opintoja suorittaa. Lopuksi tulee vielä pohtia, mitä
kaikkea voidaan tämän uuden kehityksen avulla saavuttaa, miten edellä mainittuja ominaisuuksia voidaan
soveltaa eri aloilla ja mihin kehitystyö tulisi suunnata seuraavaksi.
Avainsanat: Sähköinen tentti, korkeakoulujen välinen yhteistyö, opintojen joustavuus
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Korkeakoulutuksen asema ja paikka yhteiskunnassa
Eroon tenteistä: osaamisen todentaminen informaatioteknologiaa
käyttäen
Pasi Sarolahti1, Jussi Hietanen1, Lari Alakukku1
1

Aalto-yliopisto

Vallitseva käytäntö monella tieteenalalla on opiskelijoiden osaamisen arviointi kurssin lopussa järjestettävän
tentin avulla. Tenttejä on helppo kritisoida monesta syystä: tenttitilanne saattaa esimerkiksi olla stressaava
opiskelijalle, eikä kynällä ja paperilla tehtävä tentti ole useinkaan paras vaihtoehto opetettevan alan
osaamisen näyttämiseen. Toisaalta opiskelijan henkilökohtaista osaamista halutaan mitata kontrolloidussa
ympäristössä, koska opiskelija haluaa osoittaa että on henkilökohtaisesti oppinut alansa asiat. Työnantajat
arvostavat hyvää todistusta hyvästä yliopistosta, joka kertoo luotettavasti opiskelijan osaamisen tasosta.
Osaamista voidaan arvioida monin tavoin ilmankin tenttiä, mutta monet vaihtoehtoiset arviointitavat
soveltuvat huonosti satojen opiskelijoiden massakursseille jotka painivat kroonisen resurssipulan kanssa.
Siksi tenteistä on pidetty kiinni kaikista niiden puutteista huolimatta. Yhtenä kehitysaskeleena on viime
aikoina otettu käyttöön sähköisiä tenttijärjestelmiä, kuten Exam-tenttiakvaario yliopistoissa tai Abitti
ylioppilaskirjoituksissa. Nykyiset sähköiset tenttijärjestelemät eivät kuitenkaan pedagogisesti ole merkittävä
edistysaskel paperitentteihin, vaikka paperia säästyykin, vaan perustuvat suurelta osin esseevastauksiin tai
monivalintatehtäviin.
Esityksessä kysymmekin, miksi emme voisi soveltaa nykyteknologian suomia mahdollisuuksia paremmin
suunnitellessamme opiskelijoiden osaamisen arviointia, jos joka tapauksessa olemme siirtymässä sähköisiin
tentteihin. Esimerkiksi ohjelmointiosaamista tulisi arvioida oikeilla ohjelmointityökaluilla tehtävällä
ohjelmointikokeella, laskennan osaamiseen voisi käyttää taulukkolaskentaa tai suunnittelualoilla CADohjelmistoa. Näin mitattaisiin tulevan työnantajan näkökulmasta todellista ja relevanttia osaamista.
Tietoteknisten työkalujen käytössä on haasteensa: koska haluamme arvioida todellista henkilökohtaista
osaamista, koeympäristöä tulee voida kontrolloida ja valvoa: esimerikiksi tyypillisesti haluttaisiin estää
opiskelijan pääsy verkon keskustelupalstoille. Toisaalta erityisohjelmistot saattavat tarvita rajoitetun pääsyn
valittuihin resursseihin tietoverkossa. Massakursseilla on tarve järjestää koe suurelle opiskelijamäärälle
samanaikaisesti. Käytännössä tämä vaatii opiskelijan oman kannettavan tietokoneen käyttämistä
koetilanteessa.
Olemme Aalto-yliopistossa kehitelleet ja pilotoineet prototyyppiä jota voisi käyttää tämän kaltaisessa
osaamisen testaamisessa. Järjestelmä ottaa opiskelijan koneen tilapäisesti haltuun ja seurantaan kokeen
suorittamisen ajaksi, samalla mahdollistaen erilaisten ohjelmistojen käyttämisen kokeen yhteydessä.
Järjestelmää on toistaiseksi pilotoitu allekirjoittaneiden omalla alalla, eli ohjelmoinnin ja
tietoliikenneosaamisen arvioinnissa, mutta tulevaisuudessa haluaisimme soveltaa lähestymistapaa myös
muilla tieteenaloilla. Esityksessä kerromme mitä toistaiseksi olemme tehneet, ja haluaisimme
jatkokeskusteluna kuulla ideoista ja tulevaisuuden tarpeista opiskelijan osaamisen arvioinnin saralla.
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Opettamisen rooli akateemisessa työssä
Terhi Skaniakos1
1

Jyväskylän Yliopisto

Tarkastelen esityksessäni yliopistossa työskentelevien akateemisten käsityksiä opettamisesta. Tutkimuksen
pohjana on 8 puolistrukturoitua haastattelua, jotka on tehty vuosina 2018-2019. Henkilöt työskentelevät
erilaisissa opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävissä ja ovat erilaisissa vaiheissa työurallaan. He kaikki ovat
kuitenkin osallistuneet joihinkin yliopistopedagogisiin koulutuksiin.
Yksi lähtökohdistani on ollut tarkastella opetuksen ja tutkimuksen välistä suhdetta akateemisessa työssä.
Tämä suhde voi olla hyvin erilainen, usein jännitteinenkin, ja se voi manifestoitua monin eri tavoin
yksilöiden työssä. Yksilöiden omat käsitykset tutkimuksen ja opetuksen yhteydestä ja tasapainosta
vaihtelevat. Institutionaaliset rakenteet, meritoituminen ja uralla eteneminen painottuvat käytännössä
tutkimusansioihin. Tutkimuksen ja opetuksen yhteydet voidaan ymmärtää usein eri tavoin ja ne voivat olla
hyvin moninaisia (Healey 2005; Brew 2003, 2010; Annala, Mäkinen & Linden 2015).
Tarkastelen esityksessäni erityisesti opetustyöhön ja opettamisen ja tutkimuksen suhteeseen liittyviä
puhetapoja. Työhön liittyy jännitteitä, ristiriitoja, vaatimuksia, ammatillisia haasteita, mutta myös
palkitsevuutta, ja vahvoja henkilökohtaisia merkityksiä. Se, miten työn kokonaisuus jäsentyy liittyy myös
siihen, millä tavalla henkilö itse kokee kuuluvansa erilaisiin yhteisöihin ja miten hän positioituu näiden
yhteisöjen jäsenenä. Kokonaisuuteen liittyvät myös erilaiset valtasuhteet ja hegemoniset, toimintaa
määrittävät valtarakenteet ja käsitykset, jotka konkretisoituvat akateemisessa työssä.
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Symposiumit / Symposier / Symposia
Opetuksen digitalisaatiota kehittämässä: Aalto- ja Helsingin yliopiston
strategiahankkeiden kokemukset ja vertailu
Anni Rytkönen1,2, Päivi Heino2, Tomi Kauppinen1, Lauri Malmi1, Liisa Myyry2
1

Aalto-yliopisto, 2Helsingin yliopisto

1. Anni Rytkönen
2. Kirjoittajat ja hankkeisiin osallistuneita opettajia
3. Sekä Aalto-yliopistossa että Helsingin yliopistossa on meneillään olevan, vuonna 2020 päättyvän
strategiakauden ajan kestävä opetuksen digitalisaation kehittämishanke, jossa opetushenkilökunnan
ehdottamia opetuksen kehittämistarpeita rahoitetaan keskitetyin varoin.
Helsingin yliopistossa Opetuksen toteutuksen digiloikka -projekti
(https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/projekti/) rahoittaa kokonaisten koulutusohjelmien
opetuksenkehittämishankkeita. Digiloikka-projektin tavoitteena on tukea kandi- ja maisteriohjelmia
digitaalisten työympäristöjen ja välineiden hyödyntämisessä pedagogisesti mielekkäällä tavalla, ja näin
edistää oppimista ja osaamista koulutusohjelmissa. Digiloikan puitteissa koulutusohjelmien
kehittämishankkeille tarjotaan paitsi rahoitus, myös koulutusta, asiantuntija-apua sekä erilaisia
mahdollisuuksia työn tulosten esittelyyn ja jakamiseen. Kevääseen 2019 mennessä Digiloikassa on
rahoitettu 56/94 kandi- ja maisteriohjelman opetuksen kehittämistä 51 kehittämishankkeessa.
Aalto-yliopiston Aalto Online Learning (A!OLE) -kärkihankkeessa autetaan opettajia verkko- ja sulautuvaan
opetukseen tarvittavien uusien teknisten ympäristöjen, digitaalisen oppimateriaalin tuottamista tukevien
palveluiden sekä näiden varaan tukeutuvien uusien pedagogisten mallien kehittämisessä
(https://onlinelearning.aalto.fi/). Hankkeessa kehitetään uraauurtavia verkko-opetuksen ja sulautuvan
opetuksen menetelmiä tavoitteena parantaa opiskelijoiden oppimiskokemuksia ja oppimistuloksia Aaltoyliopistossa. Samalla tutkitaan ja arvioidaan uusia edistyneitä teknisiä ratkaisuja sekä pedagogisia malleja
verkko-oppimista ja sulautuvaa oppimista varten. Parhaat mallit viedään käytäntöön tehostamaan
opiskelijoiden ja opettajien työtä. Olennainen osa hanketta on kehittää tukiprosesseja digitaalisen
oppimateriaalin tuottamista varten, oli kyseessä sitten opetusvideoiden tekeminen, lisätty tai
virtuaalitodellisuus, sähköiset vuorovaikutteiset oppikirjat tai tehtävien automaattinen tarkastaminen.
Vuoden 2019 helmikuuhun mennessä hankkeessa on rahoitettu yli 100 pilottia
(http://onlinelearning.aalto.fi/pilots), joissa on kehitetty online-ratkaisuja noin 150 kurssille.
Symposiumissa esitellään Digiloikka-projekti ja A!OLE-kärkihanke sekä toiminnan tavoitteiden,
toimintatapojen että tulosten osalta. Erityisesti tarkastellaan, miten näissä on sitoutettu eri toimijoita,
tuettu kehittämistulosten kiinnittymistä työkäytäntöihin sekä työyhteisöjä oppimaan kehittämään omaa
toimintaansa (Kajamaa, Kerosuo, Engeström, 2008). Digiloikka-projektista on tehty ensimmäisen
rahoituskierroksen vaikutusten arviointia, jonka tuloksia myös käsitellään. Kummastakin yliopistosta
esitellään myös joitain rahoitettuja kokonaisuuksia. Symposiumin lopussa reflektoidaan kokemuksia ja
pohditaan opetuksenkehittämisen hyviä käytäntöjä.
4. sekä että
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Opettajankoulutusfoorumi opettajankoulutusta uudistamassa
Jari Lavonen2, Seija Mahlamäki-Kultanen3, Armi Mikkola1, Sanna Vahtivuori-Hänninen1, Pauliina Kupila1,
Tiina Silander1, Päivi Lyhykäinen5, Kyösti Värri4, Nina Parkkulainen1
1

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2Helsingin yliopisto, 3Hämeen ammattikorkeakoulu, 4Kuntaliitto, 5OAJ

Koulutuksen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä opettajankoulutuksen toimintaympäristöt,
opetussuunnitelmat ja oppimisympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Tämä haastaa opettajat ja
opettajankouluttajat uudistamaan toimintatapojaan, kuten pedagogiikkaa ja tapoja toimia yhdessä muiden
asiantuntijoiden kanssa sekä oppimaan jatkuvasti uutta. Opetus- ja kulttuuriministeri asetti 2016
Opettajankoulutusfoorumin uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta.
Foorumi laati opettajankoulutuksen kehittämisohjelman, missä asetettiin kolme strategista tavoitetta ja
nimettiin kuusi kehittämiskohdetta: opettajan osaaminen kokonaisuudeksi; ennakoinnilla ja valinnoilla
vetovoimaa; opettajat uutta luoviksi osaajiksi; opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä; osaavalla
johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi ja opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuuden
vahvistaminen. Vuosina 2017-2018 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti opettajankoulutuksen
kehittämisohjelman toimeenpanona 45 opettajankoulutuksen kehittämishanketta. Uusi
opettajankoulutusfoorumi tullaan nimittämään vuosiksi 2019-2022 tehtävänään mm. edistää
kehittämisohjelman toteutumista sekä tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita ja tulosten
leviämistä opettajankoulutuksen käytäntöihin. Symposiumissa esitellään kehittämishankkeiden tuloksia ja
keskustellaan opettajankoulutuksen tulevaisuudesta.
Avainsanat: opettajankoulutus, kehittäminen, toimintamallit
1. Symposiumista vastaavan henkilön yhteystiedot:
Pauliina Kupila, pauliina.kupila@minedu.fi
2. Symposiumin muut esiintyjät:
Opettajankoulutusfoorumin työvaliokunnan jäseniä (kts. kirjoittajat). Lisäksi 3-5 opettajankoulutuksen
kehittämishanketta, joiden esiintyjät ilmoitetaan myöhemmin.
3. Symposiumin sisältö
Esitellä ja keskusteluttaa osallistujia opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden teemojen pohjalta
tulevaisuuden opettajankoulutuksesta.
4. Symposiumin teema:
Sopii sekä 1 että 2 teeman alle.
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Työpajat / Workshops
Kehittyvä asiantuntijuus ja digitaalisuus - Korkeakouluopiskelijoiden
työllistymisvalmiuksia tukemassa.
Hra Janne Antikainen1, Rva Outi Rantanen1
1

Itä-suomen Yliopisto

Työapajan esittäjät (Janne Antikainen, UEF / Outi Rantanen, TAMK)
Työpajassa tutustutaan digitaalisuuden asettamiin haasteisiin opetus- ja ohjaustyölle korkea-asteella.
Teemaan pureudutaan valtakunnallisen Someta Duuniin –hankkeessa kerätyn kysely- ja
haastatteluaineiston sekä näiden pohjalta rakennetun koulutusmateriaalin avulla. Hankkeessa
pääkohderyhmänä on korkeakoulujen opiskelijat ja henkilöstö ja se etsii ratkaisuja tämän kohderyhmän
valmiuksien kehittämiseen sosiaalisen median hyödyntämisessä työllistymisen ja uran rakentamisen tukena
sekä laajemmin korkea-asteen uraohjauksen kehittämiseen.
Osallistujat pääsevät pohtimaan omaa suhdettaan kehittyvään teknologiaan ja sen vaikutuksiin omaan
työhön ja asiantuntijuuteen, erityisesti sosiaalisen median näkökulmasta. Samalla työpaja herättää
pohtimaan teknologian asettamia edellytyksiä opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen kehittämiseksi sekä
niiden oppimisessa tukemiseksi. Osallistujille esitellään korkeakouluopiskelijan työllistymisen ja
urasuunnittelun uusia ulottuvuuksia digitaalisten urataitojen viitekehyksen kautta. Työpajassa tehdään
aktivoivia harjoituksia sekä yksilöinä että ryhmässä, sekä pohditaan yksilöllisiä lähtökohtia ja
mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden kehittämiselle. Yksilöllisen näkökulman ohella nostamme
keskusteluun myös oman organisaation tasolta nousevat kysymykset ja haasteet, sekä laajemmat
kontekstuaaliset murroskauden teemat joita nopeassa kehityksessä mukana pysymiseen liitetään.
Pohdimme yhdessä mitä tämä kaikki edellyttää meiltä korkeakoulussa toimijoilta nyt ja tulevaisuudessa.
Kuinka voimme tukea opiskelijoita jotka suuntaavat tulevaisuuden työmarkkinoille ja urapoluille? Miten itse
voimme kehittää omaa osaamistamme? Työpaja on tarkoitettu kaikille jotka ovat valmiita haastamaan
itseään pohtimaan suhdettaan näihin kysymyksiin niin opettajina, ohjaajina kuin asiantuntijoinakin.
Työpajaan osallistuville suositellaan ennakkomateriaaliksi Someta Duuniin -hankkeen verkkosivustolla
tarjolla olevaa materiaalia (www.sometaduuniin.fi) ja tutustumista hankkeessa toteutettuihin MOOCkoulutuspaketteihin (http://www.sometaduuniin.fi/opinnot/etusivu/).
Materiaalit ja linkit lähetetään kaikille työpajaan ilmoittautuneille.
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Itsearviointi laadukkaan oppimisen tukena
Johanna Rämö1, Henna Asikainen1, Jokke Häsä1, Riikka Kangaslampi2, Juuso Nieminen1, Viivi Virtanen3
1

Helsingin Yliopisto, 2Tampereen yliopisto, 3Aalto-yliopisto

Vastaava henkilö: Johanna Rämö, yliopistonlehtori, matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin
yliopisto, johanna.ramo@helsinki.fi
Muut esiintyjät:
Henna Asikainen, yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikan keskus, Helsingin yliopisto
Jokke Häsä, yliopistonlehtori, yliopistopedagogiikan keskus, Helsingin yliopisto
Riikka Kangaslampi, yliopistonlehtori, tietotekniikan yksikkö, Tampereen yliopisto
Juuso Henrik Nieminen, tohtorikoulutettava, matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
Viivi Virtanen, pedagoginen asiantuntija, Aalto-yliopisto
Työpajan kuvaus:
Korkeakouluopintojen aikana opiskelijoiden tulisi oppia arvioimaan omaa osaamistaan, sillä kyky arvioida
oman osaamisensa laatua on keskeinen taito tulevaisuuden työelämän ja elinikäisen oppimisen
näkökulmasta. Hyvät itsearviointitaidot auttavat opiskelijaa ymmärtämään oman tieteenalansa standardeja
ja kriteerejä, ohjaamaan omaa opiskeluaan ja jopa oppimaan paremmin. Tutkimusten mukaan opiskelijat
eivät kuitenkaan valmistuessaan välttämättä osaa tunnistaa omaa osaamistaan. Heidän pitäisikin päästä
harjoittelemaan omien taitojensa arviointia opintojensa aikana säännöllisesti ja tuetusti.
Kyky arvioida omaa osaamistaan kehittyy, kun opiskelija pääsee osallistumaan arvioinnin koko prosessiin.
Keskeistä on, että arvioinnin perusteena käytettyjä arviointikriteerejä käsitellään yhdessä opiskelijoiden
kanssa ja näiden kriteerien käyttöä harjoitellaan. Opiskelijat voivat myös osallistua oppimistavoitteiden ja
arviointikriteerien luomiseen. Oman osaamisen laatua arvioidaan suhteessa oppimistavoitteisiin ja
arviointikriteereihin, joiden on oltava läpinäkyviä ja opiskelijoille ymmärrettäviä.
Työpaja alkaa alustuksella itsearvioinnista ja erityistä painoarvoa annetaan oppimistavoitteiden ja
arviointikriteerien merkitykselle. Työpajassa esitellään myös DISA-projekti, jossa on luotu digitaalinen,
itsearviointiin perustuva oppimismalli, sekä projektin tuloksia. Osallistujat keskustelevat yhdessä, millaisia
vaikutuksia arvioinnilla voi olla oppimiseen sekä pääsevät suunnittelemaan konkreettisia osaamistavoitteita
ja arviointikriteerejä omaan opetukseensa.
Työpaja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita opiskelijoiden itsearviointitaitojen kehittämisestä.
Työpajaan ei tarvitse valmistautua, mutta osallistujat voivat halutessaan tutustua oheisessa linkissä oleviin
erään kurssin oppimistavoitteisiin sekä miettiä, millaisia oppimistavoitteita heidän omassa opetuksessaan
on: https://disa.cs.helsinki.fi/courses/matrix/1.
Mukaan voi myös ottaa oman kurssin osaamistavoitteet. Erityisen kiinnostavia olisi esimerkit, joissa
opiskelijat ovat olleet mukana luomassa osaamistavoitteita ja arviointikriteerejä.
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Etäosallistujien sitouttaminen ja aktivointi
Minna Leppänen1, Pirjo Kuula1, Leena Korkiala-Tanttu2
1

Tampereen yliopisto, 2Aalto yliopisto

Tampereen yliopisto on toteuttanut yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa kaksi kertaa infrarakentamisen
kiertotalouteen keskittyvän opintojakson, jossa on perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi ollut useita kymmeniä
työelämässä toimivia osallistujia. Opetuksessa on moodlen lisäksi hyödynnetty Adobe Connectia, jotka ovat
olleet etenkin ulkopuolisille osallistujille uusia työkaluja. Sekä luennoitsijat että osallistujat ovat voineet olla
mukana joko etäyhteyden kautta tai luentosalissa istumalla, ensimmäisellä kerralla vuoroin Pasilassa tai
Tampereella ja toisella toteutuskerralla joko Hervannassa tai Otaniemessä.
Ensimmäiselle toteutuskerralle osallistui yli sata opiskelijaa ja toiselle viitisenkymmentä. Kiertotalouden
käytäntöön keskittyvälle koulutukselle on ollut suuri tarve jo työelämässä olevien keskuudessa, ja etenkin
kuntien ja ELY-keskusten virkamiehet ja suunnittelijat ovat olleet hyvin edustettuina osallistujissa.
Koulutuksen suurimpana haasteena on molemmilla toteutuksilla ollut työelämäosallistujien sitouttaminen
formaaliin opiskeluun, erityisesti ryhmätyöskentelyyn. Toisaalta on todettu, että perusopiskelijat hyötyisivät
työelämästä tulevien osallistujien kokemuksesta ja osaamisesta ja vastavuoroisesti opiskelijat voivat tukea
heitä modernien oppimistyökalujen ja -tapojen käytössä. Ensimmäisellä toteutuskerralla koulutuksen
maksullisuus toimi ulkoisena motivaattorina, mutta toinen kerta toteutettiin SITRAn tuella, jolloin
osallistujilta ei peritty osallistumismaksua.
Työpajan vetävät opintojaksojen vastuuhenkilöt Minna Leppänen ja Pirjo Kuula Tampereen yliopistosta.
Työpajan aluksi kerrotaan lyhyesti koulutuksen toteutuksesta, kokemuksista ja saadusta palautteesta. Sen
jälkeen käsitellään neljä pohdintakysymystä learning cafe -periaatteella:
1)
Millaisia keinoja on etä-osallistujien aktivoimiseen?
2)
Miten yliopiston ulkopuoliset osallistujat voidaan sitouttaa työskentelyyn?
3)
Miten työelämäosallistujien osaaminen tuodaan etäopiskelussa näkyväksi ja muiden osallis-tujien
hyödynnettäväksi?
4)
Miten etäopetuksessa käytettävät uudet työkalut ja järjestelmät vaikuttavat osallistujien
työskentelyyn ja aktiivisuuteen?
Kohderyhmänä on etäopetuksen konkarit ja sellaista suunnittelevat, kaikki ovat tervetulleita!
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Asiantuntijaksi työelämään – urataidot akateemisen asiantuntijan
työelämävalmiutena
Rva Leena Penttinen1, Rva Leena Itkonen2, Hra Jukka Lerkkanen3, Rva Kirsi Vallius-Leinonen4
1

Uef, 2HY , 3JYU, 4UEF

Leena Itkonen, Helsingin yliopisto
Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto
Leena Penttinen, Itä-Suomen yliopisto
Kirsi Vallius-Leinonen, Itä-Suomen yliopisto
Korkeakoulupedagogiikassa on kiinnitetty runsaasti huomiota opiskelijoiden oman alan osaamisen ja
yleisten työelämätaitojen kehittymiseen. Työelämän muutostrendien ja koulutuksen työelämärelevanssin
tarkasteluun on akateemisen asiantuntijuuden ohella liittynyt jatkuva osaamisen kehittäminen ja oppiminen
korkeakoulutettujen keskeisenä työelämävalmiutena. Toisaalta globaaleista yhteiskunnallisista ja työelämän
muutoksista seuraa epävarmempia mutta myös monimuotoisempia työuria.
Työpajassa tarkastellaan urataitojen tukemista ja uraohjausta työelämäpedagogisessa kokonaisuudessa.
Työelämän muutokset näkyvät koulutuksen, työn ja muun elämänkentän suhteiden jatkuvana
uudelleenarviointina eikä työllistymistä voida tarkastella kertaluonteisena siirtymänä. Työllistymiseen
Työllistyvyyteen liittyy läpi elämänkulun jatkuva navigointi. Tätä navigointia sävyttävät keskustelut niin
prekarisaatiosta kuin uudenlaisista portfoliourista ja yleensäkin siirtymien palkkatyöstä.
Korkeakoulutettujen työllistymisen työllistyvyyden tarkastelussa tarvitaankin työelämäpedagogiikan ohella
myös laadukasta uraohjausta tukemaan opiskelijaa suuntautumisessa ja asiantuntijuuden kehittämisessä
epävarmuuden ajassa.
Työpajan toiminnallisessa työskentelyssä hyödynnetään urateorioita sekä tutkimustietoa, joita sovelletaan
uraohjaukseen ja pedagogisiin ratkaisuihin. Tulevaisuuden työmarkkinoilla oman alan ja geneeristen
työelämätaitojen ohella korostuvat urataidot, joita ovat mm. kyky reflektoida omaa
asiantuntijuusidentiteettiä, valmiudet tehdä urasuunnitelmia sekä rakentaa arvojaan vastaavaa urapolkua.
Lisääntyvässä epävarmuudessa suunnanoton haasteet kasvavat sekä kyky tehdä valintoja korostuu.
Työskentelyssä jäsennetään tutkinto-opiskelua osana jatkuvan oppimisen asiantuntijuuspolkua ja
pohditaan, mihin kysymyksiin opiskelijat tarvitsevat uraohjausta. Lisäksi pohditaan sitä, mitä tulevaisuutta
ennakoivat urataidot tarkoittavat akateemisessa koulutuksessa ja millaisilla urataidoilla rakennetaan
mielekkäitä työ- ja elämänuria.
Työpajassa esitellään opiskelijoiden uraohjaustarvearvioinnin kehittämistyötä, jota tehdään OKM:n
Työelämäpedagogiikan kärkihankkeessa. Uraohjaustarpeiden ohella työstetään pedagogisia ja uraohjauksen
ratkaisuja siihen, miten opintojen aikaan urataitoja voidaan tukea. Avainteemana on paikantaa
uraohjauksen, työelämäpedagogiikan ja opetuksen leikkauspintoja ja eri toimijoiden tehtäviä
korkeakoulutuksen pedagogisessa työelämähorisontissa sekä jäsentää sitä, miten työelämäorientaation ja
urasuunnittelun tukeminen paikantuu opetuksessa ja ohjauksessa.
Toteutus: Vaihdellen alustuksia ja yhteistoiminnallista työskentelyä
Kenelle: opettajille, ohjaajille (uraohjaajat, hops-ohjaajat jne.), koulutuksen suunnittelijoille ja muille
kiinnostuneille
Asiasanat: uraohjaus, urataidot, asiantuntijaksi kasvu
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Tiedepolitiikka ja korkeakoulutuksen tulevaisuus
Jarkko Toikkanen1, Elina Laurila1, Yvonne Holm1
1

Tieteentekijöiden liitto

Tieteentekijöiden liitto esittää korkeakoulu- ja tiedepoliittisessa ohjelmassaan 2019–2023 mittavan joukon
haasteita, joita tulee ratkoa lähivuosina. Haasteiden taustalla vaikuttavat kolme merkittävää nykyongelmaa,
jotka liitto tunnisti yhdessä Professoriliiton kanssa kevään eduskuntavaaleissa vaikuttamisen tavoitteiksi:
(1) julkisen rahoituksen riittämättömyys, tutkimusrahoituksen ongelmat ja negatiivinen trendi,
(2) yliopistoyhteisön heikentyneet osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, sekä
(3) korkeimman koulutuksen ja tutkimuksen arvostuksen näkymättömyys poliittisessa päätöksenteossa.
Liiton nykyisen ohjelman haasteet on jaoteltu tutkimukseen, opetukseen, hallinto- ja tukipalveluihin,
apurahatutkijoiden asemaan, työpaikkaympäristöihin, korkeakouluyhteisön kansainvälisyyteen ja avoimeen
tieteeseen. Pedaforumin osallistavassa Tiedepolitiikka ja korkeakoulutuksen tulevaisuus -työpajassa
keskitymme dialogiin etenkin korkeakouluopetuksen muutoksesta ja työpaikkaympäristöjen kehittymisestä.
Kutsumme työpajaan yliopistolaisia, jotka ovat kiinnostuneet korkeakoulutuksen asemasta tällä hetkellä ja
tulevaisuudessa.
Työpajassa pohdittaviin ongelmiin kuuluvat:
1) Opiskelijoiden lähtötaso ja oppimisvalmiudet ovat yhä heterogeenisempia, mikä synnyttää
lisäohjaustarvetta. Tätä ei kuitenkaan ole huomioitu millään tavalla työsuunnitelmissa tai yliopistojen
työehtosopimuksen opetustuntimäärissä. Yliopistojen työehtosopimus ei myöskään tunne moderneja
oppimismuotoja, opiskelijalähtöisyyttä tai tunnista opiskelijoiden ohjausta opinnoissa tärkeänä osana
opetusta.
2) Ei voi olla oikein, että 70 prosenttia yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on määräaikaisissa
työsuhteissa, kun yliopistolain 2 § mukaan yliopistojen tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä
opetusta.
3) Vertailukelpoista tietoa työhyvinvoinnista korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa on niukasti saatavilla.
Organisaatiot järjestävät työhyvinvointikyselyitä, mutta hyödyntäminen on puutteellista. Akateemisissa
organisaatioissa johtaminen keskittyy helposti joko hallinnointiin tai tieteelliseen asiantuntijuuteen, jolloin
henkilöstöjohtaminen saattaa jäädä puutteelliseksi.
Työskentely tapahtuu ohjatusti pienryhmissä kolmella kielellä. Tulokset kootaan lopuksi yhdessä ja
toimitetaan Tieteentekijöiden liiton Opetus- ja tutkijanuratyöryhmän käyttöön.
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Posterit / Postrar / Posters
Paired peer tutoring in chemistry education
Piia Nuora1, Piia Valto1
1

Jyväskylän Yliopisto

The present case study focuses on what are chemistry tutors’ experiences of paired peer tutoring. Paired
peer tutoring has been used for now three years in Chemistry Education in University of Jyväskylä. Formal
tutoring frequently features tutor training, planned meeting sessions, and specific matching of a tutor to a
tutee. In the paired peer tutoring system, all first-year students attend groups of about 10–15 students to
two tutor students. There are frequent group meetings during first weeks and they are arranged from
September to October.
Research questions were formulated as: (a) How tutors experienced formal paired peer tutoring? And (b)
What were the challenges as working with a tutor pair? The qualitative and quantitative survey data was
gathered from 8 tutors in the fall semester 2018. The participants’ experience as a tutor varied up to three
years. Half of the tutors studied in chemistry teacher education. Results suggest that paired peer tutoring is
a functional system and it also helps in problem-solving. Tutors felt that paired peer tutoring was a pleasant
working method (M = 4.88, SD = 0.35, a 5-point Likert scale, 1 = strongly disagree, 5 = strongly agree) and
they thought that the support from a pair was an important thing (M = 4.88, SD = 0.35). Tutors shared the
tasks and responsibilities and they saw that another tutor relaxed the guidance sessions by supporting
uncertain situations. Grouping and planning tutors’ own schedules were also seen easier in pairs. As the
biggest challenges, students mentioned a pair who they didn’t know beforehand and different teaching
methods.
"In working in pairs, you can plan together day's activities. Also, I like the fact that the responsibility is
shared." (Tutor 7)
Keywords: paired peer tutoring, chemistry, first-year students, university
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Opiskeluhyvinvointia opiskelutaitokurssilla
Tiina Pylkkönen1, Mari Partanen1
1

Aalto-yliopisto

Tehokkuus on päivän sana yliopistoissa, niin opiskelijan kuin oppilaitoksenkin näkökulmasta. Opintoaikoja
on rajoitettu, ja rahoitusmallien muuttuessa korkeakoulujen on kyettävä ohjaamaan opiskelijat läpi
tutkinnoista yhä tehokkaammin. Samalla tiedetään, että monien opiskelijoiden on epävarmassa
työmarkkinatilanteessa vaikea tehdä tietoisia, perusteltuja valintoja opintoihinsa liittyen ja moni kokee
loppuun palamisen tunteita. Tässä tilanteessa opiskelutaitojen ja omien opintojen suunnittelun merkitys
nousee suureksi. Opetuksen suunnittelun ja opinto-ohjauksen ratkaistavaksi jää siis kysymys, miten yliopisto
voisi ohjata ja tukea opiskelijaa valintojen tekemisessä.
Yksilöohjaus on aikaa ja resursseja vievää, mutta sen ohella tehokas tapa ohjata opiskelijoita on
ryhmäohjaus ja -opetus ja näiden yhdistelmä. Taiteiden, suunnittelun ja arkkitehtuurin alan ensimmäisen
vuoden yhteisellä Akateemiset opiskelutaidot –kurssille (2 op) osallistuu kevään 2019 aikana lähes 200
opiskelijaa. Kurssilla on pyritty tekemään opintojen suunnittelu, opiskelutaitojen ja -kykyjen pohtiminen ja
oman jaksamisen kehittäminen mahdollisimman helpoksi opiskelijalle. Aloitusluentoa lukuun ottamatta
kokonaan verkossa suoritettavan kurssin teemat on ryhmitelty kokonaisuuksiksi, jossa tehtävissä
harjoitettavat taidot tukevat seuraavan tehtävän aihetta ja pohjautuvat edellisille tehtäville. Teemat on
yhdistetty Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kautta niihin valintoihin, joita opiskelijan tulee
opintojen aikana tehdä. Opetus- ja suoritusmenetelmävalinnoilla on pyritty tekemään kurssin tavoitteet
opiskelijalle näkyväksi ja suorittaminen kannustavaksi. Tehtävät on mietitty kohdeopiskelijajoukon opinnot,
taipumukset ja yleisimmät tunnetut haasteet huomioon ottaen.
Kurssin tavoitteena on 1) kehittää opiskelijan kykyä tarkastella omaa oppimistaan, 2) lisätä tietoisuutta siitä
mitkä tekijät omassa elämässä vaikuttavat oppimiseen ja jaksamiseen, 3) lisätä opintojen aikaista
hyvinvointia ja tietoisuutta yliopiston tarjoamista palveluista sekä 4) vaikuttaa tavoitteellisen opiskelun
lisääntymiseen. Näillä kaikilla pyritään opintoaikojen lyhenemistä.
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Ammattikorkeakoulujen uraseuranta
Liisa Marttila1, Jaana Kullaslahti2
1

Tampereen ammattikorkeakoulu, 2Hämeen ammattikorkeakoulu

Mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet? Miten ammattikorkeakouluopinnot
vastaavat työelämän tarpeisiin? AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneiden urapolkuja on alettu selvittää
valtakunnallisesti 30.1.2019 käynnistyneellä uraseurantakyselyllä.
Korkeakoulut hyödyntävät tietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä opiskelijoiden
työllistymisen edistämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa
henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -ESR-hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen
uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille
sidosryhmille. Uraseurantatiedolla tarkoitetaan ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä,
koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta.
Uraseurantakyselyn tulokset tulevat toimimaan jatkossa myös yhtenä uutena koulutuksen rahoitusosuuden
laskentakriteerinä. Kyselyn tulosten perusteella määräytyy korkeakoulun työllistymisen laatua koskeva
rahoitusosuuden suuruus (3% osuus rahoitusmallissa). Tämän takia on tärkeää, että alumniyhteistyöhön
kiinnitetään jatkossa entistäkin enemmän huomiota ja valmistuneita kannustetaan vastaamaan
vuosittaiseen uraseurantakyselyyn.
Uraseurantakyselyn kohderyhmänä ovat viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneet.
Ensimmäinen valtakunnallinen uraseurantakysely käynnistyi 30.1.2019. Kysely lähetettiin vuonna 2013
valmistuneille sekä tekstiviestillä että sähköpostilla. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Seuraava kysely toteutetaan jo syksyllä 2019, jolloin kohderyhmänä ovat vuonna 2014 valmistuneet. Kyselyn
tuloksia voi tarkastella suhteessa yliopistojen kyselytuloksiin, mutta kysymykset on muokattu erityisesti
ammattikorkeakoulusektorin tarpeisiin.
Uraseurannan tuloksiin pääsee tutustumaan keväällä 2019 töissä.fi-sivustolla. Palveluun on koottu tietoa
siitä, millaisissa tehtävissä ammattikorkeakouluista valmistuneet työskentelevät. Palvelulla on vuosittain
noin 130 000 käyttäjää. Tuloksiin voi tutustua myös Vipusesta.
Vuonna 2017 toteutetun AMKista uralle! -hankkeen pilottitutkimuksen perusteella tiedetään, että
useimmat ammattikorkeakouluista valmistuneet olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.
AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa (2018-2021) koordinoidaan valtakunnallisen
uraseurantakyselyn pilotointia. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa
hanketta ovat toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus,
Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen
ammattikorkeakoulu.
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Uudistunut farmaseuttikoulutus Itä-Suomen yliopistossa
Krista Laine1, Tarja Toropainen1, Jarkko Ketolainen1, Kirsti Vainio1
1

Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen farmaseuttikoulutukseen on luotu täysin uusi opetussuunnitelma.
Farmaseutin tutkintoon on edellisen kerran tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia Bolognan prosessin
yhteydessä vuonna 2003. Tämän hetkisen uudistuksen tavoitteena oli huomioida työelämän muuttuneet
vaatimukset, tulevaisuuden työelämässä tarvittava osaaminen sekä tehdä opiskelijan hankkima osaaminen
näkyväksi opintojen aikana.
Farmaseuttitutkinto on alempi korkeakoulututkinto (180 op), joka antaa valmiudet sekä farmaseutin
ammattitehtävissä toimimiseen että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Suurin osa
farmaseuteista työllistyy valmistuttuaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon lääkealan tehtäviin, kuten
apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja alan virastoihin. Noin kolmannes opiskelijoista
jatkaa maisterivaiheeseen, proviisoriopintoihin.
Farmaseuttitutkinnon uudistustyö tehtiin vuosien 2017-2019 aikana opetuksen kehittämisestä vastaavan
yliopistonlehtorin johdolla. Ensin luonnosteltiin uuden tutkinnon työelämälähtöiset osaamistavoitteet
yhteistyössä laitoksen henkilökunnan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Perinteisestä oppiainejakoisesta
opintojaksoperustaisesta opetussuunnitelmasta luovuttiin. Tilalle luotiin ydinosaamiseen pohjautuva malli,
jossa tutkinto koostuu neljästä työelämälähtöisestä osaamiskokonaisuudesta sekä valinnaisista opinnoista.
Kullekin osaamiskokonaisuudelle laadittiin tutkintotasoa yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet, jotka
ohjaavat yksittäisten opintojaksojen tavoitteiden, sisältöjen ja arvioinnin suunnittelua.
Osaamiskokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot suunniteltiin etenemään tarkoituksenmukaisina
opintopolkuina, jolloin opiskelijan hankkima osaaminen rakentuu aiemmin opitun päälle. Lisäksi opiskelijan
kokonaiskuormitus pyrittiin jakamaan mahdollisimman tasaisesti koko tutkinnon ajalle. Opiskelijan
opintojen suunnittelua ja tavoiteajassa valmistumista tukemaan päätettiin jatkossakin laatia
vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset.
Syyskuussa 2019 uuden tutkintorakenteen mukaiset opinnot aloittaa 175 uutta farmasian opiskelijaa.
Tutkintoon on sisällytetty uusina elementteinä mm. moniammatillisuus ja lääkehoitojen arviointiosaaminen.
Kevään 2019 aikana kehitetään vielä osaamisen tunnistamisen ja itsearvioinnin tueksi opiskelijoiden
kumuloituvaa oppimista mittaava järjestelmä sekä osaamisen näkyväksi tekevä portfoliokäytäntö koko
tutkinnon ajalle. Tutkintorakenteen ja opetussuunnitelman uudistaminen on vaatinut pitkäjänteistä
työskentelyä sekä johdon ja henkilöstön sitoutumista. Yhtenä onnistumisen edellytyksenä on ollut se, että
oppiainerajat ylittävissä työryhmissä on kyetty tarkastelemaan tutkintoa kokonaisuutena sekä luopumaan
vanhoista rakenteista ja käytännöistä.
Avainsanat: farmaseutti, tutkinnonuudistus, opetussuunnitelma, työelämärelevanssi, osaamistavoitteet
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Opetusta kehittävä kumppanuus sivistysyliopiston uudelleenrakentajana
Johanna Kinnunen1
1

Jyväskylän Yliopisto

Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksessa, yliopiston kirjastossa, vastuullisen tieteen opetuksen ja
opiskelijan ohjauksen perustana on kehittävä kumppanuus opiskelijoiden ja yliopiston muiden yksiköiden,
kuten ainelaitosten ja kielikeskuksen, kanssa. Opetusta kehittävä kumppanuus perustuu vuosien
kokemuksen myötä tärkeiksi osoittautuneille yhteistyön periaatteille, sekä yhteisölliselle ohjausvastuun
jakamiselle.
Yliopiston tavoite on antaa opiskelijoilleen ja tutkijoilleen valmiudet tieteellisen ajattelun kehittymiseen ja
vastuullisen tieteen edistämiseen sen kaikilla osa-alueilla. Vastuullisen tieteen kulmakiviä ovat
tutkimuksellisen tiedonmuodostuksen ymmärrys, eettisesti kestävä tiedonhankinta, aineistonhallinta ja
julkaiseminen, sekä tutkimusetiikka. Alueen monimuotoisuus, usein haastavuuskin, vaatii eri yksiköiden
yhteistyötä opetuksen kehittämisessä. Kun ohjauksen vastuunjaosta sovitaan yhdessä, tärkeät akateemiset
taidot voidaan taata tasapuolisesti kaikille opiskelijoille ja tutkijoille.
Toimiva yhteistyö vaatii aktiivisuutta monella tasolla, mutta onnistuessaan sekä tukee opiskelijan
toimijuutta, että innostaa opettajaa kehittämään opetusta ja ohjausta. Olemme Avoimen tiedon
keskuksessa ottaneet opiskelijat mukaan opetuksen kehittämiseen. Tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan
oppimateriaalit perustuvat opiskelijoiden kysymyksiin, ja opiskelijat esimerkiksi toimivat vertaisopettajina
kursseilla. Koska olemme mieltäneet ohjausvastuun yhteisölliseksi, mallinsimme opinnäyte- ja
tutkimusprosessien kokonaisuuden ja osa-alueet, sekä eri yksiköiden ohjausvastuut prosessissa.
Vastuunjakomallin avulla voidaan esimerkiksi neuvotella, mitkä yksiköt vastaavat opinnäytteen
tutkimusaineisojen hallinnan ohjauksesta, ja millaista ohjausta tarvitaan. Mallia sovelletaan kunkin
tieteenalan erityistarpeiden ja toiveiden mukaan. Opetusta kehittävän kumppanuuden perusta on lisäksi
yhteistyö opetushallinnon kanssa, ja sitä kautta osallistuminen yliopiston opetuksen kehittämistyöhön.
Yhteisöllisestä opetuksen kehittämisestä on tullut toimiva osa vastuullisen tieteen ja tutkimustaitojen
opetusta Jyväskylän yliopistossa. Keväällä 2019 Avoimen tiedon keskus tuottaa yhdessä opiskelijoiden
kanssa uuden, opinnäytteen tekijöille suunnatun kurssin vastaamaan tutkimusaineistojen hallinnan uusiin
haasteisiin. Opinnäyteprosessin ohjauksen vastuunjakomallia käytetään työkaluna vuonna 2019
käynnistyvässä opetussuunnitelmatyössä, kun yksiköt työstävät uudet opetussuunnitelmat vuosille 2020-23.
Vastuullisen tieteen kysymykset pidetään esillä myös yliopiston koulutusneuvostoston työssä, sekä
opetuksen kehittäjien verkostoissa.
yhteisöllinen pedagogiikka, yhteistyö, vastuullinen tiede, avoin tiede, tiedonhankinta
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Verbalising the journalistic competency: Self-presentations of journalism
students' skills in their applications for internship
Maarit Jaakkola1, Raisa Suominen1
1

Tampereen Yliopisto

In academic study programmes with professional orientations such as journalism, internship is the
cornerstone of professional learning. When applying for their first journalistic jobs, journalism students are
expected to be able to verbalise their competences in two regards: first, what they have learned at the
university, and, second, what they expect to be valuable for the potential employer, who represents the
field of their study and work, journalism.
This poster presents an analysis of journalism students' applications for their first journalistic internship
(N=52). Every year, second-year students with 0–3 months of previous journalistic work experience are
applying for internship at major Finnish newsrooms. As part of the application process, they are required to
write a job application describing their major competencies.
We intend to conduct a qualitative analysis of the applications submitted to trace the journalism students'
self-presentations of their skills. We will look at the academic skills, professional skills and further
experience ('life skills') and ask a) how the students identify skills in these categories, b) how the students
identify and transfer these skills to something that they expect to be valuable for the journalistic work to
come, c) how students make sense of the journalistic competences and professionalism with regard to
presenting their existing skills. We want to know if students' self-perceptions of their 'professional selfefficacy' strongly differs from skills described in policy documents of academic study and journalistic
professionalism. We are also interested in whether skills in all categories are regarded as equally important
or if one category is prioritised over the others.
By examining the verbalization of students' experience we want to build up knowledge of the second-year
students self-perceived competence to enhance the generations' application processes and to develop the
support and scaffolding processes at the university.
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Integrating art and science in the time of climate change
Taina Ruuskanen1, Aune Kallinen2, Anniina Lauri1, Laura Riuttanen1, Ville Sandqvist2, Hanna Vehkamäki1
1

INAR - Physics the University of Helsinki, 2Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki

University of Helsinki and Arts University organize joint intensive courses emphasizing dialogue,
communication and language. How is information about climate change and its impacts communicated and
understood? How can this be utilized in society to promote solutions? The collaboration aims at integrating
art and sciences to find new ways to present and discuss climate change. Joint transdisciplinary courses
enable master and doctoral students to explore and share methods from art and science in order to identify
and work with synergies, and support transdisciplinary communication and public outreach. The
collaboration was piloted in spring 2018 when residential course Think Like a Forest gathered some 20
students to work with activists in Vallisaari (https://blogs.helsinki.fi/vallisaari/).
The Climates of Change course in spring 2019 continues the collaboration and focuses on gaining insight on
art - atmospheric science collaboration. This is a chance for the students to widen their communication and
collaboration skills, and to form connections outside the scientific community.
The courses aim at:
1) Empowering; Students rightly view climate change as a phenomenon of complex factors. They express
anxiety and powerlessness in relation to it. We support students in becoming the agents of change.
Students will gain skills, information and experiences that will inform their own continued learning and new
forms of cultural production that span both art and science.
2) Exchange of skills and knowledge; Participation, discussions and group work will reveal practical means to
address climate change. Students will bring them into their surroundings and into society. They will have
ideas how artistic and scientific work contribute to working towards solutions of climate change.
3) Creation of new practices: Finland is a prominent context for art and science practices about climate
change. Emphasizing integration, this transdisciplinary workshop will support emerging new practices in
short and long term.
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Digiohjaus ja eOpintopalvelut oppijan tukena
Rva Paula Tyrväinen1, Rva Anitta Kääriäinen1
1

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Verkko- ja monimuoto-opetuksen määrä korkeakouluissa kasvaa ja jatkuva oppiminen tuo korkeakouluihin
uusia opiskelijaryhmiä. Myös korkeakoulujen välinen ristiinopiskelu lisääntyy. Ammattikorkeakoulut ovat
avanneet yhteisen verkko-opintotarjontaportaalin CampusOnlinen ja tarjoavat nyt ympärivuotisesti
opiskelijoilleen mahdollisuutta valita verkko-opintoja myös muista ammattikorkeakouluista.
Monimuotoisesti tapahtuva opiskelu ja digitalisaatio vaikuttavat oppisen lisäksi myös ohjaus- sekä
neuvontatyöhön. Ohjauksen ja neuvonnan tarjontaa sekä välineitä, menetelmiä ja toimintamalleja on
kehitettävä, jotta ohjauksen ja neuvonnan saatavuus kaikille oppijoille turvataan yhä monimuotoisemmilla
oppimispoluilla.
Sekä ristiinopiskelevaa opiskelijaa, että kaikkia opiskelijoita palvelee eAMK- hankkeessa yhteistyössä
Ristiinopiskelun kehittäminen – hankkeen kanssa kehitettävät opintohallintopalvelut eli eOpintopalvelut,
joilla tarkoitetaan opiskelussa tarvittavia ja hyödynnettäviä sekä helposti löydettävissä ja käytettävissä
olevia sähköisiä palveluita ja neuvontaa. eOpintopalveluissa voi asioida sähköisesti, helposti ja joustavasti
niin korkeakoulujen opiskelijat, opetushenkilöstö kuin muu henkilöstö. eOpintopaveluissa kyse voi olla
esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuudesta saada ohjausta ja neuvontaa verkossa, asioida
opiskelijapalveluissa sähköisesti chatin välityksellä tai sähköisestä opiskelutodistuksen tilaamisesta.
Ristiinopiskelun näkökulmasta eOpintopalvelut sujuvoittavat ristiinopiskelijan opintopolkua, opintotarjonta
on helposti opiskelijan löydettävissä ja suoritusmerkinnät siirtyvät korkeakoulujen välillä automaattisesti.
Yleisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi opiskelijalle tulee opintojen eri vaiheessa erilaisia ohjaustarpeita, niin
opiskeluun, ammatilliseen kasvuun kuin hyvinvointiinkin liittyen. Myös näissä opiskelijaa on tarpeen ohjata
ja tukea käyttäjälähtöisten, soveltuvien ja moninaisten viestintäkanavien kautta. eAMK –hankkeessa
rakennettuun digiohjauspolkuun on koottu keskeisiä ohjaukseen liittyviä sisältöjä ja ohjeita, joita opiskelija
ja ohjaaja voivat hyödyntää itseopiskelumateriaalina ja sekä ohjauksen työvälineenä. Digiohjauksen polkuun
liitetään kehittämistyön edetessä vielä tietoa ja kokemuksia erilaisista sovelluksista ja niiden
soveltuvuudesta ohjaus- ja neuvontatyöhön.
Vaikka digiohjauksen ja eOpintopalveluiden kehittäminen on eAMK –hankkeessa lähtenyt liikkeelle
tarpeesta palvella ristiinopiskelevia opiskelijoita, ovat palvelut laajennettavissa ja hyödynnettävissä myös
jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja erilaisten opiskelijaryhmien palvelemiseen.
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Ehkäisevä päihdetyö korkeakouluyhteisössä
Sarianna Palmroos1
1

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nyyti ry:n KUPLA-hankkeessa on tuotettu ehkäisevää päihdetyötä
korkeakouluyhteisössä rakenteiden, yhteisön ja yksilön tasolla kuvaava malli. Mallissa ehkäisevä työ on
jaettu yleiseen ehkäisyyn ja riskiehkäisyyn (ks. Soikkeli & Warsell 2013, Laatutähteä kiertämässä Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja), ja edelleen yksilö- ja yhteisötason toimenpiteisiin. Mallia läpileikkaa
rakennetaso, jossa tuodaan esiin mm. opiskelijoiden päihdeohjelman, varhaisen puuttumisen mallin ja
ohjauksen merkitys. Ehkäisevä päihdetyö korkeakoulussa on laadukasta, kun ennaltaehkäisevä toiminta on
suunnitelmallista, se on vastuutettu ja sitä arvioidaan säännöllisesti.
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Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit - Kurssi
opettajankoulutuksen uudistuviin tarpeisiin
Heidi Lammassaari1, Milla Kruskopf1, Julia Luhtala1, Kirsti Lonka1,2
1

Helsingin yliopisto, 2Optentia Research Focus Area, North-West University

Opettajankoulutuksessa ei ole tällä hetkellä tarpeeksi räätälöityjä ratkaisuja haasteeseen, jonka uudet
opetussuunnitelmat (POPS, 2014; LOPS, 2016) asettavat. Opetussuunnitelmissa korostuvat laaja-alaiset
taidot ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, joiden käyttöönotto voi näyttäytyä haastavana tehtävänä.
Uusien opetussuunnitelmien lisäksi digiloikka, rahoitusleikkaukset sekä esimerkiksi integrointiin liittyvät
vaatimukset lisäävät opettajien työtaakkaa. Samalla sosiodigitaalisuus, automatisaatio ja uudet teknologiat
ovat olennainen osa arkea. Silti vain harva oppimisympäristö on suunniteltu tukemaan jaetun
asiantuntijuuden käytäntöjä, ilmiölähtöisen oppimisen vaiheita tai laaja-alaisten valmiuksien omaksumista.
Edellä esitettyihin tarpeisiin vastataan uusiin opetussuunnitelmiin liittyvän ymmärryksen jalkauttamisella
opettajankoulutuksen tasolle. Opettajankoulutusta uudistetaan tutkimusperustaisella kehitystyöllä sekä
rakentamalla uutta luovaa, yhteisöllistä opettajan osaamista, jotta oppimisympäristöjen kehittäminen ja
laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen siirtyisi myös kouluopetuksen arkeen. Tulevaisuuden
oppimisympäristöissä yhdistyvät fyysiset ja digitaaliset tilat, mobiilit ratkaisut sekä modernit pedagogiset
teoriat. Tämä kaikki on tuotu Uutta Luova Opettajankoulutus – Sulautuvat Oppimisympäristöt -hankkeessa
(OKM, 2017–2019) kehitettävään Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit -kurssiin (5 op), joka
pilotoidaan syksyllä 2019 Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Kurssi on muotoiltu
oivaltavan oppimisen mallin (Lonka, 2015) mukaiseksi hybridiksi oppimisympäristöksi, jossa kurssin
osallistujat oppivat hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä sekä rakentamaan niitä itse. Kokonaisuus on
rakennettu hyödyntäen oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyvää tutkimusta, monialaista
asiantuntijaverkostoa, yhteiskehittelyn periaatteita sekä modernia teknologiaa. Tavoitteenamme on
parantaa opettajien ymmärrystä niistä taidoista, joita tämän vuosisadan kansalainen tarvitsee loistaakseen
tulevaisuuden maailmassa. Laajemmaksi teemaksi on valittu maailman pelastaminen, mikä näkyy kurssin
sisällöissä. Tässä demonstraatiossa esittelemme opettajankoulutuksen ajanmukaisiin tarpeisiin räätälöityä
Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit -kurssia, sen monitieteisesti tuotettuja multimodaalisia
sisältöjä, virtuaalisen oppimisympäristön oppimista tukevaa rakennetta sekä kurssin tarpeisiin muotoiltua
sulautuvan oppimisen mallia.
Kehittämällä opettajankoulutusta vastaamaan oppimisen nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, tuemme opettajien
tärkeää tehtävää ohjata oppilaita toimimaan muuttuvissa ympäristöissä sekä koulussa että sen ulkopuolella.
Kurssiin liitettävät pedagogisesti ja käytettävyydeltään mielekkäät mallit voidaan skaalata niin paikalliselle
kuin globaalillekin tasolle. Uudistuva opettajankoulutus herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti, ja
kurssin antia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa myös koulutusviennissä.
Avainsanat: laaja-alainen osaaminen, ilmiölähtöinen oppiminen, hybridioppiminen, opettajankoulutuksen
kehittäminen, sulautuvat oppimisympäristöt
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Health-, social care and rehabilitation educators’ own perceptions of their
competence in higher education-qualitative study
Dr. Kristina Mikkonen1, Prof. Maria Kääriäinen1
1

Research Unit Of Nursing Science And Health Management

Background: The common practices and requirements of educators’ competence in health care, social care
and rehabilitation remains unclear when looking into previous evidence-based knowledge. Competent
educators are required to create effective, highly competent professionals working in healthcare, social care
and rehabilitation sectors.
Aim: To describe healthcare, social care and rehabilitation educators’ own perceptions of their competence
in higher education.
Methods: In total, 48 participants chose to participate in the study from nine higher educational institutions
in Finland. The participants were recruited with the assistance of contact person provided by educational
institution. Data was collected via interviews of focus groups. Data was analyzed with content analysis.
Results: The educators’ competence was defined as a multidimensional competence including categories of
educators’ capability to practice as an educator, competences in subject, ethics, pedagogy, management
and organization, innovation and development, cultural and linguistic diversity, collaboration, and
continuous professional development. Educators recognized the need of developing competence of
innovation with a growing demand of competitive and rapidly changing globally political structure.
Conclusions: The social value of the study brings improvement of healthcare, social care and rehabilitation
educator’s competence framework by helping educational stakeholders to improve educational standards,
build continuous education framework and create national and/or international curriculum of teacher
education degree programmes to enhance the quality of education.
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Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden käsityksiä terveystieteiden
opettajan työssä tarvittavasta osaamisesta
Rva Heli-maria Kuivila1, Rva Kristina Mikkonen1, Rva Maria Kääriäinen1
1

Oulun Yliopisto

Tausta
Terveystieteiden opettajan osaamisella on suora yhteys hoitotyön laatuun ja koko terveydenhuollon
järjestelmän toimintoihin. Tästä syystä terveystieteiden opettajilla tulee olla laaja-alainen osaaminen liittyen
pedagogiseen, sisältö- ja tutkimusosaamiseen sekä kansainvälistä verkostoitumis- ja johtamisosaamista.
Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden osaamista on tutkittu vähän, vaikka terveystieteiden
opettajaopiskelijoiden tulisi jo koulutuksessa omaksua opettajan työssä tarvittavaa osaamista.
Tarkoitus
Tarkoituksena oli kuvailla terveystieteiden opettajaopiskelijoiden käsityksiä terveystieteiden opettajan
osaamisesta.
Menetelmät
Aineisto kerättiin keväällä 2018 ryhmähaastattelujen avulla opettajan koulutuksen suorittaneilta
terveystieteiden opettajaopiskelijoilta (n=23) viidestä eri yliopistosta Suomessa. Haastattelut toteutettiin
teemahaastatteluina ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä.
Tulokset
Opettajaopiskelijoiden ymmärrys liittyen tulevaan uraansa opettajana ja opettajan työssä tarvittavaan
osaamiseen oli pitkälle kehittynyt. Osaaminen jaettiin kahdeksaan eri osaamisen alueeseen; pedagoginen
osaaminen, sisältöosaaminen, jatkuvan ammatillisen kehittymisen osaaminen/itsensä kehittäminen,
eettinen osaaminen, yhteistyöosaaminen, kansainvälisyysosaaminen, näyttöön perustuvan tiedon
hallintaosaaminen sekä johtamis- ja hallinnollinen osaaminen.
Johtopäätökset
Tulokset auttoivat tunnistamaan keskeisiä terveystieteiden opettajan osaamisalueita, joita voidaan
hyödyntää terveystieteiden opettajankoulutuksen ja opetussuunnitelmien kehittämisessä.
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Tenttipalvelut matkalla kohti sujuvaa työkonseptia ja digitenttimaailmaa
Pia Saarinen1, Laura Hauta-aho1, Leena Järvinen1, Arto Kilpiö1, Marjut Laanala1
1

Helsingin Yliopisto

HY:n tenttipalveluiden toimintatavoitteena on keskitetysti koordinoida ja vastata yliopiston hallinnollisesta
tenttiprosessista aina linjakkaasta suunnittelusta rekisteröinnin tukeen asti. Yhteisen tenttikonseptin avulla
opiskelijat ja opettajat saavat entistä selkeämpää ja yhtenäisempää palvelua yli tiedekunta- ja
koulutusohjelmarajojen. Selkeä työprosessi ja se, että kaikki tietävät omat vastuunsa tenttiprosessissa opettajat, opiskelijat ja opintohallinto – mahdollistaa myös tenttihallinnon asiantuntijuuden, hallinnan
tunteen ja tehokkuuden kasvamisen. Tenttityötiimien muodostaminen onkin lisännyt työn viihtyvyyttä ja
lisäksi sijaistaminen on helpottunut. Noin kahdessa vuodessa Tenttipalvelut on keskittänyt yhden palvelun
alle kymmenen tiedekunnan uusintakuulustelut, siirtotentit, erityistentit ja tentinvalvonnan. Tenttipalvelut
hoitaa nykyisellään (arvio vuodelta 2018) noin 590 tenttitilaisuutta vuodessa. Tämä tarkoittaa yhteensä noin
8 500 opintojaksoa, joihin on ilmoittautunut 53 500 opiskelijaa, joista 39 800 saapuu paikalle. Seuraava
Tenttipalveluiden kehitysaskel on koordinoida yliopistolle strategisesti tärkeää siirtymistä kohti digitaalisia
tenttejä (Exam, Moodle ja Moodel Safe Exam Browser) yhteistyössä monen eri yksikön kanssa, joista
tärkeimpänä kumppanina HY:n asiantuntijayksikkö Opetusteknologiapalvelut. Tietoisuuden levittäminen,
tenttijärjestelmien esittelytilaisuudet ja opettajien konkreettinen tukeminen ensimmäisiä sähköisiä tenttejä
laadittaessa, on tärkeässä roolissa käyttöasteen kasvattamisessa. Myös tekninen tuki ja tilojen kehitys on
tärkeä osa digitenttien käyttöönottoa.
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Opintopolku lyhenee, sote muuttuu – miten takaamme koulutuksen
laadun?
Heli Kuivila, Pirjo Kaakinen, Jonna Juntunen
1

Oulun yliopisto

Taustaa: Uudistuvat sote-alan osaamistarpeet, muutos voimat ja megatrendit sekä korkeakoulujen
kehittämislinjaukset (mm. opiskelijavalintamenettelyt, opiskeluaikojen lyhentäminen, toisiinsa
rinnastettavien korkeakoulututkintojen tunnustaminen) haastavat terveystieteiden maisterikoulutusta
uudistumaan. Oulun yliopistossa on koulutettu v. 1986 lähtien terveystieteiden maistereita.
Maisterintutkintoon johtavien opintojen aloittaminen on edellyttänyt sekä aikaisempaa sote-alan
ammattikorkeakoulututkintoa ja terveystieteiden kandidaatin tutkintoa. Syksystä 2019 lähtien soveltuvan
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan kaksivuotiseen maisteriohjelmaan, jolloin
opiskeluaika lyhenee 33%. Jotta koulutusuudistuksilla saataisiin tavoiteltavia vaikutuksia (mm. hyvä
hakupaine, opiskelijoiden osaaminen), tarvitaan jatkuvaa koulutuksen kriittisten kohtien tunnistamista,
toiminnan systemaattista arviointia, seurantaa ja kehittämistoimenpiteitä.
Tarkoitus: Tässä esityksessä kuvataan terveystieteiden maisteriohjelman ja sen laadun kehittämistä.
Toteutus: Koulutuksen kehittämistä ohjasi visio laadukkaasta ja tehokkaasta koulutuspolusta, joissa on soteuudistuksen osaamistarpeita vastaavat vetovoimaiset sisällöt, modernit ja oppimista tukevat menetelmät
sekä osaavat opettajat ja hyvä opintojen ohjaus. Uuden terveystieteiden maisteriohjelman opiskelijavalinta
ei edellytä ennakkovalmistautumista, vaan se tapahtuu hakijoiden aikaisemmin suorittamien
korkeakoulutasoisten (amk, yo-opinnot) opintojen perusteella.
Koulutuksen kehittämisen perustana oli uudistuvan sote-alan osaamisen ennakointitieto, substanssiin ja
koulutukseen liittyvä näyttöön perustuva tieto. Ops-työ aloitettiin keväällä 2018 tutkintojen
ydinainesanalyysilla ja osaamistavoitteiden muodostamisella. Osaamistavoitteet ja oppisisällöt laadittiin
yhteistyössä monialaisissa työpajoissa työelämän, opiskelijoista ja eri koulutusorganisaatioiden edustajien
kanssa ja niitä arvioitiin asiantuntijapaneeleissa. Modernit ja oppimista tukevat menetelmät määriteltiin
linjakkaasti curriculum mappingia apuna käyttäen. Opettajien osaamisen tunnustamiseksi toteutettiin
työpaja, jossa määriteltiin työyhteisön ja yksilöiden osaaminen. Koulutuksen uudistaminen vaatii
uudenlaista toimintakulttuuria, jossa uskalletaan kokeilla, jakaa ja edelleen kehittää koulutusta avoimesti.
Syksyllä 2019 käynnistyvä maisteriohjelma tarjoaa uudenlaisen, vahvasti tulevaisuuteen osaamiseen
suuntaavan koulutuspolun terveystieteiden maisteriksi, jonka laatua arvioidaan ja seurataan.
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Lukuseminaari kurssilaisten valitsemista hyvistä tieteellisista artikkeleista
Jaana Virta1
1

Tampereen Yliopisto

Toteutan Tampereen yliopistossa keväällä 2019 seuraavanlaisen filosofian kurssin, joka ideoitiin oppialan
tutkijoiden kesken. Kurssi mahdollistaa konstruktistivisen oppimisen helposti käytännön tasolla, ja
vastaavanlainen kurssi on mahdollista toteuttaa monilla, ellei jopa kaikilla, tieteenaloilla.
Toteutetun kurssin nimi:
Parhaan filosofiset artikkelit
Kurssin tavoite:
- Lukea monipuolisesti hyviä filosofisia artikkeleita
- Keskustella niistä rennosti, paineettomasti ja hierarkiattomasti ryhmässä
- Analysoida, millaisia ovat hyvät filosofiset artikkelit
- Harjoitella filosofista keskustelua hyvässä hengessä
- Tutustua osallistujien filosofisiin kiinnostuksen kohteisiin
Osallistujat:
- Filosofiasta kiinnostuneita ihmisiä fukseista professoreihin jokaisen tuodessa keskusteluun oman
näkökulmansa
Toteutus:
- Osallistujat lukevat ennalta jaetun artikkelin tapaamiselle.
- Tapaamisen aluksi artikkelin valitsija taustoittaa 15-30 minuuttia artikkelia ja valintaansa
- Loppuaika tekstistä keskustellaan vapaasti pyrkien ymmärtämään, mistä artikkelissa puhutaan ja mistä ei,
miksi kyseessä on hyvä artikkeli, jne.
Artikkelien valinta:
- Jokainen osallistuja valitsee jostain filosofisesta mielenkiinnon kohteestaan mielestään hyvän artikkelin
- Tavoitteena on, että keväällä luetaan artikkeleita ainakin mannermaisen, analyyttisen, marxilaisen,
buddhalaisen ja pragmaattisen filosofian osa-alueilta
Kurssi on osallistujalähtöinen ja osallistujiensa näköinen. Opetus toteutuu täysin käänteisenä, ja se tuo (toki
osallistujista riippuen) esiin oppialan käsittelyaiheiden monipuolisuuden. Sillä harjoitellaan monia eri taitoja
artikkelien lukemisesta ja referoimisesta esiintymiseen ja keskusteluun sekä tarjoaa tilaisuuden omien
kiinnostuksen kohteiden esittelyyn. Se mahdollistaa osallistujissa kutkuttavan pohdinnan aiheesta "minulla
on mahdollisuus luetuttaa yksi ja vain yksi artikkeli ryhmälle ihmisiä ja keskustella siitä. Minkä minä
valitsen?". Koska joka tapaamisella aiheesta alustaa aiheen ja tekstin valinnut ja todennäköisesti siitä hyvin
kiinnostunut ihminen, keskustelu on helposti innostunutta. Keskeistä kurssilla on saada rento ilmapiiri, jossa
tarkoituksena ei ole kritisoida ketään tai mitään, vaan ymmärtää, mitä tekstissä sanotaan, missä
kontekstissa ja miksi se on kiinnostavaa. Kurssi on opettajan kannalta vaivaton hänen toimiessa lähinnä
puheenjohtajana ja käytännön järjestelijänä. Tärkeää on, että kurssille osallistuminen on vapaaehtoista,
jotta ilmapiiri pysyy hyvänä, ja ryhmäkoko pysyy pienehkönä keskustelun mahdollistavana 5-15 ihmisenä.
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Lähiopetuksen siirtäminen laboratoriotiloihin kemiantekniikan opinnoissa
Maaret Paakkunainen1, Liisa Puro1, Ritva Tuunila1
1

LUT Yliopisto

LUT Yliopiston Kemiantekniikan koulutusohjelmassa on pitkään pohdittu, miten opiskelijat saataisiin
oppimaan mahdollisimman hyvin olennaisimmat asiat kemiantekniikan insinöörin näkövinkkelistä
katsottuna. Opiskelijan täytyy jo varhaisessa vaiheessa oppia millä tavalla erilaiset kemiantekniikan prosessit
toimivat ja mihin kemiallisiin ilmiöihin ne perustuvat. Heidän pitää tulevissa työtehtävissään pystyä
keskustelemaan esim. kemistien kanssa siitä mitä analyysejä prosessien kontrolloimiseen tarvitaan ja miten
tuloksia tulkitaan. Näistä lähtökohdista on lähdetty miettimään, miten opiskelijat saataisiin motivoivaan
oppimisen vireeseen. Opetusta on parin viimeisen vuoden aikana muokattu käänteisen opetuksen suuntaan
ja lähiopetustuokioita on siirretty luokkahuoneesta laboratoriotiloihin. Samalla vertais- ja itsearviointia
lisätty systemaattisesti.
Kemiantekniikan opintojen alkuvaiheessa, ennen varsinaisen laboratorio-opetuksen alkamista opiskelijoilla
on pakollinen kurssi, joka johdattelee turvalliseen työskentelyyn laboratoriossa. Nykyään kyseisellä kurssilla
opiskelijoilla on etukäteismateriaaleina mm. videoita ja muuta kirjallista materiaalia. Niiden pohjalta
opiskelijat vastaavat moodlessa oleviin ennakkotehtäviin ennen kurssiin kuuluvaa laboratorio-osuutta. Hyvin
pitkälti verkossa toimiva kurssi päättyy käytännönläheiseen, oppimistapahtumana toimivaan tenttiin, joka
toteutetaan kemiantekniikan laboratoriossa (4-6 hlön pienryhmissä). Saatujen opiskelijapalautteiden
perusteella käytännönläheinen tentti on ollut hyvä ratkaisu ja se antaa opiskelijoille paremmat valmiudet
suoriutua laboratoriokursseista. Opiskelijoiden mukaan käytännönläheisen tentin jälkeen edessä oleva
laboratoriokurssi ei pelota niin paljon.
Toinen iso muutos on koskenut analyyttisen kemian sekä kiinteiden materiaalien karakterisointi kursseja.
Näillä kursseilla opiskellaan erilaisia näytteenkäsittely ja -analyysimenetelmiä. Molemmilla kursseilla
luentosaleissa pidettävät luennot on siirretty pääosin laboratoriossa toteutettaviksi. Opiskelijat tutustuvat
materiaaleihin etukäteen (luentomateriaalit, videot jne), joten analyysilaitteiden äärellä pystytään
helpommin kertaamaan vaikeina koettuja asioita. Jo se, että näkee analyysilaitteen oikeasti ja siinä vierellä
kuulee ja näkee, miten laitteisto toimii edesauttaa oppimista. Saadun opiskelijapalautteen perusteella
laboratoriossa toteutetun opetuksen on koettu edistävän oppimista.
Molemmilla kursseilla on luovuttu kirjallisesta lopputentistä ja kurssit arvioidaan erilaisten tehtävien ja
raporttien pohjalta. Analyyttisen kemian kurssipalautteessa mainitaan esim. näin: ”asioiden jakaminen
viikoittaisiin moodle-tentteihin, luentopäiväkirjoihin sekä kotitehtäviin on opettavaisempaa kuin arviointi
”kovan” tentin avulla”. Voidaan siis todeta, että tämän tyyppisissä kursseissa käänteiset oppimismenetelmät
ja opiskeltavien asioiden pilkkominen pienempiin kokonaisuuksiin on osoittautunut erittäin toimivaksi sy
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Opettajan osaamisen kartta ohjaa kohti yhtenäistä opettajankoulutuksen
soveltuvuuskoetta
Anu Warinowski1, Sanna Hangelin1, Anni Holmström1
1

Turun Yliopisto

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishanke on opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama hanke (2017–2020), jossa on mukana kaikki yliopistot, joissa on
opettajankoulutusyksikkö. Keskeistä hankkeessa on tiivis yhteistyö kansallisella tasolla sekä vahva
tutkimusperustaisuus. OVET-hanke muodostuu kolmesta osahankkeesta, joiden tavoitteena on kehittää
opettajan osaamisen prosessimalli (OH1), kansallisesti yhtenäinen opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe
(OH2) sekä opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantamalli (OH3).
OH1:ssa on Jyväskylän yliopiston johtamana kehitetty Moniulotteinen opettajan osaamisen prosessimalli
(MAP), jonka lempinimi on opettajan osaamisen kartta. Tämä kartta kokoaa yhteen sen laaja-alaisen ja
monenlaisen osaamisen, jota opettaja tarvitsee työssään. Malli sopii opetustehtäviin varhaiskasvatuksesta
yliopisto-opetukseen asti. Mallin kehittäminen on ollut tutkimusperustainen, puolitoista vuotta kestänyt
prosessi. Sen taustalla on tiivis yhteistyö sekä opettajankouluttajien, tutkijoiden ja opettajien kanssa ympäri
Suomen että kansainvälisen tutkimusyhteistyöverkoston kanssa. Kartta on nyt valmis ja sen myötä
ensimmäistä kertaa kaikki opettajankoulutusyksiköt jakavat kokonaisnäkemyksen, jonka mukaan opettajuus
rakentuu tietyistä osaamisalueista.
Opettajan osaamisen kartta toimii pohjana uudelle, kansallisesti yhtenäiselle opettajankoulutuksen
soveltuvuuskokeelle, jota kehitetään OH2:ssa. Yliopistojen uudessa yhteisvalinnassa vuonna 2020 hakijat
voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutuksiin sekä
kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen. Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertaistaa ja
helpottaa valintakoeprosessia, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti myös opettajankoulutuksen
hakijamääriin. Yhteisvalinnassa hakijoille ei tule enää valintasysteemin vuoksi välivuosia.
OH3:ssa on kartoitettu luokanopettajaopiskelijoista kerättyjä aineistoja, kuten ylioppilastutkinnon
arvosanat, valintakoemenestys, opintomenestys yliopistossa sekä opettajille suunnatut valmistumisen
jälkeiset sijoittumisseurantakyselyt. Näiden aineistojen pohjalta kehitetään opettajankoulutuksen
vaikuttavuuden seurantamalli, joka mahdollistaa myös uuden soveltuvuusvalinnan toimivuuden
analysoimisen pitkällä aikavälillä.
OVET-hankkeessa opettajan osaaminen nähdään jatkuvana kehitysprosessina, joka alkaa ennen
koulutukseen hakeutumista ja kehittyy koulutuksen aikana sekä edelleen opettajan ollessa työelämässä.
Hankkeessa kehitettyä opettajan osaamisen karttaa käytetään tulevaisuudessa opettajankoulutusyksiköiden
opetussuunnitelmatyössä sekä mahdollisuuksien mukaan osana opettajien perehdytys- ja
täydennyskoulutusta. Tällä varmistetaan asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen perustuen
tutkimustietoon sekä keskittyen opettajuuden osaamisen ytimeen. Kansallisesti jaettu näkemys opettajan
osaamisesta auttaa varmistamaan korkealaatuisen opettajankoulutuksen Suomessa myös tulevaisuudessa
sekä kehittämään opettajien jatkuvaa ammatillista oppimista koko työuran ajan.
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