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Helsingin yliopisto
Käyttäytymistieteiden laitos
Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 228

Saara Repo

Yhteisöllisyys voimavarana yliopisto-opetuksen ja -opiskelun
kehittämisessä

Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yhteisöllisyys voi toimia yliopisto-
opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavarana. Yhteisöllisyyttä 
tarkasteltiin yhteiskuntatieteellisestä, sosiaalispsykologisesta, yliopistopedagogi-
sesta ja kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Kasvatustieteen suuntauksista hyö-
dynnettiin erityisesti pitkään tutkimusperinteeseen pohjautuvaa yhteistoimin-
nallista oppimista sekä sosiokonstruktivistisen paradigman vahvistumisen myötä 
yleistynyttä yhteisöllistä oppimista. Tutkimuksessa keskityttiin seuraaviin kysy-
myksiin: Miten yhteisöllisyys edistää tai hidastaa opiskelijoiden ja opettajien op-
pimista? Miten ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus, ryhmän jäsen-
ten välinen sosiokognitiivinen ristiriita, ryhmän antama emotionaalisen tuki sekä 
opiskelu asiantuntijayhteisöön integroitumisen prosessina selittävät yhteisöllistä 
oppimista. Lisäksi tutkittiin sitä, minkälaisia työtapoja voidaan käyttää yhteisöllis-
ten voimavarojen vahvistamiseksi? 

Tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta. Ensimmäinen osatutkimus oli 
toimintatutkimus, jossa testattiin yhteistoiminnallista oppimis- ja opettamiskult-
tuurin mallia. Päätyömuoto oli pedagoginen koulutus, johon osallistui 145 henki-
löä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusai-
neistona oli toimintatutkimuksen kuluessa kerätyt dokumentit, joista tarkemmin 
analysoitiin oppimispäiväkirjoja. Lisäksi aineistoa kerättiin viivästetyn kyselyn 
avulla. Toisen osatutkimuksen tavoitteena oli tutkia Avoimen yliopiston opiskeli-
joiden ja perustutkinto-opiskelijoiden kokemuksia yhteisöllisyydestä osana oppi-
misen ja opetuksen laatua. Survey-tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisesti 
tunnettuja mittareita: opiskelijoiden kokemukset opetus–opiskeluympäristöistä 
sekä opiskelijoiden lähestymistavat opiskeluun ja oppimiseen. Tutkimusaineisto 
koostui Avoimen yliopiston opiskelijoiden (n=467) ja perustutkinto-opiskelijoi-
den (n=2509) vastauksista. Aineistojen analyyseissä käytettiin tilastollisia mene-
telmiä sekä sisällönanalyysiä. 

Ensimmäinen osatutkimuksen tulos osoitti, että yhteistoiminnallisen oppi-
misen viitekehys ja työskentelymenetelmät ovat käyttökelpoisia välineitä kehi-
tettäessä akateemista oppimis- ja opetuskulttuuria. Niiden avulla voidaan edistää 
hyväntahtoisen ilmapiirin syntyä. Yhteistoiminnallinen oppimiskulttuuri toimi 
yliopiston perinteisen oppimiskulttuurin peilinä aiheuttaen myös kulttuurien vä-
lisiä törmäyksiä. Toisen osatutkimuksen tulos oli, että Avoimen opiskelijat kokivat 
opetus-opiskeluympäristöt vertaistukea lukuun ottamatta myönteisemmin kuin 



perustutkinto-opiskelijat. Eniten opintoja Avoimen opiskelijoiden kokemuksen 
mukaan edisti opiskelijan oma motivaatio ja hidastivat elämäntilanne ja ajan puu-
te. Yhteisöllisyydellä oli merkitystä lähinnä opintoja edistävänä tekijänä. Avoimen 
opiskelijat saivat tukea opintoihinsa opettajien, tuutoreiden ja toisten opiskelijoi-
den lisäksi työyhteisöltä, perheeltä ja harrastuksista. Vuorovaikutteisuus koettiin 
myös hyvän opetustilanteen tunnuspiirteenä.

Ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus, sosiokognitiivinen ristirii-
ta, emotionaalinen keskinäinen kannattelu ovat yhteisöllisen oppimisen vaikutus-
mekanismeja. Lisäksi opiskelijat kasvavat opiskelun kuluessa asiantuntijayhteisön 
jäseneksi, jolloin heidän asiantuntijaidentiteettinsä kehittyy. Yhteisön voimavaroja 
hyödyntäviksi työtavoiksi osoittautuivat yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä 
neuvottelu, vaihtuvat pienryhmät, yhteisen ja yksilöllisen vastuun tarkentaminen 
sekä toiminnan tulosten ja toimintaprosessin arviointi.  Ristiriitojen käsittely kuu-
luu puolestaan yhteisöllisen työskentelyn haasteisiin. Yhteisön voimavaroja pysty-
tään hyödyntämään, jos yliopistolaiset kehittävät yhteisöllisten työtapojen lisäksi 
yhteisösensitiivisyyttään. Tällä tarkoitetaan sosiaalipsykologisia ja sosiologisia kä-
sitteitä, joiden avulla he pystyvät havainnoimaan yhteisöllisiä ilmiöitä. 

Avainsanat: yhteisöllisyys, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteisöllinen oppimi-
nen, Avoin yliopisto, opetus-opiskeluympäristöt, lähestymistavat oppimiseen ja 
opiskeluun, yliopistopedagogiikka
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A sense of community as a resource for developing university
teaching and learning

Abstract
The aim of this doctoral research was to determine how a sense of community 
can be a resource for developing university teaching and learning. The theoretical 
background is linked to social sciences, social psychology, university pedagogy and 
educational sciences. Cooperative learning, which has a long research tradition, 
was selected from among the educational theories. Furthermore, the collaborative 
learning tradition, which has become stronger along with the socioconstructiv-
ist paradigm, was used as a theoretical background. The research questions were: 
What factors are experienced by students and teachers to enhance or impede learn-
ing? How do the following concepts explain collaborative learning: the social inter-
dependence between group members, the sociocognitive conflict between group 
members, the emotional support of the group and study as a process of integration 
into the community of experts? What methods can be used to strengthen the sense 
of community as a resource?

The thesis is comprised of two separate studies (study I and II). Study I con-
sisted of an action research project in which a model of cooperatively developing 
a teaching and learning culture was created and tested. The focus of study I was 
the university pedagogy programme of the Faculty of Agriculture and Forestry. 
Altogether, 145 people participated in the training. The materials consisted of all 
documents that were collected during the project, of which the student learning 
diaries were analysed more thoroughly. Materials were also collected via a ques-
tionnaire that was sent to the participants one year after the last programme had 
ended. The aim of study II was to determine how Open University students and 
Bachelor’s degree students experience their teaching-learning environment and 
the importance of the learning community and peer support to their studies. The 
survey utilized internationally known measures: student experiences of teaching 
and learning and student approaches to studying and learning. The research data 
consisted of the survey responses of Open University students (n = 467) and Bach-
elor’s degree students (n = 2509). The data were analysed using statistical methods 
and content analysis.

The results of study I demonstrated that the theoretical framework and the 
methods of cooperative learning provide useful tools for developing an academic 
learning and teaching culture. The approach helps to create a benevolent learning 
atmosphere. The cooperative learning culture used in the action research project 
reflected the traditional academic learning culture and also caused a collision bet-
ween the two cultures. The results of study II indicated that, with the exception 



of support from other students, the Open University students experienced their 
teaching-learning environments on average more positively than the Bachelor’s 
degree students. According to the Open University students, their own motivation 
and interest was the most important factor that enhanced studying. Furthermore, 
the most common factors delaying their studies were their life situation and a lack 
of time.  The sense of community and social relations mainly promoted studying. 
Open University students experienced that they were supported by their teachers, 
tutors, other students, the working community, family and hobbies. Interaction 
was experienced as a characteristic of a good teaching situation.

Collaborative learning enhances learning through positive social interdepend-
ence, sociocognitive conflict and emotional support between group members. 
Furthermore, students become part of the community of experts and at the same 
time their identity as experts develops. The research demonstrated that the meth-
ods that make good use of communal resources are negotiation of shared goals 
and rules, working in various small groups, emphasis on shared and individual 
responsibilities and assessment of the product and the process of learning. In addi-
tion, the challenge in collaborative learning is the ability to deal with the conflicts. 
The resources of the academic community can be developed if the members of the 
community develop, in addition to the communal working methods, their com-
munal sensitivity. In other words, they should have an understanding of social 
psychological and sociological concepts that they can use for observing communal 
phenomena.

Keywords: sense of community, cooperative learning, collaborative learning, Open 
University, learning-teaching environment, approaches to learning and studying, 
university pedagogy
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1 Johdanto

Yhteisöllisyys on noussut voimakkaan kiinnostuksen kohteeksi yliopistoissa ja 
korkeakouluissa 1990-luvulta alkaen. Taustalla on yleisemmin oppimiseen ja 
opettamiseen liittyvä paradigman muutos: Oppimista ei pidetä enää vain yksilöl-
lisenä tietojen omaksumisena (behavioristinen oppimisteoria) eikä yksilöllisenä 
aktiivisena tiedon prosessointina (kognitiivinen oppimisteoria) (Kember 1997; 
Rauste-von Wright ym., 2003). Yksilöpsykologinen käsitys oppimisesta yksilön 
kognitiivisena toimintana on osoittautunut riittämättömäksi, ja tilalle on syntynyt 
jäsennyksiä, jossa oppiminen nähdään sosiaalisena, yhteisöllisenä ja systeemisenä 
prosessina. (von Wright, 2001; Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2004; Vermunt 
& Vermetten 2004). Tätä lähestymistapaa kutsutaan sosiokonstruktivistiseksi pa-
radigmaksi. Toinen yhteisöllisyyteen liittyvä kasvatustieteellinen paradigma on 
sosiokultturaalinen (Vygotski 1982; Säljö 2001). Se korostaa yksilön oppimisessa 
kulttuurista kontekstia, jossa kulttuurisilla välineillä, kuten kielellä, on suuri mer-
kitys oppimisen kannalta. Kolmanneksi oppiminen nähdään kulttuurisena sosia-
lisaatioprosessina, jossa yksilöt oppivat tietoja ja taitoja osallistumalla yhteisöjen 
toimintaan ja tulemalla jonkin yhteisön jäseneksi. Tällainen sosialisaatio koskettaa 
myös yksilön identiteettiä ja edustaa siten perustavanlaatuista ja pysyvää oppimis-
ta. (Wenger 1998.)

Oppimiseen liittyvän paradigman muutoksen myötä yhteisöllisyys kuuluu mo-
niin uusimpiin oppimista ja sen organisointia koskeviin malleihin. Esimerkiksi ns. 
tutkivan oppimisen mallissa (Hakkarainen ym., 2004) keskeistä on tiedonrakente-
lun yhteisöllisyys ja yksilöiden taitojen kehittyminen yhteisöllisessä työskentelys-
sä.  Häkkinen (2004) korostaa yhteisöllisen oppimisen määritelmässään jaettujen 
merkitystä ja yhteisen ymmärryksen rakentamista sekä sitoutumista yhteisiin ta-
voitteisiin ja toiminnan arviointiin. Yliopistoissa ja korkeakouluissa oppimispa-
radigman muutos on alkanut vaikuttaa sekä opettajien pedagogiseen ajatteluun 
että tapaan järjestää oppimistilanteita. Perinteisten luentojen ja seminaarien lisäksi 
yliopistojen kursseilla käytetään esimerkiksi yhä enemmän pienryhmiä oppimisen 
muotona. 

Yhteisöllisen oppimisen (collaborative learning) teemat eivät kuitenkaan ole 
vain viimeisen vuosituhannen vaihteen keksintöjä vaan ovat olleet sosiaalipsy-
kologisen tutkimuksen kohteena ainakin 1800-luvun lopulta alkaen. Maailmalla 
laajalle levinnen yhteistoiminnallisen oppimisen (cooperative learning) suunta-
uksen taustalla oleva sosiaalisen keskinäisriippuvuuden teoriaa pohjautuu John-
sonin ja Johnsonin (2009) mukaan 1900-luvun Berliinin yliopiston hahmopsyko-
logisen koulukunnan tutkimuksiin. Teorian kehittelyä jatkoi 1930–1940 –luvuilla 
sosiaalipsykologi Kurt Lewin sekä 1940-luvulta alkaen sosiaalispsykologi Morton 
Deutsch. Edelleen Dawid W. Johnson ja Roger T. Johnson ovat jatkaneet teorian 
kehittämistä, tutkimista ja soveltamista opetustilanteisiin. Näyttää kuitenkin siltä, 
että tätä mittavaa teoreettista ja empiiristä työtä ei yhteisöllisen oppimisen tutki-
muksen yhteydessä tunneta. Vaikka yhteisten tavoitteiden ja sitoutumisen mer-
kitys on tunnistettu (vrt. esim. Dillenbourg 1999; Häkkinen 2004; Järvelä 2004), 
tutkimusten kysymyksenasetteluissa ole otettu huomioon ryhmän jäsenten keski-
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näisriippuvuuden ratkaisevaa vaikutusta siihen, miten yhdessä työskentely ja op-
piminen onnistuvat.

 Tässä tutkimuksessa integroidaan edellä mainittuja pedagogisia suuntauksia 
(yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen) ja nähdäänkin yhteisöllisyys 
yliopisto-opetuksen ja -opiskelun sekä koko akateemisen toimintakulttuurin 
voimavarana, jota voitaisiin yhä tietoisemmin käyttää hyväksi yliopiston yhden 
perustehtävän, korkeimman opetuksen kehittämiseksi. Voimavarasuuntautunut 
lähestymistapa tutkimuksessa on vahvistunut positiivisen psykologian kehityksen 
myötä. Voimavaroja korostava tutkimus on kiinnostunut yksilön tai organisaa-
tion mahdollisuuksien, onnistumisten ja vahvuuksien tunnustamisesta sekä nii-
den hyödyntämisestä. (Seligman 2003; Cooperrider, Whitney & Stavros 2007).

  Myöskään yhteisöllisyys yliopistossa ei ole uusi asia: se on akateemisen histo-
rian aikana saanut erilaisia merkityksiä, ja sitä on toteutettu hyvin monella taval-
la. Ennen yliopistojen ”massoittumista” (Trow 1974) tiiviiden oppiaineyhteisöjen 
muodostuminen syntyi luonnostaan pienten yksiköiden ja yhden tai muutaman 
professorin ympärille, ja opiskelijoiden ohjaus tapahtui yksilöllisesti tai pienissä 
ryhmissä. Opiskelumäärien lisääntymisen myötä tarvitaan kuitenkin organisoitu-
neempia ja tietoisempia keinoja hyödyntää yliopisto-opetuksessa koko laitosyhtei-
söä sekä opiskelijoiden vertaistukea (Repo-Kaarento, Levander & Nevgi 2009).

Oppimisen yhteisöllisen luonteen tunnistaminen nostaa sosiaalipsykologisen 
ja sosiologisen tiedon ryhmien ja yhteisöjen toiminnasta tärkeälle sijalle. Kasva-
tustieteilijälle on siksi tärkeää näiden tieteenalojen perusteorioiden ja uusimpien 
suuntausten tunteminen. Toisaalta kasvatustieteen uudet suuntaukset ja oppimis-
psykologian paradigman muutokset haastavat myös sosiaalipsykologeja aktivoitu-
maan ja osallistumaan oppimiseen liittyvän tiedon yhteiseen prosessointiin. 

Yliopisto-opetuksen tavoitteena on opiskelijoiden oppimisen edistäminen. 
Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millä ehdoilla yhteisöstä tulee sel-
lainen, jossa sekä yksilöt että koko ryhmä pystyvät oppimaan eli miten yhteisössä 
olevia voimavaroja voidaan käyttää yhä paremmin hyödyksi. Toisaalta yhteisöi-
hin liittyy helposti ristiriitoja, jotka saattavat aiheuttaa pikemminkin käsitysten 
ja työskentelyn polarisoitumista ja kilpailua kuin oppimista. Sellaiset ryhmässä 
syntyvät ilmiöt, kuten kateus, kilpailu, ennakkoluuloisuus, vihamielisyys, estävät 
helposti niin yksilön kuin ryhmänkin oppimista. Näitäkin ilmiöitä pyritään tässä 
tutkimuksessa tunnistamaan. (Johnson ym., 1991.)

Tämä tutkimusraportti koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa esittelee 
koko tutkimuksen teoriataustan, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset. 
Yhteistä johdanto-osaa seuraa kaksi melko itsenäistä osatutkimusta. Osatutkimus 
I käsittelee yliopisto-opetuksen yhteistoiminnallista kehittämistä toimintatutki-
muksellisesti toteutettuna. Osatutkimus II käsittelee yliopisto-opiskelun yhteisöl-
lisyyttä osana opiskelun ja oppimisen laatua. Osatutkimus II:n aineisto on kerätty 
kyselylomakkeella. Kummassakin osatutkimuksessa on oma teoriatausta, tutki-
muskysymykset, tutkimusmenetelmät, tulokset ja tarkastelu. Tutkimuksen neljän-
nessä osassa vastataan koko tutkimuksen tavoitteeseen eli pohditaan, minkälaisia 
voimavaroja yhteisöllisyys voi tuoda yliopisto-opiskelun ja opetuksen kehittämi-
seen. Vaikka koko tutkimuksen johdanto ja pohdinta on kirjoitettu abstratktim-
malla tasolla kuin empiiriset osatutkimukset, raportoinnissa on kuitenkin jonkin 
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verran toistoa. Tämä johtuu myös siitä, että kahden osatutkimuksen on tarkoitus 
toimia myös itsenäisinä tutkimusraportteina.

Seuraavissa alaluvuissa pohditaan ensin yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteitä 
erityisesti sosiologisesta ja yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta sekä sitä, mitä tie-
deyhteisöllä ja asiantuntijayhteisöllä tarkoitetaan. Sen jälkeen pohditaan, minkälai-
sen yhteisön tai minkälaisia yhteisöjä yliopisto muodostaa. Yhteisötasolta siirrytään 
sosiaalipsykologisten, filosofisten ja ryhmäviestinnän käsitteiden avulla ryhmien 
toiminnan tarkasteluun. Yliopistoyhteisö ja sen erilaiset alakulttuurit muodostavat 
sen kontekstin, missä opiskeluryhmän opiskelu ja opettaminen tapahtuvat. On tär-
keää ymmärtää opiskelun laajempaa kontekstia, joka tuo toimintaan jatkuvuutta. 
Toisaalta opiskeluryhmät ovat yleensä määräaikaisia ja tiettyyn tavoitteeseen keskit-
tyviä, jolloin taas ryhmädynamiikan ja -viestinnän käsitteet tavoittavat paremmin 
opiskeluryhmässä ja sen opettamissa tapahtuvia ilmiöitä.  Kuudennessa alaluvussa 
käsitellään oppimisparadigman muutosta kohti yhteisöllistä oppimista sekä yhtei-
söllisyyden ja yliopistopedagogiikan yhteyksiä. Lisäksi esitellään neljä teoriaa siitä, 
miten yhteisöllisyys ja ryhmä voi edistää tai hidastaa jäsentensä oppimista.

Luvussa kaksi esitellään koko tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. 
Tutkimusprosessin kuvauksella valotetaan yli kymmenen vuotta kestäneen tutki-
muksen vaiheita ja kysymyksenasettelun kehittymistä. Luvussa kolme esitellään 
koosteena koko tutkimuksen sekä ensimmäisen ja toisen osatutkimuksen tiedo-
nintressit, tutkimusote ja -taso, tavoitteet, tutkimuskysymykset ja aineistot sekä 
aineistojen analyysitavat. 

1.1 Yhteisöt ja yhteisöllisyys

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat ajankohtaisia käsitteitä, joihin liitetään myönteisiä 
assosiaatioita (Siitonen & Valo 2007). Julkisessa puheessa yhteisöllisyyden puu-
te nähdään syynä ihmisten pahoinvointiin ja yhteisöllisyyttä tarjotaan lääkkeeksi 
moniin yksilöä koskeviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Se on kuin taikasana, jol-
la voidaan ratkaista esimerkiksi koulukiusaaminen tai kouluampumistapaukset. 
Yhteisö sana on suomen kielessä johdettu sanasta ”yhdistää” (Niiniluoto 1998). 
Seuraavassa käsitellään yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen liittyviä teorioita. 

Sosiologian piirissä kaksi keskeistä yhteisöteoreetikkoa ovat saksalainen Fer-
dinand Tönnies (1887) ja ranskalainen Emile Durkheim. Tönniesin on jakanut 
yhteisöt kahteen pääluokkaan: Gemeinschaft ja Gesellschaft. Gemeinschaft kään-
netään yleensä yhteisöksi, ja sillä Tönnies tarkoittaa yksilöiden ja ryhmien välistä 
suhdetta, jota luonnehtii sitoutuminen, solidaarisuus ja jota yhteisön jäsenet pitä-
vät arvokkaana. Frans Mäyrän (2002) mukaan kulttuurikriittinen näkemys pitää 
tällaista yhteisöllisyyttä utopiana, joka on modernissa yhteiskunnassa tuhoutu-
massa. Gesellschaft taas on käännetty yleensä yhteiskunnaksi, jossa solidaarisuu-
teen perustuva sidos on vähäisempää ja sen korvaa rationaalisuus, laskelmallisuus 
ja yhteiselämää säätelevät lait (Tönnies 1887). 

Durkheim (1897/1985) nostaa itsemurhia koskevassa tutkimuksessaan esiin 
toisaalta yhteisöllisyyden löyhtymisestä johtuvan vieraantuneisuuden ja toisaal-
ta yhdenmukaisuuden paineeseen liittyvän pahoinvoinnin. Elina Nivalan (2008) 
mukaan ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä, joka koostuu yhdessä olemisesta ja te-
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kemisestä, vuorovaikutuksesta, henkilökohtaisesti merkittävistä suhteista, luotta-
muksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Hän muistuttaa kuitenkin, että kaikki toimin-
nallisesti aktiiviset ja kokemuksellisesti vahvat yhteisöt eivät tuota hyvinvointia. 
Yhteisö voi olla vahingollinen yksilölle; se voi tukahduttaa ja kontrolloida. Yhtei-
sön päämäärät voivat olla myös ympäristölle vahingollisia, kuten rasistisia pää-
määriä kannattavat yhteisöt (Renshaw 2002).

Nivala (2008) jakaa yhteisöt kolmeen luokkaan. Muodollinen yhteisö, vaikkapa 
rekisteröity yhdistys, voi olla olemassa vaikka jäsenillä ei olisi yhteenkuuluvuu-
dentunnetta. Toiminnallinen yhteisö, esimerkiksi kansalaisliike, perustuu jäsenten 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sen jäsenillä on kokemus yhteisöön kuulumi-
sesta. Symbolinen yhteisö muodostuu jäsenistä, jotka jakavat saman aatteellisen 
ajatusmaailman. Jäsenyys siihen rakentuu ja vahvistuu aatteen sisäistämisen ja sii-
hen sitoutumisen kautta.

Steven Brint (2001) katsoo, että Gemeinschaft-yhteisö muodostuu seuraavista 
ominaisuuksista:

•	 Sosiaaliset siteet ovat tiiviitä ja vaativia.
•	 Vakiintunut ja hyväksytty asema jäseniensä arjessa.
•	 Rituaalisia, yhteisön jakamia tapahtumia.
•	 Ryhmän koko melko pieni.
•	 Jäsenet kokevat olevansa samanlaisia (esimerkiksi ulkonäkö, ilmaisu- tai 

elämäntyyli, historia).
•	 Uskomus- tai moraalinen järjestys on jaettu.

Yhteiskuntafilosofian näkökulmasta yhteisöllisyyttä voidaan jäsentää kahden aa-
tesuunnan: liberalismin ja kommunitarismin (individualismi ja kollektivismi) 
avulla (Sihvola 1998). Liberaalisen tradition mukaan yhteisölliset järjestelyt ovat 
oikeutettuja, jos ne ovat hyväksi yksilöille. Niihin osallistutaan aina myös yksilöi-
nä. Liberalismiin kuuluu myös pluralismi: yhteiskunnan on hyväksyttävä erilaisia 
tapoja elää ja ihmisillä on vapaus päättää omasta elämästään. Lisäksi kaikilla ihmi-
sillä on oikeuksia ja velvollisuuksia (universalismi) ja kaikki ihmiset ovat luonnos-
taan tasa-arvoisia. Liberalistinen käsitys valtiosta on, että valtio on väline, jonka 
tehtävänä on suojata yksilöiden vapauksia ja oikeuksia (Sihvola 1998).

Kommunitarismin mukaan (Sihvola 1998) jäsenyys erilaisissa yhteisöissä, 
myös valtiossa, muotoilee olennaisella tavalla yksilöiden identiteettiä. Valtiollisen 
järjestyksen tehtävä on luoda edellytykset sen jäsenten jakaman yhteisen hyvän 
toteutumiselle. Kommunitaarit katsovat liberaalien aliarvioivan sitä, kuinka pal-
jon ihmiset identifioituvat yhteisöihinsä ja perinteisiinsä. Yhteisöllisyyden para-
dokseja pohtineen Kalle Haatasen (2000) mukaan yhteisöihin ja yhteisöllisyyteen 
heijastetaan toive, että ne voisivat olla tie uusliberalismin yksilökeskeisyyden ja hy-
vinvointivaltiollisen valtiouskollisuuden välissä. Haatanen väittää, että liberaalin 
poliittisen demokratian ja kommunitarismin yhdistäminen on mahdoton tehtävä 
(Haatanen 2000).

Kotkavirran (1998) tulkinnan mukaan Hegel näkee yhteisöllisyyden ja yksilöl-
lisyyden kuuluvan yhteen: rikas yksilöllisyys edellyttää monella tavoin yhteisölli-
syyttä, ja aito yhteisöllisyys voi syntyä vain yksilöllisesti vapaiden ja yhdenveroisten 
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persoonien yhteenliittymänä. Hegel lähtee Aristoteleen tavoin siitä, että ihminen 
voi toteuttaa itseään ainoastaan yhteisöissä. Hegelin teoria vastavuoroisesta tun-
nustamisesta etenee Kotkavirran (1998) mukaan rakkaussuhteen ja perheen vuo-
rovaikutuksen tuottamasta luottamuksesta täysivaltaiseksi kansalaiseksi ja poliitti-
seksi toimijaksi kasvamiseen.

Edellä mainittu tulkinta Hegelin teoriasta tulee lähelle psykologian ja sosiaali-
psykologian teorioita yksilön minuuden kehityksestä. Esimerkiksi Sternin (1985) 
mukaan ihmisen minuus kehittyy intensiivisesti ensimmäisten elinvuosien aikais-
ten ihmissuhteiden välityksellä. Myös ns. susilapsitutkimukset ovat osoittaneet, 
miten riippuvainen lapsi on ihmisyhteisöstä ja miten he vain sitä kautta kehittyvät 
ihmisiksi. Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä ei siis voi asettaa vastakkain, vaan ne to-
teutuvat suhteessa toisiinsa. Molemmat edellyttävät toisen olemassaoloa: yhteisöt 
koostuvat yksilöistä, ovat enemmän kuin yksilöt yhteensä. Yksilöt taas tarvitsevat 
yhteisöjä kasvaakseen yksilöiksi ja toteuttaakseen yksilöllisyyttään.

1.2 Yhteisöt yliopistossa ja asiantuntijayhteisöön kasvaminen

Tutkijoille ja opettajille tiedeyhteisö on yksi keskeisimmistä yhteisöistä, joihin he 
kuuluvat. Roosin (2008) mukaan tiedeyhteisöllä tarkoitetaan ”tieteentekijöiden 
muodostamaa akateemista yhteisöä, jonka päämääränä on tieteen tekeminen”. 
Tiedeyhteisöt eivät rajoitu vain jonkin yliopiston sisälle, vaan suurin osa niistä on 
kansainvälisiä. Tiedeyhteisöä tarvitaan tieteellisen tiedon tuottamiseen. Tiedeyh-
teisö syntyy Roosin (2008) mukaan usein jotain ongelmaa pohtivien tutkijoiden 
ryhmästä. Ylikosken (1998) mukaan tiedeyhteisö on tärkeä neljästä näkökulmas-
ta. Ensinnäkin tiedeyhteisöä tarvitaan täydentämään yksittäisten tietäjien kogni-
tiivisen kapasiteetin rajoittuneisuutta. Toiseksi tiedeyhteisö pitää yllä ja uusintaa 
tieteenalan tietoa. Kolmanneksi tiedeyhteisö tulee sitä tärkeämmäksi, mitä enem-
män tietoa alalla on. Tieteellinen erikoistuminen ja työnjako auttavat tiedon mää-
rällisen kasvun hallinnasta syntyviin ongelmiin. Neljänneksi tiedeyhteisö pystyy 
toimimaan tehokkaammin, kun esimerkiksi samoja aiheita voidaan tutkia eri ryh-
missä hieman erilaisten koeasetelmien avulla. (Ylikoski 1998.) Tiedeyhteisö pitää 
toimintatapojensa avulla (esim. tieteellisten artikkelien vertaisarviointi, tieteelli-
sen tiedon julkisuus ja julkinen arviointi) huolta siitä, että tuotettu tieto täyttää 
tieteellisen tiedon kriteerit. Ylikosken (1998) mukaan tiedeyhteisön toiminta pe-
rustuu keskinäiseen luottamukseen toisten tieteentekijöiden asiantuntemuksesta. 
Toisaalta avoin kilpailu myös nakertaa tiedeyhteisön välistä luottamusta.

Tiedeyhteisöjen käytäntöjen lisäksi, oppiaineet ja laitokset muodostavat omat 
yhteisönsä, jotka ovat oman historiansa tuloksia. Lisäksi hallinnolliset ratkaisut vai-
kuttavat siihen, minkälaisia yhteisöjä muodostuu. Keskeistä on kuitenkin ymmär-
tää, että yliopisto koostuu monenlaisista alakulttuureista. Tieteenaloilla on omat 
toimintakulttuurinsa, jotka ovat kytköksissä alan historiaan. (Ylijoki 1998.) Roo-
sin (2008) mukaan lisäksi tiedeyhteisöistä voidaan tunnistaa eri sukupolvia, joiden 
välillä on mestari−kisälli-suhteita (ks. myös Virtanen 2001). Tämä yhteisöjen mo-
ninaisuus ja päällekkäisyys tuottaa monenlaisia yhteisöjen välisiä ristiriitoja, jotka 
saavat energiaa tieteen tekemiseen liittyvästä kilpailusta. Yhteisöihin liittyvät ristirii-
dat voivat näyttäytyä yksilöiden välisinä. Lisäksi yksilöiden välisestä ristiriidasta voi 
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kehkeytyä kokonaisten koulukuntien vastakkaisasettelu. Tieteiden väliset ristiriidat 
ovat vielä oma lukunsa, jonka kanssa monialainen yliopisto joutuu jatkuvasti kamp-
pailemaan. Yliopistoyhteisön ja erityisesti sen johdon täytyy pohtia, löytyykö yhtei-
sölle riittävän yhteistä tavoitetta ja miten saada itsenäiset ja kriittiset tieteentekijät 
puhaltamaan yhteen hiileen koko yliopistoyhteisön tavoitteen mukaisesti.

Tässä moninaisuuden kulttuurissa yliopiston eräs tehtävä on kouluttaa opiske-
lijoista oman alansa asiantuntijoita. Samalla opiskelijat kasvavat osaksi asiantunti-
jayhteisöä. Asiantuntijayhteisö on osittain päällekkäinen tiedeyhteisön kanssa: sii-
hen kuuluvat yliopistokoulutuksen saaneet henkilöt, jotka toimivat yhteiskunnan 
eri sektoreilla tietyn alan asiantuntijatehtävissä. Tieteenalat eroavat siinä, kuinka 
ammattiorientoituneita koulutukset ovat. Esimerkiksi lääketieteen, eläinlääketie-
teen, oikeustieteen tai farmasian opinnot ovat ammattiin suuntautuneita (Haarala- 
Muhonen, Ruohoniemi, Katajavuori & Lindblom-Ylänne 2009) ja siten asian-
tuntijayhteisökin on selkeärajainen. Sen sijaan humanistis−yhteiskunnallisilla 
aloilla opiskelijan valinnat opintojen aikana vaikuttavat paljolti siihen, minkälai-
seen asiantuntijaryhmään hän kuuluu ja alkaa samaistua.

Hakkarainen (2000) on kuvannut asiantuntijaksi kasvamista yhteisöön integ-
roitumisen prosessina. Aluksi aloittelija tarvitsee paljon tukea ja ohjausta. Myös 
tehtävät tulevat olla yksinkertaisia ja rajattuja, jolloin aloittelija saa harjoitella 
asiantuntemukseen liittyviä perustaitoja tuetusti. Tätä tukemista kutsutaan myös 
älyllisten tikapuiden rakentamiseksi. Ensin aloittelija voi tehdä jo alalle kuuluvia 
rutiininomaisia toimintoja. Tämän jälkeen hän pääsee osallistumaan ongelman-
ratkaisuun yhdessä asiantuntijan kanssa. Asiantuntijaksi kasvamisen loppupuolel-
la opiskelija integroituu osaksi asiantuntijayhteisöä ja alkaa saada myös itsenäisiä 
asiantuntijatehtäviä, jonka hallinnasta hän on kokonaisuudessaan vastuussa.

Tynjälän (2007) mukaan asiantuntijan tietoa voidaan kuvata kolmen pää-
komponentin avulla. Nämä ovat käsitteellinen tieto, kokemuksellinen tieto ja 
toiminnan säätelyä koskeva tieto. Käsitteellinen tieto on yleispätevää, formaalia 
ja eksplisiittistä. Kokemuksellinen tieto on käytännöllistä, hiljaista, intuitiivista 
ja koskee yksittäistapauksia. Toiminnan säätelyä koskevalla tiedolla tarkoitetaan 
oman toiminnan ohjaamista, metakognitiivisia taitoja, kuten oppimaan oppimis-
ta sekä oman toiminnan ja ammattialan laajempaa reflektointia. Tynjälä (2004; 
2007) on kehittänyt integratiivisen pedagogisen mallin, jonka avulla koulutukses-
sa kytketään toisiinsa edellä mainitut asiantuntijuuden pääkomponentit. Teoriaa 
ja käytäntöä ei opeteta erikseen, vaan oppimisympäristö suunnitellaan siten, että 
teoria ja käytäntö vuorottelevat ja niitä kytketään toisiinsa välittävillä ja integroi-
villa tehtävillä, jotka vaativat ja kehittävät myös toiminnan säätelyä koskevaa tie-
toa. Tällaisia tehtäviä ovat kirjoittaminen, ryhmäkeskustelut, tuutorointi, ohjaus 
sekä erilaiset ongelmanratkaisutehtävät.

1.3 Yhteisöistä ryhmiin

Joskus yhteisöistä puhuttaessa ryhmän käsite olisi osuvampi. Ryhmän ja yhtei-
sön määritelmät menevätkin osin päällekkäin. Penningtonin (2005) mukaan on 
olemassa psykologisia ryhmiä tai sattumalta yhteen tulleiden ihmisten muodosta-
mia ryhmiä. Psykologisella ryhmällä tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat vuorovaiku-
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tuksessa keskenään, psykologisesti tietoisia toisistaan ja kokevat olevansa ryhmä. 
Vuorovaikutus voi tapahtua siten, että ryhmän jäsenet ovat fyysisesti läsnä samassa 
tilassa tai teknologian välityksellä (reaaliaikainen tai ei-reaaliaikainen keskustelu 
verkossa, videoneuvottelut jne.). Ryhmän vuorovaikutus voi olla myös sanatonta. 
Ryhmän määritelmän kannalta on olennaista, että ryhmän sisäinen vuorovaikutus 
on sen jäsenille merkityksellistä. Lisäksi ryhmän määritelmään kuuluu yleensä se, 
että ryhmällä on yhteiset tavoitteet ja jonkinlainen rakenne (Niemistö 2000; Pen-
nington 2005). Sattumalta syntynyt ”satunnainen ryhmä” koostuu ihmisistä, jotka 
sattuvat olemaan lyhyen ajan lähekkäin, mutta eivät muuten ole tekemisissä kes-
kenään. Esimerkiksi yksittäiselle luennolle tulleet ihmiset muodostavat tällaisen 
satunnaisen ryhmän. Satunnainen ryhmä ei täytä edellä mainittuja psykologisen 
ryhmän kriteereitä. (Pennington 2005.)

Siitosen ja Valon (2007) mukaan yhteisöllistä oppimista tutkittaessa ongelma 
on yhteisö- ja yhteisöllisyyskäsitteen liiallinen epämääräisyys. Yhteisö kun voi tar-
koittaa muutamaa ihmistä tai kokonaisien kansakuntien yhteenliittymää. Heidän 
mukaansa pienryhmäviestinnän tutkimus edistäisi myös yhteisöllisen oppimisen 
tutkimusta, koska se

•	 tutkii selvärajaisempaa ryhmää
•	 keskittyy tehtäviä suorittaviin ja tavoitteellisiin ryhmiin ja niiden toi-

mintaan vaikuttaviin tekijöihin
•	 keskittyy määräaikaisiin ryhmiin eikä tarkastele sosiaalisia verkostoja pi-

temmällä aikavälillä, kuten yhteisötutkimus.

Oppimisryhmien toiminnan kannalta Siitosen ja Valon (2007) mukaan tärkeitä 
käsitteitä ovat mm. ryhmän koheesio, ryhmäidentiteetti, polarisaatio, ryhmäajat-
telu, päätöksentekoprosessi ja konfliktien hallinta.

Filosofi Raimo Tuomela (2007) on määritellyt ryhmää ja sen toimintaa kirjas-
saan The Philosophy of Sociality. Hän on määritellyt ryhmää sen mukaan, onko se 
me- vai minä-muotoinen. Tuomelan mukaan:

1 Kollektiivi R on me-muotoinen (we-mode) sosiaalinen ryhmä, jos ja vain 
jos
a)  R on hyväksynyt tietyn eetoksen E
b)  jokainen R ryhmän jäsen on hyväksynyt E:n (ainakin osittain)
c)  vallitsee yhteinen käsitys ryhmässä siitä että 1 ja 2 pätee.

2 Kollektiivi R on minä-muotoinen (I-mode) sosiaalinen ryhmä, jos ja vain 
jos
a) ryhmän R jäsenet (privately) hyväksyvät joitain sääntöjä ja sitoutuvat 

niihin osittain
b) ryhmän R jäsenet uskovat että ovat ryhmän R jäseniä.

Eetoksella Tuomela (2007) tarkoittaa ryhmälle olennaisia tavoitteita, arvoja, usko-
muksia, normeja, standardeja, traditioita ja käytäntöjä. Eetos liittyy sekä ryhmän 
jäsenten ajatteluun että käytökseen ryhmän jäsenenä. Ryhmään kuuluessaan ih-
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minen saa tyydyttää yhteenkuuluvuuden tarvettaan. Yhteenkuuluvuuden tarve on 
Ryanin ja Decin (2000) mukaan yksi ihmisen psykologisista perustarpeista. Sillä 
tarkoitetaan kokemusta siitä, että vuorovaikutus muiden kanssa on tyydyttävää ja 
turvallista. Kaksi muuta perustarvetta ovat tarve pätevyyteen ja autonomiaan (mt. 
2001).

1.4 Yhteistoimintaa vai kilpailua?

Merkittävä yhteistoimintaa ja kilpailua selittävä teoria on Deutschin sosiaalisen 
keskinäisriippuvuuden teoria. Deutsch oli sosiaalispsykologisen ryhmädynamii-
kan tutkimuksen uranuurtaja, Kurt Lewinin oppilas ja kollega. Deutschin teoria 
yhteistoiminnasta ja kilpailusta perustuukin Lewinin kenttäteoriaan. Kenttäteori-
an mukaan ihmisen käyttäytyminen on tavoitteisiin suuntautunutta. Niin kauan 
kun ihminen ei ole saavuttanut tavoitettaan, hän kokee jännitettä, joka pitää yllä 
käyttäytymistä. Kun tavoite on saavutettu, jännite vähenee. (Lewin 1935; Lewin 
1951.) Deutschin teoriassa kiinnostuksen kohteena oli, miten ihmisten tavoitteet 
ovat suhteessa toisiinsa ja mitä tästä seuraa toiminnan ja vuorovaikutuksen kan-
nalta. (Deutsch 1949; Johnson & Johnson 1989; Johnson & Johnson 2009.)

Deutschin teorian mukaan ihmisten tavoitteiden välillä voi olla kahdenlaista 
keskinäisriippuvuutta positiivista ja negatiivista. Positiivisesta keskinäisriippuvuu-
desta seuraa yhteistoiminnallinen vuorovaikutussuhde ja negatiivisesta keskinäis-
riippuvuudesta kilpailullinen vuorovaikutussuhde. Lisäksi yksilöllisestä työsken-
telystä tai yksilöllisesti omiin päämääriin pyrkimisestä puuttuu riippuvuus toisiin 
ihmisiin. Tätä voidaan pitää myös kolmantena keskinäisriippuvuuden muotona. 
Todellisissa ryhmätilanteissa ihmisten välinen keskinäinen riippuvuus voi samaan 
aikaan olla sekä negatiivista että positiivista. Lisäksi keskinäisen riippuvuuden aste 
voi vaihdella ja ryhmän jäsenet voivat olla keskenään riippuvaisia myös roolien, 
taitojen tai resurssien suhteen. (Johnson & Johnson 2009.)

 Ryhmän tavoitteisiin liittyvä tutkimus on osoittanut, että keskinäisriippuvuu-
den muoto vaikuttaa voimakkaasti sekä yksilöiden väliseen että ryhmän sisäiseen 
vuorovaikutukseen ja toimintaan. Ryhmän sisäinen positiivinen keskinäisriip-
puvuus kannustaa vastavuoroiseen auttamiseen, lisää keskinäistä luottamusta, 
tukea, hyväksyntää ja toisista pitämistä. Tällainen ryhmän toiminta edistää myös 
sitoutumista oppimistavoitteen saavuttamiseen sekä erityisesti emotionaalista si-
toutumista oppimiseen. Yhteistoiminnallinen ryhmä myös auttaa pitämään yllä 
kiinnostusta käsiteltävään aiheeseen. (Deutsch 1949; Johnson & Johnson 1989; 
Repo-Kaarento 1994; Johnson & Johnson 2009.) 

Kilpailullisessa ryhmässä, jossa vallitsee yksilöiden välillä negatiivinen keski-
näisriippuvuus, esiintyy usein torjuntaa, epäluottamusta ja vastemielisyyttä yksi-
löiden välillä. Kilpailullisuus kannustaa ryhmän jäsenten eriytyneeseen auttami-
seen ja vähentää myös sitoutumista oppimiseen. Yksilöllisesti tavoitteisiin pyrkivä 
henkilö tai yksilöllisessä toimintakulttuurissa työskentelevä henkilö ei saa tukea 
toisilta omaan oppimisprosessiinsa. Hän on silloin vain omien tietojensa ja kyky-
jensä varassa, eikä toisista ihmisistä tai ryhmästä ole apua myöskään oppimismo-
tivaation ylläpitäjänä. (Deutsch 1949; Repo-Kaarento 1994; Johnson & Johnson 
2009.)
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Teoria ryhmän tavoitteista tulee ottaa huomioon ryhmiä hyödyntävässä 
opetuksessa. Niemistön (2000) mukaan ryhmän toimintaa säätelevät aina sekä 
ulkoiset että sisäiset ehdot. Ryhmän ulkoiset ehdot määrittelevät ryhmän tar-
koituksen. Tämä laajempi tarkoitus määrittää kyseisen ryhmän (esim. jokin opis-
keluryhmä) tavoitteen, perustehtävän. Tavoite voi sisältää erillisiä osatavoitteita. 
Toinen keskeinen ryhmäteoria on teoria ryhmän toiminnan kaksitasoisuudesta. 
Ryhmän toiminnassa on aina kaksi tasoa: asia- tai tehtävätaso (perustehtävä) ja 
sosioemotionaalinen (ryhmän kiinteyteen liittyvä) taso (Schmuck & Schmuck 
1992). 

Jotta ryhmä kykenee työskentelemään tavoitteen mukaisesti, oppimisryhmä 
edistämään ryhmän jäsenten oppimista, on sen huolehdittava omasta kiintey-
destään (Repo-Kaarento 2007). Ryhmän kiinteydestä ja hyvästä ryhmähengestä 
huolehtiminen edistää myös perustehtävän mukaista työskentelyä. Lisäksi yh-
teistoiminta ja ryhmään kuuluminen ovat ihmisen identiteetin kannalta tärkeitä 
(ks. myös Wenger 1998). Joskus käy myös niin, että työryhmä tai opintopiiri alkaa 
viihtyä niin hyvin yhdessä, että työhön liittyvä tavoite unohtuu. Kun ryhmä toimii 
oppimisen kehikkona, ryhmän kaksitasoisuuden tiedostaminen edistää sekä yksi-
lön että ryhmän oppimista. Käytännön oppimis- ja koulutustilanteissa – erityisesti 
aikuiskoulutuksen ja yliopistokoulutuksen alueella – näitä tietoja harvoin kuiten-
kaan sovelletaan. 

1.5 Yhteistoiminnallinen oppiminen

Deutschin yhteistoiminnan ja kilpailun teorian pohjalta on kehitetty yhteistoi-
minnallisen oppimisen pedagoginen lähestymistapa, joka on Johnson & Johnso-
nin (2009) mukaan ”eräs sosiaali- ja kasvatuspsykologian suurimmista menestys-
tarinoista”. Yhteistoiminnallisesta oppimisesta on tehty yli sadan vuoden aikana 
enemmän kuin 1200 tutkimusta ja näiden tutkimusten pohjalta teoriaa ja opetus-
menetelmiä on kehitetty. 

Yhteistoiminnallista oppimista soveltaessaan opettaja rakentaa oppimisti-
lanteen niin, että ryhmän jäsenet tarvitsevat toisiaan eli ovat positiivisesti keski-
näisriippuvia päästäkseen yksilöllisiin oppimistavoitteisiinsa. Tämä toteutuu, jos 
yksilölliset oppimistavoitteet nivotaan ryhmän yhteisiin tavoitteisiin. Jokainen 
opiskelija on oman oppimisensa lisäksi osittain vastuussa myös siitä, että muut 
opiskelijat oppivat. Yhteistoiminnallista oppimiselle on tunnusomaista, että opis-
kelijaryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, joissa käydään keskusteluja ja tehdään 
tehtäviä. Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset tunnuspiirteet voidaan kiteyt-
tää seuraavasti (Johnson & Johnson 2002; Sahlberg 2000): 

•	 ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus
•	 ryhmän jäsenten yksilöllinen vastuu
•	 vuorovaikutteinen viestintä ja sosiaalisten taitojen harjoittelu
•	 oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi. 

Laajemmin yhteistoiminnallista oppimista ja sen tunnuspiirteitä käsitellään  en-
simmäisessä osatutkimuksen teoriaosassa (luku 4.1.2).
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Aikaisemmin mainitun hahmopsykologisen taustan lisäksi yhteistoiminnal-
linen oppiminen on saanut vaikutteita koulutusfilosofi John Deweyn ideoista 
1800-luvun lopulta. Vaikka Lewinin ja Deutschin ryhmien toimintaa koskevia 
tutkimuksia tehtiin jo 1930-luvulta alkaen, vasta 1960-luvulla ne vasta alkoivat 
varsinaisesti vaikuttaa koulutukseen. Tällöin alettiin kritisoida mm. koulutuksen 
kilpailullisuutta. Ensin koulutuksessa vaikutti kuitenkin enemmän yksilöllisyyttä 
korostava pedagogiikka, joka yhdessä behavioristisen oppimisteorian kanssa tuot-
ti mm. ohjelmoidun oppimisen käytäntöjä. Sosiaalitieteilijät haastoivat kuiten-
kin yksilöllisen oppimisen ja toivat esiin vertaisvuorovaikutuksen tärkeänä osana 
sosialisaatiota ja oppimista. Johnsonin veljekset olivat käynnistämässä opettajien 
yhteistoiminnallisen oppimisen koulutusta vuonna 1966 Minnesotan yliopistossa. 
Minnesotan ”koulukunnan” lisäksi 1970-luvulla yhteistoiminnallisen oppimisen 
suuntauksia syntyi useita ympäri maailmaa (Pohjois-Amerikan lisäksi esim. Iso-
Britanniaan ja Israeliin) sekä eri tieteenalojen pohjalta: yhteistoiminnallista oppi-
mista ovat kehittäneet esimerkiksi sosiaalipsykologit Richard Schmuck ja Shlomo 
Sharan, psykologit Spencer Kagan ja Robert Slavin sekä sosiologi Elizabet Cohen. 
Käsite yhteistoiminnallinen oppiminen (cooperative learning) vakiintui yleisem-
pään käyttöön kuitenkin vasta 1970-luvun lopussa. (Repo-Kaarento 1994; Sahl-
berg & Sharan 2002b; Brody 2009.) 

Yhteistoiminnallinen oppiminen vakiintui samaan aikaan, jolloin kognitiivi-
nen oppimiskäsitys alkoi vaikuttaa behavioristisen oppimiskäsityksen rinnalla. 
Behavioristisen oppimiskäsityksen taustalla on empiristinen tietokäsitys. Empiris-
tisen tietokäsityksen mukaan maailma ja ihmismieli ovat erillisiä asioita ja tietoa 
maailmasta saadaan aistihavaintojen avulla. Behaviorismin mukaan oppiminen 
on ärsyke−reaktioketjujen muodostumista ja oppimista voidaan säädellä vahvista-
malla toivottuja reaktioita. Behavioristisen oppimiskäsityksen soveltaminen ope-
tuksessa tarkoitti usein sitä, että oppimistilanteiden tuli olla hyvin kontrolloituja 
ja opettajakeskeisiä. Opettajalla tuli olla oppilaiden oppiminen hallinnassa ja hän 
palkitsi toivotuista reaktioista ja rankaisi ei-toivotuista reaktioista oppilaita. (Kem-
ber 1997; Tynjälä, 1999.) Oppilaiden oppimisen hallinta tällaisissa oppimisympä-
ristöissä saattoi kuitenkin olla enemmänkin illuusiota hallinnasta kuin todellista 
hallintaa.

Kognitiivisen psykologian kehityksen myötä myös kasvatustieteissä sekä konk-
reettisissa opetustilanteissa alettiin soveltaa ns. kognitiivista oppimiskäsitystä. 
Kognitiivisen psykologian tutkimus tuki käsitystä ihmisen oppimisesta tiedon 
prosessointina. Myös tieto ihmisen muistin toiminnasta osana oppimisprosessia 
lisääntyi ja tarkentui. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan toimivat opettajat 
alkoivat järjestää opetustilanteita niin, että ne aktivoivat oppilasta itse jäsentämään 
ja prosessoimaan tietoa. (Kember 1997; Tynjälä 1999; Lonka & Lonka 1991.)

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa pienryhmäkeskustelut sekä pienryhmissä 
tehdyt tehtävät ovat keskeisellä sijalla. Vaikka yhteistoiminnallisen oppimisen me-
netelmistä jotkin perustuvat osittain behavioristiseen oppimiskäsitykseen, opet-
tajan mahdollisuus kontrolloida oppilaiden oppimisprosessia vähenee, kun hän 
käyttää yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Yhteistoiminnallinen työskentely 
parhaimmillaan aktivoi tiedon käsittelyn prosesseja ja sopi siten hyvin 1970-luvun 
oppimiskäsityksen murrokseen, jossa kognitiivinen oppimiskäsitys haastoi beha-
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vioristisen oppimiskäsityksen. Shlomo Sharanin ja Yael Sharanin (1992) kehittä-
män yhteistoiminnallisen ryhmätutkimuksen menetelmän taustalla on havaitta-
vissa jo konstruktivistinen oppimiskäsitys (Passi & Vahtivuori 1998; Sahlberg & 
Sharan 2002c). 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa on nähtävissä myös vaikutteita humanisti-
sesta oppimiskäsityksestä. Humanistinen oppimiskäsitys korostaa ihmisen omaa 
aktiivista toimintaa omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opettajan rooli on lä-
hinnä ohjata ja kannustaa opiskelijaa itsensä toteuttamisen prosessissa. (Kember, 
1997.) Yhteistoiminnallisuus voidaan nähdä välineenä lisätä oppilaiden sitoutu-
mista työskentelyyn ja siten keinona lisätä motivaatiota ja vähentää häiriköintiä 
oppimistilanteissa. Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla pyritään myös kehittä-
mään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja sen menetelmien avulla perinteinen ryhmä-
työ tulee tehokkaammaksi (Sharan 1990). Elisabeth Cohen, Rachel Lotan, Jennifer 
Whitcomb, Maria Balderrana ja Patricia Swanson (1994) ovat kehittäneet yhteis-
toiminnallista oppimista erityisesti heterogeenisille ryhmille. Heidän mukaansa 
yhteistoiminnallisen oppimisen työtavat tarjoavat myös keinoja tasoittaa hetero-
geenisten ryhmien statuseroja.

1.6 Oppimisparadigman muutos ja yhteisöllinen oppiminen

1990-luvun aikana tapahtui oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa vähittäinen op-
pimisparadigman muutos. Kirjallisuudessa alettiin puhua yhteistoiminnallisen 
oppimisen sijaan tai rinnalla yhteisöllisestä oppimisesta (collaborative learning)1. 
Yhteisöllisellä oppimisella viitataan lähestymistapaan, jossa ryhmän tai yhteisön 
jäsenet osallistuvat yhteiseen tiedon rakenteluun ja luomiseen (Hakkarainen ym. 
2004). Yhteisöllisen oppimisen taustalla ovat toisaalta kognitiivisen oppimistutki-
muksen perinteet ja toisaalta sosiokulttuuriset teoriat oppimisesta (Dillenbourgh 
1999; Tynjälä ym. 2005). Yhteisöllisen oppimisen synty liittyy mm. siihen, että 
kognitiivisen psykologian yksilökeskeistä ja muistamista korostava oppimiskäsitys 
alkoi saada kritiikkiä 1970-luvulta lähtien. 

Yhteisöllisen oppimisen kognitiivisia edustajia on mm. Ann Brown, joka on ke-
hittänyt ”vastavuoroisen opettamisen” menetelmän (1994).2 Myös John Bransford 
on tutkinut metakognitiota ja sen merkitystä oppimisessa jo 1970-luvulta lähti-
en (Bransford & Johnson 1972; Bransford & Nitsch 1978). Hajautetun kognition 

1 Collaborative learning -käsitteen vakiintunut käännös on yhteisöllinen oppiminen. 
Suora ja oikeampi käännös olisi kuitenkin yhteistyöoppiminen tai joskus käytetty ”huo-
no suomennos” kollaboratiivinen oppiminen. Yhteisöllinen oppiminen painottaa eng-
lanninkielistä käsitettä enemmän yhteisön merkitystä oppimisessa.
2 Vastaavaa menetelmää on yhteistoiminnallisen oppimisen piirissä kutsuttu palapeli-
menetelmäksi (jigsaw-method) ja sen kehittäjäksi mainitaan 1972 joukko Texasin Aus-
tinin opettajia, tutkijoita ja hallintovirkamiehiä, jotka halusivat kehittää opetus- ja oppi-
misprosessin rakennetta ja vähentää oppilaiden välistä kilpailua. Palapelimenetelmäksi 
sitä kutsui ja sen kuvasi ensimmäisenä Aronson ym. (1978).  (Clarke, 2002.)
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teoriaa ovat kehitelleet Gavrid Salomon (1993) ja kirjoittamisprosessin tutkimuk-
sen yhteydessä Marlene Scardamalia ja Carl Bereiter (1992; 1994). Hajautetulla 
kognitiolla tarkoitetaan sitä, että älykkyys voi olla jakautunut myös ihmisten ja 
artefaktien välille (esim. tietokoneiden muistiominaisuudet). Myös kirjalliset do-
kumentit esim. muistiinpanot ovat jo yksinkertainen esimerkki kognition hajau-
tumisesta muuallekin kuin yksilön ominaisuudeksi. Pean (1993) mukaan hajaute-
tussa kognitiossa on pikemminkin kysymys älykkyyden laajentumisesta. 

Sosiokulttuurinen näkökulma oppimiseen korostaa sitä, että oppiminen on 
sosiaalisesti välittynyttä. Erilaiset oppimisen ja ajattelun välineet, kuten käsitteet 
ja mallit ovat syntyneet ihmisten välisen, usein pitkänkin historiallisen vuorovai-
kutuksen tuloksena. (Säljö 2001). Sosiokulttuurisen näkemyksen keskeinen vai-
kuttaja on Lev Vygotski, jonka tutkimukset niin konkreettisten työkalujen kuin 
abstraktien ajattelun työkalujen merkityksestä ajattelulle ja oppimiselle ovat sosi-
okulttuurisen oppimiskäsityksen pohjalla. (Säljö 2001; Vygotski 1982). Yrjö Enge-
strömin (2004) kehittämä ekspansiivisen oppimisen mallia voidaan myös kutsua 
sosiokulttuuriseksi oppimisteoriaksi.

Kiinnostus yhteisölliseen oppimiseen liittyy myös kiinteästi tietokoneavusteis-
ten yhteisöllisten oppimisympäristöjen kehittymiseen. Tietokoneavusteinen yhtei-
söllinen oppiminen (Computer Supported Collaborative Learning, CSCL) on ollut 
1990-luvun alusta voimakkaan tutkimuksen kohteena. (Hakkarainen, 2003b; Ma-
tikainen 2001; Scardamalia & Bereiter 1994; Tynjälä 1999; Häkkinen 2004.) Uusi 
ns. sosiaalinen media muuttaa jatkuvasti ihmisten välistä vuorovaikutusta ja siihen 
perustuvaa oppimista (Suoranta & Vadén 2008). Tieteellisen tutkimuksen on vaikea 
pysyä perässä nopeassa muutoksessa. Esimerkiksi maailmanlaajuiseksi verkostoksi 
muodostunut facebook toimii sosiaalisena verkostona ja on jo muuttanut erityisesti 
nuorten ja nuorten aikuisten välistä vuorovaikutusta. Toisaalta tällaiset verkostot ja 
tietokonevälitteinen vuorovaikutus eivät tulle koskaan korvaamaan kokonaan ih-
misten välistä kasvokkaista läsnäoloa ja vuorovaikutusta (Viherä 2008).

Oppimisparadigman muutos liittyy myös sosiaalitieteiden paradigman muu-
tokseen. Sosiaaliseksi konstruktionismiksi kutsutun suuntauksen juuret pohjau-
tuvat ainakin Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin ajatuksiin todellisuuden 
sosiaalisesta rakentumisesta (Berger & Luckman 1966) ja Kenneth J. Gergenin 
1970-luvun alkuun sijoittuviin pohdintoihin sosiaalipsykologian historiallisuu-
desta. Sosiaalisella konstruktionismilla on myös yhtymäkohtia Vygotskin teoriaan 
kielen ja kulttuurin keskeisestä merkityksestä ihmisen ajattelulle. (Gergen 1997; 
Kuusela 2002.) Kuuselan (2002) mukaan sosiaalinen konstruktionismi on vaikut-
tanut voimakkaasti kasvatustieteeseen 1990-luvulta lähtien. Myös Bruffeen (1999) 
mukaan yhteisöllisen oppimisen taustalla on sosiaalisen konstruktionismin mu-
kainen käsitys tiedosta. 

Sosiaalisen konstruktionismin perusväite on, että tieto ja ihmisten käsitykset 
maailmasta ovat aina sosiaalisesti tuotetut. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan 
ihmiset rakentavat maailmankuvaansa paljolti käytössään olevien kielten avulla. 
Sosiaalisessa konstruktionismissa tiedon nähdään syntyvän aina historiallisessa ja 
kulttuurisessa kontekstissa ja siksi ”yleismaailmallisiin totuuksiin” tulee suhtautua 
kriittisesti. (Kuusela 2000.) Myös tieteellinen tieto on tämän käsityksen mukaan 
aina sosiaalista, tieteellisen yhteisön tuottamaa (Gergen & Davis 1997).
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Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihmistä pidetään perustavanlaatuisesti 
sosiaalisena olentona. Kieli ja kulttuuri, symbolien käyttö ja rituaalit ovat sosiaa-
lisesti kehittyneitä. Ne ovat tietyn kulttuurin historian mukana syntyneitä. Tästä 
syystä myös oppiminen nähdään sosiaaliseen maailmaan osallistumisen tuloksena. 
Kuusela (2002) kuvaa sosiaalista konstruktionismia käsitteellä postmoderni sosi-
aalipsykologia. Hän käyttää käsitettä liike, koska sosiaalisessa konstruktionismissa 
on monia eri suuntauksia ja painotuksia. Liike kritisoi sekä mekanistista maail-
mankuvaa ja behaviorismia että erityisesti psykologiassa vallinneen kognitiivisen 
paradigman yksilöllistä painotusta. 

Kasvatustieteessä puhutaan konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä ja kon-
struktivismin yhtenä ”alalajina” sosiokonstruktivismista. Yleisesti konstruktivis-
tisella oppimiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, että oppija itse rakentaa tietonsa ja 
käsityksessä asioista. Sosiokonstruktivismi painottaa yhteisöllistä tiedon rakenta-
mista, jossa yhteisö on läsnä joko konkreettisesti: oppiminen tapahtuu yhdessä 
kasvokkain tai verkon välityksellä tai yhteisön tieto välittyy tekstien, kuvien, esi-
neiden tai toimintakäytäntöjen välityksellä. (Kuusela 2002 53–54; Tynjälä 1999.) 
Kasvatustieteiden piirissä ei tehdä selvää eroa sosiaalisen konstruktionismin ja so-
siaalisen konstruktivismin välillä, joskin useammin käytetään käsitettä sosiaalinen 
konstruktivisimi tai sosiokonstruktivismi viitattaessa tiedon ja oppimisen sosiaa-
liseen luonteeseen (Kuusela 2002; Onnismaa 2005; Tynjälä 2005). 

Sosiaalipsykologiassa konstruktivismilla ja konstruktionismilla on selkeä ero 
(Semin 1995; Helkama 1998). Konstruktivismi etsii Helkaman (1998) mukaan so-
siaalipsykologiassa psyykkisen ja sosiaalisen elämän yleisiä organisaatio-periaat-
teita. Näistä periaatteista voidaan saada tieteellistä ja yleistettävää tietoa. Sen sijaan 
konstruktionismi on luopunut ajatuksesta, että sosiaalipsykologia voisi tuottaa 
paikkaansa pitävää tietoa todellisuudesta (Semin 1995; Helkama 1998). Sosiaalista 
konstruktionismia onkin kritisoitu siitä, että sen käsitys tiedosta ja sen tuottami-
sesta johtaa sisäiseen loogiseen paradoksiin. Jos tieto on tiukasti historiallisesti ja 
kulttuurisesti sitoutunutta, jossain tilanteessa tai kulttuurissa tuotettua tietoa ei 
voida soveltaa tai yleistää toisiin tilanteisiin. (Semin 1995.)

Tässä tutkimuksessa käsitys oppimisesta on sosiokonstruktivistinen. Sosio-
konstruktivistisella oppimiskäsityksellä tarkoitetaan tässä työssä sitä, että oppimi-
nen on sosiaalinen prosessi, johon yksilöt liittyvät ja jota he yhdessä muokkaavat. 
Yhteisön tieto välittyy yksilöille tekstien, kuvien, esineiden ja toimintakäytäntöjen 
välityksellä ja yksilöt toisaalta muokkaavat ja uudistavat tätä yhteistä tietoa. Tästä 
oppimiskäsityksestä seuraa myös se, että käytettävät opiskelu- ja kehittämismene-
telmien tulee tukea yhteisöllistä tiedon rakentelua.

Sosiaalisesta konstruktivismista vaikutteita saaneita oppimiseen ja opettami-
seen liittyviä lähestymistapoja on monia ja niissä painottuvat hieman eri asiat. 
Kenneth Bruffeen (1999) esittämä yhteisöllinen oppiminen (collaborative lear-
ning) painottaa opiskelijoiden ottamista mukaan yhteisölliseen tiedonmääritte-
lyyn ja kehittelyyn. Bruffeen yhteisöllisellä oppimisella on yhteyksiä Freiren sor-
rettujen pedagogiikkaan (Freire 1972) sekä feministiseen liikkeeseen, ja hän näkee 
yhteisöllisessä oppimisessa mahdollisuuden aitoon kulttuuriseen muutokseen. 
Bruffeen sovellukset liittyvät pääasiallisesti yliopisto- ja korkeakouluoppimiseen. 
(Bruffee 1999.)
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Tutkivan oppimisen mallin suomalaiset kehittäjät Hakkarainen ym. (2004) 
ovat kiinnostuneita siitä, miten ja millä ehdoilla voidaan kehittää ihmisyhteisöjen 
älykästä toimintaa ja luoda uutta tietoa kollektiivisesti. He kysyvät, millaisia ovat 
ne sosiaaliset rakenteet ja yhteisölliset prosessit, jotka tukevat tiedonluomista ja 
rakentamista. Ihmisyhteisö on yksilön älykästä toimintaa laajentava mahdollisuus 
mutta myös oppimisprosessia monimutkaistava haaste (mt.). Tutkivan oppimi-
sen mallia on sovellettu eri kouluasteilla (Hakkarainen ym. 2004; Hakkarainen, 
Bollström-Huttunen, Pyysalo & Lonka 2005). Mallissa yhteisöllisyys on osa koko-
naisuutta, mutta kantavana periaatteena on käsitys oppimisesta tutkimisen kaltai-
sena jatkuvasti syvenevänä, spiraalimaisena prosessina. Prosessissa vuorottelevat 
yksilöllinen ja yhteisöllinen tavoitteenasettelu, työskentelyteorioiden luominen, 
tiedon hankkiminen, kyseenalaistaminen ja palautteen antaminen. (Hakkarainen 
ym. 2004.)

Bruffeen (1999) mukaan yhteisöllinen oppiminen eroaa yhteistoiminnallisesta 
oppimisesta siinä, että ne ovat alun perin kehittyneet eri kouluasteille. Yliopisto- 
ja korkeakouluopetuksen yhteydessä puhutaan mieluummin yhteisöllisestä op-
pimisesta ja ehkä vierastetaan erityisesti toiminnallisuus-sanan käyttöä. Bruffeen 
näkökulmaa luonnehtii halu kyseenalaistaa perinteisen yliopisto-opetuksen ase-
telma, jossa opettajalla on auktoriteettiasema suhteessa tietoon. Yhteisöllinen op-
piminen on hänen mukaansa opetuksellinen ideologia, jossa opiskelijat haastetaan 
pienryhmissä (consensus groups) itsenäisesti hankkimaan ja luomaan tietoa sekä 
keskustelemaan siitä. Myös Panitzin  mukaan yhteisöllisellä oppimisella viitataan 
ajattelutapaan, jossa dialogisella vuorovaikutuksella, vertaisten kunnioittamisella 
sekä yksilöllisellä vastuunotolla on tärkeä merkitys. Yhteistoiminnallinen oppimi-
nen viittaa enemmänkin yhteistoiminnan rakenteiden tukemiseen, jotta yksilöt 
voisivat oppia ja saattaa tehtävät loppuun yhdessä. Toisaalta Barkeley, Cross ja Ma-
jor (2005) ovat sitä mieltä, että hyvässä yhteisöllisen oppimisen toteutuksessa tulee 
pohtia samoja ryhmän organisointiin liittyviä kysymyksiä kuin yhteistoiminnal-
lisen oppimisen soveltamisessakin. Näitä ovat ryhmien muodostaminen, sopivien 
tehtävien luominen, kaikkien opiskelijoiden sitouttaminen, ryhmän ja sen jäsen-
ten osallistumisen ja tuotosten arviointi.

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa pyritään vähentämään kilpailua, koska sen 
on todettu ehkäisevän ryhmässä oppimista (Deutsch 2000; Johnson & Johnson 
2009). Bruffeen (1999) mukaan taas tärkein tekijä, joka estää opiskelijoiden oppi-
mista, on opetustilanteissa vallitseva hierarkkinen auktoriteettirakenne. Pienryh-
mistä koostuva yhteisöllistä oppimista soveltava luokka muodostaa tietoa luovan 
ja kehittelevän yhteisön, jossa yksilöt ja ryhmät työskentelevät ymmärtääkseen 
opiskeltavaa aihetta paremmin. Yhteisön työstetty käsitys aiheesta korvaa opetta-
jan auktoriteettinsa avulla määritellyn tiedon. Tällainen organisointi takaa Bruf-
feen mukaan (mt.) opiskelijoille mahdollisuuden kasvaa sosiaalisesti ja älyllisesti 
itsenäisiksi. Yhteisöllisessä oppimisessa ei pyritä poistamaan kilpailua ja ristiriitoja 
opiskelijoiden väliltä ryhmän toimintaa organisoimalla, vaan nähdään, että näiden 
ristiriitojen kanssa toimeen tuleminen on osa yhteisöllisen oppimisen tavoitetta. 
Vaikka itseohjautuvat opiskelijaryhmät joutuvat joskus vaikeidenkin sosiaalisten 
ristiriitojen näyttämöiksi, Bruffee (mt.) ei pidä tätä oppimista estävänä tekijänä 
vaan esittää, että tätä kautta opiskelijoiden itseohjautuvuus ja kypsyys kehittyvät.
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Koosteena voidaan todeta, että yhteisöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ih-
misryhmää, jolla on ajallista jatkuvuutta. Lisäksi ihmisillä on sosiaalisia siteitä 
toisiinsa, ja yhteisöllä on merkitystä siihen kuuluvan henkilön arjessa. Yhteisöl-
lä on myös omia rituaaleja, ja sen jäsenet jakavat yhteisen uskomusjärjestelmän. 
(Vrt. Brint 2001.) Yhteisön jäsenet voivat olla sitoutuneita siihen eri määrin: he 
voivat kokea kuuluvansa sen ytimeen ja kokea siten vahvaa sitoutumista yhtei-
söön tai olla sen äärilaidalla, jolloin sitoutuminen ja yhteisöön kuulumisen tunne 
ovat vähäisiä. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan yleisesti niitä piirteitä, joita kuuluu 
yhteisöön.

Ryhmällä viitataan ihmisten muodostamaan joukkoon, joka on yleensä ajalli-
sesti yhteisöä lyhytkestoisempi. Ryhmässä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keske-
nään ja kokevat kuuluvansa ryhmään. Ryhmä voi olla ja usein onkin osa jotakin 
yhteisöä. Määräaikaisesta ryhmästä voi vähitellen kehittyä kokonainen yhteisö. 
Sattumalta syntynyt ryhmä voi vähitellen kehittyä psykologiseksi ryhmäksi ja tul-
la siten sen jäsenille merkityksellisemmäksi. Sekä yhteisöön että ryhmään liittyy 
tiettyjen yhteisten normien jakaminen, jonkinlainen toiminnan struktuuri sekä 
kriteerit siitä, kuka kuuluu yhteisöön tai ryhmään.

Tämän tutkimuksen fokuksessa on yliopisto-opetuksen ja -opiskelun yhteisöl-
lisyys. Siksi tässä ollaan kiinnostuneita, miten yhteisöihin liittyvät ilmiöt, kuten 
yhteiset säännöt, struktuurit, vuorovaikutus, tavoitteet, toimintatavat tai jäsenten 
välinen keskinäinen kiinnostus ja sitoutuminen tukevat yliopiston yhtä keskeistä 
perustehtävää eli opetusta ja sitä kautta opiskelua ja oppimista.

1.7 Miten ryhmä edistää tai estää oppimista?

Seuraavassa esitellään synteesinä edellisestä neljä näkökulmaa siitä, miten ryhmä 
tai yhteisö edistää oppimista. Tämän jälkeen käsitellään vielä näkökulmia ryhmän 
oppimista hidastavasta tai estävästä vaikutuksesta.

Ryhmän oppimista edistävää vaikutusta voidaan tarkastella seuraavasta neljäs-
tä näkökulmasta:

1. Motivationaalinen näkökulma: ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriip-
puvuus

2. Kognitiivinen näkökulma: ryhmän jäsenten välinen sosiokognitiivinen risti-
riita

3. Emotionaalinen näkökulma: ryhmän merkitys oppimisprosessia emotionaa-
lisesti kannattelevana tekijänä

4. Sosialisaation näkökulma: opiskelu asiantuntijayhteisöön integroitumisen 
prosessina 

Motivationaalinen näkökulma perustuu ajatukseen ryhmän yhteisestä tavoitteesta 
ja jäsenten välisestä positiivisesta keskinäisriippuvuudesta. Yhteinen tavoite mo-
tivoi työskentelemään silloinkin, kun oma kiinnostus ja innostus hiipuvat. Kun 
ryhmätehtävät ovat mielekkäitä ja yksilön työpanosta tarvitsevat muutkin kuin 
hän itse, opiskelusta tulee yksilöllisen prosessin lisäksi myös ryhmän yhteinen pro-
sessi. (Slavin 1987; Johnson & Johnson 2009; Repo-Kaarento 2007.)
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Kognitiivista puolta painottavassa näkökulmassa ryhmän oppimista edistävää 
luonnetta selitetään sillä, että oppimisryhmät tai -parit tarjoavat jäsenilleen kog-
nitiivisia ristiriitoja. Yksilöt joutuvat kohtaamaan ns. sosiokognitiivisen ristiriidan 
(engl. socio-cognitive conflict), kun eri henkilöiden näkökulmat poikkeavat toi-
sistaan. (Doise & Mugny 1984). Ristiriidat pakottavat kunkin ryhmän jäsenen tar-
kastelemaan omia käsityksiään ja parhaimmillaan yksilön oppiminen nytkähtää 
eteenpäin (Deutsch 2000; Marcus 2000).  Lev Vygotskin (1982) käsite lähikehityk-
sen vyöhyke on myös keskeinen, kun hahmotetaan ryhmän merkitystä oppimises-
sa. Lähikehityksen vyöhykkeellä Vygotski (1982) tarkoittaa yksilön tosiasiallisen 
kehitystason ja autettuna saavutetun kehitystason välistä eroa. Yhteisöllisessä op-
pimisessa vertaisryhmän jäsenet voivat olla tukemassa toisiaan ylittämään tosiasi-
allisen kehitystason ja toimimaan omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. 

Engeströmin (2004) erityisesti työelämän oppimistilanteisiin kehittämässä eks-
pansiivisen oppimisen mallissa nähdään yksilön ja yhteisön väliset ristiriidat mah-
dollisina viesteinä lähikehityksen vyöhykkeestä. Ristiriidat tulkitaan tällöin positiivi-
sina mahdollisuuksina saada tietoa organisaation toiminnasta ja ristiriidat kertovat 
siitä, mihin toiminnan kehittämistä tulisi kohdistaa. Marcusin (2000) mukaan voi-
daan ajatella, että muutosprosessi pyrkii aina ratkaisemaan jonkin ristiriidan. Tämä 
pätee niin yksilöiden kuin sosiaalisten systeemien tasolla. (Marcus, 2000.)

Emotionaalinen näkökulma korostaa ryhmän vertaistukea. Kun oppiminen 
tuntuu vaikealta, toisten opiskelijoiden tuki kannustaa ja vahvistaa opiskelijaa. 
Hankaluuksien jakaminen vertaisryhmässä voi paljastaa, että ongelmat eivät ole 
vain yksilöllisiä, vaan ne kuuluvat oppimisprosessiin (Lindström, Suominen & 
Repo-Kaarento, 2005). Vertaisryhmäksi kutsutaan samassa elämäntilanteessa tai 
asemassa olevien henkilöiden, esimerkiksi opiskelijoiden, ryhmää. Lisäksi opiske-
lutovereiden ja opettajan luottamus oppimisprosessiin estää opiskelijaa juuttu-
masta oppimisen ongelmakohtiin. Oppija tarvitsee kannattelua kaikessa oppimi-
sessa, jossa hän on tiedostanut tarpeen muuttaa vanhaa käsitystä tai toimintatapaa 
mutta ei ole vielä omaksunut uutta. Tällöin toiset voivat toimia siltana vanhasta 
käsityksestä uuteen. (Lindström ym. 2005.) Vertaisryhmässä jaetaan myös oppi-
misen ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Ryhmän kannattelevaa funktiota on selitetty ainakin psykoanalyyttisen viite-
kehyksen avulla. Erityisesti ryhmäpsykoterapiaa koskevassa tutkimuksessa kiinni-
tetään huomiota ryhmän kannattelevaan funktioon (engl. holding). (Bion 1979; 
Klein 1980; Winnicott 1965.) Holdingin käsite on alun perin psykoanalyytikko D. 
W. Winnicotilta (Keski-Luopa, 2001) ja hän on kehittänyt sen kuvaamaan ilmiötä, 
joka tapahtuu vauvan ja hoitajan välillä. Kun vauvalla tai pienellä lapsella on paha 
olo, hoitaja kannattelee psyykkisesti lasta hoitamalla ja rauhoittamalla. Hoitaja 
ikään kuin ottaa pahan olon kannettavakseen. 

Sosialisaatiolla tarkoitetaan yksilön kasvamista tietyn yhteisön jäseneksi. Aka-
teeminen opiskelu voidaan nähdä jonkin alan asiantuntijaksi kasvamisen näkö-
kulmasta (Hakkarainen 2000). Tähän prosessiin liittyy opiskelijan asiantunti-
jaidentiteetin kehittyminen ja sen integroituminen yksilölliseen identiteettiin. 
Akateeminen opiskelu voi olla yksilön kehityksen kannalta mullistava prosessi, 
jossa käsitteellisen ajattelun lisäksi muotoutuu uudelleen opiskelijan identiteetti 
ja maailmankuva.
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Näyttää siltä, että kognitiiviseen psykologiaan perustuva yhteisöllinen oppi-
minen sekä niistä nousevat sovellutukset eivät riitä selittämään sitä, miksi yhtei-
sölliset oppimisprosessit eivät aina onnistu. Opettajat saattavat ihmetellä, miksi 
opiskelijat eivät käytä uutta ja älykästä verkkoympäristöä yhteisölliseen tiedonra-
kenteluun. Jos opiskelijat eivät ole toisistaan positiivisesti keskinäisriippuvia, he 
eivät motivoidu sitoutumaan yhteiseen oppimisprosessiin eivätkä jakamaan kog-
nitiivista kapasiteettiaan toisten kanssa. Kognitiivisen psykologian käsitteet eivät 
myöskään auta ymmärtämään emotionaalisen tuen suurta merkitystä yhteisölli-
sen oppimisen voimavarana. Esimerkiksi Dillenbourg (1999) myöntääkin yhtei-
söllisen oppimisen teoriaa käsittelevässä muuten perinpohjaisessa artikkelissaan, 
että hän on rajannut käsittelystään kokonaan pois sosioemotionaalisten tekijöiden 
merkityksen. 

Hakkarainen (2003a) analysoi kollektiivisen älykkyyden psykologisia ja kult-
tuurintutkimukseen perustuvia 1990-luvun suuntauksia. Esityksen mukaan kaik-
ki nykyaikainen älykäs toiminta on hyvin syvästi sosiaalista tai sosiaalisesti välitty-
nyttä. Tästä syystä sosioemotionaaliset tekijät tulisi ottaa huomioon yhteisölliseen 
oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa. Sosioemotionaalisia tekijöitä tutkimalla saa-
tettaisiin saada vastaus esimerkiksi siihen, miksi oppiminen ryhmissä tai yhteisöis-
sä on vaikeata tai toisaalta, mitkä sosioemotionaaliset tekijät vaikuttavat yhteisöl-
lisen virtaamiskokemuksen (engl. flow; Csikszentmihalyi 1996) aikaansaamiseen. 
Lisäksi yhteisöllisen oppimisen yhteydessä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät 
käsitteet, kuten identiteetti (ks. esim. Wenger 1998) tai minuuden syntyminen ja 
tuottaminen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa (Stern 1985; Mead 1934), saat-
taisivat tuoda lisävalaistusta juuri sosioemotionaalisten tekijöiden vaikutukseen.

Yhteistoiminnallista oppimista on Johnson & Johnsonin (2009) mukaan tut-
kittu yli 100 vuotta. Heidän mukaansa sosiaalisen keskinäisriippuvuuden laatu 
(positiivinen vai negatiivinen) sekä aste vaikuttavat akateemisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin sekä psyykkiseen hyvinvoin-
tiin. Positiivinen keskinäisriippuvuus lisää kaikkia edellä mainittuja tekijöitä, kun 
taas negatiivinen keskinäisriippuvuus vähentää niitä.  (Sharan & Sahlberg 2002; 
Johnson & Johnson 1989; Slavin 1990.) Lisäksi yhteistoiminnallista oppimista on 
tutkittu etnisesti heterogeenisissä ryhmissä ja saatu rohkaisevia tuloksia. Yhteistoi-
minnallisella oppimisella näyttää olevan ryhmän statuseroja vähentävä vaikutus, 
mikä taas edistää erityisesti alemmalla statuksella olevien yksilöiden oppimista. 
(Cohen ym. 1994.) Sekä aikuisten että lasten ryhmissä yhteistoiminnallisen oppi-
misen vaikutukset ovat samansuuntaisia (Johnson & Johnson 1994). Reuven Laza-
rowitzin ja Gabby Karsentyn (1990) laajan (N=708) tutkimuksen mukaan yhteis-
toiminnallinen oppiminen edistää selvästi oppimistaitojen oppimista. 

Astin (1993) teki pitkittäistutkimuksen, jossa hän analysoi lukion vaikutusta 
yliopisto-opintoihin. Otoksessa oli opiskelijoita 159 lukiosta. Tärkeimmiksi teki-
jöiksi opiskelijoiden kehittymisessä tulivat vertaisryhmäkontaktit sekä kontaktit 
opettajiin. Astinin (mt.) mukaan sillä, miten koulutus toteutetaan, on suurempi 
merkitys opiskelijoille kuin sillä, mitä sisältöjä tai rakenteita opetussuunnitelmal-
la on. Lisäksi hän suosittelee vertais- ja pienryhmätyöskentelyä osaksi yliopisto-
opiskelua. Astinin mukaan yhteistoiminnallisessa luokassa opiskelijat voivat olla 
aktiivisia ja enemmän osallisia oppimisprosessissa. Jos opiskelija on vastuussa ver-
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taisilleen omasta oppimisestaan, se saa hänet työskentelemään. Lisäksi vertaisten 
ohjaaminen ja opettaminen innostaa paneutumaan opittavaan aiheeseen syvälli-
semmin. (Astin 1993.)

Bruffee (1999) tuo myös esille yhteistoiminnallisen oppimisen vahvan ja va-
kuuttavan tutkimus- ja teoriaperustan. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että yhtei-
söllisen oppimisen tutkimuksia, jossa lähtökohtana olisi sosiokonstruktivistinen 
tietokäsitys, ei ole tehty. Bruffeen mukaan tällaisen tutkimuksen tulisi selvittää, ke-
hittääkö yhteisöllinen oppiminen opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja kykyä tehdä 
luotettavia päätelmiä sekä kehittyvätkö myös yksilölliset kyvyt. Hänen mukaansa 
tulisi lisäksi tutkia sisäistääkö yksilö ryhmässä käydyn kriittisen keskustelun omak-
si sisäiseksi kriittiseksi puheekseen ja oppivatko opiskelijat myös sellaisia yhdessä 
ajattelemisen taitoja, joita voivat hyödyntää myöhemmin asiantuntijatehtävissä. 
(Bruffee 1999.)

Mercer (1996) korostaa, että yhteistoiminnan laatuun tulee kiinnittää huomio-
ta. Hän on lasten keskinäistä vuorovaikutusta analysoidessaan erottanut kolme 
puheen muotoa: kiistelevä puhe (disputational talk), kumulatiivinen puhe (cumu-
lative talk) ja tutkiva puhe (explorative talk). Mercerin mukaan erityisesti tutkiva 
puhe edistää parhaiten oppimista. Tutkiva puhe on sellaista, jossa keskusteluun 
osallistuvat tarjoavat toisilleen mielipiteitä, esittävät näkemyksilleen vaihtoehtoja, 
pohtivat kriittisesti eri näkökohtia ja pyrkivät yhteisesti jaettuun ymmärrykseen.

Yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen perusteiden osalta näytetään 
olevan yhtä mieltä. Opiskelijoiden vertaistuki ja opiskeltavaan aiheen ympärille 
viritetty vuorovaikutus edistävät oppimista. Kuitenkin ryhmiä organisoimalla voi-
daan vaikuttaa ryhmän toiminnan muotoihin. Samoin organisoimattomuus tai 
löyhät ohjeet vaikuttavat ryhmien toimintaan. Keskeistä on opettajan kiinnostus 
ryhmiä kohtaan sekä ryhmien toiminnan liittäminen osaksi suurempaa kokonai-
suutta, esimerkiksi jotain projektia tai tutkimushanketta, jolloin vertaistyösken-
tely tuntuu mielekkäältä. Myös työskentelyn laadun varmistaminen ja palautteen 
antaminen ryhmälle on tärkeätä, jos halutaan hyviä tuloksia. Samoin ryhmätyön 
tuloksen huomioiminen arvioinnissa vaikuttaa siihen, miten opiskelijat motivoi-
tuvat panostamaan yhteisen työn laatuun (ks. Brown ym.1997).
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2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja 
tutkimusprosessi

2.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yhteisöllisyys voi toimia yli-
opisto-opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavarana.

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Miten yhteisöllisyys edistää tai hidastaa opiskelijoiden mukaan heidän op-
pimistaan?

2. Miten yhteisöllisyys edistää tai hidastaa opettajien mukaan heidän oppimis-
taan opettajana?

3. Miten seuraavat käsitteet selittävät yhteisöllistä oppimista:
a. Ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus
b. Ryhmän jäsenten välinen sosiokognitiivinen ristiriita
c. Ryhmän merkitys oppimisprosessia emotionaalisesti kannattelevana teki-

jänä
d. Opiskelu asiantuntijayhteisöön integroitumisen prosessina 

4. Minkälaisia työtapoja voidaan käyttää yhteisöllisten voimavarojen vahvista-
miseksi?

2.2 Tutkimusprosessi

Työn punaisena lankana on ollut kiinnostus yhteisöllisyyteen ja sen yhä tietoisem-
paan ja parempaan hyödyntämiseen yliopisto-opetuksen ja -opiskelun voimava-
rana. Tutkimus käynnistyi alun perin halusta soveltaa yhteistoiminnallista oppi-
mista yliopisto-opetukseen. Tämän aiheen tutkiminen toimintatutkimuksellisen 
lähestymistavan avulla mahdollistui maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opetuksen kehittämishankkeessa (1998−2002). Tutkimuksen ensimmäisen osan 
tavoitteena olikin yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamisen ja opetuskokei-
lujen kautta luoda uutta teoriaa siitä, mitä yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys 
tarkoittavat yliopistokontekstissa. 

Ensimmäisen osatutkimuksen tavoitteeksi kiteytyi luoda yhteistoiminnallisen 
oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämisen malli ja testata sitä. Tutkimuksen 
kuluessa kävi ilmi, että yhteistoiminnallinen oppiminen oli käyttökelpoinen, 
mutta liian suppea teoreettinen tausta näin monitasoiselle kehittämishankkeelle. 
Teoreettista taustaa laajennettiin ottamalla mukaan sosiokonstruktivistisen oppi-
misteorian ja yhteisöllisen oppimisen käsitteitä. Koska kyse oli organisaatiotason 
muutoksesta, tarvittiin mallin tueksi lisäksi organisaatiokulttuuria ja sen kehittä-
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mistä koskevaa teoriaa. Tutkimuksen kuluessa kehitettiin yliopisto-opetuksen ja 
-oppimiseen soveltuvia yhteistoiminnallisen oppimisen työtapoja. 

Kyselylomake- ja oppimispäiväkirja-aineiston analyysin pohjalta arvioitiin, 
miten teorian pohjalta ja toimintatutkimuksen aikana kehitetty malli oli toiminut. 
Empirian avulla mallia voitiin korjata ja tarkentaa. Yhteisöllisyys ja yhteistoimin-
nallisuus olivat arvioinnin mukaan olleet tärkeitä vaikutusmekanismeja oppimis- 
ja opettamiskulttuurin muutoksessa. Tiedekunnan yhteinen tavoite, jolle Hel-
singin yliopisto antoi monella tavalla tukea, motivoi sen opettajia ja opiskelijoita 
osallistumaan hankkeen koulutukseen. Hankkeen aikana syntyi yhteinen pedago-
ginen kieli, jonka avulla oli helpompaa kommunikoida opetukseen ja oppimiseen 
liittyvistä asioista. Yhteistoiminnalliset työtavat antoivat opettajille konkreettisia 
ideoita siihen, miten yhteisöllisyyttä voi omassa työssään opettajana ja tutkija-
na toteuttaa. Toisaalta tuloksien mukaan yhteistoiminnallinen toimintakulttuuri 
myös törmäsi yliopiston yksilöllisyyttä ja kilpailullisuutta korostavaan toiminta-
kulttuuriin ja aiheutti ristiriitoja.

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen pohjalta minua alkoi kiinnostaa tiede- ja 
yliopistoyhteisön kautta opiskelijoille välittyvät toimintatavat sekä yhteisöllisyy-
den ja vertaistuen merkitys opiskelijan asiantuntijaksi kasvamisen kannalta. Poh-
din, miten opiskelija kasvaa osaksi tiedeyhteisöä ja mitä se tarkoittaa hänen identi-
teetilleen. Myös yhteisöllisyyden sosioemotionaaliset tekijät nousivat ensimmäisen 
vaiheen tuloksissa esille ja suuntasivat toisen osan kysymyksenasettelua.

Kun viimeistelin ensimmäisen vaiheen tutkimusta vuonna 2005, olin siirtynyt 
Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon pedagogiseksi yliopistonlehtoriksi. 
Työssäni huomasin, että Avoimen yliopiston opiskelijoiden asema tiedeyhteisön 
jäsenenä on erityinen.  He jäävät väistämättä enemmän tiedeyhteisön ulkopuolelle 
kuin perustutkinto-opiskelijat, eikä tätä yhteisöllisyys-näkökulmaa ollut juurikaan 
Avoimen opinnoissa pohdittu. Minulle tarjoutuikin mahdollisuus osallistua ke-
väästä 2006 alkaen Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön koordi-
noimaan yliopisto-opetuksen ja -oppimisen laatua kartoittavaan OPPI-tutkimus-
hankkeeseen, jonka tavoitteena oli mm. selvittää opiskelijoiden lähestymistapoja 
oppimiseen ja heidän kokemuksiaan opetuksesta ja oppimisesta kyselylomakkeen 
avulla. 

Tutkimuksen toinen osa käsitteleekin opiskelijoiden kokemaa yhteisöllisyyttä 
osana oppimisen ja opetuksen laatua. Siinä vertaillaan perustutkinto-opiskelijoi-
den ja Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia opetus−opiskeluympäristöi
stä ja lähestymistapoja oppimiseen.  Lisäksi toisessa osatutkimuksessa arvioidaan, 
missä määrin ja millä tavalla yhteisöllisyys edistää tai hidastaa Avoimen opiskeli-
joiden oppimista, minkälaista on Avoimen opiskelijoiden mukaan hyvä opetus ja 
mikä rooli yhteisöllisyydellä on Avoimen yliopiston opetuksessa.

Toimintani yliopistopedagogisena kehittäjänä ja yliopistonlehtorina Helsingin 
yliopistossa vuodesta 1998 alkaen on antanut minulle erinomaisen näköalapaikan 
yliopistopedagogiikan muutokseen. Tämän tutkimuksen avulla olen halunnut sy-
ventää ja tarkentaa ymmärrystäni yliopistopedagogiikan muutoksesta ja erityisesti 
yhteisöllisyyden näkökulmasta. Kuvassa 1 on havainnollistettu, mihin Helsingin 
yliopiston yksiköihin tutkimukseni on kohdistunut.
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Kuva 1. Osatutkimukseen 1 ja 2 osallistuneet henkilöt tiedekunnittain
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3 Tutkimusasetelma ja tutkimusmenetelmät

Taulukkoon 1 on eritelty tämän tutkimuksen tutkimusasetelmaa. Siinä esitellään, 
minkälaisia ovat koko tutkimuksen sekä kahden osatutkimuksen tiedonintressit, 
tutkimusote, tutkimuksen taso ja tavoite, tutkimuskysymykset, tutkimusaineistot 
sekä aineiston analyysimenetelmät.

Taulukko 1. Kooste tutkimusasetelmasta

Koko tutkimus: 
Yhteisöllisyys voimavarana – 
yliopisto-opetuksen ja -opiskelun 
yhteisöllinen kehittäminen

Osatutkimus I:  
Yliopisto-opetuksen 
yhteistoiminnallinen 
kehittäminen

Osatutkimus II: 
Yhteisöllisyys osana opiskelun 
laatua – Avoimen yliopiston 
opiskelijoiden ja perustutkinto-
opiskelijoiden vertailu

Tiedonintressi Kriittinen, praktinen ja tekninen Praktinen, kriittinen Tekninen, praktinen

Tutkimusote  
ja -taso

Kaksivaiheinen tutkimusprosessi. 
Teoriaa, sekä perus- että 
soveltavaa tietoa tuottava 
tutkimus, joka hyödyntää 
kehittämistyössä ja muuten 
kerättyjä empiirisiä aineistoja

Toimintatutkimus, teoriaa 
kehittävä ja kehittämistyöstä 
kerättyä empiiristä aineistoa 
hyödyntävä

Empiirinen, perus- ja soveltava 
tutkimus

Tutkimuksen 
tavoite

Tutkia, miten yhteisöllisyys 
voi toimia yliopisto-opetuksen 
ja -oppimisen sekä niiden 
kehittämisen voimavarana?

Luoda yhteistoiminnallinen 
oppimis- ja opettamiskulttuurin 
kehittämisen malli, 
jossa saadaan tietoa 
yhteistoiminnallisen 
oppimisen, yhteisöllisen 
oppimisen ja organisaation 
kehittämisen teorioita 
oppimis- ja opettamiskulttuu 
rin kehittämiseen akateemisessa 
ympäristössä. 

Tutkia avoimen opiskelijoiden 
ja perustutkinto-opiskelijoiden 
käsityksiä ja kokemuksia 
yhteisöllisyydestä osana 
oppimisen ja opetuksen laatua.

Tutkimus-
kysymykset

1. Miten yhteisöllisyys edistää 
tai hidastaa opiskelijoiden 
mukaan heidän 
oppimistaan?

2. Miten yhteisöllisyys edistää 
tai hidastaa opettajien 
mukaan heidän oppimistaan 
opettajana?

3. Miten seuraavat käsitteet 
selittävät yhteisöllistä 
oppimista:

 • ryhmän jäsenten positiivinen 
keskinäisriippuvuus, 

 • ryhmän jäsenten välinen 
sosiokognitiivinen ristiriita, 

 • ryhmän merkitys 
oppimisprosessia 
kannattelevana tekijänä?

 • opiskelu 
asiantuntijayhteisöön 
integroitumisen prosessina 

4. Minkälaisia työtapoja 
voidaan käyttää 
yhteisöllisten voimavarojen 
vahvistamiseksi?

1. Miten yhteistoiminnallisen 
ja yhteisöllisen oppimisen 
sekä organisaation 
kehittämisen 
teoriat soveltuvat 
kehittämishankkeeseen?

2. Miten organisaation 
oppimis- ja 
opettamiskulttuuri muuttui 
kehittämisen tuloksena?

3. Minkälaisten 
vaikutusmekanismien 
kautta organisaation 
oppimis- ja 
opettamiskulttuurissa 
tapahtui muutosta?

4. Minkälainen on empirian 
pohjalta tarkentunut 
yhteistoiminnallinen 
oppimis- ja 
opettamiskulttuu rin 
kehittämisen malli?

1. Minkälaisia ovat ja miten 
eroavat toisistaan avoimen 
yliopiston opiskelijoiden 
ja perustutkinto-
opiskelijoiden 

 • kokemukset opetus−opis-
keluympäristöistä 

 • lähestymistavat oppimiseen 
ja opiskeluun

 • kokemukset siitä, miten 
paljon he saavat tukea 
opettajilta ja toisilta 
opiskelijoilta.

2. Mitkä tekijät avoimen 
opiskelijoiden mukaan 
edistävät tai hidastavat 
heidän opiskeluaan?

 • Mikä on opettajilta ja 
toisilta opiskelijoilta saadun 
tuen merkitys?

3. Minkälainen on avoimen 
opiskelijoiden mukaan hyvä 
opetustilanne?

 • Mikä on opettajilta ja 
toisilta opiskelijoilta saadun 
tuen merkitys?
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Tutkimus-
aineistot

1. Toimintatutkimuksen 
aikana kerätty aineisto

 • Koulutukseen 
osallistuneiden haastattelut

 • Pedagogisen koulutuksen 
kuvaus

 • Hankkeen etenemistä 
arvioivat raportit

 • Koulutukseen 
osallistuneiden kirjalliset 
raportit 

 • Koulutuksesta saatu palaute
 • Tutkijan muistiinpanot

1. Kehittämishankkeen 
arviointilomake N=87

 • kvantitatiivinen aineisto
 • kvalitatiivinen aineisto

2. Oppimispäiväkirjat N=61
 • kvalitatiivinen aineisto

Kyselylomake N=2976
 • Perustutkinto-opiskelijat 

n=2509
 • Avoimen yliopiston 

opiskelijat n=467

1. Kvantitatiivinen aineisto 
(n=2976) 

 • Mittari 1: opiskelijoiden 
kokemukset opetus−opis-
keluympäristöistä (40 
kysymystä) 

 • Mittari 2: opiskelijoiden 
lähestymistavat oppimiseen 
ja opiskeluun (18 
kysymystä)

2. Kvalitatiivinen aineisto 
(n=467)

 • Opiskelua edistävät tekijät 
 • opiskelua hidastavat tekijät 
 • hyvän opetustilanteen 

tunnuspiirteet.

Aineistojen 
analyysit

Kvantitatiivinen aineisto (SPSS-
ohjelma)

 • Frekvenssijakaumat,
 • varianssianalyysit,
 • t-testit, 
 • Pearsonin khin-neliö –testit
Kvalitatiivinen aineisto
 • Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi

Kvantitatiivinen aineisto (spss- 
ja SURVO-ohjelma)

 • Faktorianalyysi (varimax-
rotaatio)

 • Summamuuttujat
 • t-testit, 
 • varianssianalyysit
Kvalitatiivinen aineisto
(Atlas.ti-ohjelma)
 • Aineistolähtöinen 

ja teoriaohjaava 
sisällönanalyysi 

Koko tutkimuksen punaisena lankana on yhteisöllisyyden tutkiminen voima-
varana. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkimuskohteena on yhden tiedekun-
nan opetus- ja oppimiskulttuurin kehittäminen. Opetus- ja tutkimushenkilö-
kunta sekä opiskelijaedustajat osallistuivat tutkimukseen. Toisen osatutkimuksen 
tutkimuskohteena ovat opiskelijoiden kokemukset opetus-opiskeluympäristöistä, 
lähestymistavat oppimiseen, kokemukset opiskelua edistävistä ja hidastavista teki-
jöistä ja hyvästä opetuksesta sekä näiden yhteys yhteisöllisyyteen. 

Koko tutkimuksen tiedonintressejä voidaan kuvailla Habermasin (1973) luo-
kituksen mukaan praktiseksi, tekniseksi ja emansipatoriseksi. Praktinen tiedon-
intressi liittyy koko tutkimuksen tutkimuskysymykseen ”Miten yhteisöllisyys voi 
toimia yliopisto-opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavara-
na?”. Tutkimuksessa selvitetään, miten yhteisöllisyys edistää tai estää opiskelijoi-
den ja opettajien sekä koko ylipistoyhteisön oppimista. Tutkimuksen avulla myös 
kehitetään työtapoja yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseksi. Tekninen tie-
donintressi liittyy erityisesti toiseen osatutkimukseen. Siinä saadaan perustietoa 
yliopisto-opiskelijoiden kokemuksista liittyen yhteisöllisyyteen sekä opetuksen 
ja oppimisen laatuun. Emansipatorinen tiedonintressi liittyy siihen, minkälaisen 
kriittisen peilin yhteisöllisyys-näkökulma tuo yliopistoon ja akateemiseen maail-
maan. Yhteisöllisyyden näkökulman avulla kyseenalaistetaan yliopiston yksilölli-
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nen ja kilpailullinen toimintatapa. Yhteisöllisyyden liittäminen oppimiseen myös 
haastaa yksilöpsykologisen käsityksen oppimisesta. Yhteisöllisyyden käsitteiden 
avulla pyritään tavoittamaan yliopisto-oppimisesta ja -opettamisesta ilmiöitä, jot-
ka eivät ilman tätä näkökulmaa ja käsitteitä tulisi havaituksi. Toisaalta ”yhteisölli-
syys” on aikamme muotisana ja myös käsitteen purkaminen ja operationalisoimi-
nen liittyy emansipatoriseen tiedonintressiin.

Tutkimus on ollut kaksivaiheinen. Ensimmäinen osatutkimus hyödyntää toi-
mintatutkimuksellista otetta ja sen tavoitteena on kehittää teoriaa ja testata sitä 
empiirisen aineiston valossa. Toinen osatutkimus on empiirinen. Tieto opiskelijoi-
den kokemuksista opetus-opiskeluympäristöistä ja lähestymistavoista oppimiseen 
hyödyntävät yliopistopedagogiikan perustutkimusta, mutta lisäksi tietoja voidaan 
soveltaa yliopisto-opetuksen ja erityisesti Avoimen yliopisto-opetuksen kehittämi-
seen. Ensimmäisen osatutkimuksen aineisto koostuu sekä toimintatutkimuksen 
aikana että sen jälkeen kerätystä kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta aineistosta. 
Tutkimuskohteena olleeseen kehittämishankkeeseen osallistui 145 henkilöä, 87 
heistä vastasi kyselylomakkeeseen ja 61 koulutukseen liittyvää oppimispäiväkirjaa 
on analysoitu. Toisen osatutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella. Ky-
selylomake koostui taustakysymyksistä, kahdesta mittarista sekä avokysymyksistä. 
Vastaajia oli yhteensä 2976, joista perustutkinto-opiskelijoita 2509 ja Avoimen yli-
opiston opiskelijoita 467. Myös aineiston analyysit olivat sekä kvantitatiivisiä että 
kvalitatiivisia. Kvantitatiivisissa aineistoissa on käytetty SPSS- ja SURVO-ohjelmaa 
ja kvalitatiivisessa aineistossa Atlas.ti-ohjelmaa. Kvalitatiiviset analyysit ovat olleet 
sekä aineistolähtöisiä (ensimmäinen ja toinen osatutkimus) että teoriaohjaavia 
(toinen osatutkimus).
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4 Osatutkimus I: Yliopisto-opetuksen 
yhteistoiminnallinen kehittäminen

4.1 Johdanto

Yliopisto-opetuksen laatuun on alettu kiinnittää huomiota 1990-luvulla niin kan-
sainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Vuodesta 1995 Suomen opetusministe-
riö on valinnut joka kolmas vuosi korkeakoulutuksen laatuyksiköt. Tavoitteena 
pedagogisessa kehittämistyössä on ollut viimeisimmän oppimiseen ja opettami-
seen liittyvän tutkimuksen soveltaminen yliopisto-opetukseen. Konstruktivistisen 
paradigman kriittinen soveltaminen onkin ollut yhteisenä nimittäjänä monis-
sa viimeaikaisissa yliopistollisen opetuksen kehittämisessä (ks. esim. Rauste-von 
Wright, von Wright & Soini, 2003; Biggs, 2003; Ramsden, 2003).

Yliopistojen opetuksen kehittämisessä on ollut havaittavissa kuitenkin erilai-
sia lähestymistapoja. Eräänä keskeisenä työmuotona on ollut yliopisto-opettajien 
pedagoginen koulutus (Postareff 2007; Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi 2007; 
Luddeke 2003). Yliopistopedagogisissa koulutuksissa on yleensä päätavoitteena 
oppimiseen ja opettamiseen liittyvien teoreettisten periaatteiden ymmärtämisen 
lisääminen. Toisaalta koulutukset ovat kytkeytyneet myös opetus- ja opiskelukäy-
täntöjen kehittämiseen. (Lindblom-Ylänne & Tynjälä 2008; Levander & Ruohisto 
2008.) Esimerkiksi Helsingin yliopiston järjestämä yliopistoportfoliokoulutus pe-
rustui siihen, että opettaja kehittää omaa työtään systemaattisesti sekä tulee port-
foliota laatiessaan tietoiseksi omasta opetusfilosofiastaan, omasta toiminnastaan 
opettajana.

Viimeaikaisessa keskustelussa yliopisto-opetuksen tutkimusperustaisuus on 
tullut tärkeäksi opetuksen laadun kriteeriksi. Opetuksen sisällön lisäksi myös yli-
opistossa toteutetun opetuksen pedagogisten valintojen täytyy olla perusteltuja. 
Tutkimusperustainen opetus yliopistossa tarkoittaa sitä, että opetussisältöjen li-
säksi myös käytettyjen opetusmenetelmien pitää olla tieteellisesti perusteltuja. Li-
säksi opetusmenetelmiä tulee soveltaa niin, että ne tukevat kulloisenkin oppimis-
tavoitteen saavuttamista parhaalla mahdollisella tavalla (ks. Biggs, 2003).

Vaikka yliopistojen ja korkeakoulujen opetus- ja oppimiskulttuurit ovatkin 
murroksessa, varsinkin yliopistojen oppimis- ja opetuskäytännöissä vallitsee vielä 
paljolti behavioristinen oppimiskäsitys. Erityisesti perusopinnoissa korostuu tie-
don omaksuminen, perustietojen pänttääminen. Opetustavat keskittyvät tiedon 
”syöttämiseen”, ja oppimista arvioidaan tiedon omaksumista mittaavilla tenteillä. 
(Rauste-von Wright ym. 2003.)

�.�.�  Yhteistoiminnallinen kehittäminen 

Yliopisto-opetuksen kehittäjien haasteena onkin yliopistolliseen koulutukseen 
sopivien ja sosiokonstruktiivisen paradigman mukaisten opetus- ja oppimis-
menetelmien kehittäminen ja levittäminen. Pelkkä yksilöiden kouluttaminen ja 
”kurssittaminen” ei kuitenkaan ole organisaation oppimisen kannalta ole kaik-
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kein tehokkain tapa (Knight 2002; Ramsden 2003). Yksilöiden kouluttaminen ei 
kehitä organisaatiota systeeminä. Organisaation muutos edellyttää kylläkin yksi-
löiden muuttumista, mutta yksilöiden ajattelun tai toimintatapojen muutokses-
ta ei välttämättä seuraa koko organisaation kehittymistä. Jos halutaan pysyvää, 
organisaation toimintatapoihin liittyvää muutosta, on yhdistettävä yksilöllistä 
ja yhteisöllistä oppimista (Knight 2002; McAlpine & Emrick 2003). Oppimis- ja 
opettamiskulttuurien kehittämisessä tarvitaankin tietoa organisaatioiden kehit-
tämisestä sekä käytännöllistä taitoa johtaa ja ohjata monisyisiä kehittämishank-
keita. 

Sosiokonstruktivistiseen paradigmaan sopivia sovellutuksia tarjoaa pedago-
ginen suuntaus, jota kutsutaan yhteistoiminnalliseksi oppimiseksi. Yhteistoi-
minnallinen oppiminen on mielletty koulumaailmaan kuuluvaksi usein melko 
mekaaniseksikin tavaksi organisoida pienryhmätyöskentelyä. Tässä työssä yhteis-
toiminnallisella oppimisella tarkoitetaan sosiaalipsykologiseen ryhmädynamiikan 
tutkimukseen ja pienryhmäopetukseen perustuvaa pedagogista lähestymistapaa. 
Lähestymistavassa korostetaan kaikkien ryhmän jäsenten aktiivista osallistumista 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi sekä ryhmän jäsenten positiivista riippuvuutta 
toisistaan. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa kilpailu ryhmän jäsenten välillä py-
ritään minimoimaan.

Tämän työn tavoitteena on tutkia, miten yhteistoiminnallisen oppimisen lä-
hestymistapa soveltuu yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Tavoitteena on luoda 
yhteistoiminnallinen kehittämisen malli, joka soveltuu erityisesti akateemisen op-
pimis- ja opettamiskulttuurin kehittämiseen.

Seuraavassa esitellään koko tutkimuksen johdantoon verrattuna laajemmin 
yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset käsitteet. Sen jälkeen peilataan yhteis-
toiminnallista oppimista toiseen samaa aihealuetta käsittelevään suuntaukseen, 
yhteisölliseen oppimiseen. Tässä vertailussa tavoitteena on perustella, miksi tietyt 
yhteistoiminnallisen oppimisen käsitteet ovat hyödyllisiä ja mitä lisäarvoa nimen-
omaan yhteistoiminnallinen oppiminen tuo opetuksen kehittämiseen. Toisaalta 
vertailussa perustellaan myös tiettyjen yhteisölliseen oppimiseen liittyvien käsit-
teiden merkitys tälle osatutkimukselle. Molempia suuntauksia on käsitelty teoreet-
tisemmin ja perusteellisemmin tutkimuksen johdanto-osassa. Lopuksi esitellään 
myös joitain organisaation kehittämiseen ja muutokseen liittyviä teorioita, jotka 
kytkevät yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen teoriat laajempaan kehit-
tämisen viitekehykseen.

�.�.�  Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisiä käsitteitä

Yhteistoiminnallinen oppiminen on alun perin kehitetty lähinnä kouluopetuk-
seen, mutta työelämän tiimityöskentelyssä voidaan havaita samanlaisia piirteitä. 
Oppivan organisaation (Senge 1990; Sarala & Sarala 2001) yhtenä kulmakivenä 
ovat yhteistoiminnalliset tiimit. Kasvatustieteellisessä kirjallisuudessa yhteistoi-
minnallisen oppimisen kriteerit (ks. luku 1.5, s.12) ovat melko hyvin tunnettuja. 
Kuitenkin myös hyvin kapeata tulkintaa yhteistoiminnallisesta oppimisesta esiin-
tyy erityisesti silloin, kun sitä verrataan yhteisölliseen oppimiseen. Suomalaisessa 
kirjallisuudessa yhteistoiminnallinen oppiminen määritellään usein ko-operaati-



��

oksi, jolla tarkoitetaan tehtävien tarkkaa jakamista ja johon ei kuulu yhteisölli-
nen ideoiden kehittely (esim. von Wright 2001; Soini 2001; Manninen ym. 2007). 
Hakkarainen ym. (2004) korostavat yhteistoiminnallisen oppimisen toiminnallis-
ta puolta erottaessaan sen yhteisöllisen oppimisen älyllisistä painotuksista. Näissä 
tulkinnoissa on tehty tulkintoja toiminnallisuus-käsitteen pohjalta eikä paneudut-
tu yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla olevaan sosiaalisen keskinäisriippu-
vuuden teoriaan, mikä on yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeinen ja teoreet-
tisesti sekä empiirisesti koeteltu periaate.  

Seuraavassa esitellään yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset tunnuspiirteet, 
jotka ovat pysyneet lähes samoina kolmenkymmenen vuoden ajan (Johnson & 
Johnson 2002; Sahlberg 2000; Johnson & Johnson 2009):

1. Ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus
Positiivisella keskinäisriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että ryhmän jäsenet tar-
vitsevat toisiaan saavuttaakseen omat tavoitteensa. Parhaimmillaan yksilölliset 
tavoitteet saadaan kytketyksi koko ryhmän yhteiseen tavoitteeseen. Kun ryhmä 
työskentelee yhteistä tavoitetta kohti, sen jokainen jäsen on tietoinen omasta vas-
tuualueestaan ja sen merkityksestä yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Tällaisessa 
prosessissa oppijat huomaavat olevansa yhdessä viisaampia kuin kukaan yksinään. 
(Johnson & Johnson 1987; Slavin 1990.)

2. Yksilöllinen vastuu
Yksilöllisen vastuun korostaminen on toinen yhteistoiminnallisen oppimisen tun-
nuspiirre. Vaikka oppiminen tapahtuu yhdessä toisia auttaen, jokaisella on vastuu 
omasta oppimisestaan. Ryhmätyön etuna on, että yksilöllinen taakka vähenee. Toi-
saalta perinteisen, löyhästi organisoidun ryhmätyön suurin ongelma on vastuun 
epätasainen jakautuminen, josta seuraa, että ryhmän toiset jäsenet tekevät työt ja 
loput ovat ”vapaamatkustajia”. Yhteistoiminnallisessa ryhmätyössä kullakin jäse-
nellä on oma vastuualueensa eikä peukalokyytiläisiä sallita. Jos esimerkiksi ryh-
män kukin jäsen vastaa yhdestä projektin osa-alueesta, lopputulos tulisi olla, että 
kaikki hallitsevat kaikki osa-alueet. Esimerkiksi yksilölliset kokeet ryhmäopiskelun 
jälkeen selvittävät, onko tämä tavoite saavutettu. (Johnson ym. 1994.)

Positiivinen keskinäisriippuvuus ja yksilöllinen vastuu liittyvät yhteen. Cohe-
nin ym. (1994) mukaan hyvä yhteistoiminnallinen oppimistehtävä on sellainen, 
jonka tekemiseen tarvittavia taitoja ei ole yksin kenelläkään ryhmän jäsenellä, 
mutta jokaisella jäsenellä on ainakin yksi taito, jota tehtävän tekemiseen tarvitaan. 
Yhteistoiminnallisessa oppimisessa heterogeeniset ryhmät nähdään voimavarana, 
ja erilaisin menetelmin huolehditaan siitä, että ryhmä pystyy käyttämään erilai-
suutta hyväkseen.

3. Vuorovaikutteinen viestintä ja sosiaalisten taitojen harjoittelu
Yhteistoiminnallisia työmenetelmiä käyttävä opintoryhmä on jaettu 2−4 hengen 
pienryhmiin. Ryhmät työskentelevät samanaikaisesti ja toisiinsa päin kääntyneinä. 
Vaikka opettaja voi välillä käyttää esittävää ja opettajajohtoista opetusmenetelmää, 
pienryhmätyöskentelyllä on koko oppimisprosessissa tärkeä osuus. Näillä järjes-
telyillä mahdollistetaan avoin ja monipuolinen vuorovaikutus oppilaiden välillä. 
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Yhteistoiminta vaatii sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja, jotka kehittyvät 
vain harjoittelemalla. Siksi sosiaalisten taitojen sekä vuorovaikutteisen viestimisen 
harjoittelu kuuluvat tärkeänä osana yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Taitojen 
harjoittelu voi tapahtua vaikkapa erilaisia rooleja käyttämällä. (Johnson ym. 1994; 
Johnson & Johnson 2002; Sahlberg & Leppilampi 1994.)

4. Oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi
Yhteistoiminnallisessa oppimisessa keskeisellä sijalla on jatkuva oppimisen ar-
viointi. Arviointi koostuu yksilön ja ryhmän edistymisen arvioinnista. Yksilön 
edistymisessä kiinnitetään huomiota ensinnäkin opittavan aiheen oppimiseen. 
Toiseksi huomion kohteena ovat oppimiseen ja opiskeluun liittyvien taitojen arvi-
ointi. Kolmanneksi yhteistoiminnallisen oppimisen kannalta on tärkeää arvioida 
ryhmän toiminnan sekä kunkin oppijan ryhmätyötaitojen kehittymistä. Ryhmän 
toiminnan arviointi ainakin kahdesta näkökulmasta on tärkeää. Toisaalta arvioi-
daan sitä, miten ryhmä on pystynyt työskentelemään yhteisen tavoitteen saavutta-
miseksi. Toisaalta kiinnitetään huomiota ryhmän kiinteyteen, me-henkeen ja ar-
vioidaan, onko se riittävä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yksilön ja ryhmän 
arvioinnissa itsearviointi on tärkeää ja usein lähtökohtana. Itsearvioinnin rinnalla 
kokonaiskuvaa edistymisestä laajennetaan vertaisilta sekä opettajalta saadulla pa-
lautteella. Erilaiset lomakkeet toimivat hyvinä työkaluina, kun halutaan huolehtia 
siitä, että arvioinnissa kiinnitetään oikeisiin asioihin huomiota (Piekkari & Repo-
Kaarento 2002).

Opettaja on yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppimisen ohjaaja. Tehtävien 
ja ryhmien toiminnan etukäteissuunnittelulla hän huolehtii siitä, että edellä mai-
nitut yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet toteutuvat. Opettajan rooli on 
rakentaa yhteistoiminnallinen oppimisympäristö, jossa oppimistehtävät ja niiden 
yhteistoiminnallinen rakenne edistävät oppimista ja kulloisenkin tavoitteen saa-
vuttamista. Mitä lähemmäksi sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä tullaan, sitä 
enemmän tavoitteista ja työtavoista neuvotellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Opetustilanteen aikana opettaja tarkkailee ryhmien toimintaa ja puuttuu siihen 
ohjaten ja kannustaen. Tehtäväryhmien lisäksi pitkäkestoisessa koulutuksessa, 
kuten yliopiston tutkintotavoitteinen koulutus, voidaan käyttää erilaisia tuki- tai 
vertaisryhmiä, joiden tehtävänä on sitoutua tukemaan ryhmän jäsenten opintoja 
sovitun ajanjakson ajan. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa toisten auttaminen ja 
avun pyytäminen toisilta opiskelijoilta on suotavaa ja sitä tuetaan. Oman oppimi-
sen lisäksi oppija on osavastuussa myös vertaisten oppimisesta ja koko ryhmän 
tuotoksesta. (Sahlberg & Leppilampi 1994.)

Vaikka oppimista ja työskentelyä toteutettaisiinkin ryhmissä, toiminnan arvi-
ointi jää usein puutteelliseksi tai sitä ei tehdä ollenkaan. Tästä seuraa usein se, että 
oppimista estäviä tekijöitä ei ryhmissä tunnisteta, eikä oppijana ryhmässä kehity-
tä. Epäonnistuneiden kokemusten takia myös helposti kritisoidaan ryhmätyötä. 
Yhdessä oppiminen ei ole helppoa, eikä yhteen heitetyistä ihmisistä tule toimivaa 
oppimisryhmää ilman tuettua struktuuria. Ryhmän kaksitasoisuuden teoriaa voi-
daan käyttää perusteluna sille, miksi yhteistoiminnallisessa oppimisessa pidetään 
tärkeänä arvioida oppimisen lisäksi myös ryhmän tunneilmapiiriä. Ryhmän riittä-
vä kiinteys takaa myös onnistumisen ryhmän perustehtävässä.
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�.�.�  Yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen soveltaminen 
yliopisto-opetukseen

Kun yhteisöllisyyden tärkeä merkitys oppimisessa on tunnistettu, myös yliopis-
toissa on alettu soveltaa yhteisöllisen oppimisen eri muotoja, erityisesti verkko-
oppimisen yhteydessä (Pöysä, Hurm, Launonen, Hämäläinen, Järvelä & Häkkinen 
2007). Verkkoviestinnällisten haasteiden lisäksi ongelmia syntyy siitä, että ryhmien 
ja organisaatioiden toiminnan lainalaisuuksia ei riittävästi hallita. Opettajille ja 
opiskelijoille huonosti toimivan ryhmän tilanne on usein tuttu, kun esimerkiksi 
isossa ryhmässä kukaan ei kysy mitään tai kun pienryhmätyöskentelyssä jäsenet 
pakoilevat vastuutaan. Opettajilta puuttuvat usein kuitenkin keinot, joilla voitai-
siin välttää nämä oppimista estävät karikot (Levander & Ruohisto 2008).

Myös tietokonevälitteinen oppiminen ja sen yhteisölliset sovellutukset ovat 
yleistyneet yliopistoissa. Uusi väline mahdollistaa vuorovaikutuksen uudella ta-
valla, mutta vaikuttaa myös siihen, millaisia muotoja vuorovaikutus ja yhteisölli-
syys saavat. Yliopistossa verkkoympäristöä löyhästi hyödyntävät kurssit kohtaavat 
samoja ongelmia kuin löyhästi organisoidut itseohjautuvat ryhmät. Yksilöt eivät 
koe kuuluvansa ryhmään tai hyötyvänsä siitä ja niin verkkoympäristön tarjoamat 
mahdollisuudet jäävät käyttämättä tai niitä hyödynnetään vain vähän (ks. Pöysä 
ym. 2007). 

Yliopisto on organisaationa melko hierarkkinen, ja vaikka opiskelijat ovat 
mukana kaikissa yliopiston päättävissä elimissä, heidän arvoasemansa on selvästi 
alempi kuin opetushenkilökunnan. Myös laitosten sisällä henkilökunnan statukset 
ja roolit ovat helposti jähmettyneet. Noviisien ottaminen mukaan yhteisön täysi-
valtaisiksi jäseniksi on tietotekniikka-alan eräs toimintatapa, ja yliopistoissa voitai-
siin pohtia, olisiko tällaisesta toimintatavasta hyötyä yliopisto- ja tiedeyhteisöille. 
Ainakin yliopistoyhteisön noviisit, uudet opiskelijat, todennäköisesti vahvistuisi-
vat tästä arvoasemasta ja saattaisivat tuoda sellaista uutta tietoa yhteiseen tiedon 
muodostuksen prosessiin, joka nykyisessä hierarkkisessa organisaatiossa jää pii-
loon. (Vrt. Hakkarainen ym. 2002.) 

Yliopistossa vallitsevaa oppimis- ja opettamiskulttuuria sävyttää opettajakes-
keisyys ja usein myös monologikulttuuri. Opettajat pitävät monologiluentoja, 
ja dialogi käydään luentosalien ulkopuolella. Repo-Kaarento & Levander (2003) 
esittävät, että opiskelijoiden passiivisuus luennoilla liittyisi satunnaisen ryhmän 
lainalaisuuksiin. Satunnaisen ryhmän jäsenten toimintaa kuvaa älyllisyys, kylläs-
tyneisyys ja varautuneisuus. Kun yliopistojen luennot ovat avoimia tilaisuuksia, 
opiskelijat eivät ole yhdessä opettajan kanssa muodostamassa tiivistä tiedonraken-
telun yhteisöä. Pikemminkin he ovat tulleet kuuntelemaan monologia ja vastaan-
ottamaan tietoa. Toisaalta monologikulttuuria ylläpitää myös sitkeästi kannatusta 
saava behavioristinen oppimiskäsitys, johon liittyy usein myös ajatus, että opet-
tajan täytyy kontrolloida tai hallita opetustilanne. Lieneekö monologeilla myös 
yhteys tiedon auktoriteetin kysymyksiin, jonka Bruffeen (1999) esittämä yhteisöl-
lisen oppimisen lähestymistapa kyseenalaistaa.

Jos yliopistossa halutaan soveltaa yhteistoiminnallista oppimista, on kiinnitet-
tävä huomiota yhteisön normeihin (Shachar & Sharan 2002). Yliopistossa aka-
teemisen vapauden perinne, joka koskee niin opettajia kuin opiskelijoita, haastaa 
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yhteistoiminnallisuuden. Vallitsevana normina on yleensä se, että kukin opiskelija 
huolehtii vain omista asioistaan ja tekee vain omat työnsä. Vapaaehtoinen ja epä-
virallinen opiskelijoiden välinen yhteistoiminta kuuluu akateemiseen toiminta-
kulttuuriin, mutta jos se on osa kurssia, se koetaan helposti akateemista vapautta 
rajoittavaksi. 

Kognitiivisen oppimistutkimuksen eräs sovellus on opetuksellisen tuen raken-
taminen (instructional scaffolding) (Applebee & Langer 1983). Tällä tarkoitetaan 
sitä, että opettaja tukee älyllisesti vaativaa ongelmanratkaisua yksinkertaistamalla 
tehtävää. Kun opiskelijan taidot kehittyvät tukea voidaan vähitellen purkaa (Hak-
karainen ym. 2004). Myös opiskelutaitojen ja itseohjautuvuuden osalta on voitu 
tehdä samanlaisia havaintoja. Jos opiskelijalla on heikot itsesäätelyn taidot opiske-
lussa, opettajan olisi hyvä tukea häntä enemmän. Kun taidot kehittyvät ja ulkoinen 
säätely sisäistyy, tukea voidaan vähentää. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003b.) 

Myös yhdessä oppiminen vaatii erityisiä taitoja (Johnson & Johnson 2009). 
Näitä taitoja voidaan kutsua myös ryhmäviestinnän taidoiksi. Niitä ovat muun 
muassa kuuntelemisen ja havainnoinnin taito, argumentointitaidot, taito osoittaa 
tukea, taito ottaa ja pitää puheenvuoroja sekä jatkaa toisen puheenvuorosta sekä 
taito ylläpitää keskustelua (Jyväskylän yliopiston ryhmäviestinnän oppimateriaali 
2005). 

Yhteistoiminnalliset työtavat voivat toimia myös yhteisöllisen tiedonraken-
telun tukirakenteina. Opettajan tukemat yhteistoiminnalliset työtavat sisäistyvät 
vähitellen ja ne tulevat osaksi ryhmien toimintaa. Kaikki ryhmät – myös oppimis-
ryhmät − tarvitsevat aina johtajuutta. Johtajuutta voi toteuttaa ryhmän johtaja-
na toimiva opettaja tai työskentelyrakenne, joka tukee johtajuutta (esim. kiertävä 
puheenjohtajuus, hyvän ryhmätapaamisen ohje, yksi ryhmästä tarkkailijan roolis-
sa). Itseohjautuvissa ryhmissä on se ongelma, että ne eivät parhaalla mahdollisella 
tavalla aina pysty itseään ohjaamaan, ja ainakin kehittyäkseen ryhmät tarvitsevat 
ulkopuolisen peilipinnan omalle työskentelylleen. Myös Hakkarainen (2003a) 
kiinnittää huomiota siihen, että älykkäiden yhteisöjen itseorganisoituminen joh-
taa helposti asiantuntijuuden keskittymiseen pikemmin kuin tiedon ja osaamisen 
demokratiaan. 

Seuraavassa taulukossa on vertailtu yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä oppi-
mista oppimiskäsityksen, sosiaalipsykologisen taustan ja yliopisto-opetukseen so-
veltamisen kannalta. 
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Taulukko 2. Yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen vertailua

Yhteistoiminnallinen 
oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen

Oppimiskäsitys Kognitiivinen
Humanistinen
Konstruktivistinen

Kognitiivinen
Konstruktivistinen
Sosiokonstruktivistinen

Sosiaalipsykologinen 
tausta

Ryhmädynamiikka
Sosiaalisen keskinäisriippu-
vuuden teoria

Sosiaalinen konstruktionismi
Sosiokognitiivinen ristiriidan 
teoria

Pääasialliset sovellu-
tusalueet

Koulu
Työelämän tiimityö

Työelämän organisaatiot
Yliopisto
Koulu

Sosiaalipsykologiset
taustateoreetikot

Kurt Lewin
Morton Deutsch

Lev Vygotski
Peter Berger & Thomas 
Luckmann
Kenneth Gergen

Esimerkkejä
kasvatustieteellisten 
suuntauksien 
edustajista

David W. Johnson & 
Roger T. Johnson
Shlomo Sharan & 
Yael Sharan
Elisabeth Cohen & 
Rachel A. Lotan
Robert E. Slavin
Robert Kagan

Ann Brown
Kenneth Bruffee
Etienne Wenger
Bereiter & Scardamalia
Kai Hakkarainen, 
Kirsti Lonka & 
Lasse Lipponen

Soveltamisen mah-
dollisuudet yliopis-
tossa

Tarjoaa sosiaalipsykologiseen 
tietoon perustuvia työtapoja 
toteuttaa yhteisöllistä oppi-
mista ja muodostaa tasa-ar-
voisia, ei-kilpailevia ryhmiä.

Tarjoaa viitekehyksen ym-
märtää oppimisen sosiaalisia 
ulottuvuuksia.

Soveltamisen vaarat 
yliopistossa

Mekanistinen soveltaminen Sosioemotionaalisten ja 
ryhmädynaamisten tekijöiden 
laiminlyönti

�.�.�  Yhteistoiminnallinen organisaation kehittäminen3

Yliopistopedagoginen koulutus on yleistynyt sekä Suomessa että kansainvälisesti 
viimeisen kymmenen vuoden aikana (Postareff 2007). Helsingin yliopistossa sys-
temaattista pedagogista koulutusta on annettu 1980-luvulta lähtien, jolloin sitä 
kutsuttiin korkeakoulupedagogiikan approbaturiksi. Kun Helsingin yliopistossa 
alettiin järjestää yliopistopedagogiikan arvosanaopetusta vuonna 2000, oli muu-
tamissa tiedekunnissa (lääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen) järjestetty 
omaa yliopistopedagogista koulutusta jo useamman vuoden ajan.

Yksilöiden kouluttamisen heikkous on siinä, ettei siitä välttämättä seuraa koko 
organisaation kulttuurin tasolla tapahtuvaa muutosta. Vanha toimintatapa ja työs-
kentelykulttuuri helposti lannistavat uudistajat, ja koulutetut opettajat palaavat 

3 Tämän luvun teksti pohjautuu osittain artikkeliin Levander & Repo-Kaarento 2005.
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vanhoihin työskentelymuotoihin. Organisaation muutos, yliopistopedagogiikan 
osalta pedagogisen ajattelun ja toiminnan muutos, kyllä edellyttää, että yksilöt 
kehittyvät, mutta yksilöiden ajattelun tai toimintatapojen muutoksesta ei välttä-
mättä seuraa koko organisaation kehittymistä. Jos halutaan pysyvää, organisaation 
toimintatapoihin liittyvää muutosta, on yksilöllinen ja yhteisöllinen lähestymista-
pa yhdistettävä. (Knight 2002; McAlpine & Emrick 2003). Oppimis- ja opettamis-
kulttuurin kehittämisessä on lisäksi tärkeätä muistaa, että opiskelijat ovat opettaji-
en lisäksi kulttuurin luojia ja uusintajia. 

Seuraavassa eritellään Etienne Wengerin (1998) ja Edgar Scheinin (1992) teo-
rioiden sekä Peter Sengen oppivaa organisaatiota käsittelevän mallin (1990) valos-
sa sitä, mitä voisi olla systeeminen lähestymistapa akateemisen oppimis- ja opet-
tamiskulttuurin kehittämiseen. Wengerin (1998) mukaan ihmisten muodostamia 
organisaatioita tai yhteisöjä voidaan kutsua käytäntöyhteisöiksi (communities of 
practice). Ihmiset kuuluvat erilaisiin käytäntöyhteisöihin ja oppiminen nähdään 
tapahtuvan osallistumalla käytäntöyhteisöjen toimintaan. Käytäntöyhteisöillä on 
keskeinen merkitys ihmisen identiteetin määrittymisessä. Myös akateeminen yh-
teisö on eräs käytäntöyhteisö. Wengerin anti on siinä, että kehitettäessä organisaa-
tioita, kiinnitetään huomiota organisaatioiden toimintakäytäntöihin. Organisaa-
tio voi myös oppia tutkimalla ja kehittämällä omia käytäntöjään. Tieto on ikään 
kuin ”valautunut” käytäntöihin.

Wengerin (1998) käsitys oppimisesta korostaa sosiaalista osallistumista. Wen-
gerin mukaan ihmiset ovat sosiaalisia olentoja ja ihmisten oppimien tietojen arvo 
määräytyy sosiaalisesti. Oppimista tapahtuu usein huomaamatta, kun ihmiset 
osallistuvat yhteisöjen toimintaan. Keskeistä oppimisessa ovat siihen liittyvät mer-
kitykset, joita tuotamme juuri osallistuessamme yhteisöihin. 

Wenger katsoo oppimista sosiaalisesta näkökulmasta ns. käytäntöyhteisöjen 
toimintaa analysoidessaan. Wengerin (1998) teesit ovat: 

•	 Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja. 
•	 Tieto on kompetenssi, jonka arvo määräytyy sosiaalisesti (esim. sävelessä 

laulaminen tai tieteellisten faktojen löytäminen). 
•	 Tietäminen on osallistumista organisaatioiden toimintaan, aktiivista 

osallistumista maailmaan. 
•	 Oppiminen tuottaa merkityksiä – keskeistä on kykymme kokea ja tuot-

taa merkityksiä osallistuessamme.

Wenger (1998) kysyy, missä oppimista tapahtuu. Tapahtuuko sitä vain luokkahuo-
neissa ja järjestetyissä oppimistilanteissa? Hänen mukaansa oppiminen liittyy olen-
naisena osana ihmisen elämään ja sitä tapahtuu koko ajan, halusimmepa sitä tai 
emme. Keskeistä organisaatiokulttuurien kehittämisessä on, että oppimisprosesse-
ja aletaan tunnistaa myös tilanteissa, joissa niitä harvemmin huomataan. Wengerin 
mukaan tietyn yhteisön toimintatavat ovat sen yhteisön oppimishistorian tulosta. 
Kun jokin sosiaalinen rakenne muuttuu, silloin myös tapahtuu oppimista. Lisäksi 
hän tarkastelee identiteetin merkitystä oppimisessa. Oppimisen tehokkuus riip-
puu hänen mukaansa siitä, miten koulutussuunnitelma kutsuu identiteetin osaksi 
koulutusta. Oppimista tapahtuu parhaiten silloin, kun koulutukseen osallistuvat, 
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esimerkiksi yliopisto-opiskelijat, voivat itse osallistua koulutuksen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. 

Edgar Schein (1992) koskettaa myös organisaation käytännöllisiä puolia pu-
humalla organisaatiokulttuurista. Organisaatiokulttuurilla Schein (1992) tarkoit-
taa ”perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt 
oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen 
liittyviä ongelmia. Tämä malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää 
perusteltuna ja siksi opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana 
havaita, ajatella ja tuntea.” Scheinin (1992) mukaan organisaatiokulttuurin pe-
rusolemus on tiedostamaton ja jäsenilleen näkymätön tapa reagoida asioihin. Se 
on kuin ilmaa, jota hengitämme. Jos näkymätön halutaan tehdä näkyväksi, siihen 
on käytettävä erityisiä keinoja. Eräs tapa tehdä organisaatiokulttuuri näkyväksi 
on tuoda peiliksi toisenlaisia tapoja toimia. Tällöin myös oma tapa toimia tu-
lee, joskus konfliktin kautta, näkyväksi. Näiden perusoletusten lisäksi organisaa-
tiokulttuuriin kuuluu Scheinin (1992) mukaan ”artefaktit”, joita ovat ihmisten 
rakentama fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä arvot, jotka yhteisön jäsenet 
jakavat. Organisaation arvot kertovat, miten asioiden pitäisi olla. Organisaatio-
kulttuuri on Scheinin (2001) mukaan hyvin pysyvä ja sitä on vaikeaa muuttaa. 
Organisaation ja sen kulttuurin funktio onkin pitää yllä pysyvyyttä ja antaa sen 
jäsenille turvaa. Siksi nopeat organisaatiomuutokset aiheuttavat jäsenilleen epä-
varmuuden tunnetta.

Systeemiajattelua organisaatioiden kehittämiseen on tuonut mm. Peter Senge 
(1990). Sengen mukaan on kiinnitettävä huomio organisaation sisäisiin moni-
mutkaisiin, dynaamisiin toimintajärjestelmiin. Senge (1990) tarkoittaa oppivalla 
organisaatiolla organisaatiota, joka aktiivisesti kehittää omaa kykyään luoda tu-
levaisuuttaan. Oppiva organisaatio oppii omasta toiminnastaan ja pystyy enna-
koivasti suhteuttamaan toimintansa muuttuvaan ympäristöön. Sengen mukaan 
oppivan organisaation viisi osa-aluetta ovat (suomennokset Sarala & Sarala 2001): 
itsehallinta (personal mastery), toimintaa ohjaavat kollektiiviset ja yksilölliset 
mentaaliset mallit (mental models), toimintaa ja tulevaisuutta koskeva yhteises-
ti muodostettu ja jaettu käsitys (shared vision), tiimioppiminen (team learning) 
sekä systeemiajattelu (systems thinking).

Itsehallinnan käsitteellä Senge (1990) haluaa korostaa sitä, että oppivan orga-
nisaation työntekijöiden täytyy voida itse vaikuttaa omaan oppimiseensa. Lisäksi 
organisaatio voi oppia ainoastaan oppivien yksilöiden kautta. Oppivat yksilöt ei-
vät kuitenkaan riitä, vaan organisaation oppiminen vaatii oppivia tiimejä. Sen-
gen (1992) mukaan ihmisillä on tarve koordinoituun yhteistoimintaan ja tiimien 
avulla yhteistä oppimista voidaan tehostaa. Yhteistoiminnallisen oppimisen peri-
aatteet ovat hyvin samansuuntaisia tiimioppimisen kanssa, ja yhteistoiminnallisen 
oppimisen alalla on kehitetty paljon menetelmiä, joiden avulla turvataan tiimissä 
oppiminen (Sahlberg & Sharan 2002a).

Mentaaliset mallit (Sengen kolmas osa-alue), on alun perin Ulrich Neisserin 
(1976) kognitiiviseen psykologian alalla esittämä käsite. Neisserin (mt.) mukaan 
mentaalisten mallien avulla ihminen havaitsee ja tulkitsee maailmaa. Mentaaliset 
mallit ovat syntyneet oppimisen tuloksena ja olemme usein tietämättömiä niiden 
vaikutuksista. Esimerkiksi keskustelu toisten ihmisten kanssa – ja erityisesti eri-
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laisesta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa – tuo näkyväksi omat ajattelutavat, 
jotka huomaamatta ohjaavat omaa toimintaa. 

Neljäs osa-alue Sengen (1990) mallissa, yhteisesti muodostettu ja jaettu visio, 
korostaa yhteisen tavoitteen merkitystä organisaatiossa. Yhteisen vision kehittely 
ja tiedostaminen vaatii riittävästi työstämistä ja avointa keskustelua. 

Systeemiajattelun soveltaminen akateemiseen opetuksen kehittämiseen tar-
koittaa sitä, että on kiinnitettävä huomiota hyvin monentasoisiin asioihin. Ope-
tuksen laatuun vaikuttavat yksittäisten opettajien ja opiskelijoiden taitojen lisäksi 
esimerkiksi se, miten organisaatio tukee opetustyötä, miten sitä arvostetaan tai 
miten laitoksilla ja tiedekunnissa nähdään opetuksen kehittäminen yhteiseksi tär-
keäksi asiaksi. Myös johdon rooli opetuksen kehittämisen tukemisessa on keskei-
nen. Hyvä esimerkki opetuksen kehittämiseen liittyvästä organisatorisesta muu-
toksesta Helsingin yliopistossa on se, että jokaisessa tiedekunnassa on opetuksesta 
vastaava varadekaani. Samoin Helsingin yliopistossa on vuodesta 2000 ollut ope-
tuksesta vastaava vararehtori. Pedagogisen johtamisen tärkeydestä kertoo myös se, 
että Helsingin yliopiston viimeisin (2007−2008) suoritettu kansainvälinen koulu-
tuksen arviointi kohdennettiin erityisesti pedagogisen johtamisen toteutumiseen 
(Saari & Frimoding 2008).

Organisaatiokulttuurin kehittämisessä on yksilötasolla kyse sen jäsenten asen-
teiden ja toimintatapojen muutoksesta. Sosiaalipsykologiassa on asenteiden muu-
tosta ymmärretty kognitiivisen dissonanssin teorian avulla. Asenteet koostuvat 
tiedollisesta, emotionaalisesta ja toiminnallisesta komponentista. Muuttamalla 
jotakin näistä asenteen osista ihminen pyrkii muuttamaan muitakin osia, koska 
hän ei halua kokea sisäistä ristiriitaa esimerkiksi tietonsa ja toimintansa välillä. Te-
hokkaaksi tavaksi muuttaa asenteita on osoittautunut toiminnallinen lähestymis-
tapa, jossa ensin pyritäänkin muuttamaan toimintaa ja sitä kautta emotionaalista 
ja tiedollista asenteen osaa. Jos ihmiset ovat kokeneet uuden toimintatavan hyväksi 
(emotionaalinen ja toiminnallinen asenteen osa), he muuttavat helpommin myös 
tiedollista asennoitumista asiaan, esimerkiksi ottavat vastaan uutta tietoa. (Festin-
ger 1957; Eagly & Chaiken 1993). 

Tämä lähestymistapa on vastakkainen esimerkiksi Angela Hon ja hänen kol-
legoidensa (Ho 2000; Ho, Watkins & Kelly 2001) esittämän mallille. Heidän mu-
kaansa ensin tapahtuu opettajien uskomusten muutos ja sitten vasta käytännön 
toiminnan tasolla tapahtuva muutos. Guskey (1986) puolestaan esittää, että vasta 
kun opettaja näkee opiskelijoiden toiminnassa tapahtuneen muutoksen oman toi-
minnan muutoksen seurauksena, hänen vakuuttuu oppimis- ja opetusnäkemys-
tensä muutoksen tarpeellisuudesta. 

Ryhmien käyttöä yksilön muutoksen apuna on tutkittu sosiaalipsykologiassa, 
ja lähestymistapa on laajasti käytössä esimerkiksi alkoholisti- ja laihdutusryhmis-
sä. Lewin havaitsi 1930-luvulla Yhdysvalloissa tehdyissä sosiaalista muutosta kä-
sittelevissä toimintatutkimuksissa, että yksilöiden on helpompaa muuttua, jos he 
kuuluvat ryhmään ja tekevät ryhmäpäätöksen muuttumisesta. Jos ryhmän nor-
mit ensin muuttuvat, yksilöiden on muututtava sopeutuakseen ryhmään. Jos taas 
yritetään vaikuttaa pelkästään yksilöön, hänen on muututtava eri suuntaan kuin 
mitkä ryhmän normit ovat. (Deutsch 1990; Lewin 1951; Schellenberg 1988.)
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�.�.�  Kooste osatutkimus I:n teoreettisesta viitekehyksestä

Tässä osatutkimuksessa yhteisöllinen oppiminen ja sosiokonstruktivistinen op-
pimiskäsitys toimivat oppimiseen liittyvänä viitekehyksenä. Yhteistoiminnallinen 
oppiminen tarjoaa työhön ryhmädynamiikkaan perustuvaa tietoa siitä, miten 
oppiminen tulisi organisoida yhteistyötä edistäväksi ja mahdollisimman tasa-ar-
voiseksi. Organisaation kehittämiseen liittyen tässä työssä keskeisiä ovat Lewinin 
teoria yhteisö- ja ryhmätason muutoksesta, jolloin yksilönkin on helpompi muut-
taa toimintatapojaan ja asenteitaan ryhmän mukaan. Muutoksen aikaansaamisek-
si nojaudutaan Festingerin kognitiivisen dissonanssin teoriaan (Festinger 1957) 
ja Wengerin käytäntöyhteisöjä koskevaan teoriaan (Wenger 1998) ja lähestytään 
muutosprosessia vaikuttamalla samanaikaisesti sekä toiminnan että ajattelun ta-
solla. 

Organisaatiokulttuurin muuttamista jäsentää Scheinin (1992) käsitys toisaalta 
organisaatiokulttuurin pysyvyydestä ja todellisen muutoksen hitaudesta sekä or-
ganisaatiokulttuurin tiedostamattomasta ja tiedostetusta puolesta. Organisaatio-
kulttuurin muuttaminen tulee tapahtua samaan aikaan monella organisaatiosys-
teemin tasolla (yliopistossa yksilö-, työryhmä-, oppiaine-, laitos-, tiedekunta- ja 
yliopistotasolla) (Senge 1990). Oheisessa taulukossa on vielä koottuna tämän osa-
tutkimuksen taustateoriat.

Taulukko 3. Osatutkimus I:n taustateoriat

Oppimiseen ja opettamiseen liittyvät teoriat 

 • sosiokonstuktivistinen oppimiskäsitys (Vygotski, Berger & Luckman, Säljö)

 • oppimisen yhteisöllisyys (Hakkarainen ym., Bruffee)

Yhteistoiminnallisen oppiminen (Johnson & Johnson, Deutsch)

 • positiivinen keskinäisriippuvuus

 • yksilöllinen vastuu

 • vuorovaikutteinen viestintä ja sos.taitojen harjoittelu

 • oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi

Teoriat organisaation muutoksesta

 • toimintatapoja muuttamalla muutetaan tehokkaasti sekä niitä että niihin liittyviä 

 • asenteita (Festinger: kognitiivisen dissonanssin teoria; Wenger: Käytäntöyhteisöt)

 • ryhmämuotoinen työskentely tehokas asenteen ja toiminnan muutoksessa (Lewin) 

Teoriat organisaatiokulttuurista – organisaatiokulttuurin piirteet

 • pysyvyys (Schein)

 • tietoista ja tiedostamatonta (Schein)

 • toimintatavat keskeisiä (Wenger)

 • systeemiajattelu (Senge)
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4.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän osatutkimuksen tavoite on sekä teoreettinen että käytännöllinen. Tavoit-
teena on luoda yhteistoiminnallinen oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämi-
sen teoreettinen malli. Tässä osatutkimuksessa on luotu synteesi yhteistoiminnal-
lisen oppimisen, yhteisöllisen oppimisen ja organisaation kehittämisen teorioista 
ja kehitetty malli siitä, miten näitä teorioita voidaan soveltaa opetuksen kehittämi-
seen akateemisessa ympäristössä. Soveltavan osatutkimuksen tuloksena saadaan 
tietoa näiden lähestymistapojen käyttökelpoisuudesta yliopisto-opetuksen ja laa-
jemminkin oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämiseen. 

Tämän osatutkimuksen tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen sekä organisaation 
kehittämisen teorioita sovellettiin kehittämishankkeessa?

2. Miten organisaation oppimis- ja opettamiskulttuuri muuttui kehittämisen 
tuloksena?

3. Minkälaisten vaikutusmekanismien kautta organisaation oppimis- ja opet-
tamiskulttuurissa tapahtui muutosta?

4. Minkälainen on empirian pohjalta tarkentunut yhteistoiminnallinen oppi-
mis- ja opettamiskulttuurin kehittämisen malli?

4.3 Yhteistoiminnallisen kehittämisen malli4

Tässä luvussa kuvaan osatutkimus I:n toimintatutkimuksellisen osuuden ja miten 
viisivuotisen kehittämisprosessin kuluessa luotiin yhteistoiminnallisen kehittämi-
sen teoreettinen malli. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan Kuulan (1999) mukaan 
tutkimusprosessia, joka suuntautuu käytäntöön, pyrkii muutokseen ja jossa tut-
kittavat osallistuvat tutkimusprosessiin. Toimintatutkimuksella on yhteistoimin-
nallisen oppimisen tavoin juurensa sekä John Deweyn pragmatismissa että Kurt 
Lewinin 1940-luvun tutkimuksissa (Heikkinen 2001). Heikkisen (2006) mukaan 
toimintatutkimus perustuu usein johonkin interventioon ja muutoksen tavoite on 
yleensä käytännönläheinen. Toimintatutkimus voi osallistaa yhteisön jäsenet mu-
kaan hyvin voimakkaasti tai voi perustua enemmänkin yksilöiden itsereflektioon, 
jossa ei pyritä yhteisötason kriittiseen tai emansipatoriseen muutokseen (Kemmis 
1994). Kuitenkin kaikessa toimintatutkimuksessa on tärkeää reflektio – pohdis-
keleva tutkiminen. Lewinin aikoinaan kehittämää reflektiivisen kehän ideaa ovat 
edelleen kehittäneet mm. Carr & Kemmis (1986). Yksinkertaistettuna kyse on 
toiminnallis−tutkimuksellisesta prosessista, joka etenee kehämäisesti tai spiraali-
maisesti vaiheesta toiseen. Vaiheet ovat seuraavat: suunnittelu – toteutus – havain-
nointi – reflektointi – uudelleen suunnittelu jne. (Heikkinen 2001).

Tätä osatutkimusta voidaan pitää yhteisöllisenä ja osallistavana toimintatutki-
muksena. Pedagoginen koulutus on sen keskeisin interventio ja yhteistoiminnalli- 

4 Tämän luvun teksti pohjautuu osittain julkaisuun Repo-Kaarento  & Levander 2004.
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suus se peili, jota vasten yliopiston toimintakulttuuria on lähdetty muuttamaan ja 
tutkimaan. Lewinin (1948) mukaan hyvä tapa tutkia sosiaalisia ilmiöitä, on yrittää 
muuttaa niitä. Muutoksen avulla tulee näkyviin piilevät toimintatavat ja sosiaaliset 
rakenteet. Kasvatustieteellisesti mielenkiintoista on, minkälaiset pedagogiset toi-
mintatavat ja käsitykset interventiossa tulevat näkyviin. (Heikkinen 2006.)

Toimintatutkimuksellisen lähestymistavan toteutus dokumentoitiin huolel-
lisesti. Tein tutkijana muistiinpanoja prosessista sekä keskusteluista opettajien ja 
opiskelijoiden kanssa. Kehittämishankkeen aikaiset tiedekunnan opetushallintoon 
liittyvät muistiot säilytettiin, samoin kirjoitukset ja keskustelut, joita hankkeesta 
käytiin ammatillisissa lehdissä ja opiskelijalehdissä (esim. Agronomiliitto, opiske-
lijajärjestöjen lehdet ja Yliopistolainen). Haastattelin (osa nauhoitettu) kolmena 
ensimmäisenä vuonna kaikki koulutukseen osallistuvat ennen koulutusta ja sen 
jälkeen. Osallistujat täyttivät myös itsetuntoon, oppimis- ja opettamiskäsityksiin ja 
omiin oppimistavoitteisiinsa liittyviä lomakkeita. Lisäksi kaikki koulutukseen liit-
tyneet kirjalliset tehtävät (oppimispäiväkirjat jokaisen lähiopetusjakson lopuksi ja 
kehittymisesseet koko koulutuksen lopuksi) on säilytetty. Osallistujat olivat tietoi-
sia siitä, että hankkeen tilaisuuksien yhteydessä kerättyjä dokumentteja käytetään 
tutkimusaineistona, kuitenkin niin, että yksittäisten henkilöiden henkilöllisyys ei 
tule esille. Aineiston kerääminen palveli tutkimuksen lisäksi kehittämishankkeen 
tavoitteiden ja työtapojen kehittelyä sekä hankkeen edistymisen arviointia. 

Edellä mainitut lähteet ovat olleet pohjana seuraavassa hankkeen kuvauksessa. 
Kerron ensin (luku 4.3.1) tähän osatutkimukseen liittyvän kehittämishankkeen 
taustan ja lähtökohdat sekä kuvaan kehittämisprosessia ja tutkimuksellisen näkö-
kulman hahmottumista. Kuvauksessa on tärkeää oman ajatteluni ja kiinnostuk-
senkohteitteni esittely ja reflektio, koska sekä kehittämishanke että siihen liittyvä 
toimintatutkimus ovat vahvasti sidoksissa tapaani jäsentää oppimista, opetusta ja 
organisaatiokulttuurin kehittämistä. Tältä pohjalta olen luonut alustavan yhteis-
toiminnallisen oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämisen mallin. Teorian ja 
lähtökohtien pohjalta luodun kehittämismallin ja tutkimushypoteesit esittelen lu-
vussa 4.3.2. Luvuissa 4.3.3−4.3.6 kuvaan toimintatutkimuksen kulkua ja taustalla 
vaikuttaneiden teorioiden soveltamista käytäntöön. Luvun 4.3.6 lopussa on vielä 
kooste taustateorioiden soveltamisesta kehittämishankkeessa (taulukko 7).

�.�.�  Opetuksen kehittämishanke Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa – kehittämisen lähtökohdat

Helsingin yliopistossa opetuksen kehittäminen aktivoitui 1990-luvun puolivälin 
jälkeen, ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen on ollut yksi edellä-
kävijä tässä kehittämistyössä. (Repo-Kaarento & Levander, 2004). Tiedekunnan 
opetuksen kehittämistoimikunta aloitti toimintansa vuonna 1995 ja opetustaito-
toimikunta vuonna 1996. Vuosina 1995−1997 tiedekunnan taloustieteen laitoksel-
la ja yleisen kemian laitoksella toteutettiin Laadusta tinkimättä -koulutusta, jonka 
tavoitteena oli opetuksen kehittäminen. Syksyllä 1997 maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti käynnistää koko tiedekuntaa koskevan 
systemaattisen opetuksen kehittämishankkeen tiedekunnan opetuksen kehittä-
mistoimikunnan aloitteesta. 
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Hankkeen alustaviksi tavoitteiksi muotoiltiin oppimis- ja opettamiskulttuu-
rin muuttaminen sekä siirtyminen asteittain projektimaiseen opiskeluun5. Op-
pimis- ja opettamiskulttuurin muuttamiseen katsottiin koostuvan oppimis- ja 
opettamiskäsitysten kehittämisestä sekä oppimiseen ja opettamiseen liittyvien 
toimintatapojen monipuolistamisesta. Myös opiskelijakeskeisyyden lisääminen 
katsottiin tärkeäksi. Opiskelijakeskeisyydellä tarkoitettiin sitä, että opettamisen 
sijaan kiinnitetään huomio opiskelijoiden oppimiseen ja että opiskelijat otetaan 
opintojen alusta alkaen osaksi tiedeyhteisöä (ks. esim. Prosser & Trigwell, 1999). 
Koska tiedekunnan yksiköiden koossa ja toimintakulttuurissa oli suurta vaihtelua, 
hankesuunnitelmassa korostettiin, että oppimiskulttuurin muutos luodaan kun-
kin yksikön/laitoksen lähtökohdista käsin6.

Tiedekunnan hanke sai resursseja Helsingin yliopiston opintojen kehittämis-
yksiköltä, mikä mahdollisti kokopäiväisen vastuuhenkilön palkkaamisen. Minut 
valittiin hoitamaan tätä tehtävää 23.2.1998 alkaen, ja hoidin tehtävää 2.7.2001 
asti. Hankkeen loppuvaiheessa (3.7.2001–31.12.2002) sijaisinani toimivat MMT 
Lena Levander ja MMM Minna Mikkola. Helsingin yliopiston määräraha kattoi 
myös henkilöstön pedagogiseen koulutukseen tarvittavat menot sekä mahdollisti 
joidenkin koko tiedekunnalle tarkoitettujen tilaisuuksien järjestämisen ja asian-
tuntijoiden palkkaamisen. Lisäksi kukin pedagogiseen koulutukseen osallistunut 
henkilö sai käyttää pienen summan rahaa täydennyskoulutukseen tai opetusma-
teriaalin hankintaan. Joinakin vuosina pedagogisessa koulutuksessa olleille opet-
tajille tarjottiin lisäksi mahdollisuus osallistua erilliselle esiintymistaidon intensii-
vikursseille. 

Hankkeen yleiset tavoitteet noudattivat Helsingin yliopiston silloisen 
(1998−2000) opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman suuntaviivoja. Hank-
keen erityiseksi painopisteeksi muodostui yhteisöllinen opetuksen kehittäminen. 
Tämä painotus liittyi seuraavaan neljään tekijään: 

• Hankkeen tavoite oli koko tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurin 
kehittäminen. 

• Hankkeen alustavissa suunnitelmissa oli projektityöskentelyyn sekä 
opiskelijoiden ja opettajien vertaistukeen liittyviä tavoitteita, jotka edel-
lyttävät yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. 

• Opetuksen kehittämishankkeen tuli perustua oppimisen tutkimuksen 
tuottamaan viimeisimpään tietoon. Juuri oppimisen yhteisöllinen luon-
ne oli sen aikaisen kasvatustieteellisen ja oppimiseen liittyvän tutkimuk-
sen tärkeä kiinnostuksen kohde. 

• Oma kiinnostukseni hankkeen vastuuhenkilönä yhteistoiminnalliseksi 
oppimiseksi kutsutun pedagogisen lähestymistavan soveltamiseen yli-
opisto-opetuksessa.

5 Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hanke-esitys 14.10.1997.
6 Ks. ed. viite
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Vaikka Helsingin yliopistossa yliopisto-opettajille oli tarjottu pedagogista kou-
lutusta jo 1970-luvulta, systemaattinen ja laaja-alaisempi koulutus käynnistyi 
vuonna 2000. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta olikin lääketieteellisen 
tiedekunnan kanssa edelläkävijöitä tässä systemaattisessa opettajien kouluttami-
sessa. Erityistä maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnan koulutuksessa oli, että 
osallistujiksi toivottiin myös laitoksen tutkijoita sekä opiskelijoiden edustusta. 
Hankkeen alusta alkaen maatalouskirjasto ja metsäkirjasto (myöhemmin Viikin 
tiedekirjasto) halusivat osallistua hankkeeseen ja päivittää myös kirjaston edus-
tajien pedagogista tietämystä osallistumalla hankkeen koulutukseen ja tilaisuuk-
siin.

Lähdin kehittämishankkeeseen oppimaan prosessikouluttamisen ja – kehittä-
misen ajatuksia. Hankkeeseen osallistuneet opettajat, opiskelijat ja muu henki-
lökunta sekä tiedekunnan kulloinkin nimitetty opetuksen kehittämistoimikunta 
olivat mukana luomassa tätä yliopisto-opetuksen kehittämisen mallia. Samaan 
aikaan yliopisto-opetukseen liittyvä muu kehitystyö (yliopistoportfolion tulo 
osaksi opettajien viran-täyttöä ja akateemisen pätevyyden arviointia, koulutuk-
sen ja tutkintojen laadun arviointi, opetustaidon arviointi virantäytössä jne.) vai-
kutti kehittämistyöhön. 

Kulttuurin muutos vaatii sekä ajattelun että toiminnan muutosta. Tässä kehit-
tämishankkeessa lähdettiin muuttamaan samanaikaisesti sekä ajattelua että toi-
mintaa. Pedagogisessa koulutuksessa sekä hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa 
käytettiin aina yhteistoiminnallisia työskentelytapoja, jossa vuorottelivat yksilöl-
linen työskentely, pienryhmä- ja suurryhmätyöskentely. Tiedekunnan opettajia 
tuettiin työskentelemään sekä koulutuksessa muodostetuissa pienryhmissä että 
oman oppiaineensa ja laitoksensa luonnollisissa ryhmissä. Tämän verkostoitu-
neen työskentelytavan avulla tavoiteltiin sitoutumista yhteiseen kehittämiseen.

Yhteistoiminnallisuus toimi siis sekä tavoitteena että muutoksen välineenä. 
Sen merkitys työkaluna yhteisöllisissä muutoksissa tarkentui kehittämisen aikana. 
Myös kasvatustieteessä ja yliopistopedagogiikassa oli samoihin aikoihin alkanut 
vaikuttaa yhteisöllisen oppimisen ajatukset. Yhteisöllisyys levisi myös yliopistossa 
ja opettajat kehittivät yhteisöllistä oppimista hyödyntäviä oppimisympäristöjä. 

Alun perin olin kiinnostunut siitä, miten yhteistoiminnallista oppimista voisi 
soveltaa yliopisto-opetuksessa. Olin saanut positiivisia kokemuksia aikuiskoulu-
tuksen parista sekä pienimuotoisesta kokeilusta Helsingin yliopiston sosiaalipsy-
kologian laitokselta. Hypoteesini oli, että ryhmien systemaattinen käyttö voisi mo-
nipuolistaa ja laadullisesti kehittää yliopisto-opiskelua. Toisaalta arvelin yliopiston 
yksilöllisyyttä ja yksilöiden välistä kilpailua suosivan toimintakulttuurin tuovan 
erityishaasteita yhteistoiminnallisen oppimisen soveltamiseen. 

Koska hankkeen tavoitteena oli oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittäminen 
(Hanke-esitys 1997), tarvittiin organisaation kehittämiseen liittyviä teorioita sekä 
taitoa soveltaa näitä teorioita. Lisäksi tarvittiin tietoa yliopistopedagogiikasta, jo-
hon liittyvä tutkimus alkoi kehittyä voimakkaasti samaan aikaan hankkeen kanssa. 
Hankkeen ohjaamista voikin kuvata virrassa liikkumiseksi. Kuvaan tässä mahdol-
lisimman tarkkaan, mitkä eri teoreettiset tausta-ajatukset sekä käytännön puitteet 
ovat vaikuttaneet hankkeen etenemiseen, jotta lukija voi arvioida tutkimuksen 
johtopäätösten koherenttiutta.
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Yliopistopedagogiikassa oli hankkeen alkaessa siirrytty tuomaan systemaatti-
semmin esiin konstruktivistista oppimiskäsitystä (Rauste-von Wright ym. 2003; 
Lonka 1997; Lindblom-Ylänne 1999; Biggs 2003). Juonto-hankkeen tavoitteisiin-
kin otettiin siirtyminen kohti konstruktivistista oppimiskäsitystä. Tällöin kon-
struktivistinen oppimiskäsitys miellettiin laajasti kuvaamaan sitä kognitiivisen 
psykologian käsitystä, että oppiminen on tiedon aktiivista prosessointia (ks. esim. 
Säljö 2001; Tynjälä, Heikkinen & Huttunen 2005) ja yliopisto-opetuksen tehtävänä 
on tukea opiskelijan aktiivista työskentelyä.

�.�.�  Alustava kehittämismalli ja tutkimushypoteesit

Teoreettisen taustan ja maatalous-metsätieteellisen kehittämishankkeen lähtökoh-
tien ja tavoitteiden pohjalta loin tätä osatutkimusta sekä kehittämishanketta ohjaa-
van alustavan yhteistoiminnallisen kehittämismallin. Taulukkoon 4 on yhdistetty 
tutkimuksen teoriatausta niihin oletuksiin, jotka hankkeen käynnistyessä liittyivät 
toisaalta hankkeen vaikutuksiin ja toisaalta hankkeen vaikutusmekanismeihin. 
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Taulukko 4. Yhteistoiminnallinen oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämismalli

Osatutkimus I:n 
taustateoriat

Oletukset 
vaikutusmekanismeista

Oletukset 
vaikutuksista

Oppimiseen ja 
opettamiseen liittyvät 
teoriat 
  • sosiokonstuktivistinen 

oppimiskäsitys 
(Vygotski, Berger & 
Luckman, Säljö)

  • oppimisen yhteisöllisyys 
(Hakkarainen ym., 
Bruffee)

Opettajat ja opiskelijat 
tulevat tietoisiksi oppi-
miskäsityksistään ja saavat 
tietoa erilaisista oppimiseen 
ja opettamiseen liittyvistä 
teorioista.

Vähittäinen oppimis- ja 
opettamiskäsitysten 
muutos.

Yhteistoiminnallisen 
oppiminen (Johnson & 
Johnson, Deutsch)
  • positiivinen 

keskinäisriippuvuus
  • yksilöllinen vastuu
  • vuorovaikutteinen 

viestintä ja sos.taitojen 
harjoittelu

  • oppimisen ja ryhmän 
toiminnan arviointi

Kynnykset erilaisten toimi-
joiden välillä madaltuvat 
Organisaation jäsenten 
heterogeenisuus ja voima-
varat saadaan paremmin 
käyttöön.
Yhteistyö opetuksen alalla 
lisääntyy
Yhteisistä tavoitteista neu-
vottelu, lisää sitoutumista 
tavoitteisiin.

Yhteistyö opetuksen alalla 
lisääntyy.

Yhteistoiminnallinen 
oppimiskulttuuri koetaan 
vaikeaksi soveltaa yliopis-
tossa, koska se poikkeaa 
liikaa yliopiston vallitse-
vasta oppimis- ja opetta-
miskulttuurista.

Teoriat organisaation 
muutoksesta
  • toimintatapoja 

muuttamalla muutetaan 
tehokkaasti sekä niitä 
että niihin liittyviä 
asenteita (Festinger: 
kognitiivisen 
dissonanssin 
teoria; Wenger: 
Käytäntöyhteisöt)

  • ryhmämuotoinen 
työskentely tehokas 
asenteen ja toiminnan 
muutoksessa (Lewin) 

Yhteistoiminnallinen op-
piminen koetaan tehok-
kaaksi tavaksi oppia ja sen 
tarjoamia työtapoja otetaan 
käyttöön.

Toimintatapojen muutos 
tukee myös käsitteellistä 
muutosta.

Ryhmän tuki ja toisten 
sitoutuminen lisää moti-
vaatiota.

Vähittäinen organisaation 
oppimis- ja opettamis-
kulttuurin (käsitykset ja 
toimintatavat) muutos. 

Teoriat organisaatio-
kulttuurista – organisaatio-
kulttuurin piirteet
  • pysyvyys (Schein)
  • tietoista ja 

tiedostamatonta 
(Schein)

  • toimintatavat keskeisiä 
(Wenger)

  • systeemiajattelu (Senge)

Koko organisaatiota koske-
va hanke tukee muutosta.
Koko organisaatiota koske-
va hanke nostattaa muutos-
vastarintaa.

Vähittäinen organisaation 
oppimis- ja opettamis-
kulttuurin (käsitykset ja 
toimintatavat) muutos. 
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�.�.�  Yhdessä kohti tavoitteita 

Hankkeen tavoitteet tarkentuivat hankkeen vastuuhenkilön, opetuksen kehittämis-
toimikunnan ja hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden yhteisten keskustelujen 
pohjalta. Dialogia ja kriittistä keskustelua käytiin monissa hankkeeseen liittyvissä 
tilaisuuksissa. Hankkeen tuottaman oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämisen 
suunta kuvattiin toukokuussa 1999 seuraavasti:

Taulukko 5. Juonto-hankkeen kehittämisen suunta

opettajalähtöinen ¦ opiskelijalähtöinen

passiivinen omaksuminen (be-
havioristinen oppimiskäsitys) ¦

aktiivinen tutkiminen
(konstruktivistinen oppimiskäsitys)

yksilöllinen oppimisprosessi ¦ yhteisöllinen oppimisprosessi

oppiaineperustainen
¦

monitieteinen ja ilmiökeskeinen, 
lähtökohtana todellisuudesta nousevat 
ongelmat

Näkyvin osa hanketta oli vuoden kerrallaan kestävä kuuden opintoviikon laajuinen 
(240 h) pedagoginen koulutus. Sen toteuttamisen keskeinen periaate oli koko hen-
kilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoinen osallistaminen. Tiedekuntaneuvoston 
päätöksen mukaan kaikki laitokset osallistuvat pedagogiseen koulutukseen vuo-
ron perään, kahdesta kolmeen laitosta kerrallaan (ks. taulukko 6). Laitokset saivat 
itse päättää, missä vaiheessa ja ketkä laitokselta osallistuvat koulutukseen. Osallis-
tuminen oli siten osittain vapaaehtoista. Koulutukseen osallistui myös laitoksen 
tutkijoita ja opiskelijoita sekä osanottajia tiedekuntaa palvelevista kirjastoista. 

Ensimmäinen pedagogiseen koulutukseen osallistunut koulutusryhmä antoi 
hankkeelle nimen ”Juonto”. Juonto tarkoittaa maa- ja metsätaloudessa käytettävää 
työkalua, jonka avulla saadaan siirrettyä painavia esineitä. Juonto toimikin oival-
lisena kielikuvana hankkeelle, jossa tavoiteltiin huomattavaa oppimis- ja opetta-
miskulttuurin muutosta. 

Juonto-hankkeen osa-alueet olivat seuraavat:
1. Pedagoginen koulutus laitosten henkilökunnalle ja opiskelijaedustajille. 
2. Tiedekunnan opettajien pedagoginen konsultointi ja koulutus sekä hankkeen 

etenemistä seuraavat ja kehittävät koulutustapahtumat tiedekunnassa. 
3. Opiskelijoiden ohjaaminen uuteen oppimiskulttuuriin. 
4. Oppimisen ja opetuksen laadun kartoitus ja arviointi. 
5. Yhteistyö tiedekunnan muiden opetuksen kehittämishankkeiden kanssa. 
6. Verkostoituminen opetuksen kehittäjien kanssa kotimaassa ja ulkomailla. 
7. Hankkeen arviointi ja jatkotoimenpiteet. 

Tärkeimmän ja näkyvimmän osan hankkeesta muodosti pedagoginen koulutus 
laitosten henkilökunnalle ja opiskelijaedustajille sekä kirjastohenkilökunnalle. 
Koulutus kuvataan seuraavassa mahdollisimman tarkkaan, koska siinä on sovel-
lettu yhteistoiminnallisen oppimisen mallia.
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�.�.�  Pedagoginen koulutus

Koulutuksen tavoitteet
Pedagogisen koulutuksen tavoitteena oli oppimiseen ja opettamiseen liittyvän ajat-
telun jäsentyminen ja kehittyminen uusimman oppimista ja opettamista koskevan 
tutkimustiedon näkökulmasta. Tavoitteena oli myös antaa osallistujille mahdolli-
suus kokea erilaisia oppimisen ja opettamisen työskentelymenetelmiä. Osallistu-
jien oman opetuksen sisältöalueet, pedagoginen osaaminen ja kokemukset olivat 
koulutuksen lähtökohta. Prosessia ohjasi osallistujien omat pedagogiset kysymyk-
set ja konkreettiset tarpeet. Pedagogisen ajattelun kehittymistä tuettiin monin eri 
tavoin, esimerkiksi teoriaosioiden ja sovellusten pohtimisen, oman työn kehittä-
miseen liittyvien tehtävien ja omien kokemuksien reflektoinnin avulla. 

Kunkin koulutusryhmän oppimistavoitteet asetettiin yhdessä ja tavoitteiden 
toteutumista seurattiin koulutuksen aikana. Koulutus oli joka vuosi hieman eri-
lainen osallistujien tarpeiden mukaan. Kunakin vuonna pyrittiin ottamaan jokin 
ajankohtainen pedagoginen erityisteema enemmän esille, esimerkiksi oppimistyy-
lit ja -strategiat, ongelmalähtöinen oppiminen, tutkiva oppiminen, tietokoneavus-
teiset oppimisympäristöt ja ydinainesanalyysi.

Koulutuksen tavoitteet olivat:
1. Tukea osallistujien opetukseen ja oppimiseen liittyvän ajattelun jäsentymis-

tä ja kehittymistä 
2. Antaa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta 
3. Antaa valmiuksia käyttää opetuksessa konstruktivistisia, yhteistoiminnalli-

sia ja opiskelijalähtöisiä opetusmenetelmiä 
4. Kokea kollegiaalisen ryhmän vaikuttavuus oman oppimisen tukena 

Kouluttajia Juonto-koulutuksessa oli kaksi (ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta, 
jolloin hankeen vetäjä toimi ainoana kouluttajana). Pääkouluttajana toimi hank-
keen vastuuhenkilö (1998–2001 Saara Repo-Kaarento ja 2001–2002 MMT Lena 
Levander) ja hänen työparinaan vuosina 1999–2002 KM Ulla Piekkari. Lähiope-
tusjaksojen välillä kouluttajat olivat käytettävissä pedagogiseen konsultointiin. 
Koulutuksessa käytettiin jonkin verran myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Koulutuksen toteutus 
Koulutuksen toteutus muokkautui vuosittain ja ensimmäinen ryhmä toimi voi-
makkaimmin koulutuksen toimintatapojen kehittämisryhmänä. Vuoden 1999 jäl-
keen koulutuksen rakenne oli seuraavanlainen:

1. Neljä kahden päivän lähiopetusjaksoa (2 ov)
Koulutusohjelman rungon muodosti lähiopetus, joka toteutettiin kaksipäiväisinä 
internaattijaksoina. Näillä jaksoilla työstettiin opetukseen ja oppimiseen liittyviä 
teoreettisia näkökulmia. Koulutuksessa käytettiin yhteistoiminnallisia, osallistujia 
aktivoivia menetelmiä, joita osallistujat saattoivat soveltaa sekä opiskeluun että 
opetustyöhön. Tavoitteena oli hyödyntää osanottajien asiantuntemusta ja koke-
musta mahdollisimman paljon. 
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2. Yksilöllinen pohdinta ja kehittämistyö (2 ov)
Jokainen osallistuja suunnitteli ja toteutti koulutuksen aikana omaan työhönsä 
(opettaminen/oppiminen) liittyvän kehittämishankkeen. Ne esiteltiin koulutuk-
sen loppupuolella ja julkaistiin Juonto-hankkeen www-sivuilla. Hankkeiden suun-
nittelua, menetelmällistä toteutusta ja arviointia tuettiin lähiopetusjaksoilla ja ns. 
ryhmätutkimus-ryhmissä. Jokainen osanottaja piti oppimispäiväkirjaa ja koulu-
tuksen lopussa palautettiin kehittymisessee, joka oli kirjoitettu päiväkirjamerkin-
töjen pohjalta.

3. ‘Ryhmätutkimus’ ryhmien työskentely (1 ov)
Ensimmäisen lähiopetusjakson aikana käynnistettiin ns. ryhmätutkimus (Group 
Investigation; Sharan & Sharan 1992). Siihen liittyen ryhmätutkimus-ryhmät, jois-
sa oli kolmesta viiteen jäsentä, kokoontuivat koko koulutusohjelman ajan. Ryh-
missä osallistujat syventyivät ryhmän valitsemaan pedagogiseen aiheeseen keskus-
tellen ja kirjallisuuteen tutustumalla. Ryhmien toimintaa ohjeistettiin ja ryhmät 
tekivät tapaamisistaan kirjalliset muistiot, jotka he lähettivät vastuukouluttajalle. 
Kouluttaja myös vieraili ryhmissä tarvittaessa. Työskentelyn tulokset esitettiin 
koulutuksen viimeisellä jaksolla koko koulutusryhmälle. Ryhmä toimi myös oman 
pedagogisen kehittämistoiminnan sekä osanottajien oppimiseen ja opettamiseen 
liittyvän kehittymisen tukena.

4. Pedagogiseen kirjallisuuteen tutustuminen (1 ov)
Koulutusohjelman aikana osallistuja tutustui joihinkin keskeisiin pedagogisiin 
teoksiin oman kiinnostuksensa mukaan. Useita opettamista ja oppimista käsitte-
leviä kirjoja hankittiin lainattavaksi. 

Koulutuksen lopuksi sekä ryhmätutkimusryhmät että yksilöt laativat työstään 
kirjalliset raportit. Raportit julkaistiin Juonto-hankkeen www-sivuilla. Kirjallisen 
raportoinnin lisäksi korostettiin hankkeista viestimistä toisille opettajille, opiske-
lijoille ja tiedekunnan ulkopuolelle. Lähes joka vuosi järjestettiin koko tiedekun-
nalle avoin “Oppimisen iloa” -tapahtuma, jossa Juonto-hankkeen pedagogisessa 
koulutuksessa olleet esittelivät yksilöllisiä sekä ryhmien kehittämishankkeita.

Juonto-hankkeen pedagogisen koulutuksen suunnittelussa käytettiin apuna 
ohjaus-ryhmää. Koulutuksen ohjausryhmä koostui ryhmätutkimusryhmien edus-
tajista. Ennen jokaista lähiopetusjaksoa ryhmien edustajat (saattoivat vaihdella 
eri kerroilla) kokoontuivat raportoimaan työnsä etenemisestä sekä ideoimaan ja 
suunnittelemaan seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tämä oli yksi keino huolehtia siitä, 
että koulutus palvelee osallistujien tarpeita. Lisäksi koulutusryhmän jäsenet osal-
listuessaan suunnitteluun ottivat vastuuta koulutuksen toteutuksesta ja samalla 
sitoutuivat siihen paremmin.

Seuraavassa esitellään, miten yhteistoiminnallista oppimista sovellettiin hank-
keen pedagogisessa koulutuksessa.

Yhteistoiminnallisuus koulutuksessa 

1. Tasa-arvoisen oppimisryhmän muodostaminen
Juonto-hankkeen pedagogisessa koulutuksessa eräs keskeinen tavoite oli kaik- 
kien osallistujaryhmien (professorit, muu opetushenkilökunta, tutkijat, opiskeli-
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jat) tasa-arvoinen osallistaminen. Yliopisto on hierarkkinen laitos ja vaikka opis-
kelijat ovat mukana kaikissa yliopiston päättävissä elimissä, he eivät välttämättä 
tunne olevansa tasavertaisia. Laitoksilla myös statusasemat ja roolit saattavat olla 
jähmettyneitä. Juonto-koulutuksessa pyrittiin purkamaan näitä rakenteita ja luo-
maan uusia yhteis-työsuhteita sekä laitosten sisällä että laitosten välillä. Yhteis-
toiminnallisen oppimisen menetelmien avulla huolehdittiin siitä, että kullakin 
ryhmän jäsenellä oli yksilöllinen vastuu ryhmäopiskelussakin ja kaikkien panosta 
tarvittiin yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. 

2. Pienryhmät työmuotona
Juonto-hankkeen pedagogisen koulutuksen keskeinen työmuoto oli vaihtelevien 
pienryhmien (2−4 henkeä) käyttö. Osana lähipäivien työskentelyä pienryhmätyös-
kentely palveli monia tarkoituksia. Koulutuksen alkupuolella lyhyet selvästi rajatut 
keskustelut pienryhmissä varmistivat sen, että 20–40 hengen ryhmien jäsenet tu-
livat toisilleen tutuiksi. Varsinkin ensimmäisillä lähiopetusjaksoilla kouluttajat pi-
tivät tavoitteena, että osanottajat olivat saaneet mahdollisuuden keskustella mah-
dollisimman monen muun osallistujan kanssa. Pienryhmien vaihtelevalla käytöllä 
pyrittiin nopeuttamaan turvallisen oppimisilmapiirin luomista ja vähentämään 
suureen ryhmään luonnostaan liittyvää jähmeyttä. Vaihtuvien ryhmien avulla py-
rittiin myös vähentämään yliopiston hierarkiaan liittyvää epätasa-arvoa. Erityises-
ti yhteistoiminnallinen työskentelymenetelmä, jossa ensin pohditaan käsiteltävää 
asiaa yksin, sitten parin kanssa, sitten mahdollisesti neljän hengen ryhmässä ja lo-
puksi yhdessä kouluttajan johdolla pyrki siihen, että koko ryhmän tasa-arvoinen 
kuunteleminen tuli mahdolliseksi. Kyseessä on Kaganin (1992) yhteistoiminnal-
lisen oppimisen rakenne, jota hän kutsuu nimellä ”think – pair – square – share”. 
Myös ryhmätutkimus-menetelmä perustui pienen ryhmän dynamiikan hyväksi-
käyttöön.

3. Oppimisyhteisön luominen ja tavoitteiden asettaminen
Koulutuksessa koko koulutusryhmä sekä oma ryhmätutkimusryhmä muodostivat 
tärkeän sosiaalisen ympäristön oppimiselle. Yhteisen keskustelun ja neuvottelun 
kautta koulutusryhmässä sovittiin yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä. Yhtei-
set tavoitteet syntyivät hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja osallistujien omien 
tavoitteiden synteesinä. Oppivassa yhteisössä osallistujat ovat oman oppimisensa 
lisäksi vastuussa myös siitä, että tarvittaessa auttavat toisiaan oppimiaan. Tästä 
syystä koulutukseen sitoutuminen oli tärkeää. Kun osallistujat olivat ilmoittautu-
neet koulutukseen, edellytettiin koulutuksen laittamista etusijalle muiden työkii-
reiden kanssa. Työskentelyrauhaa pyrittiin takaamaan myös järjestämällä lähiope-
tusjaksot internaatteina. Tämä oli tärkeää yhteisöllisyyden syntymisen kannalta. 
Osallistujat saattoivat siten luottaa myös toistensa panokseen.

Vaikka sitoutumista koulutusryhmän työskentelyyn korostettiin, oli kullakin 
osallistujalla mahdollisuus vaikuttaa omaan tavoitteenasetteluunsa. Koulutuksen 
mielekkyyden kannalta oli tärkeää, että kehittämistehtävät liittyivät aina jollain ta-
valla koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tai opettajien omaan työhön ja sen 
kehittämiseen.
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4. Yksilöllinen työskentely ja välitehtävät
Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuuluu tärkeänä osana myös yksilöllinen työs-
kentely. Koulutukseen osallistuvat tekivät lähiopetusjaksojen välissä yksilöllisiä 
tehtäviä, jotka palvelivat heidän omaa sekä ryhmätutkimusryhmän kehittämisteh-
tävää. Hankkeen vastuuhenkilö antoi lähiopetusjaksojen välillä tarvittaessa tukea 
ja palautetta tehtävistä. 

5. Oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi
Yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista arvioitiin monipuolisesti kou-
lutuksen aikana. Lähiopetusjaksojen aikana yksilöitä ja ryhmiä ohjattiin arvioi-
maan omaa edistymistään. Lisäksi lähiopetusjaksojen sekä koulutuksen lopussa 
arvioitiin koko ryhmän toimintaa, jolloin kouluttajat ja osallistujat antoivat myös 
toisilleen palautetta. Asian oppimisen edistymisen lisäksi ohjattiin osallistujia ar-
vioimaan myös ryhmän toimintaa ja sen vuorovaikutusta sekä sitä, miten toiminta 
palveli ja edisti oppimista.

Työkaluna ryhmän tapaamisissa käytettiin seuraavaa ”hyvän ryhmätapaamisen 
kulku” -mallia. Malli esiteltiin lähiopetustapaamisissa ja sen pohjalta oli laadittu 
sähköinen lomake. Lomake tuli palauttaa täytettynä kouluttajalle jokaisesta ryh-
mä-tapaamisesta.

Hyvän ryhmätapaamisen kulku (Piekkari & Repo-Kaarento 2002)

1. Virittäytyminen
 Osallistujat jakavat päällimmäiset kuulumiset ja liittyvät ryhmään.
2. Ryhmätapaamisen tavoitteiden asettaminen
 Määritellään keskustellen tapaamisen sisällölliset ja vuorovaikutukselliset 

tavoitteet.
3. Yhteistoiminnallinen työskentely
4. Työskentelyn arviointi ja reflektio
 Sisällöllisten ja vuorovaikutteisten tavoitteiden arviointi.
5. Välityöskentelyn suunnittelu
 Välitehtävät, työnjako ja seuraava tapaaminen
6. Toimintatapojen kehittyminen

Juonto-hankkeen pedagogisen koulutuksen periaatteena oli, että osallistujat saa-
vat omakohtaisesti kokea mahdollisimman monia erilaisia oppimismenetelmiä. 
Painopisteenä oli oppimista aktivoivat ja yhteisöllisyyttä tukevat työtavat. Oma-
kohtainen kokemus uudesta työmenetelmästä opiskelijan roolissa, helpottaa uu-
den menetelmän käyttöönottoa. Opetusmenetelmiä tai toimintatapoja on vaikeaa 
oppia pelkästään kirjoja lukemalla tai luentoa kuuntelemalla. Opetusmenetelmien 
kokemisen jälkeen pysähdyttiin säännöllisesti analysoimaan käytettyä työtapaa, 
jaettiin osallistujien kokemuksia siitä ja pohdittiin kyseisen työtavan soveltamis-
mahdollisuuksia. Tätä työskentelyä havainnollistetaan refleksiivisen työskentelyn 
kehällä kuvassa 2. 
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Kuva 2. Reflektiivisen työskentelyn kehä (Piekkari & Repo-Kaarento 2002)

Koulutuksesta kerättiin systemaattista kirjallista palautetta jokaisella lähijaksolla 
(oppimispäiväkirjat) sekä koulutuksen päätyttyä (koulutuksen arviointilomak-
keet). Jokaisen lähiopetusjakson jälkeen vastuullinen kouluttaja luki ja kommentoi 
osallistujien oppimispäiväkirjat sekä teki arvioivan koosteen koulutuksen etene-
misestä. Kooste lähetettiin kaikille sähköpostilla. Osanottajat kiteyttivät oman op-
pimisprosessinsa tulokset loppuraporteissa ja kehittymisesseissä.

Saadun palautteen pohjalta koulutusta kehitettiin. Alussa muutamat lähiope-
tusjaksot pidettiin Viikin kampuksella, mutta sitoutumisen ja keskittymisen kan-
nalta osoittautui paremmaksi järjestää kahden päivän lähiopetusjaksot internaat-
teina. Tällä haluttiin tietoisesti painottaa työskentelyä, johon sitoudutaan alusta 
loppuun. Viikissä järjestettävän koulutuksen ongelmaksi tuli sama, mikä vaivaa 
kaikkea yliopiston opetustoimintaa: opiskelijat tulevat ja menevät omien aikatau-
lujensa mukaan. Tällainen työskentely ei kuitenkaan ole tehokasta, jos halutaan 
tehdä pitkäjänteistä, ryhmien vuorovaikutukseen perustuvaa oppimistyötä.

Hankkeessa sovellettiin jatkuvan arvioinnin sekä viivästetyn arvioinnin peri-
aatetta. Hankkeen aikana arvioinnin menetelmät vaihtelivat jonkin verran vuo-
sittain. Koulutuksen yhteydessä kirjoitetut oppimispäiväkirjat ja kehittymisesseet7 
ovat osa tutkimusaineistoa. Kahtena ensimmäisenä vuonna kaikki koulutukseen 
osallistuneet haastateltiin koulutuksen alkaessa ja sen päätyttyä. Kerättyä aineistoa 
käytettiin hankkeen jatko-suunnittelun pohjana. Oppimisen iloa – tapahtumissa 
oli esillä postereina koulutukseen osallistuneiden kehittämishankkeita. Tilaisuuk-
sissa käytiin julkista keskustelua hankkeen etenemisestä. Hankkeesta tehtiin myös 
väliraportit Helsingin yliopiston opintojen kehittämisyksikölle.

7 Kehittymisesseitä on käytetty aineistona tutkimuksessa: Levander, L.M. (2001). De-
veloping learning and teaching culture in higher education – what do the development 
essays reveal? Teoksessa Benton, Nena and Richard (toim.), Te Rito o te Matauranga. 
Experiental Learning for the Third Millennium. Vol. 2. Auckland, New Zealand: James 
Henry Maori Research Centre, University of Auckland.

Työskentely
• Yksin

• Yhdessä

Toimintatavan ja vuorovaikutuksen 
reflektointi

• Havainnot tapahtuneesta
• Itsearvioinnit
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Koulutukseen osallistui jokainen tiedekunnan laitos vuorollaan. Yhtenä vuonna 
koulutukseen osallistui kahdesta kolmeen laitosta. Ennen koulutusten alkua kou-
luttaja kävi laitoksilla kertomassa koulutuksesta. Myös laitosten oma henkilökunta 
motivoi toisiaan mukaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen huomattiin, miten tärkeää 
laitoksen johdon sitoutuminen koulutukseen on ja tähän panostettiin seuraavina 
vuosina. Lähes kaikki laitosten johtajat olivatkin aktiivisesti mukana koulutuksessa 
muista kiireistään huolimatta. Samoin ensimmäisen vuoden jälkeen kiinnitettiin 
huomiota siihen, että kerran ilmoittauduttuaan koulutukseen osanottajan odotet-
tiin sitoutuvan ja osallistuvan kaikkiin koulutusjaksoihin. 

Koulutukseen osallistuneet opiskelijat valikoituivat melko satunnaisesti ja 
heidän panoksensa vaihteli vuosittain. Taulukosta 6 voi nähdä vuosittaiset osal-
listumismäärät sekä kunkin laitoksen osallistujien määrän. Yhteensä koulutuk-
seen osallistui 145 henkilöä, joista 128 suoritti koulutuksen loppuun ja sai siitä 
todistuksen. Opintoviikkomäärä vaihteli kolmesta kuuteen suorituksen laajuuden 
mukaan. Suurin osa koulutetuista kuitenkin suoritti koko kurssin kuusi opinto-
viikkoa. Hankkeen loppuvuosina koulutukseen osallistui yksittäisiä opettajia ja 
tutkijoita, jotka eivät jostain syystä voineet osallistua oman laitoksensa ryhmään 
aikaisemmin. Koulutus oli avoin myös tiedekunnan tuntiopettajille ja yleisainei-
den opettajille. 
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Taulukko 6. Koulutukseen osallistuneiden ja hanketta arvioivaan kyselyyn vastan-
neiden määrät laitoksittain
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Elintarviketeknologian laitos 1998–

1999
14 1 1 16 6 37,5

Kotieläintieteen laitos 2001–

2002
4 2 6 1 16,7

Maa- ja kotitalous-teknologian 
laitos

1998–

1999
5 1 2 8 – 0

Limnologian ja 
ympäristönsuojelun laitos

2002 6 6 –2 –

Metsäekologian laitos 1999–

2000
7 1 1 9 5 55,6

Metsäekonomian laitos 2002 3 4 7 2 28,6

Metsävarojen käytön laitos 2001–

2002 

ja 

2002

5 3 8 5 62,5

Soveltavan biologian laitos 2000–

2001
13 1 4 18 7 38,9

Soveltava eläintiede3 1998–

1999
4 1 5 2 40

Soveltavan kemian ja 
mikrobiologian laitos

1999–

2000
17 4 3 1 25 11 44

Taloustieteen laitos 2000–

2001
21 7 3 31 14 45,2

Maatalouskirjasto
Metsäkirjasto
Viikin tiedekirjasto

1998–

2002
6 3 50

Yhteensä 105 10 23 7 145 57 39,3

1 Käytetty laitosta, johon henkilö kuului koulutuksen aikana
2 Laitos siirtyi biotieteelliseen tiedekuntaan vuoden 2004 alusta. Tämän laitokseen kuuluville ei lä-

hetetty pyyntöä vastata kyselylomakkeeseen.
3 Laitos sulautettiin myöhemmin osaksi soveltavan biologian laitosta
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�.�.�  Monimuotoista kehittämistyötä

Seuraavassa kuvataan hankkeeseen kuuluvaa muuta toimintaa, joka pyrki edistä-
mään samoja tavoitteita kuin laitoksittain järjestetty pedagoginen koulutus.

1. Koko tiedekunnan opettajien pedagoginen konsultointi ja koulutus sekä hank-
keen etenemistä seuraavat ja kehittävät koulutustapahtumat tiedekunnassa. 

Hankkeen vastuuhenkilö oli käytettävissä konsultointia varten. Vuosien aikana 
järjestettiin useita eri tilaisuuksia ja koulutustapahtumia, joista osa tehtiin yhteis-
työssä tiedekunnan muiden kehittämishankkeiden kanssa (liite 1). 

2. Opiskelijoiden ohjaaminen uuteen oppimiskulttuuriin.
 

Jo alusta lähtien nähtiin tärkeäksi, että opiskelijoita ohjataan uuteen oppimiskult-
tuuriin. Uusien opiskelijoiden orientoivan jakson kehittäminen käynnistettiin 
1998. Samana vuonna järjestettiin myös opiskelutaitojen koulutusta. Näistä saa-
tujen kokemusten perusteella katsottiin tärkeäksi kehittää opintojen ensimmäistä 
vuotta kokonaisvaltaisesti. Syksystä 2000 lähtien tiedekunnan tutkintovaatimuksiin 
sisällytettiin yhden opintoviikon laajuinen johdatusjakso osana valintakiintiön tai 
pääaineen johdantokurssia. Kehittelyvaiheessa sama opintojakso järjestettiin myös 
erillisenä. Ensimmäisen vuoden opintojen kehittäminen ja opiskelijoiden oppi-
misen ohjauksen edistäminen siirtyivät vuodesta 2000 lähtien Tuella ja taidolla 
-hankkeen koordinoitavaksi ja kehitettäväksi (Eriksson & Mikkonen 2003). 

3. Opetuksen ja oppimisen laadun kartoitus ja arviointi.

Vuoden 1999 syksyllä tiedekunnan opetuksen kehittämistoimikunta yhdes-
sä hankkeen vastuuhenkilön kanssa käynnisti Oppimisen ja opetuksen laadun 
arviointi -projektin. Tiedekunnan oppiaineet tekivät annettujen ohjeiden poh-
jalta oman oppiaineensa itsearvioinnin syksyllä 1999. Keväällä 2000 raporteista 
työstettiin koko tiedekunnan opetuksen laatua kartoittava väliraportti. Lisäksi 
jokaiselle oppiaineelle annettiin kirjallinen palaute. Syksyllä 2000 järjestettiin 
tilaisuuksia, joissa tiedekunnan opettajat esittelivät hyväksi havaittuja opetus-
käytäntöjä ja uusia ideoita. Tämä itsearviointi valmisteli tiedekunnan kansain-
väliseen koulutuksen ja tutkintojen arviointiin, joka toteutettiin Helsingin yli-
opistossa 2001–2002.

4. Yhteistyö tiedekunnan muiden opetuksen kehittämishankkeiden kanssa. 

Juonto-hankkeen lisäksi tiedekunnassa on ollut kaksi muuta laajaa opetuksen 
kehittämishanketta. Tuella ja taidolla -hankkeessa kehitettiin vuosina 2000–2003 
ensimmäisen vuoden opintojen ohjausjärjestelmää. Hankkeiden vastuuhenki-
löt ideoivat opintojen alkuvaiheen ohjausjärjestelmän kehittämistä, opettaja- ja 
opiskelijatuutorikoulutusta ja järjestivät yhdessä koulutustilaisuuksia tiedekun-
nan opettajille. Opetuksen rakenteet ja sisällöt -hanke alkoi vuonna 2000. Hank-
keen tavoitteena oli selkiyttää rakenteita ja sisältöjä siten, että ne tukevat parem-
min opetuksen järjestämistä ja kehittämistä. Juonto-hankkeen vastuuhenkilö oli 
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mukana ideoimassa hankeen etenemiseen liittyviä toimintatapoja ja tilaisuuksia, 
esimerkiksi sisältökuvausprosessia ja siihen liittyvää ydinainesanalyysiä. Juonto-
hankkeen vastuuhenkilö toimi Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen 
arvioinnin koordinaattorina maatalous-metsätieteellisen tiedekunnassa vuosina 
2001–2002 (Levander & Mikkola 2003).

5. Verkostoituminen opetuksen kehittäjien kanssa kotimaassa ja ulkomailla. 

Hankkeen vastuuhenkilö osallistui Helsingin yliopiston yliopistopedagogisten 
lehtoreiden verkoston toimintaan ja oli Helsingin yliopiston opintoasioiden kehit-
tämistoimikunnan jäsen (2001–2003) edustaen pedagogisia lehtoreita. Sekä hank-
keen vastuuhenkilöt että tiedekunnan opettajat osallistuivat muutamiin ulkomai-
siin ja kotimaisiin kongresseihin.

6. Hankkeen arviointi ja jatkotoimenpiteet. 

Hankkeen etenemisestä raportoitiin vuosittain ja tarvittaessa tiedekuntaneuvoston 
kokouksissa. Järjestetyissä koulutus- ja muissa tilaisuuksissa arvioitiin hankkeen 
etenemistä. Hankkeeseen liittyvät asiakirjat arkistoitiin, kuten myös saatu palaute 
sekä koulutuksesta että hankkeesta yleensä. 

Hankkeen puolivälissä, vuoden 2000 väliraportissa, esitettiin kooste hankkeen 
vaikutuksista. Väliraportti perustui kouluttajan arvioon hankkeen etenemisestä. Vä-
liraportin mukaan koulutuksen käyneiden opettajien pedagogisessa ajattelussa oli 
selvästi tapahtunut muutosta. Opetusmenetelmien käyttö tiedekunnassa oli moni-
puolistunut ja opiskelijoiden oppimista aktivoivia menetelmiä oli otettu käyttöön, 
vaikka soveltaminen ei ollutkaan aina sujunut täysin ongelmitta. Tiedekunnassa oli 
syntynyt yhteinen pedagoginen kieli, ns. Juonto-kieli, jonka avulla voitiin keskustel-
la ja yhdessä kehittää oppimis- ja opettamiskulttuuria. Lisäksi opetuksen kehittämi-
nen ja arviointi oli tullut osaksi opettajien työtä. Vastuuhenkilön tuki koettiin hyvin 
tärkeäksi. Lisäksi hankkeen siinä vaiheessa oltiin tiedekunnassa tyytyväisiä, että han-
ke vielä jatkuu ja että pedagogisen kehittämisen tukea on saatavilla jatkossakin.

Liitteessä 1 on tiivistetty hankkeeseen liittyvää toimintaa. 

�.�.�  Organisaatioteorioiden soveltaminen kehittämishankkeessa

Juonto-hankkeen tavoitteena oli oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittäminen. 
Tämä nähtiin alusta alkaen sekä oppimiseen ja opettamiseen liittyvien ajattelun 
että toimintatapojen kehittämisenä. Wengerin (1998) käytäntöyhteisöjen käsit-
teen ja oppimiskäsitteen näkökulmista voidaan ajatella, että hankkeessa pyrittiin 
yhteistoiminnallisten menetelmien avulla muuttamaan sitä toiminnallista pedago-
gista tietoa, joka aikojen kuluessa on valautunut tiedekunnan toimintakulttuuriin. 
Samalla Juonto-hankkeen toteuttama toimintakulttuuri toimi peilinä ja paljasti 
myös tiedostamatonta tietoa ja käsityksiä, Scheinin (1992) käsitteiden mukaisia, 
perusolettamuksia oppimisesta ja opetuksesta.

Systeemiajattelu (ks. esim. Senge 1990) oli eräs hankkeen kulmakivistä. Tie-
dekuntaneuvoston päätös systemaattisesta, kaikille laitoksille vuorollaan tarjotus-
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ta pedagogisesta koulutuksesta, loi pohjan koko organisaatiotason muutokselle. 
Pedagogiseen koulutukseen eivät osallistuneet vain opetushenkilökunta, vaan 
mahdollisuuksien mukaan myös laitoksen tutkijat sekä kaikilta laitoksilta opiske-
lijaedustajat. Erityistä oli lisäksi, että tiedekuntaa palvelevista kirjastoista (Maata-
louskirjasto, Metsäkirjasto ja myöhemmin Viikin tiedekirjasto) oli kunakin koulu-
tusvuonna edustajansa. 

Juonto-koulutuksessa oli elementtejä, joiden tavoitteena oli vallitsevien op-
pimis- ja opettamiskäsitysten tiedostaminen. Koulutukseen osallistuvien yhtenä 
oppimistehtävänä oli kirjoittaa oma opettamishistoria ja – filosofia. Lisäksi Juon-
to-koulutuksen työskentely perustui oppimisen ja opettamisen peruskysymysten 
pohtimiseen vaihtelevilla pedagogilla menetelmillä. Keskeisenä opetusmenetelmä-
nä oli opitun ja käytetyn menetelmän reflektio yksin, pienessä ryhmässä ja lopuksi 
kouluttajien johdolla. Viimeistään kouluttajan johdolla tehdyssä reflektiossa huo-
lehdittiin siitä, että kokemukset kytkeytyvät oppimiseen ja opettamiseen liittyviin 
teorioihin.

Juonto-hankkeen kantavana ajatuksena oli yhteistoiminnallisen oppimisen so-
veltaminen yliopisto-oppimiseen. Samalla se kuitenkin laajeni koko koulutuksen 
kantavaksi toimintatavaksi ja organisaation kehittämisen työkaluksi. Tämän osa-
tutkimuksen tarkoituksena on tutkia myös sitä, mitä uutta yhteistoiminnallinen 
oppiminen voi tuoda organisaation kehittämisen malleihin.

Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat herättivät tiedekunnan henkilökunnan 
ja opiskelijoiden keskuudessa myös runsaasti kritiikkiä. Hankkeen alkuaikoina 
kritisoitiin hankkeen pedagogista painotusta. Tiedekunnan opetuksen ongelmien 
koettiin olevan enemmänkin rakenteellisia, joihin hankkeen tavoitteet eivät liit-
tyneet. Vuonna 2000 käynnistyikin nelivuotinen “Opetuksen rakenteiden ja sisäl-
lön kehittäminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa” -hanke (Mikkola 
2005), joka pedagogisen kehittämisen rinnalla pureutui toimivampien koulutus-
ohjelmien ja pääaineiden sekä opintojen ajallisen synkronoinnin kehittämiseen.

Toisena kritiikin kohteena olivat aktivoivat ja yhteistoiminnalliset opetus-
menetelmät, joita opettajat alkoivat soveltaa omassa opetuksessaan pedagogisen 
koulutuksen myötä. Maatalousylioppilaiden lehdessä (Sampsa 3−4/2000) ilmestyi 
nimimerkki Hansu H:n kirjoittama kriittinen artikkeli Juonto-hankkeesta. Artik-
kelissa kritisoitiin erityisesti aktivoivia työmenetelmiä, kuten tutkivan oppimisen 
ryhmät, oppimispäiväkirjat sekä näiden menetelmien kuormittavuutta. Samoihin 
aikoihin sain hankkeen vastuuhenkilönä postikortin ”Laumalta opiskelijoita”. Pos-
tikortissa lukee ”Mieluummin kahdeksan tuntia toimistossa kuin kokonaan ilman 
unta.” Postikortin sisäpuolella on logo, jossa vastustetaan eläinten testausta. Nämä 
kaksi viestiä kuvannevat kehittämishankkeeseen liittyvää kritiikkiä, jossa opiskeli-
jat kokivat olevansa ennemminkin ”koekaniineita” kuin kehittämisen subjekteja. 
Sampsa-lehden numerossa 3−4/2000 hankkeen vetäjä yhdessä tiedekunnan ope-
tuksen kehittämistoimikunnan kanssa vastasi esitettyyn kritiikkiin (Helenius, ym. 
2000) otsikolla ”Koekaniineista aktiivisiksi tutkijoiksi”.

Toisaalta Metsäylioppilas-lehdessä (2000) opiskelija Terhi Riutta ja Sampsa-
lehdessä (1/2001) opiskelija Kirsi Valkonen erittelivät Juonto-hanketta enemmän 
myönteiseen sävyyn ja olivat sitä mieltä, että opetuksen kehittäminen tulee tie-
dekunnassa tarpeeseen. Opiskelijoiden keskuudessa vallitsi siis monenlaisia näke-
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myksiä Juonto-hankkeesta, jotka perustuivat joko omakohtaiseen kokemukseen 
hankkeen koulutuksesta tai opettajien ja opiskelijoiden välittämään, toisen käden 
tietoon. Hansu H:n (2000) esittämät väitteet perustuivat myös selkeisiin väärin-
ymmärryksiin. Nämä kirjoitukset kuvastavat sitä, miten tärkeitä ovat organisaa-
tion jäsenten tulkinnat kehittämishankkeista ja että muutoksen kritisoiminen ja 
vastustaminen kuuluvat kaikkiin todellisiin muutoshankkeisiin. Kriittisen keskus-
telun avulla hankkeeseen osallistuvat voivat kokea saavansa vaikuttaa toimintaan 
ja sen tavoitteisiin ja siten paremmin sitoutua niihin. 
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Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteen tämän osatutkimuksen taustateoriat 
sekä se, miten niitä on sovellettu kehittämishankkeessa.

Taulukko 7. Kooste osatutkimus I:n taustateorioista ja niiden soveltamisesta kehit-
tämishankkeessa

Osatutkimus I:n taustateoriat Miten teorioita sovellettiin 
kehittämishankkeessa?

Oppimiseen ja opettamiseen liittyvät teoriat 
  • sosiokonstuktivistinen oppimiskäsitys 

(Vygotski, Berger & Luckman, Säljö)
  • oppimisen yhteisöllisyys (Hakkarainen 

ym., Bruffee)

Tietoa muokkaavat ja luovat 
työskentelymenetelmät käytössä 
(oppimispäiväkirjat, tutkivaa oppimista 
tukevat työtavat, yksilölliset ja yhteiset 
kehittämishankkeet) 
Työskentelyä sekä yksin että yhdessä
Pedagogiseen kirjallisuuteen 
tutustuminen, kirjareferaatti

Yhteistoiminnallisen oppiminen (Johnson & 
Johnson, Deutsch)
  • positiivinen keskinäisriippuvuus
  • yksilöllinen vastuu
  • vuorovaikutteinen viestintä ja sos.taitojen 

harjoittelu
  • oppimisen ja ryhmän toiminnan arviointi

Vaihtelevat erikokoiset ja -pituiset 
pienryhmät
Yhteistoiminnalliset struktuurit 
Ryhmätutkimus
Työskentelyn ohjattu suullinen ja 
kirjallinen reflektointi (oppimispäiväkirjat, 
kehittymisesseet, haastattelut, 
oppimiskekustelut)
Yksilöllinen kehittämishanke
Pedagogisen koulutuksen ohjausryhmä

Teoriat organisaation muutoksesta
  • toimintatapoja muuttamalla 

muutetaan tehokkaasti sekä niitä että 
niihin liittyviä asenteita (Festinger: 
kognitiivisen dissonanssin teoria; Wenger: 
Käytäntöyhteisöt)

  • ryhmämuotoinen työskentely tehokas 
asenteen ja toiminnan muutoksessa 
(Lewin) 

Yhteistoiminnallisen työskentelyn 
soveltaminen hankkeen koulutus- ja 
kehittämistilaisuuksissa.
Työskentelytapojen ohjattu tietoinen 
reflektointi.

Teoriat organisaatiokulttuurista – 
organisaatiokulttuurin piirteet
  • pysyvyys (Schein)
  • tietoista ja tiedostamatonta (Schein)
  • toimintatavat keskeisiä (Wenger)
  • systeemiajattelu (Senge)

Pitkäkestoinen työskentely (5 v.)
Koko organisaatio mukana työskentelyssä.
  • tiedekuntaneuvoston päätös
  • kaikki laitokset vuorollaan
  • opetuksen kannalta keskeiset 

henkilöryhmät mukana (opettajat, 
tutkijat, opiskelijat, kirjasto)

Oppimisen iloa -tapahtumat
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4.4 Yhteistoiminnallisen kehittämismallin arviointimenetelmät 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin yhteistoiminnallisen kehittämismallin ar-
vioinnissa käytettyä kyselylomaketta ja kirjoitettuja oppimispäiväkirjoja, joita käy-
tetään hankkeen vaikutusten ja vaikutusmekanismien tutkimiseksi. Kyselylomake 
laadittiin hankkeen vaikutusten arviointia varten ja kyselyn pohjalta on laadittu 
hankkeen arviointiraportti (Repo-Kaarento & Levander 2004). Oppimispäiväkir-
jat otettiin tässä tutkimuksessa tarkempaan analyysiin, koska haluttiin tarkentaa 
kyselylomakkeen pohjalta saatuja tuloksia hankkeen vaikutusmekanismeista. 

�.�.�  Kyselylomake

Kyselyn laadinta ja kohderyhmä
Hankkeen pedagoginen koulutus päättyi vuoden 2002 lopussa. Helmikuussa 2004 
hankkeen vaikutuksista tehtiin viivästetty arviointi sähköisen kyselylomakkeen (ks. 
liite 3) avulla. Pyyntö vastata lomakkeeseen lähetettiin kaikille niille Juonto-hank-
keen pedagogisessa koulutuksessa olleille, jotka vielä helmikuussa 2004 työskente-
livät tai opiskelivat tiedekunnassa (yhteensä 87 henkilöä) Näistä 11 henkilöä (12,6 
%) oli opiskelijoita ja 76 henkilöä (87,4 %) oli henkilökuntaa. Vastauksia määrä-
aikaan mennessä tuli 57 kpl. Vastausprosentti oli 65,5 %. Vastaajista opiskelijoita 
oli kuusi (10,5 %) ja henkilökuntaa 51 (89,5 %) Vastausprosentti opiskelijoilla oli 
63,6 % ja henkilökunnalla 65,8 %. Vastausprosentti laitoksittain vaihteli nollasta 
62,5:een. Maa- ja kotitalousteknologian laitokselta ei tullut yhtään vastausta. Tällä 
laitoksella olikin enää yksi koulutuksen käynyt henkilö töissä kyselyä tehtäessä. 
Taulukosta 6 (s. 51) voi nähdä, kuinka moni kultakin laitokselta on vastannut ky-
selyyn ja mikä oli vastausprosentti laitoksittain.

Kyselylomake laadittiin palvelemaan hankkeen arviointia. Se koostui tausta-
tietojen lisäksi kolmesta aihealueesta: 1) hankkeen pedagogisen koulutuksen vai-
kutukset oppimis- ja opettamiskulttuuriin, 2) hankkeen koulutuksen vaikutus 
yhteistyöhön ja 3) koko hankkeen vaikutuksen arviointi. Lisäksi kysymykset koh-
distuivat neljälle organisaation tasolle 1) yksilötaso (opiskelija/opettaja), 2) oppiai-
netaso, 3) laitostaso ja 4) tiedekuntataso. Kysymykset olivat monivalintakysymyk-
siä ja avoimia kysymyksiä. Avokysymyksiä käytettiin, jotta niissä näkyisi vastaajien 
tapa itse hahmottaa ja sanoittaa oppimis- ja opettamiskäsityksiään. Koska kyseessä 
on case-tutkimus ja kehittämishankkeessa oli erityinen lähestymistapa, jota ei ole 
aikaisemmin akateemisessa opettajien koulutuksessa käytetty, kyselylomakekin oli 
räätälöity. Yhteistoimintaa koskevat kysymykset liittyivät erityisesti yhteistoimin-
nallisen oppimisen vaikutusten arviointiin. Niissä haluttiin selvittää laitosten ja 
osastojen välisen yhteistyön käynnistyminen sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden 
välisen yhteistyön käynnistyminen. Liitteessä 4 on tarkemmin eritelty, mitkä kysy-
mykset mittaavat mitäkin aihealuetta ja tasoa.

Kyselyaineiston analyysi
Vastauksia monivalintakysymyksiin käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. Niistä laskettiin 
frekvenssijakaumat sekä keskeisimmät tunnusluvut. Lisäksi koulutuksen käynei-
den käsityksiä koulutuksen vaikutuksesta mittaavien kysymysten (kysymykset 7, 
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15, 17, 18 ja 20) vastaukset luokiteltiin taustamuuttujien − koulutuksen aikainen 
laitos (kysymys 4), koulutusvuosi (kysymys 1) ja koulutuksen aikaisen työtehtävän 
(kysymys 6) − mukaan. Koulutuksen aikainen työtehtävä -muuttuja luokiteltiin 
uudelleen kahteen luokkaan: 1=opettajat (sisältyy kirjastohenkilökunta, opetus-
henkilökunta, professori, tutkija, muu) ja 2=opiskelijat. Laitosten välisiä eroja 
tutkittiin tekemällä muuttujista 7, 15, 17, 18 ja 20 (strukturoidut kysymykset) 
yksisuuntainen varianssianalyysi laitoksittain ja koulutusvuosittain (ANOVA). 
Opettajien ja opiskelijoiden välisiä eroja tarkasteltiin kaksisuuntaisella t-testillä ja 
Pearsonin Khin-neliö -testillä.

Kyselylomakkeeseen annetut avointen kysymysten vastaukset luokittelu oli 
aineistolähtöistä. Tutkija kävi kuhunkin kysymykseen annetut vastaukset omana 
kokonaisuutenaan lävitse. Tutkija luki kunkin kysymyksen vastaukset lävitse ka-
desta kolmeen kertaan ja tiivisti aineiston 10-15 luokaan. Sen jälkeen hän pyrki 
edelleen tiivistämään luokittelua niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla ku-
vaisi kokonaisuutta. Tässä vaiheessa myös toinen luokittelija testasi luokitusta ja 
erot ensimmäisen ja toisen luokittelijan välillä olivat vähäisiä. Luokittelijoiden 
keskustelun pohjalta luokittelua kuitenkin tarkennettiin ja ennen lopullista luo-
kittelua kukin vastaus jaettiin tarpeen mukaan pienempiin kokonaisuuksiin. Näin 
kukin vastauksen osa on luokiteltu vain yhteen luokkaan. Luokitteluperusteet ja 
esimerkkejä kustakin luokasta on esitetty liitteessä 4, jotta myös lukija voi tarkistaa 
luokittelun sopivuuden. Esimerkit on valittu niin, että luokan sisäinen variaatio 
tulee näkyviin.

Kaikkia vastauksia ei myöskään ”pakotettu” tutkijan luomiin luokkiin. Jos ai-
neistossa oli selvästi kommentteja, jotka eivät sopineet mihinkään luokkaan, ne 
on luokiteltu kohtaan ”muut”. Muut luokkaa avataan tekstissä tarkemmin. Koska 
kysymykset olivat jonkin verran päällekkäisiä, saattoi vastaaja viitata vastaukses-
saan edelliseen kohtaan. Jos viittaus oli yksilöity, esimerkiksi ”Katso kysymys 19”, 
otettiin kyseinen vastaus mukaan luokitteluun. Jos viittaus oli tyyliltään yleinen 
”Taisin vastata tähän kysymykseen jo edellä”, tulkittiin vastaus tyhjäksi. Avovasta-
usten tuloksia tuleekin lopulta tarkastella kokonaisuutena, koska luokitukset me-
nevät osittain päällekkäin. Kyselylomakkeiden avovastausten luokitteluperusteet 
sekä esimerkkejä kustakin luokasta on esitetty liitteessä 

�.�.�  Oppimispäiväkirjat

Tämän osatutkimuksen oppimispäiväkirja-aineisto koostuu kahden eri koulutus-
ryhmän lähiopetusjakson lopuksi kirjoitetusta oppimispäiväkirjoista. Päiväkirjat 
kerättiin kaksipäiväisen aloitusjakson päätteeksi. Tutkittavaksi aineistoksi valittiin 
kahden eri ryhmän aloitusjaksot, koska siinä oletettiin tulevan parhaiten esiin yh-
teistoiminnallisen työskentelyn erilaisuus suhteessa yliopiston yksilökeskeiseen 
opetus- ja oppimiskulttuuriin. Vertailukelpoisuus kahden ryhmän välillä saatettiin 
myös paremmin taata koulutuksen alkuvaiheessa.  Toisaalta koulutuksen loppu-
vaiheen oppimispäiväkirjat olisivat ehkä kertoneet paremmin pitkäkestoisemman 
(lähes vuoden kestävän) yhteistoiminnallisen työskentelyn vaikutuksista.

Oppimispäiväkirja kirjoitettiin A4-paperille (ks. liite 6). Ohjeet ovat seuraavat: 
Oppimispäiväkirjassa on tarkoitus pohtia, mitä olet oppinut tai oivaltanut näiden 
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päivien aikana. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joihin voit vastata, mutta 
voit myös jäsentää kirjoitustasi itsellesi sopivalla tavalla. Kysymykset: Mitä tapah-
tui? Miltä tuntui? Mitä opin? Haluaisin kysyä… Ajattelen, että… Palautetta päivä-
nä järjestelyistä…

Osa vastaajista vastasi kysymyksiin ja osa kirjoitti vapaammin. Ohjeet ja kysy-
mykset ovat kuitenkin suunnanneet vastausten fokusta.  Muistettava on, että oppi-
mispäiväkirjat olivat osa pedagogista koulutusta, ja kouluttajat olivat päiväkirjojen 
vastaanottajina. Lisäksi kirjoittajat saivat päiväkirjat kouluttajan kommentoimana 
takaisin. Kaikkien neljän kaksipäiväisen lähiopetusjakson päätteeksi osallistujat 
kirjoittivat uuden oppimispäiväkirjan. Tutkimusta varten päiväkirjat komment-
teineen kopioitiin. Oppimispäiväkirjojen kirjoituttamisen tavoitteena oli tukea 
osallistujia reflektoimaan koulutusta sekä omaa ja ryhmän oppimista. Päiväkirjo-
jen pohjalta koulutuksen vastuukouluttaja teki myös koko ryhmälle yhteisen pa-
lautteen, jonka lähetti sähköpostilla. 

Liitteessä 6 on oppimispäiväkirjan pohja, joka jaettiin osallistujille. Ensim-
mäisessä ryhmässä (ryhmä 1) oli mukana yhteensä 33 osallistujaa (28 opettajaa 
ja 5 opiskelijaa). Tämä aineisto otettiin käsittelyyn kokonaisuutenaan. Toisessa 
ryhmässä oli yhteensä 42 osallistujaa (29 opettajaa ja 13 opiskelijaa). Tästä oppi-
mispäiväkirja-aineistosta otettiin käsittelyyn satunnaisesti yhteensä 28 oppimis-
päiväkirjaa (19 opettajaa ja 9 opiskelijaa). Olin tutustunut ryhmiin sekä lukenut 
ja kommentoinut oppimispäiväkirjat koulutuksen yhteydessä. Vaikka ryhmät ero-
sivat ilmapiiriltään toisistaan jonkin verran, päiväkirjoista nousevat teemat oli-
vat yllättävän samanlaisia ryhmistä riippumatta. Ensimmäisestä ryhmästä otin 
mukaan kaikki päiväkirjat. Kun harkitsin tutkimukseen otettavien päiväkirjojen 
määrää päädyin ottamaan toisesta ryhmästä satunnaisotoksena viisi päiväkirjaa 
pienemmän ryhmän, koska samantyyppiset kommentit toistuivat molemmissa 
aineistoissa. Aineisto tuntui saavuttaneen ns. saturaatiopisteen. Taulukossa 8 on 
koottu vielä oppimispäiväkirjojen ja niihin sisältyvien kommenttien määrät ryh-
mittäin. Ajallisesti aikaisemmin koulutuksen aloittaneen ryhmän (ryhmä 1) päi-
väkirjan kirjoittajat koodattiin numeroilla ope1−28 ja opisk1−5 ja toisen ryhmän 
(ryhmä 2) päiväkirjan kirjoittajat kirjaimilla opeA−S ja opiskA−I. 
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Taulukko 8. Oppimispäiväkirjojen ja niihin sisältyvien kommenttien määrät ryh-
mittäin

Luokka N
ryhmä 1 

N
ryhmä 2 

N
yhteensä

Oppimispäiväkirjoja yhteensä 33  28  61

Opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja  5   9  14

Opettajien oppimispäiväkirjoja 28  19  47

Kommentteja yhteensä 98 141 239

Aineiston analyysi oli osittain aineistolähtöinen ja osittain teoriaohjaava (Tuomi 
& Sarajärvi 2002). Ensimmäinen luokitus oli aineistolähtöinen. Tutkija etsi aineis-
tosta teemoja, joita oli ensimmäisen luokituksen jälkeen noin 30. Tämän jälkeen 
yhteistoiminnallisen ja yhteisöllisen oppimisen teoriat vaikuttivat lopulliseen luo-
kitteluun ja luokkien nimeämiseen. Seuraavassa taulukossa on oppimispäiväkirjo-
jen luokat ja luokkien lyhenteet. 

Taulukko 9. Oppimispäiväkirjojen luokat ja luokkien lyhenteet

Luokka Luokan lyhenne

Hankkeen yhteisöllisyys Hyh

Itsetunnon vahvistuminen It

Keskustelu ja vuorovaikutus K

Kouluttajat Kou

Opetusmenetelmät OM

Opetussisällöt Sis

Oppimiskulttuurien törmäys Tö

Oppimisprosessi OP

Tuntemukset T

Tutustuminen ja ilmapiiri Tu

Muut Muut



��

Luokkien nimeämisen jälkeen jokainen vastaus jaettiin luokkien mukaan niin, että 
yksi ajatuskokonaisuus muodosti aina yhden koodattavan vastauksen osan, esi-
merkiksi seuraavalla tavalla:

Vastaus ennen jakamista:

OpeA Ryhmätutkimus menetelmänä ei ole ongelmaton –> edelleen mietin 
miten se on mahdollista.
–> Uskon, että löydän ratkaisun joko menemällä kerran metsään tai on-
nistumalla projektissani (ryhmän tuki).
Olen saanut hyviä vihjeitä/menetelmiä siitä, miten aktivoida opiskelijoi-
ta, esim. opiskelijat lukevat oppimispäiväkirjan ohjeet ja keskustelevat 
pareittain miten ymmärtävät asiat (en tehnyt näin kurssillani).
o Jatkossa on enemmän välineitä ohjata kurssin etenemistä
Mielestäni kurssilla olisi pitänyt motivoida osallistujat aluksi –> ongel-
ma toistuu joka kerta = kaikki eivät ole omaksuneet oppimiskäsitystä 
(vastustus)
–> voisitte kertoa aluksi paradigman muutoksesta  –> lisää tieteellisyyt-
tä, se vakuuttaa tieteentekijät
Asetettuihin kysymyksiin tieteellisemmät vastaukset – helposti liian ide-
ologista, ei uskalleta kohdata ongelmia = sotii itseään vastaan –> kon-
struktivistisen paradigman koettelu on keskeinen osa teoriaa –> menee 
sanoma myös paremmin perille.

Vastaus jakamisen jälkeen:

OpeA1 Ryhmätutkimus menetelmänä ei ole ongelmaton -> edelleen mietin mi-
ten se on mahdollista.
–> Uskon, että löydän ratkaisun joko menemällä kerran metsään tai on-
nistumalla projektissani (ryhmän tuki).

OpeA2 Olen saanut hyviä vihjeitä/menetelmiä siitä, miten aktivoida opiskelijoi-
ta, esim. opiskelijat lukevat oppimispäiväkirjan ohjeet ja keskustelevat 
pareittain miten ymmärtävät asiat (en tehnyt näin kurssillani).
o Jatkossa on enemmän välineitä ohjata kurssin etenemistä

OpeA3 Mielestäni kurssilla olisi pitänyt motivoida osallistujat aluksi –> ongelma 
toistuu joka kerta = kaikki eivät ole omaksuneet oppimiskäsitystä (vastus-
tus)
–> voisitte kertoa aluksi paradigman muutoksesta –> lisää tieteellisyyt-
tä, se vakuuttaa tieteentekijät
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OpeA4 Asetettuihin kysymyksiin tieteellisemmät vastaukset – helposti liian ide-
ologista, ei uskalleta kohdata ongelmia = sotii itseään vastaan –> kon-
struktivistisen paradigman koettelu on keskeinen osa teoriaa –> menee 
sanoma myös paremmin perille.

Jakamisen jälkeen kommentit numeroitiin esiintymisjärjestyksessä.

Joskus jouduttiin jakamaan lausekin kahteen osaan, jotta kommentti voitiin luoki-
tella vain yhden kerran. Seuraava esimerkki kuvaa tällaista tilannetta (ks. tarkem-
min tummennettu kohta).

Vastaus ennen jakamista:

OpeE Koulutuspäivillä käytiin osittain samoja teemoja/aiheita/menetelmiä, 
joihin sain jo tuntumaa laadusta tinkimättä -koulutuksessa. Tuttuus oli 
helpottava tunne; moni asia loksahti paikoilleen, jäsentyi edelleen. Täs-
tä syystä kiinnostus opettamisen kehittämistä kohtaan kasvoi. (Eli en 
ollut tehokkaasti tutustunut/opiskellut saamiani oppeja; vaan ne oli-
vat jääneet ikään kuin kehitteille; tämä eteneminen on sopinut minulle 
monestakin syytä eli en ole virassa oleva opettaja, vaan opetusta ja sen 
kehittämistä harrastava tutkija.)
Eli tuntui pääasiassa hyvältä, vaikka muuten olo oli kurja (lapsi sai-
raana, mies matkoilla, huonosti nukuttuna, moni homma tekemättä). 
Opettajat pätevän tuntuisia, tosin ehkä tälle porukalle hieman rävä-
kämpi esiintyminen sopisi. Toisaalta hillitty ja hallittu esiintyminen voi 
olla purevampi (- niillekin jotka vastaan pyristelevät) pitkällä tähtäyk-
sellä! Opin miellekartan käytön ja palapelin käytön paremmin; ihmis-
tuntemusta  − −
Opin, että valmistauduin liian huonosti papereihin. Päivien järjestelyt 
pääpiirteissään hyvät; ammattitaitoiset järjestelyt!

Vastaus jakamisen jälkeen:

OpeE1 Koulutuspäivillä käytiin osittain samoja teemoja/aiheita/ 
[menetelmiä], joihin sain jo tuntumaa laadusta tinkimättä 
-koulutuksessa.

Sis

OpeE2 Koulutuspäivillä käytiin osittain samoja [teemoja/aiheita/] 
menetelmiä, joihin sain jo tuntumaa laadusta tinkimättä 
-koulutuksessa.

OM

OpeE3 Tuttuus oli helpottava tunne; moni asia loksahti paikoilleen, 
jäsentyi edelleen.

OP
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OpeE4 Tästä syystä kiinnostus opettamisen kehittämistä kohtaan 
kasvoi. (Eli en ollut tehokkaasti tutustunut/opiskellut saa-
miani oppeja; vaan ne olivat jääneet ikään kuin kehitteille; 
tämä eteneminen on sopinut minulle monestakin syytä eli 
en ole virassa oleva opettaja, vaan opetusta ja sen kehit-
tämistä harrastava tutkija.)

OP

OpeE5 Eli tuntui pääasiassa hyvältä, vaikka muuten olo oli kurja 
(lapsi sairaana, mies matkoilla, huonosti nukuttuna, moni 
homma tekemättä).

T

OpeE6 Opettajat pätevän tuntuisia, tosin ehkä tälle porukalle 
hieman räväkämpi esiintyminen sopisi. Toisaalta hillitty ja 
hallittu esiintyminen voi olla purevampi (– niillekin jotka 
vastaan pyristelevät) pitkällä tähtäyksellä!

Kou

OpeE7 Opin miellekartan käytön ja palapelin käytön paremmin: OM

OpeE8 Opin − − ihmistuntemusta... K

Opin, että valmistauduin liian huonosti papereihin. Päivien 
järjestelyt pääpiirteissään hyvät; ammattitaitoiset järjestelyt! 
(Järjestelyihin liittyviä kommentteja ei otettu mukaan 
luokitteluun eikä aineiston analyysiin.)

Oppimispäiväkirjojen luokkien tarkempi kuvaus ja esimerkit luokista ovat
liitteessä 7.

Avovastausten raportoinnissa käytetään seuraavia merkintätapoja:
• Vastaukset on sisennetty ja merkitty kursiivilla ilman lainausmerkkejä.
• Jos lainaukset ovat osana tekstiä, ne on erotettu lainausmerkeillä ja merkitty 

kursiivilla.
• Jokaisen lainauksen perässä on vastaajan numero
• Kyselylomakevastauksissa numerot 1−57
• Oppimispäiväkirja-aineistossa koulutusryhmän 1 päiväkirjan kirjoittajat 

koodattiin numeroilla ope1−28 ja opisk1−5 ja ryhmän 2 päiväkirjan kir-
joittajat kirjaimilla opeA−S ja opiskA−I. Jokaisen päiväkirjan kommentit 
numeroitiin esim. Ope14.1−5 tai opiskA1−5. OpiskH4 kommentti on siis 
ryhmän 2 opiskelijan H oppimispäiväkirjan neljäs kommentti ja Ope14.1 
on ryhmän 1 opettajan nro 14 oppimispäiväkirjan ensimmäinen komment-
ti.

• Jos lainaus on osa kokonaista vastausta, merkitään puuttuva osa kahdella 
ajatusviivalla ( − − ).

• Lainauksia ei ole muokattu, vaikka niissä olisi selviä kirjoitusvirheitä. Myös 
alleviivaukset ovat lainauksissa kirjoittajan.
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4.5 Tulokset

�.�.�  Miten organisaation oppimis- ja opettamiskulttuuri muuttui 
yhteistoiminnallisen kehittämisen tuloksena?

Tämän alaluvun tulokset perustuvat viivästetyn kyselyn (liite 3) tulosten analyy-
siin. Seuraavassa esitellään tulokset aiheittain, esim. oppimiskäsityksen muutos, 
opettamiskäsityksen muutos, toiminnan muutos opettajana tai opiskelijana. Jo-
kaisen aiheen yhteydessä esitellään ensin kooste strukturoituun kysymykseen saa-
duista vastauksista (esimerkiksi vastaukset kysymykseen: Arvioi, miten paljon kä-
sityksesi oppimisesta muuttui Juonto-koulutuksen vaikutuksesta). Tämän jälkeen 
esitellään teemaan liittyvään avokysymykseen saadut, luokitellut vastaukset. (esi-
merkiksi vastaukset kysymykseen: Kuvaile, miten käsityksesi oppimisesta muuttui 
Juonto-koulutuksen aikana). Luokat on muodostettu aineistolähtöisesti ja niiden 
sisältöä avataan tarkemmin tekstissä. Strukturoitujen kysymysten vastauksista on 
esitetty yhteenveto liitteessä 7. 

Laitosten välisiä eroja tutkittiin tekemällä muuttujista (strukturoidut kysy-
mykset 7, 15, 17, 18 ja 20) yksisuuntainen varianssianalyysi laitoksittain ja koulu-
tusvuosittain (ANOVA). Kysymyksellä 7 selvitettiin vastaajien käsityksiä Juonto-
koulutuksen vaikutuksista omaan oppimis- ja opettamiskäsityksen muutokseen 
sekä oman toimintatavan muutoksen. Lisäksi selvitettiin vastaajien käsityksiä 
koulutuksen vaikutuksesta oppiaineen ja laitoksen toimintatapojen muutokseen. 
Kysymyksillä 15–20 kartoitettiin yhteistyön käynnistymistä ja jäämistä pysyväksi. 
Laitosten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Myöskään eri vuonna kou-
lutuksen käyneiden ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Lisäksi tutkittiin kyseisten muuttujien eroja opiskelija- ja opettajaryhmien vä-
lillä. Ryhmien välisten erojen tutkimiseksi tehtiin kaksisuuntainen t-testi sekä khin 
neliö -testi. Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien välillä löytyi ainoastaan opet-
tamiskäsitysten muutoksessa (kysymys 7b), laitosten toimintatapojen muutokses-
sa (kysymys 7e) ja opiskelijoiden ja opettajien välisen yhteistyön käynnistymisessä 
(kysymys 18). Opiskelijat arvioivat käsitystensä opettamisesta muuttuneen tilastol-
lisesti merkitsevästi enemmän kuin opettajat (t= -0.234, p=0.02). Opettajat puo-
lestaan arvioivat laitosten toimintatapojen muuttuneen tilastollisesti merkitsevästi 
enemmän kuin opiskelijat (t=2.61, p=0.01). Opiskelijat olivat taas kokeneet yh-
teistyön opettajien ja opiskelijoiden välillä lisääntyneen tilastollisesti merkitsevästi 
enemmän kuin opettajat (t=6,63, p=0.01). Muuten eroja ryhmien välillä ei ollut. 

Koska laitosten ja koulutusvuosien välillä ei ollut merkittäviä eroja, päätettiin 
laadullista aineistoa käsitellä kokonaisuutena eikä jatkaa laitoksittain tai koulutus-
vuosittain tehtävää vertailua. Koska opettajien ja opiskelijoiden välillä oli joitain 
eroja, aineiston laadullisessa analyysissä tullaan näitä eroja valottamaan enemmän.

Oppimiskäsityksen muutos

Lähes puolet (49,1 %) vastaajista arvioi Juonto-koulutuksen vaikuttaneen käsityk-
seensä oppimisesta erittäin paljon tai paljon. Vastaajista 43,9 % arvioi koulutuksen 
vaikuttaneen oppimiskäsitykseensä jonkin verran. Vähän vaikutusta oppimiskäsi-
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tyksen muutokseen arvioi koulutuksella olleen 7 % vastaajista. Vaihtoehtoon ”ei 
ollenkaan vaikutusta” ei tullut yhtään vastausta. 

Avoimeen kysymykseen ”Kuvaile, miten käsityksesi oppimisesta muuttui Juon-
to-koulutuksen vaikutuksesta” tuli vastauksia 53 henkilöltä. Vastauksista erotellut 
kommentit jaettiin kuuteen luokkaan (ks. taulukko 10).

Taulukko 10. Vastaajien käsitys oppimiskäsityksen muutoksesta (Kysymys 8)

Luokat
Kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosentti-
osuus

Oppiminen on aktiivinen tiedon rakentamisen 
prosessi

26  37 %

Yksilölliset oppimistyylit ja -strategiat, 
opiskelijakeskeisyys

18  25 %

Oppimiskäsityksen muutoksen yleinen arviointi 11  15 %

Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus 
oppimisessa

 8  11 %

Motivaatio ja tunteet oppimisessa  4   6 %

Oppimisen toiminnallisuus  4   6 %

Kommentteja yhteensä 71 100 %

Seuraavassa kuvaillaan tarkemmin näitä kuutta luokkaa sekä esitetään suoria lai-
nauksia vastauksista luokittelun havainnollistamiseksi. (Suluissa vastaajan nro.)

Eniten aineistossa on kuvailtu oppimiskäsityksen muutosta kohti aktiivista tie-
don rakentelua. Maininnat ovat yhdenmukaisia konstruktivistisen oppimiskäsi-
tyksen kanssa. Suurin osa vastaajista kuvaa selkeätä muutosta omassa oppimiseen 
liittyvässä ajattelussaan. 

Aloin yhä vahvemmin näkemään oppimisen tiedonrakenteluna − − (1) 

Aiemmin pidin opiskelua ulkoa oppimisen tapaisena prosessina. Koulutuksen ai-
kana ymmärsin oppimisen olevan enemmänkin rakentamista muistuttava tapah-
tuma (muistaakseni hienompi termi asialle oli konstruktivismi). Samaan käsi-
tyksen muutokseen liittyi ongelmalähtöinen oppiminen ja oppimisen näkeminen 
tutkimisen kaltaisena prosessina. (22)

Pieni osa vastaajista kuvaa muutosta vähäiseksi, ja perustelee sitä esimerkiksi seu-
raavalla tavalla:

Oppimisen perusprosessista käsitys ei juuri muuttunut, koska olen aina käsittänyt 
oppimisen syvällisenä, omakohtaisena ymmärtämisenä, jossa uusi rakentuu van-
han päälle. (39)
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Toinen iso luokka koostuu vastauksista, joissa pohditaan oppijoiden yksilöllisten 
oppimistyylien ja strategioiden merkitystä. Oppimista on alettu katsella opiskeli-
jan näkökulmasta, ja vastaajat pohtivat, miten opettaja voisi parhaalla mahdolli-
sella tavalla edistää opiskelijan oppimista. Vastaajat olivat myös alkaneet tarkkailla 
ja ymmärtää omia oppimistapojaan. Lisäksi vastauksissa tulee esiin oppimisen 
prosessinomaisuus.

Oivalsin, että jokaisella on oma tapansa oppia, joka pitää vaan saada esiin ja 
käyttöön. (4)

Se on suuresti omakohtainen ja eri ihmisillä erilainen. Myös oppimisnopeus, op-
pimistyyli ja omaksuminen vaihtelevat. (17)

Oppimiskäsityksen muutosta ja erityisesti muutoksen laajuutta pohti 11 vastaajaa. 
Heistä noin kolmasosa arvioi, että muutos oli voimakas, koska koulutus tarjosi 
vastaajille ensimmäisen tilaisuuden systemaattisesti pohtia oppimista. Yli puolet 
tähän luokkaan sijoitetuista kommenteissa arvioidaan, että koulutus oli laajenta-
nut, syventänyt tai monipuolistanut käsitystä oppimisesta. Erityisesti ymmärtämi-
sen osuus oppimisprosessissa oli noussut esille. Kolmessa kommentissa kuvataan 
muutosta vähäiseksi. Seuraavassa esimerkkejä:

En ollut juurikaan miettinyt oppimista ennen koulutusta. Se oli vain jotakin mitä 
tapahtui, kun riittävän ahkerasti luki ja teki harjoitustehtäviä. (8)

Sanoin vähän, koska käsitykseni oli jo koulutukseen tullessa juonnon hengen mu-
kainen. Käsitykseni vahvistui ja syveni. (23)

Erityisesti yhteistoiminnallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä kommentteja 
oli kahdeksassa vastauksessa. Kommentit liittyivät ylipäätänsä vuorovaikutuksen 
tärkeyteen oppimistilanteessa. Lisäksi muutamassa vastauksessa korostettiin sitä, 
että yhteistoiminnan ”merkitys oli kirkastanut” tai ”konkretisoitunut” koulutuk-
sen aikana. 

Kaikkien opiskelijoiden tempautuminen mukaan yhtäaikaisesti parantaa oppi-
misilmapiiriä, kivempaa. (6)

Ajatus yhdessä oppimisesta konkretisoitui Juonnossa. (55)

Pieni, mutta selkeä luokka syntyi vastauksista, jossa oli pohdittu motivaation mer-
kitystä oppimisessa. Tässä päädyttiin esittämään se erillisenä luokkana, vaikka 
kommentit olisi voitu myös liittää joko oppimisen yksilöllisyyteen tai sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen liittyväksi. Oppimismotivaation yksilöllinen puoli ja toisaalta 
opetuksen motivoiva vaikutus tulivat molemmat esiin vastauksissa.

Ennen ajattelin että hyvä opettaja osaa selittää. Nyt tiedän että se ei riitä. Oppi-
minen vaatii motivaatiota ja − − (14)

Motivoinnin tärkeys korostui. (31)



��

Erilliseksi luokaksi muodostettiin myös oppimisen toiminnallisuuteen liittyvät 
kommentit. Nämä kommentit ovat luultavasti heijastusta koulutuksen yhteistoi-
minnallisesta luonteesta.

Lisäksi käsitykset konkretisoituivat opetuksen toiminnallisuuden ansiosta. (13)

Opettamiskäsityksen muutos

Yli puolet vastaajista (52,7 %) arvioi opettamiskäsityksensä muuttuneen erittäin 
paljon tai paljon koulutuksen vaikutuksesta, mikä oli vielä enemmän kuin oppi-
miskäsitysten arvioitu muutos. Vastaajista 36,8 % koki, että koulutus oli vaikutta-
nut jonkin verran ja 10,5 % vastaajista vähän käsitykseen opettamisesta.

Opettamiskäsityksen muutokseen liittyvät avovastaukset luokiteltiin neljään 
luokkaan. Yksi vastaus ei sopinut mihinkään seuraavassa taulukossa esitetyistä 
luokista. Neljä vastaajaa oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. 

Taulukko 11. Vastaajien käsitys oman opettamiskäsityksensä muutoksesta (Kysy-
mys 9)

Luokat Kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosenttiosuus

Opettaja aktiivisen oppimisen ohjaajana 26  43 %

Opettajan työn monipuolisuus ja haastavuus 22  36 %

Opettaja vuorovaikuttajana, ilmapiirin luojana ja 
motivoijana

 7  11 %

Opetusmenetelmien ja toiminnallisuuden 
merkitys

 5   8 %

Muut  1   2 %

Kommentteja yhteensä 61 100  %

Lähes puolet vastaajista kuvaa opettamiskäsityksensä muuttuneen opiskelijakes-
keisemmäksi. Vastauksissa korostuu oppiminen ja opiskelijan rooli aktiivisena 
oppijana, jolloin opettajan rooli painottuu opiskelijoiden aktivointiin ja ohjaami-
seen. Opettajan ei tarvitse pureskella tietoa valmiiksi opiskelijoille. Opiskelijoille 
voi antaa tehtäviä ja opettaja voi luottaa siihen, että he prosessoivat itse tietoa ja 
sitä kautta syntyy ymmärrys opittavista asioista. 

Oppiminen opettamisen tavoitteena korostui ensisijaiseksi. (18)

Olin siihen saakka ajatellut hyvän opettamisen olevan hyvin organisoitua, muka-
vasti sulateltua luento-opetusta tyyliin: Minä tiedän ja kerron sen nyt tässä teille-
kin. Juonto-koulutuksen aikana käsitykseni opettajaroolistani kääntyi enemmin-
kin oppimisen ohjaajaksi. Tämä oli kyllä sitkeä prosessi, sillä koin, etten tehnyt 
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riittävästi töitä, jos en opettanut luennoimalla (vaikkakin konkreettinen työmää-
rä taisi olla suurempi enemmän ohjaavassa opetuksessa). (47)

Jotkut vastaajista kuvaavat, kuinka koulutuksen kuluessa opettajan ohjaava rooli 
selkiytyi. Vaikka opettajan ohjaava toiminta oli ymmärretty käsitteellisellä tasolla 
jo aikaisemmin, niin koulutuksen aikana käsitys vahvistui ja konkretisoitui. 

Juonto-koulutus toisaalta selkiytti opettajan ohjaavaa roolia, mutta toisaalta 
avasi koulutettavien silmiä huomaamaan myös sellaisia opettajan työn puolia, joi-
den he eivät olleet aikaisemmin ajatelleet liittyvänkään yliopisto-opettajan teh-
täviin. Haasteita opettajalle tuovat vastaajien mukaan opiskelijoiden yksilölliset 
oppimistyylit ja -strategiat. Lisäksi koulutuksen aikana osallistujat tutustuivat 
erilaisiin opetusmenetelmiin ja saattoivat pohtia niiden soveltamista persoonalli-
sesti erilaisissa opetustilanteissa. Myös opettajan työn kokonaisuus opetussuunni-
telman laadinnasta toteutuksen kautta arviointiin tuli kirkkaammaksi vastaajille. 
Seuraava lainaus kiteyttää hyvin monen vastaajan ajatukset:

En tiedä muuttuiko se paljon, mutta selkeytyi ja tarkentui. Ymmärrys sitä koh-
taan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen − kokonaisuus opettamisessakin kasvoi. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa mm. laitos/oppiainetasolla opetussuunnitelman hyvää 
rakentamista ja ajoittamista. ja miten tärkeää on valita sopivat opetus-menetel-
mät em. prosessin erivaiheissa; esim. arviointi ja palaute. Kokonaisuus pitäisi osa-
ta rakentaa niin, että se tukee erilaisia oppijoita. (57)

Juonto-koulutuksen yhteisöllinen luonne näkyy selvästi vastauksissa, joissa eritel-
lään vuorovaikutteisuutta opiskelutilanteessa. Myös oppimisilmapiirin merkitys 
oppimistilanteissa oli selkiytynyt vastaajille. Lisäksi mielenkiinnon herättämisen 
ja motivoinnin merkitystä opettajan työssä tuotiin näissä vastauksissa esille, kuten 
seuraavassa lainauksessa:

Opin paremmin ymmärtämään, että opettajan rooli on ennen kaikkea oppimisel-
le suotuisan ilmapiirin rakentamista, innostamista ja motivointia. (1)

Tähänkin kysymykseen tulleista vastauksista nousee omana luokkanaan toimin-
nallisuuden tärkeys. Ehkä Juonto-koulutuksen yhteistoiminnallisuus ja vaihtoeh-
toisia opetusmenetelmiä demonstroiva lähestymistapa selittää nämä kommentit. 
Juonto-koulutus oli myös selvästi erilaista kuin perinteinen yliopisto-opetus, jossa 
toiminnallisuus on rajattu kenttä- ja laboratoriokursseille. Näissä vastauksissa tuli 
esille, että toiminnallisuudesta voi olla apua myös ”akateemisessa” opiskelussa. 

Pitää uskaltaa kokeilla asioita käytännössä. Enemmän keskustelua, enemmän 
ryhmätöitä, vähemmän perinteisiä luentoja. (24)

Toiminnan muutos opettajana tai opiskelijana

Toiminnan muutosta opettajana tai opiskelijana kartoittavaan kysymykseen tuli 
hieman eri painotus kuin oppimis- ja opettamiskäsityksiä kartoittavaan kysymyk-
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seen. Vastaajista 26,3 % arvioi toimintansa muuttuneen paljon Juonto-koulutuk-
sen vaikutuksesta, 2/3 vastaajista arvioi sen muuttuneen jonkin verran. Vähän 
muutosta oli kokenut 7 % vastaajista. Kuitenkin kaikkien vastaajien arvioin mu-
kaan Juonto-koulutus oli vaikuttanut omaan toimintaan opettajana/opiskelijana 
edes vähän, sillä kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”ei ollenkaan”.

Taulukko 12. Käsitykset toiminnan muutoksesta opettajana tai opiskelijana (ky-
symys 10)

Luokat Kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosenttiosuus

Aktivoivien opetusmenetelmien lisääntyminen
(opiskelijakeskeisyys, oppimistyylit, vuorovaiku-
tus)

28  43 %

Opetuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 
(laajempi kuvaus kuin aktivoivat menetelmät 
esim. tentit, suunnittelu, kokonaisuus, 
pedagoginen koulutus)

17  26 %

Rohkeuden ja itsevarmuuden lisääntyminen/
väheneminen

 8  12 %

Oman oppimisen kehittäminen  7  11 %

Motivaation ja ilmapiirin korostaminen  5   8 %

Kommentteja yhteensä 65 100 %

Aktivoivien työtapojen kehittäminen ja laajempi soveltaminen oli Juonto-
hankkeen eräs tärkeä tavoite. Vähän alle puolet vastaajista kuvailee toimintansa 
muutosta opettajana tai opiskelijana tavoitteen suuntaiseksi. Vastaajien mukaan 
erilaajuisia oppimistehtäviä sekä ryhmätöiden määrää on lisätty, ja opettajat kiin-
nittävät enemmän huomiota ryhmätöiden ohjaamiseen ja ohjeistamiseen. Teh-
tävien ja keskustelujen avulla vastaajat kuvaavat pyrkivänsä auttamaan opiske-
lijoita liittämään uutta tietoa aikaisemmin opittuun. Myös ongelmalähtöistä ja 
tutkivan oppimisen malliin perustuvaa oppimista on vastaajien mukaan lisätty ja 
tenttikäytännöissä on toteutettu uudistuksia. Vaikka kyse onkin toimintaa kuvaa-
vasta puheesta, ovat kuvaukset melko yksityiskohtaisia ja konkreettisuudessaan 
uskottavia. Tämä antaa olettaa, että myös todellista toiminnan tason muutosta 
on tapahtunut.

Sisällytin kursseihin seuraavia komponentteja: − opiskelijan osallistuminen ta-
voitteiden asettamiseen − opiskelijoiden osallistuminen arviointiin − aktivoivia 
menetelmiä (ryhmätyöskentelyt) opetuksessa − tiedon ankkuroiminen aikaisem-
min opittuun − palautteen anto (henkilökohtainen) (47)

Käytän paljon luentojen aikana pieniä tehtäviä, joita ryhmässä mietitään ja käy-
dään läpi. (3)
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Olen luopunut lähes kokonaan normaaleista luennoista. Nykyisillä kursseillani 
opetus perustuu ns. palapelitekniikkaan,  − − Olen pyrkinyt ottamaan huomioon 
erilaisia oppimistyylejä materiaalin koostamisessa. (26)

Hieman yli kolmasosa vastaajista kuvaili opetukseen liittyvän toimintansa laa-
jentuneen ja monipuolistuneen. Kiinnostus pedagogiikkaan lisääntyi, ja vastaajat 
kertoivat alkaneensa reflektoida ja tarkkailla enemmän omaa toimintaansa opis-
kelijana tai opettajana. Opetuksen kehittäminen oli alkanut tulla osaksi normaalia 
opetustyötä ja selvästi tietoisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi toiminnaksi. Seuraa-
vassa muutamia lainauksia:

Kiinnitin huomiota esim. arvioinnin keräämiseen, monipuolisempiin opetus-
muotoihin ja tein uudistuksia tentteihin (9)

Suurin vaikutus oli, että ryhdyin kyseenalaistamaan toimintamalleja ja -tapoja. 
Niin omia kuin laitoksella yleisestikin käytössä olleita. (8) 

Kiinnostuin pedagogiikasta, haluan oppia lisää, kun nyt ymmärrän, miten vähän 
ymmärrän. (5)

Omana luokkanaan nousi esiin itsevarmuuden ja rohkeuden lisääntyminen kou-
lutuksen aikana tai sen vaikutuksesta. Tämä saattaa liittyä Juonto-koulutuksessa 
käytettäviin työtapoihin sekä niiden vaikutuksesta syntyneeseen kannustavaan 
ilmapiiriin. Kommenttien mukaan myös rohkeus olla persoonallinen ja monipuo-
lisia työmenetelmiä käyttävä opettaja lisääntyi. Hanke antoi virallisen luvan ko-
keilla, ja onnistuneet kokeilut olivat jääneet pysyviksi käytänteiksi. 

Lisäksi sain rohkeutta, uskallusta kokeilla erilaisia tapoja, opetusmenetelmiä. 
Toisaalta vaatimustaso ja kritiikki omaa työtä kohtaan nousi. Kaikkiaan pidän 
opettamista haastavana, mutta vaativana työnä. Ihailen ja kunnioitan yliopisto-
opettajia entistä enemmän. (57)

 Luulen että tuli rohkeutta lisää, itseluottamusta. (10)

Tähän luokkaan luokiteltiin myös yksi kommentti, jossa kuvattiin kuitenkin päin-
vastaista kokemusta: 

Yritin ottaa käyttöön erilaisia ”aktivoivia” konsteja huonolla menestyksellä. Käsi-
tykseni itsestäni opettajana huononi edelleen. (39)

Neljä opiskelijaa ja kolme opettajaa kuvaa oppimiseen liittyviä toimintatapojen 
muutoksia. He olivat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota omaan oppimiseen-
sa sekä ryhtyneet aktiivisesti kokeilemaan ja soveltamaan Juonto-koulutuksessa 
koettuja ja esiteltyjä monimuotoisia tapoja oppia. 
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Kiinnitin huomiota asioihin enemmän ja ajattelin enemmän − tuli mietittyä, 
miksi opiskelen ja opittua enemmän. En käynyt luennoilla enää vain opintoviik-
kojen vuoksi. (21)

Juonto kannusti asioiden yhdessä tekemiseen. Perustimme parin työtoverin kanssa 
lukupiirin, jossa opiskelimme hankalia asioita. (55)

Opetus- ja toimintatapojen muutos laitoksilla tai oppiaineissa

Laitoksen tai oppiaineen opetustapojen arvioi muuttuneen paljon 26,8 % vastaa-
jista. Jonkin verran muutosta oli opetustavoissa havainnut 57,1 % vastaajista. Vä-
hän muutosta arvioi tapahtuneen opetustavoissa 14,3 % ja ei ollenkaan 1,8 % eli 
yksi vastaaja. Laitoksen toimintatapoihin Juonto-koulutuksen arvioi vaikuttaneen 
paljon 8,9 % vastaajista ja jonkin verran 42,9 % vastaajista. Koulutuksen arvioi 
vaikuttaneen laitoksen toimintatapoihin vähän 41,1 % vastaajista. Vastaajista 7,1 
% oli sitä mieltä, että koulutuksella ei ole ollut vaikutusta laitoksen toimintatapo-
jen muutokseen.

Taulukko 13. Käsitykset opetustapojen muutoksista laitoksella tai oppiaineessa 
(Kysymys 11)

Luokka Kommenttien
 määrä

Kommenttien 
prosenttiosuus

Opetusmenetelmien monipuolistuminen 37  62 %

Opetukseen liittyvän yhteistyön, keskustelun ja 
tietoisuuden lisääntyminen

12  20 %

Ei muutosta/juurikaan muutosta toimintatavoissa  7  12 %

Muut  4   7 %

Kommentteja yhteensä 60 100 %

Yli puolet vastaajista kuvaili opetustapojen muuttuneen siten, että opetusmene-
telmiä oli monipuolistettu laitoksella tai oppiaineessa. Perinteistä esittävää luento-
opetusta oli vastausten mukaan vähennetty ja lisäksi tai tilalle oli tullut pohdis-
kelutehtäviä, oppimispäiväkirjoja, projekti- ja ryhmätöitä sekä demonstraatioita. 
Myös laboratoriokurssien aktivoivuutta oli vastaajien havaintojen mukaan lisätty 
ja perinteisten seminaarien työskentelyä ”ryhdistetty”. Samoin ongelmalähtöisen 
oppimisen menetelmää ja tutkivan oppimisen mallia oli sovellettu yksittäisiin 
kursseihin ja eri kursseja oli integroitu toisiinsa.

Ryhmäopetus ja omaehtoiseen oppimiseen kannustaminen lisääntyivät. (51)

On tullut paljon problem based kursseja, joilla olen itsekin ollut tutorina ja moni 
kurssi muuttui hieman. (19)
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− − opetusmenetelmät monipuolistuivat, mukaan lukien erilaisia uusia tent-ti-
käytäntöjä. (54)

Vastauksissa kuvattiin myös opetuskäytäntöjen muuttamiseen ja kehittämiseen 
liittyviä hankaluuksia, joista oli muutenkin keskusteltu hankkeen tilaisuuksissa ja 
opiskelijajärjestöjen lehdissä. Aktivoivat opetusmenetelmät vievät esittävää luen-
to-opetusta enemmän aikaa ja ovat opiskelijalle työläämpiä. Aktivoivien menetel-
mien tarkoituksenmukainen käyttö vaatii myös harjoittelua, ja opiskelijat saatta-
vat joutua kärsimään opettajan kokeiluista.

Ehkä ei kovinkaan paljon, mutta varmaan tämä opiskelijoiden “aktivointi” ja 
erilaisten opetus/oppimis/tenttimistapojen kokeilu lisääntyi. Kaikki ei kylläkään 
kokeilujen jälkeen suinkaan vakiintunut, sillä havaittiin niin posit. kuin negat. 
puolia erilaisissa tavoissa/uudistuksissa. (40)

Lähes jokainen opettaja teettää ryhmätöitä erilaisissa muodoissa, varmasti näky-
vin tulos ja osittain opiskelijoiden kauhuksi. Ehkäpä nyt tilanne jo stabilisoitunut. 
Myös ne jotka eivät olleet koulutuksessa mukana ovat kehittäneet opetustaan, sa-
moin yhteistyö opettajien kesken on kasvanut. Tosin ei voi varmasti sanoa, kuinka 
paljon tämä on Juonnon ansiota. (46)

Oma selkeä luokkansa muodostui kommenteista, joissa kuvattiin toisaalta ope-
tusyhteistyön ja opetusasioista keskustelun lisääntymistä ja toisaalta yleisen ope-
tustietoisuuden kasvua. Opetuksen ajallista tai sisällöllistä koordinaatiota alettiin 
tehdä jollakin laitoksella. Myös henkilökunnan välistä sekä opettajien ja opiskeli-
joiden välistä yhteistyötä kuvailtiin. Voitaisiin ajatella, että joissakin tapauksissa on 
tapahtunut yhteisöllistä ”silmien avautumista” opetuksen suhteen. Juonto-hanke 
on ollut siinä osaltaan vaikuttamassa, vaikka varmasti myös muut tekijät, kuten 
laitosten yhdistyminen, aikaisemmat Laadusta tinkimättä -koulutukset ja muu 
opetuksen kehittämisen tuki ovat olleet muita tärkeitä osatekijöitä.

Kyllä minusta oli ihan selkeästi huomattavissa yhteistyön lisääntyvän opetusta 
suunniteltaessa jne. Tässä kohtaan on hiukan vaikeaa arvioida, että mikä on 
Juonnon ansiota ja mikä laitosten yhdistymisestä johtuvaa. Nykyään opettajat 
kokoustavat säännöllisesti ja keskustelevat opetuksesta, itse kunnostauduin muu-
tamia vuosia sitten laitoksemme opetuksen ajallisessa koordinoinnissa − − (47)

Laitoksella tehtiin opetuksessa melko iso sisällöllinen remontti − − (39)

Meillä on paljon opetuksessa (verkkokurssi, tiedonhaku, tiedonlähteiden 
opetus)mukana olevia henkilöitä ja luulen, että osaamme ja tunnemme tarvetta 
pohtia opetukseen liittyviä asioita. Haluamme olla paremmin perillä esim. tois-
temme opetustavoista ja -tyyleistä. Laatutietoisuus ja -vaatimus ovat kasvaneet. 
Se on ainakin oma vahva tunteeni. (48)

Seitsemän vastaajaa arvioi, että laitoksen opetustavoissa ei ole tapahtunut ollen-
kaan tai juurikaan muutosta. Toisissa on syynä vastaajien mukaan opetushenki-
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lökunnan vaihdokset, jolloin muutokset ja uudistukset on purettu seuraavana 
vuonna. Osa vastaajista sanoo, että heillä ei ole varmaa havaintoa muutoksesta 
opetustoiminnan tasolla. Muissa kommenteissa puhutaan mm. opetussisältöjen 
uudistamisesta, mutta ei suoranaisesti opetustapojen muutoksista. 

Koska vastaukset toimintatapojen muutokseen olivat hyvin samansuuntai-
sia kuin edellisessä kysymyksessä, tässä tuodaan esiin vain joitain kommentteja, 
jotka erityisesti liitettiin toimintatapojen muutokseen tai joita ei opetustapojen 
yhteydessä tuotu esille. Muutamassa vastuksessa tuotiin esille, että Juonto-koulu-
tuksessa käytettyjä työtapoja on otettu käyttöön laitoksen kokouskäytännöissä ja 
kokoukset ovat jämäköityneet. Yksi vastaaja arveli Juonto-koulutuksen vaikutta-
neen laitoksen työskentelyilmapiiriin. Toisessa kuvattiin, että suvaitsevaisuus eri-
laisia työtapoja kohtaan on lisääntynyt. Myös Juonto-koulutuksen käynnistämää 
laitosten välistä yhteistyötä pidettiin hyvänä, koska harvoin muuten tulee oltua 
yhteistyössä. Opetukseen liittyvän palautteen keräämisen systemaattisuus on osa 
laitoksen toimintatapojen muutosta ja tuli esille kolmessa vastauksessa.

Yhteistyön käynnistyminen

Hankkeen tarkoituksena oli madaltaa laitosten ja oppiaineiden sekä henkilökun-
nan ja opiskelijoiden välisen yhteistyön kynnystä ja tätä kautta saada koko orga-
nisaatiossa muutosta aikaiseksi. Tämä takia kyselylomakkeessa oli erikseen neljä 
kysymystä liittyen yhteistyöhön. 

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Juonto-koulutuksen aikana käynnistyi ai-
kaisempaa enemmän yhteistyötä yli osasto- tai laitosrajojen. Lisäksi kysymykseen 
”Onko yhteistyö jäänyt pysyväksi?” vastanneista yli puolet (52,9 %) arvioi yhteis-
työn jääneen pysyväksi.

Avovastauksissa kuvattiin yhteistyötä seuraavasti: Kymmenen vastaajaa ker-
toi konkreettisesta opetusyhteistyön lisääntymisestä, esimerkiksi yhteiskursseis-
ta ja yhdessä opettamisesta. Toinen yhteistyön muoto oli sisällöllinen opetuksen 
koordinaatio, jota kuvataan yhteensä kahdeksassa vastauksessa. Lisäksi vastauk-
sissa puhuttiin yleensä muiden osastojen ja laitosten ihmisiin tutustumisen hyö-
dyllisyydestä sekä ryhmätutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä. Yksi vastaaja kertoi 
myös tutkimusyhteistyön käynnistymisestä. Vastauksissa käsiteltiin myös opetus-
virkojen lakkauttamisen vaikutusta yhteistyöhön. Joidenkin vastaajien mielestä oli 
hyvin vaikeaa arvoida, mitkä kaikki tekijät ovat olleet vaikuttamassa yhteistyön 
syntymiseen.

Yhteiskursseja, opetuskokonaisuuksien hahmottamista yhdessä, sisältöjen analyy-
siä. (9)

Jonkin verran laitoksen sisällä, tiedekuntien välillä ja esim. maaperäalalla (34)

Mietimme yhdessä soveltavan biologian laitoksen kanssa, miten kirjaston ja tie-
tovarantojen käytön opetusta voisi luontevasti integroida opetukseen. Vaikka vas-
taan seuraavaan kohtaan ei, on esim. integrointi-tavoite edelleen olemassa ja sitä 
mielellään sovellamme tapauskohtaisesti. (48)
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Opiskelijoiden ja opettajien välinen yhteistyö oli vastausten mukaan lisääntynyt 
vieläkin enemmän kuin osastojen ja laitosten välinen yhteistyö. Vastaajista yli 2/3 
sanoi yhteistyön lisääntyneen. Vastaajista yli puolet (52,9 %) arvioi yhteistyön 
opiskelijoiden ja opettajien välillä jääneen pysyväksi käytännöksi. 

Avovastauksissa kuvailtiin eniten opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteistä 
opetuksen kehittämistä (12 vastausta). Yhteistyö oli koettu myönteiseksi, paitsi 
yksi vastaaja kuvasi opiskelijoiden koollekutsumaa kehittämistilaisuutta väkinäi-
seksi, eikä sillä hänen mukaansa ollut käytännön vaikutuksia. Kuudessa vastauk-
sessa puhuttiin yleisesti vuorovaikutuksen lisääntymisestä, lisäksi yksi vastaaja 
sanoi, että yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli kuulunut laitoksen toimintaan aikai-
semminkin. Lisäksi vastaajat kuvasivat opettajien keskinäisen yhteistyön lisäänty-
neen (2 vastaajaa) ja opiskelijoiden keskinäisen yhteistyön opetuksen kehittämi-
sessä lisääntyneen (1 vastaaja). 

Esimerkiksi em. palautejärjestelmä. Opiskelijoita on kuultu ennenkin laitoksella, 
mutta nyt säännölliset opiskelija tapaamiset myös niissä oppiaineissa, missä ei 
ennen juuri tapaamisia. (57)

Opiskelijoiden ajatuksia ja mielipiteitä asioista kysellään ja kuunnellaan huo-
mattavasti enemmän. Hieman kärjistäen: ennen oli kaksi osapuolta − opettajat ja 
opiskelijat, nyt enemmän ajattelemme olevamme samassa veneessä ja sitä pitäisi 
osata keikuttaa samaan tahtiin. (8)

Opiskelijatapaamisia joissa pohditaan opetuksen sisältöjä ja mahdollisia kehittä-
miskohteita. (27)

Tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurin muutos 

Seuraavassa käsitellään koko tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurin mää-
rällistä muutosta vuosina 1998–2002 vastaajien arvioiden pohjalta. Kysymyksiin 
21–25 jätti kuitenkin vastaamatta keskimäärin 15 % vastaajista, mikä lienee johtu-
nut  ainakin kysymysten yleisyydestä.

Kun vastaajat arvioivat omaa muutostaan opettajana ja opiskelijana (kysymys 
21a−b), jakauma oli hyvin samanlainen kuin Juonto-koulutuksen vaikutuksen 
arvioinnin kohdassakin (kysymys 7a−b). Oppiaineen oppimis- ja opettamiskult-
tuurin arvioi muuttuneen paljon tai erittäin paljon 40,8 % vastaajista ja jonkin 
verran 40,8 % vastaajista. Vähän tai ei ollenkaan muutosta oli havainnut 17,3 % 
vastaajista. Laitoksen oppimis- ja opettamiskulttuurin arveli muuttuneen erittäin 
paljon tai paljon 29,2 % vastaajista. Vastaajista 52,1 % arveli sen muuttuneen jon-
kin verran ja vähän muutosta oli havainnut 18,8 % vastaajista. Tiedekuntatason 
muutosta selvittävään kysymykseen vastanneista lähes kolmasosa arvioi, että pysy-
vää muutosta oli tapahtunut paljon. Vastaajista puolet oli havainnut jonkin verran 
muutosta ja 18,2 % vain vähän muutosta. 

Kun vastaajia pyydettiin kysymyksessä 22 kuvaamaan tiedekunnan oppimis- ja 
opettamiskulttuurin muutoksia, 21 % vastaajista ei vastannut ollenkaan. Toisaalta 
monet vastasivat hyvinkin pitkästi ja eri puolia eritellen. Avovastaukset luokiteltiin 
kahdeksaan luokkaan, jotka näkyvät seuraavasta taulukosta.
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Taulukko 14. Käsitykset tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurin muutok-
sesta

Luokat Kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosenttiosuus

Opetusmenetelmien monipuolistuminen: opis-
kelijakeskeisyys

15  25 %

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääntyminen 13  21 %

Muutos oppimis- tai opettamiskäsityksissä  8  13 %

Opetuksen arvostuksen lisääntyminen, esim.
keskustelu

 8  13 %

Opetustoiminnan laajempi muutos  5   8 %

Ei muutosta/ei juurikaan muutosta  3   5 %

Muut  9  15 %

Yhteensä kommentteja 61 100 %

Selvästi eniten tuli vastauksia, jotka liittyivät opetusmenetelmien monipuolistu-
miseen ja erityisesti opiskelijakeskeiseen lähestymistapaan niin oppiaineiden, lai-
tosten kuin koko tiedekunnan opetuskäytännöissä. Vastauksissa toistuvat samat 
esimerkit kuin aikaisempiin kysymyksiin liittyvissä vastauksissa. Toisaalta uudet 
opetusmenetelmät tuovat näkyväksi myös vanhat käytännöt, jotka joskus nähdään 
parempina ja varmempina ja joskus taas vanhanaikaisina, kuten seuraavassa opis-
kelijan kommentissa:

Itse olen innostunut tutkivasta oppimisesta sekä verkon mahdollisuuksista ope-
tuksessa. Olen myös kyseenalaistanut täysin nykyisen arviointikäytännön − tent-
tiin pänttäämisen. Tiedekunnassa tuntuu olevan paljon uusia menetelmiä, tapoja 
ym. käytössä satunnaisesti siellä täällä riippuen opettajasta ja hänen innostunei-
suudestaan, mutta edelleen on vanhakantaista ääretöntä byrokratiaa ja “kyllä me 
tiedämme mitä opiskelija tarvitsee” asennetta. Se raivostuttaa ja inhottaa. (8)

Oppimis- ja opettamiskäsitysten muutoksen oli nostanut esiin tässä yhteydessä 
kahdeksan vastaajaa. Opiskelijoiden oppiminen nähtiin keskeisenä opettajan työ-
tä määräävänä tekijänä. Myös tietoisuus erilaisista pedagogisista näkökulmista 
oli lisääntynyt. Vastaajat olivat alkaneet ymmärtää, että opetuksen takana on aina 
käsitys oppimisesta, vaikka opettaja tai opiskelijat eivät sitä aina tiedostaisikaan. 
Toiset arvelivat, että muutosta oli tapahtunut koko tiedekunnan tasolla ja useissa 
opettajissa ja toiset pohtivat, oliko yhteisöllistä muutosta lainkaan tapahtunut.

Uudet ajatukset opettamisesta ovat levinneet tiedekuntaan (14)

Yksittäiset opettajat ovat “heränneet” mutta onko koko tdk tasolla tapahtunut 
jotain? (37)
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Arvostuksen yhteisöllisen muutoksen puolesta puhuivat kommentit opetuksen ar-
vostuksen ja opetuksesta käytävän keskustelun lisääntyminen. Systemaattinen ja jär-
jestelmällinen opetuksen kehittäminen oli lisännyt opetuksen merkitystä yliopisto-
opettajan työssä ja koko tiedekunnan toiminnassa, mihin liittyy seuraava lainaus:

Opetuksesta keskustellaan paljon. Koulutuksen tarjoaminen ja siihen osallistu-
minen on lisääntynyt, koulutusta arvostetaan ja siihen ollaan valmiita panosta-
maan. “Hyvien” opettajien toimintatavoista ollaan kiinnostuneita, mutta kuiten-
kin opettajat haluavat pysyä omina persooninaan. (2) 

Muutoksia kulttuurissa oli tapahtunut kohti tiiviimpää yhteistyötä laitosten ja 
osastojen sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Juonto-koulutus käynnisti vas-
taajien mukaan yhteistyön, joka useissa tapauksissa jatkui koulutuksen jälkeen. 
Erään vastaajan mielestä oli tärkeää, että useat henkilöt samalta laitokselta ja koko 
tiedekunnastakin osallistuivat koulutukseen. Yhteinen kieli mahdollisti yhteisen 
keskustelun ja kehittämisen. Yhdessä tekeminen oli erään vastaajan mukaan ”li-
sääntynyt huomattavasti”.

Opetuksen kehittämistä mietitään yhdessä, puhutaan oppimistavoitteista, opiske-
lijan näkökulma on suunnittelussa vahvasti esillä. (1)

Myös opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutuksen lisääntymistä kuvattiin. 
Vuorovaikutus ei rajoittunut pelkästään lähiopetustilanteisiin, vaan opiskelijat 
otettiin mukaan monenlaisiin tilanteisiin, joissa opetusta kehitetään. Vuorovai-
kutus oli molemminpuolista ja siinä yhteydessä oli annettu palautetta puolin ja 
toisin.

Olen yrittänyt antaa opiskelijoille oikeaksi valikoidusti tehtäväksi valmistella/pa-
rantaa sitä luentomateriaalia jota kurssilla käytetään − se on toisaalta motivoivaa 
opiskelijoille mutta saattaa olla työlästä opettajalle, − tulos voi olla hyvä opiske-
lijalle. (10)

 “Hyvien” opettajien toimintatavoista ollaan kiinnostuneita, mutta kuitenkin 
opettajat haluavat pysyä omina persooninaan. Opiskelijat esittävät omia kanto-
jaan hanakasti. (2)

Vastaajista kuusi tuo esiin sen, että opetuksen arvostus oli alkanut lisääntyä. Se näkyi 
pedagogisen koulutuksen lisääntymisenä sekä virantäyttö-tilanteissa. Opetuksesta 
keskusteltiin enemmän ja yliopisto-opetuksen laadusta oltiin kiinnostuneita. 

Opetustoiminnan laajempaan muutokseen liittyviä kommentteja oli viidessä 
vastauksessa. Niissä kuvattiin Viikin opetuksen kehittämispalveluiden perustamis-
ta ja yhteistyötä Viikin tiedekirjaston kanssa. Myös uusien opiskelijoiden vastaan-
ottoon liittyvät muutokset nosti yksi vastaaja esiin. Muissa vastauksissa mainittiin 
mm., että verkko-opetuksen lisääntymisen myötä myös oppimiseen ja opettami-
seen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Muutamat vastaajat olivat havain-
neet, että pedagogista koulutusta on enemmän saatavilla ja että myös kiinnostus 
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pedagogiseen koulutukseen on lisääntynyt. Juonto-koulutus oli innostanut joitain 
lisäkoulutukseen. Opetus ei ole erään vastaajan mukaan enää yksityisasia. Erään 
vastaajan mukaan Juonto-hankkeen tulos olisi voinut olla parempikin, jos use-
ampi tiedekunnasta olisi osallistunut. Samoin eräs vastaaja kiinnittää huomiota 
tiedekunnan opetuksen laadun epätasaisuuteen. Tällaisen muutoksen arvioinnin 
vaikeutta kuvastaa seuraava lainaus:

Itseäni koskevia muutoksia kuvailin jo aiemmin. Oppiaineessa ei muutoksia pal-
jon tapahtunut, koska olin ainoa edustajamme koulutuksessa. Laitos on kovin 
hajanainen. Ehkä kuitenkin yleisen kemian puolella on Juonnon ansiosta tapah-
tunut muutosta, en kyllä osaa kuvailla millaista. Tiedekunnassa? − − Ehkä en ole 
sellaisessa asemassa, että voi arvioida muutosta. (37)

Kooste oppimis- ja opettamiskulttuurin muutoksesta

Koulutuksella näyttää olleen merkittävä vaikutus oppimis- ja opettamiskäsityk-
siin, koska lähes puolet vastaajista arvioi oman oppimiskäsityksensä muuttuneen 
paljon tai erittäin paljon koulutuksen vaikutuksesta. Opettamiskäsityksen arvioi 
muuttuneen erittäin paljon tai paljon yli puolet (52,7 %) vastaajista. On muistetta-
va, että kyse ei ole varsinaisesta koulutuksen vaikuttavuuden tutkimuksesta, vaan 
kyselyyn annetut vastaukset perustuvat vastaajien arvioon koulutuksen vaikutuk-
sesta. Strukturoituihin kysymyksiin saatujen vastauksien keskiarvot sijoittuvat 3 
ja 3,5 väliin (asteikko 1−5). Tämä tarkoittaa sitä, että vastaajien arvion mukaan 
muutosta oppimis- ja opettamiskulttuurissa on tapahtunut keskimäärin jonkin 
verran tai paljon.

1. Opiskelijalähtöisyys
Näyttää siltä, että selkeätä muutosta sekä oppimiskäsityksissä että toimintatavoissa 
kohti opiskelijalähtöistä opetusta on tapahtunut. Vastauksissa tuli esiin, että opis-
kelijan oppimisen tukeminen nähtiin tärkeänä. Oppimisen yksilöllisyys ja proses-
sinomaisuus oli alkanut hahmottua, mikä näkyi oppimis- ja opettamiskäsityksiin 
liittyvissä vastauksissa. Opiskelijalähtöisyyteen liittyi myös oppimisprosessin tie-
toinen tarkkailu ja säätely. Vastaajat kuvasivat, että koulutuksen aikana he olivat 
tulleet uudella tavalla tietoiseksi omasta oppimisestaan ja saattoivat käyttää hy-
väksi koulutuksessa koettuja menetelmiä myös oman oppimisensa tehostamiseen. 
Yksittäisten opettajien, laitosten ja koko tiedekunnan toimintatapojen muutosta 
arvioidessaan vastaajat pitivät yhtenä tärkeimmistä muutoksista opetusmenetel-
mien monipuolistumisen. Monipuolisten opetusmenetelmien käyttäminen ottaa 
huomioon erilaiset oppijat ja motivoi heitä ponnistelemaan oman oppimisensa 
edistämiseksi. Hankkeen aikana myös opettajien ja opiskelijoiden välinen vuoro-
vaikutus oli vastaajien mukaan selvästi lisääntynyt. Myös yhteistyö opiskelijoiden 
kanssa kuuluu opiskelijalähtöisen toimintakulttuurin kulmakiviin. 

2. Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Lähes puolet vastaajista kuvasi oppimis- ja opettamiskäsityksensä muuttuneen 
konstruktivistisen oppimiskäsityksen suuntaiseksi. Vastauksissa tuli esille, että 
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opettaminen nähdään yhä moniulotteisempana toimintana. Luennoimisen lisäksi 
vastaajat olivat ottaneet käyttöönsä erilaisia opiskelijoita aktivoivia opetusmene-
telmiä. Opettaminen nähtiin enemmän oppimisympäristön rakentamisena, johon 
kuuluvat oppimistavoitteiden asettaminen, oppimistehtävien laatiminen ja ohjaus 
sekä erilaiset oppimisen arvioinnin menetelmät. Vastaajien mukaan selkeää muu-
tosta toimintatavoissa oli tapahtunut yksilö-, laitos- ja tiedekuntatasolla.

3. Oppimisen yhteisöllisyys
Oppimis- ja opettamiskäsitysten yhteisöllisyyden lisääntyminen näkyi vastauk-
sissa, joissa kuvataan opettajaa vuorovaikutuksen ohjaajana ja oppimisilmapiiriin 
vaikuttajana. Opetusmenetelmiä oli erityisesti kehitetty yhteistoiminnallisen op-
pimisen suuntaan. Opettajien, jopa oppiaine- ja laitosrajojen ylittävä yhteistyö oli 
selvästi hankkeen aikana lisääntynyt ja jäänyt osittain pysyväksi. Hankkeen yhteis-
työn tuloksena esimerkiksi kirjaston tiedonhakukoulutus oli integroitu laitoksen 
omaan opetukseen. Yhteistyön positiiviset vaikutukset myös opetuksen sisällölli-
seen ja ajalliseen koordinointiin oli havaittu. Monissa vastauksissa mainitaan yh-
teisen kielen syntymisen merkitys opetuksen kehittämisen edistäjänä. 

4. Monitieteinen ja ilmiökeskeinen oppiminen
Vastauksissa oli mainintoja ongelmalähtöisen oppimisen menetelmän sovelta-
misesta joillain kursseilla. Tutkivan oppimisen mallia oli alettu soveltaa yleisenä 
oppimistoimintaa jäsentävänä lähestymistapana monessa oppiaineessa. Sekä on-
gelmalähtöisen että tutkivan oppimisen lähestymistapoihin liittyy todellisuudesta 
nousevien ongelmien tietoinen hyväksikäyttö opetuksessa. Tämän suuntaista sys-
temaattista muutosta ei vastausten pohjalta ollut havaittavissa.

�.�.�  Hankkeen vaikutusmekanismit kyselylomakkeen valossa

Muutokseen vaikuttaneita tekijöitä

Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajien käsityksiä siitä, miten Juonto-hanke on vai-
kuttanut opetukseen liittyviin muutoksiin. Annetut vastaukset luokiteltiin viiteen 
luokkaan, jotka näkyvät taulukossa 15.
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Taulukko 15. Juonto-hankkeen vaikutustavat (kysymys 23)

Luokat Kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosenttiosuus

Käynnisti muutoksen/ Innosti ja tuki kehitty-
mään

13  27 %

Tutustutti muihin ja käynnisti keskustelun, 
yhteisöllisyys

10  20 %

Antoi uusia toimintatapoja  9  18 %

Vaikutti oppimis- ja opettamiskäsitykseen  7  14 %

Muut 10  20 %

Yhteensä kommentteja 49 100 %

Vastausten mukaan Juonto-hanke kannusti hakeutumaan pedagogiseen koulutuk-
seen. Monet vastaajat kuvasivat, että eivät olisi ilman hanketta hakeutuneet peda-
gogiseen koulutukseen. Hanke toisaalta innosti ja toisaalta velvoitti osallistumaan. 
Toisten kollegoiden ja opiskelijoiden tuki koulutuksen aikana oli tärkeä motivaa-
tion ylläpitäjä samoin kuin vastuuhenkilön läsnäolo ja käytettävyys koulutuksen 
jälkeenkin. Hanke oli antanut uusia ajatuksia oppimiseen ja samalla kyseenalaista-
nut totuttuja toimintatapoja.

Stimuloi muutosta, jonka tarve ehkä oli ollut kytemässä jo aiemmin. (39)

Edistänyt, erityisesti niitä, jotka eivät olleet oma-aloitteisia aiemmin (40) 

Erittäin paljon aktivoimalla meitä. (34)

Juonto-hankkeen erityispiirteenä oli yhteistoiminnallisen oppimisen työtapojen 
soveltaminen. Toisiin tutustuminen ja keskustelun käynnistäminen, toisin sanoin 
yhteisöllisyyden kautta vaikuttaminen on ollut myös monen vastaajan kokemus. 
Vastaajat tunsivat vastatessaan aiempaa paremmin tiedekunnan henkilökuntaa; jo 
syntynyttä yhteistyötä oli helppo jatkaa ja uusia yhteistyökuvioita oli helpompi 
käynnistää, kun koulutuksessa oli tutustunut muiden laitosten henkilökuntaan. 
Opetuksen kehittämiseen oli tullut ”yhteistä sanastoa ja yhteistä kokemusta”. Juon-
to-hanke oli ”pistänyt kaikki muuttamaan toimintaansa yhtä aikaa”.

Opettamiseen liittyvistä uusista toimintavoista tuli yhteensä yhdeksän kom-
menttia. Juonto-koulutus oli antanut välineitä toteuttaa konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen mukaista opetusta. Koulutus tarjosi ahaa-elämyksiä suuren ja pienen 
ryhmän opettamisen toteutuksesta sekä vuorovaikutteisen opetuksen työtapoja.

Juonto antoi välineet ja toimintatavat tehdä uudella tavalla opetusta. En olisi it-
senäisesti osannut lähteä liikkeelle. (3)

Antanut havainnollisia esimerkkejä uusista toimintatavoista. (16)
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Koulutus vaikutti vastaajien mukaan oppimis- ja opettamiskäsitykseen. Pedago-
ginen tieto lisääntyi ja kehittyi. Koulutus kannusti pohtimaan omia oppimis- ja 
opettamiskäsityksiä ja itse oivaltamaan uusien toimintatapojen tarpeellisuuden. 
Yksi vastaaja sanoi koulutuksen ”avanneen hänen mielensä pedagogiselle ajatte-
lulle”. Vaikeana ja keinotekoisenakin pidettiin yritystä erottaa yksittäisen hankkeen 
vaikutusta, mihin liittyy myös seuraava kommentti:

Kyllä se on vaikuttanut, vaikka toisaalta yleinen opetuksen kehitys, henkilö-kun-
nan vaihtuminen ja laitosten toiminnan tehostuminen vaikuttaa siihen myös. 
Tällaisen yksittäisen hankkeen vaikutusta on vaikea erottaa ja mitata. Ts. ylei-
sempää lienee vähättely, mutta se pitää ymmärtää vain normaalina asiantunti-
joiden reagoimistapa eli “olisin minä muutenkin kehittänyt” − − (57)

Vastaajat toivat esille monia, lähinnä yliopiston sisäisiä tekijöitä, jotka olivat ol-
leet vaikuttamassa oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämiseen tiedekunnassa. 
Yliopistotasoisia muutoksia ovat olleet koulutuksen ja tutkintojen laatuun liittyvä 
keskustelu ja erityisesti Helsingin yliopistossa toteutettu arviointi vuosina 2001–
2002. Vastaajat kokivat, että opetusta arvostetaan aiempaa enemmän, ja heidän 
mukaansa esimerkiksi yliopistoportfolion käyttö virantäytöissä ja akateemisen pä-
tevyyden arvioinnissa olivat nostaneet opetustyön arvostusta.

Tiedekunnassa opetusansioiden arviointi virantäytön yhteydessä oli eräs ope-
tuksen laatua ylläpitävä tekijä ja siihen myönteisesti vaikuttava käytäntö. Muut 
kehittämishankkeet (Tuella ja taidolla -hanke ja Opetuksen rakenteet ja sisällöt 
-hanke) olivat vieneet yliopisto-oppimiseen liittyviä asioita eteenpäin. Samoin tie-
to- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen sekä yliopisto- että tiedekun-
tatasolla oli aktivoinut opetusajattelua.

Laitokseen liittyviä tekijöistä mainittiin tiedekunnassa erityisesti taloustieteen 
laitoksella järjestetty Laadusta tinkimättä -koulutus. Lisäksi samaisen laitoksen 
saama opetuksen laatuyksikköpalkinto oli mahdollistanut laitoksella opetuksen 
laadun systematisoinnin. Soveltavan biologian laitoksen yhdistyminen osui Juon-
to-koulutuksen aikaan. Nämä kaksi prosessia tukivat toisiaan ja laitoksella lähti 
liikkeelle monenlaista positiivista yhteistyötä ja koordinaatiota. Lisäksi kilpailu 
rahoista ja opiskelijoista oli vaikuttanut molempiin suuntiin, toisaalta laitosten 
kannattaa panostaa tutkimukseen, että saa rahaa, toisaalta myös tutkinnoista saa 
rahaa ja pitkäjänteinen opetuksen kehittäminen palkitaan.

Vastaajat arvioivat kehittämishanketta

Hieman yli puolet vastaajista arvioi avovastauksissa hankkeen vaikutusta yleises-
ti (kysymys 25). Koska vastaukset olivat melko pitkiä ja eri puolia eritteleviä, ei 
edellisten kaltaista vastausten osittamista ja luokittelua katsottu tarkoituksenmu-
kaiseksi. Seuraavassa tuodaan esiin ja pohditaan vastausten tuomia näkökulmia 
Juonto-hankkeen arviointiin.

Vastaajat pitivät erittäin tärkeänä sitä, että koko tiedekunta oli ollut mukana 
hankkeessa ja että koulutukseen velvoitettiin osallistumaan jokainen laitos vuo-
rollaan. Muutama vastaaja oli tehnyt havaintoja siitä, että tiedekunnan opetus on 
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laadukkaampaa ja tiedekunnassa osataan monipuolisia opetusmenetelmiä selvästi 
muita tiedekuntia enemmän. Kulttuurin muutos on vastaajien mukaan hidasta ja 
vielä kaivattiin opiskelijakulttuurin muutosta. Vaikka opettaja osaa opettaa akti-
voivasti ja opiskelijalähtöisesti, voi opiskelijoiden vastustus vesittää hyvinkin mie-
tityn opetuksen.

Jotkut vastaajat korostivat opetuksen kehittämisprosessin jatkumisen olevan 
tär-keää. Heidän mukaansa pedagogisen tuen tarve jatkossakin on ilmeinen. Vaik-
ka pedagogisten näkökohtien esiintuomista pidetään tärkeänä, eräs vastaaja kui-
tenkin huomautti, että opetuksen sisällön laadusta täytyy myös huolehtia. Toiset 
kantoivat  huolta uuden henkilökunnan taidoista, vaikka havaintoja oli toisaalta 
myös siitä, että uusi henkilökunta oli valmiiksi pedagogisesti valveutunutta. Niille 
uusille tulokkaille, jotka eivät ole hankkineet pedagogista koulutusta, tulisi sellais-
ta vastausten mukaan olla tarjolla.

Hanketta pidettiin yleisesti hyvänä, vaikka joku mainitsi epäröineensä alussa. 
Kriittistä suhtautumista esiintyi hankeen aikana ja sitä on dokumentoitu myös 
monissa sähköposteissa ja keskusteluissa. Myös opiskelijoiden vähäinen osallis-
tuminen turhautti yhtä vastaajaa. Ulkopuolista vetäjää yksi vastaaja piti hyvänä 
ratkaisuna. 

Muita tuloksia liittyen muutokseen

Helsingin yliopistossa vuosina 2001–2002 toteutetun koulutuksen ja tutkinto-
jen arvioinnin yhteydessä kansainvälinen arviointipaneeli antoi hyvää palautet-
ta tiedekunnan opetuksen kehittämiseen liittyvästä aloitteellisuudesta (Levander 
& Mikkola 2003). Tiedekunnan imagoa kartoittavan kyselytutkimuksen mukaan 
(Aho, 2004) opetuksen laatu oli eräs tärkeimmistä imagoon vaikuttavista tekijöis-
tä. Kysely on tehty pääsykokeiden yhteydessä v. 2003, ja voidaan ajatella, että vai-
kutukset oppimis- ja opettamiskulttuuriin ovat  aika pysyvät, jos sillä on vaikutus-
ta jo tulevien opiskelijoiden mielikuviin. 

Tiedekunnassa oli myös havaittavissa muutos, jossa opetuksen kehittäminen 
on tullut kohti johtamisen strategista ydintä. Opetuksesta vastaava varadekaani 
aloitti toimintansa v. 2000 ja samalla hänestä tuli myös opetuksen kehittämistoi-
mikunnan puheenjohtaja. Juonto-hankkeen jatkoksi käynnistettiin koko Viikin 
kampuksen yhteinen Viikin opetuksen kehittämispalvelut -hanke, jossa on hyö-
dynnetty Juonto-hankkeessa kehitettyjä yhteisöllisiä ja systeemisiä työtapoja. (Le-
vander & Liukkonen 2006.) 

�.�.�  Koulutuksen vaikutusmekanismit oppimispäiväkirjojen valossa

Seuraavassa taulukossa näkyy aineistolähtöisesti muodostetut luokat sekä kuhun-
kin luokkaan kuuluvien kommenttien lukumäärät. Esimerkit kustakin luokasta 
ovat liitteessä 6.
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Taulukko 16. Oppimispäiväkirjojen sisältöluokat, luokkien kuvaukset sekä kom-
menttien määrät luokittain 

Luokka Luokkien sisällön kuvaus Komment-
tien luku-
määrä

Komment-
tien prosent-
tiosuus

Opetus-
menetelmät

Opetusmenetelmien kuvaus, me-
netelmien erittely ja arviointi, ideat 
käytettyjen menetelmien soveltami-
sesta.

 68  28 %

Opetussisällöt Sisällöllisen oppimisen kuvaus, 
oppimisen liittyvät teoriat, 
oppimistyylit, mitä on hyvä 
oppiminen. Sisältöjen erittely ja 
arviointi.

 46  19 %

Oppimis-
prosessi

Yksilöllisen ja yhteisen 
oppimisprosessin erittely: 
odotukset, tavoitteet, 
toteutuminen. Motivoituminen 
koulutukseen, oman hankkeen tai 
ryhmätutkimuksen suunnittelu.

 30  13 %

Tutustuminen 
ja ilmapiiri

Koulutusryhmän jäsenten 
tutustuminen toisiin, 
tutustumisprosessin ja tunnelman 
kuvaus. Koulutuksen ilmapiiriä 
kuvaavat kommentit.

 26  11 %

Keskustelu ja 
vuorovaikutus

Keskustelu ryhmissä, opiskelijoiden 
ja opettajien välinen vuorovaikutus, 
tasa-arvoisuus osallistujien 
välillä ja kiinnostus näkökulmien 
erilaisuuteen.

 22   9 %

Hankkeen 
yhteisöllisyys

Vapaamuotoinen yhdessäolo 
koulutuksessa, spontaanit ryhmät, 
liittyminen koko tiedekunnan 
hankkeeseen.

 16   7 %

Itsetunnon 
vahvistuminen

Itsetunnon ja omaan itseen uskon 
vahvistuminen, voimaantuminen.

  7   3 %

Kouluttajat Palaute kouluttajille tai kouluttajien 
toiminnan erittely ja arviointi.

 11   5 %

Tuntemukset Tunteiden ja tunnelmien ilmaisu.   9   4 %

Oppimiskult-
tuurien törmäys

Voimakkaan kriittiset kommentit 
liittyen koulutukseen tai kouluttajiin.

  3   1 %

Muut Pohdinta, miksi yliopisto-opettajilla 
ei ole koulutusta.

  1 -

Yhteensä 239 100
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Koska oppimispäiväkirja-aineistosta haettiin vastausta koulutuksen ja erityises-
ti yhteistoiminnallisen oppimisympäristön vaikutusmekanismeihin, seuraavas-
sa analyysissä päätettiin keskittyä niihin tekijöihin, jotka päiväkirjan kirjoittajat 
liittivät yhteistoiminnalliseen oppimisympäristöön tai jotka teorian pohjalta 
voisivat liittyä siihen. Tästä syystä tarkemmasta analyysistä jätettiin pois irralliset 
tunteisiin ja tunnelmiin liittyvät kommentit (esim. ”Tuntuu hyvältä!”). Aineiston 
luokitteluun ei otettu myöskään mukaan ollenkaan kommentteja, jotka liittyvät 
opetustilanteen järjestelyihin tai tila-, majoitus- tai ruokailujärjestelyihin (esim. 
”Punainen tussi ei näy!” tai ”Järjestelyt ok.”), koska nämä eivät liittyneet tutki-
muskysymykseen.

Yhteistoiminnallisten menetelmien kokemuksellinen oppiminen

Pedagogisen koulutuksen eräänä tavoitteena oli oppimiskulttuurin muuttaminen 
käyttämällä koulutuksessa yhteistoiminnallisia ja opiskelijalähtöisiä työtapoja. 
Työtapoja kokemalla ja kokemuksia reflektoimalla tavoiteltiin elävää oppimis-
prosessia, jossa uudet tai osittain uudet käsitykset oppimisesta eivät jäisi pelkäk-
si teoriaksi. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota malleja ja työkaluja opettajille ja 
opiskelijoille organisoida opetusta ja oppimistilanteita konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen mukaisesti.

Suurin yksittäinen luokka oppimispäiväkirja-aineiston pohjalta oli opetusme-
netelmiin liittyvät kommentit. Ensinnäkin tähän luokkaan sijoitettiin kommentit, 
jotka erittelivät ja arvioivat käytettyjä pääasiallisesti yhteistoiminnallisia menetel-
miä. Toiseksi luokkaan sijoitettiin kommentit, jotka koskivat käytettyjen menetel-
mien mahdollista soveltamista omaan työhön. Kolmanneksi luokkaan kuuluvat 
kommentit siitä, miten koulutus konkretisoi tai kirkasti, ikään kuin kokemukselli-
sesti tuki, koulutuksen sisällöllistä viestiä. Kokemukset olivat voittopuolisesti po-
sitiivisia, mutta erityisesti jälkimmäisessä (ja suuremmassa) koulutusryhmässä oli 
enemmän kriittisiä ja jyrkästi negatiivisiakin kokemuksia.

Oppimispäiväkirjoissa oli monipuolisesti analysoitu yhteistoiminnallisia koke-
muksia. Päiväkirjoissa on selvästi etsitty käytetyille menetelmille mieltä ja merki-
tystä oman toiminnan kannalta. Seuraavassa joitakin tyypillisiä pohdintoja:

Päivän aikana hahmoteltiin ne asiat, mitä ryhmän sisällä nähtiin opetuksen ke-
hittämisen kannalta tärkeänä ja organisoiduttiin niiden evaluointiin. Järjestäjät 
antoivat hyvin tukea organisoitumisessa. (Ope15.1)8

Työskentely parein –> pienissä> ryhmissä –> isoissa ryhmissä on turvallista ja 
antoisaa. (Ope7.1) 

8 Ryhmän 1 päiväkirjan kirjoittajat koodattiin numeroilla ope1-28 ja opisk1-5 ja 
ryhmän 2 päiväkirjan kirjoittajat kirjaimilla opeA-S ja opiskA-I. Jokaisen päiväkirjan 
kommentit numeroitiin esim. Ope14.1-5 tai opiskA1-5. OpiskH4 kommentti on siis 
ryhmän 2 opiskelijan H oppimispäiväkirjan neljäs kommentti ja Ope14.1 on ryhmän 1 
opettajan nro 14 oppimispäiväkirjan ensimmäinen kommentti.
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Toisaalta oppimispäiväkirjoissa tuli esille myös yhteistoiminnallisen oppimisen 
turhauttavat puolet. Yhdessä työskennellessä ei voida edetä yksilöllisellä vauhdilla, 
vaan on edettävä osittain ryhmän ehdolla, jolloin usein käy niin, että toiset kokevat 
ryhmätyön liian hitaaksi ja toiset taas kokevat sen jäävän täysin kesken.

Iltapäivällä jatkuva ryhmiin jakautuminen ja samojen asioiden “jauhaminen” 
alkoi kuitenkin jo hieman puuduttaa. (OpiskB2)

Joissakin kohdin koin häiritseväksi ”asioiden jäämisen kesken”. Mielenkiintoiselta 
vaikuttavat asiat usein sivuutettiin nopeasti ja siirryttiin uusiin aiheisiin.” 
(OpiskI4)

Koulutuspäivillä käytettyjen menetelmien soveltamiseen liittyi runsaasti kom-
mentteja. Ideoita ja pohdintoja soveltuvuudesta oli syntynyt kahden päivän aikana, 
ja monet opettajat olivat heti valmiita kokeilemaan jotain pientä yhteistoiminnal-
lista työtapaa omilla kursseillaan. Tähän koulutus myös antoi tukea. Toisaalta usei-
den erityisesti menetelmään liittyvien reflektioiden avulla pyrittiin tekemään nä-
kyväksi sekä koulutettavien kokemuksia että muita opetusmenetelmien käyttöön 
liittyviä reunaehtoja (esimerkiksi työskentelyn tavoitteet ja sisältö sekä ryhmän 
koko), jotka vaikuttavat työtavan valintaan ja onnistumiseen. Seuraava lainaus on 
tyypillinen esimerkki oppimispäiväkirja-aineistosta, ja siinä on hyvin kiteytyneenä 
myös koulutuksen kokemukseen perustuvan oppimisen idea:

”Juontokoulutus alkoi esittelyllä, josta heti jälleen kerran nappasin idean itselleni. 
Olen samantapaista käyttänyt pienessä ryhmässä, parityöskentelynä, mutta en 
näin ohjelmoidusti. Suuressa ryhmässä vie aika paljon aikaa ja toteutustapaa jou-
tuu miettimään. Minusta itsestäni aloitus tuntui mukavalta. Juonto-koulutuksen 
esittely sujui myös mukavalla ja jälleen ideoita herättävällä tavalla. Minusta pa-
rasta antia tämän jakson aikana on ollut että jokaisesta vaiheesta on voinut na-
pata jotain itselleen, vaikka itse olenkin monenmoista opetuksessani toteuttanut. 
Aika ei missään mielessä ole mennyt hukkaan. (OpeD1)

Oppimispäiväkirjojen mukaan koulutustilaisuus oli ollut voimakkaasti kokemuk-
sellinen. Opiskeltavat aiheet saivat ”lihaa luiden ympärille”, kun opetusmenetelmät 
tukivat samansuuntaista viestiä. Myös kouluttajat toimivat päiväkirjojen mukaan 
malleina siitä, miten yhteistoiminnallista oppimista käytännössä organisoidaan ja 
johdetaan. Seuraava lainaus käsittelee oppimiskäsitysten konkretisoitumista ope-
tusmenetelmien välityksellä:

Onhan näiden päivien aikana tullut opittua muutakin, ihan käytännön asioi-
takin. Yhteistoiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen malleihin olen joskus 
hämärästi törmännyt, mutta nyt ne ehkä lähtivät aukeamaan uudella tavalla. 
Myös konstruktiivinen oppimiskäsitys alkoi valjeta. Käytännön hommissa täällä 
hyödynnetty tutustumistapa (ryhmän jäsen esittelee toisen) tuntuu käyttökelpoi-
selta. Palapelioppimisen mallia ajattelimme kokeilla työryhmissämme. (Ope2.5) 
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Lähiopetuspäivien yhteistoiminnallinen oppimisympäristö, jossa oppiminen ta-
pahtui paljolti pienryhmätyöskentelyn avulla, koettiin myös yllättävän kevyenä ja 
helppona tapana oppia. Aika kului nopeasti aktivoivien menetelmien avulla. Tämä 
helppous ja huomaamaton oppiminen yllätti koulutuksen osallistujat. Mahdolli-
sesti vasta oppimispäiväkirjan kirjoittaminen teki näkyväksi, mitä ja miten koulu-
tuksessa oli opittu.

Tämä auttoi yhdessä oppimista: näennäisen helpolla tavalla käsiteltiin paljon asi-
oita eikä milloinkaan pitkästyttänyt. Helppous antoi joskus sen tunteen, että ei 
oikeastaan opittu paljon, mutta luulen että tämä ei pidä paikkaansa. (Ope14.2)

Täällä oppii ihan huomaamattaan. (OpeQ6)

Molemmissa ryhmissä, mutta erityisessä suuremmassa koulutusryhmässä, kommen-
toitiin ryhmätutkimuksen (Sharan & Sharan 1992) käynnistämistä. Lähiopetusjak-
son toisena koulutuspäivänä käynnistettiin molemmissa ryhmissä ryhmätutkimus. 
Prosessi käynnistyi omien kiinnostuksen kohteiden listaamisella. Pari ja nelikko-
työskentelyn jälkeen saatiin aiheet, joista koulutusryhmässä oltiin kiinnostuneita. 
Sen jälkeen koulutettavat saivat hakeutua itseään kiinnostavaa aihetta käsittelevään 
ryhmään. Ryhmän muodostamiskriteerinä oli kuitenkin, että jokaiseen ryhmään 
tuli kuulua vähintään yksi opiskelija sekä edustajia vähintään kahdelta laitokselta.

Suuremmassa koulutusryhmässä ryhmiin jakautumisen vaihe oli oppimispäi-
väkirjojen mukaan kaoottinen ja epäselvä. Kouluttajia tilanteen organisoijana kri-
tisoitiin. Toisaalta molemmissa ryhmissä oli koettu ryhmätutkimuksen käynnistä-
misen selventävän, mihin koko koulutuksella pyritään ja itselle sopivan aiheen ja 
ryhmän löytyminen oli toisten mielestä myös hyvin tyydyttävää. Tässä muutama 
lainaus, jotka kuvaavat tämän opetusmenetelmän eri puolia:

Ryhmän aihe ja oma kehitystehtävä osuivat nappiin. (Ope3.3)

Ryhmätutkimukseen motivoituminen tulee lisäksi olemaan erityisen haasteellista, 
sillä olisin toivonut, että ryhmätutkimuksen olisi voinut tehdä oman oppiaineen 
ihmisten kanssa, kehittäen esimerkiksi jotain kurssia. Sinänsä ryhmän aihe on 
varsin mielenkiintoinen, mutta ennakko-odotusten vaikutus on yllättävän suuri. 
(OpiskG5)

Loppujen lopuksi muotoutui hyvä ja mitä todennäköisemmin toimiva ryhmä 
vaikka aluksi ryhmien haku oli sekavaa ja ryhmätutk. aiheutti yleistä hämmen-
nystä. (OpiskH3)

Oppimiskäsitysten jäsennystä

Toisiksi suurin luokka koko aineistossa oli lähiopetusjakson sisältöön liittyvät 
kommentit. Sisältöön liittyvissä kommenteissa puhutaan eniten oppimiskäsityk-
siin ja oppimisteorioihin liittyvistä teemoista. Toisille oppimiseen ja opetukseen 
liittyvät teoriat ja opetuksen tutkimusperustaisuus oli positiivinen yllätys ja ai-
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van uutta. Toisille lähiopetuspäivät auttoivat jäsentämään jo aikaisemmin opittua, 
esimerkiksi Laadusta tinkimättä -koulutuksessa tai muussa yliopistopedagogisessa 
koulutuksessa käsiteltyä asiaa. 

Kaikesta huolimatta koin hyötyväni näistä 2 päivistä. Opin mitä on hyvä oppi-
minen. (OpeG2)

Opin – – , pedagogiikan perusteita, oppimiskäsityksiä ja oppimismalleja ja reflek-
tointia. (Ope8.6)

Pedagoginen käsitteistö alkoi vähitellen selkiytyä, samoin kuin erilaiset oppimis-
teoriatkin. Oma oppimiskäsitys/filosofia vaati vielä kehittämistä. Minulla ei juuri 
tällä hetkellä ole mielessä erityisiä kysymyksiä. (Ope11.5)

Pääasiassa kommentit olivat toteavia, mitä oli oppinut. Seuraavankaltainen poh-
dinta ja asian kehittely oppimispäiväkirjassa oli harvinaisempaa.

Aamulla takaseinän kysymyksien kokoelma tuntui kiinnostavalta ja relevantil-
ta nukutun yön jälkeen. Keksin myös itse konstruktivismiin liittyvän, vanhojen 
ja uusien yhteenliitettävien kokemusten sopivan eroavuuden vaatimuksen. Sii-
tä, että eroavuus ei ollut sopiva edellisenä aamuna, johtui paljolti edellisaamun 
keskittymisongelma. Aamu lähti taas liikkeelle nihkeästi, mutta paremmin kuin 
ensimmäisenä päivänä. (OpiskC4)

Toisessa ryhmässä (ryhmä 2) oli kaksi vastaajaa, jotka olisivat toivoneet kriittisem-
pää ja tieteenfilosofisempaa otetta oppimiseen liittyvään teorioiden käsittelyyn. 
Samassa ryhmässä viitattiin myös edellisen Juonto-kurssin osallistujan esitykseen 
lähiopetusjaksolla, mitä oli pidetty innostavana ja motivoivana. Joillekin vastaa-
jille oppimiseen liittyvät uudet teoriat olivat herättäneet kiinnostuksen syventyä 
aiheeseen tarkemmin. 

Yhteistoiminnalliset ryhmät tukevat yksilöllistä oppimisprosessia

Oppimispäiväkirjoissa oli kommentteja, joita voidaan pitää yksilöllisen oppimis-
prosessin kuvauksena. Kommenteissa on kuvattu omia ennakko-odotuksia, toi-
veita, pelkoja ja tavoitteita sekä niiden muotoutumista koulutuksen aikana. Koska 
aineisto on kerätty koulutuksen ensimmäiseltä lähiopetusjaksolta, on luonnollista, 
että päiväkirjoissa kuvataan erityisesti oppimisprosessin käynnistymistä. Tilaisuu-
dessa oli tapahtunut sekä tiedollisen oppimisprosessin käynnistymisestä että mo-
tivoitumista oppimaan. Tunnelmat päiväkirjoissa olivat näiltä osin pääasiallisesti 
toiveikkaita ja innostuneita. Tässä muutamia lainauksia:

Tulin Juonto-koulutukseen ilman suuria ennakko-odotuksia, asenteena pitää 
mieli avoimena uusille asioille. Täytyy sanoa, että ensimmäinen lähiopetusjakson 
on lyönyt minut ällikällä, niin paljon tuntuu lähteneen käyntiin. (Ope2.1) 
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Tämän vuodatuksen jälkeen haluan vain lausua kiitokseni kouluttajille yllättä-
vänkin myönteisistä kahdesta päivästä. Ainakin minua tämä tilaisuus on innos-
tanut oppimaan lisää. (Ope14.6)

Päällimmäinen kysymykseni oli tullessani, miten kehittyä hyväksi oppimisen oh-
jaajaksi. Uskon löytäneeni sen polun pään. (OpeH6)

Oppimispäiväkirjoissa peilaillaan ennakko-odotusten vaikutusta ja niiden paik-
kansapitävyyttä. Suurin osa varsinkin jälkimmäisessä koulutusryhmässä tiesi ”että 
ryhmätöitä tullaan tekemään” ja osasi asennoitua sen mukaan. Toisaalta osallistu-
jat kokivat myös positiivisena yllätyksenä sen, miten hyvin ryhmätyöt toimivat ja 
palvelivat oppimisprosessin käynnistämistä. Yksilöllisen oppimisprosessin polvei-
levaa luonnetta yhteistoiminnallisessa oppimisympäristössä kuvaa hyvin seuraava 
lainaus (alleviivaukset päiväkirjan kirjoittajan):

Tuntui vaikealta jäsentää omaa kehittämisprosessia, samalla kun seminaarissa 
lähdettiin liikkeelle ryhmäoppimisen perusteiden perusteista, ja mielessä liikkui-
vat ennakkotekstin innoittamat ajatukset. Alussa oli siis vaikea keskittyä, koska 
keskustelu oli sekoitus vanhan vanhaa ja uuden uutta. Tilanne parani toiminnan 
edetessä. (OpiskC2)

Tutustuminen ja suotuisan oppimisilmapiirin luominen

Hankkeen pedagogisen koulutuksen ensimmäisellä lähiopetusjaksolla tavoitteena 
oli yhteistoiminnallisen ja hyväntahtoisen oppimisilmapiirin luominen. Tutustu-
miseen ensin pienissä ryhmissä ja sen jälkeen esittäytymiseen koko ryhmälle käy-
tettiin reilusti aikaa ensimmäisenä lähiopetuspäivänä. Lisäksi koko koulutusryh-
män ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista jatkettiin vaihtamalla päivien aikana 
useampaan kertaan tehtäväkeskeisiä pienryhmiä (ryhmien koko vaihteli kahdesta 
kuuteen), jolloin ryhmän jäsenet keskustelivat mahdollisimman monen uuden ih-
misen kanssa kahden päivän aikana. 

Tutustuminen ja oppimisilmapiirin luominen muodostaakin aineistossa selke-
ästi oman luokkansa. Kommenteissa todettiin, että oli hauskaa ja hyödyllistä tutus-
tua oman tiedekunnan jäseniin. Toisaalta pidettiin hyödyllisenä tutustua omankin 
laitoksen väkeen, koska osa laitoksista on niin suuria, etteivät kaikki välttämättä 
tunne toisiaan. Myös toisten laitosten edustajiin tutustumista pidettiin tärkeänä. 
Eräs opiskelija kirjoittaa esimerkiksi näin:

Opin tuntemaan uusia ihmisiä. Sellaisia joiden naama on tuttu, mutta muuten ei 
tiedä. Myöskin aivan uusia. Tämä ehkä parhainta antia. Sekä yhteistyön alkami-
nen oppiaineiden ja laitosten välillä. (OpiskH4)

Tutustumisessa pidettiin tärkeänä päivän aloittanutta tutustumistehtävää, ja lisäk-
si nähtiin myös koko päivien ajan vaihtuvat pienryhmät ja selkeät, kohdennetut 
tehtävät välineenä tutustua ryhmän jäseniin. Vaihtuvien pienryhmien koettiin sel-
västi edistävän tutustumista sekä vapautuneen ja rennon ilmapiirin syntyä. Tämä 
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puolestaan edisti statukseltaan eriarvoisten ryhmän jäsenten vuorovaikutusta. 
Joissain kommenteissa nähtiin keskeisenä se, että kouluttajat jämäkästi organisoi-
vat tutustumista ja pienryhmien vaihtoa.

Minuun teki suurimman vaikutuksen se, miten toisilleen tuntemattomat ihmiset 
saatiin niin nopeasti ryhmäksi, jossa selvästi vallitsi yhteenkuuluvaisuuden tunne. 
(Ope14.1)

Aloitus oli mukavan vapauttava, keskusteluyhteys opettajien ja opiskelijoiden vä-
lille syntyi yllättävän helposti. (OpiskG3)

Suuri ryhmä tuli tilaan, esittäytyi ja tutustui toisiinsa erilaisten tehtävien avul-
la/myötä. (Ope9.1)

Molemmissa koulutusryhmissä tutustumiseen ja ilmapiiriin liittyviä kommentte-
ja oli suurin piirtein yhtä paljon. Vaikka suurempi ryhmä (ryhmä 2) oli muuten 
ristiriitaisempi, ja sen ryhmän kommenteissa oli enemmän kritiikkiä kouluttajia 
ja koko yhteistoiminnallista oppimista kohtaan, tutustumiseen liittyvissä kom-
menteissa eroa ei ollut. Näyttääkin siltä, että molemmissa ryhmissä onnistuttiin 
vaihtuvien, tasa-arvoisten pienryhmien avulla luomaan pohjaa sekä yksilöllistä 
että yhteisöllistä oppimista edistävälle keskustelulle. Toisaalta pienryhmätehtävät 
sinällään tutustuttavat paremmin ryhmän jäseniin. Eräs opettaja kiteyttää oppi-
mispäiväkirjassaan sen, mihin myös kouluttajat työskentelyä organisoidessaan 
pyrkivät:

Tärkeintä internaattipäivillä oli saada aikaan hyvä ryhmä ja saada ihmiset oi-
keasti edes kerran pohtimaan omaa ja aineensa opetusta ja peilaamaan sitä mui-
den kokemuksiin. (Ope10.4)

Tasa-arvoiset pienryhmät mahdollistavat oppimista edistävän 
vuorovaikutuksen

Toisen selkeän luokan muodostivat kommentit, joissa kuvataan lähiopetusjakson 
aikana käytyjä keskusteluja erityisesti pienissä ryhmissä. Kommenteissa korostuu 
toisten oppijoiden erilaisuuden kokeminen positiivisena voimavarana. Pienryhmä-
keskustelut olivat avanneet toisten osallistujien näkökulmia oppimiseen ja opetta-
miseen. Erilaisuus saattoi jopa hätkähdyttää, mutta kuvattiin silti positiivisena ja 
rikastuttavana kokemuksena. Opiskelijoille oli päivien aikana avautunut yliopisto-
opettajan työn vaativuus ja moniulotteisuus. Myös opettajat olivat kokeneet opiske-
lijoiden näkökulmat mielenkiintoisiksi ja hedelmällisiksi. Seuraava lainaus on hyvä 
esimerkki päiväkirjoissa olevista keskustelun ja vuorovaikutuksen kuvauksista:

Keskustelua hämmennystä aiheuttavasta opetuksen kehittämisestä; odotukset, 
kokemukset ja lähtökohdat olivat erilaisia. Ihmiset olivat positiivisen erilaisia ja 
aktiivisesti mukana, vaikka tervettä kriittisyyttä esiintyi. Ajattelun lähtökohtien 
erilaisuus oikeastaan hätkähdytti. (OpiskC1)



��

Näkökulmien erilaisuutta kuvataan seuraavissa lainauksissa:

On myös hyvä kuulla opettajienkin mielipiteitä, siitä, millainen on hyvä opiske-
lija. (Opisk1.4)

Osa esilletulleesta oli vanhan kertausta, eri ihmisten kanssa, mutta erityisesti 
opiskelijoiden läsnäolo oli uutta. (Ope4.2)

Opiskelijana oli todella hieno huomata, kuinka paljon opettajat ovat kiinnostu-
neita opettamisen kehittämisestä. (Opisk2.8)

Näyttää vahvasti siltä, että yhteistoiminnallinen työskentely on ollut madaltamassa 
heterogeeniseen ryhmään normaalisti liittyviä raja-aitoja. Nämä raja-aidat estävät 
yhteistä oppimisprosessia erityisesti silloin, jos ryhmä koostuu statukseltaan hy-
vin eriarvoisista ryhmän jäsenistä. Epätasa-arvoisessa ryhmässä ”kärsivät” eniten 
alemman statuksen omaavat henkilöt. Tähän statuserojen pienenemiseen voisivat 
liittyä seuraavat opiskelijoiden kommentit:

Kurssin antoisin puoli oli kynnyksen madaltuminen opettajien ja opiskelijoiden 
kesken -> panostettava tulevaisuudessakin! (OpiskE5) 

Keskustelut opettajien kanssa olivat antoisia ja auttoivat varmasti oppilaita lähes-
tymään opettajia. (OpiskI3)

Joitain kommentteja tuli liittyen keskustelun työläyteen ja erityisesti eri näkökul-
mien huomioonottamiseen.

Toisena päivänä olen ollut hieman frustraatiossa – paljon neuvottelua ja asioiden 
yhteensovittamista. (OpeL5)

Toisena päivänä erityisen mukavaa oli omien opiskelutovereiden kanssa keskuste-
leminen ja mielipiteiden vaihto oman opettajan kanssa. Se oli mukavaa vaihtelua 
jatkuvaan “pinnistelyyn” jota kokemattomana jouduin ennestään tuntemattomi-
en kanssa harrastamaan. (OpiskB4)

Vaikka pääosassa kommenteista koulutuksessa käydyt keskustelut olivat olleet 
hyödyllisiä ja edistäneet oppimista, muutamissa kommenteissa on vain viitattu 
keskusteluun tai jutteluun, mutta ei arvioitu sen hyödyllisyyttä.

Tapasin suuren joukon “uusia” ihmisiä kauniissa paikassa suhteellisen lähellä ko-
tia. Juteltiin kaiken laista − − (OpeC1)

Sinänsä ryhmässä keskustelu on hauskaa. (OpeS4)
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Koulutuksen yhteisöllisyyden motivoiva vaikutus 

Se, että koulutus oli osa koko tiedekunnan laajempaa opetuksen kehittämis-
hanketta, nousi esiin molempien ryhmien oppimispäiväkirjoissa. Päiväkirjoissa 
pohditaan koko tiedekunnan hanketta, sekä oman laitoksen, oppiaineen ja itsen 
suhdetta hankkeeseen. Päiväkirjoissa kysytään: Minkälainen hanke on? Haluanko 
henkilökohtaisesti sitoutua siihen? Miten laitoksemme ja oppiaineemme on sitou-
tunut? Mitä merkitystä muiden opettajien, opiskelijoiden ja laitosten sitoutumi-
sella on? Seuraavassa muutama esimerkki tällaisista pohdinnoista: 

Aika ”huvittavaa” on, että osastollamme ollaan opettamisen kehittämisessä otettu 
jättiloikka muihin osastoihin verrattuna, (vai onko?) mutta opettajat muutamaa 
lukuun ottamatta eivät itse asiassa tunnu sitoutuneen koko asiaan, koska Juonto-
hankkeeseen ei todellakaan ole meiltä tungosta. Tässä kohtaa silmäni oikeastaan 
avautuivat vasta täällä ja tässä riittää pohdiskeltavaa jatkossakin − − (Ope2.4)

Ei aikaperspektiiviä, minkälaisia toteutuspaineita TDK:lta. Mitä tarkoittaa, että 
tiedekunta siirtyy (?) juontokoulutukseen. Entä ne projektityöhuhut? (OpeM2)

Haluaisin olla apuna opetuksen kehittämisessä ja aluksi luulinkin, että minun 
tehtäväni olikin ainoastaan se. (Opisk2.4)

Hankkeen yhteisöllisyys herätti myös kysymään, miten poissaolevat opettajat saa-
taisiin innostumaan ja mukaan pedagogiseen kehittämiseen. 

Toivoisin, että kaikki opettajat pantaisiin kehittämistyöhön. Tämä tavoite tai sen 
tärkeys tdk:n eteenpäin menon kannalta kirkastui. (Ope3.5)

Miten saada ne opettajat mukaan, jotka eivät olleet täällä? (OpeG5)

Yhteisöllisyys-luokkaan luokiteltiin myös kommentit, jotka käsittelivät internaat-
ti-koulutukseen liittyvää vapaamuotoista yhdessäoloa. Kommenteissa korostui, 
että yhdessäolo lisäsi motivoitumista yhteiseen kehittämiseen, vaikka valituksiakin 
yliopiston ulkopuolelle lähtemisestä oli muutamia. 

Taukojen aikana päästiin myös keskustelemaan vähän suurempina (normaali ti-
lanteessa hankalasti järjestettävissä) ryhminä niistä asioista, joita laitoksen sisällä 
on pidetty opetuksen kehittämisen kannalta tärkeänä. (Ope15.2)

Oli todella mukavaa ja tärkeääkin, että yövyttiin yhdessä (poissa omista töistä ja 
niiden pohtimisesta). (Opisk2.6)

Voimaantuminen ja itseluottamuksen vahvistuminen 

Selkeän, vaikkakin melko pienen luokan muodostivat kommentit, joissa kuvataan 
itsetunnon vahvistumista lähiopetusjakson aikana. Yhteinen työskentely oli on-
nistunut vahvistamaan sekä opiskelijoiden että opettajien uskoa omiin taitoihin 
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ja tämä vahvistuminen lisäsi myös uskoa siihen, että koulutuksessa toteutettuja 
menetelmiä uskaltaa alkaa kokeilla myös omassa opetuksessa tai opinnoissa. Seu-
raavassa muutamia esimerkkejä itsetunnon vahvistumisesta ja rohkeuden lisään-
tymisestä:

Keskustelut opettajien kanssa opettivat kuitenkin tervettä itsetuntoa ja luottamus-
ta omien taitojen ja ajatusten merkittävyyteen. (OpiskB3)

Uskalsin aloittaa kurssin suunnittelemisen, jotta voisin soveltaa oppimaan käytän-
töön. Tuntuu, että sain rohkeutta opettamiseen, joka tapahtuu ensi lukuvuonna 
(tavoite kirkastui). Palaute: sain rohkeutta ja innostusta tulevaan opettamiseen, 
kiitos − sain uskoa (alkujaan epäröin), miten sitä voidaan tehdä −> käytännössä 
näkee miten onnistumme. (OpeJ2)

Tähän luokkaan kuuluvat myös kommentit, joissa arvioidaan yhteisen työsken-
telyn herättäneen tiedostamaan omaa vastuutaan opiskelijana tai sen lisänneen 
opiskelijan avoimuutta ja aktiivisuutta ryhmässä. 

Vastuu tuntui ehkä siirtyvän hieman enemmän oppijan itsensä harteille: aikai-
semmin olin saattanut ajatella, että huono kurssi, en oppinut paljoa, koska vetäjä 
oli huono. (OpiskA5) 

Huomasin itse olevani aktiivisempi ja avoimempi kuin normaalisti: uskalsin sa-
noa ääneen. (Ope7.3)

Oppiminen ryhmässä saattaa herättää ihmisissä vastustusta, koska he saattavat pe-
lätä menettävänsä ryhmässä yksilöllisyytensä. Yksilöllisen vastuun sisältävä yhteis-
toiminnallinen työskentely näyttää aineiston mukaan tuottavan myös toisenlaisia 
kokemuksia, jolloin keskustelun avulla omat ajatukset tulevat näkyville. Tällaisesta 
ilmiöstä on viitettä seuraavassa lainauksessa:

Ajattelen, että omat ajatukseni ovat auenneet, niille on tullut tila tulla esiin. 
(OpeO5)

Kulttuurien törmäys vai sopivasti toisin – uusi kulttuuri vanhan peilinä

Kahdessa koulutusryhmässä oli joitain selkeitä eroja, jotka näkyvät myös oppimis-
päiväkirjojen sisällöissä ja luonteessa. Ryhmän 1 ensimmäiseen lähiopetusjaksoon 
osallistui yhteensä 33 henkilöä ja ryhmän 2 lähiopetuspäivään yhteensä 42 henki-
löä. Ryhmän 2 jäsenistä pieni osa oli osallistunut laitoksella järjestettyyn Laadusta 
tinkimättä -koulutukseen, jossa oli koulutuksellisesti jossain määrin samanlainen 
lähestymistapa kuin Juonto-hankkeessa. Lisäksi ryhmässä 2 oli myös suhteellisesti 
enemmän opiskelijoita kuin ryhmässä 1.

Tunnelmaltaan ryhmä 1 oli innostunut, motivoitunut ja sopuisa. Yhteistyö sujui 
ilman suurempia ongelmia. Sen sijaan ryhmä 2 oli koko koulutuksen ajan selkeäs-
ti ristiriitaisempi ja kriittisempi koulutusta ja kouluttajia kohtaan kuin ryhmä 1. 
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Tämä suhtautuminen näkyy osittain myös oppimispäiväkirjoissa. Oppimispäi-
väkirjojen joitakin kommentteja voidaankin tulkita uuden ja vanhan oppimis- ja 
opettamiskulttuurin kohtauspaikkana, jossa uusi kulttuuri toimii vanhan peilinä. 
Toimimalla toisin voidaan tehdä näkyväksi ja tietoiseksi vallitsevaa toimintakult-
tuuria. Tällöin ryhmän 1 kommentit sijoittuvat selkeämmin asetelmaan, jossa uusi 
kulttuuri koetaan sopivasti toisenlaisena. Tällöin mahdollisuus omaksua vähitellen 
uuden kulttuurin toiminta- ja ajattelutavat koetaan kiinnostavana ja innostavana. 
Sen sijaan ryhmässä 2 on muutama oppimispäiväkirja, jotka voitaisiin tulkita sel-
keänä kulttuurisen törmäyksen ilmauksena. Kaikki se, mitä koulutus ja kouluttajat 
edustavat koettiin huonona ja vastemielisenä, sellaisena tapana toimia, jota ei halu-
ta omaksua tai johon ei voida samaistua. Tämä kriittinen ilmapiiri näkyy kauttaal-
taan enemmän ryhmän 2 oppimispäiväkirjoissa. 

Esimerkkejä kulttuurisesta peilauksesta, jossa uusi kulttuuri koetaan sopivasti 
toisenlaisena:

Kerrankin voin vapaasti pulista (ilman lopullista sitoutumista täsmällisiin sa-
noihin) opetukseen liittyvistä asioista. Oman osastoni opetukseen liittyvä ”näin 
on hyvin, eikä muuta saa tehdä” asenne ahdistaa. Siksi oloni on nyt raikas! 
(Ope10.4)

Työtavat itselleni uusia, parityöskentely, ryhmätyöskentely – – Työtavat aluksi 
ehkä hämmentäviä, mutta nopeasti alkoivat tuntua tutuilta. Tehokkaita työme-
netelmiä. (Ope13.1)

Kulttuurien välisestä törmäyksestä käy esimerkiksi erään opettajan kokonainen 
oppimispäiväkirja:

Mitä tapahtui? ei ilmeisesti mitään, jonkintasoista ajan viettoa
Miltä tuntui? Tuskallista
Mitä opin? En juuri mitään uutta
Haluaisin kysyä…
Tämä juuri on vetäjien ongelma. Kun jotain kysyy, niin siihen usein vastataan:
”Hyvä kysymys”
”Palaan siihen myöhemmin”
”Mitäs mieltä muut ovat asiasta”
vetäjät pakoilevat selviin kysymyksiin vastaamista!!!
luottamus vetäjiin KATOAA
Ajattelen, että… tuskinpa tästä tulee paljon hyötyä olemaan. (OpeK)

Seuraavassa opiskelijan päiväkirjassa on samanlaista kriittistä henkeä kuin edelli-
sessä opettajan päiväkirjassa, mutta uudesta toimintakulttuurista on löytynyt joi-
tain positiivisiakin puolia:

Opiskelijan kannalta melko turhaa. Kriittisiä ajatuksia herättäviä seikkoja, ku-
ten tiedon ”pumppaus” kuuntelijoihin. En oppinut mitään uutta – lukio asioiden 
kertausta – –  Kurssin pitäjät voisivat motivoida paremmin ja parantaa ulosantia. 
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Kysymyksiin ei saatu vastauksia, vaikka niitä paljon esitettiin. Ongelmakysymyk-
set kierrettiin – tuntui siltä. Onko kurssista enemmän hyötyä kuin siihen esim. 
taloudellisesti on panostettu? Mitä opiskelija tekee täällä? Mitä hyötyä opiskelija 
saa tästä konkreettisesti, muutenkin kuin paljon töitä? Opiskeluolosuhteet kurjat, 
olo kuin kaasukammiossa luennolla. Kurssin antoisin puoli oli kynnyksen madal-
tuminen opettajien ja opiskelijoiden kesken -> panostettava tulevaisuudessakin!

Paljon ”uusia hyviä ideoita” toimiiko käytännössä??? Miten sovelletaan? Case ta-
pauksia!!! (OpiskE)

Mielenkiintoista on, että edellisen päiväkirjan kirjoittanut opettaja lopetti koulu-
tuksen ensimmäisen lähiopetusjakson jälkeen. Sen sijaan oheisen päiväkirjan kir-
joittanut opiskelija jatkoi koulutuksen loppuun. 

�.�.�  Kooste tutkimustuloksista

Seuraavaan taulukkoon on koottu kyselylomakkeen ja oppimispäiväkirjojen poh-
jalta saadut tutkimustulokset. 
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Taulukko 17. Kooste kyselylomakkeen ja oppimispäiväkirjojen pohjalta saaduista 
tuloksista

2. Miten organisaation 
oppimis- ja opettamiskult-
tuuri muuttui yhteistoi-
minnallisen kehittämisen 
tuloksena?
 (kyselylomake)

3a. Minkälaisten vaiku-
tusmekanismien kautta 
organisaation oppimis- ja 
opettamiskulttuurissa 
tapahtui muutosta?
(kyselylomake)

3b. Minkälaisten vaiku-
tusmekanismien kautta 
organisaation oppimis- ja 
opettamiskulttuurissa 
tapahtui muutosta? 
(oppimispäiväkirjat)

Käsitys oppimisesta ja opet-
tamisesta kohti konstruk-
tivistista oppimiskäsitystä 
muuttui selvästi.
Ymmärrys yksilöllisten 
oppimistyylien ja -stra-
tegioiden merkityksestä 
oppimiselle lisääntyi.
Opetustyön käsittäminen 
entistä laajemmaksi ja sen 
kokonaisvaltainen kehittä-
minen. 
Koko tiedekunnan pedago-
ginen tietoisuus kasvanut

Mahdollisti oppimis- ja 
opettamiskäsitysten syste-
maattisen pohtimisen 

Teoreettinen tieto oppimis- 
ja opettamiskäsityksistä 
lisääntyi. 
Koulutus auttoi jäsentä-
mään osallistujien oppimis- 
ja opettamiskäsityksiä.
Kiinnostus pedagogisen 
tietämyksen lisäämiseen 
heräsi.

Opettajan rooli oppimiselle 
suotuisan, vuorovaikutteisen 
ilmapiirin luojana korostui.
Rohkeuden ja itsevarmuu-
den kehittyminen hankkee-
seen osallistuneilla.
Opetuksen kehittäminen ja 
reflektointi osaksi normaalia 
työtä
Keskustelu opetuksesta 
laitoksilla on lisääntynyt. 
Suvaitsevaisuus erilaisia työ-
tapoja kohtaan lisääntynyt.
Yhteistyö lisääntynyt
henkilökunta ja opiskelijat
henkilökunnan välinen
laitosten välinen
opetus- ja tutkimusyhteistyö
sisällöllinen koordinaatio

Tutustutti muihin ja 
käynnisti keskustelun.
Synnytti yhteisen 
pedagogisen kielen (ns. 
juontokielen).
Käynnisti muutoksen.
Innosti ja tuki kehittymään.
Rohkeuden ja 
itsevarmuuden 
kehittyminen
Kaikkien tiedekunnan 
laitosten osallistuminen 
koulutukseen motivoi ja 
velvoitti yksilöitä yhteiseen 
hankkeeseen.

Tutustuminen toisiin 
ja toisten ryhmäläisten 
näkökulmiin/käsityksiin 
tasa-arvoisissa ja 
vaihtelevissa pienryhmissä
Statuserojen väheneminen 
pienryhmätyöskentelyn 
seurauksena
Yksilöllisen vastuun 
korostuminen
Opiskelijalähtöisyys 
– oman ajattelun näkyväksi 
tuleminen
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Opiskelijakeskeisten ja 
yhteistoiminnallisten 
työtapojen käyttöönotto.
Opetusmenetelmien 
monipuolistuminen eri 
tasoilla
yksilöt
laitokset
koko tiedekunta
Omien oppimistaitojen 
kehittäminen.
Opetus ei ole enää 
yksityisasia.

Toiminnalliset 
menetelmät konkretisoivat 
yhteistoiminnallisuutta ja 
opiskelijakeskeisyyttä
Antoi uusia toimintatapoja.
Käynnisti muutoksen.
Innosti ja tuki kehittymään.

Yhteistoiminnallinen 
työtapa yliopiston 
toimintakulttuurin peilinä:
uuden kulttuurin 
omaksuminen ongelmitta
uuden ja vanhan kulttuurin 
törmäys
Käytettyjen työskentely-
menetelmien soveltaminen 
omaan työhön (opettajana 
tai opiskelijana)
Omalle muutokselle mieli 
hankkeen yhteisöllisyydestä

Opetuksen arvostuksen ja 
siitä keskustelun lisääntymi-
nen hankkeen aikana.
Palautetta opetuksesta on 
alettu kerätä laitoksella 
systemaattisesti.
Viikin opetuksen kehittä-
mispalvelut syntyneet
Uusien opiskelijoiden vas-
taanotto muuttunut
Joissain oppiaineissa ja joil-
lain laitoksilla hyvin vähän 
toimintatapoihin liittyviä 
muutoksia.

Hanke antoi virallisen 
luvan kokeilla.
Opetuksen arvostuksen ja 
siitä keskustelun lisäänty-
minen hankkeen aikana.
Helsingin yliopiston tuki ja 
paine, esim. 
koulutuksen ja tutkintojen 
arviointi
Yliopistoportfolion 
käyttöönotto
Muut tiedekunnan 
opetuksen 
kehittämishankkeet
Uudet opetusmenetelmät 
toimivat vanhojen peilinä.

4.6 Tarkastelu

Aloitan tämän osatutkimuksen tarkastelun arvioimalla, miten hyvin tutkimus 
onnistui vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen erittelen tut-
kimusmenetelmien rajoituksia ja miten niitä voisi kehittää. Lopuksi arvioin tut-
kimustulosten yleistettävyyttä ja soveltamismahdollisuuksia sekä jatkotutkimus-
haasteita.

�.�.�  Yhteistoiminnallisen oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämisen 
tarkennettu malli

Taulukossa 18 on tiivistetty tämän osatutkimuksen antamat vastaukset tutkimus-
kysymyksiin 1−3 ja luokiteltu ne tutkimuksen taustateorioiden mukaan. Koko tau-
lukko on vastaus neljänteen tutkimuskysymykseen. Siihen on koottu tutkimuksen 
tulosten pohjalta tarkennettu yhteistoiminnallisen oppimis- ja opettamiskulttuu-
rin kehittämisen malli.
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Tämän osatutkimuksen teoreettisena kiinnostuksena oli alun perin yhteistoimin-
nallisen oppimisen soveltaminen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Tutkimuk-
sen kuluessa kävi kuitenkin selväksi, että kehitettäessä oppimis- ja opettamiskult-
tuuria tarvitaan organisaatioihin sekä niiden kehittämiseen liittyvää teoreettista 
tietoa. Lisäksi yhteistoiminnallisen oppimisen alun perin behavioristis−humanisti
nen käsitys oppimisesta tarvitsi täydennykseksi uudempaa, sosiokonstruktivistista 
teoriaa oppimisesta.

Tutkimukseen liittyvä kehittämishanke sai erityisesti hankkeen alkuaikoina 
kovaakin kritiikkiä hankkeen tavoitteita ja toimintatapoja kohtaan. Myös pedago-
gisen koulutuksen yhteistoiminnallista painotusta kritisoitiin ja vaadittiin teoreet-
tisempaa otetta. Tätä kritiikkiä voidaan ymmärtää, kun tiedetään että muutos- ja 
kehittämishankkeen vetäjät joutuvat yleensä organisaation jäsenten ”testattavak-
si” ennen kuin voivat saada heidän luottamuksensa. Yliopistoympäristössä erityi-
sesti kouluttajien ja kehittäjien teoreettinen taustatieto joutuu kovaan testiin ja 
vahvalla teoreettisella tietämyksellä voitetaan yliopistolaisten luottamus yliopis-
topedagogiseen kehittämiseen (Brew 2006). Vahvempi teoreettinen koulutus olisi 
mahdollisesti ollut vakuuttavampaa. Hankkeen lopuksi kerätyn viivästetyn arvi-
oinnin mukaan koulutuksen erityisenä vahvuutena pidettiin kuitenkin, että ope-
tukseen ja oppimiseen liittyvät abstraktitkin teoriat alkoivat elää myös toiminnan 
tasolla. Tätä tulosta voisi ymmärtää Wengerin (1998) käytäntöyhteisöihin liitty-
vien käsitteiden avulla. Yliopisto-opetukseen liittyvä tieto on valautunut yliopis-
to-opetuksen käytäntöihin. Tämä tieto elää luentosaleissa, seminaarihuoneissa ja 
laitosten käytävillä ja tämän tiedon uudelleen arvioimiseen sekä toimintatapojen 
kehittämiseen tarvitaan myös toiminnalliselle tasolle kohdistuvia interventioita. 
Yliopistopedagoginen koulutus pitää olla riittävän teoreettista, mutta siitä ei saa 
puuttua opetuksen ja oppimisen kontekstiin ja opetuksen käytäntöön kytkeytyvä 
taso.

Lisäksi hankkeen aikainen kritiikki liittynee myös sosiokonstruktivistiseen 
oppimiskäsitykseen, joka on melko vieras luonnontieteellisillä aloilla. Tällaiseen 
oppimiskäsitykseen perustunut yliopisto-opetuksen kehittäminen on kohdannut 
runsaasti kritiikkiä (ks. esim. Puolimatka 2002; Lapintie 2004). Knubb-Manninen 
(2002) korostaakin pedagogiikan ja eri tieteenalojen vuoropuhelua ja tieteenalojen 
rajojen ylittämistä yliopistopedagogisessa kehittämisessä. Myös Juonto-hankkeen 
aikana käydyt keskustelut ja kritiikki saattavat selittyä osaltaan eri tieteenalojen 
välisistä näkemyseroista ja sosiokonstruktivistisen paradigman soveltamisen vai-
keudesta luonnontieteisiin (Teniz 2009). Tieteenalan avainkäsitteistä (threshold 
concepts) ja tiedon luonteesta käsin on päästy yliopisto-opetuksessa hyviin tulok-
siin (Meyer & Land 2005; Entwistle 2009). Tätä lähestymistapaa voitaisiin soveltaa 
myös yliopistopedagogisessa koulutuksessa. Tällöin opiskelun vuorovaikutteisuus 
palvelee kunkin oppiaineen ja tilanteen tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tieteenalasensitiivisempi kehittämisote olisi saattanut tuottaa parempia tuloksia 
tässäkin kehittämishankkeessa.

Näyttää siltä, että oppimis- ja opettamiskulttuuri oli hankkeen aikana sekä 
kyselylomakkeen tulosten että hankkeen muiden dokumenttien valossa selkeästi 
muuttunut, ja muutos oli hankkeen tavoitteiden mukainen. Kyselylomakkeeseen 
vastanneiden arvioiden pohjalta sekä oppimis- ja opettamiskäsitykset että niihin 
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liittyvät toimintatavat muuttuivat opiskelijakeskeisemmiksi ja lähemmäksi kon-
struktivistista oppimiskäsitystä. Kun verrattiin opettajien ja opiskelijoiden vasta-
uksia, niissä ei pääosin ollut merkitseviä eroja. Se, että opiskelijoiden ja opettajien 
välillä ei ollut eroja, kertoo myös opettajien vastausten luotettavuudesta, koska 
opiskelijoiden arviointi opettamiskulttuurin muutoksesta ei ole alttiina itsearvi-
ointiin liittyvälle vääristymälle kuin opettajien arviot. Tämä tulos lisää osatutki-
mus I:n tulosten luotettavuutta ja kertoo myös siitä, että hankkeen aikana tapah-
tuneet oppimis- ja opettamiskulttuurin muutokset näkyivät myös opiskelijoiden 
arkipäivässä.

Opiskelijoiden opettamiskäsityksessä oli itsearvioinnin mukaan tapahtunut 
suurempi muutos kuin opettajien opettamiskäsityksissä. Ero johtunee siitä, että 
opiskelijoilla oli hankkeen pedagogisen koulutuksen alkaessa opettamisen suhteen 
vähäisempi tieto- ja taitotaso kuin opettajilla. Tämä selitys sai tukea myös avovas-
tauksista. Opettajat arvioivat kuitenkin laitosten toimintakulttuurin muutoksen 
suuremmaksi kuin opiskelijat, mikä selittynee sillä, että opiskelijat eivät tunne lai-
toksen toimintaa niin hyvin kuin opettajat, eivätkä tiedä muutoksista. Toisaalta voi 
myös olla, että opettajien arvioissa on positiivista vääristymää.

Opiskelijat olivat kokeneet yhteistyön opettajien ja opiskelijoiden välillä lisään-
tyneen enemmän kuin opettajat. Eroa voi selittää se, että opiskelijoita oli koulu-
tuksissa aina selvä vähemmistö, ja he olivat usein ainoita opiskelijaedustajia koulu-
tukseen liittyvässä tutkimusryhmätöissä tai muissa pienryhmissä. Tällöin heidän 
yhteistyönsä opettajien kanssa lisääntyi moninkertaisesti normaaliin tilanteeseen 
verrattuna, jolloin opiskelijat ja opettajat eivät tee juurikaan tasa-arvoista yhteis-
työtä.

Ennakko-oletusten mukaisesti yhteistyö tiedekunnassa yli osasto- ja laitosrajo-
jen sekä opettajien ja opiskelijoiden välillä vastaajien kokemuksen mukaan lisään-
tyi ja jäi osittain pysyväksi. Johnson & Johnsonin (2009) mukaan useat tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että yhteistoiminnallinen työskentely verrattuna kilpailuun tai 
yksilötyöskentelyyn lisää ryhmän jäsenten vapaaehtoista yhteistyötä muodollisen 
tehtävän jälkeenkin. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia. Yhteis-
toiminnallisen oppimisen käyttäminen systemaattisesti työmenetelmänä näytti 
tukevan myös käsitteellistä muutosta, kuten alun perin oli tavoitteenakin. Sekä 
kyselylomakevastauksista että oppimispäiväkirjoista välittyi osallistujien kokemus 
siitä, että työskentelymenetelmät olivat tukeneet ja konkretisoineet oppimiskäsi-
tykseen liittyvää muutosta, tehneet teoriasta elävää käytäntöä. Hanke oli antanut 
uusia toimintatapoja.

Tämän osatutkimuksen hypoteesina oli, että koulutus tekee osallistujat tietoi-
siksi omista käsityksistään ja he saavat koulutuksessa ajankohtaista tutkimustietoa 
oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä teorioista. Tämä vaikutusmekanismi saa 
empiriasta jonkin verran vahvistusta, aineiston mukaan hanke pakotti osallistujat 
pohtimaan systemaattisesti aihetta. Postareffin (2007) tutkimuksessa saatiin sa-
manlaisia tuloksia, joskin opettajien käsitteellinen muutos vaatii pitkäkestoisem-
paa (kahdesta kolmeen vuotta) yliopistopedagogista koulutusta.

Kuitenkin empirian tärkein viesti liittyy hankkeen yhteistoiminnallisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen. Ensinnäkin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät, jossa 
tavoitteena on tasa-arvoisuus ja kilpailullisuuden minimoiminen oppimistilan-
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teissa, loivat yhteisölliselle oppimiselle hedelmällisen kasvualustan. Eri ryhmien 
välisiä raja-aitoja päästiin ylittämään. Tämä lisäsi pienryhmissä oppimisen tehok-
kuutta ja tuki samalla koko yhteisön oppimisprosessia eli organisaatiokulttuurin 
muutosta. Hankkeen aikana tiedekuntaan syntyi yhteinen ”Juonto-kieli”, joka 
mahdollisti pedagogisista kysymyksistä kommunikoinnin. Tämä yhteinen kieli 
yhdisti myös hyvin eri tieteenalojakin edustavia laitoksia. Vuorovaikutteiset, run-
saaseen keskusteluun perustuvat menetelmät mahdollistivat uuden kielen elävän 
oppimisen (ks. myös Matikainen 2006). Kielen merkitys yhteisöllisyydessä onkin 
keskeinen. Esimerkiksi Wenger (1998) korostaa myös yhteisen kielen merkitystä 
käytäntöyhteisöjen toiminnassa. Mercer (2002) käyttää käytäntöyhteisöjen rinnal-
la käsitettä diskurssiyhteisöt (community of discourse) ja väittää, että juuri kieli on 
se väline, jonka avulla ihmiset voivat ajatella yhdessä.

Toiseksi tämän osatutkimuksen tuloksissa tulee esiin ennakoitua enemmän 
koko tiedekunnan sitoutumisen merkitys hankkeen onnistumiselle. Tiedekunnan 
henkilökuntaa yhdisti yhteinen opetuksen kehittämisen tavoite. Yksittäiset opetta-
jat ja opiskelijat kokivat oppimisen ja kehittämisen mielekkäämpänä, kun tiesivät 
muidenkin ponnistelevan samaan suuntaan. Lewinin (1951) teoria ryhmämuu-
toksesta selittänee tätä tulosta, vaikka vertailuaineiston puuttuessa ryhmän vaiku-
tuksen voimakkuudesta ei tämän tutkimuksen perusteella voida saada tietoa. Myös 
organisaation johdon sitoutuminen tällaiseen kehittämishankkeeseen on tärkeää 
ja nousi hankkeen kuluessa esille. Siihen voitiin myös hankkeen aikana vaikuttaa 
niin, että laitosten johtajien edellytettiin osallistuvan pedagogiseen koulutukseen 
yhdessä henkilökunnan kanssa.

Helsingin yliopiston tuki hankkeeseen on aineiston pohjalta ollut merkittävä 
ja tulokset antavat tukea systeemiselle organisaation kehittämiselle (Senge 1990). 
Helsingin yliopiston muutaman vuoden välein tarkistetut opetuksen ja opintojen 
kehittämisen ohjelmat ovat tuoneet tiedekunnan kehittämistyöhön tarpeellista 
taustatukea. Myös taloudellinen tuki on ollut merkittävä. Konsistorin päätökset 
yliopistoportfolion käytöstä virantäytöissä ja akateemisen pätevyyden arvioin-
nissa ovat osaltaan vahvistaneet pedagogisen kehittämisen merkitystä. Kyselylo-
makevastauksissa todettiin, että opetuksen arvostus on koko Helsingin yliopiston 
tasolla kasvanut ja tämä on tukenut tiedekunnan opettajien kehittymistä. 

Ennakolta osattiin odottaa kritiikkiä hanketta kohtaan sen eri vaiheissa. Opis-
kelijoiden opiskelijalehdissä esittämä kritiikki nousi ainakin yhdestä todellises-
ta, pedagogiseen kehittämiseen liittyvästä ”lapsentaudista”: Kun opettajat ottivat 
käyttöön aktivoivia opetusmenetelmiä, he eivät alkuun rohjenneet karsia opetta-
van asian määrää, joka saattoi muutenkin olla ajan mittaan paisunut (Karjalainen 
& Jaakkola 1999; Levander & Mikkola 2009). Kun näin vielä toimivat samaan 
aikaan useat saman laitoksen opettajat, opiskelijat olivat ylityöllistettyjä, ja op-
pimisen laadun parantamiseen tarkoitettu pedagoginen hanke kääntyi itseään 
vastaan.

Ennalta ei osattu odottaa yhteistoiminnallisen työskentelymenetelmien tuo-
maa kulttuurista törmäystä. Tämä törmäys näkyi selvästi oppimispäiväkirja-ai-
neistossa, vaikka sen osuus ei olekaan kovin suuri. Voidaankin ajatella, että sopiva 
kulttuurinen törmäys tuo vallitsevan toimintakulttuurin kirkkaammin näkyväksi 
ja haastaa sitä muutenkin kuin älyllisellä tasolla. Sekä yksilöiden sisäiset kognitii-



�0�

viset konfliktit, asenteen eri osien (kognitiivinen, emotionaalinen ja toiminnalli-
nen) väliset konfliktit että yksilöiden ja ryhmien väliset ristiriidat voivat toimia 
kehitystä kiihdyttävinä tekijöinä. Organisaation kehittäjät se haastaa kysymään, 
miten työstää rakentavasti erilaisia konflikteja niin, että yksilöllistä ja yhteisöllistä 
kehitystä tapahtuisi (ks. esim. Engeström 2005). Arnkillin (1995) mukaan organi-
saation kehittäjän on hyvä kysyä, mikä on sopivasti toisin.

Tämä osatutkimus vahvistaa alkuperäistä hypoteesia siitä, että yhteistoimin-
nallisen oppimisen viitekehys sekä siihen perustuvat työskentelymenetelmät ovat 
käyttökelpoisia välineitä kehitettäessä akateemista oppimis- ja opettamiskulttuu-
ria (ks. myös Repo-Kaarento & Levander, 2004). Yhteistyötä tukevat toiminta-
rakenteet luovat pääsääntöisesti hyväntahtoista ilmapiiriä (Johnson & Johnson 
1989; 2009). Yhteistoiminnallisten työtapojen avulla pystytään luomaan sellaisia 
käytäntöjä, jotka aidosti tukevat ryhmien toimintaa ja yksilöiden oppimista ryh-
missä (vrt. Barkeley, Cross ja Major 2005). Yhteistoiminnallisen oppimisen pe-
riaatteet tukevat yhteisen tavoitteen saavuttamista. Tällöin myös opiskelijoiden 
voimavarat suuntautuvat enemmän vertaisten auttamiseen kuin kilpailuun. Li-
säksi kehittämiseen liittyvän koulutuksen toiminnallisuus pureutuu oppimis- ja 
opettamiskulttuurin toiminnalliseen puoleen ja antaa opettajille välineitä ja ide-
oita toteuttaa sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa opetusta. 
Hankkeessa kehitettyjä yliopistoympäristöön ja erityisesti maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan opetusaloille soveltuvia työtapoja on esitelty tarkemmin 
toisaalla (Repo-Kaarento 2001; Piekkari & Repo-Kaarento 2002; Repo-Kaarento 
& Levander 2003; Lindblom-Ylänne ym. 2003; Repo-Kaarento 2007).

Yhteisöllisen oppimisen malleissa yhteisö saatetaan nähdään ongelmattomasti 
älykkäänä ja pelkästään kognitiivisena järjestelmänä. Yhteisöllisestä oppimises-
ta puhuttaessa on aina muistettava ottaa huomioon sekä pien- että suurryhmän 
dynamiikka, mikä tekee älykkään työskentelyn ryhmässä myös sosioemotionaali-
sesti haastavaksi (Bion 1979; Hyyppä 1996; Pennington 2005) Näyttää siltä, että 
käytännön yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden organisointi, yhteisöllisten oppimisti-
lanteiden ohjaamisen taidot ovat yliopistossa vähäisiä, eikä niiden merkitystä ole 
oppimisen kannalta vielä kovin hyvin ymmärretty. 

Tämän osatutkimuksen yhteistoiminnallisen oppimisen sovellutuksien kuva-
ukset antavat joitain esimerkkejä, miten yhteisöllistä oppimista tulisi huolellisesti 
rakentaa, miten sen kehittymistä voi tukea ja mihin kaikkiin tekijöihin opettajien 
tai kouluttajien tulee kiinnittää huomiota yhteisöllistä opetusta suunnitellessaan 
ja toteuttaessaan. Konkreettisten työtapojen kokeileminen ja harjoitteleminen 
sekä kokemuksien liittäminen yhteisöllisen oppimisen viitekehykseen, edistävät 
toimintatapojen muutosta ja luovat siten uutta oppimis- ja opettamiskulttuuria. 
Menetelmän monipuolinen demonstrointi, kokemusten yhteistoiminnallinen ref-
lektointi sekä näiden kytkeminen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin teorioi-
hin tuottaa sellaista oppimista, jossa osallistujat kokevat ahaa-elämyksiä (Ojanen 
2006; Repo-Kaarento 2007). Menetelmien anti ja eri puolet kirkastuvat ja tulevat 
eläväksi tiedoksi käytetyn menetelmän avulla. Parhaimpaan tulokseen päästään 
lisäksi, jos kehittämistyöhön osallistuvat tasa-arvoisina kaikki yliopistoyhteisön 
jäsenet, niin opettajat, tutkijat, hallintohenkilökunta kuin opiskelijatkin.
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�.�.�  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tämän osatutkimuksen suurin haaste on toimintatutkimukselle tyypillinen. Toi-
min kehittämishankkeessa tutkija−kehittäjän roolissa. Rooliani kuvaisi parhaiten 
käsite yhteistoiminnallinen muutosagentti. Runsaiden yksilö- ja ryhmätapaamis-
ten avulla, haastattelemalla, keskustelemalla, yhdessä kehittämällä, kyseenalaista-
mallakin pyrin saavuttamaan yhteisön ja sen jäsenten luottamuksen. Hankkeen 
kuluessa tulin osaksi yhteisöä, eläväksi muistutukseksi yliopisto-opetuksen kehit-
tämisen ja laadun tärkeydestä. Edustin sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä ja 
käytin tietoisen aktiivisesti yhteistoiminnallisia työtapoja. Tähän aktiiviseen muu-
tosagentin rooliin liittyykin yksi tämän osatutkimuksen luotettavuusongelma. Tu-
liko kerätyssä aineistossa esille kaikki se kritiikki ja epäily, mitä tällaista pedago-
gista kehittämishanketta kohtaan tunnettiin? Vaikka sekä nimetöntä että avointa 
ja suoraa kritiikkiä annettiinkin, osa kritiikistä saattoi jäädä pinnan alle eikä tullut 
näkyviin juuri siksi, että tiedekunnan jäsenet halusivat olla ystävällisiä yhteisöönsä 
integroituneelle tutkijalle.  Hankkeen kuluessa kerättyä aineistoa ryhdyin syste-
maattisesti analysoimaan vasta hankkeen loputtua. Tutkimuksen luotettavuut-
ta lisää se, että sain ajallista ja fyysistäkin etäisyyttä kehittäjän rooliin ja saatoin 
suhtautua kehittämisprosessiin ja siitä kertyneeseen aineistoon enemmän tutkijan 
silmin. Etäännyttämisprosessi oli kaksivaiheinen: ensin kirjoitin tutkimuksesta li-
sensiaatintyön (Repo-Kaarento 2006) ja sen jälkeen muokkasin sitä vielä osaksi 
tätä väitöskirjatutkimusta. Kuitenkin kaikkein parhaimpaan tulokseen tällaisessa 
toimintatutkimuksessa olisi päästy, jos kehittäjä-kouluttaja ja tutkija olisivat ol-
leet eri henkilöitä. Tällöin tutkimukseen kuuluva kriittinen tarkastelu prosessin eri 
vaiheissa olisi varmasti toteutunut paremmin.

Luotettavimmin muutosta voidaan mitata tekemällä alkumittaus tai -kartoitus 
tutkittavasta asiasta ennen intervention toteuttamista sekä uusimalla se interven-
tion jälkeen, mieluiten heti sen jälkeen sekä jonkin ajan kuluttua, jotta saadaan 
intervention pysyvät vaikutukset mitattua. Tällaista tutkimusasetelmaa ei tässä 
tutkimuksessa ollut mahdollista toteuttaa. Arvio muutoksesta ja hankkeen vaiku-
tuksesta on siksi alttiina virhearvioinnille. Lisäksi ongelmana on vastaajien kato. 
Hankkeen koulutukseen osallistui yhteensä 145 henkilöä ja sen suoritti hyväksytys-
ti loppuun 128 henkilöä. Kyselylomake lähetettiin vain 87 henkilölle, koska loput 
eivät enää työskennelleet tai opiskelleet tiedekunnassa. Vaikka 87:stä henkilöstä 
vastausprosentti oli 65,5%, koko koulutuksen käyneistä kyselyyn vastasi vain 39,3 
%. Edellistä vastausprosenttia voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Heissä vastaaji-
na oli useita työntekijöitä, jotka ovat olleet tiedekunnassa yli 10 vuotta ja heillä oli 
pitkän ajan tuomaa perspektiiviä tiedekunnan toimintatapoihin. Toisaalta yli 60 
% hankkeen koulutukseen vastanneista eivät kertoneet näkemyksiään viivästetyssä 
loppuarvioinnissa. 

Kehittämishankkeen ja siihen kuuluvan koulutuksen vaikutusten arviointi on 
haastavaa, ja johtopäätöksiä on tehtävä harkiten. Hankkeen alussa ei asetettu mää-
rällisiä tai mitattavia tavoitteita eikä alkutilannetta selvitetty kattavasti. Hankkeella 
toimintaa ohjasivat yleiset suuntaviivat, joita tarkennettiin yhteisissä keskuste-
luissa. Kyselyn tulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida hankkeen vaikut-
tavuutta niiden kohdalla, jotka vastasivat kyselyyn, sekä tehdä varovaisia johto-
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päätöksiä tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurin muutoksesta. Hankkeen 
koulutuksen pysyvyydestä ja systemaattisuudesta vuodesta toiseen kertoo se, että 
eri vuonna koulutuksen käyneiden ryhmien välillä ei ollut vastauksissa merkit-
seviä eroja. Voidaan myös sanoa, että koulutus on tuottanut pysyviä vaikutuksia, 
koska koulutuksesta kulunut aika ei ollut vaikuttanut käsityksiin koulutuksen vai-
kutuksesta.

Tämän osatutkimuksen validiteettia olisi lisännyt, jos oppimis- ja opettamis-
kulttuuria olisi myös käyty havainnoimassa. Tässä tutkimuksessa on saatu tietoa 
vastaajien käsityksistä kulttuurin muutoksesta. Ihmisillä on kuitenkin taipumus 
arvioida toimintaansa myönteisemmin kuin mitä se todellisuudessa on. Lisäksi 
tutkimukseen vastanneet ovat voineet haluta miellyttää tutkijaa, joka kyselyä suo-
rittaessaan toimi vielä kyseisen tiedekunnan palveluksessa. Positiivista vääristymää 
voi aiheuttaa myös se, että vastaajat olivat käyttäneet työaikaansa ja voimavarojaan 
koulutukseen ja halusivat kognitiivisen dissonanssin teorian mukaan (Festinger 
1957) ajatella, että käytetty aika ei ole mennyt hukkaan.

 Toisaalta kyselylomakkeen tuloksia syvennettiin oppimispäiväkirja-aineiston 
avulla. Oppimispäiväkirja-aineisto oli osittain strukturoitu ja suuntasi vastaajan 
huomion oppimiseen, ajatteluun, tunteisiin ja mieleen nousseihin kysymyksiin. 
Toisaalta vastaajat saattoivat vastata myös spontaanisti omista lähtökohdistaan. 
Vastaajat myös tiesivät pedagogisen koulutuksen kouluttajien lukevan vastaukset 
ja kommentoivan niitä, jolloin jotkut vastaajat saattoivat jättää kaikkein purevim-
man kritiikin kirjoittamatta.  Vaikutusmekanismien kannalta se, että kyselyloma-
ke- ja oppimispäiväkirja-aineiston tulokset tukevat toisiaan, lisää tämän osatut-
kimuksen luotettavuutta. Lisäksi oppimispäiväkirja-aineisto koostuu kahden eri 
”vuosikurssin” oppimispäiväkirjoista. Molemmista ryhmistä löytyivät samat sisäl-
töluokat yhtä luokkaa (oppimiskulttuurin törmäys) lukuun ottamatta. Tämä ker-
tonee myös koulutuksen systemaattisesta toteutuksesta ja siitä, että yhteistoimin-
nallisen oppimisen menetelmiä käyttämällä voidaan päästä ryhmästä riippumatta 
samankaltaisiin tuloksiin.

Sekä koko tutkimuksessa että tässä osatutkimuksessa on käytetty monella ta-
valla metodologista triangulaatiota (Denzin 1970; Newman & Benz 1998). Tämä 
osatutkimus koostuu toimintatutkimuksellisesta osuudesta, jonka luotettavuus 
on pyritty osoittamaan mahdollisimman tarkalla hankkeen kuvauksella. Kuvaus 
perustuu kehittämishankkeen aikaisiin dokumentteihin, jotka on viittein osoi-
tettu. Hanketta arvioivissa kyselylomakevastauksissa on sekä kvantitatiivista että 
kvalitatiivista aineistoa, ja erityisesti kvalitatiivinen aineisto täydentää ja syventää 
kvantitatiivisia tuloksia. Kyselylomakkeen lisäksi hankkeen koulutuksen yhtey-
dessä kerättyjä oppimispäiväkirjoja on analysoitu sekä määrällisesti että laadul-
lisesti. 

Sekä kyselylomakkeen avovastausten että oppimispäiväkirja-aineiston luokit-
teluperusteet ja esimerkit on esitetty liitteissä. Sieltä myös lukija voi jäljittää tutki-
muksen tekijän tulkintapolkuja ja siten varmistaa luotettavuuden. Kyselylomake-
aineiston avovastausten luokittelussa oli luokitteluvaiheessa rinnakkaisluokittelija, 
jonka kanssa tutkija vertaili luokittelua. Kuitenkaan varsinaista rinnakkaisluokit-
telijoiden yksimielisyysprosenttia ei laskettu, koska päädyttiin osoittamaan luoki-
tuksen luotettavuus tarkalla luokkien kuvauksella ja runsailla esimerkeillä.



�0�

Tämä osatutkimus on tapaustutkimus, jolloin esimerkiksi yhteistoiminnalli-
sen oppimisen menetelmien tehokkuudesta verrattuna johonkin toiseen mene-
telmään ei voida tehdä johtopäätöksiä. Toisaalta tutkimuksessa on seurattu elävää 
ja todellista yliopistopedagogista kehittämishanketta, joka alkaessaan oli ensim-
mäisiä Helsingin yliopiston laajamittaisempia opetuksen kehittämishankkeita. 
Tutkimuksessa on myös sovellettu systemaattisesti sosiaalipsykologian klassisia 
teorioita ja käsitteitä, mikä on yliopistopedagogiikan alalla harvinaista. Ilman 
ryhmädynamiikkaan liittyviä käsitteitä, kuten ryhmän jäsenten positiivinen kes-
kinäisriippuvuus tai ryhmän jäsenten statuserot, ei pysyttäisi havainnoimaan sitä, 
että oppimisryhmän ilmapiiriin voidaan tietoisesti vaikuttaa ryhmän toimintara-
kennetta organisoimalla. Usein yliopisto-opettajat kokevat olevansa ryhmädyna-
miikan armoilla sen sijaan, että osaisivat tietoisesti luoda oppimista edistävän ja 
tasa-arvoisen ilmapiirin koulutusryhmäänsä. 

�.�.�  Oppimis- ja opettamiskulttuurin kehittämisestä 
toimintakulttuurien kehittämiseen

Yliopistoissa opettajien pedagoginen koulutus on tullut arvostetummaksi ja sil-
lä näyttää olevan jo jonkinlaista painoarvoa opettajien virantäyttöjen yhteydessä. 
Tässä osatutkimuksessa kuvattu pedagoginen koulutus lisäsi oppimis- ja opetta-
miskäsitysten kehittymistä. Jotta pedagoginen koulutus tulisi houkuttelevammak-
si myös yliopiston tutkijoille, olisi tärkeää selvittää laajemmin, onko pedagogisella 
koulutuksella vaikutusta opettajien omiin oppimistaitoihin. Jos näin on, pedago-
ginen koulutus voidaan nähdä hyödyllisenä myös tutkimuksen tekemisen kannal-
ta eikä pelkästään vastakkaisena tai vaihtoehtoisena satsauksena tutkija-opettajan 
uralla. Tämä tyyppisiä tuloksia on Postareffin (2007) tutkimuksessa, jossa pitkä-
kestoisen pedagogisen koulutuksen havaittiin lisäävän opettajien itseensä liittyviä 
pystyvyysuskomuksia.

Wengerin (1998) mukaan ihminen oppii aina osallistuessaan ns. käytäntöyh-
teisöihin. Wengerin ajatuksia ja tästä osatutkimuksesta saatua tietoa soveltaen tuli-
si opetuksen kehittämisessä kiinnittää enemmän huomiota kaikkiin niihin osallis-
tumisen muotoihin, joihin opiskelijat ja opettajat yliopistoyhteisöissä osallistuvat. 
Myös Biggs (2003) tuo ns. konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen mallissaan 
esiin, että pelkästään opetussuunnitelman, opetusmenetelmien, opetustilanteen 
ilmapiirin ja oppimisen arvioinnin linjakkuus ei riitä. Myös opetusta toteuttavan 
laitoksen ilmapiirin, sääntöjen ja prosessien tulee olla opetuksen kanssa linjassa ja 
tukea samoja tavoitteita. Jos näin ei ole, on vaarana, että opiskelijat työskentelevät 
aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti luokkahuoneissa, mutta siirtyessään työelä-
mään, soveltavatkin yliopistossa muuten opittuja toimintatapoja. Olisikin tärkeä 
jatkotutkimuksen aihe analysoida yliopiston ja sen eri alojen toimintakulttuure-
ja oppimisen kannalta (vrt. Ylijoki 1998). Olisi myös tärkeää tutkia, minkälaisina 
opiskelijat näkevät ja kokevat yliopiston toimintatavat ja miten nykyiset toiminta-
kulttuurit ovat vaikuttaneet heidän oppimiseensa. Jos yliopistoissa halutaan kehit-
tää aidosti yhteisöllistä oppimiskulttuuria, onkin tarkasteltava kriittisesti kaikkia 
yliopistoyhteisön toimintatapoja.
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5 Osatutkimus II: Yhteisöllisyys osana opiskelun 
laatua – Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja 
perustutkinto-opiskelijoiden vertailu

5.1 Johdanto

�.�.�  Oppimisen laatu yliopistossa

Oppimisen laatuun yliopistossa vaikuttavat sekä opiskelijaan, oppimisympäris-
töön että opettajaan liittyvät tekijät. 1970-luvulta lähtien Martonin ja Säljön (1976) 
tutkimukset opiskelijoiden lähestymistavoista oppimiseen ovat osoittautuneet 
keskeisiksi oppimisen laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Heidän fenomenografiset 
tutkimuksensa erottivat kaksi erilaista tapaa lähestyä oppimista: pintasuuntautu-
nut ja syväsuuntautunut. Pintasuuntautuneesti oppimistaan lähestyvä opiskelija 
keskittyy tekstiin ja sen yksityiskohtiin. Lisäksi hän suuntaa huomionsa opittavan 
asian rutiininomaiseen toistamiseen ja irrallisen faktatiedon mieleen painamiseen. 
(Entwistle & Ramsden 1983.) Tällainen lähestymistapa on pidemmän päälle kuor-
mittava ja johtaa huonompaan opiskelumenestykseen kuin syväsuuntautunut lä-
hestymistapa (Biggs 1979; Scouller 1998; Trigwell & Prosser 1991).

Syväsuuntautuneesti oppimistaan lähestyvät opiskelijat pyrkivät opiskeltavan 
asian kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen sekä aikaisemman tiedon ja uuden tiedon 
aktiiviseen yhdistämiseen. Opiskelija keskittyy tällöin opiskeltavan kokonaisuuden 
perusteisiin, syy- ja seuraussuhteisiin sekä keskeisiin käsitteisiin ja ideoihin. (Ent-
wistle & Ramsden 1983.) Näiden kahden lähestymistavan lisäksi on löydetty kol-
mas tapa, jota on nimitetty joko strategiseksi (Entwistle & Ramsden 1983; Ramsden 
1979) tai suoriutumiskeskeiseksi (Biggs 1987). Strategisesti oppimistaan lähestyvä 
opiskelija on hyvin tietoinen oppimisen arviointikriteereistä. Hän haluaa menestyä 
opinnoissaan hyvin ja pystyy säätelemään omaa ajankäyttöään niin, että hän saavut-
taa haluamansa tavoitteen. (Biggs 2003; Entwistle, McCune & Walker 2001.)

Lähestymistavat oppimiseen ovat useiden tutkimusten mukaan yhteydessä 
siihen, miten opiskelijat kokevat oppimisympäristön.  Syväsuuntautuneesti op-
pimista lähestyvät opiskelijat suhtautuvat keskimäärin myönteisemmin oppimis-
ympäristöön kuin pintasuuntautuneet opiskelijat (Kreber 2003; Richardsson & 
Price 2003, Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Hirsto & Litmanen 2009a). 
Lisäksi syväsuuntautunut lähestymistapa on yhteydessä laadullisesti parempiin 
oppimistuloksiin (Entwistle & Ramsden 1983; Lindblom-Ylänne 1999), ja se myös 
yleensä lisääntyy iän myötä (Gow & Kember 1990; Kreber 2003; Kivilehto 2007). 
Lähestymistavoissa on myös havaittu tieteenalakohtaisia eroja. Luonnontieteiden 
ja soveltavien tieteiden opiskelijat ovat useammin pintasuuntautuneita kuin yh-
teiskuntatieteellisten tai humanististen alojen opiskelijat. (Entwistle & Ramsden, 
1983; Lonka & Lindblom-Ylänne 1996; Smith & Miller 2005.) 

Opiskelijoiden lähestymistapoihin ja sitä kautta oppimisen laatuun vaikuttavat 
myös opiskelijoiden käsitykset tiedosta ja oppimisesta. Perryn tutkimusten (1970) 
pohjalta luodut käsitteet dualistinen ja relativistinen tietokäsitys ovat olleet opis-
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kelijoiden tietokäsitystutkimusten taustalla. Perryn jälkeen tehdyt tutkimukset ku-
vaavat tietokäsityksiä ja niiden kehitystä nyansoidummin. Tutkimuksissa ollaan 
yksimielisiä siitä, että yliopisto-opintojen aikana tietokäsityksen kehittyvät, mutta 
eivät välttämättä lineaarisesti (Kaartinen-Koutaniemi 2009). Relativistinen tieto-
käsitys on usein ollut yhteydessä syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan ja dua-
listinen tietokäsitys puolestaan pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan (Pint-
rich 2002). 

Tietokäsitykset ja oppimiskäsitykset ovat myös yhteydessä toisiinsa. Dualisti-
nen tietokäsitys on yhteydessä sellaisiin oppimiskäsityksiin, jotka korostavat tie-
don lisääntymistä tai tallentamista.  Relativistisen tietokäsityksen omaavat opis-
kelijat puolestaan pitävät oppimista useammin merkityksen rakentamisena kuin 
tiedon tallentamisena tai toistamisena. (Lindblom-Ylänne, Lonka & Slotte 2001; 
Lonka & Lindblom-Ylänne 1996). 

Lähestymistavat oppimiseen on todettu konteksti- ja tilannesidonnaisiksi. Py-
syvämpää taipumusta suhtautua opiskeluun on kuvattu käsitteellä opiskeluorien-
taatiot (Biggs 1993; Entwistle 1988). Opiskeluorientaatioon vaikuttavat lähesty-
mistavan lisäksi myös muut tekijät, kuten opiskelumotivaatio, oppimisen säätelyn 
taidot sekä opiskelijan käsitykset oppimisesta, tiedosta ja opiskeltavasta aineesta. 
(Entwistle 1988; Entwistle & Ramsden 1983).  

Biggsin (2003) mukaan laadukas opetus on konstruktivistisesti linjakkasta 
(constructive alignment). Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki opetuksen ja oppi-
misympäristön osatekijät tukevat opiskelijat tiedon rakentamista ja ovat linjassa 
keskenään. Linjakkaan opetuksen kannalta keskeisiä oppimisympäristön osateki-
jöitä ovat:

	opintojakson tai -kokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt 
	opetus- ja opiskelumenetelmät 
	oppimisen arviointimenetelmät 
	opiskeluilmapiiri, joka syntyy opiskelijoiden ja opettajan vuorovaikutuksen 

tuloksena
	organisaation tai instituution ilmapiiri (Biggs 2003). 

Konstruktivistisesti linjakasta opetusta on haasteellista toteuttaa. Se vaatii opetta-
jalta kehittyneitä pedagogista ymmärrystä, jossa keskeistä on kyky eläytyä opiske-
lijan asemaan. Entwistlen (2009) mukaan hyvä opettaja pyrkii aktiivisesti kuvit-
telemaan, mitä opiskelijoiden on kussakin opetustilanteessa vaikeaa ymmärtää ja 
mihin he tarvitsevat ohjausta. Lisäksi opettajan tulisi hallita monipuolisesti eri-
laisia opetusmenetelmiä, jolloin hän voi valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten 
oppimistavoitteita tukevat menetelmät. Halutessaan kehittää opetustaan opettaja 
voi myös törmätä oppiaineen ja koko yliopisto-opetuksen opetustraditioihin, jot-
ka ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa, mutta jotka eivät enää vastaa nykypäivän 
opetuksen tavoitteita (Parry 1998; Ylijoki 2000).

Yliopisto-opiskelun tavoitteena on kasvaa tietyn alan asiantuntijaksi, joka ky-
kenee itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajatteluun. Oppimisen laadulla ja opetuk-
sen laadulla on havaittu olevan yhteyksiä. Keskeistä on, että opiskelijoiden koke-
mukset ja tulkinnat opetus−opiskeluympäristöistä toimivat välittävinä tekijöinä. 
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Opetus ja opiskelun ohjaus eivät siis vaikuta suoraan oppimiseen eivätkä kaikkiin 
opiskelijoihin samalla tavalla. (McCune 2003.) Tekijöitä, jotka ovat tärkeitä oppi-
misen laadun kannalta, ovat empaattinen ja innostava opetus, oppimisympäristön 
tarjoama riittävä vapaus, sopiva työmäärä suhteessa käytettävään aikaan. Opiskeli-
ja on siis itsekin osa oppimisympäristöään; hän vaikuttaa siihen omilla tulkinnoil-
laan ja toiminnallaan (Day & Andersson 2003).

Opetus−opiskeluympäristöllä (teaching-learning environment) Entwistle ym. 
(2002) tarkoittavat kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tietyn opintojakson tai 
-kokonaisuuden opiskeluun. Näitä tekijöitä ovat heidän mukaansa 1) opettami-
seen liittyvät tekijät, kuten sisältöjen opettaminen, opetusmenetelmät ja oppimi-
sen arviointi, kurssin käytännön järjestelyihin liittyvät tekijät, henkilökunnan ja 
opiskelijoiden välisiin suhteisiin liittyvät tekijät ja 2) opiskelijoihin liittyvät tekijät, 
kuten opiskeluorientaatiot, asenteet, aikaisemmat tiedot ja taidot, vertaisryhmien 
toimintakulttuurit. 

Parpala & Lindblom-Ylänne & Myllylä (2008) ovat suomentaneet Entwistlen 
tutkimusryhmän (Entwistle ym. 2002) käsitteen oppimisympäristöksi. Oppimis-
ympäristön käsite korostaa perinteistä luokkahuonepainotteista ja opettajajohtois-
ta opiskelukäytännöistä poikkeavia opetus- ja opiskelumenetelmiä, jossa korostuu 
oppijan oma aktiivisuus. Käsite liittyy myös kognitiivisen ja sosiokonstruktivisti-
sen oppimistutkimuksen vahvistumiseen. Oppimisympäristöä voidaan tarkastella 
viidestä näkökulmasta: fyysinen, sosiaalinen, tekninen, paikallinen ja didaktinen. 
(Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä 2007.) Täs-
sä osatutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti sosiaalinen ja didak-
tinen näkökulma, ja niitä mittamaan on kehitetty tässäkin tutkimuksessa käytössä 
oleva mittari (ETLQ – Enhancing Teaching-Learning Environment Questionnai-
re). Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin suomennosta opetus−opiskeluympä
ristö, joka vastaa suoremmin alkuperäistä käsitettä.

Oppimisen laatuun vaikuttavia tekijöitä on eritelty kuvassa 3. Tässä osatut-
kimuksessa on keskitytty opiskelijoiden kokemuksiin oppimisympäristöistä sekä 
opiskelijoiden oppimiseen liittyviin lähestymistapoihin (kuvassa kehystettynä).
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Kuva 3. Opiskelijan oppimisen laatuun vaikuttavat tekijät. (Entwistle ym. 2002, 
Entwistle 2003, ks. myös Kivilehto 2007)

�.�.�  Avoimen yliopiston historia

Suomen avoimen yliopiston9 historia kytkeytyy sekä yliopisto-koulutuksen että 
vapaan sivistystyön historiaan. Niiniluodon (2007) mukaan avoin yliopisto on ke-
hittynyt osana suomalaista koulutusyhteiskuntaa ja sen juuret ulottuvat toisaalta 
antiikin ja toisaalta uuden ajan valistuksen aikaan. Eurooppalaisesta perinnöstä 
erityisesti Comeniuksen ajatukset ovat vaikuttaneet valistuksen ajan koulutusop-
peihin, joskin Comenius ei Niiniluodon (2007) mukaan vielä puhunut elinikäi-
sestä oppimisesta. Sen sijaan suomalaisen yliopistolaitoksen keskeinen vaikuttaja 
Johan Vilhelm Snellman korosti, että ihminen kasvaa ihmiseksi koko elämänmit-
taisessa koulussa (Snellman 1982, 170).

Kansansivistystyö alkoi Suomessa 1800-luvulla, ja ensimmäisinä yliopistollisi-
na kansanoppilaitoksina toimivat kesäyliopistot, joista ensimmäinen perustettiin 
Tampereelle vuonna 1912. Kesäyliopistojen perustamisen kulta-aika Suomessa  
oli 1950−60-luvulla. (Rinne, Jauhiainen, Tuomisto, Alho-Malmelin, Halttunen  

9 Käytän pientä alkukirjainta ”avoin yliopisto” puhuessani yleisesti avoimesta yliopis-
tosta, sen opiskelijoista tai koko avoimeen yliopistojärjestelmään Suomessa. Isolla alku-
kirjaimella ”Avoin yliopisto” viittaan Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston toimin-
taan tai opiskelijoihin. 

Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset,
tiedot, tietokäsitykset ja syyt opiskeluun

1. Opiskelijoiden
kokemukset opetus- ja 
oppimisympäristöistä

2. Opiskelijoiden 
lähestymistavat oppi-
miseen

OPPIMISEN LAATU

Opetus- ja oppimisympäristöjen 
muoto

Miten kurssin materiaali on valittu, 
organisoitu, esitetty ja arvioitu

Mitä opiskelijoiden 
oletetaan oppivan ja 

ymmärtävän

Yliopisto-opettajan pedagoginen ja 
tieteellinen asiantuntemus sekä

lähestymistavat opetukseen
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& Lehtonen 2003, 37; Halttunen 2005.) Avoin yliopistotoiminta käynnistyi Suo-
messa 1970-luvun alussa. Ensimmäisinä yliopistoina avoimen yliopiston opetus-
ta järjestivät Tampereen, Joensuun ja Jyväskylän yliopistot. Mallia ja inspiraatiota 
toimintaan haettiin Iso-Britanniaan 1969 perustetusta Open Universitystä, jonka 
tavoitteena oli tuoda koulutusta ihmisen luo ja mahdollistaa myös osa-aikainen 
korkeakouluopiskelu. Suomessa laajempi selvitys avoimesta yliopistosta tehtiin 
vuonna 1972 Helsingin yliopiston konsistorin tilaamana ja sen toteutti professori 
Yrjö Blomstedt. Blomstedtin (1972) selvityksen mukaan avoimesta haluttiin luoda 
koulutuksellista tasa-arvoa vahvistava toisen mahdollisuuden yliopisto. Samalla 
opetuksen ja opintojen laatu oli tärkeää: avoimesta yliopistosta ei saanut tulla toi-
sen luokan yliopistoa. (Rinne ym. 2003.)

Tätä selvitystä seurasi vielä Suomen Kulttuurirahaston organisoima työryh-
mä, jonka tehtävänä oli selvittää, minkälainen avoin yliopisto sopisi suomalaiseen 
koulutusjärjestelmään (Mertano 2007). Mietintö valmistui vuonna 1976, ja tämän 
jälkeen opetusministeriö asetti oman toimikunnan pohtimaan avoimen korkea-
kouluopetuksen järjestämistä.  Nämä kaksi komiteaa kirjasivat ne avoimen kor-
keakoulun linjaukset, jotka olivat jo vuosikymmenen alkupuolella käynnistyneen 
toiminnan aikana muotoutuneet. Suomeen ei perustettu erillistä avointa yliopis-
toa kuten Iso-Britanniaan, vaan toimintaa alkoivat järjestää yliopistojen täyden-
nyskoulutuskeskukset yhdessä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. (Rinne 
ym. 2003; Mertano 2007.) Lisäksi toiminta suunnattiin selkeästi vain aikuisille; 
alle 25-vuotiaat jäivät toiminnan ulkopuolelle. 

Avoimen yliopiston synty liittyy Jauhiaisen & Rinteen (2007) mukaan myös yli-
opistojen massoittumiseen. Massakorkeakoulusta voidaan Trow’n mukaan (1974) 
puhua, jos 20−30 % ikäluokasta osallistuu korkea-asteen koulutukseen. Massoit-
tumisen seurauksena korkeakoulut ovat myös ”aikuistuneet”, mikä tarkoittaa, 
että yliopisto-opiskelijoiden keski-ikä on noussut runsaassa 30 vuodessa neljällä 
vuodella. Vuonna 1967 korkeakouluopiskelijoiden keski-ikä oli noin 22 vuotta ja 
vuonna 2000 noin 26 vuotta. (Rinne & Jauhiainen 2003).

Avoimessa yliopistotoiminnassa on runsaan 30 vuoden aikana ollut erilaisia 
painopisteitä. 1980-luvulla keskityttiin erityisesti etäopetuksen menetelmien ke-
hittämiseen ja syntyi ns. monimuoto-opetuksen käsite (Rinne ym. 2003; Larsen 
2007, Nurminen 2007). 1990-luvun alun laman seurauksena Suomea uhkasi val-
taisa nuorisotyöttömyys ja tämän seurauksena osallistujien ikäraja laskettiin 25:
stä 18 ikävuoteen. Samalla avoimet yliopistot saivat huomattavat määrät lisärahoi-
tusta, ns. Relanderin rahoja. Toiminta kasvoi nopeasti ja avoimen korkeakoulun 
opiskelijaprofiili muuttui nuoremmaksi. (Rinne ym. 2003; Larsen 2007.)

1990-luvun puolivälistä eteenpäin avoin yliopisto-opetus vakiintui ja opiske-
lijamäärät kasvoivat tasaisesti. Vuonna 2002 opiskelijamäärä kääntyi hienoiseen 
laskuun. (Opetusministeriön KOTA-tilastot.) Samaan aikaan avoimen yliopiston 
opetus on toiminut ikään kuin tuotekehityslaboratoriona. Internet ja tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäyttö on laajentunut. Monet avoimet yliopistot ovat 
toimineet verkko-opetuksen uranuurtajina Suomessa. Nykyisin esimerkiksi mo-
nimuoto-opetus -käsitettä ei enää juurikaan käytetä vaan puhutaan sulautuvasta 
opetuksesta (blended learning), jossa yhdistellään lähi- ja verkko-opetusta peda-
gogisesti mielekkäällä tavalla (Levonen ym. 2005; Nurminen 2007).
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Iso-Britannian Open Unviersityn vararehtori Taitin mukaan (2008) avoimen 
yliopiston tehtävä on haastaa yliopiston käsitettä omassa ajassaan. Kun ensimmäi-
nen tehtävä, avoin ja kaikille mahdollinen yliopisto, on saavutettu, avoimen yli-
opiston ei pitäisi luopua yliopistomaailman ja yhteiskunnan haastamisesta. Hänen 
mukaansa avointen yliopistojen pitäisi työskennellä omalla ”epämukavuusalueel-
laan”, jotta ne voisivat antaa kriittisen panoksensa. Avoimen yliopiston haasteena 
on saavuttaa muun yliopiston luottamus sen antaman opetuksen ja tekemän tutki-
muksen tieteellisyyteen, mutta toisaalta pysyä erilaisena, kyseenalaistajan roolissa, 
jotta yliopistolaitos saisi uusia impulsseja kehittymiseen ja innovatiivisuuteen.

�.�.�  Avoimen yliopiston opiskelijat

Merkittävin Suomen avoimen yliopiston opiskelijoita käsittelevä tutkimus on Rin-
teen ym. (2003) tekemä ”Avoimen yliopiston opiskelija – kokovartalokuvasta eriy-
tyneisiin muotokuviin”. Tutkimus perustuu vuosien 1995 ja 2000 kyselyaineistoon 
sekä vuonna 2001 kerättyihin lyhyisiin koulutuselämäkertoihin. Tutkimuksen tu-
loksia tulkitaan jälkimodernin yhteiskunnan tai riskiyhteiskunnan teorian valos-
sa. Kirjoittajien mukaan riskiyhteiskunnassa yksilöt joutuvat ottamaan enemmän 
vastuuta oman elämäkertansa ja erityisesti koulutuselämäkertansa rakentumises-
ta. Aikuisuutta ei määritä enää työ vaan elinikäinen oppiminen. (Rinne ym. 2003.) 
Heinonen (2007) pitää globalisaatiota ja yksilöllistymistä elinikäisen oppimisen 
vastinparina. Elinikäinen oppiminen voidaan nähdä myös yksilön keinoksi vastata 
yhteiskunnan muutoksiin, ja oppiminen on silloin yksilöllistä riskienhallintaa jat-
kuvasti muutoksessa olevassa yhteiskunnassa (Griffin 1999; Heinonen 2007).

Rinteen ym. (2003) mukaan vuonna 2000 keskimääräinen opiskelija oli nuori, 
perheetön nainen. Naisia oli vuonna 2000 kolme neljäsosaa opiskelijoista. Suu-
rin ikäryhmä oli 20−24-vuotiaat, mutta toiseksi suurin 30−39-vuotiaat. Avoimen 
yliopiston opiskelijat olivat keskimäärin vanhempia kuin perustutkinto-opiskeli-
jat. Myös ikähaitari oli suurempi kuin perustutkinto-opiskelijoilla. Ikäjakaumat 
ja sukupuolet vaihtelevat kuitenkin oppialakohtaisesti, esimerkiksi psykologia ja 
kasvatustiede olivat selvästi nuorten naisten suosimia aloja, kun taas oikeustieteel-
linen tai teknistieteellinen enemmän vanhempien miesten suosimia aloja, vaikka 
näissäkin oppiaineissa opiskelijaenemmistö oli naisia. (Rinne ym. 2003.)

Ryhmittelyanalyysin avulla Rinne ym. (2003) löysivät neljä erillistä opiske-
lijaryhmää. Suurin ryhmä oli nuoret kouluttautujat. He ovat keski-iältään noin 
23-vuotiaita, suurin osa naisia. Heillä ei ole yleensä ammatillista koulutusta, ja he 
tulevatkin suoraan lukiosta tai muutaman vuoden työelämäkokemuksen jälkeen. 
He suorittavat yleensä perusopintoja ja päätyvät usein melko pian tutkinto-opis-
kelijoiksi. Toinen ryhmä oli perinteiset opiskelijat, jotka ovat yleensä yli 40-vuo-
tiaita. He ovat perheellisiä naisia ja käyvät töissä. He suorittavat sekä perus- että 
aineopintoja, mutta nämä eivät näytä johtavan yliopistotutkinnon suorittamiseen. 
Kolmas ryhmä oli hyväosaiset, joissa opiskelijoiden keski-ikä oli noin 35 vuotta. 
Ryhmässä on enemmistö naisia, mutta enemmän miehiä kuin muissa ryhmissä. 
Heillä on keskimäärin suuremmat tulot kuin muissa ryhmissä, ja he ovat myös 
muita ryhmiä korkeammin koulutettuja. He suorittavat avoimessa yliopistos-
sa suppeita kokonaisuuksia, ja ryhmässä verkko-opiskelijoita on enemmän kuin 
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muissa ryhmissä. Neljäs ja pienin ryhmä on opintojen suurkuluttajat. Kaikkein 
naisvaltaisimman ryhmän keski-ikä on 27 vuotta. He ovat usein lapsettomia ja 
keskimäärin useammin työttömiä kuin muiden ryhmien opiskelijat. He opiskeli-
vat yleensä perusopintoja ja heille on kertynyt lyhyessä ajassa paljon opintoviikko-
ja. (Rinne ym. 2003.)

Koulutuselämäkertojen pohjalta Rinne ym. (2003) löysivät neljä tyyppikerto-
musta, jotka jäsensivät opiskelijoiden kokemuksia opiskelijaryhmistä, elämäntilan-
teistaan, opiskelumotiiveistaan ja koulutusvalinnoistaan.  Opiskelijatyypit olivat: 
1) urasuuntautuneet, 2) tutkintotavoitteiset, 3) muutoshakuiset ja 4) elämäntapa-
opiskelijat. Näistä muutoshakuiset jakaantuivat vielä neljään alatyyppiin: a) etsijät, 
b) työelämään tyytymättömät, c) haaveiden toteuttajat ja d) elämänkriiseistä toi-
puvat. Kahden eri luokittelun pohjalta Rinne ym. (2003) kiteyttävät nuorten ole-
van enemmän tutkintotavoitteisia tai suurkuluttajia ja vanhempien opiskelijoiden 
taas enemmän perinteisiä, hyväosaisia, muutoshakuisia, elämäntapaopiskelijoita 
tai urasuuntautuneita. 

Kivilehto (2007) on käyttänyt tässäkin tutkimuksessa osa-aineistona olevaa 
Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoilta koottua aineistoa omassa 
tutkimuksessaan. Tutkimuksen mukaan tutkintotavoitteinen opiskelu oli yleisin 
ensisijainen opiskelumotiivi (39 %). Toiseksi yleisin oli ammatillisen osaamisen 
kehittäminen (26 %) ja kolmanneksi yleisin (24 %) yleissivistys tai harrastus. 
Muut syyt oli mainittu 11 %:lla vastaajista ensisijaiseksi opiskelumotiiviksi. Koko-
päiväisesti näistä opiskelijoista ilmoitti olevansa työssä 70 % ja osa-aikaisesti 13,5 
%. Vastaajista 16,5 % ei käynyt lainkaan työssä.

Kivilehdon (2007) tutkimustulosten mukaan eri opetusmuodot (lähiopetus, 
monimuoto-opetus, verkko-opetus) aiheuttivat eniten hajontaa opiskelijoiden 
kokemuksiin opetus-opidkrluympäristöistä. Lähiopetuksessa opiskelevat kokivat 
saavansa rohkaisua tieteenalakohtaiseen ajatteluun keskimäärin enemmän kuin 
monimuoto- tai verkko-opinnoissa opiskelevat. Verkko-opiskelijat taas kokivat ope-
tuksen olevan organisoidumpaa ja linjakkaampaa kuin toisissa opetusmuodoissa 
opiskelevat.  Oppimisen lähestymistapoihin (tieteellinen, ymmärtävä, organisoitu 
ja pinnallinen) vaikutti taustamuuttujista eniten koulutus ja ikä. Korkeakoulutut-
kinnon suorittaneet lähestyivät oppimistaan tieteellisemmin ja organisoidummin 
sekä vähemmän pinnallisesti kuin matalammin koulutetut. Tieteellinen, organisoi-
tu ja ymmärtävä lähestymistapa kasvoivat lineaarisesti iän myötä. Kuitenkin vähi-
ten pintasuuntautuneita arvioivat olevansa 30−39-vuotiaat. 

Kivilehdon (2007) tutkimuksessa muodostettiin ryhmittelyanalyysin ja ristiin-
taulukoinnin avulla kolme opiskelijatyyppiä. Analyysissä käytettiin opetus-opiske-
luympäristöjä sekä opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen kuvaavia summa-
muuttujia sekä taustamuuttujista ikä- ja koulutustaustamuuttujia. Ensimmäinen 
ryhmä ammatillisen osaamisen kehittäjät oli suurin (40 %) ja he kuuluivat yleensä 
ikäluokkaan 30−39. Ammatillisen osaamisen motiivi oli heillä yleisin ensisijainen 
opiskelumotiivi. He suhtautuivat opetus−opiskeluympäristöön kaikista ryhmistä 
kriittisimmin.  Nuoret tutkinnontavoittelijat (24 %) olivat yleensä alle 29-vuoti-
aita ja he olivat useimmiten ylioppilaita, eikä heillä ollut ammatillista koulutusta. 
Heidän ensisijainen motiivinsa oli tutkintotavoitteisuus. He suhtautuivat ope-
tus-opiskeluympäristöihin toiseksi kriittisimmin verrattuna muihin ryhmiin ja 
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lähestyivät oppimista kaikkein pinnallisimmin. Aikuiset oppijat (36 %) olivat iäl-
tään useimmiten 40−49-vuotiaita. Ensisijaiset opiskelumotiivit vaihtelivat, mutta 
useimmin se oli tutkintotavoitteisuus. He suhtautuivat opetus−opiskeluympäristö
ihin ryhmistä kaikkein myönteisimmin ja arvioivat lähestymistapansa oppimiseen 
keskimäärin enemmän organisoiduksi sekä jonkin verran enemmän tieteelliseksi 
ja ymmärtäväksi kuin muiden ryhmien edustajat.

Kuten Rinne ym. (2003) ja Sirkkanen (2008) tuovat esiin, tyypittelevässä tutki-
muksessa on rajoitteensa. Opiskelijoita tyypittelemällä yksinkertaistamme todel-
lisuutta, ja tyypittely palvelee sekä tutkijoiden että koulutuksen suunnittelijoiden 
tarpeita. Sirkkasen (2008) diskurssianalyyttinen lähestymistapa mm. opiskelun 
motiiveihin näyttää, että samalla opiskelijalla voi olla samaan aikaan tutkinto-
tavoitteisia, ammatillisia ja itsensä kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi ta-
voitteet ja opiskeluun liittyvät merkitykset muuttuvat opintojen edetessä. Puhe 
opinnoista on usein ristiriitaista ja jännitteistä. Sirkkasen (mt.) tulkinnan mukaan 
Avoimen yliopiston ammatillisesti orientoituneet opiskelijat rakensivat puheen-
sa avulla riski- ja jälkimodernin yhteiskunnan henkeä: he esimerkiksi positioivat 
itsensä työmarkkinoita taitavasti lukeviksi toimijoiksi, jotka opiskelemalla hallit-
sevat omaa tilannettaan työmarkkinoilla Lisäksi mainitussa tutkimuksessa opiske-
lun merkitys suhteessa omaan itseen, omana resurssina oli tärkeämpää kuin muut 
opiskelijat tai opettajat.

Kansainvälisiä tutkimuksia avoimen yliopiston opiskelijoista ei voi suoraan 
verrata suomalaisiin avoimen opiskelijoihin. Kaikki Eric-tietokannasta tehdyn tie-
tohaun tuottamat (haku tehty 5.5.2009) avoimen yliopiston opiskelijoita käsitte-
levät kansainväliset tutkimukset käsittelivät jollain tavalla etäopetusta. (distance 
education). Richardssonin (2009) tutkimuksessa verrattiin lähi- ja etäopetuksessa 
olleiden opiskelijoiden käsityksiä oppimisympäristöistä ja opetuksesta sekä heidän 
lähestymistapojaan opiskeluun. Etä- ja lähiopetukseen osallistuneiden ryhmien 
opiskelijoiden kokemukset eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 
Koska opiskelu avoimessa yliopistossa on kaikille avointa, opiskelijajoukko on 
yleensä heterogeenisempaa kuin perustutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Tätä käsi-
tystä tukee Makoen, Richardssonin ja Pricen tutkimus (2008), jossa etäopiskeluun 
osallistuvista aikuisista voitiin muodostaa viisi hyvin erilaista ryhmää oppimis-
käsityksen pohjalta. Kolmen ryhmän käsitykset perustuivat kriittiseen ajatteluun, 
persoonalliseen kehitykseen ja muutokseen, mutta kahden ryhmän käsityksiä sä-
vytti kielteinen suhde oppimiseen.

�.�.�  Yhteisöllisyys avoimessa yliopistossa

Yliopiston perustutkinto-opiskelijat kasvavat opiskelunsa myötä osaksi tiedeyh-
teisöä. Opiskelun ja opetuksen lisäksi laitosten opetus- ja toimintakäytännöt, 
laitoksen tutkijat sekä opiskelijajärjestötoiminta välittävät heille tietoa tiedeyh-
teisön säännöistä (Ylijoki 1998). Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etäämmällä 
tiedeyhteisöstä. Heille opettajat ja joskus tuutorit edustavat tiedeyhteisöä, mutta 
yliopistoyhteisön muut puolet jäävät vieraiksi. He eivät välttämättä koe kuuluvan-
sa yliopistoyhteisöön, edes sen reuna-alueille niin kuin perustutkinto-opiskelijat. 
Myös opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki avoimessa yliopistossa vaihtelee; lä-
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hiopetuksessa opiskelijoiden vuorovaikutus jää satunnaiseksi ja usein aktiivisten 
yksilöiden varaan. Verkko-opetuksessa ja opistoissa toteutetuilla kursseilla, jossa 
opintoryhmän tuutori on mukana työskentelyssä, vertaistyöskentelyä tuetaan sys-
temaattisemmin kuin lähiopetuksessa.

Halttusen (2005) mukaan avoimen yliopiston toimintaa Suomessa kuvastaa 
sen marginaalinen ja ristiriitainen asema suhteessa yliopistoon. Yli 30-vuotisen 
historiansa aikana avoin yliopisto on kehittynyt yliopiston reuna-alueelta opetus-
ministeriön taholta tuetuksi opintojärjestelmäksi, jossa sivistyksellisen tasa-arvon 
diskurssi alun jälkeen vahvistui. 1980-luvulta alkaen on myös ollut havaittavissa 
joustavuuden diskurssi, joka korostaa yksilöllisten tavoitteiden toteuttamisesta 
joustavasti. Avoimen yliopiston rooli on ollut vastata näihin yksilöllisiin opis-
kelu- ja kehittymistarpeisiin. 1990-luvun jälkeen Halttunen (mt.) on havainnut 
kehittämisen diskurssin, jossa avoin yliopisto nähdään tietynlaisena tuotekehitys-
laboratoriona. Tästä esimerkkinä ovat 2000-luvulla toteutetut etä- ja verkko-ope-
tusratkaisut, jotka ovat olennainen osa avoimen yliopiston toimintaa.

Jos yliopiston laitokset suhtautuvat avoimeen yliopistoon kielteisesti ja jos 
opettajista on pulaa, laitokset tuskin antavat sen opetustyöhön parhaimpia opet-
tajiaan. Opetuksen tieteellinen laatu on avoimessa yliopistossa taattu sillä, että 
opettajat ovat laitosten hyväksymiä. Kuitenkin avoimen yliopiston marginaalisuu-
den riskiä lisää se, että jotkut opettajat eivät kuulu laitokseensa, vaan ovat pikem-
minkin oman tiedeyhteisönsä reunamilla. Halttunen (2005) huomauttaa myös, 
että avoimen yliopiston marginaalista imagoa vahvistaa opetuksen järjestäminen 
oppiaineissa, jotka ovat akateemisesti vähemmän arvostettuja, kuten kasvatustie-
teet. Marginaalisuuteen Halttunen (mt.) liittää myös sen, että avoin yliopisto on 
”silmiinpistävästi naisten aluetta”.

Yhteisöön liittyminen ja sen osaksi kasvaminen on keskeinen osa asiantuntijaksi 
kasvamista (Wenger 1998; Tynjälä 2004).  Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
ja perustutkinto-opiskelijoiden vertaaminen tarjoaakin erinomaisen mahdollisuu-
den tarkastella yhteisöllisyyden merkitystä toisaalta yliopiston ”sisälle” päässeiden 
opiskelijoiden ja toisaalta sen ulkopuolella tai reuna-alueilla olevien opiskelijoiden 
näkökulmasta. Yhteisöllisyydeksi katsotaan tässä osatutkimuksessa:

  	Opettajilta saatu tuki
  	Toisilta opiskelijoilta saatu tuki

5.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tämän osatutkimuksen tavoitteena on tutkia Avoimen yliopiston opiskelijoiden 
ja perustutkinto-opiskelijoiden kokemuksia yhteisöllisyydestä osana oppimisen ja 
opetuksen laatua. 

Tutkimuskysymykset ovat:

1. Minkälaisia ovat ja miten eroavat toisistaan Avoimen yliopiston opiskelijoi-
den ja perustutkinto-opiskelijoiden 
a. kokemukset opetus-opiskeluympäristöistä 
b. lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun
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c. kokemukset siitä, miten paljon he saavat tukea opettajilta ja toisilta opis-
kelijoilta?

2. Mitkä tekijät Avoimen opiskelijoiden kokemusten mukaan edistävät tai hi-
dastavat heidän opiskeluaan?
a. Mikä on opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saadun tuen merkitys?

3. Minkälainen on Avoimen opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvä opetus-
tilanne?
a. Mikä on opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saadun tuen merkitys?

5.3 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tämä osatutkimus liittyy Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja 
kehittämisyksikön koordinoimaan OPPI-tutkimusprojektiin (Parpala, Lindblom-
Ylänne, Myllylä 2008). Koko tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää opiskeli-
joiden lähestymistapoja oppimiseen ja heidän kokemuksiaan opetuksesta ja oppi-
misesta. Tutkimus käynnistyi vuonna 2005, ja aineisto on kerätty kyselylomakkeen 
avulla keväällä 2006 Helsingin yliopiston kymmenessä tiedekunnassa sekä Avoi-
messa yliopistossa. 

�.�.�  Kyselylomake

Kyselylomake oli suomennettu englantilaisesta, yliopisto-opetuksen kehittämi-
seen tarkoitetusta lomakkeesta (ETLQ − Experiences of Teaching and Learning 
Questionaire) (Entwistle, McCune & Hounsell, 2002). Lomake koostui kahdesta 
mittarista: opiskelijoiden kokemuksia opetus−opiskeluympäristöistä kartoittavas-
ta mittarista (40 väittämää) sekä opiskelijoiden lähestymistapoja opiskeluun ja op-
pimiseen mittaavasta väitteistä (18 väittämää). Alkuperäinen lomake on kehitetty 
tutkimaan sitä, miten tietyt opetus−opiskeluympäristön muutokset vaikuttavat 
opiskelijoiden lähestymistapoihin oppimiseen ja opiskeluun. Vastatessaan lomak-
keeseen opiskelijoita pyydetään ajattelemaan tiettyä opintojaksoa tai -kokonai-
suutta (Entwistle & Mc Cune 2004). Tässä tutkimuksessa lomaketta muokattiin 
siten, että opiskelijat vastasivat yleisemmin oman oppiaineensa tai Avoimen yli-
opiston opiskeluun ja opettamiseen liittyviin tekijöihin. 

Kyselylomakkeen kääntämisessä suomeksi oli useita vaiheita. Ensin tutkijat 
Anna Parpala, Laura Hirsto ja Sari Lindblom-Ylänne käänsivät väitteet suomeksi. 
Tämän jälkeen tutkimusmenetelmää vähemmän tuntenut henkilö käänsi väitteet 
takaisin englanniksi, jonka jälkeen alkuperäisiä väitteitä ja uudelleen käännettyjä 
väitteitä verrattiin keskenään. Ne muistuttivat siinä määrin toisiaan, että käännös-
tä voitiin pitää riittävän hyvänä. Lomakkeen ensimmäistä versiota testattiin vielä 
Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ja siihen tehtiin kokeilun jälkeen 
pieniä muutoksia (Parpala ym. 2009a).

Molemmat mittarit olivat viisiportaisia Likert-asteikollisia mittareita ja vas-
tausvaihtoehdot olivat täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, siltä väliltä, jokseen-
kin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.

Kahden testatun mittarin lisäksi kyselylomakkeessa oli taustakysymyksiä sekä 
opiskelujen sujumiseen liittyviä avokysymyksiä. Yhteisiä taustakysymyksiä mo-
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lemmissa kyselyissä olivat sukupuoli, tiedekunta ja opiskelemasi pääaine/oppiaine. 
Tämän lisäksi Avoimen opiskelijoilta kysyttiin vielä ikää, pohjakoulutusta, ylintä 
suoritettua tutkintoa, opintovaihetta, opetuksen järjestäjää, päätoimista opiskelua, 
työssäkäyntiä, eri opetusmuotoihin osallistumista ja ensisijaista motiivia opiskel-
la Avoimessa yliopistossa. Opiskelun sujumiseen liittyviä avokysymyksiä on tässä 
tutkimuksessa analysoitu ainoastaan Avoimen aineiston osalta.

�.�.�  Tutkimusaineisto ja sen kerääminen

Tutkimusaineisto (N=2976) koostuu kahdesta kyselyaineistosta. Avoimen yliopis-
ton opiskelijoiden (n=467) aineisto on tutkijan itsensä keräämä. Kvantitatiivisten 
tulosten osalta tutkijan käytössä on ollut perustutkinto-opiskelijoiden vastauk-
sista koostuva aineisto (n=2509), joka on kerätty kymmenestä eri tiedekunnas-
ta (Parpala ym. 2009a). Osallistuneiden tiedekuntien nimet, vastaajamäärät sekä 
vastausprosentit näkyvät taulukosta 19. Perustutkinto-opiskelijoiden kyselyyn 
osallistuivat kaikki Helsingin yliopiston tiedekunnat paitsi lääketieteellinen tie-
dekunta. Avoimen aineistossa ei ollut vastaajia biotieteellisestä, lääketieteellisestä, 
eläinlääketieteellisestä eikä farmasian tiedekunnasta. Näistä kolmen jälkimmäisen 
tiedekunnan oppiaineissa ei vuonna 2006 tarjottu Helsingin yliopiston Avoimen 
yliopiston opetusta.

Taulukko 19. Eri tiedekuntien opiskelijoiden vastaajamäärät ja –prosentit perus-
tutkinto-opiskelijoiden ja Avoimen opiskelijoiden aineistoissa

Tiedekunta Avoimen opiskelijat Perustutkinto-
opiskelijat

Biotieteellinen 0 (0 %) 116 (4,6 %)

Eläinlääketieteellinen 0 (0 %) 89 (3,5 %)

Farmasian 0 (0 %) 172 (3,5 %)

Humanistinen 45 (9,6 %) 432 (17,2 %)

Käyttäytymistieteellinen 156 (33,4 %) 470 (18,7 %)

Maatalous-metsätieteellinen 12 (2,6 %) 204 (8,1 %)

Matemaattis-luonnontieteellinen 24 (5,1 %) 329 (13.1 %)

Oikeustieteellinen 1 (0,2 %) 235 (9,4 %)

Teologinen 21 (4,5 %) 149 (5,9 %)

Valtiotieteellinen 184 (39,4 %) 307 (12,2 %)

Ei ilmoitettu 24 (5,1 %) 6 (0,2 %)

Yhteensä 467 (100 %) 2509 (100 %)

Avoimen yliopiston tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki syksyllä 2005 pe-
rusopintokokonaisuuksiin ilmoittautuneet opiskelijat sekä kaikki syksyllä 2004 
ja 2005 aineopintokokonaisuuksiin ilmoittautuneet opiskelijat. Tutkimusotok-
seen pyrittiin saamaan perus- ja aineopiskelijoita suunnilleen sama määrä, jotta 
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kahta ryhmää voitaisiin vertailla keskenään ja jotta aineisto olisi vertailukelpoi-
nen myös perustutkinto-opiskelijoiden aineiston kanssa. Otokseen otettiin kaikki 
aineopintokokonaisuuksiin ilmoittautuneet (n=627) sekä systemaattista otantaa 
käyttämällä joka viides (n=669) syksyllä 2005 perusopinkokonaisuuksiin ilmoit-
tautuneista. 

Aineistot kerättiin sähköisen lomakkeen avulla. Perustutkinto-opiskelijoiden 
aineiston kerättiin lähettämällä 1. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille sähköpostia 
osoitteisiin, jotka oli saatu opiskelijarekisteristä. Jokaisella tiedekunnalla oli oma 
sähköisen lomakkeen linkkinsä sekä saatekirje. Saatekirjeessä pyydettiin vastamaa-
maan kyselyyn ja motivoitiin opiskelijoita sillä, että he voivat vastaamalla vaikut-
taa oman tiedekuntansa opetuksen kehittämiseen. Melkein kaikissa tiedekunnissa 
saatekirjeen oli allekirjoittanut dekaani tai opetuksesta vastaava varadekaani (Par-
pala ym. 2009a).

Avoimessa yliopistossa kysely lähetettiin ensin 1296:lle Helsingin Avoimen 
yliopiston lähi-, verkko-, monimuoto- ja opisto-opetukseen osallistuneelle säh-
köpostin välityksellä, siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka opiskelija oli Avoimel-
le yliopistolle ilmoittanut. Avoimen saatekirjeen allekirjoitti tutkimuksen tekijä 
(Avoimen yliopiston pedagoginen yliopistonlehtori) ja Avoimen koulutuspäällik-
kö. Osa sähköpostiosoitteista oli virheellisiä (n=119) ja siksi otosta täydennettiin 
vielä perusopintokokonaisuuksien opiskelijoilla (n=46). Lopullinen otos koostui 
1223:sta (1296-119+46=1223) Helsingin Avoimen yliopiston opiskelijasta. 

Perustutkinto-opiskelijoiden vastauksia tuli aluksi yhteensä 2538. Näistä pois-
tettiin yhteensä 29 vastaajaa, koska he olivat jättäneet vastaamatta yli 18 %:iin 
vastauksista. (Parpala ym. 2009a). Avoimen aineistossa vastauksia saatiin yhteensä 
471, joista kaksi poistettiin aineistosta alustavan tarkastelun yhteydessä, koska hei-
dän kaikki vastauksensa olivat tyhjiä. Lisäksi poistettiin kaksi vastaajaa, jotka olivat 
tallentaneet vastuksensa kahteen kertaan. 

Perustutkinto-opiskelijoiden aineiston vastausprosentti vaihteli tiedekunnit-
tain. Korkein vastausprosentti oli eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa (86 %) 
ja alhaisin biotieteellisessä tiedekunnassa (28 %). Vastausprosentti oli aineistossa 
keskimäärin 33 %. (Parpala ym. 2009a). Avoimen aineistossa vastausprosentti oli 
38 %. 

Vastausprosentti jäi perustutkinto-opiskelijoiden aineistossa melko pieneksi, 
vaikka e-lomakkeen linkki lähetettiin kahdesta kolmeen kertaan ja opiskelijoita 
kehotettiin vastaamaan ja vaikuttamaan (Parpala ym. 2009a). Avoimen aineiston 
vastausprosentti oli hieman korkeampi ja tyypillinen tällaisille kyselyille, mutta ei 
sekään kovin hyvä. 
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Taulukko 20. Aineistot, niiden tutkimusmenetelmät ja analyysin muodot tutki-
muskysymyksittäin

Osatutkimus II:n tutkimuskysymykset Kyselyn 
vastaaja-
ryhmät

Menetelmät Analyysin 
muoto

1 Minkälaisia ovat ja miten eroavat toisistaan 
  Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja 
  perustutkinto-opiskelijoiden 
  a) kokemukset opetus−opiskeluympä-
  a) ristöistä 
  b) lähestymistavat oppimiseen ja
  b) opiskeluun
  c) kokemukset siitä, miten paljon he saavat 
     tukea opettajilta ja toisilta opiskelijoilta.

Avoimen 
opiskelijat ja 
perustukinto-
opiskelijat  
N=2976

Strukturoi-
dut mittarit

Kvanti-
tatiivinen

2 Mitkä tekijät Avoimen opiskelijoiden 
  kokemuksen mukaan edistävät tai  
  hidastavat heidän opiskeluaan?
  a) Mikä on opettajilta ja toisilta 
  a) opiskelijoilta saadun tuen merkitys?

Avoimen 
opiskelijat
n=467

Avo-
kysymykset

Kvali-
tatiivinen

3 Minkälainen on Avoimen opiskelijoiden 
  kokemuksen mukaan hyvä opetustilanne?
  a) Mikä on opettajilta ja toisilta opiske- 
  a) lijoilta saadun tuen merkitys?

Avoimen 
opiskelijat
n=467

Avo-
kysymykset

Kvali-
tatiivinen

�.�.�  Aineiston edustavuus

Perustutkinto-opiskelijoiden aineistoa on verrattu Helsingin yliopiston vuoden 
2006 opiskelijatilastoihin. Vuoden 2006 opiskelijoista 66 % oli naisia ja 34 % mie-
hiä. Aineistossa naisia vastaajista oli 78 % ja miehiä 22 %. Naiset olivat siis aineis-
tossa yliedustettuina. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastausprosentti oli 34 
(n=1367) kolmannen vuoden opiskelijoiden vastausprosentin ollessa 31 (n=1103).  
Ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat hieman enemmän edustettuina aineistossa 
kuin kolmannen vuoden opiskelijat. (Parpala ym. 2009a)

Avoimen aineiston edustavuutta perusjoukkoon verrattuna on tarkasteltu pe-
rusteellisesti Kivilehdon (2007) tutkimuksessa. Perusjoukkoa edusti vuoden 2005 
Kota-tilasto. Kuten perustutkinto-opiskelijoiden aineistossa myös Avoimen ai-
neistossa naiset olivat yliedustettuina: vastaajista 86 % (n=402) oli naisia ja 14 % 
(n=65) miehiä. Vuoden 2005 tilastojen mukaan Helsingin Avoimessa yliopistossa 
naisia oli 79 % ja miehiä 21 % kaikista opiskelijoista. Verrattaessa vastaajien ja pe-
rusjoukon ikäjakaumaa, voitiin todeta, että nuorimmat ikäluokat (alle 25-vuotiaat 
ja 25−29-vuotiaat) olivat aliedustettuna. 30−39-vuotiaita oli lähes saman verran 
aineistossa ja tilastovertailutiedoissa. Tätä vanhemmat opiskelijat olivat vastan-
neet keskimääräistä ahkerammin. (Kivilehto 2007.)

Avoimen yliopiston aineiston oppiaineita vertailtaessa (Kivilehto 2007) huo-
mattiin, että aliedustettuina olivat selkeimmin humanistiset aineet ja yliedustet-
tuina valtiotieteet, kasvatustieteet ja teologia. Vastaajat olivat lisäksi jonkin verran 
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korkeammin koulutettuja kuin perusjoukko. Esimerkiksi aineistossa oli kor-
keakoulututkinnon suorittaneita 25 % (n=118), kun se perusjoukossa oli 20 %. 
Taustakysymyksissä oli kysytty, mihin opetusmuotoon opiskelija pääasiallisesti 
osallistuu. Lähiopetukseen osallistuneet olivat aliedustettuina ja verkko- ja moni-
muoto-opiskeluun osallistuneet yliedustettuina. Lomakkeessa oli myös vaihtoehto 
”useampi opetusmuoto”, jonka oli valinnut 17 % (n=80) vastaajista, mikä hanka-
loittaa vertailua. (Kivilehto 2007.)

�.�.�  Aineiston analyysi

Kvantitatiivisen aineiston analyysi

Kvantitatiivisen aineiston analyysi eteni seuraavien vaiheiden mukaan. 

1. Puuttuvien tietojen korvaus
2. Faktorianalyysi

		•	vinorotaation ja suorakulmaisen rotaation vertailu
		•	suorakulmaisen rotaation valinta

3. Summamuuttujien muodostaminen
		•	Avoimen aineiston ja perustutkinto-opiskelija-aineiston korrelaatioiden 

vertailu
		•	reliabiliteettitarkastelu Cronbachin Alphan avulla
		•	summamuuttujien keskinäisten korrelaatioiden tarkastelu

4. Aineiston jatkoanalyysit
		•	t-testit
		•	yksisuuntaiset varianssi-analyysit

Tutkimuksessa käytettyjen aineistojen analyysejä on tehty yhteistyössä Helsingin 
yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön OPPI-tutkimus-
projektin kanssa. Aineiston käsittely aloitettiin puuttuvien tietojen korvaamisella 
kahden mittarin väitteisiin liittyviin vastauksiin. Kun molemmista aineistoista oli 
poistettu puutteellisesti vastanneet vastaajat (ks. edellinen luku), saatiin puuttuvi-
en tietojen määrä melko vähäiseksi. Perustutkinto-opiskelijoiden aineistossa puut-
tuvien tietojen määrä oli alun perin 0,9 % ja keskittyi 29 vastaajalle, jotka poistet-
tiin aineistosta (Parpala ym. 2009a). Lopullisessa Avoimen aineistossa puuttuvia 
vastauksia oli opetus-opiskeluympäristömittarin vastauksissa 0,7 % ja lähestymis-
tapoja oppimiseen ja opiskelun kartoittavassa mittarissa 0,6 % (Kivilehto 2007). 
Loput puuttuvat tiedot päätettiin korvata EM-algoritmin avulla (Little & Rubin 
1987). EM-algoritmi on iteratiivinen arviointiprosessi, joka on osoittautunut erin-
omaiseksi puuttuvien tietojen korvaamismenetelmäksi (Graham & Donaldsson 
1993; Parpala ym. 2009a). Vähäinen puuttuvien tietojen määrä takasi sen, että ai-
neistossa oli soveliasta käyttää monimuuttujamenetelmiä, kuten faktorianalyysiä.

Kyselylomakkeen kahdelle mittarille tehtiin faktorianalyysi sekä vinorotaatiolla 
(direct oblimin) että suorakulmaisella rotaatiolla (varimax-rotaatio). Molemmat 
menetelmät tuottivat lähes samat faktoriratkaisut. Tässä tutkimuksessa päädyt-
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tiin suorakulmaisen rotaation tuottamaan faktoriratkaisuun yksinkertaisemman 
tulkinnan vuoksi. Perustutkinto-opiskelijoiden ja Avoimen opiskelijoiden aineis-
tojen faktorirakennetta verrattiin SURVO-ohjelmiston symmetrisellä transfor-
maatio-analyysillä. Faktoreiden pohjalta rakennettiin summamuuttujat, ja näiden 
muodostaminen perustui teoreettisesti mielekkäälle tulkinnalle kullekin faktorille 
latautuneista väittämistä. Väittämistä hyväksyttiin mukaan summamuuttujaan 
kaikki ne, joiden lataus kyseiselle faktorille oli yli 0.30.

Taulukoissa 21 ja 22 esitellään Opiskelijan kokemukset opetus−opiskeluympäris-
töistä sekä Lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun -mittareiden väittämät sekä 
niistä muodostetut summamuuttujat. Lisäksi taulukoista voi nähdä perusopiske-
lijoiden ja Avoimen opiskelijoiden aineistojen väliset erot (yli 0,9 suuruiset erot 
on tummennettu). Väittämien lataukset ovat pääasiallisesti lähes samansuuruisia 
kahdella aineistolla. Opetus−opiskeluympäristö-mittarin väitteiden latauksissa on 
kuitenkin enemmän ja suurempia eroja kuin lähestymistapoja oppimiseen ja opis-
keluun mittaavassa mittarissa.

Rakennevertailun jälkeen päädyttiin tässä tutkimuksessa käyttämään perus-
tutkinto-opiskelija-aineiston pohjalta tehtyjä summamuuttujia, jolloin Avoimen 
aineiston vertailu isompaan aineistoon ja koko tutkimusprojektin tuloksiin on 
mahdollinen. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin huomattava, että käytetyt sum-
mamuuttujat eivät välttämättä parhaalla mahdollisella tavalla tavoita Avoimen yli-
opiston opiskelijoiden kokemuksia opetus−opiskeluympäristöstä.
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Taulukko 21. Kokemuksia opetus−opiskeluympäristöistä mittaavat väittämät sum-
mamuuttujittain, kunkin väittämän lataus kyseiselle summamuuttujalle sekä ja 
Avoimen ja perustutkinto-opiskelijoiden väliset erot (yli 0,9 erot tummennettu) 

Ymmärtämistä tukeva opetus Avoin Perus Erot

28. Opettajat auttavat opiskelijoita näkemään, 
miten tieteenalalla ajatellaan ja miten siinä tehdään 
johtopäätöksiä.

,60 ,62 –,02

17. Opetus auttaa minua etsimään perusteluja erilaisille 
näkökulmille.

,50 ,60 –,10

12. Meille opiskelijoille ei tarjota vain tietoa, vaan 
opettajat kertovat myös, miten tietoa muodostetaan 
kyseisellä tieteenalalla.

,51 ,56 –,05

16. Kurssit antavat minulle käsityksen siitä, mitä 
tieteenalalla yleisesti tapahtuu.

,59 ,54 ,05

13. Opetus rohkaisee minua arvioimaan uudelleen sitä, 
miten olin asiat ymmärtänyt.

,51 ,52 –,01

19. Kurssit rohkaisevat minua linkittämään oppimiani 
asioita laajempaan yhteyteen.

,59 ,51 ,08

36. Kursseilla työstettävät tehtävät auttavat minua 
ajattelemaan, miten johtopäätöksiä tehdään tällä 
tieteenalalla.

,48 ,47 ,01

 7. Meitä opiskelijoita kannustetaan etsimään yhteyksiä 
eri kurssien sisältöjen välillä.

,23 ,36 –,13

Opetuksen linjakkuus

33. On helppo nähdä, miten annetut tehtävät liittyvät 
siihen, mitä minun odotetaan oppivan.

,64 ,60 ,04

31. Kurssitehtävien vaatimukset ovat minulle selvät. ,70 ,58 ,12

 6. Se, mitä meille opetetaan, näyttää olevan oppimiselle 
asetettujen tavoitteiden mukaista.

,44 ,53 –,09

 1. Minulle on selvää, mitä kursseilla tulisi oppia. ,55 ,52 ,03

18. Se, miten meitä opetetaan, on johdonmukaisesti 
yhteydessä siihen, mitä meidän odotetaan oppivan.

,50 ,50 -

 2. Opiskeltavat asiat muodostavat mielestäni mielekkään 
kokonaisuuden.

,42 ,49 –,07

 4. Kurssit on suunniteltu hyvin. ,39 ,46 –,07

14. Erilaiset opetusmuodot (luennot, ryhmät, tehtävät 
jne.) tukevat hyvin toisiaan.

,30 ,34 –,04

15. Opiskeltavia asioita havainnollistetaan esimerkkien 
avulla, jotta ymmärtäisimme asiat paremmin.

,31 ,34 –,03

 9. Kurssilla jaetut monisteet ja muut materiaalit auttavat 
minua ymmärtämään opetettavia asioita.

,20 ,31 –,11

Opettajilta saatu tuki ja kannustus  

30. Kursseilla tarjotaan paljon mahdollisuuksia keskustella 
tärkeistä ideoista ja aiheista.

,39 ,52 –,13
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25. Opettajat jaksavat kärsivällisesti selittää vaikeaksi 
koettuja asioita.

,54 ,52 ,02

23. Opettajat yrittävät jakaa innostuksensa aiheeseen 
opiskelijoiden kanssa.

,49 ,51 -,02

27. Näkemyksiäni arvostetaan kursseilla. ,39 ,49 –,10

37. Opettajat antavat minulle tarvitsemaani tukea 
kurssitehtävien loppuunsaattamisessa.

,58 ,47 ,11

 5. Opiskelijoille annetaan jonkin verran valinnan varaa 
siihen, minkä asioiden oppimiseen he haluavat keskittyä 
kursseilla.

,29 ,41 –,12

10.  Minua kannustetaan ajattelemaan, miten opin asioita 
ja miten voisin oppia vielä paremmin.

,47 ,39 ,08

32. Minua kannustetaan pohtimaan, miten voisin 
parhaiten suoriutua kurssitehtävistä.

,47 ,37 ,10

Opiskelun kiinnostavuus ja mielekkyys

22. Suurin osa kurssien sisällöistä on todella kiinnostavia. ,72 ,72 -

11. Useimmat opetetut asiat tuntuvat mielekkäiltä ja 
tarkoituksenmukaiselta.

,55 ,62 –,07

26. Nautin osallistumisesta kursseille. ,57 ,61 –,04

 8. Voin kuvitella itseni tekemään työtä alalla, jota 
opinnot käsittelevät.

,34 ,48 –,14

Rakentava palaute  

40. Kurssitehtävistä saamani palaute auttaa minua 
selvittämään asioita, joita en ole täysin ymmärtänyt.

,67 ,70 –,03

35. Saamani palaute auttaa minua kehittämään 
opiskelutapojani.

,66 ,67 –,01

39. Kurssitehtävät auttavat minua luomaan yhteyksiä 
opiskeltavien asioiden ja aikaisempien tietojeni tai 
kokemuksieni välillä.

,38 ,39 –,01

34. Kursseilla on todella ymmärrettävä asiat saadakseen 
hyvän arvosanan.

,42 ,36 ,06

38. Aiheita ja asioita on tarkasteltava kriittisesti 
pärjätäkseen hyvin kursseilla.

,45 ,33 ,12

Toisilta opiskelijoilta saatu tuki

A21. Opiskelijat tukevat toisiaan ja yrittävät auttaa, kun 
on tarvetta.

,69 ,75 –,06

A29. Pystyn mielestäni mukavasti työskentelemään 
muiden opiskelijoiden kanssa kursseilla.

,68 ,66 ,02

A24. Keskusteleminen muiden opiskelijoiden kanssa auttaa 
minua ymmärtämään asioita paremmin.

,67 ,63 ,04
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Taulukko 22. Lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun mittaavat väittämät 
summamuuttujittain, kunkin väittämän lataus kyseiselle summamuuttujalle sekä 
perustutkinto-opiskelijoiden ja Avoimen opiskelijoiden aineistojen väliset erot (yli 
0,9 erot tummennettu)

Tieteellinen lähestymistapa Avoin Perus Erot

9. Etsin huolellisesti perusteluja ja näyttöä 
muodostaakseni omat johtopäätökseni opiskeltavista 
asioista

,75 ,77 –,02

8. Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä 
ajatuksia ja niiden keskinäisiä kytkentöjä.

,66 ,66 –

12. Minulle on ollut tärkeää löytää perusteita väitteille ja 
esitetyille asioille.

,68 ,63 ,05

10. Keskusteltuani opiskeltavista asioista arvioin, kuinka 
hyvin pystyin esittämään omat näkemykseni.

,56 ,59 –,03

13. Minulla on taipumus ottaa opiskeltavat asiat vastaan 
kyseenalaistamatta niitä. (käännetty)

,43 ,47 –,04

Organisoitu lähestymistapa

7. Kaiken kaikkiaan olen opiskellut melko systemaattisesti 
ja järjestelmällisesti.

,74 ,74 -

11. Olen suunnitellut ajankäyttöni siten, että voin 
opiskellessa hyödyntää aikani mahdollisimman hyvin.

,69 ,67 ,02

4. Olen yleensä nähnyt opintojeni eteen paljon vaivaa. ,53 ,59 –,06

15. Keskittyminen ei ole ollut minulle ongelma, paitsi jos 
olen ollut todella väsynyt.

,37 ,41 –,04

17. Olen kerännyt opintosuorituksia ilman tietoista 
tavoitetta tai suuntaa opinnoilleni. (käännetty)

,32 ,41 –,09

14. Olen yrittänyt opinnoissani kehittää hyviä tapoja 
olennaisten asioiden löytämiseksi.

,51 ,38 ,13

Ymmärtävä lähestymistapa

3. Olen pyrkinyt yleensä siihen, että ymmärtäisin 
opittavan asian.

,79 ,68 ,11

16. Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtämään, mitä 
kirjoittaja yrittää sanoa.

,56 ,53 ,03

2. Olen yleensä tarkistanut, että kirjoittamani tenttivastaus 
tai muu kurssisuoritus on järkevä ja että päätelmäni ovat 
perusteltuja.

,35 ,31 ,04

Pintasuuntautunut lähestymistapa

1. Minulla on usein ollut vaikeuksia ymmärtää 
muistettavia asioita.

,51 ,61 –,10

5. Monet oppimani asiat jäävät usein irrallisiksi, jolloin ne 
eivät linkity osaksi laajempaa kokonaisuutta.

,54 ,53 ,01
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Tämän tutkimuksen faktorit poikkesivat jonkin verran Kivilehdon (2007) tutki-
muksen faktoriratkaisuista, joka perustui pelkästään Avoimen yliopiston aineis-
ton analyysiin. Opetus−opiskeluympäristö-mittarin pohjalta muodostuneita 
faktoreita oli Kivilehdon tutkimuksessa vain viisi. Näistä täysin identtinen tämän 
työn kanssa on faktori, joka nimettiin ”Toisilta opiskelijoilta saatu tuki”. Kivilehto 
käyttää nimitystä ”Opiskelutovereilta saatu tuki”. Lähestymistavat oppimiseen ja 
opiskeluun -mittarin neljän faktorin ratkaisu oli Kivilehdolla sama kuin tässäkin 
tutkimuksessa; vain kaksi väittämää sijoittui eri faktorille.  

Parpala ym. (2009a) ovat tarkentaneet faktoriratkaisua vielä tässä tutkimuk-
sessa käytetyn faktorianalyysin jälkeen. Heidän käyttämänsä faktoriratkaisu pe-
rustuu perustutkinto-opiskelijoiden aineistoon (n=2509) ja summamuuttujien 
pohjana on käytetty faktoripisteitä. Heidän ratkaisunsa poikkeaa vain vähäisesti 
tähän tutkimukseen hyväksytyistä faktoreista. Opetus−opiskeluympäristö-mit-
tarin ja Lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun -mittareiden faktorianalyysiin 
perustuvien summamuuttujien nimet (Parpalan ym. 2009a tutkimuksessa englan-
ninkieliset) ja määrät olivat samat kuin tässä tutkimuksessa. Opetus−opiskeluy
mpäristön osalta summamuuttujiin Ymmärtämistä tukeva opetus ja Opetuksen 
linjakkuus oli Parpalan ym. (2009a) tutkimuksessa hyväksytty kumpaankin yksi 
väittämä, jotka tässä tutkimuksessa tulivat osaksi Opettajilta saatu tuki ja kannus-
tus -summamuuttujaa. Lisäksi Rakentavan palautteen summamuuttujaan oli Par-
palan ym. (2009a) tutkimuksessa hyväksytty nettiympäristöä koskeva väittämä. 
Tässä tutkimuksessa sitä tarkastellaan erikseen omana muuttujanaan, eikä se ole 
osa mitään summamuuttujaa. 

Lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun -mittarin ”Argumentative and 
analytical approach” summamuuttuja on vastaava kuin tämän tutkimuksen Tie-
teellinen lähestymistapa -summamuuttuja viiden väittämän osalta. Parpalan ym. 
(2009a) tutkimuksessa siihen summamuuttujaan kuuluu lisäksi kolme muuta 
väittämää, joista yksi kuuluu tämän tutkimuksen summamuuttujaan Organisoitu 
lähestymistapa ja kahta ei otettu ollenkaan mukaan tämän tutkimuksen lopulli-
seen summamuuttujaratkaisuun.

Tässä tutkimuksessa muodostettujen summamuuttujien reliabiliteettia arvioi-
tiin Cronbachin Alphan avulla. Perustutkinto-opiskelijoiden aineistosta arvot saa-
tiin valmiina (tutkimusprojektin julkaisemattomia analyysejä) ja Avoimen aineis-
tosta ne laskettiin erikseen. Opetus−opiskeluympäristö-mittarista muodostettujen 
summamuuttujien reliabiliteettikertoimet vaihtelivat perustutkinto-opiskelijoilla 
0,85−0,73. Avoimen aineistossa reliabiliteettia mittaavat tunnusluvut olivat jopa 
hieman korkeampia; vaihteluväli oli 0,87−0,77. 

Lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun -mittarin Cronbachin Alphat vaih-
telivat perusopiskelijoilla 0,79−0,56. Avoimen aineistossa kyseiset tunnusluvut 
vaihtelivat 0,82−0,52. Erityisesti ymmärtävän lähestymistavan ja pintasuuntau-
tuneen lähestymistavan summamuuttujat saivat alhaiset reliabiliteettiarvot. Myös 
aikaisemmissa tutkimuksissa (Entwistle ym 2002; Parpala ym. 2009a) erityisesti 
pintasuuntautuneen lähestymistavan mittarin reliabiliteetti on jäänyt muita mit-
tareita alhaisemmaksi.  

Yleisesti hyväksyttävänä Cronbachin Alphan rajana pidetään 0,50 (Metsämuu-
ronen 2005), mutta toisaalta esimerkiksi Heikkilän (2002) mukaan hyväksyttä-
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vä raja on tulkinnanvarainen. Tähän tutkimukseen päätettiin hyväksyä esitetyt 
summamuuttujat, mutta erityisesti pintasuuntautuneen ja ymmärtävän lähesty-
mistavan tuloksissa ja niiden tulkinnoissa on alhainen reliabiliteetti otettava huo-
mioon.

Taulukko 23. Opetus−opiskeluympäristö-mittarin pohjalta muodostettujen sum-
mamuuttujien reliabiliteettikertoimet ja osioiden lukumäärät perusopiskelijoiden 
ja Avoimen opiskelijoiden aineistoilla

Summamuuttuja Osioiden 
lukumäärä

Avoimen 
opiskelijat
Cronbachin 
Alpha

Perustutkinto-
opiskelijat
Cronbachin 
Alpha

Ymmärtämistä tukeva opetus  8 0,86 0,85

Opetuksen linjakkuus 10 0,87 0,85

Opettajilta saatu tuki ja kannustus   8 0,85 0,83

Opiskelun kiinnostavuus ja mie-
lekkyys

 4 0,77 0,79

Rakentava palaute   5 0,77 0,73

Toisilta opiskelijoilta saatu tuki  3 0,78 0,75

Taulukko 24. Lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun mittaavien summa-
muuttujien reliabiliteettikertoimet ja osioiden lukumäärät perusopiskelijoiden ja 
Avoimen opiskelijoiden aineistoilla

Summamuuttuja Osioiden 
lukumäärä

Avoimen 
opiskelijat
Cronbachin 
Alpha

Perustutkinto-
opiskelijat
Cronbachin 
Alpha

Tieteellinen lähestymistapa 7 0,80 0,79

Organisoitu lähestymistapa 6 0,77 0,75

Ymmärtävä lähestymistapa 3 0,71 0,57

Pintasuuntautunut lähestymis-
tapa 

2 0,52 0,56

Summamuuttujien välisiä yhteyksiä tutkittiin korrelaatiomatriisin avulla sekä pe-
rusopiskelija-aineistossa että Avoimen aineistossa (Avoimen aineiston korrelaatio-
matriisi liitteessä 9). Molemmat korrelaatiomatriisit olivat hyvin samantyyppisiä 
ja siksi seuraavassa analysoidaan tarkemmin vain Avoimen aineistoa. Summa-
muuttujat Opetuksen linjakkuus, Ymmärtämistä tukeva opetus, Opettajilta saatu 
tuki ja kannustus, Opiskelun kiinnostavuus ja mielekkyys sekä Rakentava palau-
te korreloivat positiivisesti toistensa kanssa melko voimakkaasti (r=0.76−0.50) ja 
korrelaatiot olivat tilastollisesti merkitseviä. Toisilta opiskelijoilta saatu tuki -sum-
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mamuuttuja saa suhteessa muihin saman mittarin summamuuttujiin hieman pie-
nempiä korrelaatioita (0.33−0.44), mutta edelleen korrelaatiot olivat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä. Lähestymistapamittarin summamuuttujat tieteellinen, orga-
nisoitu ja ymmärtävä lähestymistapa korreloivat keskenään positiivisesti. Korre-
laatiot vaihtelevat 0.62−0.51 ja olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Pintasuun-
tautunut lähestymistapa korreloi edellisiin negatiivisesti (välillä -0.26 ja -0.33) ja 
korrelaatiot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 

Lähestymistavoista pintasuuntautuneisuus korreloi negatiivisesti myös kaik-
kiin opetus−opiskeluympäristöjen summamuuttujiin ja korrelaatio oli tilastol-
lisesti merkitsevä tai erittäin merkitsevä kaikilla muilla summamuuttujilla paitsi 
ymmärtämistä tukeva opetus ja toisilta opiskelijoilta saatu tuki. Toisilta opiskeli-
joilta saatu tuki ei ollut yhteydessä tieteelliseen lähestymistapaan (r=0.16, p≤0.01) 
eikä pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan (r=-0.09, p<0.05). Muuten kahden 
eri mittarin välisten summamuuttujien korrelaatiot vaihtelivat välillä 0.20−0.42.

Summamuuttujien muodostamisen jälkeen verrattiin Avoimen opiskelijoiden 
ja perustutkinto-opiskelijoiden keskiarvojen eroja summamuuttujilla. Ryhmien 
välisiä eroja testattiin t-testillä. 

Aineiston analyysiä jatkettiin selvittämällä, mistä ryhmien väliset erot johtu-
vat. Tutkimuksessa analysoitiin t-testin ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla 
tieteenalan, opiskelijoiden lähestymistapojen, opiskeluvaiheen vaikutusta opiske-
lijoiden kokemuksiin opetus−opiskeluympäristöistä. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi

Tässä tutkimuksessa analysoin tarkemmin Avoimen yliopiston opiskelijoiden avo-
vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä tekijät ovat edistäneet opintojesi etenemistä? Miksi?  
2. Mitkä tekijät ovat hidastaneet opintojesi etenemistä? Miksi?
3. Millainen on hyvä opetustilanne? Anna esimerkki hyvästä opetustilanteesta. 

Tutkimuksen kohteena ovat opiskelijoiden omakohtaiset kokemukset opintojen 
etenemisestä ja opetustilanteista. Kysymykset muotoiltiin siten, että tavoitettaisiin 
omakohtaisia kokemuksia (ks. esim. Laine 2001). Kyselylomakkeella ei päästä ko-
vin syvälliseen ymmärrykseen ilmiöstä fenomenologisessa mielessä, koska opiske-
lijoille ei voitu tehdä lisäkysymyksiä kuten haastattelussa. Toisaalta suuri vastaajien 
määrä kertoo puolestaan kokemusten yleisyydestä. 

Käytin luokittelussa apuna laadullisen aineiston analysointiin tarkoitettua 
Atlas.ti-ohjelmaa.  Aineistossa oli yhteensä 467 vastaajaa. Opintojen etenemistä 
edistävien tekijöitä kartoittavaan kysymykseen vastasi yhteensä 396 henkilöä (84,8  
Opintojen hidastumista käsittelevään kysymykseen vastasi yhteensä 401 vastaajaa 
(85,9 %). Hyvää opetustilannetta oli kuvannut 386 vastaajaa (82,7 %). 

Edistäviä ja hidastavia tekijöitä käsittelevät vastaukset olivat pääasiallisesti hy-
vin lyhyitä, yhden – kahden lauseen vastauksia. Vastaukset vaihtelivat yhden sanan 
kommentista useisiin lauseisiin. Edistäviä tekijöitä käsittelevä pisin vastaus koos-
tui seitsemästä lauseesta, joissa oli yhteensä 61 sanaa. Hidastavia tekijöitä käsitte-
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levissä vastauksissa oli muutamia melko pitkiä vastauksia: pisin niistä sisälsi 16 
lausetta ja 131 sanaa. Hyvää opetustilannetta kuvaavat vastaukset sisälsivät yleensä 
kolmesta neljään lausetta ja olivat siten keskimäärin pidempiä kuin edistäviä ja 
hidastavia tekijöitä käsittelevät vastaukset. Lyhyinkin vastaus oli yleensä lauseen 
mittainen. Pisin vastaus sisälsi kahdeksan lausetta ja 171 sanaa.

Edistäviä ja hidastavia tekijöitä käsittelevien vastausten analyysi käsitti seuraa-
vat vaiheet:

1. Tutustuminen aineistoon ja havaintojen tekeminen
2. Alustava aineistolähtöinen luokittelu 

		•	vastausten jakaminen pienempiin yksikköihin eli kommentteihin.
		•	yhteisöllisyyden näkökulma aktiivisesti mielessä.

3. Alaluokkien yhdistäminen pääluokiksi ja luokittelun tarkistus
4. Reliabiliteettivertailu rinnakkaisluokittelijoiden kanssa
5. Lopullinen luokittelu ja luokittelun tarkistaminen

Aineiston analyysiä voidaan kutsua osittain aineistolähtöiseksi ja osittain teoria-
ohjaavaksi (Tuomi & Sarajärvi 2002). Vastauksia lukiessani pyrin ensin hahmotta-
maan koko vastausten kirjon ja sen jälkeen suhteuttamaan, mikä osuus opiskelijoi-
den mukaan kokemalla vertaistuella ja yhteisöllisyydellä on heidän opiskelussaan. 
Seuraavassa kuvaan tarkemmin aineiston analyysin vaiheita.

1. Tutustuin aineistoon lukemalla sn useampaan kertaan lävitse. Tein aineistosta 
alustavia havaintoja ja huomioita. Ennen tämän tutkimuksen käynnistymis-
tä aineisto oli minulle jo tuttu. Olin tutustunut siihen alustavasti jo vuonna 
2006, kun aineisto oli kerätty. Kävimme useampia keskusteluja aineistosta sekä 
Samuli Kivilehdon että Hannele Sirkkasen kanssa, jotka hyödynsivät aineistoa 
pro gradu -tutkielmiensa tekemisen eri vaiheissa10. 

2. Luokittelin aineiston aineistolähtöisesti ja samalla jaoin sen pienempiin yk-
siköihin, joita kutsun kommenteiksi. Lukiessani pidin vertaistuen ja yhtei-
söllisyyden näkökulmaa aktiivisesti mielessäni. Pyrin lukemaan ja luokittele-
maan aineistoa aineistolähtöisesti tietoisena kuitenkin siitä, että aikaisemmat 

10 Kivilehdon pro gradu -työ (Kivilehto, S. 2007. Avoin oppimiselle? Aikuisopiskelijoi-
den kokemuksia opetus- ja oppimisympäristöistä sekä lähestymistavoista oppimiseen. 
Kyselytutkimus Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijoille. Pro gradu-tut-
kielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos.) perustuu tässäkin tutkimuksessa 
käytettyyn Avoimen yliopiston opiskelijoiden kvantitatiiviseen aineistoon. Sirkkasen 
pro gradu -työssä  (Sirkkanen, H. 2008. Opiskelun moninaisia merkityksiä Avoimessa 
yliopistossa. Diskurssianalyysiä ammatillisen osaamisen kehittämisen motiivista opiske-
levien haastattelupuheesta. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteen 
laitos.) Avoimen opiskelijoiden aineiston kvantitatiivisia analyysejä sekä kvalitatiivista 
aineistoa hyödynnettiin tutkimusongelman ja haastattelurungon muotoilussa.
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 keskustelut sekä alustavat kvantitatiiviset tulokset saattoivat vaikuttaa analyy-
siin. Luokittelun edetessä päädyin jakamaan yhden henkilön vastaukset pie-
nempiin osiin (kommentteihin). Yhden henkilön vastaus voitiin jakaa osiin ja 
luokitella vastauksen osat eri luokkiin esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

Vastauksen osa Alaluokka

Kotijoukkojen tuki ja kannustus ja Läheisten tuki

huomatessani osaavani uusia asioita ja Onnistumisen ja oppimisen kokemukset

vielä lisäksi koska ne ovat kiinnostavia. Aiheen kiinnostavuus

Olen myös huomannut olevani tiedon 
tarpeessa käytännön opetustyössäni.

Yhteys työhön tai käytäntöön

Opiskelua edistäviä tekijöitä käsitteleviä kommentteja oli tässä vaiheessa yhteensä 
482 ja hidastavia tekijöitä käsitteleviä kommentteja yhteensä 521. Edistäviä teki-
jöitä kuvaavia alaluokkia oli aluksi 40. Opintoja hidastavia tekijöitä kuvaavia ala-
luokkia oli aluksi 35. 

3. Seuraavassa vaiheessa yhdistin alaluokat pääluokiksi. Tässä vaiheessa oma teo-
reettinen käsitykseni opintoja edistävistä ja hidastavista seikoista vaikutti pää-
luokkien muodostamiseen. Ennen lopullista luokittelua kävin kommentit läpi 
vielä luokittain ja tarkistin luokittelun. Tässä vaiheessa pyrin myös siihen, että 
edistäviä ja hidastavia tekijöitä käsittelevät pääluokat ovat helposti verrattavis-
sa toisiinsa. Opiskelua edistävät tekijät tiivistyivät kahdeksaan pääluokkaan ja 
29 alaluokkaan ja hidastavien tekijöiden pääluokkien määrä seitsemään ja ala-
luokkien määrä 21:een. 

4. Tein reliabiliteettivertailun rinnakkaisluokittelijoiden kanssa. Tein toiselle luo-
kittelijalle tarkat luokitteluohjeet, jotka sisälsivät kunkin pääluokan ja siihen 
kuuluvien alaluokkien kuvaukset ja esimerkkejä niistä. Valitsin aineistosta sa-
tunnaisesti 20 % luokiteltavaksi. Toinen luokittelija luokitteli aineiston ohjeit-
teni mukaan. Edistävien tekijöiden luokittelussa yksimielisyysprosentti oli 87 
%. Lähes kaikki erimielisyydet liittyivät kahden pääluokan Yleinen motivaatio 
ja kiinnostus sekä Oma aktiivisuus sisälle. Tässä vaiheessa pyysin vielä kol-
matta, erityisesti kiinnostuksen ja motivaation asiantuntijaa, tarkastelemaan 
aineistoa. Hänen kommenttiensa pohjalta päädyin näiden kahden pääluokan 
osalta hieman uudenlaiseen luokitteluun. Uuden luokittelun jälkeen kävin 
vielä kertaalleen koko aineistossa kyseisen luokan vastaukset lävitse ja muutin 
tarvittaessa luokittelua. Hidastavien tekijöiden luokittelussa yksimielisyyspro-
sentti oli 91 %. Keskustelussa toisen luokittelijan kanssa kävimme lävitse vasta-
ukset, joissa luokittelu ei täsmännyt. Erimielisyys oli osittain tulkintakysymys, 
esimerkiksi joidenkin kommenttien osalta oli vaikea sanoa, liittyikö vastaus 
opettajaan tai oppimisympäristöön. Keskustelun pohjalta tein kuitenkin yh-
den muutoksen luokitteluun, jossa tarkensin ajankäyttöön liittyviä esteitä: jos 
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kyseessä oli viittaus itsestä riippuviin ajankäytön ongelmiin, esimerkiksi kom-
mentti ”En ole onnistunut varaamaan riittävästi aikaa opiskelulle”, siirsin kom-
mentin  Elämäntilanne ja resurssit -luokan tilalta luokkaan Opiskelutaitojen 
puute. Lopuksi kävin koko aineiston lävitse ja tarkistin ajankäyttöön liittyvien 
hidasteiden luokittelun.

5. Tein lopullisen luokittelun. Edistävien tekijöiden osalta tein muutoksia kahden 
pääluokan vastausten luokitteluun ja hidastavien tekijöiden osalta yhteen luok-
kaan. Taulukosta 25 voidaan nähdä rinnakkaisluokittelun vaikutus opintoja 
edistävien tekijöiden lopulliseen luokitteluun. Tarkennetun luokkamäärittelyn 
jälkeen kävin nämä aineiston osat uudelleen lävitse ja luokittelin vastaukset 
tarvittaessa uudelleen. 

Taulukko 25. Opiskelua edistävien tekijöiden luokittelu; rinnakkaisluokittelun 
vaikutus lopulliseen luokitteluun

Luokittelu ennen rinnakkaisvertailua Luokittelu rinnakkaisvertailun jälkeen

Yleinen motivaatio ja kiinnostus 
aiheeseen

Opiskelumotivaatio ja kiinnostus

Aiheen kiinnostavuus Aiheen kiinnostavuus/kiinnostus 
aiheeseen

Motivaatio ja kiinnostus yleensä Motivaatio ja kiinnostus yleensä

Tavoitteellisuus

Halu opiskella ja ponnistella

Uuden oppimisen halu

Oma aktiivisuus Kyky oppia ja säädellä oppimista

Tavoitteellisuus ja systemaattisuus Onnistumisen ja oppimisen kokemukset

Onnistumisen ja oppimisen kokemukset Opiskelutaidot

Uuden oppimisen halu Itsesäätely

Halu opiskella ja ponnistella

Opiskelutaidot

Itsesäätely

Muut sisäiset tekijät

Tämän jälkeen kävin koko aineiston lävitse ja yhdistin samaan pääluokkaan kuu-
luvat useamman kuin yhden alaluokan kommentit yhdeksi kommentiksi, koska 
tämän tutkimuksen kysymyksenasettelussa tulosten esittäminen pääluokkien ta-
solla on riittävää. Siten yhden vastaajan vastaus luokitellaan vain kerran yhteen 
pääluokkaan, vaikka samassa vastauksessa saattaa olla eri näkökulmia pääluok-
kaan liittyen. Esimerkiksi seuraavassa vastauksessa on motivaatiota, tavoitteelli-
suutta ja kiinnostusta aiheeseen ja se luokiteltiin kokonaisuudessaan pääluokan 



���

opiskelumotivaatio ja kiinnostus: ”Motivaatio, halu suorittaa opinnot ja valmen-
tautua pääsykokeeseen, mutta myös aito kiinnostus opetettuja asioita kohtaan.”

Hyvän opetustilanteen kuvausten analyysi toteutettiin seuraavasti:

Kysymykseen ”Millainen on hyvä opetustilanne? Anna esimerkki hyvästä opetus-
tilanteesta.” tulleet vastaukset muistuttivat kovasti toisiaan. Yhdessä vastauksessa 
kuvattiin yleensä yhtä opetustilannetta, jossa oli useampia elementtejä. Ensim-
mäisessä analyysivaiheessa yritin pilkkoa vastauksia samaan tapaan kuin edistäviä 
ja hidastavia tekijöitä analysoidessani, mutta tämä ei tuntunut luontevalta, koska 
vastauksen osat liittyvät toisiinsa ja osien väliset suhteet vaikuttivat tärkeiltä. Li-
säksi kokeilin luokittelua kolmen eri ulottuvuuden mukaan (opiskelijakeskeinen − 
opettajakeskeinen, vuorovaikutteinen – ei-vuorovaikutteinen, teoreettinen – käy-
tännöllinen), mutta sekään ei tuntunut tavoittavan aineistoa kokonaisuutena. Näi-
den kokeilujen jälkeen näytti siltä, että holistisempi analyysi olisi perustellumpi 
ja siksi näiden vastausten analyysissä vastauksia ei jaettu pienempiin yksiköihin, 
vaan kukin vastaus luokiteltiin kokonaisena niin moneen luokkaan kuin se sopi. 

Vastaukset asettuivat näiden kokeilujen jälkeen melko helposti kahdeksaan 
luokkaan. Suurinta luokkaa ”Opetusmenetelmät” luokittelin vielä vuorovaikut-
teisuuden näkökulmasta viiteen alaluokkaan. Tällaisen analyysin pohjalta syntyi 
kokonaiskuva siitä, minkälaiset opetustilanteet koetaan hyviksi Avoimessa yliopis-
tossa. Aineiston analyysin reliabiliteettitarkastelu on perustunut useisiin keskus-
teluihin Avoimen yliopisto-opetuksen tuntevien henkilöiden sekä perustutkinto-
opiskelija-aineistoa analysoineiden henkilöiden kanssa. Heidän kysymyksensä ja 
kommenttinsa ovat tarkentaneet analyysiäni. Tarkempi vertailu perustutkinto-
opiskelijoiden aineiston luokitteluun, jossa vastaukset on jaoteltu pienempiin yk-
siköihin, osoitti, että molemmissa tutkimuksissa on päädytty hyvin samantyyppi-
seen luokitteluun erilaisesta lähestymistavasta huolimatta (ks. Parpala, Rytkönen 
& Lindblom-Ylänne 2009c).

Opiskelijoiden kirjallisten vastausten raportoinnissa käytetään seuraavia mer-
kintätapoja:

	Opiskelijoiden vastaukset on sisennetty ja merkitty kursiivilla ilman lai-
nausmerkkejä.

	Jos lainaukset ovat osana tekstiä, ne on erotettu lainausmerkeillä ja mer-
kitty kursiivilla.

	Jokaisen lainauksen perässä on opiskelijan numero (1−467).
	Jos lainaus on osa kokonaista vastausta, merkitään puuttuva osa kahdella 

ajatusviivalla  − −.
	Lainauksia ei ole muokattu, vaikka niissä olisi selviä kirjoitusvirheitä. 

Myös mahdolliset alleviivaukset tai korostukset ovat kirjoittajien omia.

Tulososassa edetään tutkimuskysymyksittäni. Ensimmäiseen tutkimuskysymyk-
seen ”Minkälaisia ovat ja miten eroavat toisistaan Avoimen yliopiston opiskeli-
joiden ja perustutkinto-opiskelijoiden kokemukset opetus-opiskeluympäristöistä, 
lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun, kokemukset siitä, miten paljon he saa-
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vat tukea opettajilta ja toisilta opiskelijoilta?” vastataan luvussa 4.1. Toiseen tut-
kimuskysymykseen ”Mitkä tekijät Avoimen opiskelijoiden kokemuksen mukaan 
edistävät tai hidastavat heidän opiskeluaan? Mikä on opettajilta ja toisilta opiskeli-
joilta saadun tuen merkitys?” vastataan luvussa 4.2. Kolmatta tutkimuskysymystä 
”Minkälainen on Avoimen opiskelijoiden kokemuksen mukaan hyvä opetustilan-
ne? Mikä on opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saadun tuen merkitys siinä?” käsi-
tellään alaluvussa 4.3.

5.4 Tulokset

�.�.�  Avoimen opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden 
kokemusten vertailu

Avoimen opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden kokemusten vertailu sum-
mamuuttujien keskiarvojen mukaan osoitti, että yhtä summamuuttujaa lukuun 
ottamatta kaikki erot ryhmien välillä olivat erittäin merkitseviä tai merkitseviä. 
Opetus−opiskeluympäristöjen kokemiseen liittyvistä summamuuttujista Avoimen 
yliopiston opiskelijat saivat keskimäärin korkeammat pistemäärät summamuuttu-
jilla Ymmärtämistä tukeva opetus, Opetuksen linjakkuus, Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus, Opiskelun kiinnostavuus ja mielekkyys sekä Rakentava palaute. Sen 
sijaan Toisilta opiskelijoilta saatavaa tukea mittaavalla summamuuttujalla Avoi-
men opiskelijoiden keskiarvo oli perustutkinto-opiskelijoita pienempi. Ryhmien 
keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. (Kuva 4 ja tau-
lukko 26.)

Opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun mittaavilla sum-
mamuuttujilla Avoimen yliopiston opiskelijoiden keskiarvot olivat korkeampia 
summamuuttujilla Tieteellinen lähestymistapa, Organisoitu lähestymistapa ja 
Ymmärtävä lähestymistapa. Pintasuuntautunutta lähestymistapaa mittaavalla 
summamuuttujalla perustutkinto-opiskelijat saivat korkeamman pistemäärän eli 
olivat oman arvionsa mukaan keskimäärin pintasuuntautuneempia kuin Avoimen 
opiskelijat. Kaikki ryhmien keskiarvot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitse-
västi. (Kuva 4 ja taulukko 26.) Ryhmien välistä eroa arvioitiin vielä laskemalla ryh-
mien keskiarvoja ja keskihajontoja vertaileva vaikutusvoiman tunnusluku (effect 
size), ns. Cohenin d (Cohen 1988). Tulokset näkyvät myös taulukossa 26. Suuren 
otoskoon aineistossa keskiarvojen erot tulevat helposti merkitseviksi. Vaikutus-
voima-tunnusluvun avulla voidaan paremmin arvioida erojen todennäköisyyttä. 
Vaikutusvoima oli lähes keskitasoista (d = 0,5) kaikilla muilla summamuuttujil-
la paitsi ymmärtävää lähestymistapaa mittaavalla summamuuttujalla, jossa se oli 
vain pieni (d = 0,16).11 

11 Vaikutusvoima on pieni, kun d=0,2, keskikokoinen, kun d=.0,5 ja suuri, kun 
d=0,80
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Kuva 4.  Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden koke-
mukset opetus−opiskeluympäristöistä sekä lähestymistavat oppimiseen ja opiske-
luun. 
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Taulukko 26. Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden 
kokemukset opetus−opiskeluympäristöistä sekä lähestymistavat oppimiseen ja 
opiskeluun

Summamuuttujat Avoimen 
opiskelijat
Ka (s)
n= 467

Perus-
tutkinto-
opiskelijat
Ka (s)
n=2509

t 12 Vapaus-
asteet
(df)

Vaikutus-
voima
(effect
size, d)

Ymmärtämistä tukeva opetus 3,59 (0,69) 3,35 (0,67) –7,31*** 2974,98 0,35

Opetuksen linjakkuus 3,78 (0,60) 3,54 (0,59) –8,05*** 2974,98 0,40

Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus 

3,33 (0,71) 3,09 (0,66) –6,94*** 2974,98 0,35

Opiskelun kiinnostavuus ja 
mielekkyys 

4,12 (0,69) 3,80 (0,75) –8,99*** 689,98 0,44

Rakentava palaute 3,58 (0,74) 3,26 (0,73) –8,79*** 2974,98 0,44

Toisilta opiskelijoilta saatu 
tuki 

3,70 (0,87) 4,05 (0,78)  8,03*** 612,69 0,44

Tieteellinen lähestymistapa 3,54 (0,66) 3,22 (0,67) –9,41*** 2974,98 0,48

Organisoitu lähestymistapa 3,78 (0,70) 3,54 (0,72) –6,93*** 2974,98 0,35

Ymmärtävä lähestymistapa 4,15 (0,70) 4,04 (0,64) –3,1**1* 622,82 0,16

Pintasuuntautunut 
lähestymistapa 

2,38 (0,90) 2,66 (0,87) 6,35*** 2974,98 0,32

p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Internet-sivujen merkitystä kartoittavaa väittämää ”Nettisivuilla tarjottu materi-
aali auttaa minua ymmärtämään opetettavia asioita paremmin.” ei otettu mukaan 
summamuuttujiin, koska sen lataus ei yltänyt alkuperäisessä faktorianalyysissä yli 
0.30. T-testin avulla verrattiin tämän yksittäisen väittämän keskiarvojen eroa pe-
rustutkinto- ja Avoimen opiskelijoilla. Avoimen opiskelijat arvioivat nettisivujen 
merkityksen keskimäärin tärkeämmäksi (ka=3,34) kuin perusopiskelijat (ka=3,50) 
ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0.002).

Seuraavien analyysien avulla pyrittiin etsimään aineistosta selitystä Avoimen 
opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden välisille eroille. 

Tieteenalojen väliset erot 

Seuraavaksi tutkittiin selittyykö kahden aineiston välinen ero opiskelijoiden tie-
teenalaeroilla. Tarkemmin verrattiin valtiotieteellisten ja käyttäytymistieteellisten 
aineiden opiskelijoita, joita Avoimen vastaajista oli yhteensä 72,7 % ja perustut-
kinto-opiskelijoista 30,9 %.

12 Ryhmien varianssien yhdenmukaisuutta verrattiin Levenen testin avulla. Testi oli ti-
lastollisesti merkitsevä kolmella summamuuttujalla (Opiskelun kiinnostavuus ja mie-
lekkyys, Toisilta opiskelijoilta saatu tuki, Ymmärtävä lähestymistapa), mikä tarkoittaa, 
että varianssit poikkesivat merkitsevästi toisistaan.
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Taulukko 27. Käyttäytymistieteellisten ja valtiotieteellisten opiskelijoiden osuus 
Avoimen yliopiston ja perustutkinto-opiskeljoiden aineistossa

Avoimen yliopiston  
aineisto

Perustutkinto-
opiskelijoiden 
aineisto

Käyttäytymistieteellisten 
opiskelijoiden määrä aineistossa

 156 (33,5 %)   470 (18,7 %)

Valtiotieteellisten opiskelijoiden määrä 
aineistossa

 183 (39,2 %)   307 (12,2 %)

Muiden tiedekuntien opiskelijat  128 (27,4 %)  1732 (69,1 %)

Koko aineiston vastaajien määrä  467  2509

Valtiotieteellisten aineiden opiskelijoilla ryhmien väliset erot olivat samansuun-
taisia kuin koko aineistossakin. Opetus−opiskeluympäristöjä mittaavilla sum-
mamuuttujilla keskiarvojen erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja vaiku-
tusvoima yli keskitasoisen (d = 0,50). Lähestymistavat oppimiseen ja opiskeluun 
summamuuttujilla keskiarvojen erot olivat myös samansuuntaisia ja lähes saman-
suuruisia kuin koko aineistossa. Myös keskiarvojen erot olivat samassa määrin ti-
lastollisesti merkitseviä kuin koko aineistossakin. 
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Taulukko 28. Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden 
kokemukset opetus−opiskeluympäristöistä sekä lähestymistavat oppimiseen ja 
opiskeluun – valtiotieteellisten aineiden opiskelijoiden ryhmien vertailu

Summamuuttujat Avoimen 
opiskelijat
ka (s)
n= 183

Perustutkinto-
opiskelijat
ka (s)
n=307

t13 Vapaus-
asteet
(df)

Vaikutus-
voima
(effect 
size, d)

Ymmärtämistä tukeva 
opetus 

3,63 (0,66) 3,39 (0,65) –3,98*** 489 0,66

Opetuksen linjakkuus 3,81 (0,59) 3,46 (0,56) –6,63*** 489 0,57

Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus 

3,31 (0,73) 3,02 (0,63) –4,68*** 489 0,68

Opiskelun kiinnostavuus 
ja mielekkyys 

4,17 (0,62) 3,81 (0,73) –5.57*** 489 0,68

Rakentava palaute 3,56 (0,68) 3,25 (0,72) –4,68*** 489 0,7

Toisilta opiskelijoilta saatu 
tuki 

3,63 (0,88) 3,90 (0,79) –3,58*** 489 0,84

Tieteellinen 
lähestymistapa 

3,52 (0,68) 3,34 (0,65) –2,98** 489 0,28

Organisoitu 
lähestymistapa 

3,81 (0,72) 3,59 (0,70) –3,31** 489 0,31

Ymmärtävä 
lähestymistapa 

4,14 (0,73) 4,08 (0,61) –1,03 334,46 0,1

Pintasuuntautunut 
lähestymistapa 

2,36 (0,83) 2,63 (0,90) –3,36** 489 0,31

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden aineistoissa keskiarvojen erot 
noudattivat samaa periaatetta kuin koko aineistossa, mutta erot eivät olleet kaikil-
ta osin tilastollisesti yhtä merkitseviä (taulukko 29). Summamuuttujalla Opetta-
jilta saatu tuki ja kannustus sekä organisoituneisuutta, pintasuuntautuneisuutta ja 
ymmärtävää lähestymistapaa mittaavalla summamuuttujalla erot eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä. Myös vaikutusvoima oli näiden summamuuttujien osalta 
vähäinen (d = 0,03−0,17). Muiden summamuuttujien osalta erot olivat saman-
suuntaisia ja tilastollisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä kuten koko aineis-
tossakin.

13 Ryhmien varianssien yhdenmukaisuutta verrattiin Levenen testin avulla. Testi oli 
tilastollisesti merkitsevä Ymmärtävän lähestymistavan summamuuttujalla.
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Taulukko 29. Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja perustutkinto-opiskelijoiden 
kokemukset opetus−opiskeluympäristöistä sekä lähestymistavat oppimiseen ja 
opiskeluun – käyttäytymistieteellisten aineiden opiskelijoiden ryhmien vertailu

Summamuuttujat Avoimen 
opiskelijat
ka (kh)
n= 156

Perustutkinto-
opiskelijat
ka (kh)
n=470

t 14 Vapaus-
asteet
(df)

Vaikutus-
voima
(effect 
size, d)

Ymmärtämistä tukeva 
opetus 

3,60 (0,67) 3,46 (0.63) –2,39* 624 0,21

Opetuksen linjakkuus 3,71 (0,58) 3,53 (0,56) –3,28* 624 0,3

Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus 

3,32 (0,67) 3,29 (0,58) –0,45 237,37 0,04

Opiskelun kiinnostavuus 
ja mielekkyys 

4,08 (0,72) 3,94 (0,73) –2,1* 624 0,19

Rakentava palaute 3,60 (0,79) 3,24 (0,75) –5,06*** 624 0,47

Toisilta opiskelijoilta saatu 
tuki 

3,82 (0,89) 4,23 (0,72) –5,27*** 225,51 0,51

Tieteellinen 
lähestymistapa 

3,56 (0,65) 3,40 (0,62) –2,75** 624 0,25

Organisoitu 
lähestymistapa 

3,85 (0,65) 3,74 (0,73) –1,78 624 0,17

Ymmärtävä 
lähestymistapa 

4,14 (0,75) 4,09 (0,66) –0,80 624 0,07

Pintasuuntautunut 
lähestymistapa 

2,43 (0,91) 2,46 (0,79) –0,29 237,43 0,03

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Oppimiseen ja opiskelun lähestymistapojen yhteys kokemuksiin opetus−
opiskeluympäristöistä.

Seuraavaksi tutkittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla (Oneway Anova), 
eroavatko opiskelijoiden kokemukset opetus−opiskeluympäristöistä sen mukaan, 
miten he lähestyvät oppimista ja opiskelua. Ensin analysoitiin koko aineisto ja 
tämän jälkeen Avoimen aineisto tutkittiin vielä omana ryhmänään. Selittäväksi 
muuttujaksi otettiin vuoronperään lähestymistapoihin liittyvät summamuuttujat. 
Summamuuttujista muodostettiin kustakin kolme luokkaa: 1) vähän tieteelliset,  

14 Ryhmien varianssien yhdenmukaisuutta verrattiin Levenen testin avulla. Testi oli tilas-
tollisesti merkitsevä kolmella summamuuttujalla (Opettajilta saatu tuki ja kannustus, Ym-
märtävän lähestymistapa ja Pintasuuntautunut lähestymistapa).
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ymmärtävät tai organisoituneet, 2) keskimäärin tieteelliset, ymmärtävät tai orga-
nisoituneet ja 3) erittäin tieteelliset, ymmärtävät tai organisoituneet.12

Sekä koko aineiston analyysissä että Avoimen aineiston analyysissä saatiin sama 
tulos: mitä tieteellisemmin, ymmärtävämmin, organisoituneemmin tai mitä vähem- 
män pintasuuntautuneesti opiskelija suhtautuu oppimiseen ja opiskeluun sitä myön- 
teisemmin hän kokee oppimisympäristön. Koska tulokset eri lähestymistapojen 
kohdalla olivat samansuuntaiset, seuraavaan taulukkoon on valittu vain yksi lähes-
tymistavoista (tieteellinen lähestymistapa) tarkemmin esitettäväksi. Ryhmien väliset 
erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä koko aineistossa. Avoimen aineistossa 
erot vaihtelivat tilastollisesti merkitsevästä erittäin merkitsevään. Koko aineistossa 
tehdyt Scheffén post hoc -testit osoittivat, että erot kaikkien kolmen ryhmän välillä 
olivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta erittäin merkitseviä. Sen sijaan Avoi-
men aineistossa ryhmien väliset erot vaihtelivat tilastollisesti merkitsevästä erittäin 
merkitsevään (p = 0.000 – 0.016). Ryhmien välisten erojen merkitsevyyden arvioi-
miseksi tästä asetelmasta laskettiin myös vaikutusvoima-tunnusluvut summamuut-
tujittain. Vaikutusvoima vaihteli pienen ja keskitasoisen välillä. (Taulukko 30.)

Taulukko 30. Tieteellisen lähestymistavan yhteys opiskelijoiden kokemuksiin 
opetus−opiskeluympäristöistä koko aineistossa (N=2976)

Summamuuttujat Vähän 
tieteelliset
(0 − 2,70)
n=523
ka (s)

Keskimäärin 
tieteelliset
(2,71 – 4,05)
n=1950
ka (s)

Erittäin 
tieteelliset
(4,046 – 5)
n=502
ka (s)

F (2, 2972) Vaikutus-
voima
(effect 
size, d)

Ymmärtämistä tukeva 
opetus 

2,98 (0,61) 3,40 (0,62) 3,77 (0,75) 196,20*** 0,23

Opetuksen linjakkuus 3,37 (0,57) 3,57 (0,57) 3,81 (0,65) 75.18*** 0,13

Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus 

2,84 (0,59) 3,13 (0,63) 3,44 (0,77) 109,03*** 0,18

Opiskelun kiinnosta-
vuus ja mielekkyys 

3,45 (0,80) 3,87 (0,69) 4,23 (0,70) 154,78*** 0,23

Rakentava palaute 2,98 (0,69) 3,32 (0,69) 3,61 (0,86) 97,56*** 0,19

Toisilta opiskelijoilta 
saatu tuki 

3,84 (0,87) 3,99 (0,78) 4,14 (0,81) 17,85*** 0,09

*** p<0.001.

15 Luokkien rajat saatiin lisäämällä tai vähentämällä keskiarvoon/keskiarvosta keskihajonta. Esi-

merkiksi tieteellisyyttä kuvaavalla mittarilla keskiarvo oli 3,38 ja keskihajonta 0,67: vähän tieteel-

liset (1=0-2,70), keskimäärin tieteelliset (2=2,71-4,05), erittäin tieteelliset (3=4,046-5).
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Sukupuolen, iän ja opiskelumotiivin yhteydet

Seuraavaksi tutkittiin t-testin avulla sukupuolen yhteyttä kokemuksiin opetus–
opiskeluympäristöistä sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyviin lähestymistapoihin 
koko aineistossa. 

Naiset kokivat opetus−opiskeluympäristö keskimäärin myönteisemmin kuin 
miehet. Kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero oli vain summamuuttujilla Opiske-
lun kiinnostavuus ja mielekkyys, Rakentava palaute ja Toisilta opiskelijoilta saatu 
tuki. Vaikutusvoiman tunnusluku jäi kaikilla summamuuttujilla melko vähäiseksi. 
Lähestymistapojen väliset vertailut kertoivat, että miehet arvioivat itsensä tieteelli-
semmin suuntautuneeksi, vähemmän organisoituneeksi ja pintasuuntautuneeksi 
kuin naiset. Tieteellisen ja Organisoituneen lähestymistavan summamuuttujien 
keskiarvojen erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä, mutta toisaalta vaikutus-
voima jäi melko pieneksi (d= 0,23−0,25). Pintasuuntautunutta lähestymistapaa 
mittaavan summamuuttujan keskiarvojen erot olivat merkitsevät, mutta vaikutus-
voima oli pieni (d=0,16). (Taulukko 31.)

Taulukko 31.  Sukupuolen yhteys kokemuksiin opetus−opiskeluympäristöistä sekä 
opiskelun ja oppimisen lähestymistapoihin koko aineistossa (N=2976)

Summamuuttujat Naiset
ka (kh)
n= 2362

Miehet
ka (kh)
n = 611

t Vapaus-
asteet
(df)

Vaikutus-
voima
(effect 
size, d)

Ymmärtämistä tukeva 
opetus 

3,40 (0,67) 3,34 (0,72) 1,75 2971 0,08

Opetuksen linjakkuus 3,58 (0,59) 3,5 (0,64) 1,37 2971 0,06

Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus 

3,13 (0,67) 3,11 (0,70) 0,75 2971 0,03

Opiskelun kiinnostavuus ja 
mielekkyys 

3,87 (0,75) 3,80 (0,74) 1,99* 2971 0,09

Rakentava palaute 3,33 (0,74) 3,22 (0,77) 3,26** 2971 0,15

Toisilta opiskelijoilta saatu 
tuki 

4,02 (0,80) 3,90 (0,82) 3,27** 2971 0,15

Tieteellinen lähestymistapa 3,24 (0,68) 3,40 (0,68) 4,98*** 2971 0,23

Organisoitu lähestymistapa 3,61 (0,71) 3,4 (0,77) 5,35*** 898,83 0,25

Ymmärtävä lähestymistapa 4,07 (0,68) 4,01 (0,68) 2,01* 2971 0,09

Pintasuuntautunut 
lähestymistapa 

2,65 (0,89) 2,52 (0,81) 3,45** 1029,25 0,16

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Iän yhteyttä summamuuttujiin voitiin tutkia vain Avoimen yliopiston aineistolla, 
koska perustutkinto-opiskelijoille suunnatussa lomakkeessa ei ollut kysytty ikää. 
Ennen analyysiä ikäryhmät ”50−59-vuotiaat” ja ”60-vuotiaat tai vanhemmat” yh-
distettiin, sillä viimeiseen ryhmään kuului vain alle 30 vastaajaa (n=16). Ikä ei 
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selittänyt kokemuksia opetus−opiskeluympäristöistä. Sen sijaan ikäryhmien vä-
lillä oli eroja lähestymistavoissa oppimiseen ja opiskeluun. Tieteellinen, Organi-
soitunut ja Ymmärtävä lähestymistapa kasvoivat iän myötä ja erot olivat tilastol-
lisesti merkitseviä tai erittäin merkitseviä (p=0.000−0.004). Pintasuuntautunut 
lähestymistapa taas väheni iän myötä, ja keskiarvojen ero oli tilastollisesti melkein 
merkitsevä (p=0.035). Kuitenkin kaikkein vähiten pintasuuntautuneeksi itsensä 
arvioivat 30−39-vuotiaat. (Ks. tarkemmin liitteet 10 ja 11)

Ennen ensisijaisen motiivin tarkempaa analyysiä alkuperäisiä luokkia yhdis-
teltiin. Luokat “Tavoitteenani on päästä perustutkinto-opiskelijaksi yliopiston 
pääsykokeiden kautta” (n=103) ja “Tavoitteenani on päästä perustutkinto-opis-
kelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta” (n=80) yhdistettiin luokaksi “Tutkin-
totavoitteinen opiskelu” (n=183). Lisäksi yhdistettiin luokat “Opiskelen lisätäkse-
ni yleissivistystäni” (n=69) ja “Opiskelu on minulle harrastus” (n=44) luokaksi, 
jonka nimeksi tuli “Yleissivistys tai harrastus” (n=103). Ammatillisen osaamisen 
kehittämisen luokkaan tuli 119 vastaajaa ja 52 opiskelijaa kertoi ensisijaiseksi mo-
tiivikseen muun syyn. (Liite 8.)

Ensisijaisen opiskelumotiivin yhteyttä kokemuksiin opetus−opiskeluympäris-
töistä sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyviin lähestymistapoihin tutkittiin yk-
sisuuntaisen varianssianalyysin avulla (Oneway ANOVA, ks. liite 12). Analyysi 
osoitti, että pääsääntöisesti motiivilla ei ollut yhteyttä kokemuksiin opetus−opis-
keluympäristöistä tai oppimisen ja opiskelun lähestymistapoihin. Eri motiiviryh-
mien välillä kahden summamuuttujan kohdalla kuitenkin oli tilastollisesti mer-
kitsevät erot. Tutkintotavoitteisesti orientoituneet opiskelijat kokivat opiskelun 
kiinnostavammaksi ja mielekkäämmäksi kuin ammatillisesti orientoituneet ja 
nämä taas kokivat opiskelun kiinnostavammaksi ja mielekkäämmäksi kuin har-
rastustavoitteiset opiskelijat. Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä (p=0.02). 
Lisäksi ammatilliset ja tutkintotavoitteiset opiskelijat arvioivat itsensä enemmän 
organisoituneeksi kuin harrastuksekseen opiskelevat ja ero oli tilastollisesti mel-
kein merkitsevä (p=0.009). Sen sijaan tieteellisyyteen tai ymmärtämiseen pyrki-
vässä lähestymistavassa ei motiiviryhmien välillä ollut eroja. 

�.�.�  Avoimen yliopiston opiskelijoiden käsitykset opiskelua edistävistä 
ja hidastavista tekijöistä 

Tässä luvussa esittelen ensin yleisesti Avoimen opiskelijoiden13 kokemuksia opis-
kelua edistävistä ja hidastavista tekijöistä pääluokittain. Sen jälkeen käsittelen 
erikseen opiskelua edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Näissä alaluvuissa esitän tau-
lukkomuodossa edistävien ja hidastavien tekijöiden pääluokkien vastaajamää-
rät ja -prosentit sekä minkälaisista alaluokista pääluokat muodostuvat. Tekstissä 
kuvailen tarkemmin opiskelua edistäviä ja hidastavia tekijöitä ja havainnollistan 

16 Tämä luku (4.2) ja seuraava luku (4.3) käsittelevät vain Avoimen yliopiston opiskeli-
joiden käsityksiä. Yksinkertaisuuden vuoksi käytän näissä luvuissa Avoimen yliopiston 
opiskelijasta pääsääntöisesti pelkästään nimitystä opiskelija.

16
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luokitteluani valitsemillani esimerkeillä. Liitteessä 13 on lisäksi havainnollistettu 
kutakin pää- ja alaluokkaa useammilla esimerkeillä luokittelun luotettavuuden 
osoittamiseksi.  

Seuraavat tekijät opiskelijat kokivat opiskeluaan edistäviksi tekijöiksi:

•	Opiskelumotivaatio ja kiinnostus
• Oppimisympäristö ja käytännön järjestelyt 
• Kyky oppia ja säädellä oppimista
• Opetus ja ohjaus
• Vertaistuki ja yhteisöllisyys
• Opiskelun kontekstuaalisuus
• Elämäntilanne ja resurssit

Opiskelijat kokivat opiskelumotivaation ja kiinnostuksen opintoihin selkeästi kaik-
kein tärkeimmäksi opiskelua edistäväksi tekijäksi. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat 
oppimisympäristö ja käytännön järjestelyt sekä opetus ja ohjaus, joihin luokkiin 
tuli lähes yhtä paljon vastauksia. Kyky säädellä omaa oppimistaan nousi myös kes-
keiseksi tekijäksi. Opiskelun liittyminen johonkin kontekstiin, esimerkiksi työhön 
tai arkielämään edistää heidän kokemustensa mukaan opiskelua, samoin vertais-
tuki ja yhteisöllisyys. Elämäntilanne ja resurssit mainittiin harvimmin edistäviä 
tekijöitä käsittelevissä vastauksissa, mutta ne muodostivat aineistossa kuitenkin 
oman selkeän luokkansa.

Opiskelijoiden kokemukset opiskeluaan hidastavista tekijöistä luokiteltiin seuraa-
vasti:

• Elämäntilanne ja resurssit
• Oppimisympäristö ja käytännön järjestelyt
• Opetus ja ohjaus
• Opiskelumotivaation tai kiinnostuksen puute
• Opiskelutaitojen puute
• Vertaistuki tai sen puute
• Ei hidasteita

Elämäntilanne, kuten työ, perhe tai opiskelu sekä opiskelijan käytettävissä olevat 
resurssit, kuten ajan puute, olivat puolestaan opintojen hidastumisen kaikkein 
yleisin selitys. Oppimisympäristö ja käytännön järjestelyt sekä opetus ja ohjaus 
mainittiin seuraavaksi useimmin. Opiskelumotivaation ja kiinnostuksen tai opis-
kelutaitojen puute olivat opiskelijoiden kokemuksen mukaan melko harvoin hi-
dastumisen syynä. Yhteisöllisyyden opiskelijat kokivat opiskelua edistävänä huo-
mattavasti useammin kuin hidastavana tekijänä. Selkeästi hidastavana tekijänä 
yhteisöllisyyden koki vain neljä vastaajaa. Oman luokkansa muodostivat vielä 
vastaukset, joissa todettiin opintojen edenneen aikataulussa eli opiskelu ei ollut 
vastaajan mielestä hidastunut mistään syystä.
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Opiskelua edistävät tekijät

Taulukossa 33 on koottu opiskelijoiden vastaukset pää- ja alaluokittain sekä vas-
taajien määrät. Yhdessä vastauksessa on voinut olla useampia kommentteja, jotka 
on luokiteltu eri pääluokkiin.

Taulukko 32. Opiskelijoiden kokemukset opintoja edistävistä tekijöistä: aineiston 
pääluokat, alaluokat ja pääluokkien vastaajamäärät ja vastaajien prosenttiosuudet

Pääluokat ja alaluokat Vastaajien/ 
kommenttien 
määrä

Vastaajien 
prosentti-
osuudet (%)

Opiskelumotivaatio ja kiinnostus 223 38,3

• Aiheen kiinnostavuus/kiinnostus aiheeseen

• Motivaatio ja kiinnostus yleensä

• Tavoitteellisuus

• Halu opiskella ja ponnistella

• Uuden oppimisen halu

Oppimisympäristö ja muut ulkoiset tekijät 82 14,1

• Kurssin rakenne ja järjestelyt

• Avoimen opintojen joustavuus

• Oppimateriaalit

• Kurssitarjonta

• Opetustilojen sijainti

• Opintojen hinta ja opinto-oikeudet

Kyky oppia ja säädellä oppimistaan 69 11,8

• Onnistumisen ja oppimisen kokemukset

• Opiskelutaidot

• Itsesäätely

Vertaistuki ja muu yhteisöllisyys 65 11,2

• Opiskeluryhmä

• Läheisten tuki

• Työpaikan antama tuki ja arvostus

• Muu yhteisöllisyys

Opetus ja ohjaus 63 10,8

• Opettajan toiminta

• Opetus ja opetusmenetelmät

• Opiskelun tuki

• Palaute opettajalta

Kontekstuaalisuus 44  7,6

• Yhteys työhön tai käytäntöön

• Yhteys aiempiin opintoihin

• Yhteys muuhun elämään

Elämäntilanne ja resurssit 31  5,3

Ei mikään 5  0,9

Kommentteja yhteensä 582 100
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Seuraavassa esitellään opiskelijoiden kuvaamia opiskelua edistäviä tekijöitä ja ha-
vainnollistetaan niitä suorilla lainauksilla. Luokat esitellään samassa järjestyksessä 
kuin ne ovat yllä olevassa taulukossakin. Yhteisöllisyyteen (opettajien ja vertaisten 
tuki) liittyvät kommentit käsitellään omassa alaluvussaan (4.2.3).

1. Opiskelumotivaatio ja kiinnostus −  ”jumalaton into ja uteliaisuus”

Lähes puolet vastaajista arvioi opiskelumotivaation ja kiinnostuksen edistäneen 
opiskeluaan Avoimessa yliopistossa. Vastauksissa ei kuitenkaan aina eritelty, min-
kälaisesta motivaatiosta oli kyse, jolloin vastauksesta ei voinut välttämättä päätellä, 
mitä vastaaja motivaatiolla tarkalleen ottaen tarkoitti. Yleisen motivaation lisäksi 
vastaajat kertoivat aidon kiinnostuksen aiheeseen kannustaneen opiskelemaan ja 
tekemään töitä oppimisensa eteen. Myös opintojen harrastuksellisuus ja halu kas-
vattaa yleissivistystä tulivat esiin joissakin vastauksissa. Seuraavassa on muutamia 
esimerkkejä motivaatiota ja kiinnostusta kuvaavista kommenteista (vastausten 
osista).

aito kiinostus aiheeseen on helpottanut motivaatiota.  − − (21)

Harrastus on yleensä kiinnostava, joten sitä haluaa tehdä. (85)

Opiskelin tätä ennen ammatillisen opettajan tutkinnon ja minua on motivoinut 
syventää teoreettista tietämystäni ravitsemuksesta. (435)

Vastaajat kuvasivat myös haluaan oppia; he kertoivat olevansa uteliaita, innostuneita 
ja halunneensa laajentaa maailmakuvaansa, saada tietää enemmän. Opiskelu Avoi-
messa koettiin uutena mahdollisuutena ja vertautui vastapainoksi tai jopa vastakoh-
daksi työnteolle tai tutkintotavoitteiselle opiskelulle.

Yksinkertaisesti henkilökohtainen jumalaton into ja uteliaisuus. Opiskelu on hen-
gen ravintoa parhaimmillaan, avaa ikkunan maailmaan 360 astetta. Onneksi en 
nuorempana lähtenyt yliopisto opiskeluun − miten paljon olisinkaan aikuisena, 
jo elämää nähneenä menettänyt. Nyt tämä vasta onkin upeaa. Nuorena olisin 
varmaan juossut opinnot läpi sen koommin välittämättä muusta kuin pikaisesta 
valmistumista. Nyt motiivit ovat laajat, näkökulmaa riittää ja voi, mikä ilo ja 
valo elämään!!! (119)

Yliopistollinen opiskelu vaatii kuitenkin myös ponnisteluja. Aito kiinnostus ja halu 
oppia kannustivat vastaajien mukaan työskentelemään. Lisäksi opiskelumotivaa-
tiosta kertoivat vastaukset, jossa kuvattiin opiskelijan omaa tahtoa, päättäväisyyttä 
ja sinnikkyyttä. Tällaisesta vastauksesta on seuraava kommentti hyvä esimerkki.

Sinnikkyys ja oma tahto. Ympäristöstä tulee monenlaisia viestejä mihin muualle 
aikansa voisi käyttää. (355)
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Opintojen tavoitteellisuus kertoo myös opiskelumotivaatiosta. Tavoitteena vas-
taajilla saattoi olla yliopiston pääsykokeet, tietyn alan opiskelu, valmistuminen 
maisteriksi, mielekkään työn ja sitä kautta myös muiden haaveiden toteutuminen. 
Monissa vastauksissa kiinnostus aiheeseen sekä tavoitteellisuus ja systemaattisuus 
myös yhdistyivät esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

Halu päästä sinne yliopistoon. Siksi että se on motivoinut opiskelemaan ahkerasti. 
(56)

Tieto siitä, että opiskellessani Avoimessa saan paremman lähtökohdan yliopiston 
pääsykokeisiin. Opiskelu on syventänyt lukiossa oppimiani asioita ja on tullut 
jopa kokonaan uuttakin tietoa. Olen pyrkinyt etenkin esseissä valitsemaan sellai-
sia aiheita, jotka koskettavat samoja aikakausia kuin pääsykokeen aikakaudet ja 
syventänyt näin tietouttani erilaisien lähteiden avulla. Siinä on ollut motivaatiota 
kerrakseen. (208)

Jotkut vastaajista kuvasivat ammatillisia täydennyskoulutustavoitteitaan. Ylipää-
tään tavoitteellisuus ja osatavoitteet – olivatpa ne mitä tahansa − edistivät monien 
vastaajien mukaan opintoja.

− − Olen motivoitunut, kiinnostunut opiskeltavasta aineesta ja olen vakuuttunut, 
että tästä on hyötyä tulevaisuudessa esim. työpaikkaa hakiessani. − − (52)

Selkeä oma opintosuunnitelma, järjestelmällisyys, tavoitesuuntautuneisuus ja 
halu pysyä tavoitteissa. (428)

2. Oppimisympäristöt ja kurssijärjestelyt – ”selkeät tehtävät ja
palautuspäivät”

Seuraavaksi eniten mainintoja (14,2 %) opiskeluja edistävistä tekijöistä sai luokka 
oppimisympäristöt ja kurssijärjestelyt. Tähän luokkaan kuuluivat kurssin järjes-
telyihin, rakenteeseen, tarjontaan, oppimateriaaleihin ja opetustiloihin liittyvät 
kommentit. Myös opintojen joustavuus edistävänä tekijänä luokiteltiin tähän 
luokkaan. 

Erityisesti kokonaisuuksien selkeä aikataulutus koulutuksen järjestäjien taholta 
auttoi opiskelijoiden mukaan heitä ”pitämään työt järjestyksessä”. Vastaajien mu-
kaan oli myös tärkeää, että opintokokonaisuudet koostuvat loogisista osista, koska 
se tukee kokonaisuuksien oppimista. Lisäksi aikataulutuksen pitää opiskelijoiden 
mukaan olla ”sopivan tiukka”, mutta silti sen pitää tukea ajattelua ja asioiden si-
säistämistä. Useampi opiskelija mainitsi myös kurssien jakautumisen tasaisesti 
koko lukuvuodelle tärkeäksi pitkäjänteiselle opiskelulle. Seuraavissa lainauksissa 
juuri järjestelyt ja aikataulut näyttävät vastaajien kokemuksen mukaan edistävän 
keskittymistä.

Pakot suorittaa osio tietyssä ajassa, esseet ja muut tehtävät. Aikaa pysyähtyä myös 
ajatelemaan ja sisäistämään asiat. Pidän luetun pohtimisesta, koska silloin asiat 
jää mieleen. Samoin muistiinpanojen tekeminen auttaa ymmärtämään asioita 
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ja edistää opiskelua. Opittut asiat ei näin jää irrallisiksi asioiksi, jotka unohtaa 
tentin jälkeen. Usein kuitenkin tähän ei ole aikaa ellei tee lyhyempää työpäivää 
tai vastaavaa − − (292)

Opinnot edistyvat kun on selkeat tehtavat ja palautuspaivat. Oppiminen tehos-
tuu, mita enemman tehtavia on. Tehtavat voivat olla pieniakin, mutta silti ne 
auttavat keskittymaan tiettyihin asioihin ohjatusti. (387)

Avoimen opiskeluympäristön vahvuuksia olivat vastaajien mukaan joustavuus ja 
yksilöllisen etenemisen mahdollisuus. Eniten joustavuutta tarjosivat oppimisym-
päristönä ainoastaan verkkoympäristöä hyödyntävät kurssit. Vaikka niissäkin on 
tehtävien palautukseen tai verkkokeskusteluun liittyviä aikatauluja, opiskelijat ko-
kivat, että heillä oli mahdollisuus tehdä tehtäviä silloin, kun ja siellä, missä se heille 
parhaiten sopii. Tämä joustavuus edisti heidän mukaansa niin perheellisten, työs-
säkäyvien kuin perustutkinto-opiskelijoidenkin opintoja. Lisäksi Avoin yliopisto 
tarjoaa kesäopetusta monissa aineissa, minkä erityisesti perustutkinto-opiskelijat 
kokivat opintoja nopeuttavana tekijänä. Seuraavassa esimerkkejä opintojen jous-
tavuuden tuomista eduista.

luennot ja harjoitukset ovat illalla ( päivällä työ). Kirjapakettivaihtoehdotja 
esseet(voin edetä nopeammassa tahdissa). Etäopintojen mahdollisuus muihin 
avoimiin yliopistoihin (voinut suorittaa jatko-opintoja, laajempi valikoima) 
(128)

− − yleensäkin kotoa käsin on pystynyt tekemään verkossa tehtäviä silloin kun 
lapset nukkuvat. (165)

Oppimateriaalit olivat seitsemän vastaajan mielestä tärkeitä opiskelun edistymi-
sen kannalta. Verkkomateriaalit olivat heidän mukaansa olleet hyviä ja materiaalit 
helposti saatavilla. Muutamien opiskelijoiden mukaan hyvä ja mielenkiintoinen 
kurssitarjonta edistivät opiskelua, samoin opetustilojen sijainti, jolla näytettiin vii-
tattavan lähellä kotia olevien yhteistyöoppilaitosten tarjoamaan opetukseen.

3. Kyky oppia ja säädellä oppimistaan – ”Vastasin omaan tärppiini.”

Runsaasta kymmenestä prosentista vastauksista tuli selkeästi esille se, että opiske-
lijan elämäntilanne yhdistettynä vaativaan yliopisto-opiskeluun edellytti opiskeli-
joiden kokemuksen mukaan kehittyneitä ajankäytön ja opiskelun organisoinnin 
taitoja. Systemaattisuus, suunnitelmallisuus, tehtävien aikatauluttaminen ja niis-
tä kiinni pitäminen olivat tekijöitä, jotka vastaajien mukaan edistivät opiskelua. 
Vastaajat mainitsivat myös, että kokonaisuuksien hahmottaminen, hyvät luku-
tekniikat, kirjalliset taidot ja ylipäätään opiskelurutiinit edistivät opiskelua. Myös 
itsetuntemus oppijana, se että tietää, milloin ja miten kannattaa opiskella, edistää 
vastaajien kokemuksen mukaan opiskelua. Seuraavat kommentit kuvaavat juuri 
näitä puolia oppimisen säätelystä:
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tunnen itseni oppijana hyvin ja minulla on vahva opiskelurutiini. nämä seikat 
antavat itseluottamusta ja nopeuttavat opiskelua. (122)

Opintojen edetessä opin paremmin ja paremmin valmistautumaan tentteihin. 
Opin hahmottamaan kokonaisuuksia ja erottamaan tärkeimpiä asioita. Omat 
aavistukseni siitä, mitä saatetaan kysyä, alkoivat pitää paikkansa ja oli muka-
va vastata omaan tärppiin. Huomasin myös, että viikolla väsyneenä työpäivän 
jälkeen on aivan turha lukea. Luin lähinnä viikonloppuisin ja pitkiä rupeamia 
kerrallaan. (210)

Opiskelutaitoihin kuuluu myös kyky arvioida realistisesti omaa jaksamistaan ja so-
vittaa opiskelutahti omien voimavarojen, esimerkiksi työelämän tai perhe-elämän 
kanssa sopusointuun. Lisäksi vastaajista muutamat mainitsivat, että itsekuri auttoi 
pitämään kiinni suunnitelmista. Realistiset suunnitelmat myös tuottivat onnistu-
misen ja oppimisen kokemuksia. Opintopisteiden kertyminen ja hyvät arvosanat 
motivoivat ja sitä kautta ”antavat lisää potkua” opiskeluun. Erityisesti opiskelijoil-
la, joilla ei ollut ylioppilastutkintoa, menestyksellä oli heille tärkeä viesti. Oppimis-
kokemukset voivat ilmentyä myös uusina oivalluksina, erilaisina mielenkiintoisina 
tapoina ajatella, joka innosti vastaajia uusiin opintoihin.

− − ja on se mukavaa kun niitä opintopisteitäkin alkaa jo kertyä, vaikka en niillä 
sinänsä mitään tee niin, on se jonkinäköisen vaivannäön mittari (70)

Hyvä menestys suoritetuissa tehtävissä, vaikka en ole käynyt lukiota. Oppimisen 
ilo ja innostus. (236)

Seuraava lainaus kertoo oppimisen ja onnistumisen kokemusten myönteisestä ke-
hästä.

Tiedon lisääntyminen ja opiskeluissa pärjääminen sekä kriittisen ajattelutavan 
oppiminen ovat lisänneet itseluottamustani työtehtävissäni ja elämässä muuten-
kin. (281)

4. Opiskelun yhteys kontekstiin − ”Työni ja opintoni täydentävät toisiaan.”

Vastaajista 7,6 % kuvaili opiskelun edistyvän, koska opiskelu linkittyy työhön, 
muihin opintoihin tai muuhun elämään. Eniten kuvailtiin opiskelun yhteyttä työ-
hön. Opiskelun ja työn linkittyminen koettiin molempiin suuntiin tärkeäksi; opis-
kelu koettiin mielekkääksi, kun aiheesta oli käytännön kokemusta ja näkemystä, 
toisaalta työelämän ymmärryksen koettiin laajentuneen ja syventyneen opiskelun 
myötä. Opinnot antoivat vastaajien mukaan työkaluja työhön ja lisäsivät teoreet-
tista ymmärrystä. Juuri ymmärryksen koettiin tukevan työntekoa. Opiskelu pa-
ransi opiskelijoiden mukaan myös työmahdollisuuksia. Seuraavissa lainauksissa 
tulee tämä kontekstuaalisuus hyvin esiin.

− − tiedon soveltamismahdollisuus työssä heti/pian opintojen jälkeen lisää moti-
vaatiota (155)
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Työni ja opintoni eivät pelkästään liity toisiinsa, vaan täydentävät toinen tois-
taan. (282)

Vaikka työelämä oli pääasiallinen konteksti, johon vastaajat kertoivat linkittävänsä 
Avoimen opintojaan, myös yhteyttä muihin opintoihin, harrastuksiin tai ylipää-
tään arkielämään kuvattiin. Tämä yhteys koettiin motivoivaksi ja sitä kautta sen 
koettiin edistävän opintoja, joista seuraavassa on muutamia esimerkkejä.

Aina kun oivaltaa itse jotain uutta ja mielenkiintoista jonka voi vetää normaaliin 
elämään esimerkin kautta.  − − (92)

− − sillä viestinnän aineopinnot tukevat hyvin pääainettani, ranskalaista filologi-
aa, ja sivuainettani semiotiikkaa. (328)

5. Elämäntilanne ja resurssit – ”Minulla on aikaa edetä.”

Vastaajista 5,4 % viittasi jollain tavalla ajallisiin tai rahallisiin resursseihin tai 
muuten elämäntilanteeseensa, joka mahdollisti opiskelun. Aikaa opiskeluun saat-
toi käyttää, jos ei ollut kokopäiväisesti työelämässä. Vastaajat mainitsivat olevansa 
eläkkeellä, äitiys- tai hoitovapaalla, osa-aikaisessa työssä tai työttömänä, jolloin 
aikaa jäi opiskelulle. Eräs vastaaja mainitsi, että tauot työssä mahdollistavat opis-
kelun. Seuraavassa lainauksessa tuli esille myös se, että vastaaja koki säännöllisen 
työtilanteen ja vapaa-ajan mahdollistavan opiskelun.

Säännöllinen työ ja säännöllinen vapaa-aika. Arjen ennakoitavuus ja taloudelli-
sen tilanteen vakaus on oman kiinnostuksen ohella tärkeimmät tekijät opintojen 
etenemisessä. (397)

Aikaresurssi liittyi kiinteästi myös taloudellisiin resursseihin. Seuraavissa esimer-
keissä vastaajat kertovat voineensa keskittyä opiskeluun, koska taloudellinen tilan-
ne oli ollut turvattu.

Hyvä rahallinen tilanne.  − − (412)

Se, että olen saanut mahdollisuuden vanhempien rahoituksen avulla opiskella 
täysipäiväisesti, eikä minun ole tarvinnut käydä lisäksi töissä. (305)

Opiskelua hidastavat tekijät

Opiskelua hidastavat tekijät on koottu pää- ja alaluokittain taulukkoon 34. Eniten 
opiskelua näytti opiskelijoiden kokemuksen mukaan hidastavan elämäntilanne ja 
resurssit, jotka mainittiin yli puolessa vastauksista. Toiseksi eniten mainintoja tuli 
oppimisympäristöön ja kolmanneksi puutteellisen tai huonon opettajan ja oh- 
jauksen vaikutukseen.
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Taulukko 33. Opiskelijoiden kokemukset opiskeluaan hidastavista tekijöistä: ai-
neiston pääluokat, alaluokat ja pääluokkien vastaajamäärät ja vastaajien prosent-
tiosuudet

Pääluokat ja alaluokat Vastaajien/ 
kommenttien 
määrä

Kommenttien 
prosentti-
osuudet (%)

Elämäntilanne ja resurssit 283 55

• Aikapula, ajankäyttö yleensä tai useita syitä 
 samassa vastauksessa

• Työ vie aikaa ja voimia opiskelulta

• Muu elämä vie aikaa ja voimia opiskelulta

• Perhe ja koti vie aikaa ja voimia opiskelulta

• Muu opiskelu vie aikaa ja voimia opiskelulta

• Rahan puute

Oppimisympäristö 86 16,7

• Kurssijärjestelyt

• Kurssitarjonta

• Oppimateriaalin puute tai huonous

• Jouston puute

• Kurssitiedotus ja ilmoittautuminen

Opetus ja ohjaus 45 8,8

• Opetuksen sisällöt ja menetelmät

• Opettajan toiminta tai sen puute

• Palautteen vähäisyys tai hitaus

• Ohjauksen puute

Opiskelumotivaation tai kiinnostuksen puute 40 7,8

• Laiskuus tai väsymys

• Motivaation tai tavoitteiden puute

• Aihe ei kiinnosta

Opiskelutaitojen puute 26 5

Ei hidasteita 26 5

Vertaistuki tai sen puute 8 1,6

Kommentteja yhteensä 514 100

1. Elämäntilanne ja resurssit – ”Aika on rajallista nykymaailmassa, 
samoin raha.”

Toisin kuin opiskelua edistävissä tekijöissä opintojen hidastumisen yleisemmäk-
si syyksi nousi vastauksissa elämäntilanteen ja opiskelijan käytettävissä olevien 
resurssien, lähinnä aikaresurssin rajallisuus. Yli puolessa vastauksista käsiteltiin 
opiskelijan tiivistä ja vaativaa arkea, jossa pääasiassa työ ja perhe, mutta myös 
muut opinnot ja harrastukset, vaativat osansa ja hidastivat opintoja. Kun edistä-
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vänä tekijänä nähtiin paljolti oman aktiivisuuden merkitys, hidastumisen syynä 
opiskelijat pitivät enemmänkin olosuhteita, joihin opiskelija itse ei voi vaikuttaa. 
Tämä aikapulan ”valitus” oli niin yleistä, että se alkoi jo tuntua ”oikealta vastauk-
selta”, kulttuurisesti soveliaalta selitykseltä. Ajanpuutteen lisäksi myös oman jaksa-
misen rajat tulivat vastauksissa esille. Seuraavat esimerkit osoittavat, että elämän 
kokonaisuus oli vastaajille tärkeää ja tasapainottelu sen kanssa voi tarkoittaa, että 
opiskelut venyvät ja elämän muut keskeiset tekijät, kuten lapset, talouden turvaava 
työ tai rentouttava harrastus menevät opiskelun edelle.

Tällä hetkellä perhettäni kohdanneet surut. Isäni nukkui poois kuukausi sitten, 
joten jaksaminen on vähisä. Nyt appeni todennäköisesti menehtynee lähipäivinä, 
joten energia on suunnattava nyt muualle. (36)

Työ, muut ajasta kilpailevat tekijät kuten perhe ja muut ’pakolliset’ harrastukset. 
Työtä on tehtävä rahan ansaitsemiseksi, ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvinvoinnille 
ja levätäkin täytyy. (42)

Monet Avoimen opiskelijat työskentelevät haastavissa tehtävissä. Vaikka työpaikka 
vastaajien mukaan paljolti tuki ja kannusti opiskeluun, vastaajat kokivat työnan-
tajan vaatimusten kuitenkin menneen usein opintojen edelle. Seuraavanlaisia vas-
tauksia oli aineistossa useita.

Työkiireet. Minulla on välillä haastavia tehtäviä töissä, jotka vievät aikaani ja 
voimavarojani opiskelulta. En välttämättä pääse aina itse vaikuttamaan koska 
työtehtävät vievät tavallista enemmän aikaa, ja se vaikuttaa opiskelumahdolli-
suuksiini. Juuri nyt jouduin tilanteeseen, etten ehtinyt saada pyydettyä analyysiä 
kirjoittettua annettuun eräpäivään mennessä koska minulle tuli tavallista enem-
män ja vaativampia töitä, joihin jouduin käyttämään aikaani. (182)

Uusille opiskelijoille yliopisto-opintojen työläys, tehtävien määrä ja vaativuus 
saattoivat tulla yllätyksenä. Opintojen alkuvaiheessa vastaajat kokivat sen aiheut-
taneen ennakoimattomia ajankäytön ongelmia, joiden ratkaisuyrityksiä esimer-
kiksi seuraavassa vastauksessa kuvataan.

Joskus perheen arjen pyörittäminen ja rankat työpäivät veivät voimat. Työssä oli 
samaan aikaan menenlaisia projekteja, opettamista, tutkimustyötä jne. Olin huo-
lissani kun en ehtinyt lukea ja harmitti, kun en ehtinyt lukea monia lähdeluet-
teloista löytämiäni mielenkiintoisia kirjoja tenttikirjallisuuden ulkopuolelta. Nyt 
etsiskelen niitä käsiini kesälukemiseksi. (210)

Muutamat vastaajat kokivat taloudellisen tilanteen ja opintojen korkean hinnan 
hidastaneen opintoja. Avoimen opiskelijat, jotka eivät opiskele muualla, eivät 
yleensä ole oikeutettuja opintotukeen, vaan rahoittavat opintonsa itse. Siitä seuraa  
myös tarve käydä töissä ja vaikeuksia yhdistää työ ja opiskelu. 

Pääosassa tämän luokan vastauksista henki on ”alistuva”. Vastaajat kuvasivat 
elämänsä tiiviiksi: on niin paljon työtä, perhe-elämää, muita opiskeluja, että Avoi-
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men opinnot hidastuvat. Ajankäytön yhtenä ongelmana oli myös omien tavoit-
teiden epärealistisuus suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Joistain vastauksista 
tuli esiin niin monien samanaikaisten tehtävien olemassaolo, että vain harvalle 
opiskelijalle niiden toteuttaminen oli mahdollista. 

Joillekin Avoimessa opiskelu oli harrastus, jolloin se sai väistyä muiden tär-
keämpien tavoitteiden edessä. Lisäksi hitaasti eteneminen voitiin kokea oppimisen 
kannalta myös myönteisenä, oppimista edistävänä tekijänä. Tällaista harrastusta-
voitteista opiskelua edustaa seuraava vastaus.

Kokopäivätyö ja neljän lapsen ja vaimon (vaimoja vain yksi!)perhe. Tosin ei mi-
nulla olosuhteiden vuoksi ole mikään kiirekään ollut. Toisaalta oppiminen on ko-
konaisvaltaisempaa, kun se on pidemmässä liemessä. (336)

Yliopisto-opinnot koettiin usein vaativiksi, eikä niihin paneutuminen aina onnis-
tunut vastaajien mukaan iltamyöhään tai työpäivän jälkeen. Myös työajat rajoitti-
vat vastaajien mukaan lähiopetukseen osallistumista. Aikuisopiskelijan elämänti-
lanne voi muuttua, ja muutos saattoi sekoittaa pitkäjänteisen opiskelun aikataulut. 
Käytettävissä olevan ajan määrä ei kuitenkaan ollut suoraviivaisessa yhteydessä 
opintojen etenemiseen, kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi, vaikka sillä kiis-
tatta oli vastaajien kokemuksen mukaan vaikutusta opintojen etenemiseen. 

Aikaa ei ole aina ollut riittävästi käytettävissä. Tosin kumma kyllä ajankäytön 
vaihtelevuus eri opintoaiheiden tentteihin ei kuitenkaan ole suoraviivaisesti kor-
reloitunut tuloksiin. (392)

2. Oppimisympäristö – ”Voisin edetä nopeamminkin.”

Kuten yliopiston puolella, myös Avoimessa yliopistossa opintokokonaisuuden 
muodostavat opintojaksot seuraavat toisiaan ja yleensä opiskelijalla ei ole kovin-
kaan paljon valinnanvaraa, missä järjestyksessä ja tahdissa hän jaksot suorittaa. 
Opiskelijat kokivat, että kurssijärjestelyt saattoivat hidastaa opiskelua, jos opiske-
lija olisi voinut oman aikataulunsa takia suorittaa opintoja nopeammin kuin mitä 
Avoimen järjestelyt antoivat myöten. Näin yleensä on, jos Avoimen opiskelija ei 
ole kokopäivätyössä, koska Avoimen opinnot on keskimääräin rytmitetty koko-
päiväisesti työssäkäyvän opiskelijan aikatauluihin sopiviksi. Toiset opiskelijat ko-
kivat Avoimen tarjoaman opiskelurytmin liian nopeaksi. Aineistossa oli kuitenkin 
suurin piirtein yhtä monta kommenttia liian nopeasta kuin hitaastakin etenemis-
vauhdista. Seuraavassa on esimerkki molemmista vastaustyypeistä.

Kurssien sijoittelu ei salli omaehtoista opintojen suunnittelua. Voisin edetä nope-
amminkin. (10)

Toisinaan tuntuu, että luettavaa on liikaa ja tehtävien palautus tulee liian pian. 
Olisi kiva saada vähän enemmän aikaa tehtäville, kun on kuitenkin päivät ja 
välillä illatkin töissä.  − −  (156)
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Opiskelijat saattoivat kokea kurssien ajankohdat ylipäätään sopimattomiksi ja ko-
kivat siksi opintojen hidastuneen. Myös kurssipaikat tuottivat toisille vastaajille 
hankaluuksia. Lisäksi tenttien uusintojen välit olivat joidenkin vastaajien mieles-
tä niin pitkiä, että opinnot hidastuivat. Aineopinnot järjestetään usein vain Hel-
singissä, jolloin paikkakunta rajasi joidenkin opiskelijoiden osallistumista. Jotkut 
pääkaupunkiseudusta kauempana asuvat vastaajat kokivat hidastumisen syyksi 
sen, että aineopintoja järjestetään pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla ja asuin-
paikka rajoitti etenemistä perusopinnoista aineopintoihin. Seuraavassa esimerkki 
vastauksesta, jossa opiskelija koki opintojensa hidastuneen, koska ei ollut päässyt 
seminaarimuotoiseen opetukseen, silloin kuin olisi halunnut.

Seminaarimuotoisiin opetuksiin ei ole aina mahtunut silloin kuin olisi halunnut. 
Jatkaakseni aineopintoja minun olisi pitänyt hakea erillistä suoritusoikeutta suo-
raan yliopistosta, mutten ehtinyt tällä kertaa vaaditussa ajassa. (5)

Oppimateriaalien huono saatavuus oli eräs käytännön järjestelyihin liittyvä tekijä, 
joka vastaajien mukaan oli hidastanut opintoja. Joitakin kirjoja oli vaikeaa saada 
kirjastoista. Verkko-opiskelijat voivat osallistua opetukseen vaikka toiselta puolelta 
maapalloa, mutta kirjallisuuden saaminen niin kauas saattoikin tuottaa vaikeuk-
sia. Avoimen yliopiston ilmoittautumiskäytännöt ja myöhään ilmestyvät aikatau-
lut mainittiin molemmat yhden vastaajan vastauksessa hidastavana tekijänä. Seu-
raavassa on kaksi esimerkkiä oppimateriaaleihin liittyvistä ongelmista.

Erityisesti tutkintotavoitteiset opiskelijat kokivat, että kurssitarjonta hidasti 
heidän opintojaan. Aineopintoja ei ole tarjolla joka vuosi ja jos ei saa perusopinto-
ja suoritettua tietyssä ajassa täytyy odottaa uuden opintokokonaisuuden alkamista 
ehkä useampikin vuosi. Vähemmän suosittujen kurssien toteutuminen saatetaan 
myös peruuttaa liian vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Kun väylä yliopistoon 
ei ollut auennut, vastaajat kokivat, että opiskelujen jatkuvuus pysähtyi ja opiskeli-
jan täytyi mahdollisesti vaihtaa oppiainetta, jotta saattoi jatkaa yliopistollisia opin-
toja.

− − Sopivien kurssien puute juuri tarvittaessa. Se, että esim. psykologia loppuu 
Helsingissä perusopintoihin ja sosiaalipsykologian aineopinnot jäävät vajaiksi il-
man erillistä hakemusta.  Jotkut kurssit päivällä (työ).Pääsyä yliopistoon aiem-
man korkeakoulun suorittaneelle pyritään selvästi hankaloittamaan( estää pitkä-
tähtäisemmän suunnittelun ja hukkaa aikaa ) (128)

Opiskelijat toivovat joustoja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tällaiset joustot es-
täisivät heidän arvioittensa mukaan opintojen hidastumista, kuten seuraavasta 
kommenteista voi lukea.

 − − Aika usein opiskelujani auttaisi, että esim. kirjallisille töille voisi saada tar-
vittaessa lisäaikaa tai tenttimahdollisuuksia olisi enemmän kuin kolme. Välillä 
minun on pitänyt ilmoittautua uudestaan jollekin kurssille, koska en ole ehtinyt 
lukea tenttiin. Se on hidastanut jonkin verran opintokokonaisuuksien valmiiksi 
saamista. (25)



��0

3. Opiskelumotivaation ja kiinnostuksen puute – ”Vaikea löytää 
motivaatiota kun tuntui, että ei edes oikeasti opiskele.”

Jos opiskelumotivaatio ja kiinnostus oli suurin opiskelua edistävien tekijöiden 
luokka, niin hidastavana tekijänä sen puutteen koki vain 7,8 % vastaajista. Suo-
raan opiskeltavan aiheen kiinnostamattomuudesta kirjoitti vain neljä vastaajaa, 
yleisemmin motivaation tai tavoitteiden puutteesta yhdeksän vastaajaa. Suurin osa 
tähän luokkaan kuuluvista vastauksista käsitteli enemmän väsymystä ja laiskuutta. 
Väsymyksestä puhuminen liittyi myös elämäntilanteeseen ja resursseihin. Nämä 
vastaukset on kuitenkin luokiteltu motivaatiosta kertovaan luokkaan, koska näissä 
vastauksissa opiskelija arvioi opiskelun hidastumisen johtuvan hänestä itsestään. 
Seuraava kommentti kertoo juuri tästä asenteesta. 

Ei ole ainakaan mitään sellaista mikä johtuisi muusta kuin itsestä. (127)

Motivaation merkitys tuli esiin erityisesti vastoinkäymisten kohdalla. Elämäntilan-
ne, monet rinnakkaiset projektit vaativat vastaajien kokemuksen mukaan päättä-
väisyyttä priorisoida opiskelu ja järjestää niin, että aikaa opiskeluun on riittävästi. 
Inhimillistä kuitenkin on, että aina ei jaksa ponnistella. Väsyminen oli vastaajien 
kertomusten mukaan usein seurausta vaativasta elämäntilanteesta ja sitä kautta 
opiskeluresurssien vähenemisestä. Seuraavassa on lainauksia vastaajilta, jotka ko-
kivat syyn opiskelujen hidastumiseen johtuvan itsestään: he arvelivat olleensa vä-
syneitä, laiskoja tai joskus molempia. 

− − Joskus oma iltaväsymys painoi päälle ja englannin kieliset tekstit tuottivat 
todellista työtä! (226)

Laiskuus ja saamattomuus, kirjallisten töiden suhteen varsinkin (37)

Muutamissa vastauksissa näkyi Avoimen opintojen vapaaehtoisuuden kääntöpuo-
li: jos harrastuksekseen opiskelleiden opiskelijoiden kiinnostus aiheeseen lopahti 
ja jos tarvetta suorittaa kurssia ei ollut, kurssi saattoi jäädän kesken, eikä lopetta-
mista koettu edes ongelmana. 

4. Opiskelutaitojen puute – ”Vaikea pysyä pitkäjänteisesti ruodussa.”

Opintojen yliopistollisuus ja opiskelijan elämäntilanne asettavat vaatimuksia opis-
kelutaitoihin. Vastaajista 5 % oli tunnistanut opiskelutaidollisia ongelmia, jotka 
olivat heidän arvionsa mukaan hidastaneet opintoja. Tähän luokkaan luokittelin 
kommentit, jotka liittyivät ajankäytön hallintaan tai suunnitteluun. Kun elämän-
tilanne ja resurssit –luokkaan kuuluvissa vastauksissa vastaajat kokivat olevansa 
elämäntilanteensa armoilla, tähän luokkaan sijoitetuissa vastauksissa ajankäyttö 
nähtiin asiana, jota voi aktiivisesti suunnitella, jos osaa.

Oman ajankäytön turhan optimistinen suunnittelu. (87)
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Oma ajankäyttöni. En ole onnistunut vaaraamaan riittävästi aikaa opiskelulle   
− − (45)

Muutamat vastaajat kertoivat opiskelutaitojen ”ruostumisesta”. Aikaisemmista opin-
noista oli jo kulunut aikaa ja itsenäinen tenttiin lukeminen tai kirjallisten töiden 
tekeminen oli aluksi hidasta. Itsenäinen työskentely vaatii myös systemaattisuutta 
ja suunnitelmallisuutta ja niiden puuttuminen hidasti joidenkin opiskelijoiden mu-
kaan heidän opiskeluaan. Kun opiskelun ohjaus oli koettu vähäisenä tai sitä olisi pi-
tänyt osata itsenäisesti ja aktiivisesti hakea, saattoi opiskelija jäädä pyörimään omien 
ongelmiensa ympärille, eikä kokenut päässeensä opiskelussa eteenpäin. 

− − Sekin, että viimeisistä opiskeluvuosista on aikaa vierähtänyt on tuonut oman 
hidasteensa kun on taas pitänyt opetella opiskelemaan. (300)

Muutamat vastaajat kuvasivat tenttien herättämää jännitystä, jopa kauhua. Myös 
vieraskielinen kirjallisuus tuotti joillekin ongelmia. Näistä vastauksista tulee tun-
ne, että Avoimen opiskelijat samoin kuin yliopisto-opiskelijat ovat paljolti yksin ja 
omien opiskelutaitojensa varassa. Heiltä vaaditaan sellaista itseohjautuvuutta, jota 
kaikilla ei kuitenkaan ole. Kun opiskelutaidot ovat vähäisiä ja opiskelussa tulee 
vastoinkäymisiä, aluksi vahvana ollut opiskelumotivaatio laskee ja opinnot hidas-
tuvat tai keskeytyvät kokonaan. Toisaalta vastaajat olivat kokeneet, että he olivat 
myös kehittyneet opiskelutaidoissaan ja kuvasivat, miten työskentely oli alkanut 
vähitellen sujua.

5. Ei hidasteita – ”Etenen aikataulun mukaan”

Vastaajista 5 % ilmoitti, että opinnot eivät olleet hidastuneet. Nämä opiskelijat 
kertoivat pysyneensä omien suunnitelmiensa tai kokonaisuuden asettamassa ai-
kataulussa. Näyttää siltä, että sekä omat suunnitelmat ja aikataulut että oppimis-
ympäristön yhteiset aikataulut luovat opiskelulle ryhtiä ja tuottavat myös tulosta. 
On myös opiskelijalle helpottavaa noudattaa aikataulua ja tietää, että sillä tavalla 
etenee tasaisesti. 

Opinnot eivät ole hidastuneet missään vaiheessa, vaan olen aina suorittanut kaik-
ki kurssit ajallaan. Vaikka välillä onkin tehnyt tiukkaa oman jaksamisen kannal-
ta, kun töitä on niin paljon. (34)

Myöskään työssäkäynti tai yllättävät tilanteet eivät näiden vastaajien mukaan vält-
tämättä sekoittaneet aikatauluja vaan opiskelija pystyi noudattamaan niitä elä-
mäntilanteen muutoksesta riippumatta. Tällöin opiskelija koki usein opinnot niin 
tärkeiksi, että panosti niihin muidenkin asioiden kustannuksella.

kun opiskelen, opiskelen. Ei niiden etenemistä mikään hidasta. (129)

En ole kokenut minkään asian hidastaneen kasvatustieteen opintojani. Lähin-
nä mielummin muut opinnot ovat hidastuneet kasvatustieteen opiskelun takia. 
(110)
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Opiskelun yhteisöllisyys – tuki opettajilta ja vertaisilta 

Tämän tutkimuksen erityisenä kiinnostuksen kohteena on opiskelijoiden kokema 
yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys määriteltiin tässä tutkimuksessa koostuvan opettajilta 
(ja tuutoreilta) saadusta tuesta ja opiskelijoiden keskinäisestä vertaistuesta. Kvan-
titatiivisessa aineistossa Avoimen opiskelijat olivat kokeneet saaneensa enemmän 
tukea opettajilta kuin perustutkinto-opiskelijat. Opiskelijoiden toisiltaan saama 
tuki oli taas kvantitatiivisen aineiston valossa se opetus−opiskeluympäristön te-
kijä, jonka Avoimen opiskelijat kokivat huonommaksi kuin perustutkinto-opis-
kelijat. 

1. Opetus ja ohjaus edistävänä tekijänä – ”Opettajan tilanneherkkyys
oli ihailtavaa.”

Opettajien merkitystä opiskelun edistämisessä kuvatessaan vastaajat korostivat 
opettajien innostusta ja kannustusta. Kontaktit olivat olleet motivoivia: opiskelijat 
olivat kokeneet saaneensa tukea luennoilla, proseminaareissa ja henkilökohtaisesti 
vastaanotoilla. Vaikka opettajien asiantuntemuskin mainittiin joissain vastauksissa, 
enemmänkin emotionaalinen kannustus sekä henkinen avarakatseisuus oppimis-
ta edistävinä tekijöinä korostuivat. Opettajan toiminnassa opiskelun edistymisen 
kannalta tärkeää oli vastaajien mukaan monipuolinen ja erityisesti positiivinen 
palaute. Tällaisesta opettajan toiminnasta kertovat seuraavat lainaukset.

Luennoitsijat ovat olleet hyviä sos.psykologian osalta. Luennoitsijoiden oma in-
nostus ja tilanne herkkyys sekä taju oli ihailtavaa. Sain paljon uutta ajateltavaa ja 
uusia näkökulmia. Oli ilo todeta, että älykkyyden lisäksi opettajista löytyi viisasta 
avarakatseisuutta, humanismia sekä miellyttävää suhtautumista opiskelijoihin. 
(226)

− − Avoimen yliopiston viestinnän ’vastuuopettajan’ vastaanotolla käynti selkeyt-
ti tavoitteitani. Olisi varmasti pitänyt rohkeammin jo aikaisemmin käydä keskus-
telemassa. (347)

Opetusmenetelmistä erityisesti hyvät luennot, lähiopetus mainittiin tärkeiksi. 
Toisaalta jotkut vastaajat puhuivat ”itselle sopivista opetusmenetelmistä” tai ”mo-
nipuolisista tehtävistä”, jotka edistävät heidän oppimistaan. Opiskelua tukivat 
opiskelijoiden mukaan myös ”erinomaiset tuutorit” ja heidän kanssaan käydyt 
keskustelut sekä tuutorien järjestämät tilaisuudet.

2. Opetus ja ohjaus hidastavana tekijänä – ”Jostain asiasta kysyminen pistää
tunnilla pasmat sekaisin.”

Opetuksen ja ohjauksen puutteeseen tai ongelmiin liittyi 8,8 % vastaajan mukaan 
heidän opintojensa hidastuminen. Vastaukset liittyivät opetuksen sisältöihin ja 
menetelmiin, opettajan toimintaan tai sen puutteeseen, palautteen vähäisyyteen 
tai hitauteen sekä ohjauksen puutteeseen. Kaiken kaikkiaan tieteellisyyttä vaati-
vat tehtävät ja suuret kokonaisuudet olivat vastaajien mukaan opiskelijalle suuria 
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haasteita. Ohjauksen puute aiheutti opiskelijoiden mukaan sekä konkreettisia on-
gelmia tehtävien tekemisessä että vähensi opiskelumotivaatiota.

Jotkut vastaajat kokivat yliopisto-opinnot vaikeiksi ja tieteelliset termit tuotti-
vat ongelmia. Ennakkotiedot saattoivat olla liian vähäiset tai esimerkiksi kielitaidot 
sellaiset, että englanninkielinen materiaali oli ollut liian vaikeaa. Laajat opintojak-
sot ja kirjatentit oli myös koettu yllättävän vaikeina. Työssäkäyville opiskelijoille 
suuriin kokonaisuuksiin valmistautuminen koettiin vaativana, ja se saattoi johtaa 
pintasuuntautuneeseen opiskeluun ja joskus myös epäonnistumiseen. Seuraava 
vastaus keroo tällaisista turhautumisista.

− − Työläät opintojaksot. Turhat englanninkieliset artikkelit tieteellisellä kapula-
kielellä jolloin yhtäaikaa joutuu painimaan substanssin kanssa ja uusien termien 
kanssa.Ihmiselle joka on tekemisissä niiden kanssa vuosikauusia se on iisiä, mutta 
kohtuutonta muille. (342)

Yliopisto-opiskeluun kuuluu itsenäinen tehtävien tekeminen. Varsinkin verkko-
opinnoissa tehtävät ovat kirjallisia ja vaikka opettajalta saa kysyttäessä apua tehtä-
vien tekoon, jotkut vastaajat olivat kokeneet jääneensä ohjeiden kanssa yksin. Aina 
eivät tehtäväksiannot olleet riittävän selviä. 

Seuraavassa vastauksessa pohditaan laajasti Avoimen yliopisto-opetuksen ta-
voitteita. Opiskelijalla on ollut odotus ”saada tietoa”. Kuitenkin opinnot olivat oh-
janneet enemmän tutkimisen taitoihin ja tehtävätkin olleet sen mukaisia. Opiske-
lija oli pettynyt Avoimen opintoihin ja kyseenalaisti opetuksen tavoitteita. Tämän 
vastauksen voidaan tulkita heijastavan tietokäsitystä, jossa faktatieto on olemassa 
ilman, että pohditaan, miten tieto tuotetaan ja miten tieteellinen tieto syntyy.

Haluan tietoa, en taitoa. Avoin yliopisto ei anna tietoa, pelkästään, vaan vaatii 
jopa avoimessa tiettyä taitoa tutkijatavoitteisesti. Ravitsemus on poikkitieteelli-
nen ala, josta on työlästä löytää tietoa. Aloitin opiskelun, jotta saisin lisää tietoa 
ja tiedon lähteitä. Ei kaikista ole tutkijoiksi, eikä tarvitsekaan. Yhteiskunnassa 
tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat puhua ja kääntää selkeälle kielelle tutkijoiden 
saavutukset, joita elonkeinoteollisuus hyödyntää. Kuluttajan ja edellisten juopa 
on syvä.  Olen melkoisen pettynyt opiskelun vaatimuksiin: Tuntuu kuin esseen 
tyyli ja jaottelu on tärkeämpi kuin omaksuttu tieto. Yliopisto on norsuunluutor-
nissa, ainakin vielä. Toivon, hartaasi, että muotoutuu koostettuja tiedon lähteitä 
meikäläisen kaltaisille puhetyöäisille, jotka pystyvät kertomaan tutkittua tietoa 
tavalliselle ihmiselle suomeksi. (470)

Opetusmenetelmistä kritisoitiin lähinnä kirjatenttejä, koska kirjoihin lukeminen 
koettiin yksinäisenä. Lisäksi joidenkin vastaajien mielestä tenttitehtävät olivat ol-
leet sellaisia, että ne mittasivat lähinnä ulkolukua. Joillekin vaatimukset olivat jää-
neet epäselviksi ja se oli vaikeuttanut tenttiin lukemista.

− − Toiveena asioiden paremmalle ymmärtämiselle olisi, että mitään kokonai-
suutta, kuten sosiologian aineopinnot, ei toteutettaisi täysin kirjatentteinä. (Ym-
märrän kyllä resurssien rajallisuuden). (63)
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Luentojen puute aineopinnoissa, yksin lukeminen alkoi jossakin vaiheessa puu-
duttamaan ja arvosanat olivat suht huonoja.  − − (185)

Vastaajien mukaan opiskelua voi hidastaa myös huono opettaja, joka on epämoti-
voitunut opettamaan, liian teoreettinen, vaikeaselkoinen ja häneltä puuttuu kyky 
konkretisoida ja selittää asioita. Huonon opettajan ei ainakaan koettu lisänneen 
opiskelijan motivaatiota tai hän oli jopa saattanut vähentää sitä omalla toiminnal-
laan. Opintoja ei myöskään edistänyt vastaajien mukaan opettaja, joka ei kykene 
luontevaan vuorovaikutukseen opetustilanteessa, vaan hän kokee opiskelijoiden 
kysymykset keskeytyksenä luennoimiselle.

− − Opettajat saisivat olla hieman kannustavampia (toki sellaissiakin mahtuu 
mukaan), mutta pääpiirteittäin jostain asiasta kysyminen pistää tunnilla pasmat 
sekaisin. (188)

− − Surkeat luennoitsijat. Epämotivoituneita pakkopulla professoreita, jotka toi-
voisivat olevansa muualla, kuin luennoimassa ’kakaroille’. Huonot, vanhat mate-
riaalit ja kalvot. Tympääntynyt asenne. (351)

Opettajalta tullut positiivinen palaute oli koettu erittäin tärkeäksi opintoja edis-
täväksi tekijäksi. Jos taas palaute tuli hyvin hitaasti tai sitä ei saanut ollenkaan, 
vastaajat kokivat sen opintoja hidastavana tekijänä. Opiskelijat kokivat pettymystä 
ja arvostuksen puutetta, jos olivat tehneet paljon työtä eivätkä vastaavasti saaneet 
tehtävistään palautetta. Ilman palautetta opiskelijan on vaikeaa arvioida omaa 
suoritustaan ja sitä kautta oppimistaan. Palautteen tärkeydestä kertovat seuraavat 
kommentit.

Mielestäni luennoitsijoiden pitäisi antaa aina palautetta tehdyistä harjoitustöistä, 
esityksistä ja tenteistä erikseen. Ei ole kovin palkitsevaa tehdä yhdellä kurssilla hir-
veästi töitä ja lopputuloksena on yleisarvosana 3. En siis tiedä missä olen onnistu-
nut ja missä epäonnistunut. Numeroiden erittelykin lisäisi motivaatiota. (26)

3. Vertaistuki edistävänä ja hidastavana tekijänä – ”Ryhmä saa tsempin päälle”

Kvalitatiivisesta aineiston edistävistä tekijöistä vertaistukeen liittyi yhteensä 11,3 % 
vastauksista. Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että Avoimen opiskelijan vertais-
tukiverkoston muodostavat toiset opiskelijat (34 kommenttia), läheiset perheen-
jäsenet ja ystävät (14 kommenttia) sekä työyhteisö, johon opiskelija kuuluu (13 
kommenttia).  Yhteisöllisyyteen yleensä edistävänä tekijänä liittyi 4 kommenttia.
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Taulukko 34. Vertaistuki ja yhteisöllisyys opiskelua edistävänä tekijänä 

Luokka Kommenttien määrä

Vertaisryhmä (toiset opiskelijat)
• Kannustavat opiskelutoverit tai ryhmä 
• Toisten opiskelijoiden erilaiset näkökulmat
• Ryhmän yhteiset tavoitteet
• Ryhmätyöt tai yhteistyö

34
(22)

(6)
(4)
(4)

Läheisten antama tuki 14

Työpaikan antama tuki ja arvostus 13

Muu yhteisöllisyys 4

Yhteensä 65

Opintoja hidastavia tekijöitä luokiteltaessa vertaistuki-luokkaan tuli yhteensä 
kahdeksan kommenttia (1,6 %). Näistäkin viisi liittyi vertaistuen puuttumiseen ja 
vain kolme vastaajaa koki vertaistuen tai ryhmän sinällään hidastavana tekijänä. 
Seuraavassa liitänkin vertaistuen puuttumisen osaksi vertaistuen ja yhteisöllisyy-
den opiskelua edistävää vaikutusta. Lopuksi käsittelen myös niitä kolmea vastaus-
ta, jotka tuovat ryhmän käytön haittoja näkyviin.

Opiskelijoiden keskinäinen tuki jakaantui neljään alaluokkaan. Yhteensä 22 
kommenttia kuvasi opiskelutovereiden tai ryhmän kannustusta motivoivana teki-
jänä. Kannustavaa on ylipäätään “mukavat”, “innostavat” opiskelutoverit tai “lois-
tava opiskeluryhmä”. Opiskelutoverit kannustivat antamalla palautetta toisilleen, 
patistamalla tenttiin, monistamalla artikkelinippuja toisilleen tai ottamalla mu-
kaan ryhmään.  Seuraavassa muutama tätä näkökulmaa valaisevaa lainausta:

Kaikki kurssilaiset vetävät yhtä köyttä, eikä ketään syrjitä, vaan kaikki otetaan 
huomioon. Silloin tulee paras oppimistulos. Olen ollut sellaisella kurssilla, jossa 
opiskelijoiden kesken ei synny mitään keskustelua ja se on ikävä asia. (265)

− − hyvä opiskeluryhmä, kun saa palautetta ja tukea kanssaopiskelijoilta, saa 
tsempin päälle ja jaksaa rutistaa. (43)

Tutustumista opiskelutovereihin kaipaa myös eräs opiskelija vastauksessa opintoja 
hidastavista tekijöistä.

− − Jotkut luentosarjat ovat vaatineet 100% läsnäoloa, ja lehtori ei ole päästänyt 
mukaan jos on työmatkan takia kerran poissa. Näissä kursseissa olisi ollut kaipaa-
miani ryhmätöitä, joissa olisi voinut tutustua opiskelijakollegoihin.  − − (434)

Kognitiivista näkökulmaa edustivat kommentit, jotka liittyivät keskusteluihin tai 
näkökulmien erilaisuuteen toisten opiskelijoiden kanssa. Keskustelut toisaalta sel-
kiyttivät omaa ajattelua mutta toisaalta asettivat kyseenalaiseksi omat, ehkä pint-
tyneetkin mielipiteet. Näkökulmia avaavat keskustelut voitiin vastaajien mukaan 
käydä lähiopetustilanteessa tai verkossa. 
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− − Hyvät keskustelut luennoilla ovat selkiyttäneet aihepiiriä ja tehneet teoriatie-
toa konkreettisemmaksi. (302)

Keskustelut opiskeltaviin aiheisiin liittyvistä asioista sekä verkossa kurssitoverei-
den kanssa että ihan oikeassa elämässä tuttavapiirin kanssa. Asioista, joista itsellä 
on ollut hyvinkin vankka mielipide, kuulee ja ymmärtää muitakin näkökantoja. 
Avartaa omaa urautunutta ajattelua. (102)

Myös kognitiiviseen tukeen vertaistuen tärkeänä muotona viittaavat seuraavat 
kommentit, jotka on annettu opintoja hidastaviin tekijöihin liittyvissä vastauk-
sissa:

− − ehkä ajoittain olisin kaivannut opintopiirejä aiheen tiimoilta, sillä asian hah-
mottaminen ryhmässä olisi ollut helpompaa.  − − (302)

− − täysin kirjallisesti suoritettava kurssi(olen kaivannut tosiaan nenä−nenää 
vasten keskusteluja opiskeltavista asioista;  − − (385)

Emotionaalinen ja kognitiivinen vertaistuki eivät ole vastakkaisia vaan saattoivat 
sisältyä erään vastaajan mukaan samaankin vertaistukisuhteeseen:

Olemme opiskelleet yhdessä vaimoni kanssa samat opinnot avoimessa. Näin olem-
me pystyneet tukemaan toisiamme ja keskustelemaan teorioista yms. ajatuksista 
keskenämme. (73)

Yhteisten tavoitteiden merkitys työskentelyä motivoivana tekijänä on yleisesti tun-
nettua, vaikka yliopisto-opiskelussa tätä keinoa käytetään tietoisesti melko vähän. 
Kuitenkin viitteitä siihen oli neljässä vastauksessa. Yhteisistä tavoitteista suoraan 
puhuttiin vain yhdessä kommentissa: 

Tutut/muut opiskelijat kursseilla, yhteiset tavoitteet motivoivat. (118)

Yhdessä vastauksessa viitatattiin ryhmän yhdessä pysymiseen koko opintokoko-
naisuuden ajan ja toisessa yhteiseen aikatauluun ja siihen, että se ryhdistää opin-
toja. Neljä vastaajaa mainitsi ryhmätyöt opintoja edistävinä tekijöinä. Niissä vas-
tauksissa ei ole tarkemmin eritelty, olivatko ryhmän jäsenten erilaiset näkökulmat 
(sosiokognitiivinen aspekti) vai yhteinen tavoite ollut se tekijä, joka oli edistänyt 
opinnoissa etenemistä.

Läheisten tuki opiskeluun (14 vastausta) voi olla emotionaalista, kannustusta 
ja innostamista tai konkreettista, esimerkiksi lastenhoitoa. Suurimmassa osassa tä-
män luokan vastauksissa kuvataan juuri läheisten kannustamista opiskeluun esi-
merkiksi seuraavaan tapaan:

Olemme mieheni kanssa tukeneet toinen toisiamme ja saavuttaneet samat opin-
not. Ilman toisen tukea, emme olisi tässä nyt ja saavuttaneet niin paljon opintoja. 
(372)



���

Äiti on ollut suuri kannustaja ja kertonut eri mahdollisuuksista, niin että olen 
sitten osannut itsekin ottaa selvää asioista.  − − (125)

Mieheni on voinut hoitaa lapsia tenttieni aikana  − − (165)

Työpaikan tuki voi vastaajien mukaan olla rahallista, ajallista tai muuten kannus-
tavaa. Sekä työnantaja että työtoverit voivat tukea opiskelua tarjoamalla joustoa 
työajoissa. Työpaikan tukea opiskelijat kokivat saaneensa, jos saivat luvan käyttää 
työaikaansa tentteihin lukemiseen ja tehtävien tekoon. Jotkut työnantajat tukivat 
opintoja taloudellisesti. Myös töiden vaativuuden lisäämisen eräs vastaaja koki 
työpaikan tukena opinnoille. Lisäksi työpaikka muodosti joillekin opiskelijoille 
tärkeän yhteisön, joka edisti opintoja Avoimessa.

Joustavat työjärjestelyt, mahdollisuus lähteä jo kolmelta töistä luennolle, vaikka 
työaika loppuisi viideltä.  − − (434)

Työskentely eräässä valtion virastossa tilastojen parissa edesauttaa asiaa, omassa 
talossa on monia alan asiantuntijoita ja hyvä kirjasto.  − − (279)

Työpaikoilla myös arvostetaan korkeakoulututkintoja, joskin se voi tulla näkyviin 
myös seuraavalla, käänteisellä tavalla:

Työpaikallani suorittavalle portaalle ei anneta ihmisarvoa. Tavallaan etsin ihmis-
arvoa, eli hyväksyntää. Jos olen suorittanut yliopistossa jotain, minua ei voida 
enää pitää tyhmänä. (359)

Aineiston lähes lopullisen luokittelun jälkeen kävin vielä kertaalleen koko aineis-
ton läpi ja etsin kommentit, jotka tavalla tai toisella edellä mainittujen lisäksi voisi-
vat liittyä opiskelun yhteisöllisyyteen. Kaikki yhteisöllisyyteen liittyvät kommentit 
löytyivät opiskelua edistävistä tekijöistä. Neljästä kommentista yhdessä toivottiin 
ryhmätenttimahdollisuutta, koska vastaajalla oli luki- ja keskittymishäiriö. Sen li-
säksi kolmessa muussa kommentissa voisi olla kyse oppiaine- tai tiedeyhteisöön 
liittymisestä opiskelua motivoivana ja edistävänä tekijänä. Seuraavassa ovat kaikki 
nämä kolme yhteisöllisyyteen liittyvää kommenttia

− − Tunne, että on löytänyt oman alansa.  − − (200)

Parempi kyky kommunikoida teologian saralla,  − − (382)

− − Näin aluksi etäiseltäkin tuntunut teoriatieto (esim. sosiaalipolitiikan yhteis-
kunnallinen tieto) on nivoutunut paitsi ymmärrykseen siitä, mitä on olla kansa-
lainen myös siihen, mitä on tehdä työtä kunnallisella puolella. (64)

Työskentely ryhmässä tai opiskelijaryhmä ei ole ristiriidatonta, koska omat tavoit-
teet, tavat ja rytmi opiskella täytyy sovittaa muihin. Esimerkki tällaisesta koke-
muksesta on seuraava kommentti:

jatkuva muiden odottaminen (238)
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Opiskelijoiden erilaisuus voi olla oppimista edistävä tekijä, mutta usein liian voi-
makkaat erot tai kykenemättömyys sietää erilaisuutta hidastaa tai estää oppimista. 
Tällaista ilmiötä kuvaa seuraava lainaus:

− − Olemme opiskelijoiden kanssa eri aaltopituudella ja opiskelijat näyttävät 
opiskelevan vain opiskelun vuoksi.  − − (468)

Seuraavassa vastauksessa opiskelijoiden erilaisuuden lisäksi suuri ryhmä nähdään 
ongelmana, pyrittäessä oppimista edistäviin keskusteluihin.

− − Omaa motivaatiota on hieman vähentänyt se, että avoimen puolella vies-
tintää opiskelevista on niin suuri osa päätoimisia opiskelijoita. Kun ryhmät ovat 
valtavia, opetus on luentotyyppistä eikä kunnon keskusteluja pääse syntymään. 
Opettajilla ei ole aikaa oppimisen ohjaamiseen, eikä sitä heiltä edes halua vaatia 
kun opiskelijoiden määrä on sadoissa. (198)

Kooste ja vertailu opiskelua edistävistä ja hidastavista tekijöistä

Kun opiskelijoiden käsityksiä opiskeluaan edistävistä ja hidastavista tekijöistä ver-
taillaan (ks. taulukko 35), voidaan havaita, että opiskelumotivaatiolla ja kiinnos-
tuksella on suurin merkitys opiskelua edistävänä tekijänä. Sen sijaan melko harvan 
opiskelijan mukaan opiskelumotivaation tai kiinnostuksen puute hidasti heidän 
opiskeluaan Avoimessa yliopistossa. Oppimisympäristö ja käytännön järjestelyt 
sekä edistivät että hidastivat opiskelijoiden kokemuksen mukaan opintoja. Oppi-
misympäristöjen ja käytännön järjestelyjen kohdalla on haastavaa tuottaa sellaisia 
ratkaisuja, jotka tyydyttäisivät suurta ja kovin heterogeenista opiskelijajoukkoa. 
Kuitenkin opintojen sopiva rytmitys ja organisointi koettiin opiskelua edistävinä 
tekijöinä.  

Opiskelutaitojen koettiin edistävän opiskelua hieman useammin kuin niiden 
puute hidastavan sitä. Sen sijaan elämäntilanne ja resurssit nousivat yli puolella 
vastaajista selitykseksi opiskelun hidastumiseen. Opetuksen ja ohjauksen merkitys 
osana yhteisöllisyyttä koettiin sekä edistävän että hidastavan opiskelua. Viesti oli 
molemmista näkökulmista sama: kannustava ja omasta alastaan innostunut opet-
taja, jolta opiskelija saa riittävästi palautetta, koettiin opiskelua edistävänä tekijä-
nä. Tällaisen ohjauksen puute koettiin puolestaan opiskelua hidastavana tekijänä. 
Myös vertaistuki yhteisöllisyyden toisena näkökulmana oli tämän aineiston va-
lossa olevan pääasiassa opiskelua edistävä tekijä, joskin se mainittiin vain runsaan 
kymmenen prosentin vastauksissa. Sillä, että opiskelu liittyy johonkin opiskelijalle 
mielekkääseen elämänpiiriin, työhön, arkeen, harrastuksiin, toisiin opintoihin tai 
ylipäätään opiskelijan kiinnostuksen kohteisiin, koettiin olevan pelkästään myön-
teinen vaikutus opiskeluun. Tällöin oma yksilöllinen kiinnostus yhdistyy yhtei-
söön liittymiseen. 
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Taulukko 35. Edistävien tekijöiden ja hidastavien tekijöiden vertailu

Edistävät tekijät (n=582) % Hidastavat tekijät (n=514)  %

Opiskelumotivaatio ja kiinnostus 38,3 Opiskelumotivaation tai 
kiinnostuksen puute

7,8

Oppimisympäristö ja käytännön 
järjestelyt

14,1 Oppimisympäristö ja käytännön 
järjestelyt

16,7

Kyky oppia ja säädellä oppimista 11,8 Opiskelutaitojen puute 5

Vertaistuki ja muu yhteisöllisyys 11,2 Vertaistuki tai sen puute 1,6

Opetus ja ohjaus 10,8 Opetus ja ohjaus 8,6

Kontekstuaalisuus 7,6

Elämäntilanne ja resurssit 5,3 Elämäntilanne ja resurssit 55

Ei mitään 0,9 Ei hidasteita 5

Yhteensä 100 Yhteensä 100

�.�.�  Avoimen opiskelijoiden kokemukset hyvästä opetustilanteesta 

Opiskelijoiden kokemukset hyvästä opetustilanteesta muistuttivat paljon toisiaan: 
tietyt, hyvän opetustilanteen peruselementit toistuivat hieman eri tavoin ilmais-
tuina eri vastauksissa. Jotkut vastauksista olivat pitkiä, ja niissä oli eritelty lähes 
kaikkia hyvä opetustilanteen tunnuspiirteitä. Seuraavassa vastauksessa kiteytyykin 
hyvin kaikki ne elementit, joista hyvä opetustilanne aineiston eri vastaajien mu-
kaan koostuu. 

Hyvässä opetustilanteessa on huippuopettaja, joka ymmärtää erilaisia ihmistyyp-
pejä ja oppimistapoja ja soveltaa opetusta sen mukaan. Opettaja on itsekin innos-
tunut opettamastaan aiheesta ja tuo innostus motivoi oppilaita. Hyvä opetustilanne 
koostuu tiiviistä (mutta ei puuduttavan pitkästä) luennosta, jonka aikana opettaja 
valaisee aihetta perusteellisesti ja ymmärrettävästi (esim avataan tieteelliset termit) 
ja mielellään mielenkiintoisesti. Hyvät esimerkit auttavat asioiden mieltämistä ja 
muistamista. Kun aihetta on käsitelty tarpeeksi on mielestäni ihan mielekästä poh-
tia aiheeseen liittyviä kysymyksiä pareittain tai ryhmissä, jolloin on mahdollista lä-
hestyä aihetta useista näkökulmista. Opettaja osaa tuoda käsiteltävän asian mah-
dollisimman eläväksi ja lähelle käytäntöä. Mielestäni on aina myös mielenkiintoista 
kuulla mitä uusia tutkimuksia ja tuloksia aiheesta on saatu. Hyvässä opetustilan-
teessa opettaja pyrkii luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa asioiden kysyminen, kes-
kustelu ja yhteistoiminta on mahdollisimman helppoa. (354)

Seuraavat kaksi lainausta ovat myös tyypillisiä lyhyempiä vastauksia, joissa on kä-
sitelty joitain hyvän opetustilanteen piirteitä:

Mahdollisuus tutustua ennelta opetettavaan materiaalin. Materiaalin täydentä-
minen käytännönläheisin esimerkein ja alan uusimpien tutkimusten avulla kon-
taktiopetuksessa, jolloin mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä asiantunti-
jalle ja myös saada jakaa kokemuksia muiden opiskelijoiden kanssa. (51)
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Hyvä opetustilanne sisältää teoriaopintojen lisäksi käytännön esimerkkejä ja va-
paamuotoista keskustelua aiheesta esimerkiksi ryhmissä. Tämä auttaa linkittä-
mään teoriatiedon osaksi arkitietoa ja tekee opiskelusta mielekkään kokonaisuu-
den. (53)

Yleisesti voidaan sanoa, että hyvän opetustilanteen vuorovaikutteisuus korostui 
vastauksissa. Nämä vastaukset eivät kuitenkaan kerro Avoimen yliopiston opetuk-
sen todellisesta tilanteesta. Joitakin opettajia ja opiskeluryhmiä mainittiin kuiten-
kin nimeltä hyvänä esimerkkinä. Voidaan siis ajatella, että opiskelijoilla oli koke-
muksia hyvistä opetustilanteista, mutta sellaisen toteutuminen oli enemmänkin 
poikkeus kuin sääntö. Suurin ristiriita aineistossa oli juuri opiskelutodellisuuden 
ja ideaalitilanteiden välillä.

Seuraavassa taulukossa on esitelty luokiteltuna opiskelijoiden kokemukset hy-
västä opetustilanteesta sekä se, kuinka moni vastaaja on käsitellyt vastauksessaan 
kuhunkin luokkaan kuuluvia teemoja. 

Taulukko 36. Opiskelijoiden hyvän opetustilanteen kuvauksien luokittelu (N=467)

Hyvän opetustilanteen osatekijä Vastaajien määrä Prosentuaalinen 
osuus vastaajista

Opetusmenetelmät 281 60,2

Opettajan toiminta 183 39,2

Tavoitteet ja sisällöt 121 25,9

Ilmapiiri 65 13,9

Oppimateriaalit 33 7,1

Käytännön järjestelyt 29 6,2

Opiskelijoiden osuus 20 4,3

Oppimisen arviointi 7 1,5

Seuraavaksi käsitellään opiskelijoiden käsitystä hyvästä opetustilanteesta yllä esi-
tellyn luokituksen pohjalta. Luokat käsitellään järjestyksessä suuremmasta pie-
nempään. 

1. Opetusmenetelmät – ”napakka alustus ja näkökulmia avaava keskustelu”

Luokittelin edelleen opetusmenetelmiä käsitelleet vastaukset sen mukaan, mikä ja 
minkälainen vuorovaikutus liittyi hyvään opetukseen. Monipuolinen vuorovaiku-
tus oli opetustilanteessa kaikkein toivottavinta, opettajan yksinpuhelu tai opiskeli-
jan yksintyöskentely vähiten toivottavaa. Taulukosta 37 voidaan nähdä alaluokat.
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Taulukko 37. Opetusmenetelmiä käsitelleiden vastausten luokat ja kommenttien 
määrät

Luokka Kommenttien 
määrä

Prosentuaalinen 
osuus 
kommenteista

Keskusteleva vuorovaikutus sekä opettajan ja 
opiskelijoiden välillä että opiskelijoiden kesken. 
Voi sisältää myös opettajan luennon/alustuksen.

232 82,6

Vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan välillä 21 7,5

Opettajan yksinpuhelu ilman keskustelevaa 
vuorovaikutusta

19 6,8

Itsenäinen työskentely 8 2,8

Ei voi luokitella 4 1,4

Yhteensä 281 100

Yleisin vastaustyyppi oli sellainen, jonka mukaan hyvään opetustilanteeseen tulisi 
kuulua sekä opettajan luento tai alustus että keskustelu opettajan ja opiskelijoi-
den välillä. Useimmiten vielä juuri tässä järjestyksessä: teoreettinen tai käsitteelli-
nen osuus olisi hyvä tulla ensin ja sen jälkeen alkaisi keskustelu, jonka tehtävänä 
on auttaa tiedon sulattelussa, sisäistämisessä, soveltamisessa. Vastaajien mukaan 
oli tärkeää, että opetustilanteessa on sellainen ilmapiiri, joka kannustaa ja haas-
taa keskusteluun. Kysymysten ja keskustelun avulla opiskelijat kokivat saavansa 
selvennystä epäselviin kysymyksiinsä. Lisäksi keskustelun koettiin tekevän näky-
väksi omaa ajattelua ja laajentavan sitä. Keskustelu toisten kanssa tuo vastaajien 
mukaan myös konkretiaa asioihin ja saa sitä kautta aiheen elämään. Keskustelun 
avulla saattaa myös kiteytyä se, mikä asiassa on olennaista. Joissain vastauksissa 
tuli esiin, että ryhmän tuttuus on tärkeä edellytys oppimista edistävälle keskus-
telulle. Seuraavassa on lainauksia tähän luokkaan kuuluvista vastauksista, joissa 
tulee opetustilanteen vuorovaikutuksen eri puolet esille.

Opetus etenee järjestelmällisesti, yleensä opettajan johdolla koska aikaa on vähän, 
mahdollisuus kysymyksiin tai keskusteluun, valmiit luentomuistiinpanot helpot-
tavat (378)

keskusteleva luennointi, tarpeeksi aikaa pyöritellä asioita keskustellen opettajan 
kanssa, ei pelkästään opiskelijoiden välistä keskustelua (379)

Huomioidaan ryhmä ja sen mahdollisuudet oppia. Tarkistetaan opetettavan ai-
heen siirtyminen oppijaan oppimisen näkökulmasta. Ei opeteta liikaa, jolloin kai-
ken oppiminen ei ole mahdollista ja motivaatio kärsii. Materiaali on laadukasta 
ja oppimista tukevaa. Annetaan ryhmäprosesseille tilaa ja käytetään sitä tuke-
maan oppimista. (55)
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Kuten edellisistä lainauksista käy ilmi, hyvän opettajan tulee opiskelijoiden koke-
muksen mukaan osata innostaa keskusteluun mutta myös ohjata sitä. Asian oppi-
misen kannalta oli vastaajien mukaan hyvin tärkeää, että opettaja ohjaa tai johtaa 
ryhmän keskustelua. Opettajan pitää olla jämäkkä, päämäärätietoinen ja tasapuo-
linen puheenjohtaja, jotta keskustelu pysyisi asiassa ja puheliaat eivät pääsisi liikaa 
dominoimaan tai viemään tilaa. Suurin osa vastaajista pitää selkeistä ja hyvin joh-
detuista keskustelutilanteista ”jossa opettaja seuraa tilannetta ja ohjaa sitä oikeaan 
suuntaan”, mutta oli myös niitä, jotka kokevat monipuolisen ja rönsyilevänkin 
keskustelun edistävän oppimista. 

Vastaajat suhtautuivat opetusmenetelmiin kriittisesti. Monissa vastauksissa ko-
rostettiin, että luento tai keskustelu ei ole sinällään hyvä, vaan onnistuakseen siltä 
vaaditaan tiettyjä asioita. Luento kuuluu opiskelijoiden mukaan hyvään opetustilan-
teeseen, jos sen pitäjä on innostunut ja motivoitunut ja luento on selkeä kokonaisuus. 
Materiaalin tulisi tukea luentoa. Jotkut kokivat luennon selkeän jäsennyksen tärkeäk-
si, toiset taas pitivät vapaammasta tyylistä. Myös opettajan äänellä ja ulosannilla oli 
vastaajien mielestä merkitystä luennon onnistumisessa. Tällaisista näkemyksistä 
kertovat seuraavat lainaukset.

Innostunut ja asiansa osaava opettaja, joka pitää luennon, joka sisältää tietoa 
kirjojen tai monisteiden ulkopuolelta ja linkittyy työelämään ja/tai käytän-
töön.(168)

Esim. hyvä audioluento edellyttää johdonmukaisesti etenevän opetuksen ja riit-
tävän rajatun käsiteltävän kokonaisuuden, selväsanaisen ja päämäärätietoisen 
opettajan, tarpeellisen lisämateriaalin toimitettuna ja jaettuna opiskelijoille sekä 
kokonaisuutta palvelevan, kontrolloidun vuorovaikutteisen palauteosion. (291)

Ryhmätyöskentelyn tai -keskustelun laatua pidettiin tärkeänä oppimisen edis-
tämisen kannalta. Vastaajien mukaan keskustelun laatu liittyi mm. siihen, miten 
tasokkaita muut opiskelijat ovat. Oppimiseen koettiin vaikuttavan myös sen, min-
kälaista keskustelua ja käsitysten perustelua tilanteissa vaaditaan. Toisaalta monet 
kokivat Avoimen opiskelijaryhmien heterogeenisuuden myönteisenä, koska se te-
kee opiskelusta Avoimessa arvokasta ja mielenkiintoista. Monet olivat kokeneet 
aktiivisia keskustelutilanteita, mutta vastaajien mukaan ryhmien heterogeenisyys 
tekee keskustelun ohjaamisesta erityisen vaativan. Vuorovaikutteisen opetuksen 
laadusta puhutaan seuraavassa kahdessa vastauksessa.

Ensin opettajan luennointi ja samaan aikaan tai sen jälkeen keskustelua. Hyvät 
ryhmätytöt. Huonosti tehdyt suoraan paperista luetut ja pitkät ryhmätyöt uuvut-
tavia. (293)

Hyvä opetustilanne koostuu luennon, opiskelijoiden seminaarityyppisten alustus-
ten ja ohjatun keskustelun yhdistelmästä. Vaikeinta näyttää olevan saada opiske-
lijat keskustelemaan tai edes joskus väitellen perustelemaan näkemyksiään. Nuh-
jaava hiljaa istuminen ei edistä omaa eikä muiden oppimista. (218)
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Vuorovaikutteiseen opetukseen liittyi opiskelijoiden mukaan myös heidän kuun-
telemisensa. Hyvänä pidettiin opetusta, jossa opettaja ottaa huomioon opiskelijoi-
den lähtötason – ei yli- eikä aliarvioi sitä. Hyvä opettaja kuuntelee huolella opiske-
lijoiden kysymyksiä ja vastaa niihin. Opiskelijat kokivat oppivansa myös toistensa 
kysymyksistä ja niihin saaduista vastauksista. Seuraavissa lainauksissa käsitellään 
opiskelijoiden kuuntelemisesta.

Lähiopetus, jossa opettaja ottaa huomioon opiskelijoidet lähtökohtaiset tiedot 
ja kuulee heidän mielipiteitään. Ei kuitenkaan liian keskusteleva opettaminen. 
(107)

Luento, jossa on riittävän pieni tila ja kuuntelijämäärä, jotta luonteva vuorovai-
kutus luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä voisi hyvin toteutua. Luennoitsija olisi 
aidosti innostunut asiastaan, hänellä olisi selkeä, hauska ja kuuluva opetustapa, 
eikä hän ali- tai yliarvioisi oppilaita. Usein syyllistytään yliarvioimiseen. Asian-
tuntijat sortuvat yleiseen harjaan, että opiskelijat tietävät ja ovat lukeneet lähes 
saman kuin he. (428)

Toiset vastaajat kokivat, että vuorovaikutus opetustilanteessa voi vahvistaa itse-
tuntoa.  Opiskelijat olivat huomanneet keskustelun edistävän heidän osaamistaan 
ja asioiden ymmärtämistä. Jos he vielä olivat saaneet vertaisiltaan palautetta, että 
ovat pystyvät auttamaan toisiaan ajattelun kehittämisessä, se oli vahvistanut itse-
tuntoa oppijana edelleen, kuten seuraavassa lainauksessa kokemusta havainnolli-
sesti kuvataan.

Kun on esimerkiksi keskusteluryhmässä jokin teema, josta jokaisella ryhmän jäse-
nellä on jotain annettavaa muille ja kaikki ovat aktiivisia, niin silloin oppii paljon 
muilta ja heidän kokemuksistaan ja huomaa, että itselläkin on annettavaa muille. 
(161)

Verkko-opetusta kuvattiin useissa vastauksissa ja sitä pidettiin hyvänä opetustilan-
teena. Jotkut jopa sanoivat, että monipuolisesti vuorovaikutusta hyödyntävä verk-
ko-opetus on laadukkaampaa kuin lähiopetus. Verkossa tärkeinä koettiin toiset 
opiskelijat; heidän kanssaan käydään opettavaisia keskusteluja. Opettajan roolista 
verkossa oli kahdenlaisia vastauksia. Toisissa opettajan toivottiin olevan aktiivi-
semmin osallistumassa keskusteluihin. Tällöin esimerkiksi palaute opiskelijalle 
opettajalta tehdyistä tehtävistä saa verkko-opinnoissa tärkeän merkityksen. Toiset 
vastaajat taas kokivat opettajan olevan verkko-opinnoissa sivuroolissa. 

Muutamissa vastauksissa tuotiin esiin, että opettajan läsnäolo tekee opetusti-
lanteesta hyvän. Seuraavassa nämä muutamat kommentit, jotka ainakin minulla 
herättivät vastakysymyksiä: onko olemassa opetustilanteita, joissa opettaja ei ole 
läsnä ja mitä vastaajat läsnäololla tarkoittivat. 

Luento, jossa opettaja on läsnä. (388)

Hyvässä opetustilanteessa opettaja on läsnä ja antaa runsaasti palautetta. (19)
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Keskustelutehtävät ovat olleet tosi hyviä. Opettajan läsnäolo on todellä tärkeää. 
(404)

Edelliset kommentit on luultavasti tulkittavissa siten, että näillä opiskelijoilla on 
kokemusta monimuoto- ja verkko-opinnoista, joissa opettaja on etäällä ja häneen 
ei saa henkilökohtaista kontaktia. Näiden kokemusten valossa he olivat tulleet sii-
hen tulokseen, että opettajan fyysinen tai verkkoympäristössä kirjallinen läsnäolo 
on oppimisen kannalta sittenkin tärkeää.

Pelkästään opettajan ja opiskelijan/opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta 
opetusmenetelmien yhteydessä kirjoitti 21 vastaajaa (7,1 % tämän luokan vasta-
uksista). Tällöin opettajan on opiskelijoiden mukaan hyvä tuntea sekä oppialansa 
että opiskelijat hyvin. Innostunut luento, jossa on paljon esimerkkejä antaa opis-
kelijoille paljon. Vaikka opettaja ei kannusta yhteiseen keskusteluun, kysymykset 
ja palaute opettajan ja opiskelijoiden välillä kuuluvat vastaajien mukaan hyvään 
opetustilanteeseen, kuten seuraavista esimerkeistä voi lukea.

Vastaajissa oli 19 henkilöä (6,8 % tämän luokan vastauksista), jotka pitivät ope-
tusmenetelmistä pelkästään yksisuuntaista luentoa hyvänä opetustilanteena. Hyvä 
luennointi oli heidän mukaansa vaativa laji: opettajan tulee silloin olla innostava, 
motivoiva, perusteellinen, havainnollinen ja ytimekäs. Näissä vastauksissa saattaa 
näkyä myös ajan trendi: vuorovaikutuksen hyödyntämisestä opetustilanteessa on 
tullut yhä yleisempää ja monisuuntaisen vuorovaikutuksen pidetään yleisesti kuu-
luvan hyvään opetustilanteeseen. Muutamat vastaajat ikään kuin hieman anteek-
sipyydellen selittivät kuitenkin pitävänsä luennoista.

Minä arvostan hyvää tarinankertojaa joka ei käytä mitään välineitä vaan äänel-
lään lumoaa kuuntelemaan niin että aika ja paikka unohtuu ja asian omaksuu 
ihan itsekseen. Tällainen luennoitsija X, Y:n yliopisto.(184)

tutkija luennoitsija kertoo oman kokemuksensa kautta esim. tutkimussuunni-
telman tekemisestä, lisäksi käsittelemme lopputuloksen, jolloin työllä on alku ja 
loppu.(244)

Yksisuuntaisen luennon tavoitteita käsiteltiin muutamissa vastauksissa. Niiden 
mukaan yksisuuntaisen luennon tavoite voi mukaan olla se, että opiskelija saa teh-
tyä hyvät muistiinpanot ja opiskelu tähtää asioiden muistamiseen. Yksisuuntainen 
luento voitiin pitää myös ymmärryksen syventäminen käsiteltävästä asiasta. Yksi-
suuntainen luento voitiin kokea hyväksi, jos opettaja pyrkii selventämään asioita, 
tuomaan havainnollisia esimerkkejä niin, että opiskelijoiden ymmärrys asiasta sy-
venee. 

Itsenäinen työskentely kuuluu useiden vastaajien mukaan osana hyvään ope-
tustilanteeseen. Tällaisia ovat erilaiset oppimistehtävät ja esseet, jotka seuraavat 
luentoja tai verkkokeskusteluja ja joista saadaan myös palaute. Kahdeksan vastaa-
jan mukaan pelkästään itsenäiset työt muodostavat hyvän opetustilanteen. Seu-
raavassa on kaksi esimerkkiä siitä, miten itsenäisestä työskentelystä vastauksissa 
kirjoitettiin.
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Opettaja osaa hyvin asiansa ja on innostava ja saa ryhmän hyvin mukaan ope-
tukseen ja keskusteluun. Ryhmä on optimaalisen kokoinen (n. 20 henkeä) ja kes-
kustelu on monipuolisesti argumentoivaa ja käydään jopa vähän kiistelyjäkin ko. 
aiheesta. Opetustilanteita täydennetään välitöillä, esim. jokainen opiskelija kir-
joittaa n. 10 sivua jostakin aihealueeseen liittyvästä teemasta ja näitä tuotoksia 
opponoidaan avoimesti. (336)

Hyvässä opetustilanteessa omaksuu asiat helposti. Koska olen verkko-opetuksessa, 
hyviä opetustilanteita ovat omatoimiset oppimistehtävät. Niissä joutuu sovelta-
maan opittuja asioita.(130)

2. Innostunut ja selkeä opettaja, joka kuuntelee opiskelijoita

Opetustilanteen ilmapiiri johtuu vastaajien mukaan paljolti opettajasta. Opettajan 
toimintaa kuvaavissa vastauksissa tuli esiin, että opettaja vaikuttaa omalla asen-
teellaan, esiintymistavallaan, vuorovaikutustaidoillaan ja –tyylillään siihen, millai-
nen ilmapiiri opetustilanteessa syntyy. Innostus tarttuu, mutta myös leipääntynyt 
asenne opettamiseen välittyy opiskelijoille. Joidenkin vastaajien mukaan opettajan 
motivaatio liittyy sekä hänen innostuneisuuteen aiheesta että motivaatioon toimia 
opettajana Avoimessa yliopistossa.

− − Mieleenpainuvia ovat olleet luennoitsijat, jotka kertovat omasta tutkimukses-
taan ja ovat selvästi itse innostuneita aiheesta ja alasta.  − − (347)

Suurimmassa osassa tämän luokan vastauksista kuvailtiin opettajan toimintaa lä-
hiopetustilanteessa. Kymmenkunta vastausta käsitteli opettajaa verkko-opetusti-
lanteessa ja muutama analysoi opettajan toimintaa monimuoto-opetustilantees-
sa. Lähiopetustilanteessa koettiin tärkeäksi, että opettaja on ilmaisultaan selkeä 
ja looginen ja että hän on ensisijaisesti luennoitsija. Hyvät opetustilanteet ovat 
opiskelijoiden mukaan hyvin valmisteltuja. Lyhyet alustukset tai pidemmät luen-
not muodostavat selkeän kokonaisuuden, jossa on otettu huomioon opiskelijat. 
Hyvissä luennoissa on vastaajien mukaan paljon käytännön esimerkkejä. Myös 
kantava, ei-monotoninen ääni, on tärkeä, jotta opiskelijat jaksavat pysyä iltaope-
tuksessa hereillä. 

Vastauksissa oli myös painotuseroja. Toisissa vastauksissa pidettiin opettajan 
tehtävänä huolehtia siitä, että opiskelijat oppivat ja muistavat oikeat asiat ja oikein. 
Lisäksi tällaisen opettajan tulisi käyttää aikaa tehokkaasti. Toisissa vastauksissa 
painotus oli aktivoivampi: opettajan luento on hyvä, jos se laittaa opiskelijat poh-
timaan ja kyseenalaistamaan asioita. Edellinen opetustapa sellaisenaan voitaisiin 
luokitella opettaja- tai sisältölähtöiseen opetukseen, jossa opettaja on aktiivinen 
ja opetus korostaa sisältöjä, jotka opettaja hallitsee. Jälkimmäinen on enemmän 
opiskelija- tai oppimislähtöinen, jossa laadun kriteerinä on opiskelijan oma ko-
kemus oppimisesta, jota vahvistaa opettajalta tullut palaute. Joissain vastauksissa 
tällainen painotus oli helppo havaita, mutta joissain painotus ei tule vastauksesta 
ilmi. Seuraavassa on muutama opettajalähtöisen opetusnäkemyksen mukainen 
vastaus:
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Opetus on johdonmukaista ja hyvin jäsenneltyä, opettaja tuo esiin sen mihin pyr-
kii ja kertaa pääkohdat ennen ja jälkeen kokonaisuuden sekä pyrkii varmista-
maan, että asia on ymmärretty oikien. (77)

Hyvä opetustilanne on asiantuntevan ja persoonallisen opettajan aikaansaama 
’luomus’. Siinä kommunikointi koetaan tasavertaisena vaikka onkin niin että 
99% ajasta opettaja puhuu ja oppilas ottaa vastaan. Tämä tietysti edellyttää opet-
tajalta ja oppilailta kypsyyttä, jotta tarvittava luottamus syntyy. (397)

Seuraava esimerkki kuvaa opiskelija- tai oppimislähtöistä opettajaa:

Luennoitsija on innostava ja havainnollistaa opettavansa asiat elävästi. Vaikeat 
termit, käsitteet, nimet yms. on esitetty esim. kalvoin. aiheesta käydeen ryhmän 
kesken keskustelua ja epäselvät asiat käydään keskustelun lomassa läpi niin että 
jokainen ne ymmärtää (206)

Luennoijan roolin lisäksi hyvään opetustilanteeseen pyrkivältä opettajalta vaa-
ditaan vastaajien mukaan kykyä olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. 
Hänen tulee pystyä kuuntelemaan opiskelijoita ja heidän kysymyksiään ja osata 
vastata niihin ymmärrettävästi. Opiskelutilanne perustuu opettajan ja opiskelijoi-
den väliseen yhteistyöhön. Kun opetustilanteessa sitten syntyy joko spontaania tai 
opettajan organisoimaa ja ohjeistamaa keskustelua käsiteltävästä teemasta, opetta-
jalta vaaditaan vastaajien mukaan jämäkkyyttä pitää keskustelu aiheessa. Pienryh-
mäkeskustelut ovat vastaajien mukaan hyvin tärkeitä, mutta ne epäonnistuvat, jos 
opettaja ei toimi tavoitetietoisena puheenjohtajana.

Innostava luento tai ryhmätyö, joka vaatii myös jämäkän vetäjän (30)

Hyvä opetustilanne on ennen kaikkea vuorovaikutteinen. Opettaja ohjaa keskus-
telua, mutta opetustilanne on avoin ihmisten omille näkemyksille ja kokemuksille. 
Keskutelua tukee hyvin suunniteltu ja pohjustettu teoriaosuus, jota seuraa luente-
vasti käytännön esimerkit. (372)

Vastauksissa tulee esille toisaalta ideaalinen opetustilanne, joista opiskelijoilla näyt-
tää olevan kokemuksia ja esimerkkejä. Vastaajat ovat kuvauksissaan yhdistelleet 
kokemuksiaan ja luoneet tilanteen, jossa kaikki hyvän opetustilanteen elementit 
olisivat läsnä. Toisaalta vastauksissa kuvaillaan avoimen yliopisto-opetuksen laa-
dultaan vaihteleva todellisuutta.

Opettajan toiminta ja rooli verkko-opetuksessa painottuu hieman toisella ta-
valla kuin lähiopetuksessa. Verkko-opetus perustuu paljolti oppimistehtäviin sekä 
verkossa käytävään keskusteluun. Vastaajien mukaan opettajan rooli verkossa on 
osallistua sopivan aktiivisesti keskusteluun johdattelemalla, kommentoimalla ja 
tekemällä kysymyksiä. Toinen keskeinen tehtävä verkko-opettajalla on palaut-
teen antaminen. Vastaajat kokivat tärkeäksi, että palaute tulee mahdollisimman 
nopeasti ja mielellään yksilöllisesti. Verkko-opetuksessa yleisesti käytössä oleva 
yhteispalaute ei ole kaikkien opiskelijoiden mukaan riittävä. Palaute ei ole vain 
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verkko-opettajan tehtävä, vaan tuli esiin myös lähiopetukseen liittyen, esimerkiksi 
seuraavan lainauksen tapaan.

Keskustelua herättävä ja siihen motivoiva luento. Henkilökohtainen tai pienryh-
missä annettava suullinen palaute (251)

3. Tavoitteet ja sisällöt – ”Opiskelijat pakotetaan ajattelemaan.”

Opetuksen tavoitteita ja sisältöjä käsitteli yhteensä neljäsosa vastaajista. Hyvä ope-
tustilanne ohjaa vastaajien mukaan kriittiseen ajatteluun. Se laittaa opiskelijat poh-
timaan, pakottaa heidät perustelemaan omia näkökantojaan. Opettajan näkökannat 
sekä toisten opiskelijoiden kanssa käytävä keskustelu avaa ”uusia uria” ajattelulle. 
Hyvä yliopistollinen opetus perustuu myös tutkimustietoon ja siinä käsitellään tut-
kimuksellista suhtautumista tietoon. Yliopisto-opetuksen kriittisyyttä ja tutkimuk-
sellisuutta korostavista tavoitteista ovat esimerkkeinä seuraavat lainaukset.

Aiheesta kiinnostunut opettaja pistää opiskelijat miettimään yhteiskunnallisia 
ilmiöitä tieteen käsitteistön kautta. Opiskelun mielestäni tulee olla haasteellista. 
(269)

Asiasta annetaan tietoa, tieto sidotaan johonkin viitekehykseen − ei siis tarjoilla 
absoluuttisena totuutena, vaan tietynkaltaisena ymmärryksenä jostain määritel-
lystä aiheesta tietyssä kontekstissa. Kontekstia vaihtamalla asiaa voidaan tarkas-
tella monesta eri näkökulmasta − avartaen, monipuolistaen ajattelua ja luomalla 
näin rakentavaa kriittistä ajattelua. (64)

Hyvä opetustilanne ohjaa opiskelijoiden mielestä myös ymmärtämään laajempia 
kokonaisuuksia. Se linkittää aikaisemmin luettua, auttaa yhdistämään pirstaleista 
tietoa. Vastaajat kokivat, että ymmärrys syntyy, jos opettaja osaa selittää asioita ja 
käsitteitä tarpeeksi selkeästi. Myös toisten opiskelijoiden kanssa käytävällä keskus-
telulla koettiin olevan ymmärrystä syventävä merkitys. 

Pääosassa tavoitteita ja sisältöjä käsittelevissä vastauksissa ymmärrys näytti 
liittyvän teorian ja käytännön suhteeseen. Hyvä opetustilanne linkittää teoriaa ja 
käytäntöä ja tässä linkityksessä sekä opettaja että toiset opiskelijat ovat keskeisessä 
asemassa. Vastaajien mielestä hyvä opettaja antaa havainnollisia esimerkkejä ja si-
ten kytkee teoreettista ajattelua käytännön esimerkkeihin. Opiskelijoiden välinen 
sekä opettajan ja opiskelijoiden yhteinen keskustelu kuitenkin vielä rikastaa ja sy-
ventävää opettajan esiintuomaa teoreettista ja käytännöllistä tietämystä. 

Hyvä opetustilanne sisältää teoriaopintojen lisäksi käytännön esimerkkejä ja va-
paamuotoista keskustelua aiheesta esimerkiksi ryhmissä. Tämä auttaa linkittä-
mään teoriatiedon osaksi arkitietoa ja tekee opiskelusta mielekkään kokonaisuu-
den. (53)

Keskusteleva. Liittyy käytäntöön eikä jää liikkumattomaksi tiedoksi. Ymmärtävä 
ja kokonaisuuteen keskittyvä. (292)
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Opiskelijoilla on kokemusta siitä, että ymmärtämistä tukeva opetus synnyttää oi-
valluksia ja ahaa-elämyksiä. Opetuksessa ei heidän mukaansa saa antaa pelkästään 
valmiita vastauksia, vaan sen tulisi aktivoida opiskelijoita ajattelemaan ja samalla 
ottamaan vastuun omasta opiskelusta ja oppimisesta. Tällainen aktivointi ei kui-
tenkaan välttämättä vaadi opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, vaan jotkut 
opiskelijat pitävät juuri itsenäisestä pohdiskelusta ja omien ajatusten kehittelystä, 
jota hyvä, luentomainen opetus edistää. Vaikka ajatteluun aktivoiva opetus olisi 
ihanteena, seuraavasta lainauksesta voidaan lukea, että todellisuus ei vastaa lähes-
kään aina tätä ihannetta.

Käsiteltävä aihe on mielekäs ja liittyy joko työhön (esim. opettajan) ja ajankoh-
taiseen tieteelliseen keskusteluun; opetuksen vetäjä tietää aiheesta ja on innostu-
nut siitä; ilmapiiri positiivinen, innostunut ja dialoginen, kannustaa opiskelijoita 
ottamaan osaa ja kannustaa myös omien kognitiivisten prosessien syntymiseen. 
Nyt ote ja ilmapiiri oli hiukan koulumainen ja alistunut, mikä oli pieni yllätys 
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa  − − Valitettavasti. (466)

Joidenkin vastaajien mukaan yliopisto-opiskelun tulisi ohjata suhtautumaan tie-
toon kriittisesti. Lisäksi on tärkeää, että heille syntyy mielekkäitä oppimiskoke-
muksia, jossa kokonaisuuksien ymmärrys ja syvälliset oivallukset ovat keskeisiä. 
Aineistossa oli kuitenkin myös toisen tyyppisiä tavoitteiden ja sisältöjen kuvauk-
sia. Niissä opettajalla on tilanne jämäkästi hallinnassa. Hän kertoo asiat selkeästi, 
tiivistää ytimekkäästi. Sitten opettaja kertoo käytännön esimerkkejä ja vastaa opis-
kelijoiden kysymyksiin tehokkaasti. Nämä vastaukset sopivat enemmän organisoi-
tuneeseen tai pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan. Tällaista vastaustyyppiä 
edustaa seuraava lainaus.

Monissa vastauksissa puhuttiin sopivasta tietomäärästä käytettävissä olevaan ai-
kaan nähden. Vastaajat korostivat, että opettajan tulee osata rajata tietomäärä sopi-
vasti, ”Ei opeteta liikaa − −”. Tällöin opiskelijat kokevat, että pystyvät omaksumaan 
keskeiset asiat ja ne ehditään käydä läpi rauhallisesti ja pohdiskellen. Tavoitteita ja 
sisältöjä käsittelevissä vastauksissa lähes kaikissa kommentoidaan teoreettisia ja käy-
tännöllisiä tavoitteita. Noin 15 %:ssa vastauksista painotettiin joko teoreettisia tai 
käytännöllisistä tavoitteista. Loput 85 % vastauksista puhuttiin teorian ja käytännön 
linkittämisen tärkeydestä. Sitä kautta opiskelijalle syntyy elävää tietoa, jolla on hä-
nelle merkitystä ja joka tuottaa oivalluksia. Vastaajien mukaan on tärkeää erilaisten 
näkökulmien esille tuominen ja ymmärtäminen sekä teoreettisten mallien sovel-
taminen erilaisiin arjen tai työelämän ongelmiin. Seuraavassa on kaksi tyypillistä 
vastausta teorian ja käytännön hedelmällisestä yhdistämisestä opetuksessa.

jossa teoria yhdistetään käytännön esimerkkeihin ja jossa opiskelijat ’pakotetaan’ 
ajattelemaan ja perustelemaan omat näkökantansa, ryhmäkoosta riippuen esim. 
keskustelun tai ryhmätöiden avulla, eli siis yleensä opetustilanteet, joissa opiskelija 
EI ole passiivinen kohde, johon yritetään ’kaataa’ tietoa (63)

Se on kun luennoitsija selittää jonkin asian kolmannesta tai useammasta näkö-
kulmasta katsoen. Tai arkeen soveltaminen. (68)
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4. Ilmapiiri – kannustava ja haastava

Innostavan, kannustavan, rohkaisevan ja keskustelua herättävän ilmapiirin merki-
tyksen hyvälle opetustilanteelle nosti esiin 13,9 % vastaajista. Tällaisen ilmapiirin 
luojana opiskelijat näkevät opettajan, jonka käytöksestä innostus ”paistaa läpi”. 
Motivoitunut asenne tempaa myös opiskelijat mukaan aiheeseen ja innostus tart-
tuu. Tilannetta voidaan kuvata innostuksen myönteisellä kehällä, jossa opettajan 
innostus sytyttää opiskelijoiden innostuksen ja edelleen tämä innostaa opettajaa 
antamaan parhaansa. Vaikutusta kuvataan myös käänteisillä esimerkeillä, opiske-
lijoita väheksyvää opettajaa ei koeta kannustavana. Seuraavassa vastauksessa kuva-
taan opetustilanteen ilmapiiriä sekä positiiviselta että negatiiviselta kannalta.

Luentomuotoinen opetus, jossa luennoitsija on itsekin silminnähden innostunut 
opetettavasta asiastaan. joillakin luennoitsijalla näkyy, että tekee työtä vain an-
saitakseen elantonsa, on kiire kotiin ja jotenkin vähän väheksyy kuulijoita. (153)

Opiskelijoita myös motivoi asiantunteva opettaja, joka on valmistautunut opetuk-
seen hyvin. Opettaja voi lisäksi herättää opiskelijan uinuvan kiinnostuksen avaa-
malla aihetta opiskelijalle uudella ja yllättävällä tavalla. Lisäksi tärkeä tekijä, joka 
joillain vastaajilla liittyi innostuneeseen ilmapiiriin, on innostunut ja keskusteleva, 
väitteleväkin ryhmä. Pääasiassa näissä vastauksissa kuvattiin opettajan kykyä saa-
da keskustelua aikaiseksi, ylläpitää ja ohjata sitä niin, että koko ryhmä aktivoituu. 
Oppimiseen kannustava ryhmähenki voi kuitenkin syntyä myös ilman opettajan 
myötävaikutusta. Kaiken kaikkiaan vastaajien mukaan ryhmän ilmapiirillä on 
erittäin keskeinen vaikutus opetustilanteen onnistumiseen. Seuraavassa on tästä 
ilmiöstä hyviä esimerkkejä.

Lähiopetus, jossa vetäjänä on innostunut ja osaava luennoitsija. Keskusteleva il-
mapiiri, mutta selkeästi suunniteltu tilaisuus, jolla on tavoite, joka on selvä sekä 
opiskelijoille että luennoitsijalle. (418)

Hyvät keskustelut kurssilaisten kanssa kimuranteista asioista − − olen saanut kuu-
lua hyvään ryhmään!!!! Muilta olen saanut ammentaa todella paljon.. ja muukin 
materiaali on ollut LOISTAVAA!! (178)

Oppimista edistävää ilmapiiriä kuvailtiin vastauksissa myös avoimeksi, kannus-
tavaksi ja rohkaisevaksi. Tällöin opettaja on kiinnostunut opiskelijoista ja kuun-
telee heitä, jos mahdollista kaikkia opiskelijoita. Opiskelijat kokivat tärkeäksi, että 
opettaja pystyy asettumaan opiskelijan asemaan ja luomaan sellaisen opetustilan-
teen, jossa opiskelijat uskaltavat kysyä, ilman, että heidän tarvitsee pelätä tulevansa 
nolatuksi. Myös kriittisiä kommentteja voidaan esittää puolin ja toisin, mutta se 
tehdään siten, etteivät opiskelijat tai opettaja koe saaneensa arvostelua. 

Myös opetustilanteen riittävä turvallisuus tuli esiin joissakin vastauksissa. 
Opiskelijat olivat kuitenkin erilaisia sen suhteen, minkä kokevat turvalliseksi. Pie-
ni ryhmä koettiin yleensä suurempaa turvallisemmaksi. Toisille opettajan johdon-
mukaisuus, selkeys ja vuorovaikutustilanteen hallinta loi turvaa.
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Tärkeintä on, että tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi ja opiskeluympäristö 
on sellainen, että uskaltaa avata suunsa ja tietää, että omat näkemykset otetaan 
vakavasti. Silloin pystyy keskittymään ja omaksumaan uusia asioita parhaiten ja 
on motivoitunut. Pieni ryhmä on parempi kuin suuri.  − − (450)

Ilmapiiriin ja vuorovaikutteisuuteen liittyi sama ideaalitilan ja todellisuuden väli-
nen ristiriita, mikä on aikaisemminkin jo tullut esiin. Vaikka keskusteleva ilmapiiri 
koettiin innostavana, siinä on myös omat riskinsä. Opiskelijat olivat kokeneet esi-
merkiksi dominoivien opiskelijoiden vieneen kaiken tilan opetustilanteessa. Kes-
kustelun laatu saattaa kärsiä, jos opiskelijat alkavat puhua aiheen vierestä. Vaikka 
ideaalina näissä vastauksissa on innostunut, vuorovaikutteiden ja keskusteleva il-
mapiiri, niin tulos voi olla – ja usein onkin − muutaman aktiivisen opiskelijan 
ja opettajan välinen keskustelu, jossa koko ryhmä ei löydä yhteistä aaltopituutta. 
Seuraava esimerkki on tässä aineistossa tyypillinen kuvaus tällaisesta tilanteesta.

Pidän luennoista joissa on keskusteleva ilmapiiri ja että käsiteltävät asiat linki-
tetään nyky-yhteiskunnassa esillä oleviin asioihin. Miten asia liittyy meidän ai-
kaan ja ongelmiin. Kasvatustieteen luennoilla on keskusteltu paljon eri asioista. 
Ainut valittamisen aihe (johon ei oikein voi vaikuttaa) on meidän kurssillamme 
muutamat yksittäiset henkilöt jotka ovat aivan jatkuvasti äänessä. Välillä jopa 
enemmän kuin luennoitsija. Luennoitsijan ei pitäisi antaa muutaman henkilön 
dominoida jatkuvilla kommenteilla kurssia (varsinkin jos kommentit ovat  aiheen 
vierestä). Tosin luennoitsijankaan on varmaan vaikea kehoittaa aikuista ihmistä 
olemaan hiljaa. (403)

Jos edellistä ilmapiiriä voisi luonnehtia innostuneeksi ja sopuisaksi keskusteluksi, 
seuraavassa lainataan vastauksia, joiden mukaan haastava ja provosoiva ilmapiiri 
edisti oppimista. Elävää keskustelua, jopa väittelyä syntyy ja siinä voi olla tunnetta-
kin mukana. Tällaisessa ilmapiirissä opiskelijoita ei päästetä vähällä, eikä tulokse-
na ole aina heti hyvä mieli, mutta pidemmän päälle uusien ajatusten syntyminen.

Kiihkeä keskustelu jossa ohjaaja johtaa keskustelua (79)

Aiheesta innostunut kokenut luennoitsija, joka todella välittää opikselijoista ja 
myös haastaa heidät. Provosoi hiukan, laittaa porukan elämään. Pohtimaan. 
Ottamaan kantaa. Esimerkkinä aivan loistava luennoitsija prof X, valtava sub-
stanssi, persoona ja kyky haastaa opiskelijat eikä päästää heitä vähällä. Todella 
loistavaa!!!!! (119)

5. Oppimateriaalit ja käytännön järjestelyt

Vastaajista 7,1 % pohti oppimateriaalien merkitystä hyvässä opetustilanteessa. Op-
pimateriaalit tukevat heidän mukaansa itseopiskelua sekä opetustilanteen tai lu-
ennon seuraamista. Hyvät oppimateriaalit ovat selkeitä ja lukijaystävällisiä. Niihin 
voi tutustua jo ennen opetustilannetta ja toisaalta niistä voi opetustilanteen jälkeen 
syventää osaamistaan. Pääosa vastaajista käsittelee kontaktiopetuksen yhteydessä 
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käytettävää oppimateriaalia. Suurin osa näistä vastaajista pitää hyvänä, että luen-
tomateriaalit olisivat saatavissa jo ennen opetuksen alkua verkosta tai ne jaettaisiin 
lähiopetustilanteessa. Tällöin muistiinpanot voi tehdä luentomonisteeseen, eikä 
kaikkea tarvitse kirjoittaa. Pääkohdat sisältävät luentoesitykset, jotka sisältävät myös 
kaavioita ja kuvia kuuluvat hyvään vastaajien mukaan opetustilanteeseen.

− − Parhaiten opin asioita, kun saan ensin yksin ja rauhassa tutustua aineistoon, 
jonka jälkeen voin tarkistaa opettajlta hämäriksi jääneet seikat.  − − (147)

Motivoitunut ja innostava opettaja, jolla on laaja kokemus opettamastaan asi-
asta, luennoi, käyttäen hyväksi jaettua korkeatasoista materiaalia, joka tukee ja 
auttaa jäsentämään luennoitua asiaa.  − − (123)

Käytännön järjestelyjä käsittelevät vastaukset (6,2 % vastaajista) liittyivät joko ryh-
män kokoon tai opetustiloihin. Jos vastaajat mainitsivat jotain ryhmän koosta, niin 
heidän mukaansa pieni 10−20 hengen ryhmä on optimaalinen. Kohtuullisen ko-
koinen ryhmä takaisi paremmin turvallisen ja keskustelevan ilmapiirin syntymisen. 
Jokainen opiskelija saa myös enemmän opettajan huomiota osakseen ja vastauksia 
yksilöllisiin kysymyksiinsä. Lisäksi vastaajat puhuivat opetustilojen merkityksestä: 
niiden pitäisi olla sopivan kokoisia, hyvin ilmastoituja ja tuolit saisivat olla pehmus-
tettuja. Iltaopiskelussa riittävät tauot takaavat opetustilanteen onnistumisen. Seu-
raavassa on muutamia käytännön järjestelyihin liittyviä lainauksia.

Luento, jossa on riittävän pieni tila ja kuuntelijamäärä, jotta luonteva vuorovai-
kutus luennoitsijan ja opiskelijoiden välillä voisi hyvin toteutua.  − −  (428)

− − Iltaisin luennoilla pitäisi pitää taukoja, muuten ei jaksa seurata hyvääkään 
puhujaa.(347)

6. Opiskelijoiden osuus – ”Opiskelijat keskustelevat asiallisesti ja kuuntelevat 
kiinnostuneina”

Vastaajista 4,3 % mainitsivat opiskelijoiden vastuun hyvän opetustilanteen to-
teutumisessa. Eri vastauksissa tuli hieman eri puolia opiskelijan vastuusta esille. 
Ensinnäkin opiskelijoiden tulisi olla riittävän virkeitä: opiskelijoiden vireystila 
vaikuttaa opetustilanteen tunnelmaan. Toiseksi heidän tulisi olla motivoituneita 
opiskelemaan, vaikka opettajan motivaatio vaikuttaa myös opiskelijan motivaa-
tioon. Kolmanneksi opiskelijoiden tehtävänä on näiden vastaajien mukaan ottaa 
vastuu omasta opiskelustaan. Neljänneksi heidän tulee valmistautua opetustilan-
teeseen ja toimia tilanteen tavoitteita edistäen. Jos opiskelijat ovat virkeitä, moti-
voituneita ja valmistautuneita opetustilanteeseen sekä kantavat vastuuta omasta 
oppimisestaan, he muodostavat opiskeluryhmän, joka parhaimmillaan edelleen 
vahvistaa ryhmän jäsenten oppimista ja kannustaa opiskelemaan. 

− − Hyvään tilanteeseen kuuluu tietysti myös se, että opiskelijat ovat virkeitä ja 
motivoituneita oppimaan.  − − (31)
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− − Hyvässä opetustilanteessa opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja 
opettaja mahdollistaa (141)

Luento, jossa keskustellaan aiheesta ja johon opiskelijat ovat valmistautuneet tai 
tutustuneet etukäteen. (43)

7. Oppimisen arviointi – ”tentit ovat huonoja”

Oppimisen arviointia käsitteli seitsemän (1,5 %) vastaajaa. Erilaiset oppimistehtä-
vät tai luentopäiväkirjat koettiin hyvinä oppimisen arvioinnin tapoina. Samoin oli 
tärkeää, että opiskelijat saavat tehtävistään joko suullista tai kirjallista palautetta. 
Sekä yksilöllinen palaute että asian käyminen läpi keskustellen ryhmässä koettiin 
hyväksi.

− − Hyvällä luennolla luennoitsija osaa asian niin hyvin, ettei hänen tarvitse 
paukuttaa ppt-slideja tai kalvoja vaan osaa avata olennaisia asioita opiskelijoille, 
yhdistää asioita käytännön elämään ja harjoitukset edistävät oppimista. Tenttiin 
luetut asiat eivät jää mieleen: tentti on mielestäni huonoin opetusmuoto.(366)

Verkossa palaute erittäin tärkeä. Tenttiessä kurssin opettaja voisi haastaa kurssiin 
osallituvia muutamilla kysymyksellä pohtimaan tenttikirjojoissa olevia asioita. 
Myös tentin jälkeen olisi tärkeää saada palautetta tenttivastauksestaan kirjallise-
na. Nyt palaute tulee pelkästään numerona. (111)

Kuvassa 5 on koottu hyvän opetustilanteen malli, jossa ovat kaikki edellä mainitut 
hyvän opetustilanteen osat. Nuolilla on osoitettu osien väliset suhteet.

Kuva 5. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemukset hyvästä opetuksesta.

Oppimateriaalit
Tukee tavoitteita ja sisältöjä
Selkeys ja kiinnostavuus
Hyvä saatavuus

Oppimateriaalit
Tukee tavoitteita ja sisältöjä
Selkeys ja kiinnostavuus
Hyvä saatavuus

Sisältö
selkeät kokonaisuudet

Sisältö
selkeät kokonaisuudet

Opetusmenetelmät
tiivis ja innostava alustus/luento
vuorovaikutteisuus

Opetusmenetelmät
tiivis ja innostava alustus/luento
vuorovaikutteisuus

Opiskelijat
motivaatio
valmius vuorovaikutukseen
ennakkotiedot: kokemus- ja 

teoriatieto

Opiskelijat
motivaatio
valmius vuorovaikutukseen
ennakkotiedot: kokemus- ja 

teoriatieto

Arviointi
monipuoliset menetelmät
opiskelija saa palautetta 

oppimisestaan

Arviointi
monipuoliset menetelmät
opiskelija saa palautetta 

oppimisestaan

TAVOITE
kriittisyyden 

kehittyminen
teoreettiset ja 

käytännölliset

TAVOITE
kriittisyyden 

kehittyminen
teoreettiset ja 

käytännöllisetvuorovaikutteisuus
oppimistehtävät
vuorovaikutteisuus
oppimistehtävät

teoriatieto
heterogeeniset ryhmät

teoriatieto
heterogeeniset ryhmät

Opettaja
asiantuntija
kyky tiivistää olennainen
opetusmenetelmien hallinta
taito olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa
taito organisoida opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, 
”napakka puheenjohtaja ja tiimijohtaja”

Opettaja
asiantuntija
kyky tiivistää olennainen
opetusmenetelmien hallinta
taito olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa
taito organisoida opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, 
”napakka puheenjohtaja ja tiimijohtaja”

Ilmapiiri
innostava ja kannustava
haastava ja provosoiva
keskusteleva

Ilmapiiri
innostava ja kannustava
haastava ja provosoiva
keskusteleva

käytännöllisetkäytännölliset



���

5.5 Tarkastelu

�.�.�  Avoimen ja perustutkinto-opiskelijoiden kokemukset ja niiden erot 

Tutkimuksessa havaittiin Avoimen opiston opiskelijoiden ja perustutkinto-opis-
kelijoiden välillä selkeä ja systemaattinen ero: Avoimen opiskelijat kokivat ope-
tus-opiskeluympäristöt vertaistukea lukuun ottamatta myönteisemmin kuin 
perustutkinto-opiskelijat. Lisäksi heidän lähestymistapansa oppimiseen olivat 
enemmän tieteellisiä, ymmärtäviä ja organisoituneita sekä vähemmän pintasuun-
tautuneita kuin perustutkinto-opiskelijoilla keskimäärin. Eroja ei selitä juurikaan 
tieteenala tässä aineistossa, vaikka tuloksia on siitä, että ihmistieteilijät ovat kes-
kimäärin syväsuuntautuneempia kuin luonnontieteilijät (Entwistle & Ramsden, 
1983; Lonka & Lindblom-Ylänne 1996; Smith & Miller 2005.) Eroja ei selitä myös-
kään sukupuoli. Sen sijaan ikä näyttäisi selittävän ainakin lähestymistavoissa il-
menneitä eroja. Ryhmien välistä vertailua iän suhteen ei voitu jatkaa, koska perus-
tutkinto-opiskelijoista ei ollut ikätietoja olemassa. Oletettavaa kuitenkin on, että 
perustutkinto-opiskelijat ovat keskimäärin nuorempia kuin Avoimen opiskelijat. 
Opetus−opiskeluympäristö-mittarin summamuuttujista jätettiin pois Internetin 
merkitystä mittaava kysymys, koska se ei sopinut valittuun faktoriratkaisuun ja 
väittämää käsiteltiin erikseen. Avoimen opiskelijat kokivat Internetin keskimäärin 
tärkeämmäksi välineeksi kuin perustutkinto-opiskelijat. Internet saattaakin toimia 
yliopistoyhteisöä korvaavana tiedonkulun välineenä Avoimen opiskelijoille. Lisäk-
si Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa toteutetaan pelkästään verkkotyös-
kentelyyn perustuvia että ns. sulautettuja kursseja. Verkon käyttö kuuluukin luon-
tevana osana opiskeluun Avoimessa yliopistossa, ja luultavasti myös siksi Avoimen 
opiskelijat pitävät Internetiä tärkeämpänä kuin perustutkinto-opiskelijat.

 Lähestymistavalla oppimiseen ja opiskeluun on vaikutusta kokemuksiin opetus
−opiskeluympäristöistä: mitä tieteellisempi lähestymistapa on, sitä myönteisemmin 
opiskelija kokee opiskeluympäristön. Hän pystyy ehkä hyödyntämään yliopistollista 
ympäristöä paremmin. Tämä tulos esiintyy sekä koko aineistossa että pelkästään 
Avoimen aineistossa. Samaan tulokseen ovat päätyneet myös Parpala ym. (2009a).

Kun verrattiin valtiotieteellisen tiedekunnan aineiden ja kasvatustieteellisten tie-
dekunnan aineiden opiskelijoiden kokemuksia opetus−opiskeluympäristöistä keske-
nään, tulokset olivat samansuuntaisia kuin koko aineistossakin. Kuitenkaan erot eivät 
olleet tilastollisesti niin suuria ja merkitseviä kuin koko aineistossa. Näyttää siis siltä, 
että tieteenalojen vaikutuksen eliminoiminen aineistossa vähentää jonkin verran Avoi-
men aineiston ja perustutkinto-opiskelija-aineiston välisiä eroja. Kokemuksiin opetus
−opiskeluympäristöistä tieteenalalla näytti pääsuuntaisesti olevan vaikutusta vain vä-
hän, poikkeuksena käyttäytymistieteellisen tiedekunnan osalta Opettajilta saatu tuki  
-summamuuttuja, jossa ryhmien keskiarvot eivät aineiston sisällä eronneet juuri-
kaan toisistaan eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Opiskeluun ja oppimiseen 
liittyvien lähestymistapojen osalta tieteenalan vaikutus aineistossa on suurempi. 
Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmat tulokset eri tieteenalojen opiske-
lijoiden välisistä eroista: kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat ovat keskimää-
rin syväsuuntautuneempia kuin luonnontieteiden opiskelijat (Entwistle & Ramsden 
1983; Lonka & Lindblom-Ylänne 1996; Smith & Miller 2005; Parpala ym. 2009b).
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Koska Avoimen opiskelijat arvioivat oman lähestymistapansa keskimäärin kor-
keammaksi kuin perustutkinto-opiskelijat, osa opetus−opiskeluympäristön koke-
miseen liittyvistä eroista voidaan selittää opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun 
lähestymistavoilla. Syynä Avoimen opiskelijoiden lähestymistapojen korkeampiin 
pistemääriin on todennäköisesti Avoimen opiskelijoiden korkeampi ikä ja kou-
lutustausta. Nämä muuttujat selittivät Kivilehdon (2007) tutkimuksen mukaan 
eniten lähestymistapoja oppimiseen: mitä vanhempi ja korkeammin koulutettu 
opiskelija oli, sitä syväsuuntautuneemmin hän lähestyi opiskeluaan. Ongelmallista 
kuitenkin on, että lähestymistapojen arvio perustuu itsearvioon. Avoimen opiske-
lijoilla voi olla tässä suhteessa enemmän positiivista harhaa omasta opiskelustaan 
kuin perustutkinto-opiskelijoilla. Richardssonin (2004) mukaan Lähestymistavat 
opiskeluun ja oppimiseen –mittarin käyttö sosiaalisesti heterogeenisella ryhmällä 
on ongelmallista. Vaikka mittaria on kehitetty sitten 1970-luvun, se nojautuu vie-
lä paljolti sen vanhanaikaiseen käsitykseen yliopisto-opiskelusta ja –oppimisesta. 
Kyselylomaketutkimuksen heikkoutena on se, että ei voida saada selville, miten 
vastaajat oikeasti ymmärtävät tehdyt kysymykset ja millä perusteilla he niihin vas-
taavat. (Richardsson 2004.)

Tämän tutkimuksen fokuksen eli yhteisöllisyyden kannalta keskeisin oli se tulos, 
että Avoimen opiskelijat kokivat saavansa keskimäärin enemmän tukea opettajilta 
ja vähemmän tukea toisilta opiskelijoilta kuin perustutkinto-opiskelijat. Opetta-
jat ovat hyväksytty ainelaitoksilla, ja opiskelijat kokevat opetus−opiskeluympäri
stöt keskimäärin paremmiksi kuin perusopetuksen puolella. Opetuksen laadussa 
ei näyttäisi olevan ongelmaa. Kriittiseksi tekijäksi saattaakin muodostua se, että 
Avoimen opiskelija ei kasva osaksi tiedeyhteisöä ja sen käytäntöjä vaan samais-
tuu enemmän opiskeluun työelämän kautta. Opettaja ja oppimisympäristöt kyllä 
toimivat tiedeyhteisön edustajina ja sitä kautta sosialisaatio pääsee tapahtumaan. 
Sen sijaan toimiminen laitosyhteisön osana sekä erityisesti opiskelijajärjestöissä ja 
muissa vapaamuotoisissa vertaisverkostoissa jää Avoimen opiskelijoilta kokemat-
ta. Pascarellan ja Tennezzin tutkimuskoosteen (2005) mukaan erityisesti opiskeli-
joiden kontaktit opettajiin ja tutkijoihin luokkatilanteiden ulkopuolella edistävät 
opiskelijoiden sosialisaatiota ja kiinnittymistä osaksi tiedeyhteisöä. 

�.�.�  Avoimen opiskelijoiden kokemukset opiskelua edistävistä ja 
hidastavista tekijöistä

Avoimen opiskelijoiden lähtötilanne on keskimäärin hyvä: motivaatio opintoihin 
ja kiinnostus opiskeltavaa aihetta kohtaan ovat voimakkaat. Sen sijaan elämänti-
lanne on usein haasteellinen. Opiskelun lisäksi ajankäytöstä kilpailevat perhe, työ, 
ehkä toisetkin opinnot ja omat harrastukset. Avoimessa yliopistossa opiskelu an-
taa kuitenkin perspektiiviä työntekoon ja joskus arkeenkin, mikä voimaannuttaa 
opiskelijaa ja lisää hänen motivaatiotaan. Opiskelu voi olla myös harrastus ja tarjo-
ta opiskelijalle sitä vastapainoa, jota hän työhön ja perhe-elämään tarvitsee.

Tämän aineiston pohjalta voidaan väittää, että Avoimen opiskelija kokee opis-
kelunsa olevan paljolti kiinni omasta, yksilöllisestä kiinnostuksesta ja motivaa-
tiosta. Tämä tulos on vastakkainen Ruohohiemen ja Lindblom-Ylänteen (2009) 
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kanssa. Heidän tutkimuksessaan eläinlääketieteen opiskelijat kokevat tärkeim-
miksi opiskelua edistäviksi tekijöiksi opetuksen ja oppimisympäristön järjestelyt. 
Opiskelijan oman motivaation ja panoksen osuus ei ollut niin suuri. Kirjoittajat 
selittävät tulosta eläinlääketieteen koulutusohjelman kurssimaisuudella, jossa yk-
silön valinnoilla ei ole suurta merkitystä.

 Tässä tutkimuksessa opiskelua hidastavia tekijöitä löydettiin useammin itsen 
ulkopuolelta, kun taas edistävät tekijät liittyivät useammin itseen. Se, että ei ole 
pystynyt opiskelemaan suunnittelemassaan ajassa voidaan tulkita johtuvan (ja 
niin voi oikeasti myös olla) ajanpuutteesta, joka on yllättänyt opiskelijan. Toisaalta 
toiset opiskelijat tekevät realistiset suunnitelmat ja pitävät niistä kiinni, vaikka elä-
mäntilanteessa tapahtuisi äkillisiä muutoksia. Tämä tutkimus ei selitä sitä, miksi 
toiset näkevät syyn itsessään ja toiset ulkopuolella. Kyse voi olla esimerkiksi erilai-
sista attribuutiotyyleistä (Nurmi & Salmela-Aro 2002).

Voidaankin sanoa, että motivaation lisäksi Avoimen opiskelijat tarvitsevat ta-
voitteiden realistiseen asettamiseen ja ajankäytön suunnitteluun liittyvää ohjausta 
ja tukea (vrt. Myllylä, Parpala, Lindblom-Ylänne, Korvenranta ja Mattila 2006). 
Vaikka opiskelumotivaatio olisi voimakas, opiskelujen edetessä elämäntilanne 
voi muuttua tai opiskelu voikin olla työläämpää kuin opiskelija oli ajatellut. Täl-
löin realistinen suunnitelma ja tarvittaessa sen tarkistaminen takaavat opiskeli-
jalle mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin, mitkä taas lisäävät uskoa itseen 
ja omiin kykyihin. Työstä vapaana aikuiset voivat tietenkin paremmin keskittyä 
opintoihin, mutta yhtä hyvin säännöllinen, työn ja perheen rytmittämä elämä voi 
myös ryhdittää opiskelua ja antaa riittävän resurssin aikuisopintoihin (vrt. Lind-
blom-Ylänne, Mikkonen, Heikkilä, Parpala & Pyhältö 2009).

Aika sinällään on opiskelun kannalta tärkeä resurssi, mutta käytettävissä oleva 
aika ei opiskelijoiden kokemuksen mukaan ole suoraviivaisesti yhteydessä opinto-
jen etenemiseen. Opiskelu ei välttämättä vaadi loputtomasti aikaa, vaan keskeis-
tä on käytettävissä olevan ajan tehokas hyödyntäminen. Toisaalta asiat kypsyvät 
myös ajan myötä ja se, että välillä tekee jotain muuta kuin opiskelee voi ”kyp-
syttää” ajatuksia ja oppimista. Taitava opiskelija hyödyntää tietoisesti myös ajan 
jolloin ei varsinaisesti opiskele, ja näin oppimisprosessi etenee ja oppimistuloksia 
syntyy. (Hakkarainen ym. 2004.)

Vertaistukea ja muuta yhteisöllisyyttä on avovastausaineistossa melko pieni 
määrä.  Sen tarkempi analyysi kertoo, että esitetyt teoriat sopivat hyvin opiske-
lijoiden omiin käsityksiin vertaistuen merkityksestä. Vertaistuki voi olla yhteisiin 
tavoitteisiin liittyvää (Johnson & Johnson 1989) emotionaalista (Winnicott 1965; 
Lindström ym. 2005.), kognitiivista (Vygotski 1982; Doise & Mugny 1984; Deutsch 
2000). Lisäksi Avoimen yliopiston opiskelijatkin kokevat kannustavaksi kasvami-
sen oman alansa asiantuntijaksi ja samalla myös tiedeyhteisön jäseneksi (Wenger 
1998; Hakkarainen 2000; Tynjälä 2004).

Opettajalla ja opiskeluympäristöllä on merkitys opiskelua edistävänä tekijänä.  
(Ruohoniemi & Lindblom-Ylänne 2009) Opettajan positiivinen palaute kannus-
taa opiskelijaa jatkamaan. Innostunut opettaja tartuttaa oman innostuksensa opis-
kelijoihin ja saattaa saada innostunutta keskustelua aikaiseksi. Tämä innostuksen 
ilmapiiri vahvistaa opiskelumotivaatiota. Opetus ja opiskeluympäristö tehtävi-
neen voi edistää oppimista sopivan haastavilla tehtävillä. Tärkeätä on myös se, että 
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opintokokonaisuudet ovat sopivasti rytmitettyjä, jotta aikuisopiskelijat ehtivät 
tehdä tehtävät, mutta jossa jännite kuitenkin säilyy. Myös Entwistle (2009) pitää 
opiskelijat huomioon ottavaa rytmitystä tärkeänä.

Opettajien, koulutuksen suunnittelijoiden sekä opiskelijoiden itsensä on hyvä 
tiedostaa yhteisöllisyyden merkitys opiskelua edistävänä tekijänä. Vaikka opiske-
lu aineiston valossa näyttäytyy yksilöllisenä, tavoitteellisena toimintana, se ei ole 
opiskelijan kannalta pelkästään yksilöllinen prosessi. Opiskeltavien asioiden liitty-
minen opiskelijan elämänpiiriin, siihen kontekstiin, jossa hän elää, edistää opiske-
lijoiden kokemuksen mukaan heidän opintojaan (ks. esim. Volet 2001). Avoimen 
yliopiston opiskelijoiden yhteydet työelämään sekä elämänkokemus ovat selkeästi 
vahvuus, johon tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota. Opiskelijat tuovat ryh-
mään oman elämänkokemuksensa ja kontaktinsa. (Rinne ym. 2003). Tämä voima-
vara tulee kuitenkin käyttöön sellaisissa opiskelutilanteissa, jossa hyödynnetään 
opettajan ja opiskelijoiden välistä sekä opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. 
Tämä tulos haastaa opettajia: Avoimen yliopiston opettajan tulee tieteellisen asi-
antuntemuksen lisäksi pystyä organisoimaan ja ohjaamaan opiskelijoiden välistä, 
oppimista edistävää vuorovaikutusta. Selkeän esiintymistaidon lisäksi opettajan 
pitää osata olla ryhmissään ”jämäkkä” puheenjohtaja, joka tunnistaa milloin ja 
minkälainen vuorovaikutus edistää oppimista ja osaa ohjata sitä tietoisesti. (ks. 
Repo-Kaarento 2007.)

Opiskelijan oppimisessa on kyse myös identiteetin kehittymisestä (Wenger 
1998). Identiteetti koostuu sekä yksilöllisestä että sosiaalisesta puolesta. Identi-
teetti syntyy aina vuorovaikutuksessa ympäristön, opiskelijalle tärkeiden ihmisten 
kanssa. Opettajat, tutkijat, tieteenalan keskeiset vaikuttajat toimivat opiskelijal-
le samaistumisen ja peilauksen kohteina (Pascarella & Tennezzi 2005). Avoimen 
opiskelun ja oppimisen laadun akilleen kantapäänä onkin, että opiskelijalle voi 
jäädä hyvin etäinen suhde oman alan tärkeisiin asiantuntijoihin. Vaikka tulosten 
mukaan Avoimen opiskelijat kokevat saavansa opettajilta keskimäärin enemmän 
tukea kuin perustutkinto-opiskelijat, muut tekijät, kuten tieteenalan laitoksella 
toimivat tieteenalan tutkijat, tutkimusryhmät, seminaarit, jäävät Avoimen opis-
kelijoilta kokematta. Toisaalta Avoimen opiskelijoiden työelämäkontaktit toimivat 
ainakin jossain määrin tiedeyhteisöä korvaavana tekijänä.   

Avoimen opiskelijat kokivat saavansa keskimäärin vähemmän tukea toisilta 
opiskelijoilta kuin perustutkinto-opiskelijat. Osittain opiskelijoiden keskinäisen 
vertaistuen tarpeen näyttää korvaavan perheeltä ja työpaikalta tuleva tuki. Avoi-
men opiskelijoiden elämäntilanne voi olla sellainen, että he eivät kenties odota-
kaan saavansa tukea toisilta Avoimen opiskelijoilta, eivätkä myös aina samaistu 
heihin. Myönteisiä kokemuksia opiskeluryhmän tuesta Avoimen opiskelijoilla 
tulosten mukaan kuitenkin on. Ryhmän ja vertaisten emotionaalinen tuki vah-
vistaa ja ylläpitää opiskelumotivaatiota ja kannattelee yli ”synkän virran”. Tämän 
tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin Pascarellin ja Tennezzin (2005) 
tutkimusyhteenvedon: vertaisvuorovaikutus edistää yliopisto-opiskeluun sitoutu-
mista. Samoin vaikuttaa myös tiivis ryhmä yhteisine tavoitteineen: Avoimen opis-
keluryhmistä niin lähi-, etä-, kuin verkko-opinnoissa voi syntyä tiiviitä ja kiintei-
tä ryhmiä, joiden jäsenet pitävät oman opiskelunsa ja oppimisensa lisäksi huolta 
myös toisten opiskelusta. Suoraan oppimiseen vaikuttaa vertaisten kanssa käydyt 
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keskustelut, jotka avaavat uusia näkökulmia ja haastavat opiskelijan arvioimaan 
uudestaan omia käsityksiään. 

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoista 39,9 % on valmistuessaan 
opiskellut Avoimen yliopiston kursseilla.14 Avoimen yliopiston heterogeeniset opis-
keluryhmät, jossa opiskelijoilla on toisaalta moninaiset opiskelumotiivit ja lisäk-
si runsaasti työ- ja elämänkokemusta, tarjoavat myös perustutkinto-opiskelijoille 
opintojen nopeutumisen lisäksi myös laadullista lisäarvoa. Heidän on mahdolli-
suus saada teoreettisiin opintoihin tärkeätä kontekstuaalisuutta aikuisopiskelijoi-
den myötä. Vertaisvuorovaikutus avaa perustutkinto-opiskelijoille yliopistollisen 
tiedon soveltamisen kenttiä ja ehkäpä ideoita myös omalle työuralleen. Opiskelles-
saan Avoimessa yliopistossa perustutkinto-opiskelija saa myös malleja elinikäisen 
oppimisen toteutumisesta. 

Empiirinen aineisto tuki alkuperäistä määrittelyä yhteisöllisyydestä: opiskeli-
jat kokivat yhteisöllisyyttä sekä opettajien että toisten opiskelijoiden vertaistuen 
muodossa. Lisäksi opintoja edistävät muut yhteisöt, joihin nämä opiskelijat jo 
kuuluvat, kuten perhe, työpaikka ja harrastukset. Opiskelijan oman yksilöllisen 
kiinnostuksen liittyminen jollain tavalla myös johonkin yhteiseen, teki opiskelun 
mielekkääksi ja edisti opintoja. Tämä tulos sopii Kotkavirran Hegelin ja Aristote-
leen tulkintaan (1998): ihminen voi parhaiten toteuttaa itseään yhteisössä. Voidaan 
myös ajatella, että liittymällä oman kiinnostuksen kehittämisen kautta olemassa 
oleviin yhteisöihin tai uusiin viiteryhmiin opiskelijat tyydyttävät yhteenkuuluvuu-
den tarvettaan (Ryan & Deci 2000; Nivala 2008). Kuitenkaan tiedeyhteisöön liit-
tymisestä (Ylijoki 1998; Roos 2008) ei ollut juurikaan viitteitä Avoimen yliopiston 
opiskelijoiden aineistossa. Tämä kertonee siitä, että tiedeyhteisö on jäänyt etäiseksi 
tai että tiedeyhteisöä ei koeta yhteisöksi, johon Avoimen opiskelijat haluavat sa-
maistua.

17 Tieto perustuu Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston sisäisiin laskelmiin. Laskel-
missa on käytetty hyväksi Helsingin yliopiston opiskelijarekisterin tietoja. Aineistona 
on käytetty Helsingin yliopistossa vv. 2004–2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittaneita opiskelijoita (n=9571).

17
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�.�.�  Vertaisvuorovaikutus tekee tiedon eläväksi

Kuva 6. Malli hyvästä opetustilanteesta: kooste Avoimen yliopiston opiskelijoiden 
kokemuksista hyvästä opetuksesta ja niitä selittävät teoreettiset käsitteet

Hyvää opetustilannetta käsittelevät vastaukset kertovat ideaalitilanteesta. Opiske-
lijoilla tuntuu olevan kokemusta hyvistä opetustilanteista ja opettajista. Vaikuttaa 
siltä, että he ovat kuvauksissaan yhdistelleet eri kokemuksiaan ja luoneet tilanteen, 
jossa kaikki hyvät elementit olisivat läsnä. Todellisuus on kuitenkin harvoin sellai-
nen kuin he kuvaavat ja vastauksissa on paljon myös esimerkkejä, minkälaista ei 
ole hyvä opetus. 

Avoimen opiskelijoiden mukaan on tärkeää, että opetuksen tavoitteena on 
kriittisen, pohtivan ja uusia näkökulmia herättävän ajattelun kehittäminen. Lisäk-
si opetuksen tavoitteena on kirkastaa teorian ja käytännön välisiä suhteita, auttaa 
opiskelijaa luomaan elävää tietoa, jota hän voi käyttää ajattelun tai toiminnan työ-
kaluna. Opetuksen sisällöt määräytyvät yliopiston tutkintovaatimusten mukaan. 
Kuitenkin opettajan on huolehdittava siitä, että sisältöjen määrä ja vaikeusaste on 
mitoitettu oikein suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Kurssia suunnitellessaan 
opettajan tulee osata seuloa kurssin ydinaines eli se, mikä opintojaksossa on kes-
keistä ja mitä kaikkien opiskelijoiden on välttämätöntä oppia, jotta he voivat jatkaa 
opintojaan (Karjalainen & Jaakkola 1999; Levander & Mikkola 2009). Lisäksi ope-
tussuunnitelmassa on myös määriteltävä tieteenalan avainkäsitteet (Meyer & Land 
2005; Entwistle 2009) sekä huolehdittava siitä, että lähiopetustilanteissa tai verk-
kotehtävissä tehtävät ovat oikein mitoitettuja (Karjalainen, Alha & Jutila 2003).

Hyvä opettaja on opiskelijoiden mukaan omasta alastaan innostunut ja opet-
tamiseen motivoitunut asiantuntija, joka osaa esittää käsiteltävät asiat selkeästi ja 

Teoreettiset käsitteet

Avoimen yliopiston opiskelijoiden käsitys hyvästä opiskelusta

Oppimateriaalit
tukee tavoitteita ja sisältöjä
selkeys ja kiinnostavuus
hyvä saatavuus

Sisältö
selkeät kokonaisuudet

Opetusmenetelmät
tiivis ja innostava alustus/luento

Opiskelijat
motivaatio
valmius vuorovaikutukseen
ennakkotiedot: kokemus- ja 

Arviointi
monipuoliset menetelmät
opiskelija saa palautetta 

oppimisestaan

TAVOITE
kriittisyyden 

kehittyminen
teoreettiset ja 

Tiedon käsittelyn 
reunaehdot

kognitiiviset 
tukirakenteet

muistin toiminta

Ydinainesosan 
analyysi
Tieteenalan 
avainkäsitteet

Ryhmän merkitys 
oppimiselle

motivationaalinen
kognitiivinen
emotionaalinen

tiivis ja innostava alustus/luento
vuorovaikutteisuus
oppimistehtävät

teoriatieto
heterogeeniset ryhmät

Opettaja
asiantuntija
kyky tiivistää olennainen
opetusmenetelmien hallinta
taito olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa
taito organisoida opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, 
”napakka puheenjohtaja ja tiimijohtaja”

Ilmapiiri
innostava ja kannustava
haastava ja provosoiva
keskusteleva

käytännölliset

Kuolleen tiedon 
ongelma

Ryhmän toiminnan kaksi tasoa
ryhmän tavoite määrittää toimintaa
ryhmän ilmapiirin ja kiinteyden tulisi tukea
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myös havainnollisesti. Lisäksi opettajan tulisi osata innostaa ja organisoida opis-
kelijoiden välistä keskustelua sekä johtaa sitä jämäkästi, jotta keskustelu palvelisi 
kulloistakin oppimistavoitetta. Opettajan täytyy siis asiantuntemuksen lisäksi pys-
tyä ”antautumaan” vuorovaikutukseen. Oppimateriaalit muodostavat myös tär-
keän resurssin. Avoimen opiskelijoille on tärkeää, että niitä on saatavilla, kun he 
valmistautuvat opetustilanteeseen tai syventävät sitä. Opetustilanteessa selkeät ja 
tiedonkäsittelyn kapasiteettia tukevat materiaalit tukevat tiedollista omaksumista 
(Kalakoski 2007; Lindblom-Ylänne ym. 2009).

Itseltään opiskelijat vaativat sopivaa vireystilaa, motivaatiota, tavoitteellisuutta 
ja valmiutta osallistua keskusteluun. Sekä opiskelijat että opettaja vaikuttavat ope-
tustilanteen ilmapiiriin. Hyvän opetustilanteen ilmapiiri on innostava ja kannus-
tava. Siinä arempikin opiskelija rohkaistuu kysymään ja keskustelemaan. Ilmapiiri 
voi opiskelijoiden mielestä olla myös haastava ja provosoiva: pääasia on, että ryh-
mässä syntyy monipuolista keskustelua ja vuorovaikutusta. Opiskelijoiden mu-
kaan on tärkeää voida keskustella opettajan kanssa, kuulla hänen kommenttejaan 
ja vastauksiaan. Yhtä tärkeää on kuitenkin keskustelu toisten opiskelijoiden kans-
sa: se avaa uusia näkökulmia (Doise & Mugny 1984) ja ennen kaikkea konkretisoi 
käsiteltävää, usein teoreettista aihetta (Tynjälä 2004). Avoimen opiskelijoilla on 
runsaasti käytännön kokemusta ja keskustelut eri elämänpiireistä tulevien opis-
kelijoiden kanssa tekevät yliopistollisesta tiedosta elävää (Bereiter & Scardamalia 
1985; Katajavuori 2005). Sama vaikutus on myös opettajan kertomilla esimerkeil-
lä. Käytännön järjestelyillä, kuten ryhmän kohtuullisella koolla, luokkatilalla ja 
opetusjärjestelyillä voidaan myös vaikuttaa hyvän opetustilanteen syntymiseen.

Opiskelijoiden vastauksia voidaan myös ymmärtää ryhmädynamiikan kak-
sitasoisuus-teorian (tehtävä- ja tunnetaso) valossa (Niemistö 2000; Schmuck & 
Schmuck 1992). Avoimen opiskelijoiden mukaan on erittäin tärkeää, että opetus-
tilanteen ilmapiiri on kriittiseen ja pohtivaan keskusteluun rohkaiseva, koska tätä 
kautta yliopisto-oppimisen tavoite toteutuu. Opetustilanteen ilmapiiri onkin tär-
keä juuri tavoitteen takia. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu vaan opetus saattaa 
olla hyvinkin koulumaista. Kriittisyyteen ohjaaminen vaatii opettajalta luennoi-
jaroolin laajentamista. Ensinnäkin opettajan tulee tiedostaa, miten suuri merkitys 
hänellä on opetustilanteen ilmapiirin luomisessa. Toiseksi opettajalta vaaditaan 
taitoa organisoida keskustelua tai oppimistehtäviä sekä pienryhmissä että isossa 
ryhmässä (Repo-Kaarento 2007). Opettajan pitää toisaalta osata toimia opiskeli-
joiden kanssa tasapuolisesti ja toisaalta osata hyödyntää eritasoisten ja –taustaisten 
opiskelijoiden monipuolisia voimavaroja koko ryhmän oppimisen edistämiseksi. 

Kun Avoimen opiskelijat määrittelevät hyvää opetustilannetta, perinteinen lä-
hiopetus tuntuu olevan pääasiallinen opetusmuoto, jota vastaajat kuvaavat. Myös 
verkko- ja monimuoto-opetustilanteita kuvataan, mutta selvästi vähemmässä 
määrin. Tähän varmasti vaikutti se, että aineisto on kerätty vuonna 2006, jonka 
jälkeen verkko-oppiminen ja erityisesti sulautuva opetus, jossa verkkoa yhdiste-
tään joustavasti lähiopetukseen, on lisääntynyt. 

Opiskelijoiden vastausten pohjalta muodostunut malli muistuttaa paljon Bigg-
sin (2003) konstruktivistisen linjakkuuden mallia. Biggsin mallissa ja tämän tut-
kimuksen mallissa pidetään tärkeänä opetuksen tavoitteiden pohjalta määrittyviä 
sisältöjä, opetusmenetelmiä, arviointia ja oppimista tukevaa ilmapiiriä. Monet 



��0

opiskelijat korostavat, että kriittisyyteen ohjaaminen on yliopisto-opetuksen tär-
kein tavoite. Kriittisyys on osa Biggsin mallissaan käyttämää syväsuuntautunutta 
oppimista. Kuitenkin vastaajissa on myös niitä, jotka toivovat opettajalta tehokkai-
ta luentoja ja helposti omaksuttavia valmiita jäsennyksiä, jotka saattavat heijastaa 
pintasuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Opiskelijoista monet näkevät 
opiskelijoiden oman roolin aktiivisena: opiskelija voi vaikuttaa omaan oppimi-
seensa ja koko ryhmän ilmapiiriin. Myös Biggs (mt.) korostaa opiskelijan aktiivista 
roolia tiedonmuodostuksen prosessissa ja opetuksen suunnittelun lähtökohtana. 

Opiskelijoiden vastausten pohjalta luodussa mallissa on myös uutta verrattu-
na Biggsin malliin (2003). Biggs kyllä korostaa ilmapiirin linjakkuutta suhteessa 
opetuksen tavoitteeseen, mutta ei ole tulkinnut sitä ryhmän kaksitasoisuuden teo-
rian näkökulmasta. Lisäksi tässä mallissa nähdään vertaisvuorovaikutus keskeise-
nä tekijänä, joka edistää teoreettisen ja käytännöllisen tiedon yhteyttä. Tynjälän 
(2007) integratiivisen pedagogiikan mallissa nämä kaksi tiedon muotoa on tun-
nistettu. Avoimen opiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että he muodostavat usein 
perustutkinto-opiskelijoita heterogeenisemman ryhmän: toisilla opiskelijoilla on 
enemmän teoriatietoa ja toisilla käytännön tietoa. Ryhmässä saattaa pelkästään jo 
korkeamman keski-iän vuoksi, koulutuksellisesta pääomasta puhumattakaan, olla 
sellaisia voimavaroja, joita perustutkinto-opiskelijoiden ryhmässä ei ole. Opiskeli-
jat tuovat vastauksissaan esiin juuri vertaisvuorovaikutuksen keinona yhdessä luo-
da elävää tietoa opiskeltavalta alalta. Parhaimmillaan Avoimen yliopiston opettaja 
voikin auttaa opiskelijaryhmää keskinäisen vuorovaikutuksen avulla integroimaan 
teoria- ja käytännön tietoa. Tällaisessa tulosten tulkinnassa on muistettava, että 
Avoimen opiskelijoiden vastaajista suurin osa oli käyttäytymis- tai yhteiskuntatie-
teiden opiskelijoita. Luonnontieteellisten aineiden vastaajien käsitys vertaisvuoro-
vaikutuksen roolista saattaisi luonnontieteellisen tiedon luonteen takia olla toisen-
lainen (vrt. Smith & Miller 2005; Parpala ym. 2009b).

�.�.�  Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli tutkia Avoimen yliopiston opiskelijoiden ja 
perustutkintojen-opiskelijoiden kokemuksia yhteisöllisyydestä osana oppimisen 
ja opetuksen laatua. Kyseessä oli survey-tutkimus ja aineisto kerättiin kyselylo-
makkeen avulla. Vastausprosentti oli perustutkinto-opiskelijoilla 33 % ja Avoimen 
opiskelijoiden ryhmässä 38 %. Kumpaakaan ei voida pitää kovin hyvänä, vaikka-
kin tyypillisenä kyselytutkimuksen vastausprosenttina. Sekä perustutkinto-opis-
kelijoiden että Avoimen opiskelijoiden aineistoa voidaan pitää varsin edustavina, 
joskin naiset olivat molemmissa aineistoissa hieman yliedustettuina. Avoimen ai-
neiston vastaajat olivat lisäksi perusjoukkoa hieman vanhempia. Aineisto oli koko-
naisuudessaan suuri (N=2976) ja molemmat osa-aineistokin (n=2507 ja n=467) 
riittävän suuria käytetylle monimuuttujamenetelmälle eli faktorianalyysille. 

Osatutkimuksen aineistona käytettiin kyselyn kahta mittaria sekä Avoi-
men yliopiston opiskelijoiden vastauksia kolmeen avokysymykseen. Käsityksiä 
opetus−opiskeluympäristöistä sekä Lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun  
-mittareita on kehitetty yliopisto-opetuksen kehittämisen välineiksi ja niiden on 
todettu aikaisemmissa tutkimuksissa olevan reliaabeleja (alfa-arvot >.50) ja tutki-
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musten validiteetti on arvioitu korkeaksi. (Entwistle & Ramsden 1983; Entwistle 
ym. 2002; Entwistle 2003; McCune 2003; Xu 2004.) Myös mittareiden suomenta-
minen oli huolellista (Parpala ym. 2009a).

Kahden mittarin faktorianalyysi tehtiin spss- ja SURVO-ohjelmilla. Faktoriana-
lyysin tuloksia verrattiin kansainvälisiin tuloksiin sekä taustalla olevaan teoriaan ja 
tämän pohjalta muodostettiin summamuuttujat. Mittareiden reliabiliteetit olivat 
pääasiallisesti hyvät: Opetus−opiskeluympäristön summamuuttujien reliabilitee-
tit olivat Cronbachin Alphalla mitattuna 0,73 – 0,87 ja Lähestymistavat oppimi-
seen ja opiskeluun summamuuttujalla 0,52 – 0,82. Pintasuuntautunutta oppimis-
ta mittaavan mittarin alpha-arvo oli selvästi muita summamuuttujia huonompi 
(0,52−0,56). Sama ilmiö on havaittu kansainvälisissä tutkimuksissakin (Entwistle 
ym. 2002). Pintasuuntautunutta oppimista on vaikeaa mitata reliaabelisti ainakin 
siitä syystä, että suurin osa opiskelijoista tietää sen olevan epätoivottua. Faktorirat-
kaisu oli perusteltu tämän tutkimuksen vertailuasetelmassa, mutta on muistettava, 
että se ei sovellu Avoimen opiskelijaryhmälle parhaalla mahdollisella tavalla. Kivi-
lehto (2007) päätyi hieman toisenlaiseen faktoriratkaisuun kuin tässä tutkimuk-
sessa. Tämän osatutkimuksen kiinnostuksen kohteena oli yhteisöllisyys ja sum-
mamuuttujista erityisesti Toisilta opiskelijoilta saatu tuki ja Opettajilta saatu tuki. 
Toisilta opiskelijoilta saatu tuki –summamuuttuja oli täysin sama kuin Kivilehdon 
(mt.) tutkimuksessa. Sen sijaan summamuuttujaa Opettajilta saatu tuki ei Kivileh-
don (mt.) tutkimuksessa ollut lainkaan vaan tässä tutkimuksessa siihen hyväksytyt 
osiot sijoittuivat muihin summamuuttujiin.

Laadullisen aineiston analyysi on ollut sekä aineistolähtöinen että teoriaoh-
jaava. Tutkija pyrki säilyttämään herkkyyden aineistolle, ja siksi eri kysymyksiin 
tulleisiin vastauksiin käytettiin hieman erilaista sisällön analyysiä. Opiskelua edis-
täviin ja hidastaviin tekijöihin näytti sopivan analyysi, jossa vastaukset jaettiin 
ensin pienempiin osakokonaisuuksiin (kommentteihin), kommentit luokiteltiin 
ja sitten koottiin takaisin pääluokiksi. Kommenttien luokitteluvaiheessa käytet-
tiin kahta rinnakkaisluokittelijaa. Jo sen jälkeen yksimielisyysprosentti oli 87−91 
%, mutta tähän ei tyydytty, vaan luokittelua korjattiin rinnakkaisluokittelijoiden 
käydyn keskustelun pohjalta. Hyvän opetustilanteen kuvauksissa käytettiin holis-
tisempaa analyysiä, ja tuloksien reliabiliteettia testattiin useilla kollegoilla. Hyvää 
opetustilannetta kuvanneiden vastausten luokittelun reliabiliteettia lisää se, että 
Parpala ym. (2009c) olivat vastaavasta perustutkinto-opiskelijoiden aineistosta 
päätyneet lähes samoihin luokkiin kuin tässä tutkimuksessa. Sisällön analyysin 
luokat ja esimerkit kustakin luokasta ovat liitteessä 13, jotta tutkimuksen lukija 
voi vielä varmentaa luokittelun.

Tämän osatutkimuksen aineisto on sekä määrällistä että laadullista. Määräl-
lisen aineiston analyysi osoitti selkeän tilastollisen eron Avoimen ja perustutkin-
to-opiskelijoiden kokemuksissa opetus−opiskeluympäristöistä sekä lähestymista-
voista oppimiseen ja opiskeluun. Määrällisten tulosten uskottavuutta lisää se, että 
erot ovat systemaattisia. Avoimen opiskelijat kokevat opetus−opiskeluympäristöt 
keskimäärin myönteisemmin kaikilta muilta paitsi vertaistuen osalta. Tulos on 
myös hyvin ymmärrettävä ja sopii arkikokemukseen; Avoimen opiskelijoilla ei elä-
mäntilanteensa takia luultavasti ole aikaa tai halua vertaissuhteisiin. Saattaa myös 
olla niin, että heterogeenisesta ryhmästä (Rinne  ym. 2003) on vaikeampaa löytää 
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vertaistukea ilman, että oppimisympäristö tukee sen muodostumista. Avoimen 
oppimisympäristö, jossa opiskelija voi valita osallistuuko yksittäiselle kurssille, pe-
rusopintokokonaisuuteen ja jatkaako tämän jälkeen aineopintoja, ei ole omiaan 
tukemaan pysyvien vertaiskontaktien muodostumista. Laadullisen aineiston avul-
la voitiin syventää tietoa erityisesti opiskelua edistävien ja hidastavien tekijöiden 
merkityksestä opiskelijoille sekä heidän kokemuksiaan hyvästä opetustilanteesta. 
Laadullinen aineisto tuki määrällisiä tuloksia: vertaistuki on vähäisessä käytössä 
opiskelun voimavarana Avoimessa yliopistossa. Avoimen opiskelijoilla on kuiten-
kin hyviä kokemuksia opiskelijoiden keskinäisestä tuesta. Lisäksi he kokevat, että 
ihanteellisessa opetustilanteessa vertaisvuorovaikutusta saisi olla vallitsevia käy-
täntöjä enemmän, ja sen koetaan edistävän akateemista oppimista.

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin yhteisöllisyyden tutkimukseen mittareita, 
jotka on tarkoitettu tutkimaan opiskelijoiden kokemuksia opetus-opiskeluym-
päristöistä, lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun sekä muutamia avokysy-
myksiä. Aineistosta nostettiin esille yhteisöllisyyttä mittaavat faktorit. Samoin avo-
vastausaineistossa yhteisöllisyys oli osana opintoja edistäviä ja hidastavia ja hyvää 
opetusta kuvaavia vastauksia. Vaikka yhteisöllisyyden operationalisoinnin kannalta 
pelkästään yhteisöllisyyttä tutkivat mittarit ja kysymykset olisivat ehkä tuottaneet 
koherentimman tuloksen, tämän tutkimuksen asetelmassa oli etuna vertailtavuus 
perustutkinto-opiskelijoiden aineistoon ja jatkossa myös kansainvälisiin aineistoi-
hin. Lisäksi tämä tutkimus voi edelleen vaikuttaa siihen, miten OPPI-kyselyssä jat-
kossa otetaan huomioon yhteisöllisyyden merkitys osana opiskelua ja opetusta.
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6 Pohdinta ja johtopäätökset

Koko tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten yhteisöllisyys voi toimia yliopis-
to-opetuksen ja -oppimisen sekä niiden kehittämisen voimavarana. Tutkimus oli 
kaksivaiheinen: yliopisto-opetuksen yhteistoiminnallisuutta kehittävän toiminta-
tutkimuksen jälkeen paneuduttiin yhteisöllisyyteen osana sekä perusopiskelijoi-
den että Avoimen yliopiston opiskelijoiden oppimisen laatua. Tämä tutkimus on 
osaltaan vastannut yliopisto-oppimisen ja -opettamisen tutkimuksen haasteeseen 
tehdä näkyväksi ja tarkentaa yhteisöllisten ja kontekstuaalisten tekijöiden mer-
kitystä (Lonka, Olkinuora & Mäkinen 2004). Seuraavassa käsitellään koko tut-
kimuksen tulokset tutkimuskysymyksittäin. Sen jälkeen käsitellään tutkimuksen 
luotettavuutta ja esitetään tutkimuksesta tehtäviä johtopäätöksiä.

6.1 Minkälaisen voimavaran yhteisöllisyys tarjoaa opiskelijoiden 
oppimiselle?

Keskeisiksi opiskelijoiden oppimista tukeviksi yhteisöiksi nähtiin toisaalta tiede- ja 
asiantuntijayhteisö, jota opettajat ja tutkijat edustavat ja toisaalta opiskelijoiden 
keskinäinen vertaistuki. Ensimmäisessä osatutkimuksessa opiskelijat osallistuivat 
koko tiedekuntaa käsittävään kehittämishankkeeseen yliopistoyhteisön jäseninä. 
Heidän määränsä oli kuitenkin pieni: toimintatutkimuksen koulutuksiin osallistui 
30 opiskelijaa ja hankkeen arviointikyselyyn vastasi 11 (12,6 % vastaajista) opis-
kelijaa. Ensimmäisen osatutkimuksen pohjalta saadaan melko vähän vastauksia 
tähän tutkimuskysymykseen. Sen sijaan toinen osatutkimus kohdentui juuri opis-
kelijoiden näkökulmaan. Tutkimuksessa selvitettiin ja vertailtiin perustutkinto-
opiskelijoiden (n=2507) ja Avoimen yliopiston opiskelijoiden (n=467) kokemuk-
sia opetus-opiskeluympäristöistä, lähestymistapoja oppimiseen ja opiskeluun, 
heidän kokemuksiinsa opiskelua hidastavista ja edistävistä tekijöistä sekä hyvästä 
opetustilanteesta. 

Toisen osatutkimuksen tulosten mukaan Avoimen yliopiston opiskelijat koki-
vat saavansa enemmän tukea opettajilta kuin perustutkinto-opiskelijat. Tulos oli 
ennakko-oletusten vastainen. Ennakko-oletuksena oli, että Avoimen opiskelijat 
ovat etäämpänä tiedeyhteisöstä (Halttunen 2005) ja ryhmätkin ovat usein suu-
rempia, eivätkä he näistä syistä saa niin paljon tukea kuin perustutkinto-opiskeli-
jat. Tätä tutkimustulosta saattaa selittää se, että Avoimen opiskelijat eivät ennalta 
odota saavansa kovinkaan paljon tukea opettajilta ja ovat positiivisesti yllättynei-
tä saamastaan tuesta. Lisäksi Avoimen opiskelijat ovat keskimäärin vanhempia 
ja siksi ehkä myös keskimäärin valmiimpia itsenäiseen työskentelyyn kuin pe-
rustutkinto-opiskelijat. Perustutkinto-opiskelijat saattavat taas äskettäin lukion 
suorittaneena ja pääsykokeet läpäisseenä vaatia opettajilta enemmän kiinnostusta 
ja ohjausta kuin mihin yliopistossa on resursseja. Toisaalta myös perustutkinto-
opiskelijat kokevat olevansa yliopistoyhteisön ulkopuolella (Kunttu ja Huttusen 
2005). Heidän mukaansa yliopisto-opiskelijat kokevat paljon yksinäisyyttä ja 
irrallisuutta; lähes kolmannes opiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opis-
keluun liittyvään ryhmään. Avoimen opiskelijoiden perustutkinto-opiskelijoita 



���

parempi tyytyväisyys opettajien tukeen saattaa myös kertoa siitä, että Avoimes-
sa opettavat opettajat olisivat keskimäärin kiinnostuneempia opettamisesta kuin 
yliopistovirassa opetustyötä tekevät tutkija−opettajat. Avoimen opettajathan ovat 
yleensä hakeutuneet vapaaehtoisesti opettamaan joko yliopistotyönsä tai muun 
työnsä lisäksi. 

Avoimen opiskelijoiden avovastausten mukaan hyvä opetus, ohjaus ja hyvin ra-
kennettu oppimisympäristö edistivät opiskelua. Tulos ei ole yllättävä, ja vastaavia 
tuloksia ovat saaneet Ruohoniemi ja Lindblom-Ylänne (2009) ja Myllylä ym. (2006). 
Opettajilla on tärkeä emotionaalinen merkitys innostajana sekä kannustavan ilma-
piirin luojana.  Lisäksi opettajan asiantuntemus koettiin tärkeäksi. Tämän voidaan 
ajatella viittaavan siihen, että opettaja koetaan asiantuntijayhteisön jäseneksi, johon 
halutaan samaistua. Opiskelun edistymisen kannalta monipuolinen ja positiivinen 
palaute koettiin tärkeimmäksi. Tuutorit vertaistuen ja opetushenkilökunnan väli-
maastossa nousivat esiin joissakin vastauksissa. 

Vertaistuen osalta tulokset olivat päinvastaisia kuin edellä ja ennakko-odotusten 
mukaisia. Avoimen opiskelijat kokivat saavansa vähemmän tukea toisilta opiskeli-
joilta kuin perustutkinto-opiskelijat. Myös opiskelua edistävänä tekijänä opiskelijoi-
den keskinäinen vertaistuki mainittiin, mutta vain hyvin pienessä osassa vastauksia. 
Jos verrataan Avoimen tuloksia kasvatustieteen perustutkinto-opiskelijoita käsitte-
levään tutkimukseen, perustutkinto-opiskelijat painottivat voimakkaammin ver-
taisvuorovaikutusta opintoja edistävänä tekijänä kuin Avoimen opiskelijat (Myllylä 
2006). Sen sijaan hyvään opetustilanteeseen kuului Avoimen opiskelijoiden mukaan 
monipuolinen opettajan ja opiskelijoiden sekä opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. 
Avovastausten pohjalta Avoimen yliopiston opiskelijoiden yhteisöllisyys osoittautui 
paljon laajemmaksi ilmiöksi kuin tämän tutkimuksen alkuperäisessä määrittelyssä 
osattiin ajatella. Toisten opiskelijoiden vertaistuen rinnalla tai sijasta Avoimen opis-
kelijoilla työyhteisö, perhe ja harrastukset kannustivat ja motivoivat opiskelemaan. 
Samalla nämä muut yhteisöt vetävät eri suuntiin ja verottavat Avoimen opiskelijan 
aikaa ja voimavaroja. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös kasvatustieteen pe-
rusopiskelijoiden aineistosta (Myllylä ym. 2006.)

Avoimen yliopiston opiskelijan profiili on toisenlainen kuin perustutkinto-opis-
kelijan. Heillä on usein ammatti ja työpaikka tai aikaisempia opintoja, 38,1 %:lla 
jopa toinen korkeakoulututkinto (Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tilastot 
2008). Opintojen lähtökohta ja konteksti, johon ne liitetään, perustuu usein työ-
elämäkokemuksiin. Ammatillisesti motivoituneet opiskelijat saavat vahvistusta am-
matilliselle identiteetilleen, esimerkiksi siten, että opiskelu lisää heidän teoreettista 
ymmärrystä työstään. Toisaalta Avoimen opinnot voivat olla myös ponnistuslauta 
uuteen ammatilliseen identiteettiin, jota tukee uuden alan kielen hallitseminen (vrt. 
Sirkkanen 2008). Lisäksi Avoimen opiskelijoilla on perustutkinto-opiskelijoita use-
ammin perhe ja vakiintunut elämäntilanne. Avoimen opiskelijalle toiset opiskelijat 
ja oppiaineen opettajat saattavat olla toissijaisia asiantuntijaksi kasvamisen matkalla 
(Wenger 1998; Tynjälä 2004). Avoimen yliopiston opiskelijat eivät välttämättä sa-
maistu vertaisiin tai opettajiinkaan elleivät tähtää akateemiseen tutkintoon vaan py-
syttelevät akateemisen maailman marginaalissa (vrt. Halttunen 2005).

Perustutkinto-opiskelijoita puolestaan tuetaan opintojen alussa yleensä luomaan 
vertaistukiverkostoja. Opintojen alkuun kuuluva tuutoriryhmätoiminta on monien 
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Suomen yliopistojen perinteenä. Lisäksi opiskelijajärjestöt pitävät huolta monipuo-
lisesta vertaistukitoiminnasta (ks. esim. Kujala 2009). Tällaisesta Avoimen yliopiston 
opiskelija jää paitsi. Perustutkinto-opiskelijat ovat myös keskimäärin nuorempia 
kuin Avoimen yliopiston opiskelijat. Avoimen opiskelijoille tärkeät yhteisöt, kuten 
perhe ja työyhteisö vahvistuvat perustutkinto-opiskelijoilla vasta opintojen edetes-
sä. Perhe saatetaan perustaa opintojen aikana tai sen jälkeen ja työelämään aletaan 
tutustua vähitellen opintojen aikana. 

Avoimen yliopiston opiskelijoiden käsitykset opiskelua edistävistä ja hidasta-
vista tekijöistä ovat heijastusta yksilöllisyyttä korostavasta opiskelukulttuurista. 
Avoimen opiskelijat kokivat opintojen edistymisen liittyvän ensisijaisesti omaan 
oppimismotivaatioon ja kykyyn oppia ja opiskella. Voidaan ajatella, että nämä nä-
kemykset kertovat uusliberalistisesta koulutusajattelusta (Haatainen 2000), jossa 
yksilön kyvyt ovat kehittämisen kohteena ja koulutusjärjestelmä takaa ensisijai-
sesti yksilölle mahdollisuuden valita yksilöllisten taipumusten, kiinnostuksen ja 
tarpeiden mukaisen koulutusuran. Luokaton lukio on hyvä esimerkki tällaisesta 
koulutuspolitiikasta. Tämä yksilöllisyys ja valinnan mahdollisuus on laajentunut 
jo päiväkoteihin. Suomeen on perustettu ns. ryhmättömiä päiväkoteja, jossa alle 
kolmevuotiaiden oletetaan jo pystyvän valitsemaan, mitä haluavat aamulla tehdä 
ja mihin ryhmään liittyä. (Valtavaara 2009.)

Yksilö tarvitsee tuekseen yhteisöä ja tästä ilmiöstä kertovat tämän tutkimuksen 
tulokset kertovat. Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten mukaan yhteinen tavoite 
motivoi opettajia (yliopistopedagogiikan opiskelijoina) kehittämään opetustaan ja 
loi jopa painetta pedagogiseen kehittämiseen. Toisessa osatutkimuksessa erääksi 
opiskelua edistäväksi tekijäksi muodostui opintojen kontekstuaalisuus. Opiskelua 
edistää, jos oma kiinnostus ja motivaatio kiinnittyvät johonkin yhteiseen tai sosi-
aalisesti mielekkääseen asiaan. Nämä tulokset ovat ymmärrettävissä enemmänkin 
kommunitaristisen tai kollektivistisen yhteisökäsityksen pohjalta (Sihvola 1998). 

Oppimisen organisoinnin kannalta hegeliläinen ja aristoteelinen käsitys yk-
silön ja yhteisön suhteesta (Kotkavirta 1998) olisi ihanteellisin. Oppiminen on 
sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi. Nämä prosessit ovat toisaalta erilli-
siä ja toisaalta kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Lisäksi yliopistotasoiseen 
koulutukseen liittyvä oppimisprosessi on osa ihmisenä kehittymistä. Akateemi-
nen opiskelu vaikuttaa opiskelijan käsitteelliseen ajatteluun ja sitä kautta hänen 
maailmankuvaansa. Yliopisto-opiskelun aikana opiskelijasta kehittyy oman alansa 
asiantuntija ja tämä kehitys liittyy myös hänen identiteettinsä kehittymiseen. Jos 
opiskelijat eivät kiinnity tai sitoudu opiskeluyhteisöön tai muihin itselleen mer-
kittäviin yhteisöihin, he jäävät sosiaalisen keskinäisriippuvuuden teoriaa (Deutsch 
1949; Johnson & Johnson 2009) soveltaen pelkästään itsensä varaan. Kun opiske-
lumotivaatio laskee tai kun opiskelussa tulee vaikeuksia, yksinäinen opiskelija jää 
omien voimavarojensa varaan (vrt. myös Johnson & Johnson 2009; Pascarella & 
Terenzini 2005).

Yksilökeskeinen käsitys opiskelua edistävistä tekijöistä tulee osittain uuteen 
valoon, kun verrataan tuloksia opiskelijoiden käsityksiin opiskelua hidastavista 
tekijöistä. Kun edistävänä tekijänä pidettiin useimmin opiskelumotivaatiota ja 
opiskelutaitoja, opiskelun hidastumisen syytä haki noin puolet vastaajista elämän-
tilanteestaan tai ulkoisista olosuhteista.  Edellä kuvattu tulos sopii hyvin yhteen 
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klassisen attribuutioteoriaan liittyvän attribuutioerheen kanssa (Zuckerman 1979; 
Nurmi & Salmela-Aro 2002). Sen mukaan ihmisillä on tapana ajatella, että menes-
tyminen johtuu omista taidoista ja epäonnistuminen olosuhteista.

Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämisessä on kuitenkin myös haitta-
puolensa ja siitä sai viitteitä aineistosta. Toiset opiskelijat voivat hidastaa omaa 
opiskelutahtia tai heidän tahtinsa voi olla liian nopea. Lisäksi yhteistä kieltä ei he-
terogeenisessa ryhmässä välttämättä löydy, eikä sitä ehditä yhden kurssin puitteis-
sa yhdessä synnyttää. Yhteisen kielen syntyminen opiskeluryhmään vaatii yleensä 
pidempiaikaista vuorovaikutusta (Mercer 2002). Ensimmäisen osatutkimuksen 
tulosten pohjalta voidaan myös sanoa, että opiskelijoiden keskinäisen vuorovai-
kutuksen lisääminen tuo näkyville opiskeluun liittyvät tunteet. Myönteistä vuoro-
vaikutuksessa on emotionaalisen tuen saaminen vertaisilta ja kielteisenä voidaan 
kokea ryhmän sisäiset konfliktit. Yliopisto-opiskeluun liittyvä emotionaalisuus voi 
tulla opiskelijoille yllätyksenä, ja he eivät välttämättä ole valmiita jakamaan niitä 
toisten, melko vieraaksikin jäävän vertaisryhmän kanssa. 

Yhteisöllisyyden vahvistamisen esteenä ovat myös opiskelijoiden käsitykset 
opiskelusta ja oppimisesta. Tästä oli viitteitä molemmissa osatutkimuksissa. Maa-
talous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat lähettivät opetuksen kehittämis-
hanketta vastustavan kortin hankkeen vetäjälle, ja lisäksi eräs opiskelija kirjoitti 
opiskelijalehteen hankkeen tavoitteita vastustavan kirjoituksen. Kirjoituksessa pe-
rinteiset luennot, jossa opiskelija ei joudu aktiiviseen rooliin tai työskentelemään 
toisten opiskelijoiden kanssa, koettiin erityisen hyvin oppimista edistävinä. Toises-
sa osatutkimuksessa opiskeluun ja opettamiseen liittyviin kysymyksiin vastaukset 
painottuivat eri tavalla. Opintoja koettiin edistävän eniten oma motivaatio, kiin-
nostus ja kyky opiskella. Hyvään opetustilanteeseen vaikuttaa Avoimen opiskelijoi-
den kokemuksen mukaan taas opettajan ja opiskelijoiden sekä opiskelijoiden ver-
taisvuorovaikutus. Vuorovaikutteisuuden painottamisessa saattaa aineistossa jopa 
olla ylikorostumista. Vallitseva sosiokonstruktivistinen oppimisteoria on saattanut 
heijastua voimakkaasti vastauksissa, varsinkin kun käyttäytymistieteiden opiskeli-
joiden osuus aineistossa oli yli kolmasosa.  

6.2 Miten yhteisöllisyys edistää opettajien pedagogista 
kehittymistä?

Tähän tutkimuskysymykseen saatiin vastauksia lähinnä ensimmäisen osatutki-
muksen pohjalta, jossa luotiin yhteistoiminnallinen oppimis- ja opettamiskulttuu-
rin kehittämisen malli sekä testattiin ja arvioitiin sitä. Tutkimustulosten pohjalta 
voidaan sanoa, että yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden pohjalta luodut 
työtavat loivat tasa-arvoisen oppimisilmapiirin kehittämishankkeeseen, jonka 
osallistujat olivat pääosin opetushenkilökuntaa. Pienryhmätyöskentely madalsi 
sekä yksilöiden että eri ryhmien välisiä kynnyksiä, ja hanke ylipäätään lisäsi py-
syviä yhteistyösuhteita sekä oman lähiyhteisön sisällä että sen ulkopuolella. Tämä 
puolestaan vahvisti koko organisaatiotason muutosta.

Yhteinen pedagoginen kieli oli eräs toiminnan muutosta tukeva tekijä. Yhtei-
nen kieli syntyi hankkeen tiimoilta järjestetyissä tilaisuuksissa, joista tärkeimpiä 
olivat vuoden kestävän pedagogisen koulutuksen tilaisuudet. Kielen avulla ihmiset 
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voivat Mercerin (2002) mukaan ajatella yhdessä. Myös Wengerin (1998) mukaan 
käytäntöyhteisöjen toiminnassa kielellä on keskeinen merkitys.

Yliopiston tutkija−opettajat ovat osa yliopistoyhteisöä. Ensimmäisen osatutki-
muksen mukaan opettajia motivoi koko tiedekunnan osallistuminen kehittämis-
hankkeeseen. Toimintatutkimuksen aikana havaittiin laitoksen ja koko tiedekun-
nan johdon sitoutumisen merkitys ja sitä painotettiin hankkeen loppua kohden. 
Myös koko Helsingin yliopiston rahallinen ja henkinen tuki vahvisti samansuun-
taista pedagogista kehittämistä. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä 
toteutettu kehittämishanke oli osa yliopistopedagogiikan vahvistumisen ja ope-
tuksen arvostuksen lisääntymisen prosessia. Maatalous-metsätieteellinen onkin 
ollut tiedekuntatasolla eräitä yliopistopedagogiikan kehittämisen uranuurtajia 
Helsingin yliopistossa. (Levander & Mikkola 2003; Levander & Liukkonen 2006.)

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan voimavara ja sen vahvistumista voidaan 
tietoisesti tukea. Yhteisöllisyyteen liittyy aina yhteisiin tavoitteisiin ja sääntöihin 
sitoutumista, mikä samalla kuitenkin rajoittaa yksilön vapautta. Toimintatutki-
muksen aikana yhteisten tavoitteiden asettamiseen sekä yhteistoiminnalliseen 
työskentelytapaan kohdistettiin runsaasti kritiikkiä. Osa kritiikistä kumpusi luon-
nontieteellis−teknisten tieteenalojen luonteeseen ja perinteisiin liittyvästä peda-
gogisesta ajattelusta, joka ei ole helposti yhdistettävissä sosiokonstruktivistiseen 
pedagogiseen näkemykseen (Teniz 2009; Puolimatka 2002; Lapintie 2004; Knubb-
Manninen 2002). Toimintatutkimuksen pedagogiseen koulutukseen liittyvistä 
oppimispäiväkirjoista voitiin löytää viitteitä yhteistoiminnallisen ja yliopistoon 
perinteisemmin kuuluvan yksilöllisen opettamiskulttuurin törmäyksestä. 

6.3 Yhteisöllisen oppimisen teoreettinen ymmärrys – mitä tutkimus 
opetti?

Seuraavassa vastataan kolmanteen tutkimuskysymykseen ”Miten ryhmän jäsenten 
positiivinen keskinäisriippuvuus, ryhmän jäsenten välinen sosiokognitiivinen ris-
tiriita sekä sosioemotionaalinen tuki ja kannattelu sekä asiantuntijaksi kasvamisen 
näkökulma selittävät yhteisöllistä oppimista?” Tuloksia pohditaan erityisesti siltä 
kannalta, miten yliopisto-opettaja voisi ottaa nämä yhteisöllisyyttä edistävät ilmi-
öt huomioon omassa työssään.

1. Motivationaalinen näkökulma: ryhmän jäsenten positiivinen keskinäis-
riippuvuus

2. Kognitiivinen näkökulma: ryhmän jäsenten välinen sosiokognitiivinen 
ristiriita

3. Emotionaalinen näkökulma: ryhmän merkitys oppimisprosessia emotio-
naalisesti kannattelevana tekijänä

4. Sosialisaation näkökulma: opiskelu asiantuntijayhteisöön integroitumi-
sen prosessina 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa sovellettiin yhteistoiminnallista oppimista. Yh-
teistoiminnallisen oppimisen keskeinen periaate on, että ryhmän jäsenten välille 
luodaan positiivinen keskinäisriippuvuus (Johnson & Johnson 2002). Toiminta-
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tutkimuksen aikana ja sen arvioinnin tuloksista kävi ilmi, että usealla systeemin 
tasolla vaikuttanut osallistujien positiivinen keskinäisriippuvuus motivoi ja innos-
ti osallistujia. Pedagogisessa koulutuksessa sen osallistujat kuuluivat pienryhmään 
(ryhmätutkimusryhmään), jolla oli yhteinen tavoite. Tutkimusryhmän yhteinen 
tutkimus- tai kehittämishanke muotoutui sen jäsenten tavoitteiden ja kiinnos-
tuksen kohteitten pohjalta. Lisäksi osallistujat ja ryhmätutkimusryhmät olivat osa 
pedagogista koulutusryhmää, jolla oli yhteisesti neuvotellut tavoitteet. Kukin kou-
lutusryhmä koostui tiedekunnan muutaman laitoksen henkilökunnasta. Laitokset 
saivat itse hakea koulutukseen, kun laitoksen henkilökunta koki olevansa siihen 
valmis tai kun se ajallisesti heille sopi. Edelleen pedagoginen koulutus oli osa koko 
tiedekunnan kehittämishanketta, joka puolestaan sai taloudellista tukea Helsin-
gin yliopistolta. Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten mukaan, hankkeen jälkeen 
opetusta ei enää koettu vain yksityisasiana vaan nähtiin oman toiminnan ja toisten 
toiminnan yhteys opetuksen kehittämisessä ja koordinoinnissa.

Toisaalta kehittämishanke oli täynnä ristiriitoja. Jokaisella laitoksella oli henki-
löitä, jotka eivät osallistuneet pedagogiseen koulutukseen, vaikka heidän laitoksensa 
oli mukana koulutuksessa. Mukana olevien sitoutumisen aste yhteiseen kehittämi-
seen vaihteli ja koulutus jäi joiltain myös kesken. Ne henkilöt, jotka eivät lähteneet 
mukaan, saivat kokea painetta koulutuksessa mukana olevien kollegoiden ja opis-
kelijoiden taholta. Toisaalta pedagoginen hanke tuki opetuksen kehittämisestä kiin-
nostuneita henkilöitä, antoi heille ”virallisen luvan kokeilla”, vaikka olisivat omassa 
lähityöyhteisössä jääneet tukea vaille. 

Toisessa osatutkimuksesta saatiin myös tukea positiivisen keskinäisriippuvuu-
den merkitykselle, kun analysoitiin Avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia 
opiskelua edistävistä ja hidastavista tekijöistä. Ilmiön osuus aineistossa oli kuitenkin 
hyvin vähäinen. Alle prosentissa eli neljässä vastauksessa viitattiin selkeästi yhteisten 
tavoitteiden merkitykseen opiskelua edistävänä tekijänä. Tällöin yhteisen tavoitteen 
koettiin vaikuttavan erityisesti motivaation kautta, ja sen koettiin luovan tukiraken-
teita muuten usein yksinäiselle puurtamiselle. 

Näiden tulosten pohjalta voidaan ajatella, että positiivisen keskinäisriippuvuu-
den käyttö motivoivana tekijänä on spontaanisti melko vähäistä Avoimessa yliopis-
ton opiskelussa. Vähäisten mainintojen syynä voi olla myös se, että tätä ilmiötä on 
vaikeata havaita ilman teoreettista käsitettä. Sen sijaan tietoisena keinona lisätä mo-
tivaatiota niin opetuksen kehittämisessä kuin yliopisto-opiskelussakin positiivinen 
keskinäisriippuvuus on hyvä, vahva ja käyttökelpoinen väline. Kuitenkin sen sovel-
tamisessa on tärkeää muistaa jättää yksilöille mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka 
tiiviisti he sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Toimintatutkimus myös osoitti, että 
toisten osallistujien sitoutumisella tai sitoutumattomuudella on motivaatioon suuri 
vaikutus. Tämän näkyväksi tekeminen erilaisissa koulutustilanteissa voisi avata osal-
listujien silmät näkemään oman toimintansa yhteisölliset puolet.

Sekä ensimmäisen että toisen osatutkimuksen empiiriset tulokset tukivat 
kognitiivista näkökulmaa. Ensimmäisen osatutkimuksen oppimispäiväkirjoista 
tuli esille, että pienryhmäkeskusteluja hyödyntävät opetusmenetelmät tarjosivat 
osallistujille hedelmällisiä sosiokognitiivisia ristiriitoja. (Doise & Mugny 1984). 
Toisten erilaiset näkökulmat innostivat ja herättivät ajattelemaan, joskus jopa hät-
kähdyttivät osallistujia. Näytti myös siltä, että yhteistoiminnalliseen oppimiseen  
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liittyvä statuserojen madaltuminen oli yhteydessä hedelmällisten keskustelujen 
syntymiseen. Osallistujien riittävä tasa-arvoisuus mahdollistaa toisten ajatuksista 
oppimisen. Myös yhteistoiminnallinen opetusmenetelmä ja pedagogiset koulutta-
jat aiheuttivat sosiokognitiivisia ristiriitoja, eikä kulttuurien välisiltä törmäyksiltä-
kään vältytty. 

Toisessa osatutkimuksessa opiskelijat kuvaavat sekä opettajan että vertaisvuo-
rovaikutuksen haastavan omia ajatuksia. Keskustelut parhaimmillaan pakottavat 
pois omasta urautuneesta ajattelusta, ja sitä kautta ne tukevat yliopisto-opiskelun 
kriittisen ajattelun kehittymisen tavoitetta. Tästä ilmiöstä Avoimen opiskelijat kir-
joittivat sekä opiskelua edistävien tekijöiden että hyvän opetustilanteen kuvauk-
sien yhteydessä.

Emotionaalinen kannatteleminen ilmiönä (Winnicott 1965; Lindström ym. 
2005) tuli paremmin esiin toisen osatutkimuksen aineistoissa. Ensimmäisessä osa-
tutkimuksessa oli kyllä mainintoja pedagogisen koulutusryhmän innostavasta ja 
kannustavasta ilmapiiristä. Muuten ryhmän tuki liittyi ensimmäisessä osatutki-
muksessa enemmänkin motivationaaliseen tukeen kuin emotionaaliseen tukeen. 
Sen sijaan toisen osatutkimuksen aineistossa toisilla opiskelijoilla, läheisillä ihmisillä 
ja työtovereilla näytti olevan tärkeä emotionaalinen merkitys Avoimen yliopiston 
opiskelijan arjessa. Emotionaaliseksi tueksi koetaan monet käytännön teot: opiske-
lijat antavat toisilleen palautetta, patistavat tenttiin, monistavat artikkelinippuja tai 
vain ottavat mukaan ”porukkaan”. Myös läheisten ja työpaikan tuki voi olla konk-
reettisesti ajan järjestämistä opiskelulle tai ”tsemppaamista”.

Viimeinen alakysymys käsitteli opiskelijan kasvamista osaksi asiantuntijayhtei-
söä (Wenger 1998; Hakkarainen 2000; Tynjälä 2007). Toisessa osatutkimuksessa 
löydettiin kolme kommenttia, jotka kertoivat kasvamisesta osaksi uutta asiantun-
tijayhteisöä esimerkiksi siten, että kyky kommunikoida alan käsitteiden avulla on 
lisääntynyt. Lähelle edellä mainittua näkökulmaa tulee saman osatutkimuksen 
opiskelijoiden kokemus siitä, että opiskelun yhteys johonkin itselle mielekkääseen 
kontekstiin edistää opintoja. Tämän yhteyden kontekstiin voitaisiin tulkita myös 
haluksi integroida omia kiinnostuksen kohteita sekä niitä yhteisöjä ja verkostoja 
joihin itse kuuluu. Vastauksista tulee esiin myös halu soveltaa tietoa arjen tai työ-
elämän hyväksi. Tässä voisi olla kyse myös altruistisesta individualismista (Suur-
pää 1996; Beck & Gernsheim-Beck 2002). Altruistinen individualismi liittyy myö-
häismoderniin ajatteluun. Yhteisöllisyys ei olekaan pelkästään kuulumista siihen 
yhteisöön, johon on sattunut syntymään, vaan se onkin vapaaehtoista liittymistä 
itselle tärkeisiin yhteisöihin ja niiden hyväksi toimimista. Tällaisista yhteisöistä on 
käytetty käsitettä kevytyhteisöt (Keskitalo-Foley 2007). Tämän liittymisen avulla 
opiskelija toteuttaa omaa yksilöllisyyttään (Hoikkala & Paju 2002). Samaan ilmiö-
kenttään voisi liittyä molemmissa osatutkimuksissa esille tulleet kommentit siitä, 
että keskusteluissa vertaisten kanssa oma ajattelu tulee selkeämmin näkyviin. Tämä 
itseksi tuleminen suhteessa toiseen liittyy sekä Meadin (1934) klassiseen minä-teo-
riaan että modernimpaan psykologiseen teoriaan minuuden syntymisestä (Stern 
1985). Akateemisessa opiskelussa erityisesti omien ajatusten tuleminen näkyväksi 
edistää asiantuntijaidentiteetin vahvistumista. 
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6.4 Minkälaisia työskentelymenetelmiä voidaan käyttää 
yhteisöllisten voimavarojen vahvistamiseksi?

Ensimmäisessä osatutkimuksessa sovellettiin yhteistoiminnallisen oppimisen pe-
riaatteita ja luotiin työskentelytapoja, jolla koko organisaation oppimis- ja opet-
tamiskulttuuria kehitettiin. Erityisesti kehittämishankkeen pedagogisessa kou-
lutuksessa panostettiin tasa-arvoisen oppimisryhmän muodostamiseen. Tähän 
päästiin hyödyntämällä koulutuksessa runsaasti yhteistoiminnallista pienryhmä-
työskentelyä ja vaihtelevia ryhmäkokoonpanoja. Empiirinen aineisto antoi tukea 
sille, että vaihtuvien pienryhmien käyttö helpotti osallistujien tutustumista ja tuki 
pedagogista kehittämistä edistävän ilmapiirin syntymistä. Pienryhmätyöskentely 
ja toisiin tutustuminen koettiin toisaalta myös uuvuttavana, ja sen mieli ei kaikille 
osallistujille selvinnyt. (Cohen ym. 1994; Repo-Kaarento 2007.)

Lisäksi toimintatutkimuksellisessa osuudessa käytettiin aikaa ja voimavaroja yhtei-
sistä tavoitteista neuvotteluun systeemin eri tasoilla (Senge 1990) eli tässä tapaukses-
sa yksilö-, pienryhmä-, laitos- ja tiedekuntatasolla. Sitä kautta sitoutettiin osallistujat 
mukaan hankkeeseen ja vahvistettiin osallistujien välistä positiivista keskinäisriippu-
vuutta suhteessa yhteiseen tavoitteeseen (Deutsch 1949; Johnson & Johnson 2009). 
Kyselylomake- ja oppimispäiväkirja-aineiston mukaan toisten yhteisön jäsenten si-
toutuminen motivoi vastaajia osallistumaan ja toisaalta toisten pois jäänti madalsi 
motivaatiota. Yksilöllinen vastuunotto toteutui henkilökohtaisessa pedagogisessa ke-
hittämistehtävässä sekä ryhmätutkimuksen yksilöllisessä osuudessa (Johnson & John-
son 1989). Yksilöllinen vapaus säädellä omaa osallistumisen astettaan jätettiin kunkin 
oman harkinnan varaan. Yksilöllisiä tavoitteita kartoitettiin alkuhaastattelussa ja eri-
laisissa kirjoitustehtävissä. Ne pyrittiin ottamaan huomioon, kun yhteisiä tavoitteita 
asetettiin. Ensimmäisen osatutkimuksen valossa näyttää myös siltä, että tällaisessa 
kehittämishankkeessa on hyvä kunnioittaa ihmisen psykologisia perustarpeita, joita 
Ryanin ja Decin (2000) mukaan ovat autonomia, yhteenkuuluvuus ja pätevyys.

Oppimista ja ryhmän toimintaa arvioivia työtapoja käytettiin säännöllisesti. 
Niissä hyödynnettiin mm. kirjallisia työtapoja (oppimispäiväkirjat, kehittymises-
seet, arviointilomakkeet). Tynjälä (2007) kutsuu integratiivisen pedagogiikan mal-
lissa näitä työtapoja välittäviksi välineiksi. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen kuu-
luu myös yhteinen ryhmän oppimisen ja toiminnan arviointi (Johnson, Johnson 
& Holubec 1991; Repo-Kaarento 2007). Kun opiskelija saa mahdollisuuden jakaa 
omia ajatuksiaan kanssaopiskelijoilleen, oma ajattelu tulee itsellekin paremmin 
näkyväksi. Lisäksi oppimistilanteiden hyvin yksilöllinen kokeminen tulee esille, 
eikä osallistujan ole helppo yhteisen keskustelun jälkeen jäädä siihen harhakäsi-
tykseen, että oma kokemus olisi koko totuus monimutkaisesta ryhmätilanteesta. 
Yhteistoiminnalliseen arviointiin luotiin toimintatutkimuksen aikana erilaisia tu-
kirakenteita (Applebee & Langer 1983; Hakkarainen ym. 2004; Lindblom-Ylän-
ne & Nevgi 2003b), kuten Hyvän ryhmätapaamisen kulku -malli, jotka koettiin 
hyödyllisiksi. Hyvän ryhmätapaamisen kulku -mallia alettiin jopa soveltaa erään 
laitoksen muissa kokoustilanteissa. Tässä tulee myös esiin kehittämishankkeen 
systeeminen luonne (Senge 1990); vaikka kehittämisen kohteena oli oppimis- ja 
opettamiskulttuuri, siinä koetut hyvät käytänteet siirtyivät hallinnolliseen työs-
kentelyyn (vrt. Biggs 2003; Shachar & Sharan 2002).
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Yhteisöllisyydestä puhuttaessa jako määräaikaisiin, tavoitteellisiin ryhmiin ja pi-
dempiaikaisiin ja pysyvämpiin yhteisöihin on hyödyllinen (Siitonen & Valo 2007). 
Määräaikaisissa ryhmissä ei voida saavuttaa sellaista yhteisöllisyyden tasoa kuin pit-
käkestoisissa ryhmissä. Yliopistopedagogiikan näkökulmasta on hyvä muistaa, että 
opetus- ja opiskeluryhmät ovat yleensä määräaikaisia. Kuitenkin niiden toiminta on 
osa pysyvämpää yhteisöä: oppiainetta, laitosta, tiedekuntaa, yliopistoa ja tiedeyh-
teisöä. Nämä osat muodostavat systeemisen kokonaisuuden (Senge 1990).  Ensim-
mäisen osatutkimuksen tulokset osoittivat, että käyttämällä yhteistoiminnallisia 
työtapoja pedagogisessa koulutuksessa, voitiin vaikuttaa myös pysyvien yhteisöjen 
toimintaan esimerkiksi lisäämällä yksiköiden välistä yhteistyötä.

Jos opettajia halutaan tukea yhteisöllisyyden vahvistamisessa omien opiskeli-
joittensa tai työyhteisönsä kanssa, ensimmäisen osatutkimuksen tulokset antavat 
tähän työtapoja. Yhteistoiminnallisten työtapojen kokemuksellinen oppiminen 
yhdistettynä käytetyn menetelmän pedagogiseen reflektioon näytti aineiston mu-
kaan edistävän työtapojen omaksumista. Repo-Kaarento (2007) on esittänyt ryh-
mädynaamisten tekijöiden kokemuksellisen ja teoreettisen reflektion mallin, joka 
kiteyttää tässäkin tutkimuksessa esiin tulleita ilmiöitä. Mallissa on hyödynnetty 
Schönin (1987) ja Cowanin (1998) määrittelyjä reflektiosta.

Kuva 7. Ryhmädynaamisten tekijöiden kokemuksellinen ja teoreettinen reflektio 
(Repo-Kaarento 2007).

Kokemuksellisuus oppimisessa vaikuttaa asenteisiin, niiden toiminnallisen kompo-
nentin kautta (Festinger 1957; Lewin 1935). Oppiminen jää kuitenkin pinnalliseksi, 
jos kokemukset eivät saa käsitteellistä vastinetta (vrt. Miettinen 1998; Ojanen 2006). 
Monipuolinen (analyyttinen, arvioiva ja kriittinen) reflektio kokemuksen eri vai-
heissa on tarpeen. Reflektiota on syytä tehdä toimintaa ennen, toiminnan aikana 
ja sen jälkeen. Reflektiiviseen työskentelyyn kuuluu tilanteen havainnointia, sen 
analyysiä sekä teoreettista ymmärtämistä. Opetusmenetelmien ryhmädynaamisten 
tekijöiden hyödyntämisessä on keskeistä yksilöllisten ja yhteisten toiminnan havain-
nointi, niiden analyyttis−teoreettinen käsitteellistäminen sekä tietoinen ja tavoit-
teellinen soveltaminen uuteen tilanteeseen. (Repo-Kaarento 2007.) 
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Toisen osatutkimuksen tuloksien mukaan vuorovaikutteisuus on Avoimen 
opiskelijoiden mukaan tärkeä osa hyvää opetustilannetta. Hyvän opettajan roo-
lissa yhdistyy opiskelijoiden käsitystensä mukaan selkeä ja innostava esiintyminen 
sekä napakka puheenjohtajuus. Yliopisto-opettajan tulee osata keskustella opis-
kelijoiden kanssa sekä lisäksi organisoida opiskelijoiden keskinäistä vuorovaiku-
tusta. Tämän vertaisvuorovaikutuksen avulla opiskelijat pääsevät jakamaan omia 
tietojaan ja kokemuksiaan eli hyödyntämään toistensa voimavaroja. Monipuolista 
(työ)elämän kokemusta omaavien opiskelijoiden kanssa keskustelu avaa Avoimen 
opiskelijoille teoreettisia käsitteitä sekä tekee niistä ymmärrettäviä ja helpommin 
sovellettavia (Tynjälä 2007). Yliopistollisen oppimistilanteen vuorovaikutuksen 
tulee kuitenkin palvella sen tavoitteita: kriittisen ja käsitteellisen ajattelun kehit-
tymistä. Samoin kuin ensimmäisen osatutkimuksen osallistujat, toisen osatutki-
mukseen osallistuneet Avoimen opiskelijat pitivät yksilötehtävien, pienryhmäkes-
kustelujen, opettajajohtoisten suurryhmäkeskustelujen välistä vuorottelua hyvänä 
keinona edistää akateemista oppimista. Yhteisöllisten työtapojen soveltajan on 
myös hyvä tiedostaa, että kaikessa yhteisessä työskentelyssä on sosioemotionaa-
linen taso (Schmuck & Schmuck 1992, Lindström ym. 2005). Vaikka ryhmä kan-
nattelee ja tukee, se voi myös ajautua hankaliin konflikteihin, jotka voivat tuntua 
opiskelijoista ahdistavalta (Bion 1979). Lisäksi yliopiston toimintakulttuuri ei vält-
tämättä tue yhteisöllisyyttä ja opiskelijat työskentelevät yksilöllisen ja kilpailullisen 
orientaation pohjalta.

Opiskelijoiden kokemukset hyvästä opetustilanteesta ovat samansuuntaisia 
kuin mm. Mercerin (2002) tutkimustulokset. Mercerin (mt.) mukaan opettajat, 
jotka edistävät opiskelijoiden syväsuuntautuneeseen oppimiseen liittyvää tutkivaa 
puhetta, pitivät oppimista sosiaalisena ja kommunikatiivisena toimintana, opet-
tivat sisältöjen lisäksi ongelmanratkaisun taitoja sekä käyttivät paljon kysymyksiä 
saadakseen selville, minkä tasoista opiskeljoiden ymmärrys on. Myös Almonkari 
(2007) korostaa, että opetuksen tavat ja muodot voivat synnyttää tai köyhdyttää 
vuorovaikutusta. Ne voivat myös tukea vertaissuhteiden muodostumista, jotka 
ovat erittäin tärkeitä yliopistoyhteisöön liittymisen kannalta. Toisaalta Almonka-
rin (mt.) mukaan viestintäarat opiskelijat voivat vältellä menemästä kursseille, jos-
sa käytetään vuorovaikutteisia opiskelumenetelmiä.

6.5 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

Tämän tutkimuksen luotettavuuden vahvuus on teoreettinen, metodologinen, 
tutkimuksellinen ja aineistoihin liittyvä triangulaatio (Denzin 1979).  Teoreet-
tisesti yhteisöllisyys nähdään tässä tutkimuksessa filosofian, sosiologian, sosiaa-
lipsykologian, viestinnän ja kasvatustieteen leikkauspisteessä. Yhteisöllisyys on 
peruskäsite, joka on ollut ja tulee olemaan filosofisen pohdinnan kohteena. Sosio-
logian keskeisenä tutkimuskohteena ovat yhteisöt ja yhteisöllisyys. Sosiaalipsyko-
logia puolestaan sosiologian ja psykologian siltatieteenä pohtii yksilön ja yhteisön 
suhdetta sekä käsittelee ryhmiä ja ryhmien dynamiikkaa. Viestinnässä tutkitaan 
muun muassa yhteisöjen välistä ja sisäistä viestintää. Yhteisöllisyys määritellään 
edellä mainittuihin tieteisiin tukeutuen, ja sen jälkeen pohditaan sen merkitystä 
kasvatustieteessä ja erityisesti yliopistopedagogiikassa. Kasvatustieteen puolelta 
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käsitellään yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista oppimista sekä niiden tieteellisiä ja 
käytännöllisiä taustoja. 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta kahdella hyvin erilaisella tutkimuk-
sella. Ensimmäisessä osatutkimuksessa lähestymistapa oli toimintatutkimus ja 
tutkimuksen aikana luotiin yhteistoiminnallinen oppimis- ja opettamiskulttuurin 
kehittämisen malli akateemiseen ympäristöön, testattiin ja arvioitiin sitä. Yhteis-
toiminnallinen oppiminen kytkettiin sekä sosiokonstruktivistiseen teoriaan op-
pimisesta että organisaatiokulttuurin muutoksen teorioihin. Toimintatutkimus 
raportoitiin systemaattisesti, ja se perustui hankkeen aikaisten dokumenttien 
analyysiin. Tutkimuksen ekologista validiteettia lisää se, että tutkimus toteutettiin 
aidossa akateemisessa ympäristössä ja että kyseessä oli todellinen, osallistava toi-
mintatutkimus. Tulosten luotettavuuden ongelmana on kuitenkin se, että tutkija 
toimi myös hankkeen vetäjänä. Vaikka hankkeesta käytiin yhteisön sisällä kriit-
tistä keskustelua, saattoi osa kritiikistä jäädä piiloon, koska tutkija−kehittäjä oli 
samalla myös työtoveri. Lisäksi kehittämisprosessin kuluessa on saattanut jäädä 
huomaamatta ja dokumentoimatta joitain puolia, koska kehittäjän rooli oli hank-
keen kuluessa voimakkaampi. Luultavasti luotettavampiin tuloksiin olisi päästy, 
jos kehittäjä ja tutkija olisivat olleen kaksi eri henkilöä. Mahdollisesti myös kehit-
tämishanke olisi hyötynyt tällaisesta dialogisesta tutkimuskumppanuudesta.

Toinen tutkimuksen luotettavuuden ongelma oli se, että hankkeesta ei tehty 
selkeätä alkumittausta, johon loppuarvioinnin tuloksia olisi voinut verrata, eikä 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää näin pitkäkestoisen toimintatutkimuk-
sen mahdollistamaa pidemmän aikavälin aineistoa. Viivästetyn loppuarvioinnin 
vastausprosentti oli kohtuullinen. Viitteitä hankkeen vaikutuksen pysyvyydestä 
voitiin kuitenkin saada siitä, että eri vuonna hankkeen koulutukseen osallistunei-
den välillä ei ollut merkitseviä eroja.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa käytettiin myös metodologista triangulaatio-
ta: kyselylomakkeen määrällisten vastausten lisäksi analysoitiin avovastauksia sekä 
koulutuksen oppimispäiväkirjoja. Laadullinen aineisto tuki määrällisen aineiston 
tuloksia, syvensi niitä ja nosti esiin muutoshankkeeseen liittyviä haasteita, kuten 
kulttuurien välisen törmäyksen ilmiön. Ensimmäisen osatutkimuksen vahvuus on 
teorian ja käytäntöjen kehittäminen. Vielä luotettavampaan tulokseen olisi päästy, 
jos kvantitatiiviset analyysit olisivat olleet syvällisempiä. Lisäksi tutkimuksessa oli-
si ollut hyvä käyttää jotakin standardoitua mittaria. On myös todennäköistä, että 
tulokset antavat pedagogisesta kehittymisestä todellisuutta myönteisemmän kuvan. 
Tämän tutkimuksen kannalta olisikin ollut hyvä, jos kyseisen yksikön oppimis- ja 
opettamiskulttuurin kehittymisen seurantaa olisi voitu jatkaa. Nyt viitteitä hank-
keen pitkäkestoisista vaikutuksista on dokumentoitu esimerkiksi Viikin opetuksen 
kehittämispalvelujen arviointiraportista (Levander & Liukkonen 2006), jossa sano-
taan mm.: ”Juonto-hanke on jo luonut maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa 
positiivista opetuksen kehittämiskulttuuria.” Opetuksen johtamisen näkökulmasta 
tehdyssä Helsingin yliopiston koulutuksen arvioinnissa (Saari & Frimodig 2009) 
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta saa myönteistä palautetta pedagogisen joh-
tamisen organisoinnista. Opiskelijat kokevat raportin mukaan kuuluvansa ”hyvään 
yhteisöön”. Yhteyksiä vuonna 1998–2002 toteutettuun kehittämishankkeeseen ja 
tiedekunnan opetuksen tilaan 2007–2008 on kuitenkin mahdotonta osoittaa.



���

Toinen osatutkimus oli perinteinen survey-tutkimus ja tehtiin poikittaistut-
kimuksena neljä vuotta ensimmäisen osatutkimuksen loppumisen jälkeen. Kun 
ensimmäisessä osatutkimuksessa kohderyhmänä olivat yhden tiedekunnan opet-
tajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opiskelijat, toisessa osatutkimuksessa oli koh-
deryhmänä perustutkinto-opiskelijat (n=2507)  ja Avoimen yliopiston opiskelijat 
(n=467). Koko tutkimuksessa yliopistoyhteisöä katsottiin siis monen toimijan nä-
kökulmasta, minkä toisena ääripäänä voidaan pitää yliopiston ytimessä toimivia 
tutkija−opettajia ja toisena ääripäänä yliopiston marginaalissa opiskelevia Avoi-
men yliopiston opiskelijoita. 

Toisen osatutkimuksen vastausprosentti oli kohtuullinen. Siinä käytettiin 
kahta kansainvälisesti testattua mittaria, joiden kokonaisreliabiliteetti ja -validi-
teetti on todettu korkeaksi. Toisessa osatutkimuksessa saatettiin käyttää faktori-
analyysiä ja sen tuottamaa faktoriratkaisua verrattiin ulkomaisiin ja kotimaisiin 
ratkaisuihin. Myös toisessa osatutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusme-
netelmiä eli sisällönanalyysiä selventämään yhteisöllisyyttä osana oppimisen ja 
opetuksen laatua. Vaikka tutkimus on monografia ja sen tekijä on yksin kirjoit-
tanut työn, hän on tutkimuksen aikana tehnyt paljon yhteistyötä tutkimuksen 
luotettavuuden varmistamiseksi. Molemmissa osatutkimuksissa käytettiin avo-
vastausten luokittelussa rinnakkaisluokittelijoita. Lisäksi tutkija kävi useita kes-
kusteluja tiedeyhteisöön kuuluvien henkilöiden kanssa metodisista ja aineistoon 
liittyvistä tulkinnoista. Luokitteluperusteet on lisäksi avattu sekä tekstissä että 
liitteissä. Lopulta vastausten tulkinnat ja luokittelu ovat kuitenkin riippuvaisia 
tutkijasta, ja kyseessä on siis yksi mahdollinen, kuitenkin perusteltu, tulkinta ai-
neistosta.

Molemmissa tutkimuksissa on tutkittu vastaajien käsityksiä tai kokemuksia 
opetukseen ja oppimiseen liittyvistä tekijöistä tai niiden muutoksesta. Kuitenkaan 
tutkimuksessa ei ole menty toiminnan tasolle havainnoimaan yhteisöllisyyttä tai 
sen muutosta. Vaikka ihmisten käsityksillä on suuri merkitys heidän toiminnal-
leen, kyselytutkimuksissa ihmisillä on taipumus vastata sosiaalisesti hyväksytyllä 
tavalla. Menetelmällistä triangulaatiota olisi voinut toteuttaa myös havainnoimal-
la opetusta ja oppimista sekä kysymällä sen jälkeen toimijoiden näkemyksiä. Vaik-
ka toisessa osatutkimuksessa käytetyt mittarit ovat paljon käytettyjä, ja Martonin 
& Säljön (1976) erottelu pinta- ja syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan on 
puhutteleva metafora, se on kuitenkin esimerkiksi Webbin (1997) mukaan liian 
mustavalkoinen tavoittamaan yliopisto-oppimisen koko kirjon. 

6.6 Yhteisöllisyyden soveltamisen mahdollisuudet ja vaarat 
akateemisessa ympäristössä

Akateeminen ympäristö muodostuu erilaisista, erikokoisista, erillisistä sekä pääl-
lekkäisistäkin yhteisöistä. Yhteisöllisyyden hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että 
ihmisten kuulumista tiettyyn yhteisöön sekä heidän sosiaalisia siteitään, yhteisiä 
rituaaleja, yhteisiä arvoja ja normeja, yhteisöön sitoutumista käytetään oppimis-
ta edistävällä tavalla. Postmodernille ajalle on kuitenkin tyypillistä, että ihmisten 
liittyminen ja sitoutuminen akateemiseen yhteisöön perustuu sekä tietoiseen, it-
senäiseen haluun liittyä siihen että toisten osalta myös kasvamiseen jo lapsuudesta 
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alkaen akateemiseen kulttuuriin. Yksilöt säätelevät myös itse sitoutumistaan ja to-
teuttavat sitä omista tarpeistaan lähtien. (Hoikkala & Paju 2002)

Yhteisöllisyys voi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että yhteisön jäsenet jakavat 
yhteiset tavoitteet ja auttavat toinen toisiaan tavoitteen saavuttamisessa (Deutsch 
1949). Yliopistossa ainakin yksi yhteinen tavoite on totuuden etsintä, johon pyri-
tään tieteellisen tutkimuksen ja kriittisen ajattelun avulla. Yhteisön voimavaroja 
pystytään hyödyntämään, jos yliopistoyhteisön jäsenet alkavat kehittää yhteisösen-
sitiivisyyttään. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on sosiaalipsykologisia ja sosiologi-
sia käsitteitä, joiden avulla he pystyvät havainnoimaan yhteisöllisiä ilmiöitä. Nämä 
yhteisöihin liittyvät käsitteet toimivat kuin silmälasit tai kiikarit, joiden avulla 
pystyy havaitsemaan asioita, joita ilman niitä ei huomaisi olevan olemassakaan. 
Repo-Kaarento (2007) on luonut esimerkiksi ”ryhmäkiikarit” oppimisryhmien 
ryhmädynamiikan havainnoimisen apuvälineiksi. Lisäksi yhteisösensitiivisyyteen 
kuuluu, että yliopistotoimijat – niin opettajat, tutkijat, muu henkilökunta ja opis-
kelijat – hallitsevat työtapoja, joiden avulla he voivat hyödyntää jäsentensä sekä eri 
ryhmiensä voimavaroja. 

Yhteisöllistä oppimista tukevia työtapoja voidaan kehittää yhteistoiminnallisen 
oppimisen periaatteiden pohjalta (Johnson & Johnson 2002).  Tällaisia työtapoja 
ovat oppimistilanteiden tasa-arvoisuuden vahvistaminen pienryhmiä hyödyntä-
mällä, yhteisen kielen kehittäminen riittävän yhteisen keskustelun avulla, yhteisen 
tavoitteen kirkastaminen ja yksilöllisen vastuun korostaminen suhteessa yhteiseen 
tavoitteeseen, ryhmän tavoitetta tukevan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen 
sekä ryhmän toiminnan arvioiva ja teoriaa hyödyntävä reflektio toimintaa ennen, 
sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi organisaation eri tasoilla työskenneltäessä tarvi-
taan yhteisöllisten ilmiöiden systeemistä ymmärrystä (Senge 1990).

Tutkimuskohteina olivat Helsingin yliopiston yhden tiedekunnan opettajat, 
tutkijat, opiskelijat sekä lähes kaikista tiedekunnista otos perustutkinto-opiskeli-
joista ja Avoimen yliopiston opiskelijoista. Yhteisösensitiivisyyteen kuuluu se, että 
ollaan tietoisia kunkin ryhmän tai yhteisön erityisluonteesta sekä asemasta osana 
kokonaisuutta. Ensimmäisen osatutkimuksen tulokset tukivat käsitystä siitä, että 
yhteistoiminnallinen työskentely voi madaltaa yksikköjen välisiä rajoja ja lisätä yh-
teistyötä. Toisen osatutkimuksen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että Avoimen 
yliopiston opiskelijoiden moninaiset lähtökohdat ja tällaisen ryhmän keskinäinen 
vuorovaikutus ovat voimavara, jota hyödyntämällä opetuksen ja oppimisen laatu 
voisi Avoimessa yliopistossa edelleen parantua. 

Avoimen opiskelijoita ja perustutkinto-opiskelijoita yhdistää yhteinen tavoite: 
tietyn opintojaksoon tai -kokonaisuuteen liittyvän asiakokonaisuuden ymmär-
täminen. Yliopistossa koetaan Avoimen opiskelijoiden epätasainen tausta ongel-
maksi ja pelätään sen vaarantavan opintojen laadun (Rinne ym. 2003). Opetta-
jalle tämä tilanne onkin haasteellinen. Toisen osatutkimuksen tulosten pohjalta 
voidaan sanoa, että Avoimen opiskelijat muodostavat yliopistolle haasteen lisäksi 
resurssin. He voivat toimia opettajalle ja toisille opiskelijoille ikkunana yhteis-
kuntaan. Ryhmän heterogeenisyydestä seuraa, että ryhmän jäsenten välille syntyy 
sosiokognitiivisia ristiriitoja. Näitä opettaja voi hyödyntää luomalla ryhmäänsä 
rikastuttavan vuorovaikutuksen ilmapiirin (Himanen 2007).  Marginaalin sijasta 
Avoin yliopisto ja sen opiskelijat muodostavat elinvoimaisen luovan voimavaran 
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ja opetustilanteissa toteutuu erinomaisesti yliopiston kolmas tehtävä: yhteiskun-
nallinen vuorovaikutus ja elinikäinen oppiminen. Tästä pääsevät nauttimaan niin 
Avoimen opiskelijat, Avoimen kursseille osallistuvat perustutkinto-opiskelijat kuin 
opettajatkin.

Yhteisöllisyydellä on myös kääntöpuolensa: se rajaa yksilön vapautta. Yhteisöl-
lisyys vaatii yhteisön jäseniä joustamaan omista tavoitteista yhteisen edun hyväksi, 
noudattamaan sääntöjä, jotka tuntuvat yksilön kannalta turhilta ehkä nauretta-
viltakin. On myös vaara, että yksilö luopuu omasta perustellusta käsityksestään 
ryhmäpaineen alaisena (Asch 1951; Pennington 2005). Siksi yhteisöllisyys liian 
vahvasti ja sitovasti hyödynnettynä kääntyy itseään vastaan. Yhteisön jäsenten au-
tonomiaa sekä mahdollisuutta liittyä ryhmään siten, että ryhmässä syntyy neuvo-
tellen yhteiset tavoitteet, on kunnioitettava. Akateemisessa ympäristössä yksilölli-
nen ja kilpailullinen toimintakulttuuri ovat myös haasteita, joiden vaikutuksista 
yhteisöllisyyden hyödyntäjien tulisi olla tietoisia. Yhteistoiminnallisen oppimisen 
periaatteiden soveltaminen tarjoaa keinoja kuitenkin vähentää kilpailullisuutta 
oppimistilanteissa.

Suosittelen, että yliopiston opettajia sekä muita opiskelijoita ohjaavia henkilöitä 
tulisi kouluttaa vertaistuen käynnistämisen tukemiseen. He voivat omalla toimin-
nallaan ja oppimistehtävien ryhmädynaamisella suunnittelulla vaikuttaa siihen, 
että opiskelijat tutustuvat toisiinsa, keskustelevat toistensa kanssa opiskeltavista 
aiheista. Joillekin kursseille sopii myös tiiviimpi yhteistoiminnallinen ryhmätyö, 
jossa opiskelijoiden omat tavoitteet nivotaan ryhmän yhteiseen tavoitteeseen. Täl-
löin yhteinen tavoite pitää yksittäisten opiskelijoiden motivaatiota yllä, jos yksilöl-
liset taidot ja voimat loppuvat (Johnson & Johnson 1989). Lisäksi suosittelen että 
yliopiston laitokset pohtivat, miten voisivat tarjota perustutkinto-opiskelijoille ja 
avoimen yliopiston opiskelijoille tuntumaa tiedeyhteisön toimintaan opintojen 
alusta alkaen (Wenger 1998; Pascarella & Terenzini 2005). Tämä tukisi heitä koh-
taamaan tiedollisia, emotionaalisia ja sosiaalisia haasteita akateemiseksi asiantun-
tijaksi kasvamisen tiellä.
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Liitteet

Liite 1. Osatutkimus I: Kooste (Juonto-hankkeeseen) liittyvästä 
toiminnasta vuosittain

1998

• Pedagogiseen koulutukseen osallistui: maa- ja kotitalousteknologian, 
soveltavan eläintieteen sekä elintarviketeknologian laitokset, yleisen 
kemian opettajia, kirjastojen henkilökuntaa. 

• Juontouutiset-lehti ilmestyi 1/1998, 2/1998
• Ongelmalähtöinen oppiminen 27.5.1998
• Miten annan rakentavaa palautetta? 10.11. ja 19.11.1998
• Ongelmalähtöisen oppimisen kehittämisryhmä 1998–1999
• Taitavaksi oppijaksi työpajat ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä muille 

kiinnostuneille 21.10. ja 22.10.1998
• Oppimisen iloa 1.12.1998 

1999

• Pedagogiseen koulutukseen osallistui: metsäekologian sekä soveltavan kemian 
ja mikrobiologian laitokset, kirjastojen henkilökuntaa. 

• Juontouutiset-lehti ilmestyi 3/1999
• Avoin keskustelutilaisuus 26.5.1999 opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnal-

le. 
• Taitavaksi oppijaksi työpaja ensimmäisen vuoden opiskelijoille sekä muille 

kiinnostuneille 13.1.1999
• Mitä oppiminen on? Miten ohjaan opiskelijaa oppimaan? 24.5. ja 20.8.1999 
• Ohjaustaitoja kurssiassistenteille -kurssi (1 ov)
• Kehittämishankkeita ja kokemuksia 26.5.1999
• Esitykset:
• Peda-forum, Oulu, 26.–27.11.1999
• Repo-Kaarento, S. Rakentavan palautteen antaminen − palaute on lahja. 
• Repo-Kaarento, S. Opetusansioiden arviointi Maatalous-metsätieteellisessä 

tiede-kunnassa. 

2000

• Pedagogiseen koulutukseen osallistuivat: taloustieteen sekä soveltavan biologi-
an laitokset, kirjaston henkilökuntaa.

• Ensimmäisen opintovuoden uudistaminen -tilaisuus 26.1.2000
• Ryhmän ohjaamisen taidot (1ov)
• Asiantuntijaluento: Professori George Brown, University of Nottingham, Uni-

ted Kingdom: Evaluating Curriculum and Assessing learning in Higher Educa-
tion 10.11.2000

• Keskustelutilaisuus opiskelijajärjestöjen edustajille 4.10.2000
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• Pedagogiset aamukahvit: 
• 24.10. Henkilökohtainen opetussuunnitelma kuluttajaekonomian opinnoissa 

Tarja Römer-Paakkanen. 
• 21.11. Vaihtoehtoiset tenttikäytännöt maitoteknologiassa, Asmo Kemppinen.
• Esitykset: International Consortium for Experiential Learning -kongressissa. 

Auckland, Uusi-Seelanti. 4.-8.12.2000
• Saara Repo-Kaarento: Developing Learning and Teaching Culture in Higher 

Education: Cooperative Learning as a Tool.
• Lena Levander: Developing Learning and Teaching Culture in Higher Educa-

tion: What Do the Development Essays Reveal?

2001

• Pedagogiseen koulutukseen osallistuivat: kotieläintieteen ja metsävarojen käy-
tön laitokset, kirjaston henkilökuntaa

• Oppimisen iloa tapahtuma 22.1.2001
• Koulutuksen ja tutkintojen arviointi Helsingin yliopistossa.
• Koulutusta Johdatus yliopisto-opintoihin opintojakson vastaaville 15.3.2001
• Vierailu: Norjan maatalousyliopisto, Ås. Program for pedagogik -ryhmä. Saara 

Repo-Kaarento ja Lena Levander.
• Ryhmän ohjaamisen taidot (1ov)
• Potkua opetuksen kehittämiseen 25.5.2001 
• Ideoiden vaihdon aamupäivä ja ohjauksen iltapäivä 23.8.2001
• Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat -koulutus opettajille 10.9.2001
• Osallistuminen EARLI konferenssiin Bridging instruction to learning. Univer-

sity of Fribourg, Switzerland August 28th – September 1st 2001. Lena Levander
• Tilaisuus akateemisen yliopistoportfolion laadinnasta ja arvioinnista
 25.10.2001
• Ohjaustaitoja opettajille 2001–2002 ( 8 kerran sarja tilaisuuksia)

2002 

• Pedagogiseen koulutukseen osallistuivat: metsäekonomian, metsävarojen käy-
tön sekä limnologian ja ympäristönsuojelutieteen laitokset, kirjaston henkilö-
kuntaa.

• Ohjaustaitoja opettajille sarja jatkui 
• Koulutuksen ja tutkintojen arviointi Helsingin yliopistossa. Paneelivierailu 

25.2.–1.3. 2002
• Vierailu Oulun yliopistoon, ydinainesanalyysi-opintomatka 21.5. 2002 Lena 

Levander ja Minna Mikkola
• Koulutusta: Asko Karjalainen Ydinainesanalyysi Oulun yliopistossa 27.8. Tätä 

seurasi kolme samansisältöistä työpajaa 29.8., 30.8. ja 4.9.2002.
• Ryhmän ohjaamisen taidot (1ov)
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Liite 2. Osatutkimus I: Kooste kuuluneesta pedagogisesta
koulutuksesta

JUONTO-HANKKEEN PEDAGOGINEN KOULUTUS VUONNA �00�

Koulutuksen ohjelma

I jakso 9.−10.1.2002
Orientointi ja tavoitteiden asettaminen
Käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta
Yliopisto-oppimisen erityispiirteet
Ryhmätutkimus oppimismenetelmänä
Kokemuksellinen oppiminen
Yksilöllisten kehittämishankkeiden suunnittelu
Ryhmätutkimuksen käynnistäminen

II jakso 14.–15.2.
Yhteistoiminnallisen oppimisen teoriaa 
Tutkiva oppiminen ja ongelmalähtöinen oppiminen
Pienryhmien käyttö opetuksessa, ryhmien dynamiikkaa 
Ydinainesanalyysi
Yksilöllisten hankkeiden ohjausta ja seurantaa
Tutkimusryhmien työn seurantaa

III jakso 22.–23.4. 
Opettamiskäsitykset ja niiden yhteys opiskelustrategioihin
Hyvä oppimisympäristö 
Luento-opetuksen kehittäminen
Opiskelun ja opinnäytetyön ohjaaminen
Yksilöllisten hankkeiden ohjausta ja seurantaa
Tutkimusryhmien työn seuranta 
Välitapaaminen 29.8., ryhmätutkimusryhmät esittelivät hankkeensa 

IV jakso 16.–17.12. 
Henkilökohtaisten kehittämishankkeiden esittely ja oppimisen arviointi
Kiteytyksen kirjallisuuteen tutustumisesta
Miten oppimista arvioidaan? 
Opetuksen ja koulutuksen arviointi 
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Liite 3. Osatutkimus I: Kyselylomake pedagogisen koulutuksen 
käyneille
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Liite 5. Osatutkimus I: Kyselylomakkeen avovastausten 
luokitteluperusteet ja esimerkkejä kustakin luokasta. 

Esimerkit valittu niin, että luokan sisäinen variaatio tulee näkyviin.
Jos lause tai virke on katkaistu kesken luokittelua varten, se on merkitty kahdella 
ajatusviivalla (– –).

Kysymys 8: Kuvaile, miten käsityksesi oppimisesta muuttui Juonto-koulutuk-
sen vaikutuksesta.

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Oppiminen on aktiivinen tiedon rakentamisen prosessi

Aloin yhä vahvemmin näkemään oppimisen tiedonrakenteluna, 1

Juonnon myötä tulin tietoiseksi monista oppimiseen vaikuttavista edistävistä 
ja  sitä estävistä asioista. Oppiminen prosessina alkoi hahmottua. 

8

Opin, että oppiminen on jatkuva prosessi. Oppiakseen on itse osallistuttava 
prosessiin − ei seurattava sivusta.

17

Aiemmin pidin opiskelua ulkoa oppimisen tapaisena prosessina. Koulutuksen 
aikana ymmärsin oppimisen olevan enemmänkin rakentamista muistuttava 
tapahtuma (muistaakseni hienompi termi asialle oli konstruktivismi). Samaan 
käsityksen muutokseen liittyi ongelmalähtöinen oppiminen ja oppimisen 
näkeminen tutkimisen kaltaisena prosessina.

22

– – ja että opetettavien asioiden täytyy jollakin tavalla ’kiinnittyä’ opiskelijan 
mielessä oleviin ’rakenteisiin’, jotta jotain uutta oivallusta tapahtuisi

43

Yksilölliset oppimistyylit ja -strategiat, opiskelijalähtöisyys

oivalsin, että jokaisella on oma tapansa oppia, joka pitää vaan saada esiin ja 
käyttöön

4

ymmärsin paremmin eri oppimistapoja (en vain omaani). 11

En ollut ennen Juontoa tutustunut erilaisiin oppimiskäsityksiin. En tiedä, 
muuttuivatko käsitykseni hirveästi, mutta ainakin aloin pohtia oppimista ja 
sen edistämistä.

12

Juonto (+ muu saamani pedagoginen koulutus) tuki sitä ajatteluani, että 
asioita ei voi opetella irrallisina, vaan johonkin liitettynä − mm. omaan 
kokemusmaailmaan. Omaa kokemusmaailmaa on opittava pitämään tärkeänä, 
sillä sitten syntyy näkemystä. 

21

Käsitys oppimisen yksilöllisyydestä korostui. Myös sisäinen viretila − − Kukin 
rakentaa maailmasta oman sisäisen mallinsa ja katselee ja oppii uutta tähän 
nojautuen. Oppiminen on siten sarja yksilöllisiä kokemuksia, joihin tulee 
liittyä ajattelua  − −

26

Komplisoitui, koska opin, että on monenlaisia oppijia ja se pitäisi osata ottaa 
huomioon opettaessaan.

50

käsitys oppijan omista lähtökohdista (millainen olen oppijana) jäsentyi 57
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Oppimiskäsityksen muutoksen yleinen arviointi

Oppimisen ymmärtäminen korostui. 2

En ollut juurikaan miettinyt oppimista ennen koulutusta. Se oli vain jotakin 
mitä tapahtui, kun riittävän ahkerasti luki ja teki harjoitustehtäviä. 

8

Käsitys syveni ja laajeni. 13

Koko käsite (oppiminen) tuli aktiiviseksi ja ymmärretymmäksi. Ei minulla 
ollut ollut teoriaa oppimisesta sitä ennen.

18

Sanoin vähän, koska käsitykseni oli jo koulutukseen tullessa juonnon hengen 
mukainen. Käsitykseni vahvistui ja syveni

23

Oppimisen merkitys ja tärkeys tulivat selväsi esille 28

En ollut kai koskaan aikaisemmin  miettinytkään mitä oppiminen on. Kaikki 
ne teoriat siellä taustalla Hyvä että siihen nyt oli mahdollisuus. 

48

Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutteisuus oppimisessa

– –joka tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden kanssa 1

 Opetustapahtuman kaksisuuntaisuus on tärkeää. 2

kaikkien opiskelijoiden tempautuminen mukaan yhtäaiakisesti parantaa 
oppimisilmapiiriä, kivempaa

6

Yhdessä oppiminen tehokkaampaa kuin yksin 33

Oppimisen sosiaalinen ulottuvuus kirkastui 34

 Ryhmässä oppiminen oli avartava kokemus. 52

Ajatus yhdessä oppimisesta konkretisoitui Juonnossa 55

Motivaatio ja tunteet oppimisessa

Ennen ajattelin että hyvä opettaja osaa selittää. Nyt tiedän että se ei riitä. 
Oppiminen vaatii motivaatiota 

14

– –  ja tunteita. 26

Motivoinnin tärkeys korostui. 31

motivaation merkitys korostui 51

Oppimisen toiminnallisuus

Itse tekemällä oppimisen merkitys korostui. 7

 Lisäksi käsitykset konkretisoituivat opetuksen toiminnallisuuden ansiosta. 13

  − −toimintaa 26

Tekemällä oppii, eli opiskelijat täytyy saada mukaan. 31
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Kysymys 9: Kuvaile, miten käsityksesi opettamisesta muuttui Juonto-koulutuk-
sen vaikutuksesta.

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Opettaja aktiivisen oppimisen ohjaajana

Opiskelijoiden aktivointi lähiopetuksessa tärkeää. 3

Opiskelijan tehtävä on oppia ja hän on itse vastuussa tuloksista. Opettaja on 
myötäkulkija, auttaja, mutta ei puolestatekijä. 

17

Tässä koin ehkä suurimman oivalluksen ja ahdistuksen. Vaikka jo ennen 
kurssia tiesin, että opettaminen ei (ainakaan parhaimmillaan) ole tiedon 
siirtämistä, koulutuksen aikana minulle selkiytyi, että opettamisen pitäisi olla 
oppimisen ohjaamista. 

37

Käsitykseni muuttui siten, että aloin ajatella opettavani väärällä menetelmällä, 
joka ei aktivoi tarpeeksi oppilaan omaa ajattelua. 

39

Olin jo aiemmin suunnitellut opettamistani ongelmalähtöisen ja tutkivan 
oppimisen kaltaiseksi. Tiedot ja taidot syventyivät.

56

Opettajan työn monipuolisuus ja haastavuus

Yhtälailla kuin edellisessäkin kohdassa. Tulin tietoiseksi asioista, joita en ollut 
tietoisessti paljoakaan ajatellut. Lähinnä olin yrittänyt tehdä asioita niinkuin 
itselleni niitä oli opetettu. Pystyin yhdistelemään erilaisia asioita opettamisesta, 
joita opin Juonnossa ja joita olin oppinut esim.harrastuksissani. Opettamisesta 
tuli huomattavasti mielenkiintoisempi ja haastavampi alue Juonnon myötä.

8

Muuttui kokonaisvaltaisemmaksi ja prosessinomaiseksi oman toiminnan 
arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

9

Opettaminen muuttui entistäkin vaikeammaksi, koska oppiminen on niin 
yksilöllinen asia. Lisäksi ihmisillä on erilaiset oppimistyylit, jotka pitäisi pystyä 
huomioimaan opetustilanteissa. Lisäksi vielä oppimisympäristökin pitäisi 
saada sopivaksi! Palautteen antamisen tärkeys on korostunut.

26

Opettamisen suunnitteluun kiinnitettävä huomiota. 31

Käsitän kuinka monipuolisesta tehtävästä on kyse, eli haastetta riittää. 49

Opettaja vuorovaikuttajana, ilmapiirin luojana ja motivoijana

Opin paremmin ymmärtämään, että opettajan rooli on ennen kaikkea 
oppimiselle suotuisan ilmapiirin rakentamista, innostamista ja motivointia.

1

Juonto (+ muu saamani pedagoginen koulutus)alensivat kynnystä opettajan ja 
oppijan välillä.

21

Vuorovaikutteisuuden lisääminen omaan opetukseen 28

Kaikki alkaa mielenkiinnon herättämisestä. 51

Opetusmenetelmien ja toiminnallisuuden merkitys

Lisäksi käsitykset konkretisoituivat opetuksen toiminnallisuuden ansiosta. 13

Sain ideoita erilaisista tavoista opettaa. Tosin koulutus jäi vähän temppukurssin 
asteelle, syvempää tietoa oppimisen teorioista ei saanut.

15

Sain monipuolisen kuvan eri menetelmistä ja niiden soveltamisesta. 27

Opetusmenetelmien suhde oppimisen tapahtumaan selvemmäksi.  54

Muut

Paremmin sanottuna vahvisti aikaisemmin oppimaani opettamisesta. 
(partiotausta ja armeijan johtajakoulutus).

42
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Kysymys 10: Kuvaile, miten toimintasi opettajana/opiskelijana muuttui Juonto-
koulutuksen vaikutuksesta

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Aktivoivien opetusmenetelmien lisääntyminen (opiskelijalähtöisyys, 
oppimistyylit, vuorovaikutus)

Käytän paljon luentojen aikana pieniä tehtäviä, joita ryhmässä mietitään ja 
käydään läpi. 

3

Ajattelin opettamiani asiota enemmän opiskelijan oppimisprosessin kannalta 
ja vähemmän sen kannalta, miten hyvin itse suoriudun opetustilanteesta.

12

En enää pyri selvittämään jokaista yksityiskohtaa valmiiksi vaan yritän ohjata 
opiskelijoita ajattelemaan itse ja kokoemaan ahaa-elämyksiä.

14

Olen luopunut lähes kokonaan normaaleista luennoista. Nykyisillä kursseillani 
opetus perustuu ns. palapelitekniikkaan,   − −Olen pyrkinyt ottamaan 
huomioon erilaisia oppimistyylejä materiaalin koostamisessa.

26

Opiskelu muuttui entistä enemmän ongelmalähtöiseksi johtuen osittain 
siitäkin, että– – 

56

Opetuksen kokonaisvaltainen kehittäminen (laajempi kuvaus kuin akt.
menet. esim. tentit, suunnittelu, kokonaisuus, pedagoginen koulutus)

Kiinnostuin pedagogiikasta, haluan oppia lisää, kun nyt ymmärrän, miten 
vähän ymmärrän.

5

Kiinnitin huomiota esim. arvioinnin keräämiseen, monipuolisempiin 
opetusmuotoihin ja tein uudistuksia tentteihin.

9

Pyrin virtaviivaistamaan toimiani opettajana eli kerroin selkeämmin ja 
määrätietoisemmin odotuksistani ja tarkoituksistani.

32

Otin käyttöön vaihtoehtoisia tenttimenetelmiä ja aloin panostaa enemmän 
ryhmäopetukseen. Opiskelijapalautetta olin kerännyt jo aiemmin, mutta nyt 
muutin lomaketta Juonto-koulutuksen ohjauksessa.

38

Taisin vastata siihen jo kohdassa 9.  Toisaalta vaatimustaso ja kritiikki omaa 
työtä kohtaan nousi. Kaikkiaan pidän opettamista haastavana, mutta vaativana 
työnä. Ihailen ja kunnioitan yliopisto-opettajia entistä enemmän.

57

Rohkeuden ja itsevarmuuden lisääntyminen/väheneminen

luulen että tuli rohkeutta lisää, itseluottamusta. 10

Ehkä hieman enemmän uskaltaa tulla keskeneräisenä itsenään vuorovaikutust
ilanteisiin.

35

Lisäksi tunsin itseni hitusen tasavertaisemmaksi opettamiseen syvällisesti 
paneutuneen kolleegan kanssa.

37

Käsitykseni itsestäni opettajana huononi edelleen. 39

ja alaknut luottamaan ja arvostamaan omaa osaamistani. 52
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Oman oppimisen kehittäminen

Kiinnitin huomiota asioihin enemmän ja ajattelin enemmän − tuli mietittyä, 
miksi opiskelen ja opittua enemmän. En käynyt luennoilla enää vain 
opintoviikkojen vuoksi.

19

Omassa oppimisessani opin kiinnittämään enemmän huomiota siihen, mitä 
jo tiedän asiasta ja mitä haluaisin tietää enemmän. Opin myös asettamaan 
lyhytaikaisia tavoitteita oppimiselleni. 

21

Käytän Juonto-koulutuksessa saatuja taitoja opetuksessa. Ja olen mielestäni 
myös oppinut oppimaan paremmin ja arvioimaan omaa osaamistani.

52

Juonto kannusti asioiden yhdessä tekemiseen. Perustimme parin työtoverin 
kanssa lukupiirin, jossa opiskelimme hankalia asioita. 

55

Motivaation ja ilmapiirin korostaminen

Pyrkimys kiinnostuksen herättämiseen ja omiin oivalluksiin. 2

Oppimisilmapiiri on tärkeä ja siihen pitää satsata paljon. Opiskelijan pitää 
luottaa opeen ja tuntea olonsa turvalliseksi.

17

Käsitys siitä, ettei yliopisto saa olla vakava ja totinen paikka, vahvistui. Rento 
suoritus on paras suoritus, täälläkin. Luulen, että juonnon aiheuttama 
’rennompi’ opetusote johti välittömämpään ilmapiiriin. Juonnon opeista 
otin muun muassa opetuspalautteeseen kysymyksen ilmapiiristä ja 
vuorovaikutuksesta. Olen saanut kiitettävästi myönteistä palautetta. 

38

opiskelu ongelmien ja kysymysten kautta motivoi enemmän kuin vain pelkkä 
lukeminen.

56
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Kysymys 11: Kuvaile, miten opetustavat muuttuivat Juonto-koulutuksen vaiku-
tuksesta oppiaineessanne/laitoksellanne.

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Opetusmenetelmien monipuolistuminen

Ryhmätyöt lisääntyivät, prosessikirjoittaminen ja tutkiva oppiminen 
lisääntyivät. Oppimispäiväkirjoja ja pieniä esitelmiä alettiin harrastaa − joskus 
jopa kyllästymiseen asti, valittivat opiskelijat.

2

Meillä on KAT100 johdatus-kurssi, joka on tutkivaa oppimista alaamme 
tutustumisessa. Useat opettajat varmaan käyttävät taitojaan eri kursseilla.

18

Pienryhmätoiminta sai uutta ilmettä ainakin juonto-koulutuksen aikana ja 
sen päättyessä. Muutoksen pysyvyydestä ei voi varmuudella vielä sanoa, vaatisi 
minusta jatkohuoltoa.

42

Lähes jokainen opettaja teettää ryhmätöitä erilaisissa muodoissa, varmasti 
näkyvin tulos ja osittain opiskelijoiden kauhuksi. Ehkäpä nyt tilanne jo 
stabilisoitunut. Myös ne jotka eivät olleet koulutuksessa mukana ovat 
kehittäneet opetustaan,

46

Luennon lisäksi lähes jokaisessa kurssissa on ryhmätyö tai projektityö. 
Kotitentti ja suulliset esitykset käytössä.  

52

Opetukseen liittyvän yhteistyön, keskustelun ja tietoisuuden lisääntyminen 
(Silmät avautuivat, käsitykset muuttuivat, kokonaiskäsitys opettamisesta, 
kiinnitetään enemmän huomiota)

Opetukseen kiinnitetään huomiota. 17

Kyllä minusta oli ihan selkeästi huomattavissa yhteistyön lisääntyvän opetusta 
suunniteltaessa jne. Tässä kohtaan on hiukan vaikeaa arvioida, että mikä on 
Juonnon ansiota ja mikä laitosten yhdistymisestä johtuvaa. Nykyään opettajat 
kokoustavat säännöllisesti ja keskustelevat opetuksesta, itse kunnostauduin 
muutamia vuosia sitten laitoksemme opetuksen ajallisessa koordinoinnissa 
(oli liian järkkyä, että opetus meni oman laitoksen oppiaineiden kesken 
ajallisesti päällekkäin, josta on tullut pysyvä käytänne.   − − .Kyllä minulla 
on loppujen lopuksi sellainen tuntuma asiaan, että Juonto-koulutuksen 
saaneet opettajat erottuvat laitoksellamme. Toisaalta olen myös kokenut 
hieman hankalana sen, että yhteiskursseissa sellaisten opettajien kanssa, jotka 
eivät ole käyneet Juonto-koulutusta, on vaikea löytää yhteistä kieltä kurssin 
pedagogisen toteutuksen suhteen.  

47

Moniopettajaisten kurssien määrä on lisääntynyt, mikä kielii opettajien välisen 
yhteistyön paranemisesta.

50

Kurssien oppimistavoitteet selvenivät ja niitä selvennetään  lisää kurssien 
alussa yhdessä opiskelijoiden kanssa

54

Ei muutosta/juurikaan muutosta toimintatavoissa

nykyisistä opettajista aika harvat olivat mukana, uusi opetuskulttuuri ei 
siirtynyt uusille opettajille.

6

Laitoksella ei juurikaan vaikutusta, 8
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Koulutukseen osallistuneet tekivät oman kehittämistyön ja teimme myös koko 
laitosta koskevan opintojakson uudistuksen. Tosin se purettiin seuraavana 
vuonna lähes täydelleen. Mitähän siitä on jäljellä, en tiedä.

23

mielestäni aika vähän muutosta, vaikea sanoa koko laitoksesta 43

Muut

Olen ainoa juonto koulutuksessa ollut tällä hetkellä. 3

Muilla Juontoon osallistuneilla samaan suuntaan, luulisin. 7

ongelmanahan on aina se miten paljon aikaa voit/tulee käyttää opetukseen, ja  
jos ja kun suorasta lunnoimisesta siirtyy muuhun, aikaa voi mennä paljonkin 
enemmän, − aikaahan tämä koulutus ei antanut lisää

10

Laitoksella tehtiin opetuksessa melko iso sisällöllinen remontti, 39
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Kysymys 22: Kuvaile tiedekunnan oppimis- ja opettamiskulttuurissa tapahtu-
neita muutoksia.

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Opetusmenetelmien monipuolistuminen

Pelkästä luennoinista on siirrytty ongelmalähtöiseen ja pojhitvaan otteseen. 3

Opettajien pedagogiset taidot kasvaneet. 13

Oppimisesta en tiedä, opetuksessa enemmän monimuotoisuutta. 15

Luento-opetuksen monipuolistuminen: Esim. opiskelijoiden osallistuminen 
opetukseen ryhmätöiden kautta sekä vaihtoehtoiset tenttikäytäntöjen 
soveltaminen. 

38

Tutkivaa oppimista ja muita opetukseen liittyviä uudistusajatuksia on 
sovellettu  melko paljon eri muodoissaan eri laitoksilla, joskus jopa vähän 
liiankin paljon opiskelijoiden näkökulmasta. Muutoksia on ollut erityisesti 
jaksojen suoritustavoissa.

56

Muutos oppimis/opettamiskäsityksissä

Uudet ajatukset opettamisesta ovat levinneet tiedekuntaan. 14

Oppiminen on noussut opettamisen tilalle ohjaavaksi iskusanaksi. 18

Ehkä systeemissä tajutaan hieman paremmin opettamisen osaamisen ’miten 
opetetaan’ merkitys.

32

En yritä vastata muuta kuin oman opetukseni kehittymisen osalta: ehkä 
jollakin tasolla on mennyt läpi oivallus, että ryhmässä on yhtä monta erilaista 
prosessia kuin on ryhmän jäsentä: kyselevän, kartoittavan asenteen perään 
kysely. 

35

LAITOKSEMME (ja omaa) opetusta eli tarkemmin oppimisprosessia kehitetty 
koko ajan, eli muutokset eivät siten niin suuria, mutta toki hyötyjä ja ns. 
heräämisiä tapahtui, jotka hyödyksi kaikille.

40

Opetuksen arvostuksen lisääntyminen, esim.keskustelu

Opetuksesta keskustellaan paljon. Koulutuksen tarjoaminen ja siihen 
osallistuminen on lisääntynyt, koulutusta arvostetaann ja siihen ollaan 
valmiita panostamaan. ’Hyvien’ opettajien toimintatavoista ollaan 
kiinnostuneita, mutta kuitenkin opettajat haluavat pysyä omina persooninaan.  

2

Opetuksen kehittämistä pidetään tärkeänä eikä enää tyydytä vain tekemään 
niinkuin ennen. Siis ilmapiiri on muutuunut.

14

Opetuksen arvostuksen nousu, myönteinen suhtautuminen opetuksen 
kehittämiseen.

27

Opettamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. 31

Tämä on edelleen mahdollistanut keskusteluyhteyksien synnyn ehkä koko 
tiedekunnan tasolla. 

42
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Opiskelijoiden ja henkilökunnan vuorovaikutus

Laitoksella ilmapiiri on muuttunut hieman  − − ja opiskelijaystävällisemmäksi. 8

olen yrittänyt antaa opiskelijoille oikeaksi valikoidusti tehtäväksi valmistella/
parantaa sitä luentomateriaalia jota kurssilla käytetään − se on toisaalta 
motivoivaa opiskelijoille mutta saattaa olla työlästä opettajalle,  − tulos voi olla 
opiskelijalle– – 

10

Opiskelijakeskeisyys lisääntynyt.. 13

Opiskelijat otetaan enemmän huomioon laitoksella kuin aikaisemmin. 52

Henkilökuntayhteistyö

Tarkkaan ottaen ei koulutuksen aikana, mutta osin sen seurauksena. Pidimme 
kalalimnon ja riistan kanssa yhteistä fuksikurssia. Se päättyi vain, kun 
kalalimno vaihtoi tiedekuntaa (vrt seur. kys.).

7

oppiaineen sisällä usean opettajan yhteisvastuullisia kursseja, 16

Parasta on ehkä ollut se, että koulutukseen on osallistunut varsin sankka 
joukko ihmisiä eri laitoksilta. 

2

Yhdessä tekeminen on yleistynyt huomattavasti. 55

Opetustoiminnan laajempi muutos

Kirjaston opetus pyritään entistä paremmn integroimaan oppiaineiden 
opetukseen.

12

ehkä tdk-tasolla tuo VOKin perustaminen. 43

uskon, että muutoksia on tapahtunut monissa asioissa ja toisaalta koko 
opetuskulttuuri on kokenut suuriakin muutoksia ja opettamisen kehittäminen 
on jatkunut ja jatkuu. VOK, kirjasto oppimiskeskuksena, verkko-opetus jne.

48

Kyllä juonto on lisännyt opetuksen tehoa ja laatua eli niin opettajat kuin 
opiskelijat entistä tietoisempia ja vaativampia opetuksen suhteen. Huono 
opetus tulee entistä nopeammin ja selvemmin ilmi, yleiseen tietoisuuteen 
ja sitä pyritään muuttamaan. Meillä on paljon hyvää opetusta tässä 
tiedekunnassa.

57

Ei muutosta/ ei juurikaan muutosta

Koska lähdin pois melko pian juonnon käytyäni, en osaa sanoa muutoksista 
oppiaineessa tai laitoksessa. Oma toimintani ei muuttunut mielestäni. 

23

eos 5

Itseäni koskevia muutoksia kuvailin jo aiemmin. Oppiaineessa ei muutoksia 
paljon tapahtunut, koska olin ainoa edustajamme koulutuksessa. Laitos 
on kovin hajanainen. Ehkä kuitenkin yleisen kemian puolella on Juonnon 
ansiosta tapahtunut muutosta, en kyllä osaa kuvailla millaista. Tiedekunnassa?  
− − Ehkä en ole sellaisessa asemassa, että voi arvioida muutosta. 

37

Muut

Laitoksella ilmapiiri on muuttunut hieman suotuisammaksi. 8

opettajana: en ollut aiemmin opettanut opiskelijana: opin, en hakenut 
opintoviikkoja oppiaineessa:

19

Juonto-hankkeen sinällään hyvät ajatukset kaatuvat tdk:n reurssipulaan, 
joka pakottaa muuttamaan opetusta massaluennoiksi ja entistä suuremmiksi 
kurssikokonaisuuksiksi pienryhmissä tapahtuvan opetuksen sijaan. 

7

pedagogista opetusta on ollut enemmän saatavilla. 49
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23. Miten Juonto-hanke on käsityksesi mukaan vaikuttanut tähän (tiedekunnan 
oppimis- ja opettamiskulttuurin) muutokseen?

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta
Vastaajan 
nro

Käynnisti muutoksen/ Innosti ja tuki kehittymään

Toiminut yllyttäjänä ja entisen kyseenalaistajana. 5

Ratkaisevasti. Ilman sitä ei varmaan olisi tapahtunut juuri mitään. 14

Erittain paljon aktivoimalla meita. 34

Edistänyt, erityisesti niitä, jotka eivät olleet oma-aloitteisia aiemmin. 40

Juonto-koulutus oli innostava ja sain ihmiset miettimään opettamsita ja 
oppimista uudeleen. Sai muuttumisprosessin käyntiin. 

52

Tutustutti muihin ja käynnisti keskustelun, vaikutti yhteisöllisyyden kautta

Tarjolla ollut koulutus on vaikuttanut yhteisöllisyyden kautta, 1

Paljon. Sillä Juonnon myötä asioista on voinut puhua ja niitä kyseenalaistaa. 
Sitä ennen se oli kuin hyttysen ininää Saharassa.

8

Opetus tuli laajan opettajaryhmän intressin piiriin, muutokset eivät ole 
mahdollisuuksia jos on vain yksi yliopistopedagogiikan suorittanut ja 
opetuksen kehittämiseen höyrähtänyt ope

9

Kai se vaikutti, kun kaikki siellä kävivät. 15

Juonto-hankkeessa luotiin hyvä ja kannustava yhteishenki. Ymmärrys eri 
laitosten välillä kasvoi huomattavasti.

55

Antoi uusia toimintatapoja

Se herätti kokeilemaan opiskelijakeskeisiä toimintatapoja. 7

antanut havainnollisia esimerkkejä uusista toimintatavoista 16

Osallistuin juonto -hankkeen pedagogiseen koulutukseen: Suuren ryhmän 
ohjauksesta tuli monta ahaa-elämystä ja pienen ryhmän työskentelyyn 
osallistuminen oli rakentava kokemus.  

35

antoi menetelmällisiä eväitä. 37

Vaikutti oppimis- ja opettamiskäsitykseen

Opettajat  seuraa enemmän opettamisen alueella tapahtuvaa kehitystä. 31

Todennäköisesti suuri osa koulutukseen osallistuneista henkilöistä on 
pohdiskelun kautta oivaltanut kehittyneempien menettelytapojen tarpeen. 

32

Itselläni avasi tarkkailemaan omaa toimintaa, 37

Omalta kohdaltani sillä on ollut hyvin mieltä aukaiseva rooli. 47

Muut

fuksit heti mukaan 6

Suurin yksittäinen tekijä. 13

Taloustieteen laitoksen henkilökunnasta suuri osa osallistui ’Laadusta 
tinkimättä’-koulutukseen. 

21

Tiedostan ainakin muutokset, mutta entäs sitten. Palkitaanko hyvästä 
opetuksesta tdk:ssa? Ei tietenkään, koska tieteellisyys on etusijalla ja HYVÄ 
OPETUS ON TÄRKEÄÄ VAIN JUHLAPUHEISSA. 

28

Tarjoamalla monipuolista pedagogista opetusta. 49
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Liite 6. Osatutkimus I: Oppimispäiväkirjan ohje

Nimi: .....................................................................................................

Pvä: ........................................................

OPPIMISPÄIVÄKIRJA

Oppimispäiväkirjassa on tarkoitus pohtia, mitä olet oppinut ja oivaltanut näiden 
päivien aikana. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joihin voit vastata, mutta 
voit myös jäsentää kirjoitustasi itsellesi sopivalla tavalla.

Mitä tapahtui?

Miltä tuntui?

Mitä opin?

Haluaisin kysyä…

Ajattelen, että…

Palautetta päivien järjestelyistä…
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Liite 7. Osatutkimus I: Oppimispäiväkirjojen luokitteluperusteet ja 
esimerkkejä kustakin luokasta. 

Esimerkit on valittu niin, että luokan sisäinen variaatio tulee näkyviin.
Jos lause tai virke on katkaistu kesken luokittelua varten, se on merkitty kahdella 
ajatusviivalla (– – ).

Luokan
lyhenne

Luokat ja esimerkit kustakin luokasta Vastaajan  ja 
kommentin 
koodi

HYh Hankkeen yhteisöllisyys

Aika ”huvittavaa” on, että osastollamme ollaan opettamisen 
kehittämisessä otettu jättiloikka muihin osastoihin verrattuna, 
(vai onko?) mutta opettajat muutamaa ottamatta eivät 
itse asiassa tunnu sitoutuneen koko asiaan, koska Juonto-
hankkeeseen ei todellakaan ole meiltä tungosta. Tässä kohtaa 
silmäni oikeastaan avautuivat vasta täällä ja tässä riittää 
pohdiskeltavaa jatkossakin – – 

Ope2.3

Toivoisin, että kaikki opettajat pantaisiin kehittämistyöhön. 
Tämä tavoite tai sen tärkeys tdk:n eteenpäin menon kannalta 
kirkastui.

Ope3.5

Oli todella mukavaa ja tärkeääkin, että yövyttiin yhdessä (poissa 
omista töistä ja niiden pohtimisesta). 

Opisk2.6

Aluksi olo oli erittäin sekava ja varautunut, koska en oikein 
tiennyt mitä projekti piti sisällään. Illan päätteeksi sauna ja 
muu yhdessäolo teki erittäin vapaan tunnelman, jossa oppi 
tuntemaan uusia henkilöitä, eikä olo ollut lainkaan niin 
kiusallinen kuin olisi voinut olla.

OpiskD3

It Itsetunnon vahvistuminen

Uskalsin sanoa, en ymmärrä. Ryhmätyöaiheet olivat mukavia -> 
ryhmiin oli hyvä liittyä.

Ope9.4

Keskustelut opettajien kanssa opettivat kuitenkin tervettä 
itsetuntoa ja luottamusta omien taitojen ja ajatusten 
merkittävyyteen.

OpiskB3

Ajattelen, että omat ajatukseni ovat auenneet, niille on tullut tila 
tulla esiin.

OpeO5

Uskalsin aloittaa kurssin suunnittelemisen, jotta voisin soveltaa 
oppimiaan käytäntöön.
Tuntuu, että sain rohkeutta opettamiseen, joka tapahtuu ensi 
lukuvuonna (tavoite kirkastui).
Palaute: sain rohkeutta ja innostusta tulevaan opettamiseen, 
kiitos
–  sain uskoa (alkujaan epäröin), miten sitä voidaan tehdä
–  –> käytännössä näkee miten onnistumme

OpeJ2

K Keskustelu ja vuorovaikutus

Koen myös että oli erittäin hedelmällistä olla tiiviissä ajatusten 
vaihdossa muiden oppijoiden ja opettajien  kanssa. 

OpiskA3
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Ymmärsin ensikertaa ongelmia joiden kanssa opettajat 
painiskelevat yrittäessään saada oppilaita omaksumaan uusia 
asioita.

OpiskA4

Toisena päivänä olen ollut hieman frustraatiossa – paljon 
neuvottelua ja asioiden yhteensovittamista.

OpeL5

Opiskelijana oli todella hieno huomata, kuinka paljon opettajat 
ovat kiinnostuneita opettamisen kehittämisestä.

Opisk2.8

Ryhmän heterogeenisyys on rikkaus josta toivon hyötyväni 
jatkossa.

Ope10.2

Päivien aikana olen työskennellyt useassa ryhmässä useiden eri 
ihmisten kanssa, mikä tuntui hyvin luontevalta minulle.

OpeO2

Kou Kouluttajat

Kaksi kouluttajaa oli hyvä idea. Seurasin kiinnostuneena teitä. 
Olette hyvin erilaisia. Ulla on jämpti tehokaan oloinen varma 
ja etäinen. Sinä olet lämmin ja läheinen. Turvallisemman 
tuntuinen. Mietin tekeekö varmuus ja jämptiys opettajasta 
etäisen. Itse olen varma ja pelkään myös, että etäinen. Onneksi 
meillä on Saara!

Ope1.7

Ihastelen vetäjien taitoa tehdä kaikista asioista merkityksellisiä 
(tai puhua vain merkityksellisistä asioista).

Ope10.3

 Opettajat pätevän tuntuisia, tosin ehkä tälle porukalle hieman 
räväkämpi esiintyminen sopisi. Toisaalta hillitty ja hallittu 
esiintyminen voi olla purevampi (− niillekin jotka vastaan 
pyristelevät) pitkällä tähtäyksellä!

OpeE6

Kurssin pitäjät voisivat motivoida paremmin ja parantaa 
ulosantia. Kysymyksiin ei saatu vastauksia, vaikka niitä paljon 
esitettiin. Ongelmakysymykset kierrettin – tuntui siltä.

OpiskE3

Muut Muut

Tosi kummallistahan on, että me, jotka vastataan korkeimmasta 
opetuksesta ei olla saatu tuntiakaan minkäänlaista 
opettajakoulutusta. Niin, että tarpeeseen tulee.

OpeQ4

OM Opetusmenetelmät

Opin erilaisia ryhmätyöskentelytapoja ja keinoja, miten ryhmän 
sisällä voi luoda/saada aikaan vapaa, keskustelevan tunnelman

OpiskD4

Mielestäni ryhmien muodostaminen oli todella kaaos. Tilanne 
olisi voitu organisoida paremmin. 

OpiskF4

ja sain vinkkejä omaan opetukseen, jota aion kehittää omassa 
kehittämishankkeessani.

OpeG3

Tästä huolimatta mielestäni pääsin hyvin mukaan työn alla 
olevaan tehtävään. Peilinä oleminen oli ihan hauska kokemus 
ja toimi, henkilökohtainen esittely avaa aina hiukan persoonia 
muulle porukalle ja avoimen pinnan kautta lisää samalla 
assosiaatioita ryhmään melkein huomaamatta. Pariesittely toimi 
hyvin.

Ope6.2

Opin uusia tapoja käyttää pienryhmää opetuksessa. Monet 
keskusteluista olivat vanhan kertausta, tärkeästä asiasta silti. 
Pidän keskustelevasta opetuksesta mutta välillä kyllästyin 
jaarituksiin ja ”miltä susta nyt tuntui?” kysymyksiin ja 
yliymmärtävään opetustyyliin.

Ope10.1
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Tärkeintä internaattipäivillä oli saada aikaan hyvä ryhmä ja 
saada ihmiset oikeasti edes kerran pohtimaan omaa ja aineensa 
opetusta ja peilaamaan sitä muiden kokemuksiin.

Ope10.4

Esittäytymistapa oli hyvä! Pienet pari/ryhmätyöt tukivat hyvin 
”ryhmä identiteetin syntymistä”.

Ope11.2

OP Oppimisprosessi

Tulin Juonto-koulutukseen ilman suuria ennakko-odotuksia, 
asenteena pitää mieli avoimena uusille asioille.
Täytyy sanoa, että ensimmäinen lähiopetusjakson on lyönyt 
minut ällikällä, niin paljon tuntuu lähteneen käyntiin. 

Ope2.1

Opettajana minulla on nyt enemmän kokemusta, eli em. kertaus 
sijoittuu uudella tavalla kokemuksiin.

Ope4.3

Enenevissä määrin kuitenkin alkaa tuntua siltä että tulen 
itsekin oppimiaan paljon tämän koulutuksen ansiosta – myös 
opiskelumetodeista ja –tavoista ja –tyyleistä.

Opisk2.5

Osallistuin tdk:n juonto-koulutukseen, jota kohtaan minulla oli 
aika paljon ennakkoluuloja. Nykyisillä opetusresursseillamme 
kun ei paljon ryhmätöitä järjestetä – kursseillemme osallistuu 
tavallisesti n 40−120 opiskelijaa.

OpeG1

Tullessa asenne oli myönteinen – tiesin, että ryhmätöitä tullaan 
tekemään.

OpeH1

Sis Opetussisällöt

Pohdin oppimiseen ja ajattelun kehittämiseen liittyviä asioita 
vieraassa, mutta viihtyisässä ympäristössä.

OpiskA1

Jäsentelimme millaista toimiva ryhmätyöskentely. totesimme, 
että olisi ideaaleinta olla transformaatio muotoisessa 
oppimisympäristössä. Mietin, kuinka omat ryhmätyöskentelyko
kemukseni ovat muodostuneet. Miten ryhmämme on toiminut. 
Mitkä ovat roolit.

OpiskF1

Jos haluan tiedollisesti lisää, tiedän mistä sitä saan. Jotenkin 
olisi tervehtinyt ilolla tieteenfilosofista keskustelua tämän 
oppimistavan perusteista ja tietokäsityksestä sen takana. 
Menetelmä korostui mielestäni liikaa.
Ennakkolukupaperi voisi olla sisällöltään laaja-alaisempi.

OpeL6

Opin yhden uuden asian: reflektointi. Ope1.1

Pedagoginen käsitteistö alkoi vähitellen selkiytyä, samoin kuin 
erilaiset oppimisteoriatkin. Oma oppimiskäsitys/filosofia vaati 
vielä kehittämistä. Minulla ei juuri tällä hetkellä ole mielessä 
erityisiä kysymyksiä.

Ope11.5

Opin – – , pedagogiikan perusteita, oppimiskäsityksiä ja 
oppimismalleja ja reflektointia.

Ope8.6

T Tuntemukset

ja olin kokonaisuudessaan positiivisesti yllättynyt kuinka 
mukavaa oli.

Opisk2.3

Tuntui ihan hyvältä. Ope8.3

Pääasiassa tuntui ihan hyvältä. OpeQ1
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Aluksi olin ehkä liian varauksellinen ja tämä vaikutti osaltaan 
oppimiseeni suuntaamalla havainnointiani liian kapealle 
alueelle.

OpiskI2

Tu Tutustuminen ja ilmapiiri

Kasvintuotantotieteen laitoksen henkilökuntaan ja 
opiskelijoihin oli helppo tutustua.

OpeI4

Aloitus oli mukavan vapauttava, keskusteluyhteys opettajien ja 
opiskelijoiden välille syntyi yllättävän helposti.

OpiskG3

Olen tutustunut uusiin ihmisiin, josta sitä kautta syntynyt uusia 
ajatuksia eri oppiaineiden ”opetusresurssien käyttämisestä 
oman oppiaineen opetuksen kehittämiseen ja sisällön 
monipuolistamiseen.

OpeO1

On mukava tutustua paremmin tiedekunnan muihin ihmisiin. 
Se on myös hyödyllistä oman työn kannalta.

Ope12.6

Minuun teki suurimman vaikutuksen se, miten toisilleen 
tuntemattomat ihmiset saatiin niin nopeasti ryhmäksi, jossa 
selvästi vallitsi yhteenkuuluvaisuuden tunne.

Ope14.1

Tö Oppimiskulttuurien törmäys

Opiskelijan kannalta melko turhaa. OpiskE1

Onko kurssista enemmän hyötyä kuin siihen esim. 
taloudellisesti on panostettu? Mitä opiskelija tekee täällä? 
Mitä hyötyä opiskelija saa tästä konkreettisesti, muutenkin 
kuin paljon töitä? Opiskeluolosuhteet kurjat, olo kuin 
kaasukammiossa luennolla.

OpiksE4

Mitä tapahtui? ei ilmeisesti mitään, jonkintasoista ajan viettoa
Miltä tuntui? Tuskallista
Mitä opin? En juuri mitään uutta
Haluaisin kysyä…
Tämä juuri on vetäjien ongelma. Kun jotain kysyy, niin siihen 
usein vastataan:
1. ”Hyvä kysymys”
2. ” Palaan siihen myöhemmin”
3. ”Mitäs mieltä muut ovat asiasta”
 vetäjät pakoilevat selviin kysymyksiin vastaamista!!!
 luottamus vetäjiin KATOAA
Ajattelen, että… tuskinpa tästä tulee paljon hyötyä olemaan.

OpeK1
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Liite 8. Osatutkimus II: tutkimuksessa käytetty kyselylomake

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön (YTY)ja Avoimen yliopis-
ton koordinoima opiskelijakysely

Opiskelukokemuskysely �00�

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa opiskelijoiden opiskelusta ja ope-
tuksesta Avoimessa yliopistossa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään opetuksen 
kehittämisessä. Kyselylomake sisältää opiskeluun ja opetuksen järjestämiseen liitty-
viä kysymyksiä ja väittämiä. Kyselyn tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka 
kuva kokemuksistasi ja mielipiteistäsi koskien opiskelua ja opetusta. Kysymyksiin ei 
ole hyviä tai huonoja vastauksia. KYSELYN VASTAUKSIA KÄSITELLÄÄN LUOT-
TAMUKSELLISESTI.

Osa 1: TAUSTATIEDOT

1. Nimi

2. Sähköpostiosoite

3. Sukupuoli
nainen  mies

4. Ikä 
alle 25 
25–29 
30–39 
40–49 
50–59 
60 tai yli 

5. Pohjakoulutuksesi
ylioppilas muu

6. Ylin suorittamasi tutkinto
ei ammatillista koulutusta 
kouluasteen tutkinto 
opistoasteen tutkinto 
ammattikorkeakoulututkinto 
korkeakoulututkinto 
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7. Oppiaine/oppiaineet, joita parhaillaan opiskelet Avoimessa yliopistossa

8. Opiskeletko parhaillaan
perusopintoja 
aineopintoja
perus- ja aineopintoja 

9. Jos opiskelet aineopintoja, minä vuonna aloitit opintosi?
2004    2005

Jos aloittamisvuotesi on jokin muu, kerro mikä.      _________

10. Kuka järjestää opetuksen johon osallistut?
Avoin yliopisto omana opetuksenaan 
Yhteistyöoppilaitos (esim. Espoon työväenopisto) 

11. Opiskeletko parhaillaan myös päätoimisena opiskelijana?

ei    kyllä

Jos vastasit kyllä, niin merkitse opiskelupaikkasi

Helsingin yliopisto 
Joku muu yliopisto
Ammattikorkeakoulu 
Lukio 
Muu toisen asteen oppilaitos 
Jokin muu oppilaitos 

12. Käytkö ansiotyössä avoimen yliopisto-opiskelusi ohella
Kyllä, kokopäiväisesti 
Kyllä, osa-aikaisesti 
En käy ansiotyössä 

13. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintopisteiden (op) määrä
arviolta     ________

ja/ tai

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintoviikkojen (ov) määrä 
arviolta     ________
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Osa 2: YLEINEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN

1. Pohdi opintojasi Avoimessa yliopistossa ja ota kantaa seuraaviin väittämiin.

1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=siltä väliltä, 4= jokseenkin samaa 
mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

Järjestelyt ja rakenne

 1. Minulle on selvää, mitä kursseilla tulisi oppia.
 2. Opiskeltavat asiat muodostavat mielestäni mielekkään kokonaisuuden.
 3. Minulle annetaan paljon valinnan varaa oman opiskelun toteuttamisessa.
 4. Kurssit on suunniteltu hyvin.
 5. Opiskelijoille annetaan jonkin verran valinnan varaa siihen, minkä asioiden 

oppimiseen he haluavat keskittyä kursseilla.
 6. Se, mitä meille opetetaan, näyttää olevan oppimiselle asetettujen tavoitteiden 

mukaista.

Opetus ja oppiminen

 7. Meitä opiskelijoita kannustetaan etsimään yhteyksiä eri kurssien sisältöjen vä-
lillä.

 8. Voin kuvitella itseni tekemään työtä alalla, jota opinnot käsittelevät.
 9. Kurssilla jaetut monisteet ja muut materiaalit auttavat minua ymmärtämään 

opetettavia asioita.
10. Minua kannustetaan ajattelemaan, miten opin asioita ja miten voisin oppia 

vielä paremmin.
11. Useimmat opetetut asiat tuntuvat mielekkäiltä ja tarkoituksenmukaiselta.
12. Meille opiskelijoille ei tarjota vain tietoa, vaan opettajat kertovat myös, miten 

tietoa muodostetaan kyseisellä tieteenalalla.
13. Opetus rohkaisee minua arvioimaan uudelleen sitä, miten olin asiat ymmär-

tänyt.
14. Erilaiset opetusmuodot (luennot, ryhmät, tehtävät jne.) tukevat hyvin toisi-

aan.
15. Opiskeltavia asioita havainnollistetaan esimerkkien avulla, jotta ymmär-

täisimme asiat paremmin.
16. Kurssit antavat minulle käsityksen siitä, mitä tieteenalalla yleisesti tapahtuu.
17. Opetus auttaa minua etsimään perusteluja erilaisille näkökulmille.
18. Se, miten meitä opetetaan, on johdonmukaisesti yhteydessä siihen, mitä mei-

dän odotetaan oppivan.
19. Kurssit rohkaisevat minua linkittämään oppimiani asioita laajempaan yhtey-

teen.
20. Nettisivuilla tarjottu materiaali auttaa minua ymmärtämään opetettavia asi-

oita paremmin.
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Opiskelijat ja opettajat

21. Opiskelijat tukevat toisiaan ja yrittävät auttaa, kun on tarvetta.
22. Suurin osa kurssien sisällöistä on todella kiinnostavia.
23. Opettajat yrittävät jakaa innostuksensa aiheeseen opiskelijoiden kanssa.
24. Keskusteleminen muiden opiskelijoiden kanssa auttaa minua ymmärtämään 

asioita paremmin.
25. Opettajat jaksavat kärsivällisesti selittää vaikeaksi koettuja asioita.
26. Nautin osallistumisesta kursseille.
27. Näkemyksiäni arvostetaan kursseilla.
28. Opettajat auttavat opiskelijoita näkemään, miten tieteenalalla ajatellaan ja mi-

ten siinä tehdään johtopäätöksiä.
29. Pystyn mielestäni mukavasti työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa 

kursseilla.
30. Kursseilla tarjotaan paljon mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja 

aiheista.

Vaatimukset ja palaute

31. Kurssitehtävien vaatimukset ovat minulle selvät.
32. Minua kannustetaan pohtimaan, miten voisin parhaiten suoriutua kurssiteh-

tävistä.
33. On helppo nähdä, miten annetut tehtävät liittyvät siihen, mitä minun odote-

taan oppivan.
34. Kursseilla on todella ymmärrettävä asiat saadakseen hyvän arvosanan.
35. Saamani palaute auttaa minua kehittämään opiskelutapojani.
36. Kursseilla työstettävät tehtävät auttavat minua ajattelemaan, miten johtopää-

töksiä tehdään tällä tieteenalalla.
37. Opettajat antavat minulle tarvitsemaani tukea kurssitehtävien loppuunsaat-

tamisessa.
38. Aiheita ja asioita on tarkasteltava kriittisesti pärjätäkseen hyvin kursseilla.
39. Kurssitehtävät auttavat minua luomaan yhteyksiä opiskeltavien asioiden ja ai-

kaisempien tietojeni tai kokemuksieni välillä.
40. Kurssitehtävistä saamani palaute auttaa minua selvittämään asioita, joita en 

ole täysin ymmärtänyt.

2. Mikä on tyypillisin Avoimessa yliopistossa käytetty opetusmenetelmä?

3. Mikä on tyypillisin opiskelijamäärä Avoimessa yliopisto-opetuksessa?

alle 10   10–20   20–50   50–100   yli  100

4. Mikä on tyypillisin Avoimessa yliopisto-opetuksessa käytetty arviointime-
netelmä?
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Osa 3: OPISKELU JA OPPIMINEN 

1. Pohdi omaa opiskeluasi ja oppimistasi Avoimessa yliopistossa ja vastaa seu-
raaviin väittämiin.

1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=siltä väliltä, 4= jokseenkin samaa 
mieltä, 5=täysin samaa mieltä.

 1. Minulla on usein ollut vaikeuksia ymmärtää muistettavia asioita.
 2. Olen yleensä tarkistanut, että kirjoittamani tenttivastaus tai muu kurssisuori-

tus on järkevä ja että päätelmäni ovat perusteltuja.
 3. Olen pyrkinyt yleensä siihen, että ymmärtäisin opittavan asian.
 4. Olen yleensä nähnyt opintojeni eteen paljon vaivaa.
 5. Monet oppimani asiat jäävät usein irrallisiksi, jolloin ne eivät linkity osaksi 

laajempaa kokonaisuutta.
 6. Jotta ymmärtäisin uudet asiat, olen yhdistänyt ne käytäntöön tai todellisiin 

tilanteisiin.
 7. Kaiken kaikkiaan olen opiskellut melko systemaattisesti ja järjestelmällisesti.
 8. Jään usein pohtimaan tieteellisten tekstien herättämiä ajatuksia ja niiden kes-

kinäisiä kytkentöjä.
 9. Etsin huolellisesti perusteluja ja näyttöä muodostaakseni omat johtopäätök-

seni opiskeltavista asioista.
10. Keskusteltuani opiskeltavista asioista arvioin, kuinka hyvin pystyin esittämään 

omat näkemykseni.
11. Olen suunnitellut ajankäyttöni siten, että voin opiskellessa hyödyntää aikani 

mahdollisimman hyvin.
12. Minulle on ollut tärkeää löytää perusteita väitteille ja esitetyille asioille.
13. Minulla on taipumus ottaa opiskeltavat asiat vastaan kyseenalaistamatta nii-

tä.
14. Olen yrittänyt opinnoissani kehittää hyviä tapoja olennaisten asioiden löytä-

miseksi.
15. Keskittyminen ei ole ollut minulle ongelma, paitsi jos olen ollut todella väsy-

nyt.
16. Lukiessani olen pyrkinyt ymmärtämään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa.
17. Olen kerännyt opintosuorituksia ilman tietoista tavoitetta tai suuntaa opin-

noilleni.
18. Jos en ole ymmärtänyt opiskeltavia asioita tarpeeksi hyvin, olen yrittänyt tar-

kastella niitä toisesta näkökulmasta.

2. Mihin opetusmuotoihin olet osallistunut?

Lähiopetus (pääasiassa kontaktiopetus, voi sisältää verkko-osioita) 
Monimuoto-opetus (opistossa opintoryhmän tuella) 
Verkko-opetus (kokonaan etäopetuksena) 
Useampi opetusmuoto



���

3. Mikäli opetuksessa hyödynnettiin verkkoa, kuvaile miten opiskelit verkos-
sa. Pohdi myös, miten verkossa opiskeleminen tuki sinua opiskelutavoitteittesi 
saavuttamisessa.

4. Millainen on hyvä opetustilanne? Anna esimerkki hyvästä opetustilanteesta. 

Osa 4: OPINTOJEN ETENEMINEN 

Seuraavaksi on kysymyksiä ja väittämiä koskien opintojen etenemistä ja kurssien 
suoritustapoja.

1. Miksi opiskelet Avoimessa yliopistossa, valitse tärkein motiivisi

Opiskelen lisätäkseni yleissivistystäni 
Opiskelen täydentääkseni ammatillista osaamistani 
Opiskelu on minulle harrastus 
Tavoitteenani on päästä perustutkinto-opiskelijaksi yliopiston pääsykokeiden 
kautta    
Tavoitteenani on päästä perustutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän 
kautta 
Muu syy 

Jos vastasit muu syy, kerro mikä

2. Mitkä tekijät ovat edistäneet opintojesi etenemistä? Miksi?

3. Mitkä tekijät ovat hidastaneet opintojesi etenemistä? Miksi?

4. Jos haluat kommentoida lomaketta, kirjoita ajatuksiasi tähän.

Tulosta lomake halutessasi tietokoneesi selaimesta.

Tietojen lähetys

Kiitos!
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Liite 9. Osatutkimus II: Summamuuttujien väliset korrelaatiot 
avoimen yliopiston aineistossa (n=467)
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Ymmärtä-
mistä tukeva 
opetus

.76*** .76*** .62*** .62*** .35*** .33*** .27*** .20*** –.26

Opetuksen 
linjakkuus

.68*** .68*** .59*** .35*** .28*** .38*** .28*** –.28***

Opettajilta 
saatu tuki ja 
kannustus  

.50*** .62*** .44*** .28*** .29*** 22*** –.23***

Opiskelun 
kiinnos-
tavuus ja 
mielekkyys 

.52*** .33*** .36*** .42*** .35*** –.30***

Rakentava 
palaute  

.33*** .29*** .30*** 21*** –.12**

Toisilta 
opiskelijoilta 
saatu tuki 

.16* .26*** .23*** –.09

Tieteellinen 
lähestymis-
tapa 

.51*** .52*** –.31***

Organisoitu 
lähestymis-
tapa 

.62*** –.33***

Ymmärtävä 
lähestymis-
tapa 

–.26***

Käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa.  *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
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Liite 10. Osatutkimus II: Iän yhteys kokemuksiin opetus−opiskeluymp
äristöistä avoimen yliopiston opiskelijoilla

      N Mean
Std. 
Deviation

Std. 
Error

EM1tea = Ymmärtämistä tukeva 
opetus

1,00=alle 25 82 3,5869 ,67862 ,07494

2,00=25-29 82 3,5711 ,66182 ,07309

 3,00=30-39 119 3,6325 ,59896 ,05491

 4,00=40-49 121 3,5936 ,71260 ,06478

 5,00=50 tai yli 63 3,5562 ,86409 ,10886

 Total 467 3,5933 ,69123 ,03199

EM1ali  = Opetuksen linjakkuus 1,00 82 3,6756 ,57404 ,06339

2,00 82 3,8040 ,62336 ,06884

 3,00 119 3,8227 ,49912 ,04575

 4,00 121 3,7908 ,61301 ,05573

 5,00 63 3,7650 ,74304 ,09361

 Total 467 3,7775 ,60055 ,02779

EM1sta = Opettajilta saatu tuki ja 
kannustus

1,00 82 3,3036 ,67873 ,07495

2,00 82 3,3735 ,67942 ,07503

 3,00 119 3,2587 ,66679 ,06112

 4,00 121 3,3591 ,74333 ,06758

 5,00 63 3,3502 ,82710 ,10420

 Total 467 3,3251 ,71288 ,03299

EM1int = Opiskelun 
kiinnostavuus ja mielekkyys

1,00 82 4,0549 ,68609 ,07577

 2,00 82 4,1463 ,82491 ,09110

 3,00 119 4,1290 ,59297 ,05436

 4,00 121 4,1752 ,61236 ,05567

 5,00 63 4,0446 ,79981 ,10077

 Total 467 4,1196 ,68794 ,03183

EM1con  = Rakentava palaute 1,00 82 3,5084 ,72921 ,08053

2,00 82 3,5537 ,86026 ,09500

 3,00 119 3,5141 ,64273 ,05892

 4,00 121 3,6514 ,72152 ,06559

 5,00 63 3,7256 ,79916 ,10069

 Total 467 3,5842 ,74230 ,03435

EM1sup = Toisilta opiskelijoilta 
saatu tuki

1,00 82 3,7358 ,82608 ,09123

2,00 82 3,7673 ,82539 ,09115

 3,00 119 3,6396 ,89178 ,08175

 4,00 121 3,6438 ,86680 ,07880

 5,00 63 3,7778 ,95976 ,12092

 Total 467 3,6987 ,87065 ,04029
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ANOVA

  Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

EM1tea
 
 

Between Groups ,313 4 ,078 ,163 ,957

Within Groups 222,343 462 ,481   

Total 222,656 466    

EM1ali
 
 

Between Groups 1,183 4 ,296 ,819 ,514

Within Groups 166,887 462 ,361   

Total 168,070 466    

EM1sta
 
 

Between Groups ,935 4 ,234 ,458 ,767

Within Groups 235,887 462 ,511   

Total 236,821 466    

EM1int
 
 

Between Groups 1,141 4 ,285 ,601 ,662

Within Groups 219,397 462 ,475   

Total 220,539 466    

EM1con
 
 

Between Groups 2,938 4 ,735 1,337 ,255

Within Groups 253,830 462 ,549   

Total 256,768 466    

EM1sup
 
 

Between Groups 1,672 4 ,418 ,549 ,700

Within Groups 351,571 462 ,761   

Total 353,243 466    
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Liite 11. Osatutkimus II:  Iän yhteys opiskelun ja oppimisen 
lähestymistapoihin avoimen yliopiston opiskelijoilla

  N Mean Std. 
Deviation

Std. 
Error

AM1sci = Tieteellinen 
lähestymistapa

1,00 82 3,3514 ,67215 ,07423

 2,00 82 3,3659 ,73979 ,08170

 3,00 119 3,5195 ,58153 ,05331

 4,00 121 3,6656 ,61965 ,05633

 5,00 63 3,7861 ,65858 ,08297

 Total 467 3,5368 ,66322 ,03069

AM1org = Organisoitu 
lähestymistapa

1,00 82 3,5540 ,73552 ,08122

 2,00 82 3,6687 ,71746 ,07923

 3,00 119 3,8314 ,69162 ,06340

 4,00 121 3,9397 ,63286 ,05753

 5,00 63 3,8766 ,69645 ,08774

 Total 467 3,7883 ,70139 ,03246

AM1und =   Ymmärtävä 
lähestymistapa

1,00 82 3,9146 ,77833 ,08595

 2,00 82 4,0813 ,75461 ,08333

 3,00 119 4,1794 ,61822 ,05667

 4,00 121 4,2471 ,62890 ,05717

 5,00 63 4,2891 ,70127 ,08835

 Total 467 4,1480 ,69584 ,03220

AM1sur = Pintasuuntautunut 
lähestymistapa

1,00 82 2,5116 ,83512 ,09222

 2,00 82 2,4146 ,91895 ,10148

 3,00 119 2,1734 ,77742 ,07127

 4,00 121 2,4817 ,86623 ,07875

 5,00 63 2,3909 1,00112 ,12613

 Total 467 2,3844 ,87434 ,04046
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ANOVA

  Sum of 
Squares

df Mean 
Square

F Sig.

AM1sci
 
 

Between Groups 11,176 4 2,794 6,661 ,000

Within Groups 193,798 462 ,419   

Total 204,974 466    

AM1org
 
 

Between Groups 9,157 4 2,289 4,806 ,001

Within Groups 220,091 462 ,476   

Total 229,248 466    

AM1und
 
 

Between Groups 7,391 4 1,848 3,911 ,004

Within Groups 218,245 462 ,472   

Total 225,635 466    

AM1sur
 
 

Between Groups 7,849 4 1,962 2,602 ,035

Within Groups 348,391 462 ,754   

Total 356,240 466    
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Liite 12. Osatutkimus II: Ensisijaisen opiskelumotiivin yhteys 
kokemuksiin opetus-opiskeluympäristöistä ja opiskelun ja oppimisen 
lähestymistapoihin avoimen yliopiston opiskelijoilla

  N Mean Std. 
Deviation

Std.
Error

EM1tea 1,00 = yleissisivistys tai 
harrastus

113 3,5918 ,70177 ,06602

 2,00 = ammatillisen 
osaamisen kehittäminen

119 3,5672 ,71298 ,06536

 3,00 = tutkintotavoitteinen 
opiskelu

183 3,6307 ,70083 ,05181

 4,00 = muu syy 52 3,5249 ,58649 ,08133

 Total 467 3,5933 ,69123 ,03199

EM1ali 1,00 113 3,7903 ,59099 ,05560

 2,00 119 3,6815 ,60246 ,05523

 3,00 183 3,8207 ,61112 ,04518

 4,00 52 3,8175 ,57070 ,07914

 Total 467 3,7775 ,60055 ,02779

EM1sta 1,00 113 3,3721 ,66399 ,06246

 2,00 119 3,2375 ,73882 ,06773

 3,00 183 3,3448 ,73970 ,05468

 4,00 52 3,3537 ,65933 ,09143

 Total 467 3,3251 ,71288 ,03299

EM1int 1,00 113 3,9895 ,78929 ,07425

 2,00 119 4,0668 ,59568 ,05461

 3,00 183 4,2301 ,66958 ,04950

 4,00 52 4,1346 ,66874 ,09274

 Total 467 4,1196 ,68794 ,03183

EM1con 1,00 113 3,5230 ,75170 ,07071

 2,00 119 3,5724 ,75105 ,06885

 3,00 183 3,6217 ,75068 ,05549

 4,00 52 3,6120 ,68061 ,09438

 Total 467 3,5842 ,74230 ,03435

EM1sup 1,00 113 3,7368 ,72856 ,06854

 2,00 119 3,5590 ,93122 ,08537

 3,00 183 3,7910 ,88091 ,06512

 4,00 52 3,6105 ,94751 ,13140

 Total 467 3,6987 ,87065 ,04029
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AM1sci 1,00 113 3,5209 ,61399 ,05776

 2,00 119 3,5796 ,65889 ,06040

 3,00 183 3,5083 ,70866 ,05239

 4,00 52 3,5741 ,62083 ,08609

 Total 467 3,5368 ,66322 ,03069

AM1org 1,00 113 3,5953 ,66304 ,06237

 2,00 119 3,8366 ,69921 ,06410

 3,00 183 3,8456 ,70353 ,05201

 4,00 52 3,8952 ,72163 ,10007

 Total 467 3,7883 ,70139 ,03246

AM1und 1,00 113 4,0752 ,77056 ,07249

 2,00 119 4,2289 ,64336 ,05898

 3,00 183 4,1268 ,70072 ,05180

 4,00 52 4,1959 ,61595 ,08542

 Total 467 4,1480 ,69584 ,03220

AM1sur 1,00 113 2,4355 ,85093 ,08005

 2,00 119 2,3157 ,88040 ,08071

 3,00 183 2,4349 ,89140 ,06589

 4,00 52 2,2528 ,84994 ,11787

 Total 467 2,3844 ,87434 ,04046
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Liite 13. Osatutkimus II: Opintoja edistäviä ja hidastavia tekijöitä  
sekä hyvää opetustilannetta käsitelleiden vastausten luokittelu. 
Muodostetut luokat ja esimerkkejä kustakin luokasta.

Opintoja edistävien tekijöiden luokat ja esimerkit luokista

Luokat Luokan kuvaus/Esimerkit kustakin luokasta

Opiskelumotivaatio 
ja kiinnostus

Kommentit, joissa mainitaan yleensä motivaatio tai 
opiskelumotivaatio, kuvataan motivaatiota tai motivaatiosta 
kertovaa toimintaa, kuten tavoitteellisuus, ponnistelun ja 
opiskelun halu, tarkemmin. Lisäksi kuvaukset kiinnostuksesta 
ja innostuksesta yleensä tai tiettyyn alaan liittyen.

 Aiheen 
kiinnostavuus

Kiinostus psykologisista ja sosiaalipsykologisista ilmiöistä 
ja ylipäätään ihmisen käyttäytymisen selittämisestä pitää 
mielenkiinnon yllä ja halun ottaa ilmiöistä ja niitä selittävistä 
teorioista selvää.

aihe on imaissut mukaan. kiinnostavaa ja ajankohtaista.

vielä lisäksi koska ne ovat kiinnostavia.

 Motivaatio ja 
kiinnostus yleensä

Oma motivaatio

motivaatio ja halu opiskella viestintää kannustavat

Oma motivaatio opiskeluun on edistänyt opiskeluani eniten

 Tavoitteellisuus Tavoite (= valmistuminen uuteen ammattiin)

avoimen väylän vaatimustason täyttäminen innosti pyrkimään 
hyviin arvosanoihin.

Ammatillisen muodollisen pätevyyden puuttuminen.

 Halu opiskella ja 
ponnistella

Oma halu ponnistella vaikeuksista huolimatta.

Päättäväisyys.

Sinnikkyys ja oma tahto. Ympäristöstä tulee monenlaisia viestejä 
mihin muualle aikansa voisi käyttää.

 Uuden oppimisen 
halu

Olen 45-vuotias ammatin vaihtaja. Minulla on valtava motivaatio 
oppia ja opiskella. Se tuntuu reilun kahdenkymmenenviiden 
työvuoden jälkeen siltä, kuin panisi rahaa pankkiin. Aivan huikea 
motivaatio saada tietää enemmän ja oppia uutta. Se on paras 
ponnin.

Oma halu lisätä tietoa ja omaa osaamista

halu kehittyä

Oppimisympäristö ja 
muut ulkoiset tekijät

Kurssien rakenteet ja järjestelyt, jotka tukevat oppimista esim. 
tehtävät, tenttipäivät, myös verkkosivujen rakenne ja käytännöt. 
Avoimen yliopiston järjestelyjen joustavuus, joka takaa 
yksilöllisen tahdin. Sopiva ja mielenkiintoinen kurssitarjonta. 
Se, että oppimateriaali on hyvin valittu ja saatavilla. 
Opetuspaikkojen sopiva sijainti. Myös opintojen maksullisuus 
ja opinto-oikeuksien määräaikaisuuden kuvaus.
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 Kurssin rakenne ja 
järjestelyt

verkkosivujen hyvä rakenne

Mielenkiintoisesti rakennettu opintosisältö, konkreettinen 
tekeminen sekä itsenäisesti että ryhmissä, jolloin tietoa on päässyt 
soveltamaan

valmiiksi asetetut tehtävien ja tenttien palautuspäivät

Kurssilla on erittäin hyvä ja innostava oppimisympäristö

Etenemiseen on vaikuttanut se, että on mahdollisuus opiskella 
kokonaisuuksia kerrallaan ja jatkaa siitä. Opiskelu on 
mielekkäämpää kun kaikki asiat tukevat toisiaan.

 Avoimen opintojen 
joustavuus

Avoimen verkko-opinnot ovat edistäneet opintojani aikana, 
jolloin oma laitokseni ei tarjonnut riittävästi joustavuutta 
kokopäiväisen työssäkäymisen ohella opiskeluun. Myös iltoihin 
sijoitetut luennot mahdollistavat osallistumisen.

Opiskeluni on ollut mahdollista ainoastaan joustavien 
opetusmuotojen ja varsinkin verkko-opintojen ansiosta. Tärkeää 
on myös se, että opiskelun voi suorittaa mahdollisimman pitkälle 
omalla kotipaikkakunnalla.

olen voinut valita ajankohdaltaan sopivimmat kurssit ja 
tenttipäivät ’varsinaisen’ yliopiston ja avoimen yliopiston välillä

luennot ja harjoitukset ovat illalla ( päivällä työ). Kirjapakettivaih
toehdotja esseet(voin edetä nopeammassa tahdissa). Etäopintojen 
mahdollisuus muihin avoimiin yliopistoihin ( voinut suorittaa 
jatko-opintoja, laajempi valikoima )

 Oppimateriaalit tenttikirjojen hyvä saatavuus

Mielekäs tenttikirjallisuus. Mielenkiintoiset, aihetta hyvin 
valaisevat kirjat kiinnostavat ja edistävät asian sisäistämistä.

www-materiaali on ollut hyvää ja selventänyt opiskeltavia asioita

 Kurssitarjonta Mielenkiintoinen kurssitarjonta

Avoimessa yliopistossa on kohtalaisen hyvä kurssitarjonta.

Että kursseja järjestetään joka vuosi.

 Opetustilojen 
sijainti

avoimen yliopiston sijainti sopivan matkan päässä kotoa, 
iltaopinnot

Lahteen on tulossa viestinnän aineopinnot.

se, että opiskella voi etäluonteisesti lähellä omaa asuinaluetta 
yhteistyöoppilaitoksen suojissa.

 Opintojen hinta ja 
opinto-oikeudet

rahapaine, siis opintojen maksullisuus

Opinto-oikeuden päättymisen lähestyminen.

Kyky oppia ja säädellä 
oppimista

Kykyyn oppia ja säädellä oppimista katsottiin kuuluvaksi 
onnistumisen ja oppimisen kokemukset, opiskelutaitojen 
kuvaukset sekä itsesäätelyn taidoista kertovat kommentit. 

 Onnistumisen 
ja oppimisen 
kokemukset

näistä selviäminen edistää oppimistani.  Kun oppimiseni näkyy 
esim. omassa ajattelussa ja osaamiseni laajentumisessa ovat suurin 
motivaattori. 
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Hyvät arvosanat ovat myös kannustaneet eteenpäin. 

Uusien oivallusten tekeminen ja asioiden oppiminen. Olen 
löytänyt mielenkiintoisia asioita ja tapoja ajatella, ja se innostaa.

hyvä menestys, se kannustaa huimasti

 Opiskelutaidot Hyvä ajankäytön suunnittelu omassa opiskelussa, hyvä muisti ja 
lukutekniikka auttavat niin ikään.

Hyvät istumalihakset ja keskittymiskyky! ;-)

tunnen itseni oppijana hyvin ja minulla on vahva opiskelurutiini. 
nämä seikat antavat itseluottamusta ja nopeuttavat opiskelua.

Olen oppinut lukemaan tenttikirjoja niin, että pyrin 
ymmärtämään tekstin pääidean ja mietttinyt mahdollisuuksieni 
mukaan kuinka käsiteltävät asiat koskettavat omia tähän astisia 
kokemuksiani.

 Itsesäätely Itsekuri

sovittanut opiskelutahtini voimavarojeni mukaiseksi. 

opiskelun ’vapaaehtoisuus’ on motivoineet opiskelemisen 
jaksamista eli ei ole ollut pakko opiskella, kuten tutkintoa 
suoritaessa.

Työ-ja perheelämän järjestäminen niin että minulla on aikaa 
opiskella.

Vertaistuki ja muut 
yhteisöllisyys

Opiskeluryhmän kannustus, keskustelu ja näkökulmien 
vaihto. Perheen ja ystävien tuki ja kannustus. Työpaikan 
antama arvostus ja tuki esim. työajan tai rahan muodossa. Muu 
yhteisöllisyys – että opintojen kautta voi löytää uuden yhteisön, 
oppii uuden kielen.

 Opiskeluryhmä hyvä opiskeluryhmä, kun saa palautetta ja tukea 
kanssaopiskelijoilta, saa tsempin päälle ja jaksaa rutistaa. Työn 
ohella opiskelu on kuitenkin aika rankkaa.

Keskustelut opiskeltaviin aiheisiin liittyvistä asioista sekä verkossa 
kurssitovereiden kanssa että ihan oikeassa elämässä tuttavapiirin 
kanssa. Asioista, joista itsellä on ollut hyvinkin vankka mielipide, 
kuulee ja ymmärtää muitakin näkökantoja. Avartaa omaa 
urautunutta ajattelua.

Tutut/muut opiskelijat kursseilla, yhteiset tavoitteet motivoivat.

 Läheisten tuki Kotijoukkojen tuki ja kannustus

Miehen kannustus opintoihin.

Olemme mieheni kanssa tukeneet toinen toisiamme ja 
saavuttaneet samat opinnot. Ilman toisen tukea, emme olisi tässä 
nyt ja saavuttaneet niin paljon opintoja.
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 Työpaikan antama 
tuki ja arvostus

Työpaikalla arvostetaan ylempää korkeakoulututkintoa.

– Työnantaja suhtautuu myönteisesti, esim. lukuaika ja 
tenttiminen voi osittain tapahtua työajalla. - 

työyhteisöni joustavuus: olen usein joutunut lähtemään töistä 
ennen työvuoroni päättymistä ehtiäkseni luennoille, mikä 
aiheuttaa luonnollisesti järjestelyjä työpaikalla

Työnantajan tuki (aika, töiden vaativuuden lisääminen),

Opetus ja ohjaus Opettajan innostuksen ja asiantuntemuksen kuvaus. 
Opetustilanteiden ja –menetelmien, myös verkkokurssien 
tehtävät. Tuutorien, opintoneuvonnan, yhteistyöoppilaitosten 
sekä kirjaston järjestämä opiskelun tuki. Opettajilta ja 
tuutoreilta tullut arviointi ja palaute.

 Opettajan toiminta Asiantuntevat, innostuneet opettajat

Aineopintojen yhteydessä on tullut myös opettajilta suullista 
kannustusta jonkin verran

Innostavilla luennoitsijoilla on ollut myös merkitystä. Erityisesti 
Kyllikki Tiensuu osasi hyvin innostaa kirkkohistorian opiskeluun, 
vaikka etukäteen historia vaikutti tylsimmältä osiolta. Myös Risto 
Pulkkinen ja Risto Lauha jaksoivat itse olla innostuneita asiastaan 
ja siten helpottaa myös opiskelijaa oppimaan asioita paremmin.

opettajan oma into ja ote, opettajan kannustus,vaikka esseenia on 
ollut kovin vaatimatonta tasoa

 Opetus ja 
opetusmenetelmät

tehokkaat luennot, joilla oikeasti oppii asiasta, ovat myös avuksi. 

Minulle sopivat opetusmenetelmät; luento-opetus ja siihen 
liittyvät tentit

Esseeseminaarit ovat työläitä, mutta oppiminen varmempaa ja 
mukavampaa.

Monimuotoiset tehtävät ei pelkästään tenttiminen. Auttavat 
helpommin hahmottamaan asioiden kokonaisuuksia ja yleistystä 
muuhun maailmaan.

 Opiskelun tuki tuutorien järjestämät tilaisuudet ohjelman alussa muistuttivat 
tärkeitä asioita opiskelusta mieleen...

Opintoneuvonta, selkeät verkkotiedot opetuksesta.

tehokas ohjaus yhteistyöoppilaitoksessa,

 Palaute opettajalta Ehdottomasti myös saamani arviot tehtävistä, tenteistä jne. 
kannustavat eteenpäin.

joskus keskustelu opettajan kanssa on vinyt opiskelua todella 
reippaasti eteenpäin

opettajan positiivinen palaute

Kontekstuaalisuus Opinnot liittyminen ja linkittyminen omaan työhön, 
ammattiin, arjen käytäntöön, muihin opintoihin (aikaisempiin 
tai samanaikaisiin), omaan elämään tai elämänkokemukseen.

 Yhteys työhön tai 
käytäntöön

Aikaisempi ja nykyinen kokemukseni työelämässä auttaa 
ymmärtämään asioita nopeammin.
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linkkautuvat suoraan omaan työhöni.

Toisaalta – paitsi yleissivistyksen lisäksi - opinnot ovat liittyneet 
työhöni tai ensisijaisesti työtä varten opiskelemiini asioihin. Näin 
aluksi etäiseltäkin tuntunut teoriatieto (esim. sosiaalipolitiikan 
yhteiskunnallinen tieto) on nivoutunut paitsi ymmärrykseen 
siitä, mitä on olla kansalainen myös siihen, mitä on tehdä työtä 
kunnallisella puolella.

Så man kan delvis säga att jag studerar för mitt arbete, vilket 
därmed är en sporrande faktor.

 Yhteys aiempiin 
opintoihin

Kemian laborantin tutkinto

sillä viestinnän aineopinnot tukevat hyvin pääainettani, 
ranskalaista filologiaa, ja sivuainettani semiotiikkaa.

elämänkertoja sisältävä pitkä lukuharrastus ja kohtuullinen 
kirjahylly

 Yhteys muuhun 
elämään

Aina kun oivaltaa itse jotain uutta ja mielenkiintoista jonka voi 
vetää normaaliin elämään esimerkin kautta

ja ihan yleinen kypsyminen elämässä. Erotan tarkemmin asiat, 
jotka minua kiinnostavat ja kurkottelen niitä kohti 

Yhteys muuhun elämään

Elämäntilanne ja 
resurssit

Kommentit, joissa kerrotaan, miten elämäntilanteessa on aikaa 
opiskella. Näitä tilanteita voivat olla äitiysloma,  hoitovapaa, 
lomarahavapaat, osa-aikatyö, työttömyys, välivuosi. Hyvä 
taloudellinen tilanne sekä esim. muu elämäntilanteen muutos.

äitiysloma

työpaikan ’lomarahavapaat’ opiskeluajan täydentäjinä.

hyvä rahatilanne

Iän karttuessa motivaatio kasvaa ja se on loistava opintojen 
vauhdittaja.

Ei mikään Opinnot ovat jumiutuneet jostain syystä, eikä edistäviä tekijöitä 
koeta olevan.

Opintoni ovat aikalailla junnanneet, joten edistäviä asioita ei 
oikein ole.

Ei ole yhtään syytä mainittavana, koska motivaatio on nollilla.
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Opintoja hidastavien tekijöiden luokat ja esimerkit luokista

Luokat Luokan kuvaus/ Esimerkit kustakin luokasta

Elämäntilanne ja 
resurssit

Elämäntilanne tai resurssit hidastavat opintoja. Aikapula 
tai voimien vähäisyys voi liittyä työhön, toiseen opiskeluun, 
perheeseen, harrastukseen, elämän kokonaisuuteen. Elämässä 
on liikaa asioita ja silloin opiskelu jää vähemmälle. Myös 
taloudellisten resurssien puuttuminen.

•	Aikapula, tai ajan-
käyttö yleensä 
(useita syitä samassa 
vastauksessa)

ikuinen ongelma: kuinka sovittaa yhteen kokopäiväinen työ, 
vapaa-aika ja opinnot ilman että opiskelusta tulee veren maku 
suuhun :)

Työ, muut ajasta kilpailevat tekijät kuten perhe ja muut ’pakolliset’ 
harrastukset. Työtä on tehtävä rahan ansaitsemiseksi, ihmissuhteet 
ovat tärkeitä hyvinvoinnille ja levätäkin täytyy.

Oman ajankäytön turhan optimistinen suunnittelu.

’Muut syyt’ eli perhe, työ ja muu vapaa-aika ja oma jaksaminen. 
Kahden kurssin suorittaminen rinnakkain (oma syy..)

•	 Työ vie aikaa ja 
voimia opiskelulta

Opiskellessani viestintää teki tiukkaa opiskella perusopinnot 
yhden kevään aikana ja käydä samalla täysipäiväisesti töissä. 

Työkiireet voivat muodostua hidasteeksi.

Ansiotyö siltä osin, etten ole hakeutunut perustutkinto-
opiskelijaksi suoraan ja edennyt tiedekunnassa nopeammin.

Uusi työ, koska asiakastyön intensiivisyys vie voimia myös 
opiskelun intensiteetiltä.

•	Muu elämä vie aikaa 
ja voimia opiskelulta

Aloitin opiskelut syksyllä 2004, mutta henkilökohtaisen syyn 
(avioero) vuoksi en pystynyt jatkamaan opintoja.

terveydelliset syyt (käden iso leikkaus, jolloin tenttivastauksien 
kirjoittaminen mahdotonta)

Oleskelu ulkomailla, parisuhteen aloitus, oman alan pohtiminen.

•	 Perhe ja koti vie 
aikaa ja voimia 
opiskelulta

lasten hoito,vaikea järjestää tarpeeksi opiskeluaikaa säännöllisesti

Lapsi :)

Ajan puute. Johtuu siitä, että olen kotiäiti tällä hetkellä, enkä jaksa 
joka ilta lukea tai miettiä opiskeltavia asioita.

•	Muu opiskelu vie 
aikaa ja voimia 
opiskelulta

Muun kouluelämän kiireellisyys ja sieltä saatavat tehtävät.

Tänä keväänä hain Helsingin yliopistoon kasvatustiedettä 
lukemaan ja koska kaikki aika meni pääsykokeisiin lukemiseen en 
pystynyt osallistumaan kevään viimeiseen tenttin.
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Oppimisympäristö Kurssijärjestelyt, kuten suoritusjärjestys, aikataulut eivät sovi. 
Sopivia kursseja esim. aineopintoja ei tarjolla. Oppimateriaalit 
ovat huonoja tai niitä on vaikea saada. Avoimen järjestelyt eivät 
jousta yksilöllisten toiveiden mukaan. Kurssien tiedotuksessa 
tai ilmoittautumisissa on ongelmia.

•	Kurssijärjestelyt Kurssien pakollinen suoritusjärjestys, tenttien ennaltamäärätyt 
ajankohdat. Olisin voinut kokeilla tenttiä ’kylmiltään’

tehtävien aikataulut eivät sovi omiin aikatauluihini. Kursseja 
ei ollut joulun aikaan, kun olisi voinut lukea ja pari muutakin 
vastaavaa pätkää on ollut ilman tehtäviä. Nyt kun on muutenkin 
kiire, on lukemista tiukalla aikataululla. 

Myös tentit muualla kuin verkossa ovat verkko-kurssilla ärstyttävä 
asia. Verkko-kurssin pitäisi olla kokonaan ja pelkästään verkossa.

Avoimessa kurssijärjestys on hieman huono mm. orgaaninen ja 
epäorgaaninen kemia voisivat olla syksyllä. 

•	Kurssitarjonta Seminaarimuotoisiin opetuksiin ei ole aina mahtunut silloin kuin 
olisi halunnut. 

rajallinen kurssitarjonta

Sopivien kurssien puute juuri tarvittaessa. Se, että 
esim. psykologia loppuu Helsingissä perusopintoihin ja 
sosiaalipsykologian aineopinnot jäävät vajaiksi ilman erillistä 
hakemusta.  Jotkut kurssit päivällä (työ).Pääsyä yliopistoon 
aiemman korkeakoulun suorittaneelle pyritään selvästi 
hankaloittamaan( estää pitkätähtäisemmän suunnittelun ja 
hukkaa aikaa )

Toivoisin, että maantiedettä voisi opiskella pidemmällekin 
Avoimessa yliopistossa, eikä vain perusopintoja.

•	Oppimateriaalin 
puute tai huonous

1) Kirjojen saatavuus on välillä hankalaa. Joissakin kursseissa 
(esim. viestinnän kirjatentit) avoimen yliopiston kautta samaan 
aikaan kuin perusopiskelijoilla. Tenttipäiviä voisi olla tarjolla 
ympäri vuoden ja perusopetuksen kurssien kanssa limittäin, jotta 
kirjat kiertäisivät ympäri vuoden eivätkä ainoastaan olisi lainassa 
niiden kolmen tenttipäivän tienoilla.

kirjojen saatavuus kirjastoista ollut hankalaa

Teknisesti huonotasoinen artikkelikokoelma (joka piti kopioida 
kalliilla hinnalla Avoimessa yliopistossa Bulevardilla ), osa tekstistä 
oli pudonnut sivun reunalta pois ja kuvat olivat miltei täysin 
mustat. Materiaali piti hankkia uudestaan muualta.

•	 Jouston puute Pakolliset tilastokurssit ovat melko rankkoja ja kun sellainen jäi 
suorittamatta, ovat opinnot nyt vähän jumissa, kun seuraava 
tilastokurssi alkaa vasta myöhemmin syksyllä. Toivoisin enemmän 
kurssijoustoja tai vaihtoehtoisia tapoja suorittaa joitakin kursseja 
esim. monimuoto-opetukseen.

koska oppimishäiriön vuoksi tarvitsisin enemmän aikaa - joustoa!

Uusimistenttejä on liian harvoin ja niistä ilmoitetaan 
liian myöhään ja sitten ei ole aikaa valmistautua tenttiin. 
Tenttimahdollisuuksia on ylipäätänsäkin liian vähän.



���

•	Kurssitiedotus ja 
ilmoittau-tuminen

Hankalat ilmoittautumiskäytännöt, nopeat syövät hitaat eli ei 
mahdu kursseille jotka aikataulullisesti sopisivat.

Myöhään ilmestyvät aikataulut (lomat on jo ehditty varata, ennen 
kuin lopulliset opiskeluaikataulut ovat selvinneet, ja poissaoloja 
on tästä syystä jouduttu korvaamaan ylimääräisillä töillä)

Opetus ja ohjaus Opetuksen sisällöt ovat vaikeita tai epämielekkäitä. 
Opetusmenetelmät eivät sovi opiskelijalle tai ohjeet ovat 
epäselviä. Pelkät kirjatentit jättävät liian yksin. Opettajalla tai 
tuutorilla on huonot opetus- tai motivointitaidot, opetus on 
sekavaa. Opettajalta ei saa palautetta, on vähättelevää tai se tulee 
liian hitaasti. Opintojen ohjausta ja kannustusta ei ole tarjolla 
riittävästi.

•	Opetuksen sisällöt ja 
menetelmät

Myös päällekäiset, samansisältöiset laajat kirjalliset tehtävät, jotka 
enimmäkseen ovat mekaanisia ovat laimentaneet intoa tarttua 
niihin. (Isot laajat käännösreferaattitehtävät, jota edes opettaja 
ei ole viitsinyt lukea läpi tai kommentoida... jotka on pakko ollut 
tehdä, mutta joista ei ole saanut palautetta ja joita kukaan - ei edes 
itse - ole jaksanut lukea läpi.

suhteellisen paljon energiaa opiskelussa on mennyt siihen, 
että olen koettanut saada selville, mitä esseiden vaihtelevilla 
tehtävänannoilla haetaan takaa - epäselvyys herättää aina 
ärtymystä ja heikentää uskoa omiin kykyihin.

Välillä tehtävien vaikeaselkeisyys.

•	Opettajan toiminta 
tai sen puute

Opettajan huonot luennointi- ja motivointitaidot, konkretian 
puuttuminen aiheesta ja esityksestä. 

epähumaanit opettajat

Luentojen puute aineopinnoissa, yksin lukeminen alkoi jossakin 
vaiheessa puuduttamaan ja arvosanat olivat suht huonoja. 
Oli vaikea löytää motivaatiota kun tuntui, että ei edes oikeasti 
opiskele.

Viestinnän aineopinnot jäivät minulta kesken siinä vaiheessa, 
kun luennot muuttuivat ’sillisalaatiksi’, ts. yhdellä luentokerralla 
luennoitsijoita oli vähintään kaksi ja heidän tasonsa vaihteli 
laidasta laitaan.

•	 Palautteen vähäisyys 
tai hitaus

Mielestäni luennoitsijoiden pitäisi antaa aina palautetta 
tehdyistä harjoitustöistä, esityksistä ja tenteistä erikseen. Ei 
ole kovin palkitsevaa tehdä yhdellä kurssilla hirveästi töitä ja 
lopputuloksena on yleisarvosana 3. En siis tiedä missä olen 
onnistunut ja missä epäonnistunut. Numeroiden erittelykin lisäisi 
motivaatiota.

Jos palaute on puutteellista tai tulee joskus miljoonan vuoden 
kuluttua tehtävän/tentin suorittamisesta tai tekemisestä. 

Tuomitseva ja vähättelevä palaute, aikuisopiskelijana toivoisi 
saavansa aikuisen ihmisen kohtelua opettajilta.

•	Ohjauksen puute Ja olemattoman tuntuinen opinto-ohjaus (sama ongelma 
lienee koskee myös päätoimisia opikelijoita yliopistoissa) sekä 
sosiologian tuutorin puuttuminen
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Voimavarat riittävät vain yhteen asiaan kerralla. Opinto-ohjausta 
voisi käyttää paremmin hyväksi. Kurssit, jotka pitäisi suorittaa 
alussa, tulee opiskeltua vasta kun on omin päin ilman tietoa 
suorittanut muita kursseja. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä 
tulleet muutokset, kurssit ovat vaihtuneet ja muuttuneet.

Olen monesti miettinyt aikuisopiskelijalle vaikka verkko-opo 
palvelun perustamista...henkinen tsempaaja, kun tarvitaan pientä 
potkua jaksamiseen, eikä omaa lähipiiriä aina tohdi murheillaan 
rasittaa.

Viestinnän aineopinnot jäivät minulta kesken siinä vaiheessa, 
kun luennot muuttuivat ’sillisalaatiksi’, ts. yhdellä luentokerralla 
luennoitsijoita oli vähintään kaksi ja heidän tasonsa vaihteli 
laidasta laitaan.

Opiskelumotivaation 
tai kiinnostuksen 
puute

Oma laiskuus, väsymys tai saamattomuus. Opiskelutaitojen 
puute esim. esseen kirjoittamisen taidon puute, ei osaa asettaa 
tavoitteita, ennakkotiedot tai –taidot ovat puutteelliset, 
kielitaidon puute. Tai aihe ei kiinnosta.

•	 Laiskuus tai väsymys Joskus oma iltaväsymys painoi päälle

Oma laiskuus

Lähinnä saamattomuus

Olen ollut syksyn ja talven erittäin väsynyt ja opiskelu on kärsinyt 
tästä eniten.

•	Motivaation tai 
tavoitteiden puute

Motivaation puute opiskelu avoimessa ei tunnu johtavan 
mihinkään.

ehkä epävarmuus siitä, olisiko pitänyt valita toinen aine. 
suunnitelmani ovat lukuvuoden aikana vaihtuneet moneen 
kertaan. motivaation puute.

Koska opiskelu on vain harrastus niin mitään paineita 

•	Aihe ei kiinnosta toisaalta myös tylsä/ei-niin-kiinnostava aihe jossain 
opintokokonaisuudessa.

Tutkinnonuudistuksen myötä aiemmat kaksi eri opintoalaa 
on yhdistetty ja tämän vuoksi ’joudun’ opiskelemaan myös 
vähemmän kiinnostavia asioita.

toisaalta myös tylsä/ei-niin-kiinnostava aihe jossain 
opintokokonaisuudessa.

Opiskelutaitojen 
puute

Uusien asioiden hahmottamisen hitaus (56 v) ja mieleen 
palauttaminen. Jonkinlainen tenttijännitys, edellisen kerran 
oltu tenttitilanteessa 1974. Esseiden tekoon menikin melko 
paljon aikaa, en ole koskaan kirjoittanut yhtään esseetä.

Painopisteiden puuttuminen. Kirjat on luettava kannesta kanteen, 
eikä voi olla selvillä olennaisista alueista. Lukemiseen kuluu 
enemmän aikaa kuin normaalissa opiskelussa, jossa luennot 
antavat kuvan keskeisestä sisällöstä.

ja englannin kieliset tekstit tuottivat todellista työtä!

Tentit kauhistuttaa. Tentit jää viimeiseen mahdollisuuteen aina ja 
jos siihen ei ehdi niin koko osio jää suorittamatta.
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Ei hidasteita

Ei mikään, olen opiskellut kaikki lomatkin.

Valmistun maisteriksi neljässä vuodessa eli pääsin Turun 
yliopistoon jo viime syksynä.

En ole kokenut minkään asian hidastaneen kasvatustieteen 
opintojani. Lähinnä mielummin muut opinnot ovat hidastuneet 
kasvatustieteen opiskelun takia

Vertaistuki tai sen 
puute

Vertaisryhmä voi hidastaa opintoja tai keskusteluyhteys ei 
synny. Vertaisryhmän puuttuminen on hidastanut, jättänyt liian 
yksin.

Omaa motivaatiota on hieman vähentänyt se, että avoimen 
puolella viestintää opiskelevista on niin suuri osa päätoimisia 
opiskelijoita. Kun ryhmät ovat valtavia, opetus on luentotyyppistä 
eikä kunnon keskusteluja pääse syntymään. Opettajilla ei ole aikaa 
oppimisen ohjaamiseen, eikä sitä heiltä edes halua vaatia kun 
opiskelijoiden määrä on sadoissa.

jatkuva muiden odottaminen

ehkä ajoittain olisin kaivannut opintopiirejä aiheen tiimoilta, sillä 
asian hahmottaminen ryhmässä olisi ollut helpompaa.








