
 

Helsinki 2009 

 
 
 
 

 

 

 

 

Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä rakentamassa 

Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää 
kehitystä edistävän kasvatuksen kehyksessä 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



Tutkimuksia 300 

Helsinki 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päivi Immonen-Orpana 

 

 

Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä  
rakentamassa 

Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää kehitystä 
edistävän kasvatuksen kehyksessä 

 

 
 
Esitetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi 
Arppeanumissa, Snellmaninkatu 3, tiistaina 19. toukokuuta 
2009 klo 12. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

Esitarkastajat: Dosentti 
 Sari Poikela 
 Lapin yliopisto 
 
 Dosentti 
 Juha Varila 
 Helsingin yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kustos: Professori 
 Mauri Åhlberg 
 Helsingin yliopisto 
 
Vastaväittäjä: Professori 
 Sanna Järvelä 

 Oulun yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-952-10-4972-9 (nid) 
ISBN 978-952-10-4973-6 (pdf) 

ISSN 1795-2158 
Yliopistopaino 

2009



 

University of Helsinki 

Faculty of Behavioral Sciences 

Department of Applied Sciences of Education 

Research Report 300 

 
 

Päivi Immonen-Orpana 

Building an understanding of successful ageing 

Physiotherapist students’ learning in a framework of education for sustainable development 
 

 

 

Abstract 

 

The purpose of the present study was to investigate the possibilities and interconnections that 

exist concerning the relationship between the University of Applied Sciences and the Learning 

by Developing action model (LbD), on the one hand, and education for sustainable development 

and high-quality learning as a part of professional competence development on the other. The 

research and learning environment was the Coping at Home research project and its Caring TV 

project, which provided the context of the Physiotherapy for Elderly People professional study 

unit. The researcher was a teacher and an evaluator of her own students’ learning. The aims of 

the study were to monitor and evaluate learning at the individual and group level using tools of 

high-quality learning—improved concept maps—related to understanding the projects’ core 

concept of successful ageing. Conceptions were evaluated through aspects of sustainable devel-

opment and a conceptual basis of physiotherapy. As educational research this was a multi-

method case study design experiment. The three research questions were as follows.  

1. What kind of individual conceptions and conceptual structures do students build concern-

ing the concept of successful ageing? How many and what kind of concepts and proposi-

tions do they have a) before the study unit, b) after the study unit, c) after the social-

knowledge building? 

2. What kind of social-knowledge building exists? a) What kind of social learning process 

exists? b) What kind of socially created concepts, propositions and conceptual structures 

do the students possess after the project? c) What kind of meaning does the social-

knowledge building have at an individual level? 

3. How do physiotherapy competences develop according to the results of the first and sec-

ond research questions? 

 

The subjects were 22 female, third-year Bachelor of Physiotherapy students in Laurea University 

of Applied Sciences in Finland. Individual learning was evaluated in 12 of the 22 students. The 

data was collected as a part of the learning exercises of the Physiotherapy for Elderly People 

study unit, with improved concept maps both at individual and group levels. The students were 

divided into two social-knowledge building groups: the first group had 15 members and second 7 

members. Each group created a group-level concept map on the theme of successful ageing. 

These face-to-face interactions were recorded with CMapTools and videotaped. The data con-

sists of both individually produced concept maps and group-produced concept maps of the two 

groups and the videotaped material of these processes. The data analysis was carried out at the 

intersection of various research traditions. Individually produced data was analysed based on 

content analysis. Group-produced data was analysed based on content analysis and dialogue 

analysis. The data was also analysed by simple statistical analysis.  

In the individually produced improved concept maps the students’ conceptions were com-

prehensive, and the first concept maps were found to have many concepts unrelated to each 

other. The conceptual structures were between spoke structures and chain structures. Only a few 

professional concepts were evident. In the second individual improved concept maps the concep-

tion was more professional than earlier, particulary from the functional point of view. The con-



 

ceptual structures mostly resembled spoke structures. After the second individual concept map-

ping social mapping interventions were made in the two groups. After this, multidisciplinary 

concrete links were established between all concepts in almost all individual concept maps, and 

the interconnectedness of the concepts in different subject areas was thus understood. The con-

ceptual structures were mainly net structures. The concepts in these individual concept maps 

were also found to be more professional and concrete than in the previous concept maps of these 

subjects. In addition, the wider context dependency of the concepts was recognized in many 

individual concept maps. This implies a conceptual framework for specialists.  

The social-knowledge building was similar to a social learning process. Both socio-cultural 

processes and cognitive processes were found to develop students’ conceptual awareness and the 

ability to engage in intentional learning. In the knowledge-building process two aspects were 

found: knowledge creation and pedagogical action. The discussion during the concept-mapping 

process was similar to a shared thinking process. In visualising the process with CMapTools, 

students easily complemented each others’ thoughts and words, as if “mutually telepathic”. 

Synthesizing, supporting, asking and answering, peer teaching and counselling, tutoring, evaluat-

ing and arguing took place, and students were very active, self-directed and creative. It took 

hundreds of conversations before a common understanding could be found. The use of concept 

mapping in particular was very effective. The concepts in these group-produced concept maps 

were found to be professional, and values of sustainable development were observed.  

The results show the importance of developing the contents and objectives of the European 

Qualification Framework as well as education for sustainable development, especially in terms 

of the need for knowledge creation, global responsibility and systemic, holistic and critical 

thinking in order to develop clinical practice.  

 

 

 

Keywords: education for sustainable development, learning, knowledge building, improved 

concept map, conceptual structure, competence, successful ageing 
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Tiivistelmä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille ammattikorkeakoulun ja sen kehittämän kehittämis-

pohjaisen oppimisen toimintamallin mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä edistävää kasva-

tusta, fysioterapeuttiopiskelijoiden korkealaatuista oppimista ja kompetenssien kehittymistä. 

Tutkimus- ja oppimisympäristönä oli työelämäläheinen Coping at Home -tutkimushanke ja sen 

HyvinvointiTV-hanke, johon oli integroitu Ikääntyvien ihmisten fysioterapia -opintojakson 

suorittaminen.  

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen korkealaatuisen oppimisen teoria korostaa käsit-

teiden ja käsiterakenteiden muodostumista. Tutkimuksessa tätä seurattiin sekä yksilö- että ryh-

mätason parannetuilla käsitekartoilla. Lisäksi arvioitiin yhteisen CMapTools-ohjelma-avusteisen 

tiedonrakentamisen vaikutuksia yksilön oppimiseen. Tarkasteltavana käsitteenä oli onnistunut 

ikääntyminen, joka oli mainitun tutkimushankkeen ydinkäsite. Syntyneitä käsityksiä peilattiin 

sekä kestävän kehityksen näkökulmiin että fysioterapian keskeisiin käsitteisiin. Tutkimus oli 

laadullisen ja määrällisen tutkimusperinteen yhdistävä eheyttävä tapaustutkimus ja aidossa 

luokkahuonetilanteessa toteutettu design-eksperimentti. Tutkijaopettaja oli omien opiskelijoiden-

sa oppimisen ja sen edistymisen arvioija. Tutkimusongelmat olivat seuraavat: 

1. Minkä verran ja millaisia yksilöllisiä käsityksiä � käsitteitä, propositioita ja käsiteraken-

teita � opiskelijat tuottavat onnistunut ikääntyminen -käsitteestä tutkimuksen eri vaiheis-

sa: a) ennen opintojaksoa, b) opintojakson jälkeen ja c) yhteisen tiedonrakentamisen jäl-

keen? 

2. Mitä tapahtuu yhteisessä tiedonrakentamisessa? a) Millainen on opiskelijaryhmän CMap-

Tools-ohjelmistoa hyödyntävä yhteinen tiedonrakentamisen prosessi onnistunut ikäänty-

minen -käsitteestä opintojakson jälkeen? b) Minkä verran ja millaisia käsitteitä, proposi-

tioita ja käsiterakenteita opiskelijaryhmät tuottavat yhteisesti laadittuun käsitekarttaan? c) 

Millaisia vaikutuksia yhteisellä tiedonrakentamisella on yksilöllisiin käsityksiin? 

3. Mitä voidaan päätellä fysioterapian kompetenssien kehittymisestä 1. ja 2. tutkimusongel-

mien tulosten perusteella? 

 

Yhteisen tiedonrakentamisen tutkittavana ryhmänä oli Laurea-ammattikorkeakoulun syventävän 

vaiheen fysioterapeuttiopiskelijaryhmä (N = 22). Yhteinen tiedonrakentaminen toteutui kahdessa 

ryhmässä siten, että toisessa ryhmässä oli 15 ja toisessa 7 opiskelijaa. Näistä 22 opiskelijasta 

valittiin 12 opiskelijaa, joiden yksilöllistä käsitysten rakentumista ja muuttumista seurattiin 

tutkimuksen aikana. Tutkimuksen aineistona olivat yksilölliset käsitekartat ja yhteisesti laaditut 

käsitekartat sekä näiden laadintaprosessin videonauhoite ja karttanauhoite. Yksilöllisesti tuotetun 

aineiston analyysin perustana oli sisällönanalyysi. Yhteisesti tuotetun aineiston analyysin perus-

tana olivat sisällönanalyysi ja dialogin analyysi. Aineistoa tarkasteltiin myös tilastollisesti.  

Ensimmäisissä parannetuissa käsitekartoissa opiskelijat kuvasivat onnistunutta ikääntymistä 

lukumäärältään niukoilla käsitteillä. Näissä arkikäsityksissä oli oman alan käsitteitä, mutta 

kaikkia käsitteiden välisiä yhteyksiä ei tunnistettu. Toisissa käsitekartoissa käsitteiden ja proposi-

tioiden määrät lisääntyivät ja käsitys rikastui. Käsityksissä korostui toiminnallinen ja ammatilli-

nen näkökulma. Käsitekarttarakenteet olivat sekä ensimmäisissä että toisissa käsitekartoissa 



 

pinnamaisia tai pinnamaisen ja ketjumaisen rakenteen yhdistelmiä. Toisen yksilöllisen paranne-

tun käsitekartan laatimisen jälkeen laadittiin yhteiset käsitekartat CMapTools-avusteisesti kah-

dessa ryhmässä. Tämän jälkeen kolmansissa yksilöllisissä parannetuissa käsitekartoissa käsittei-

den ja propositioiden määrät lisääntyivät huomattavasti. Opiskelijat olivat luopuneet monista 

aikaisemmista arkikäsityksistään ja tuoneet käsitekarttoihinsa runsaasti yhteisessä tiedonraken-

tamistilanteessa esiin tulleita käsityksiä. Käsitys ydinkäsitteestä oli konkretisoitunut, rikastunut 

ja yhtenäistynyt. Käsityksissä korostui laaja yksilönäkökulma ja yhteiskunnallinen näkökulma. 

Niissä voitiin tunnistaa kestävän kehityksen näkökulmia ja myös enemmän fysioterapian keskei-

siä käsitteitä kuin aiemmissa käsitekartoissa. Kolmansissa käsitekartoissa käsitteiden väliset 

yhteydet ymmärrettiin laaja-alaisesti ja alojen välisesti. Lähes kaikilla opiskelijoilla oli verkko-

mainen käsitekarttarakenne.  

Tulosten mukaan käsitekarttatyöskentelyyn pohjautuva yhteinen tiedonrakentaminen tuki 

yksilöllistä oppimista. CMapTools-ohjelmistolla visualisoitu yhteinen tiedonrakentaminen oli 

monimuotoinen vuorovaikutustilanne. Puheenvuorojen dialogeissa tunnistettiin sekä kognitiivi-

nen että sosiokulttuurinen näkökulma. Kognitiivinen näkökulma ilmeni muun muassa kyseen-

alaistamisena sekä oman ja opiskelijatoverien oppimisen arviointina, ohjaamisena ja synteesien 

tekemisenä. Tilanteessa tunnistettiin olevan sekä tiedonluomista että pedagogista toimintaa. 

Sosiokulttuurinen näkökulma ilmeni toisten esiin tuomien ajatusten jatkamisena joko uudella tai 

aiheeseen sidotulla ajatuksella, omien ajatusten avaamisena, tarkentavina tai suorina kysymyksi-

nä sekä vastauksina toisten kysymyksiin. Yhteisen tiedonrakentamisen määrällinen analyysi 

osoitti, että tarvittiin satoja puheenvuoroja ja dialogeja, ennen kuin yhteinen käsitys rakentui. 

Yhteisen tiedonrakentamisen vaikutus yksilölliseen oppimiseen oli tulosten perusteella tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä.  

Fysioterapian kompetenssien näkökulmasta opiskelijoiden osallistuminen oli kriittistä, aktii-

vista ja luovaa. Heidän yhdessä luomansa parannetun käsitekartan tietoperusta oli laaja-alainen. 

Siinä oli tunnistettavissa oman alan käsitteitä sekä kestävän kehityksen arvonäkökulma. Tutki-

mus toi esille kehittämistarpeita opetussuunnitelmissa kuvattujen kompetenssien sisältöihin ja 

tavoitteisiin. Erityisesti systeemiseen ajatteluun, kriittiseen ajatteluun, tiedonluomiseen ja glo-

baaliin vastuuseen liittyvät näkökulmat tulisi tuoda paremmin esille.  
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Esipuhe 

 

Työni liittyy ammattikorkeakoulupedagogiikkaan ja käsittelee fysioterapeut-

tiopiskelijoiden oppimista ja kompetenssien kehittymistä kestävää kehitystä 

edistävän kasvatuksen kehyksessä. Työn tekeminen on ollut oppimisprosessi 

myös itselleni. 

Kiinnostukseni tutkia oppimista syntyi ajatuksesta, että koulun, myös 

ammattikorkeakoulun, tärkein tehtävä on opettaa opiskelijoita ajattelemaan. 

Jos haluaa oppia ajattelemaan, on opittava käsitteitä, ajattelun työkaluja. Olin 

tutustunut opettajasisareni KM Mari Nuutisen kautta graafisiin tiedonesitys-

muotoihin, muun muassa miellekarttoihin, ja käyttänyt niitä 1990-luvulla 

pedagogisten opintojeni aivan ensimmäisessä opetusharjoituksessa. Myö-

hemmin kuulin sisareltani käsitekartoista, joiden sanottiin olevan avain oppi-

jan ajatteluun. Halusin selvittää tarkemmin, voiko käsitekarttojen ja niiden 

rakenteiden avulla todellakin kuvata ja arvioida opiskelijoiden ajattelua, ym-

märrystä ja oppimista. Professori Mauri Åhlbergin kestävän kehityksen di-

daktiikan tutkimusryhmään liittyminen syksyllä 2006 lisäsi haluani olla mu-

kana tuomassa kestävän kehityksen näkökulmaa hyvinvointialan asiantun-

tijuuden osaksi. Hänen kauttaan perehdyin kestävää kehitystä edistävään 

eheyttävään kasvatukseen ja korkealaatuisen oppimisen teoriaan. Sain vah-

vistusta käsitekarttojen käytöstä tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimukselli-

nen mielenkiintoni sai uusia näkökulmia. Ajattelun kehittämisestä lähtenyt 

tutkimusideani laajeni koskemaan tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvittavien 

kompetenssien kehittymistä. Oma työni fysioterapiakoulutusohjelman lehto-

rina mahdollisti fysioterapian kompetenssien tarkastelun kestävän kehityksen 

edistämisen näkökulmasta. 

Prosessin myötä olen kohdannut ihmisiä, joilta olen oppinut uudenlaista 

ymmärrystä systeemisestä ajattelusta, tavasta jäsentää maailmaa ja kestävästä 

kehityksestä. Tutkimukseni kannalta tärkein henkilö on ollut työni valvoja ja 

ohjaaja professori Mauri Åhlberg, jonka tuki ja kannustus ovat vieneet työtä-

ni jouhevasti eteenpäin. Kiitos, Mauri, osoittamastasi luottamuksesta ja ar-

vostuksesta sekä keskusteluista, joissa sain jäsennystä ajatteluuni. Ohjasit 

minua systemaattisesti pois vastakkainasettelujen näkökulmista kohti asioi-

den laajaa eheyttävää ymmärrystä. Erityisen suuri tuki oppimiselleni oli jat-

ko-opintojen alusta lähtien aloitettu yhteisten tutkimusartikkelien kirjoittami-

nen. Toinen tärkeä henkilö työni kannalta on ollut sisareni, Mari Nuutinen, 

joka on ollut koko opettajaurani ajan vaikuttamassa voimakkaasti pedagogi-

seen ajatteluuni ajatuksella ”kuulemasi unohdat, näkemäsi muistat ja tekemä-

si ymmärrät”. Kiitos, Mari, niistä keskusteluista, joissa olet antanut minulle 

esimerkkejä tutkivan opettajan mahdollisuuksista nähdä ainutkertaisuus jo-

kaisessa oppijassa ja oppimistilanteessa.  
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Tutkimukseni ei olisi onnistunut ilman työyhteisöni ja samalla tutkimus-

ympäristöni tukea. Laurea-ammattikorkeakoulu on tukenut väitöskirjatyötäni 

ja mahdollistanut työskentelyn innovatiivisessa yhteisössä. Kiitos työtovereil-

leni Otaniemen Laureassa. Erityisesti kiitän tutkimusjohtaja KT Katariina 

Raij´ta kaikista niistä keskusteluista, joita kävimme yhdessä kehittämispoh-

jaisen oppimisen ja korkealaatuisen oppimisen näkökulmista. Haluan kiittää 

myös entistä työtoveriani FT Arja Piiraista kannustuksesta pitää tutkimukses-

sa mukana yhteisen oppimisen tarkastelu. Suuri kiitos kuuluu myös fysiote-

rapiakoulutusohjelman SFG04SN-opiskelijaryhmälle, joka oli toteuttamassa 

opintojaan Coping at Home -tutkimushankkeessa ja sen myötä mukana tut-

kimuksessani. 

Haluan kiittää kestävän kehityksen didaktiikan tutkimusryhmääni siitä, et-

tä olen voinut käyttää ryhmän jäsenten CMapToolisin ja kestävän kehityksen 

asiantuntemusta hyödyksi oppimisprosessissani. Kiitos myös professori Matti 

Merelle, jonka laadullisen tutkimuksen työpajoissa sain jäsennystä työhöni. 

Kiitän työni esitarkastajia dosentti Sari Pokelaa ja dosentti Juha Varilaa ra-

kentavasta ja kriittisestä palautteesta, jonka kautta työni sai jäntevyyttä. Kii-

tän Pirjo Vuotovettä työni äidinkielentarkastuksesta ja John Gagea englan-

ninkielisen abstraktin tarkastamisesta.  

Erityiskiitokset kuuluvat rakkaalle puolisolleni Markulle elämän kestä-

västä seikkailusta ja arjen läsnäolosta. Rakkaat kiitokset lapsilleni Simolle, 

Annille ja Maisalle sekä heidän ystävilleen siitä, että olette tuoneet elämään 

liikuntaa, jalkapalloa. Kiitos myös veljilleni Pekalle ja Karille, joille kasva-

tustiede on antanut innostuksen elinikäiseen oppimiseen, mutta myös kriitti-

syyteen. Omistan tutkimukseni kaikille läheisilleni, mutta erityisesti äidilleni 

Anja Hämäläiselle, hänen puolisolleen Rauno Hämäläiselle, apelleni Olavi 

Orpanalle ja edesmenneelle anopilleni Inkeri Orpanalle. Kiitos siitä, että Te 

suvun vanhimmat olette omalla esimerkillänne osoittaneet ja opettaneet meil-

le jälkipolville hyvän elämän ja onnistuneen ikääntymisen edellytyksiä. 
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1 Johdanto 

Tiede- ja ammattikorkeakouluista rakentuvaa korkeakoulujärjestelmää kehi-

tetään Suomessa kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja samalla alueellisiin 

tarpeisiin joustavasti vastaavana kokonaisuutena. Korkeakoulut tuottavat 

erilaista osaamista ja tutkintoja erilaisiin tarkoituksiin. Ammattikorkeakoulun 

tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutki-

mukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta amma-

tillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa 

ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä 

tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- 

ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 2003 / 351). Yliopistojen tehtävänä 

on vastaavasti edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivis-

tystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskeli-

joita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa (Yliopistolaki 1997 / 645). 

Ammattikorkeakoulut ovat voineet ratkaista omalla tavallaan, miten to-

teuttaa laissa määritellyt tehtävät asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun 

tukemisesta sekä työelämää ja aluekehitystä tukevasta tutkimus- ja kehittä-

mistoiminnasta. Joissain ammattikorkeakouluissa opetuksen rinnalla on eril-

lisiä tutkimusyksiköitä ja joissain tutkimus on nivottu osaksi pedagogista 

toimintaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan oppimista ja asiantuntijuuden 

kehittymistä ammattikorkeakoulussa, joka on yhdistänyt pedagogisen, alue-

kehitys- sekä tutkimus- ja kehittämistehtävän integroimalla opetuksen alue-

kehitystä tukeviin tutkimushankkeisiin. Tehtävän mahdollistamiseksi ammat-

tikorkeakoulu on kehittänyt kehittämispohjaisen oppimisen eli Learning by 

Developing (LbD) -toimintamallin. 

Lain mukaan korkeakoulujen tulee vastata alueensa tarpeisiin, mutta yhä 

suuremmalta osin myös koko yhteiskunnan vaatimuksiin. Kestävä kehitys on 

kiistatta yksi suurimmista haasteista. Kestävää kehitystä edistävien ajatusten 

sitominen koulutuspolitiikkaan edustaa tulevaisuusajattelua, jolla halutaan 

varmistaa tulevaisuuden osaajien ajattelu- ja toimintamallien kestävää kehi-

tystä edistävä arvopohja. Suomessa opetusministeriö (OPM 2003, 2006c) on 

osoittanut strategioissaan, että se pitää kestävän kehityksen edistämistä erit-

täin tärkeänä omalla toimialallaan. Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppi-

laitokset ovat saaneet valmiita toimintamalleja kestävän kehityksen edistämi-

seen. Opetusministeriö on kunnioittanut korkeakoulujen autonomiaa, ja niitä 

koskevat ohjeet ovat olleet lähinnä suosituksia. Tarkastelin tätä tutkimusta 

varten ammattikorkeakoulujen eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmia. 

Suomen ammattikorkeakouluissa kestävä kehitys oli pääsääntöisesti esillä 

luonnonvara-alan kestävän kehityksen koulutusohjelmien opetussuunnitel-
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missa. Ainoastaan kahdesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan fysioterapian 

koulutusohjelman opetussuunnitelmasta löytyi lukuvuonna 2006�2007 sana-

pari kestävä kehitys. Laurea-ammattikorkeakoulun vuoden 2006 opetussuun-

nitelman juonnekuvauksissa oli globalisaatio-osaamisen juonnekuvaus. Sen 

mukaan korkeakouluopetuksen tavoitteena oli, että korkeakoulututkinnon 

suorittanut omaksuu perustiedot ja -taidot ammatissa ja asiantuntijana toimi-

miseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteena oli myös 

osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon sekä 

ammatti- ja osaamisalansa seuraamiseen ja tutkimukseen pohjautuvaan kehit-

tämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Missään opintojak-

sossa ei ollut tavoitetta tai sisältökuvausta kestävän kehityksen periaatteista. 

Satakunnan ammattikorkeakoulun vuoden 2006 opetussuunnitelmissa oli 

nimetty opintojakso Ympäristötieto, jonka laajuus oli yksi opintoviikko. Sen 

tavoitteena oli, että opiskelija perehtyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus-

suhteisiin, kestävän kehityksen periaatteisiin, globaaleihin ympäristöongel-

miin ja niiden syihin. Käsiteltävinä asiakokonaisuuksina nimettiin ekologiset 

perusteet ja kestävä kehitys, ympäristön likaantuminen ja ympäristömyrkyt, 

kansainväliset ympäristösopimukset, elinkaariarvioinnin perusteet ja säästävä 

tekniikka.  

Kestävä kehitys on laajentunut koskemaan tänä päivänä kaikkia elämän-

alueita, kuten oppimista, sen metodologiaa, mediaa, liike-elämää, yrittäjyyttä, 

hallintoa, yhteiskunnallista kehitystä, terveyssektorin toimintaa ja muita yh-

teiskunnan instituutioita. Kestävän kehityksen edistämiseen kuuluu elämän 

laadun parantaminen, ihmisten auttaminen saamaan pitkä, terve ja itseään 

toteuttava elämä. Kestävää kehitystä edistävän toiminnan tunteminen kuuluu 

yleissivistykseen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ammattikorkeakoulun mah-

dollisuuksia tukea kestävää kehitystä edistävää kasvatusta, fysioterapeut-

tiopiskelijoiden korkealaatuista oppimista ja kompetenssien kehittymistä 

työelämäläheisessä Coping at Home -tutkimushankkeessa. Tutkimus on 

eheyttävä tapaustutkimus, design-eksperimentti, jossa opettaja on tutkijaopet-

taja ja omien opiskelijoidensa oppimisen ja sen edistymisen seuraaja ja ar-

vioija. Design-eksperimentit perustuvat kasvatustieteen ymmärtämiseen ih-

misten oppimisen edistämistä koskevana suunnittelutieteenä laboratorio-

olosuhteiden sijaan oikeassa elämässä (mm. Åhlberg 2004; Collins, Joseph & 

Bielaczyc 2004).  

Tutkimuksen teoreettisessa osassa pyrin tarkastelemaan ammattikorkea-

koulun lainmukaisia tehtäviä kestävän kehityksen näkökulmista. Näihin liit-

tyy aluekehitystä tukevan kestävää kehitystä edistävän asiantuntijuuden ja 

ammatillisen kasvun tukeminen. Tutkimuksessa ne liittyvät oppimiseen ja 

kompetenssien kehittymiseen fysioterapian kontekstissa. Tellings (2001, 
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280–281) on analysoinut metateoreettisesti toisaalta eklektismiä ja toisaalta 

eheyttämistä kasvatuksen teorioissa. Tellings tuo esille syntetisoinnin. Siinä 

vanhoista teorioista tai niiden osista kootaan uusi teoria. Tässä tutkimuksessa 

kestävää kehitystä edistävästä eheyttävästä kasvatuksesta pyritään rakenta-

maan kehystekijää, joka ohjaa tutkimuksen yksilöllisiä ja yhteisiä käsitteelli-

siä oppimisprosesseja ja niiden kautta fysioterapeuttiopiskelijoiden kompe-

tenssien kehittymistä. Integroivaa lähestymistapaa korostetaan myös tulevai-

suuden asiantuntijuutta ja kestävän kehityksen edistämistä tarkastelleissa 

tutkimuksissa (mm. Senge 1994; Åhlberg 2005; Gardner 2006; Tapio, Kohl, 

Tikkanen & Salonen 2007; Svanström, Lozano-Garcia & Rowe 2008).  

Kestävää kehitystä edistävässä eheyttävässä kasvatuksessa (mm. Åhlberg 

2005, 2006; Walker & Seymour 2007) nähdään keskeisenä oppimisen yhteys 

ympäröivään yhteiskuntaan sekä korostetaan yksilön ja yhteisön oppimista. 

Kestävää kehitystä edistävän eheyttävän kasvatuksen korkealaatuisen oppi-

misen teoria korostaa käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumista. Käsi-

tekarttojen käyttöä oppimisessa käsitelleissä tutkimuksissa on todettu, että 

käsitekartoista voidaan seurata käsitteiden muuntumista, lisäämistä, ryhmit-

tymistä ja poisjättämistä sekä käsitteiden välisten linkkien muutoksia (mm. 

Kankkunen 1999; Murtonen & Merenluoto 2001; Ahoranta 2004). Lisäksi 

tutkimusten mukaan oppimistulokset ovat olleet parempia kuin tavanomaisen 

opetusmetodin kautta saadut oppimistulokset (Erdogan 2008). Käsitekarttoja 

pidetään myös uutena innovaationa ja sovelluksena oppimisen tutkimuksessa 

ja niiden avulla voidaan arvioida oppimisen laatua (mm. Hay 2007; Lim, Lee 

& Grabowski 2008; Åhlberg 2008). Käsitekarttojen käyttö on todettu hyödyl-

liseksi myös henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa (Chen 2008). 

Asiantuntijuutta ja siihen liittyviä kompetensseja on määritelty ja kuvattu 

kirjallisuudessa runsaasti. Nykyään tulevaisuuden asiantuntijuuteen katsotaan 

liittyvän muun muassa eheyttävä systeeminen ajattelu, asioiden ymmärtämi-

nen, yhteistyötaidot, uuden tiedon tuottaminen ja innovatiivisuus. Aikaisem-

man yksilönäkökulman tilalle on tullut kulttuuriin osallistumisen sekä yksilön 

ja yhteisön vuorovaikutusta oppimisessa ja tiedonrakentamisessa korostavat 

näkökulmat (mm. Argyris & Schön 1978, 1996; Argyris 1991; Bereiter & 

Scardamalia 1993; Senge 1994; Boud, Cohen & Sampson 1999; Scardamalia 

2002.) Uudessa eurooppalaisessa korkeakoulututkintojen viitekehyksessä 

(EU 2008ab) asiantuntijuutta kuvataan tietojen, taitojen ja pätevyyksien kaut-

ta. Fysioterapeutin tutkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinto. Tapio 

ym. (2007, 30�31) kuvaavat tulevaisuuden kompetensseja neljän eri skenaa-

rion näkökulmista. Heidän tutkimuksessaan useat asiantuntijat korostavat 

kestävässä kehityksessä tarvittavan sivistyneitä yleisosaajia, joiden osaami-

sessa korostuu erityisesti kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen 

ulottuvuus sekä eri ulottuvuuksia integroiva lähestymistapa. Eurooppalaisen 
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korkeakoulututkintojen viitekehyksen kompetensseista tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan erityisesti itsensä kehittämistä, eettistä osaamista sekä viestintä- 

ja vuorovaikutusosaamista. Kompetensseja peilataan Sengen (1994) ja Gard-

nerin (2006) kuvaamiin tulevaisuuden osaamisalueisiin sekä kestävää kehi-

tystä edistävän korkealaatuisen oppimisen tavoitteisiin. Fysioterapian kompe-

tensseihin luodaan uusia tulevaisuusosaamisen näkökulmia. 

Tutkimuksessa oppimisen ja kompetenssien kehittymisen tarkastelun pe-

rustana on konstruktivistinen tietokäsitys, jossa oppiminen ymmärretään 

yksilö- ja sosiokonstruktivistisena käsitteellisenä oppimisena (Vosniadou 

1994�2008; Biggs 1996; Bereiter 2002; Scardamalia 2002; Åhlberg 2005) ja 

tilannesidonnaisena tiedonrakentamisena (Bereiter 2002; Scardamalia 2002; 

Åhlberg 2005). Oppiminen nähdään asiantuntijan kompetenssien kehittymi-

seen liittyvänä, kestävää kehitystä edistävänä, eheyttävänä (Senge 1994; 

Åhlberg 2005; Gardner 2006; Senge, Laur, Schlay & Smith 2006) ja reflek-

tiivisenä oppimisena (Brookfield 1995; Boud & Walker 1998; Boud, Cohen 

& Sampson 1999; Boud 1999, 2000; Carr & Kemmis 1986, 2005). Siinä 

nähdään myös organisaation oppimisen (Schön 1991; Argyris 1991; Argyris 

& Schön 1978) uudistavan, transformatiivisen oppimisen (Mezirow 1996ab), 

uuden tiedon tuottamisen ja tiedonluomisen näkökulmia (Nonaka & Takeuchi 

1995; von Krogh, Ichijo & Nonaka 2000; Nonaka, Toyama & Konno 2000).  

Tutkimuksen yhteys ympäröivään yhteiskuntaan konkretisoituu tutki-

mus- ja oppimisympäristönä olevassa aidossa työelämäläheisessä Coping at 

Home -tutkimushankkeessa, jonka toimintaan on integroitu opetussuunnitel-

man mukainen opintojakso. Onnistunut ikääntyminen on mainitun tutkimus-

hankkeen ydinkäsite. Se oli taustana tutkimushankkeen onnistunut omaishoi-

tajuus -käsitteen määrittelyssä. Tutkimushankkeen tärkein tavoite on ikäänty-

vien hyvinvoinnin tukeminen, joka on myös Suomen uusimman kansallisen 

kestävän kehityksen strategian (Valtioneuvosto 2006, 45�46) yksi painopis-

tealue. Tutkimuksessa fysioterapian kompetenssit liittyvät oman alan arvope-

rustan ymmärtämiseen suhteessa kestävän kehityksen arvoperustaan, onnis-

tunut ikääntyminen -käsitteen ymmärtämiseen suhteessa oman alan tietope-

rustaan sekä jaettuun asiantuntijuuteen. Tutkimuksessa oppimista seurataan 

parannettujen käsitekarttojen ja CMapTools-ohjelmiston avulla. Tarkastelta-

vana ovat opiskelijoiden käsitykset onnistunut ikääntyminen -käsitteestä 

ennen ja jälkeen ikääntyvien fysioterapiaa käsittelevän opintojakson sekä 

yhteisen käsitekartan laatimisen jälkeen. Lisäksi tarkastellaan mainittua yh-

teistä käsitekartan laatimistilannetta ja sen mahdollisia vaikutuksia yksilön 

käsityksiin sekä tuloksena syntynyttä yhteistä käsitystä. Tulevaisuudessa 

tarvitaan uudenlaista osaamista ikääntyvien hyvinvoinnin tukemisessa. Tut-

kimuksen teoreettisen osan jaksoja ja niiden keskinäisiä suhteita on havain-

nollistettu kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettisen osan jaksot ja niiden keskinäisiä suhteita. 
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2 Kestävää kehitystä edistävä eheyttävä kasvatus 

2.1 Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 

Kestävää kehitystä edistämään on luotu maailmanlaajuinen viitekehys ja 

poliittinen ohjelma. Brundtlandin komission työstä lähti vuonna 1987 liik-

keelle prosessi, joka on edennyt ja toteutunut erilaisina toimintasuunnitelmi-

na, strategioina ja ohjelmina sekä kunnissa, kansallisella tasolla että kansain-

välisesti. (UN 1987, 1992.) Alueellisista toimijoista Suomelle ensisijaisin on 

Euroopan unioni (Jäppinen 2006, 14). Brundtlandin komission kestävän kehi-

tyksen määritelmä merkitsee vastuun ottamista luonnosta (luonnonympäris-

töstä), ihmiskunnasta ja tulevaisuudesta. Vastuun kantaminen vaatii sosiaali-

sesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Ihmisten 

toiminnan on sopeuduttava luonnon asettamiin ehtoihin. (UN 1987.) Kestä-

välle kehitykselle on pyritty löytämään vaihtoehtoisia käsitteitä, kuten esi-

merkiksi globaali vastuu, vastuullisuus ja kestävä elämäntapa, joita on käytet-

ty 1980-luvulta alkaen kirjallisuudessa (mm. Brown 1981; Küng 2000). Glo-

baali vastuu nähdään joko synonyymina tai laajempana käsitteenä kuin kes-

tävä kehitys. Globaaliin vastuuseen liittyy esimerkiksi osallistuminen koko 

maailmaa koskevien ongelmien ratkaisemiseen. (OPM 2008, 13.) Globaali 

vastuu ja sosiaalinen vastuu voidaan nähdä myös kestävän kehityksen osina. 

Kestävä elämäntapa nähdään käsitteenä, jossa kuvataan usein niitä valintoja, 

joita ihminen tekee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Kestävä kehitys on hyvin vakiintunut käsite, vaikka siitä on olemassa 

useita määritelmiä. Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli vuon-

na 1995 kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti 

tapahtuvaksi jatkuvaksi ja ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka 

päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 

mahdollisuudet. (UN 1987; OPM 2006a, 13; Jäppinen 2006, 14.) Kestävässä 

kehityksessä voidaan nähdä kolme ulottuvuutta: ekologinen, yhteiskunnalli-

nen ja kulttuurinen (OPM 2006a, 13). Johannesburgin Kestävän kehityksen 

huippukokouksessa kestävä kehitys määriteltiin kokonaisuutena, jossa ote-

taan tasavertaisesti huomioon ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalis-

kulttuurinen ulottuvuus. Oleellista on, että kestävä kehitys on näiden ulottu-

vuuksien integroitu, toisiaan tukeva politiikkakokonaisuus. (Jäppinen 2006, 

14; OPM 2006a, 12�13; UN 2002.)  

Kestävä kehitys on myös sellaista ihmiskunnan kehitystä, jossa sekä ny-

kyisten että tulevien sukupolvien todelliset tarpeet saadaan mahdollisimman 

optimaalisesti tyydytetyiksi (Åhlberg 1997a; Åhlberg & Rancken 2005). 
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Åhlberg (2006, 29) on täydentänyt Brundtlandin komission kestävän kehityk-

sen määritelmää seuraavasti: 

Kestävä kehitys on paikallista, alueellista ja maailmanlaajuista ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti eheyttävää muutosta, jonka tavoitteena on ny-

kyisten ja tulevien sukupolvien todellisten tarpeiden optimaalinen tyydyttämi-

nen ja siinä mielessä hyvä elämä.

Åhlbergin (1997b, 192; 1998, 27�28) mukaan hyvää elämää ei ole ilman 

hyvää ympäristöä. Ympäristönsuojelun ja ympäristökasvatuksen keskeiset 

kansainväliset vaikuttajat toteavat yhteisessä vuoden 1991 toimintaohjelmas-

saan, että kestävän kehityksen tarkoitus on parantaa elämän laatua, auttaa 

ihmisiä saamaan pitkä, terve ja itseään toteuttava elämä. Elämän laatuun 

liittyy ihmisten todellisten tarpeiden – myös henkisten ja älyllisten � tyydyt-

tyminen. Tämän vuoksi Åhlbergin (1988a, 171�173; 1990a, 62�67; 1997b, 

196�197) mukaan myös tunteet tulee ottaa huomioon osana hyvää elämää ja 

mielenterveyttä. Näiden lisäksi perhe, hyvät ihmissuhteet ja niiden hoito, 

mielekäs luova vapaa-aika ja lepo kuuluvat hyvään elämään. Persoonallista 

kasvua ja onnellisuuden tunnetta edistävät toiminnat vaativat taitoa, keskit-

tymistä ja kokemusta hyvin tehdystä työstä. Åhlberg ja Rancken (2005) ovat 

esittäneet käsitteellisen mallin, jossa on kuvattu kestävän kehityksen sosiaali-

sia, taloudellisia ja ekologisia ulottuvuuksia. Käsitteitä on uudelleenjäsennel-

ty kuviossa 2. 

Kuvio 2. Kestävän kehityksen ulottuvuuksia Åhlbergia ja Ranckenia (2005, 

13) soveltaen.  
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Mallin mukaan hyvässä elämässä yksilö ohjaa energiaansa, aikaansa ja ajatte-

luaan, toimintojaan ja valintojaan paremman tulevaisuuden luomiseen. Tähän 

liittyy myös rakkaus ja huolenpito toisista. Åhlberg (2005, 164�165; 2006, 

29) on myöhemmin täydentänyt perinteistä kestävän kehityksen aspektien 

luetteloa ja lisännyt siihen laajemmin ymmärretyn kulttuurisesti kestävän 

kehityksen, terveydellisesti kestävän kehityksen ja poliittisesti kestävän kehi-

tyksen. Terveyspääomaa Åhlberg pitää erittäin tärkeänä, ja hänen mukaansa 

hyvä terveys on perusedellytys kaikille muille pääoman lajeille. Tämä laajen-

nettu käsitys kestävästä kehityksestä tuo elämän kaikkien osa-alueiden pää-

omien vaalimisen kestävän kehityksen intresseiksi. Intressien muotoilussa 

Åhlberg on soveltanut Sternbergin (2001�2004) viisauden balanssiteoriaa.  

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on nimennyt vuodet 2005�2014 kestävää 

kehitystä edistävän kasvatuksen vuosikymmeneksi (The UN Decade of Edu-

cation for Sustainable Development, DESD). Tavoitteena on tukea mahdolli-

suuksia integroida kestävän kehityksen arvoperintö kaikkiin oppimisen näkö-

kulmiin sekä saada aikaan käyttäytymisen muutoksia entistä kestävämmän 

yhteiskunnan aikaansaamiseksi. DESD rohkaisee ja tukee maita muun muas-

sa oppimisen ja opetuksen laadun kehittämisessä kestävää kehitystä edistä-

vässä kasvatuksessa, koulutusuudistuksissa ja verkostoitumisessa. Euroopan 

unionin (EU) jäsenenä Suomi osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen koulu-

tusyhteistyöhön sekä EU-koulutusohjelmiin. Itämeren maiden pääministerit 

perustivat jo vuonna 1996 Agenda 21:n pohjalle Baltic 21 -ohjelman (An 

Agenda 21 for the Baltic Sea Region), jonka tarkoituksena on edistää kestä-

vää kehitystä Itämeren maiden alueella 30 vuoden ajanjaksossa ottaen huo-

mioon niin ympäristölliset kuin sosiaalistaloudelliset näkökulmat (OPM 

2006a, 16.)  

Kestävää kehitystä edistävää kasvatusta ohjeistavat Unescon ja DESD:n 

ohella myös muut kansainväliset järjestöt, kuten OECD (Organisation for 

Economic Cooperation and Development) ja UNECE (United Nations 

Economic Commission for Europe). OECD arvioi kuinka tiede-, teknologia-, 

innovaatio- ja koulutuspolitiikka pystyvät avustamaan tehokkaasti kestävää 

taloudellista kasvua ja työllisyyden kehittymistä. UNECE on laatinut kestä-

vää kehitystä edistävän kasvatuksen hyvien käytänteiden mallin omalle toi-

mialueelleen. Hyvät käytänteet keskittävät kasvatuksen ja oppimisen kestä-

vän kehityksen ulottuvuuksiin. Ne ovat innovatiivisia, kehittävät uusia ja 

luovia ratkaisuja yleisiin ongelmiin sekä muuttavat toimintaa. Erityisesti 

otetaan huomioon yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen elämän laatu sekä tue-

taan alueen yhteiskunnallisten toimijoiden ja sektoreiden välistä yhteistyötä. 

Kestävän kehityksen edistäminen on laajentunut koskemaan tänä päivänä 

kaikkia elämänalueita, kuten oppimista, sen metodologiaa, mediaa, liike-

elämää, yrittäjyyttä, hallintoa, yhteiskunnallista kehitystä, terveyssektorin 
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toimintaa ja muita yhteiskunnan instituutioita. (UNECE 2008.) Kestävän 

kehityksen poliittista ohjelmaa on myös kritisoitu. Esimerkiksi koulutuksen 

globalisaatio nähdään uhkana ja ongelmana demokratialle. Kestävää kehitys-

tä edistävän kasvatuksen suositukset nähdään politiikkavetoisena, kun ne 

tulisi nähdä innovaatiovetoisena. (Jickling & Wals 2008, 1�5.) 

Kestävää kehitystä edistävää kasvatusta on tutkittu paljon. Tutkimukset 

käsittelevät yksittäisten oppijoiden ja opiskelijaryhmien kestävän kehityksen 

käsitteiden oppimista, oppimisen tavoitteita suhteessa suosituksiin (Lourdel, 

Gondran, Laforest, Debray & Brodhag 2007; Vanhear & Pace 2008; Svan-

ström, Lozano-Garcia & Rowe 2008), opetusjärjestelyjä ja oppijan roolia 

kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa (Houtsonen & Åhlberg 2005; 

Kaivola 2006; Wolff 2006; Rohweder 2006; Walker & Seymour 2007), yli-

opistojen ja korkeakoulujen vastuita (Holdsworth, Wyborn, Bekessy & Tho-

mas 2007; Hammond & Churcman 2007; Axcelsson & Sonesson 2008) tai 

mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä (Virtanen & Rohweder 2008). 

Lisäksi on luotu visioita ja skenaarioita siitä, millaista kestävää kehitystä 

edistävää kasvatusta ja osaamista tulisi olla tulevaisuudessa (Senge 1994; 

Gardner 2006; Tapio & al. 2007; Kohl & Virtanen 2008). Suomalainen kou-

lujärjestelmä on monien edellä mainittujen tutkijoiden mukaan edelläkävijä 

kestävää kehitystä edistävässä kasvatuksessa.  

Kestävää kehitystä edistävälle kasvatukselle on olennaista koulun ja ym-

päröivän yhteiskunnan yhteistyön korostaminen (Houtsonen & Åhlberg 2005, 

6). Tutkimuksissa tuodaan esille näkökulma, että koulun tehtävänä on sellais-

ten valmiuksien kehittäminen, joita opiskelijat ja opettajat tarvitsevat yhteis-

kunnassa. Näihin valmiuksiin kuuluvat muun muassa asioiden laajojen yhte-

yksien ymmärtäminen ja aloitteellinen ja luova toiminta. Kestävää kehitystä 

edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitel-

ma vuosille 2006�2014 esittää saman ajatuksen ehdottamalla koko yhteis-

kuntaa tulevaisuuden oppimisympäristöksi. Strategian mukaan on tärkeää, 

että opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin asuinympäristöihin, työympä-

ristöihin, palvelujen ja vapaa-ajan toimintojen tuottamiseen, päätöksentekoon 

ja hallintoon sekä luonnonympäristön tilaan ja oppivat hahmottamaan oma 

paikallisyhteisö kokonaisuutena. (OPH 2006, 25�26.) Myös Walkerin ja 

Seymourin (2007, 157) tutkimuksen tulosten mukaan kestävän kehityksen 

käsitteiden oppiminen korkeakoulutasolla tapahtui parhaiten sitouttamalla 

opiskelijat erilaisiin monialaisiin palveluorientaatioprojekteihin. 

Kestävää kehitystä edistävässä kehittävässä oppimisessa ulottuvuuksina 

ovat muun muassa uudistava oppiminen, yksilöllisyys�yhteisöllisyys ja op-

pimisympäristölähtöisyys (Rohweder 2006, 49�51). Oppiminen nähdään 

opiskelijoiden kollektiivisena tapahtumana, jossa jokaisella on myös oma 

henkilökohtainen vastuu omasta oppimisprosessistaan. Kestävää kehitystä 
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edistävän kasvatuksen olennainen periaate on opiskelijakeskeisyys. Se sisäl-

tää osallistumaan tukevia ja osallistavia päätöksentekotapoja, joissa opiskeli-

jat osallistuvat omaa opiskeluaan koskevien päätösten tekemiseen sekä pai-

kallisten ja alueellisten näkökohtien huomioonottamista. Tärkeänä pidettiin 

myös opiskelijoiden oman äidinkielen käytön mahdollisuutta paikallisien ja 

globaalien kysymysten käsittelyssä. (Kaivola 2006, 53�54.) Samansuuntaisia 

strategioita korostavat myös OECD:n ja EU:n kestävän kehityksen strategiat, 

joissa korostetaan tiedon merkitystä, päätöksentekojärjestelmien kehittämistä, 

kansalaisten oikeutta tiedonsaantiin ja mahdollisuuksia osallistua päätöksen-

tekoon. (vrt. OPM 2006a, 15.)  

Kestävä kehitys vaatii uutta ajattelua oppimisen tavoitteisiin. Sivistys ja 

kestävä kehitys pitäisi yhdistää keskusteluissa niin, että tiedetään millaista 

tulevaisuutta ja elämää varten ihmisiä koulutetaan. (Wolff 2006, 44�46.) 

Esimerkiksi Svanström, Lozano-Garcia ja Rowe (2008, 339) tutkivat teknii-

kan alan opetussuunnitelmia sekä kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen 

Tbilisin ja Barcelonan julistusten sisältöjä. He havaitsivat yhteneväisyyksiä, 

joissa tuli esille systeeminen eli holistinen ajattelu ja useiden eri näkökulmien 

integraatio, kriittisen ajattelun taidot, muutosagentti- ja yhteistyötaidot sekä 

kestävän kehityksen asenteet ja arvot. Myös Tapion ym. (2007) tutkimukses-

sa tuotiin esille integraatio, kun useat asiantuntijat korostivat kestävässä kehi-

tyksessä tarvittavan sivistyneitä yleisosaajia, joiden osaamisessa korostuu 

erityisesti kestävän kehityksen sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus sekä eri 

ulottuvuuksia integroiva lähestymistapa. (Tapio & al. 2007, 30�31.) 

Yliopistojen ja korkeakoulujen tulee olla aktiivisia kestävää kehitystä 

edistävän kasvatuksen kehittämisessä. Axcelsson ja Sonesson (2008, 469) 

tutkivat yliopistojen roolia ja vastuuta yhteiskunnassa. Heidän tarkastelussaan 

oli alueellinen asiantuntijakeskus Skåne (The Regional Cetre of Expertise, 

RCE), jonka visiona oli uuden tiedon luominen kestävää kehitystä edistävästä 

kasvatuksesta kaikilla koulutuksen tasoilla. Visiona oli luoda kaikille avoin 

yliopisto, jossa mahdollistuisi rajoja ylittävä toiminta, tiedonjakaminen ja 

kasvatus, joka varmistaisi oppimista kestävästä tulevaisuudesta. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, kuinka yliopistot osallistuvat tähän prosessiin. Tulos-

ten mukaan vain kaksi yliopistoa osallistui aktiivisesti luomaan RCE Skånea 

yhdessä kolmen poliittisen organisaation kanssa. Tulosten mukaan keskuksi-

en perustaminen ympäri maailmaa vaatii oppimista toinen toisilta. Tutkijoi-

den mukaan yliopistojen rooli on tässä toiminnassa erittäin tärkeä. Suomen 

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian (OPM 2008) mukaan korkea-

koulujen edellytetään osallistuvan perustehtäviensä puitteissa koko maailmaa 

koskettavien ongelmien � ilmastonmuutos, infektiotaudit, köyhyys, luonnon-

varojen rajallisuus, ihmisoikeusloukkaukset, sodat, terrorismi � analyysiin ja 

tieteellisesti perusteltujen ratkaisuvaihtoehtojen esittämiseen. Korkeakoulu-
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jen tulee käyttää asiantuntemustaan globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja 

kehitysmaiden osaamisen vahvistamiseen ja toiminnan tulee rakentua eetti-

sesti kestävälle pohjalle sekä tukee opiskelijoiden valmiuksia toimia globaa-

leissa ympäristöissä ja ymmärtää oman toiminnan globaaleja vaikutuksia. 

(OPM 2008, 32.) 

Kestävää kehitystä edistävän asiantuntijuuden saavuttaminen ei ole tut-

kimusten mukaan itsestään selvää. Esimerkiksi Holdsworth, Wyborn, Bekes-

sy ja Thomas (2007, 131) tarkastelivat kestävää kehitystä edistävän ammatil-

lisen asiantuntijuuden kehittymisen mahdollisuuksia Australian yliopistoissa. 

Heidän tutkimustulostensa mukaan monissa Australian korkeakouluissa tie-

dotetaan asiantuntijuuden kehittymisestä mutta ainoastaan yksi yliopisto 

tarjoaa koulutusmahdollisuutta kestävään kehitykseen. Kuitenkin monet 

yliopistot ovat allekirjoittaneet kestävän kasvatuksen julistuksen, joka sisältää 

sitoumuksen tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle kirjallisuutta ja tutki-

musmahdollisuuksia kestävän kehityksen alueella. Tutkimuksensa rajoituk-

sena he pitävät sen keskittymistä verkkosivuilta saatuun informaatioon. Hei-

dän mielestään Australiassa on erittäin rajoittuneet mahdollisuudet kestävää 

kehitystä edistävän kasvatuksen totuttamiseen. Hammondin ja Churcmanin 

(2007, 235) tutkimustulokset tukevat tätä tulosta. Heidän mielestään yliopis-

tojen henkilökunnan mahdollisuudet toimia sosiaalisesti kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti ovat erittäin rajoittuneet. Tätä näkökulmaa tulisi 

tutkijoiden mielestä tuoda esille enemmän kestävää kehitystä edistävän kas-

vatuksen tukemiseksi.  

Kohlin ja Virtasen (2008, 37) mielestä kestävän kehityksen periaatteet 

tulisi integroida opetukseen niin, että opiskelija ymmärtäisi ne osana omaa 

ammattialaansa. Lourdelin ym. (2007, 170) mielestä kestävän kehityksen 

ajatusten integroiminen opetussuunnitelmiin oli haasteellista. Heidän tutki-

muksensa käsitteli insinööriopiskelijoiden käsityksiä kestävästä kehityksestä 

täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen alussa, ennen kestävän kehityksen 

opintoja, käsitys sisälsi ekologisen ja taloudellisen näkökulman käsitteitä. 

Opintojakson jälkeen käsitykset rikastuivat ja niissä ilmeni myös sosiokult-

tuurinen näkökulma. Tutkimuksensa rajoituksena he pitivät sitä, ettei kysees-

sä ollut viralliseen opetussuunnitelmaan kuuluva tehtävä. Kirjoittajat eivät 

myöskään määritelleet tarkemmin, mihin opetuskokonaisuuteen tai teemaan 

tutkimus sisältyi.  

Åhlberg on määritellyt lähes kahdenkymmenen vuoden ajan kestävää 

kehitystä edistävän kasvatuksen teoriaa. Se koostuu useammasta teoriasta, 

joilla kaikilla on päämääränä kestävän kehityksen periaatteiden oppiminen. 

Suurimpia yleisesti esitettyjä yksittäisiä syitä kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen tarpeen lisääntymiselle ovat ihmisten lukumäärän lisääntyminen, 

alkuperäisen luonnon ja eliölajien moninaisuuden väheneminen, saastuminen, 
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elinympäristöjen muuttuminen ja katoaminen sekä ilmaston lämpeneminen. 

Monissa tutkimuksissaan Åhlberg tuo esille tarvetta kokonaisnäkemyksestä, 

teoriaa siitä, millaiset toimet edistävät yhteiskuntien, kansakuntien ja ihmis-

kunnan kestävän kehityksen edistämisen oppimista. Hänen mielestään kasva-

tuksen sisällöksi on otettava ekologisten näkökohtien lisäksi ekonomiset, 

sosiaaliset ja kulttuuriset kestävän kehityksen aspektit. Keskeisimpinä osateo-

rioinaan Åhlberg (2005, 1�5) pitää eheyttävän kasvatuksen teoriaa, korkea-

laatuisen oppimisen teoriaa ja jatkuvan laadunparantamisen teoriaa (kuvio 3). 

Kuvio 3. Näkökulmia kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen Åhlbergia 

(2004, 1) soveltaen.  

Ontologisena lähtökohta on se, että maailma on systeemi, jossa kaikki maa-

ilman osat liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Jos jokin maailmankaikkeu-

den osa ei liittyisi muuhun maailmankaikkeuteen, siitä ei koskaan voisi saada 

mitään tietoa. Perustava epistemologinen lähtökohta on se, että kaikki tieto 

on alustavaa ja tehtävissä paremmaksi, tarkemmaksi, todenmukaisemmaksi, 

syvemmäksi ja laajemmaksi. Kaikki tieto, myös arvoja koskeva, on ihmisten 

rakentamaa. Ihminen kykenee päättelemään, mikä hänelle olisi pitkän päälle 

arvokkainta. Tämä liittyy ihmisen todellisten tarpeiden optimaaliseen tyydyt-

tämiseen. Tiedon etsiminen todellisista tarpeista ja niiden optimaalisesta 
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tyydyttämisestä on keskeistä. Toiminnan ja sen tulosten laadukkuus määritel-

lään todellisten tarpeiden optimaalisena tyydyttämisenä. Eri alojen asiantun-

temuksen kehittäminen on arvokasta, mutta arvokkaampaa on viisauden 

edistäminen. Viisaudella tarkoitetaan tässä kausaalisesti ja ajallisesti pitkien 

syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Perustavat aksiologiset lähtökohdat ovat 

seuraavat: 1) Arvoja koskeva tieto on ihmisten rakentamaa. 2) Keskeisin arvo 

on elämä, ihmisen hyvä elämä mukaan lukien, ilman hyvää ympäristöä ei voi 

olla hyvää elämää ja hyvällä ympäristöllä on välineellinen arvo ihmiselle. 3) 

Kaikki arvot implikoivat sekä oikeuksia että velvollisuuksia ja meillä on 

oikeus hyvään, kauniiseen, turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, mutta 

meillä on myös velvollisuus puolustaa, ylläpitää ja tarvittaessa parantaa sitä.  

Åhlberg näkee kehittämäänsä korkealaatuiseen oppimiseen perustuvan 

jatkuvan laadunparantamisen teorian välttämättömyyden kestävää kehitystä 

edistävässä eheyttävässä kasvatuksessa (Åhlberg 2006, 30). Tätä ajattelua 

tukevat YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestön, Unescon (1988, 1996), 

oppimista, oppimisen arvoa ja oppimisen laadun tärkeyttä painottavat kan-

nanotot. Åhlbergin (2004) mukaan kestävän kehityksen edistäminen vaatii 

kouluja ja muuta yhteiskuntaa seuraamaan ja edistämään sellaisia kykyjä, 

osaamista, luovuutta, asiantuntemusta, viisautta, joiden avulla kestävä kehitys 

todennäköisimmin etenee. Hänen mukaansa vain kestävä kilpailukykyinen 

talous voi tuottaa riittävät resurssit kestävään kehitykseen, hyvän ympäristön 

luomiseen ja ylläpitämiseen sekä ihmisen ja muiden eliöiden hyvään elä-

mään. Eheyttävän kasvatuksen teorian näkökulmasta oppiminen on par-

haimmillaan yhteisiä tutkimisen kaltaisia oppimisprojekteja, joissa hyödyn-

netään sekä oppilaiden että opettajien erilaiset lahjakkuudet, tiedot ja taidot 

sekä pyritään auttamaan ihmisiä kehittämään kiinnostuksiaan ja lahjojaan 

optimaalisesti. Perusteluna on, että sellainen yhteisö, jossa on erilaisia pitkäl-

le kehittyneitä ihmisiä, pystyy todennäköisesti säilyttämään ja luomaan pa-

remman elämän edellytykset, muun muassa paremman elinympäristön, kuin 

yhteisö, jossa pyritään estämään yksilöiden lahjakkuuksien kehittymistä esi-

merkiksi tasa-arvoon vedoten. (Åhlberg 2005, 3�4; 2000, 192�194.) 

2.1.1 Kestävää kehitystä edistävä korkealaatuinen oppiminen 

Oppimista voidaan tarkastella useista eri viitekehyksistä. Tarkastelen tässä 

tutkimuksessa oppimista kestävää kehitystä edistävän eheyttävän kasvatuksen 

korkealaatuisen oppimisen kehyksessä. Se edustaa Åhlbergin (1988; 1992; 

2005) mukaan kriittisen tieteellisen realismin pragmaattista suuntausta, ko-

rostaen käsitteiden, käsitteellisten systeemien ja tiedonrakentamisen merki-
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tystä oppimisessa. Tämä on myös tutkimukseni keskeinen kiinnostuksen 

kohde. Tässä tutkimuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteistä tiedonra-

kentamista. Opiskelijat rakentavat yksilöllisiä käsityksiään onnistunut ikään-

tyminen -käsitteestä (yksilöllinen näkökulma) ja opiskelijaryhmät rakentavat 

yhteistä käsitystä (yhteinen näkökulma) osana tulevan asiantuntijuutensa 

kompetenssien kehittymistä toiminnan kautta aidossa työelämäläheisessä 

tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita siitä, miten 

käsitteen yhteinen tiedonrakentaminen muuttaa, jos muuttaa, yksilöllisiä 

käsityksiä. Oppimisen tavoitteena ovat korkealaatuisen oppimisen tavoitteet: 

aikaisempaa parempien ajattelu- ja toimintamallien rakentaminen uutta luo-

van uudistavan oppimisen, parempaa tulevaisuutta ennakoivan proaktiivisen 

oppimisen ja suunnittelemalla oppimisen kautta. Tavoitteena on eheytyminen 

ja voimien lisääntyminen yksilön ja yhteisön ongelmien ratkaisemisessa, 

yhteisen tiedonrakentamisen edistäminen ja verkostoituminen.  

Åhlberg (1988b; 1990b, 9, 21) on tutkinut mitä ajattelu ja oppiminen

ovat ja miten niistä voi saada tietoa. Hänen mukaansa tehokkaan ja mielek-

kään oppimisen mahdollistamiseksi on ensin tiedettävä, mitä jo tietää ja osaa 

ennen kuin voi tietää, mitkä tiedot ja / tai taidot puuttuvat. Åhlberg (1990b) 

on luonut teoreettista perustaa tietorakenteille ja tarkastellut käsitteiden ja 

käsiterakenteiden muodostumista. Åhlbergin mukaan käsitekarttamenetelmä 

tuottaa rikasta ja yksityiskohtaista tietoa tekijänsä ajattelusta ja käsitteiden 

merkitys yksilön ajattelulle ja toiminnalle on erittäin merkittävä (Åhlberg 

1990b, 21�73). Åhlbergin (1998ab, 2000, 196) kehittämässä korkealaatuises-

sa oppimisessa oppimisprosessi ja opiskelijan orientaatio ovat sisäisen moti-

vaation herättämiä ja opiskelija pyrkii oppimisessa ymmärtämään ja sisäistä-

mään oppimansa, jolloin oppimisesta tulee mielekästä. Prosessissa on havait-

tavissa kolme perustavaa kokonaisvaltaista kriteeriä: 1. Rakentava kriittinen 

ajattelu, 2. Luova ongelman ratkaisu ja 3. Jatkuva rakentava toiminta ja toi-

minnan kehittäminen. Korkealaatuisen oppimisen mallissa oppija on verkos-

toitunut, täyden vastuun ottava, ehyt yksilö, yhteisö, organisaatio, kansakunta 

ja / tai ihmiskunta. Pyrkimys on oppia kunkin alan parhailta osaajilta. Oppi-

misen prosessi pitää sisällään mielekkään ja syvän oppimisen sekä metaop-

pimisen. Syväoppiminen tarkoittaa, että opitaan käsitteitä, käsitteellisiä sys-

teemejä, tiedonrakentamista, kriittistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua 

kestävän kehityksen edistämisen puolesta. Syväoppimisen merkitsee siten 

tiedon perustelujen, oikeutusten ja rajoitusten pohtimista. Metaoppiminen 

tarkoittaa oman oppimisen seuraamisen, ohjaamisen ja arvioinnin oppimista. 

(Åhlberg 1988a; 1992, 5; 2005.) Ymmärtävän syväoppimisen vastakohtana 

on pintaoppiminen, jolla tarkoitetaan ulkoa-oppimista ilman asian ymmärtä-

mistä. Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteenvetoa kestävää kehitystä edis-

tävän korkealaatuisen oppimisen teoreettisesta perustasta (taulukko 1). 
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Taulukko 1.  Yhteenvetoa korkealaatuisen oppimisen teoriasta. 

Korkealaatuinen oppiminen 

(Åhlberg 2005) 

Ontologia Ontologinen lähtökohta on kriittisen tieteellisen realistinen. Maail-

mankaikkeus osineen on reaalinen systeemi. Ihmiskäsitys on humanis-

tiseen psykologiaan pohjautuva käsitys. Ihminen on aktiivinen ja 

itseohjautuva toimija. 

Epistemologia Konstruktivistinen tietokäsitys: inhimillinen tieto on osittaista, alusta-

vaa ja jatkuvasti parannettavissa. Keskeisenä näkökulmana on kump-

panuuteen perustuva tiedon tuottaminen ja luominen. 

Tiedonintressi Emansipatorinen tiedonintressi: itsereflektion toteuttaminen ja pyrki-

mys kypsään ihmisyyteen. Tarkoituksena on ohjata itsereflektiota. On 

yhteinen tiedonintressi sekä kriittisille tieteille että filosofialle. 

Oppimiskäsitys Kriittisen tieteellisen realismin pragmaattinen suuntaus: 

mielekäs-, syvä- ja metaoppiminen. Yksilö- ja sosiokonstruktivistinen; 

oppiminen on tiedonrakentamista sekä yksilöllisesti että yhteisesti. 

Oppimisen 

tavoitteet 

Tavoitteena on aikaisempaa parempien ajattelu- ja toimintamallien 

rakentaminen uutta luovan uudistavan oppimisen, parempaa tulevai-

suutta ennakoivan proaktiivisen oppimisen ja suunnittelemalla oppi-

misen kautta. Tavoitteena on eheytyminen ja voimien lisääntyminen 

yksilön ja yhteisön ongelmien ratkaisemisessa, yhteisen tiedonraken-

tamisen edistäminen, verkostoituminen. 

Aksiologia Lähtökohdat ovat seuraavat: 1) Arvoja koskeva tieto on ihmisten 

rakentamaa, 2) Keskeisin arvo on elämä, ihmisen hyvä elämä mukaan 

lukien, ilman hyvää ympäristöä ei voi olla hyvää elämää ja hyvällä 

ympäristöllä on välineellinen arvo ihmiselle, 3) Kaikki arvot impli-

koivat sekä oikeuksia että velvollisuuksia ja meillä on oikeus hyvään, 

kauniiseen, turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, mutta meillä on 

myös velvollisuus puolustaa, ylläpitää ja tarvittaessa parantaa sitä. 

Kestävän kehityksen arvot: tavoitteena oikeudenmukaisuus, viisaus, 

tehokkuus, hyvyys ja kauneus; kaikki se, mikä vastaa mahdollisimman 

optimaalisesti ihmisen todellisia tarpeita. 

Korkealaatuista oppimista arvioidaan laatutyökaluilla eli parannetuilla käsi-

tekartoilla ja Vee-heuristiikalla. Suomessa parannetun käsitekartan on esitel-

lyt ensimmäisenä Åhlberg (1997b, 209, 282; 2008, 289). Käsitekartalla tar-

koitetaan graafista tiedonesittämismenetelmää, jota voidaan käyttää tietyn 

aihepiirin ennakkojäsentäjien kartoittamiseen ja tietorakenteen kuvailuun. 

Tietorakenne on kokonaisuus, joka muodostuu aihepiirin keskeisistä käsit-

teistä ja käsitteiden välisistä relaatioista. Käsitekartan avulla voidaan tuoda 

esille kaikki kolme tiedon elementtiä ja niiden aihepiirille ominaiset piirteet 

eli käsitteet, käsitteiden väliset relaatiot, käsitteiden ja niiden välisten suhtei-

den muodostama rakenne. Lokeroiden ja linkkien sijoittelu muodostaa hie-

rarkkisen tietorakenteen. Jokainen käsitekartta on siten yksilöllinen ja kuvaa 

tekijänsä käsityksiä. Tietystä aihepiiristä ei ole vain yhtä oikeaa käsitekarttaa, 
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vaan jokainen yksilö laatii kartan oman käsityksensä pohjalta. Käsitekarttojen 

laatiminen soveltuu kaikenikäisille oppilaille. Eri oppilaat ja myös tarkastel-

tavan aihepiirin asiantuntijat voivat laatia samasta aihepiiristä erilaisia käsite-

karttoja. (Åhlberg 1997b, 283�285.)  

Käsitekartta on alun perin kehitetty USA:ssa Cornellin yliopistossa 

1970- ja 1980-luvuilla professori Joseph D. Novakin tutkimusryhmässä. 

Käsitekarttojen käytöstä on tehty lukuisia tutkimuksia, joiden perusteella 

osoitetaan, että niistä on hyötyä oppimisen ja ajattelun seuraamisessa ja edis-

tämisessä. Käsitekarttoja on käytetty paitsi oppimisen välineenä myös käsit-

teellisen muutoksen arvioinnin välineenä (Novak 1990; Tynjälä 1998, 1999; 

Åhlberg 1990b, Novak 2002). Åhlbergin (2002, 1; 2008, 288) mukaan käsi-

tekarttoja voidaan käyttää tutkimuksessa erityisesti tiedon hankkimiseen 

yksilöiden ja yhteisöjen ajattelusta ja oppimisesta. Käsitekartalla saadaan 

tietoa laatijan ajattelun rakenteista. Alla olevassa kuviossa (kuvio 4) on esi-

merkki siitä, miten käsitekarttojen rakenteita ja rakenteiden muutoksia on 

käytetty osana oppimisen laadun arvioinnin kriteereitä Hayn, Kehoen, Mi-

guelin, Hatzipanagosin, Kinchinin, Keevilin ja Lygo-Parkerin (2008, 

1037�1056) lääketieteen opiskelijoiden oppimista ennen ja jälkeen opinto-

jakson arvioivassa tutkimuksessa.  

Kuvio 4. Käsitekarttojen käsitteellisiä rakenteita ja rakenteiden muutoksia 

oppimisen arvioinnissa Hayta ym. (2008, 1040) soveltaen. 
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Heuristiikka on yleinen malli, joka vertauskuvallisesti ja arviolta ilmaisee 

ongelman ratkaisuun tarvittavan päättelyrakenteen. Se on metodi, joka johtaa 

nopeasti yleensä riittävän lähelle parasta mahdollista lopputulosta. Käsitteen 

perustana on ilmeisesti kreikan kielen ilmaisu heureka, löysin. Novakin ja 

Gowin (1995, 63�86) mukaan Gowin on kehittänyt Vee-diagrammin (Vee- 

heuristiikka, tietovee) ongelmien ratkaisun ja menettelytapojen ymmärtämi-

sen apuvälineeksi. Lähtökohtana on ollut viiden kysymyksen menettelytapa 

eli skeema, jonka avulla puretaan tietoa. Alkuperäisessä muodossaan Gowi-

nin Vee-heuristiikkaa ei ole saatu Åhlbergin mukaan Suomessa toimimaan.  

Åhlberg on kehittänyt tutkimuksissaan, opetuksissaan sekä julkaisuis-

saan vuodesta 1993 lähtien Gowinin Vee-heuristiikasta toimintatutkimuksen 

ja jatkuvan laadunparantamisen ideoiden perusteella parannetun Vee-

heuristiikan (kuvio 5).  

Kuvio 5. Parannettu Vee-heuristiikka (Åhlberg 1998a, 115). 

Parannetussa Vee-heuristiikassa on kymmenen askelta (kysymystä) korkea-

laatuiseen oppimiseen, ajatteluun ja toimintaan. Erona alkuperäiseen Gowinin 

Vee-diagrammiin on muun muassa se, että parannettu Vee-heuristiikka esite-

tään laatutyökaluna muiden jatkuvaa laadunparantamista edistävien työkalu-
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jen joukossa (Åhlberg 1997b) ja se, että ”veen” vasen ja oikea puoli on ni-

metty vastaamaan todellisen ongelmanratkaisun vaiheita: suunnittelu, toteut-

taminen ja arviointi.  

Åhlbergin (1997b, 285�290) mukaan Vee-heuristiikan vaiheiden läpi-

käyminen mitä todennäköisimmin edistää oppimaan oppimista, ymmärryksen 

lisääntymistä omasta oppimisesta ja mahdollisuuksia hallita paremmin omaa 

oppimistaan ja elämäänsä. Käsitekarttojen ja Vee-heuristiikan käyttö voi 

edistää tarkkaavaisuuden oppimista. Korkealaatuisen oppimisen laatutyökalu-

ja eli käsitekarttoja sekä Vee-heuristiikkoja voidaan käyttää oppimisen arvi-

oinnissa erikseen tai yhdessä (mm. Ahoranta 2004; Kärkkäinen 2004; Immo-

nen-Orpana & Åhlberg 2008ab.)  

Käsitekartat ja Vee-heuristiikat täydentävät toisiaan oppimisprosessin ja 

oppimisen arvioimisessa. Vee-heuristiikan teoreettinen perusta ja käsitteelli-

nen perusta voidaan avata käsitekarttojen avulla. Vastaavasti tietoväitteet, 

jotka ovat oppimisprosessin keskeisimmät tiedolliset tuotokset, voidaan ku-

vata käsitekarttojen avulla. Muutokset prosessin alussa sekä lopussa luotujen 

käsitekarttojen välillä kuvaavat käsitteellistä oppimista kyseessä olevassa 

prosessissa.  

2.1.2 Fysioterapian kompetenssien eheyttävä näkökulma 

Kestävää kehitystä edistävän korkealaatuisen oppimisen tavoitteena on Åhl-

bergin (2005) mukaan aikaisempaa parempien ajattelu- ja toimintamallien 

rakentuminen uutta luovan uudistavan oppimisen, parempaa tulevaisuutta 

ennakoivan proaktiivisen oppimisen ja suunnittelemalla oppimisen kautta. 

Lisäksi koulun tehtävänä on sellaisien valmiuksien kehittäminen, joita opis-

kelijat ja opettajat tarvitsevat yhteiskunnassa. Tälläisia ovat asioiden laajojen 

yhteyksien ymmärtäminen sekä kyky aloitteelliseen ja luovaan toimintaan. 

(Houtsonen & Åhlberg 2005, 6). Nykykäsityksen mukaan asiantuntijuus 

rakentuu ammattispesifeille ja yleisille kompetensseille (Arene 2006, 2007). 

Kompetenssit (pätevyys, osaaminen) kehittyvät oppimisen kautta ja ne näh-

dään tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmänä (OPM 2005). Bolognan 

prosessiin osallistuneiden maat ovat kehittäneet korkeakoulututkintojensa 

järjestelmiä ja osallistumista tukevia opetussuunnitelmia. Opetussuunnitel-

missa osaamistavoitteet tuli määritellä eurooppalaisen korkeakoulututkinto-

jen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) mukaan konk-

reettisina yleisinä (itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja 

vuorovaikutusosaaminen, kehittämistoiminnan osaaminen, organisaatio- ja 

yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen) ja koulutusohjelma-
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kohtaisina kompetensseina. (OPM 2005) Yleiset ja ammattispesifit kompe-

tenssit eivät ole irrallisia toisistaan, vaan ne tuovat asiantuntijuuteen erilaisia 

näkökulmia. (Arene 2007, 27). Kompetenssien määrittelyssä tulisi tämän 

vuoksi näkyä, miten niissä yhdistyy tiedolliset, taidolliset ja arvoihin liittyvät 

näkökulmat.  

Fysioterapeuttikoulutuksen historia on Suomessa lyhyt. Vuodesta 1908 

voimistelunopettajat suorittivat lääkitysvoimistelijan oppimäärän opiskeluun-

sa liittyen. (Talvitie 1991, 6�7.) Koulutus irroitettiin voimistelunopettajien 

koulutuksesta viime vuosisadan puolivälissä, muutettiin säätiöpohjaiseksi 

koulutukseksi ja myöhemmin opistoasteen koulutukseksi. Tällöin koulutus 

siirrettiin terveydenhoito-oppilaitoksiin ja se oli kiinteästi yhteydessä lääke-

tieteeseen ja sairaanhoitoon. Fysioterapian tietoperusta on myötäillyt eri 

tieteenalojen sekä yhteiskunnan kehitystä. Fysioterapian asiantuntijuus on 

aina yhdistetty voimisteluun, liikuntaan ja liikkumiseen. (Talvitie 1991, 12; 

Löfman 1993, 28�29.) Nykyisin fysioterapeutin tutkinto on Suomessa am-

mattikorkeakoulututkinto eli alempi korkeakoulututkinto. Fysioterapian opis-

kelu omana tieteenalana on Suomessa ollut mahdollista vain Jyväskylän 

yliopistossa, jossa koulutus alkoi fysioterapian opettajankoulutuksena vuonna 

1985. Jyväskylän yliopistolla on tänä päivänä päävastuu fysioterapian yli-

opistollisesta tutkimuksesta sekä tutkijoiden ja opettajien koulutuksesta. Kes-

keisenä tehtävänä on kouluttaa fysioterapian tieteellisiä asiantuntijoita sekä 

tuottaa tutkimustietoa fysioterapian koulutuksen ja työelämän tarpeisiin. 

Esimerkiksi Australiassa. Belgiassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa fysiotera-

peutin tutkinto on yliopistotutkinto.  

Fysioterapian maailmanjärjestön, WCPT:n (the World Confederation for 

Physical Therapy), mukaan fysioterapian kompetenssit liittyvät asiakkaan 

arviointiin ja tutkimiseen, neuvontaan ja ohjaukseen, terapeuttiseen harjoitte-

luun sekä manuaalisiin ja fysikaalisiin terapioihin, joiden avulla tuetaan asia-

kasta saavuttamaan hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky (WCPT 

2007). Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaan sen maakohtaisesti 

määriteltyihin ammattispesifeihin kompetensseihin (Laitinen 2006) kuuluvat 

yhteistyö- ja yhteiskunta-, terapia-, teknologia-, opetus- ja ohjausosaaminen 

sekä fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely.  

Fysioterapian teoreettisia perusteita on tutkittu vähän. Ei ole myöskään 

yksimielisyyttä siitä, onko fysioterapia oma tieteenalansa. Heinosen (2005) 

mukaan tarvitaan monenlaista ja monesta eri näkökulmasta toteutuvaa fy-

sioterapiatutkimusta. Kohteina tulisi olla terapiasuhde, neuvonta, ohjaus, 

terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, liikkumis- ja 

toimintakyky, terveys- ja hyvinvointi. Heinosen mukaan fysioterapia, lääkin-

nällisen kuntoutuksen keskeisenä osana, voi käyttää hyödyksi monen eri 

tieteenalan ja tieteen alat ylittävää tutkimusta. Fysioterapiatutkijoiden tausta 
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ja menetelmät voivat olla muun muassa liikunta-, kasvatus-, lääketieteessä, 

epidemiologiassa, väestötieteessä, yhteiskunta-, käyttäytymis-, hoitotieteessä 

tai politiikan tutkimuksessa. (Heinonen 2005, 5�6.)  

Fysioterapian kompetenssien kehittymistä on tutkittu vasta viime aikoi-

na. Muun muassa Lindquist, Engardt, Garnham, Poland ja Richardson (2006, 

129) kuvasivat fysioterapeutin ammatillista kasvua ja oppimista neljän kehi-

tyspolun kautta, jotka he nimesivät seuraavasti: käytäntöjen arvioiminen 

(reflecting on practice), ajatusten vaihtaminen muiden kanssa (communica-

ting with others), taitojen suorittaminen (performing skills) ja perusteiden 

etsiminen (searching evidence). Heidän mukaansa polut edustivat laadullises-

ti erilaisia näkökulmia ja oppimisen sisältöjä. Tutkijoiden mukaan yksittäinen 

oppija valitsee ammatillisen kasvun prosessissaan kulloinkin itselleen tarkoi-

tuksenmukaisen tien. Samansuuntaisia näkökulmia toivat tutkimuksessaan 

esille myös Darrah, Loomis, Manns, Norton ja May (2006, 239), joiden mu-

kaan fysioterapian opetussuunnitelmissa integroituvat teoria, tutkimus ja 

kliininen käytäntö. Tutkijoiden mielestä sekä fysioterapian hyvän käytännön 

malli että kliinisen päätöksenteon malli rakentuivat neljän avainnäkökulman 

ympärille. Näitä ovat seuraavat: 1) Käsitys, että teoria ja kliininen käytäntö 

ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa tuottaen tietoa toisilleen, 2) Asiakas-

keskeinen käytäntö, 3) Fysioterapian käsitteellinen ja filosofinen viitekehys, 

joka perustuu WHO:n (2004) laatimaan toimintakyvyn, toimintarajoitteiden 

ja terveyden kansainväliseen ICF-luokitukseen ja 4) Tutkittuun tietoon perus-

tuva fysioterapiakäytäntö. WHO:n malli ei ole fysioterapiamalli eikä integ-

roiva malli. Siinä inhimillisen toiminnan arvioinnissa korostuu fyysinen nä-

kökulma ja sairauslähtöisyys. Ongelmana on koota kaikki inhimillinen, muu 

kuin fyysinen toiminta, yksilöllisten tekijöiden alle. Se ei tee oikeutta tunteil-

le, mielelle eikä ajattelulle.  

Lähteenmäki (2006, 44�45) määritteli väitöstutkimuksessaan käsitteel-

listä mallia fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelman tueksi. Mallia 

voidaan pitää jossain määrin eheyttävänä mallina, sillä se pyrkii yhdistämään 

fysioterapian sisällön, keskeiset käsitteet, käytännön, työskentelyalueet sekä 

tutkimus- ja kehittämistyön, oppimisprosessin ja kontekstin sekä kulttuurisen, 

historiallisen, poliittisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän näkökulman, 

jossa fysioterapeuttikoulutus ja fysioterapia toteutetaan. Lähteenmäen ku-

vaamassa asiantuntijuuden kehittymistä kuvaavassa mallissa on haluttu kui-

tenkin pitää kiinni vanhasta teorian ja käytännön erottelevasta ajattelusta. 

Malli ei näin ollen vastaa käsitystä eheyttävästä mallista. Suomen Fysiotera-

peutit (2008, 14) toi uusina fysioterapian ydinosaamisen alueina esille tiede-

osaamisen, teknisen osaamisen, yritysosaamisen ja verkosto-osaamisen. Ne 

ovat kuitenkin jo olemassa olevaa nykypäivää lähes kaikissa fysioterapian 

koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa. Laaja-alaista tai eheyttävää näkö-
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kulmaa fysioterapian tai fysioterapiakoulutuksen kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen näkökulmista ei ole tehty.   

Asiantuntijan kompetensseja ja niiden kehittymistä on määritelty kestä-

vän kehityksen edistämisen näkökulmasta. Jo edellä on kuvattu Åhlbergin 

(2005) näkökulmaa aikaisempaa parempien ajattelu- ja toimintamallien ra-

kentumisesta. Tapio ym. (2007, 30�31) tuovat esille tarpeen kestävän kehi-

tyksen sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden osaajista sekä eri ulottuvuuk-

sia integroivasta lähestymistavasta. Senge (1994, 8�10) tuo esille tulevaisuu-

den asiantuntijuuden keskeisinä osa-alueina viisi key disciplines -tekijää, 

jotka ovat seuraavat: 1. Systeeminen ajattelu (systems thinking), 2. Henkilö-

kohtaisen osaamisen tavoittaminen, itsehallinta (achieving personal mastery), 

3. Mentaalisten mallien vaihtaminen (shifting mental models), 4. Jaetun visi-

on rakentaminen (building shared vision), 5. Tiimioppiminen (team learning). 

Hyvin samantapaiseen jaotteluun on päätynyt Gardner (2006), jonka esiin-

tuomat tulevaisuuden aikaansaamisen osaamisalueet ovat seuraavat: 1. Laaja 

yleissivistys, laaja-alainen asioiden ymmärrys (the disciplinary mind), 2. 

Kyky eheyttää, integroida, tehdä synteesejä (the syntehesizing mind), 3. 

Luovuus (the creating mind), 4. Huolenpitäminen, kunnioitus (the respecful 

mind), 5. Eettisyys (the ethical mind).  

Kuvaan tässä kappaleessa fysioterapian eurooppalaisen korkeakoulutut-

kintojen viitekehyksen yleisiä ja ammattispesifisiä kompetensseja, sekä pe-

rustelen niiden kehittämistä Sengen (1994), Åhlbergin (2005) ja Gardnerin 

(2006) ajatusten kautta uusiksi fysioterapian kompetensseiksi ja niiden näkö-

kulmiksi. Lähtökohtana on, että yleiset ja ammattispesifiset kompetenssit 

eivät ole irrallaan toisistaan vaan tuovat kehittyvään asiantuntijuuteen erilai-

sia näkökulmia ja tietoteoreettisia perusteita. Uusina kompetensseina määrit-

telin systeemisen kompetenssin, joka korostaa ajattelu- ja toimintamalleja eli 

asioiden holistista ymmärtämistä ja jota kuvataan käsitteillä integraatio, 

eheyttäminen (Åhlberg), systems thinking (Senge) ja the syntehesizing mind 

(Gardner). Toiseksi kompetenssiksi valitsin uutta luovan kriittisyyden kom-

petenssin. Tällä tarkoitan kriittisyyden kautta innovaatioita ja uutta parempaa 

tulevaisuutta synnyttävää proaktiivista oppimista. Se sisältää kriittistä ajatte-

lua, jonka näkökulman on tuonut esille Åhlberg (2005) mutta joka on keskei-

senä myös Sengen (1994) personal mastery ja Gardnerin (2006) the discipli-

nary mind ajattelussa. Innovaatiolla tarkoitan tässä sellaista innovaatiotoimin-

taa, joka perustuu eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti 

kestäville periaatteille (esim. Hautamäki 2008, 12�13). Kolmanneksi tarkas-

telin fysioterapian kompetensseja osallistumisen kompetenssin kautta. Sillä 

tarkoitan yhteistyön, yhdessä oppimisen ja yhdessä tekemisen näkökulmia, 

joita esimerkiksi Senge (1994) toi esille jaetun yhteisen vision ja tiimioppi-

misen käsitteiden kautta ja Åhlberg yhteisen oppimisen kautta. Neljäntenä 
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toin esille eettisiä arvoja korostavan vastuullisuuden kompetenssin, jota ovat 

tuoneet esiin muun muassa Gardner (the respecful mind, the ethical mind) ja 

Åhlberg sosiaalisen kestävän kehityksen määritelmissään. 

Systeeminen kompetenssi 

Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja korkealaatuisen oppimisen teoria 

korostavat eheyttämistä. Ontologisena lähtökohtana on ajatus, että maailma 

on systeemi, jossa kaikki maailman osat liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa. 

Jos jokin maailmankaikkeuden osa ei liittyisi muuhun maailmankaikkeuteen, 

siitä ei koskaan voisi saada mitään tietoa. (Åhlberg 2005). Edelleen korkea-

laatuinen oppiminen korostaa käsitteiden, käsitteellisten systeemien ja tiedon-

rakentamisen näkökulmaa oppimisessa (Åhlberg 2005). Sengen (1994) mu-

kaan systeeminen ajattelu on kokonaisuuden etsimistä ja asioiden välisten 

yhteyksien näkemistä. Systeeminen ajattelu tulee esille asiantuntijan tietora-

kenteissa, siinä, miten laaja-alaisesti hän hahmottaa kyseessä olevia ilmiöitä. 

Senge tuo esille mentaaliset mallit. Ne ilmenevät siinä miten yksilö järjestää 

tietoa. Ne eivät kuvaa tietoa, jota yksilöllä on vaan sitä, miten hän käyttää 

tietojaan. Systeeminen näkökulma voidaan käsittää useammalla systeemin 

tasolla. Laajin näkökulma korostaa globaalia ajattelua ja koko maailman 

ymmärtämistä systeeminä. Yksilölliset näkökulmat korostavat esimerkiksi 

käsite- ja tietorakenteita ja niissä systeemisyys on laaja-alaista eheyttävää 

ymmärtämistä. Brookfieldin (2004) mukaan aikuinen ajattelee dialektisesti 

(dialectically). Dialektisessa ajattelussa yhdistyy yleiset (universalistic) ja 

suhteelliset (relativistic) ajattelun muodot. Tämä ilmenee päätöksenteossa, 

jossa yhdistyy tietoisuus universaaleista lainalaisuuksista, yleinen moraali, 

syy-seuraus-suhteet ja ennakoiva ratkaisujen pohdinta. Aikuisen ajattelua 

ohjaa käytännön logiikka ja kriittinen reflektio.  

Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että tietorakenteet, skeemat ja niihin 

liittyvät keskuskäsitteet ohjaavat asiantuntijan ajattelua ja ongelmanratkaisua 

(Bransford, Brown, Cocking & al. 2000, 30, 44�50; Eteläpelto 2000, 

128�129). Tietorakenteet edustavat systeemistä ja integroivaa näkökulmaa 

asiantuntijan ajattelussa. Eteläpelto ja Vähäsantanen (2006, 27) korostavat 

lisäksi yksilön omana käsityksen merkitystä ja sitä, miten yksilöltä vaaditaan 

entistä enemmän oman osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä ja 

markkinointia. Heidän mukaansa tämä edellyttää myös tietoisuutta omasta 

osaamisesta. Chin, Feltovichin ja Glaserin (1981, 121�143) tutkimuksessa 

kuvattiin asiantuntijan ja aloittelijan kykyä organisoida fysiikan tietoa fysii-

kan alaan liittyvässä ongelmaratkaisussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin neljää 

osa-aluetta: aloittelijan ja asiantuntijan käyttämää kuvauksen perustan on-

gelmaluokittelua, asiantuntijan ja aloittelijan käyttämien luokittelujen eroja, 
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asiantuntijan ja aloittelijan luokitteluun liittyvän tiedon eroja, ongelmien 

ilmenemistä, joka myötävaikuttaa ongelmien luokitteluun ja kuvaukseen. 

Asiantuntijat ja aloittelijat aloittivat ongelmien kuvauksen aivan eri ongelma-

luokista ja kuvauksen täydentäminen riippui siitä tiedosta, joka liittyi luok-

kiin. Asiantuntijat käyttivät abstrakteja fysiikan periaatteita lähestyessään ja 

ratkaistessaan ongelman kuvausta, kun aloittelijat perustivat kuvauksensa ja 

lähestymistapansa kirjallisuudessa esitettyihin kuvauksiin. Tutkimuksessa 

verrattiin asiantuntijan ja aloittelijan laatimia käsitekarttoja, eikä se kertonut 

oppimisesta tai käsitteiden muuttumisesta yksilötasolla.  

Kinchin (2008, 4) kuvaa tutkimuksessaan asiantuntijan tietorakenteita, 

jotka voivat olla organisoituneita verkko- tai ketjumalleiksi. Hänen mukaansa 

todellinen asiantuntijuus ilmenee verkostoituneena tietorakenteena, jossa 

kompetenssi on sulautuneena ymmärtämiseen ja ymmärtäminen saa konteks-

tinsa kompetenssin kautta. Ketjutietorakenteista voi muodostua verkostoja ja 

toisaalta verkostoista voidaan tunnistaa osaamisketjuja. (Kuvio 6.) Kinchinin 

mukaan rakenteiden merkitys tulisi ottaa huomioon korkeakoulupedagogii-

kassa asiantuntijan tietorakenteen ja käsitteellisen oppimisen tukemisessa. 

Käsitekartat ilmentävät Kinchinin mukaan tietorakenteita. Tässä suhteessa 

hän näkee käsitekarttojen käytön opetuksessa erittäin merkittävänä.  

Kuvio 6. Asiantuntijan ketju- ja verkkotietorakenteita Kinchinia (2008, 4) 

soveltaen.  
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Fysioterapiassa eheyttäminen liittyy näkökulmien integrointiin. Systeemisellä 

lähestymistavalla tarkoitetaan ihmisen ja organisaatioiden muodostumista 

systeemisistä rakenteista. Fysioterapia kohdistuu ihmisissä solutason yläpuo-

lelle kudoksiin, elimiin, elimistöön sekä persoonan tasolle. Vaikutus voidaan 

nähdä ulottuvan asiakkaan perheeseen, sosiaalisiin suhteisiin, yhteiskuntaan 

ja koko ihmiskuntaan asti. Kaikki tasot vaikuttavat systeemiteorian mukaan 

toisiinsa, mutta jokainen on myös oma systeeminsä. Terveys on näiden taso-

jen sujuvaa yhteistoimintaa. Erilaisia hyvinvoinnin palvelujärjestelmiä voi-

daan myös tarkastella niiden systeemisen rakenteen perusteella. (Piirainen & 

al. 2007, 149�154.) Tutkimusten mukaan fysioterapian teoriamallit perustu-

vat fysioterapiatieteeseen, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmi-

sen toimintakykyyn liittyen liikkuminen ja sen suhde yksilön toimintaan sekä 

erityisesti toiminnan heikkenemisen riski tai häiriö (Talvitie 1991; Jones, 

Jensen & Edwards 2000; OPM 2006b). Teoreettisen tiedon rakenteita ja 

niiden kehittymistä pidetään asiantuntijan ominaisuutena. Fysioterapian tie-

toperustassa ammattispesifeihin kompetensseihin integroituu luonnontieteel-

linen, kognitiivinen, diskursiivinen, kokemuksellinen ja systeeminen tiedon 

näkökulma sekä taitoihin liittyvä tietäminen. Niistä kehittyy synteesitaitoihin, 

pedagogisiin taitoihin, kohtaamistaitoihin, manuaalisteknisiin ja tutkimus- ja 

kehittämistaitoihin yhdistyvä kompetenssi. (Piirainen & al. 2007 150�151.)  

Fysioterapeuttien tietorakenteista ei löydy tieteellisiä tutkimuksia. Tek-

nisten alojen ja oikeustieteen asiantuntijoiden tietorakenteita on tutkittu. 

Reiskan ja Ruohotien (2008) tutkimus käsitteli käsitekarttojen käyttöä asian-

tuntijoiden tietorakenteiden jäsentäjänä. Heidän meta-analyysinsä sisälsi 311 

tieteellistä artikkelia. Näistä artikkeleista he löysivät 18 artikkelia, joissa oli 

käytetty käsitekarttoja ammatillisessa koulutuksessa (professional education). 

He luokittelivat tutkimukset mainittujen ammattialojen mukaan. Tutkimusten 

mukaan käsitekarttojen laatimista käytettiin merkitysten rakentamisen pro-

sessissa, alan tietoperustan jäsentämisessä, käsitteellisen ymmärryksen raken-

tamisessa, oppimisen edistämisessä, kriittisessä ajattelussa ja asiakkaiden 

ongelmien ratkaisussa. Fysioterapian asiantuntijuudessa Chin ym. (1981) 

esittämää asiantuntijan tietorakenteen käsitteiden lainalaisuutta on ymmärret-

tävä lähinnä luonnontieteiden – biomekaniikan ja kuormitusfysiologian �

näkökulmasta. Fysioterapian asiantuntijuus liittyy ihmisen kohtaamiseen, 

ohjaamiseen, ihmisen voimavarojen ymmärtämiseen ja tukemiseen monesta 

näkökulmasta. Fysioterapian tietoperustan kuvaamisessa, asiantuntijuuden 

kehittymisen tukemisessa ja opetuksessa voisi siksi hyödyntää Kinchin 

(2008) tapaa jäsentää asiantuntijan tietorakenteita. 

Fysioterapian keskeisiä käsitteitä on määritelty tutkimuksissa, mutta niis-

tä ei olla yksimielisiä. Brobergin, Aarsin, Beckmanin, Emauksen ym. (2003) 

mukaan fysioterapian keskeiset ovat käsitteet ruumis, liike ja toiminta. Suo-
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men Fysioterapeuttien (2009, 6) mukaan keskeisiä käsitteitä, joiden kautta 

fysioterapian tietoperustan tulisi rakentua, ovat ihminen, liike, liikkuminen, 

toimintakyky sekä terveys. Terveys-käsite nähdään moniulotteisena, jossa 

lähtökohtana on ihmisen subjektiivinen käsitys terveydestään. Terveys-käsite 

nähdään läheisesti liittyneenä toimintakyky-käsitteeseen. Toimintakyky on 

toimintaan liittyvä aihealue. Se kuvaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edel-

lytyksiä suhteessa selviytymiseen kotielämässä, työssä, koulussa ja muilla 

keskeisillä elämänalueilla. Se on yleisluonteisten tehtävien tekemistä, liik-

kumista ja itsestä huolehtimista. Liikkuminen on toimintakykyyn liittyvä 

aihealue. Se sisältää asennon vaihtamista ja ylläpitoa, esineiden kantamista, 

liikuttamista ja käsittelemistä; kävelyä ja liikkumista, asennon, tasapainon ja 

tahdonalaisten liikkeiden hallintaa ja koordinaatiota. Liike on liikkumiseen 

kuuluva aihealue. Se sisältää yksittäisiä liikkeitä: nivelten koukistusta, ojen-

tamista, loitontamista, lähentämistä ja kiertoja. (Holma 2007, 24, 45, Suomen 

Fysioterapeutit 2008, 9�12; 2009, 9). Terveys-käsitteen sisällyttäminen kes-

keisiin käsitteisiin on saanut myös kritiikkiä (mm. Piirainen, Julin & Immo-

nen-Orpana 2007, 149). Piirainen ym. (2007) näkevät terveys-käsitteen tilalla 

toiminta-käsitteen, joka sisältää kaiken inhimillisen toiminnan. Se kattaa 

kaikki kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen. Se on laajempi kuin 

toimintakyky.  

Jorgensen (2000, 105�106) on tutkinut fysioterapeuttien käsityksiä. Hä-

nen tutkimuksensa käsitteli fysioterapeuttien käsityksiä ruumiista ja tervey-

destä. Hänen aineistonsa koostui aidoissa asiakastilanteissa havainnoiduista 

materiaalista sekä asiakashaastatteluaineistosta, jotka seurasivat seitsemän 

fysioterapeutin haastattelua. Fysioterapeuttien käsityksissä korostui fyysiseen 

toimintakykyyn (physical capability) liittyvät käsitykset enemmän kuin so-

siokulttuurinen näkökulma. Toisaalta hoito-ohjeita antaessaan he toivat esille 

sosiokulttuurista näkökulmaa motivoidessaan asiakkaitaan.  

Hills ja Kitchen (2007, 249) tarkastelivat potilastyytyväisyyden käsitettä 

fysioterapiassa. He perustelivat valintansa sillä, että tyytyväiset asiakkaat ja 

potilaat ovat entistä kiinnostuneempia pitämään huolta terveydestään. He 

tarkastelivat tyytyväisyyden käsitettä odotusten ja tarpeiden näkökulmasta 

kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Heidän tavoitteenaan oli luoda myöhem-

min asiakastyytyväisyyttä koskeva teoria. Käsillä oleva tutkimus on ensim-

mäinen, jossa pyritään tutkimaan fysioterapeuttiopiskelijoiden tietorakenteita 

ja niiden kehittymistä opiskelun aikana. Eurooppalaisen korkeakoulututkinto-

jen viitekehyksen mukaisesti fysioterapian systeemisiä kompetensseja kuva-

taan tarkemmin taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Systeemistä näkökulmaa korostavat fysioterapian kompetenssit. 

Kompetenssi Sisältö / tavoitteet 
Kehittämistoiminnan osaami-

nen 

(Development competence)

Organisaatio- ja yhteiskunta-

osaaminen 

(Organisational and societal 

competence)

Itsensä kehittämisen osaaminen 

(Learning competence)

* osaa hankkia ja käsitellä oman alan tietoa sekä 

kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuk-

sien hahmottamiseen  

* tuntee oman alansa organisaatioiden yhteiskunnal-

lis-taloudellisia yhteyksiä 

* tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdolli-

suuksia oman alan kehittämiseksi 

* tuntee organisaatioiden toiminnan ja johtamisen 

pääperiaatteet sekä omaa valmiuksia työn johtami-

seen 

* osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä 

osaamisensa kehittämistarpeita 

* tunnistaa omat oppimistapansa sekä kykenee itse-

näiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen 

* kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan 

ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamah-

dollisuuksia 

* osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa 

toimintaansa  

Uutta luovan kriittisyyden kompetenssi 

Kriittisyys mahdollistaa muutoksen. Korkealaatuisen oppimisen tiedonintres-

si on emansipatorinen tiedonintressi. Sen mukaan inhimillinen tieto on osit-

taista, alustavaa ja jatkuvasti parannettavissa. Siihen liittyy myös näkemys 

yhteisestä uuden tiedon tuottamisesta, innovaatiosta, joka vaatii luovuutta ja 

kriittisyyttä. Emansipatorinen tiedonintressi toteuttaa sekä itsereflektiota että 

pyrkimystä kypsään ihmisyyteen. (Åhlberg 2005.) Emansipatorinen tiedonin-

tressi suhtautuu, tulkinnan ja tosiasioihin pitäytymisen lisäksi, kriittisesti 

olemassa olevaan tietoon kun havaitaan vallitsevassa tilanteessa jotain kehi-

tettävää. Se on perustana muutokselle ja saa aikaan muutoksen. Sternberg, 

Pretz ja Kaufman (2003, 159) näkevät innovaation moniulotteisena. He ku-

vaavat kahdeksaa erilaista luovuutta edistävää innovaation tyyppiä. Innovaa-

tion syntyminen vaatii mainittujen tutkijoiden mukaan toistamista, kopiointia 

ja tilanteen uudelleenmäärittelyä. Lisäksi se vaatii ajattelun suuntaamista 

eteenpäin tulevaisuuteen, erilaista myötävaikuttamista, myös tavoitteen siir-

tämistä eteenpäin ja palaamista joskus takaisin lähtöoletuksiin. Siihen liityy 

uudelleen ennakointia, uusien lähtökohtien määrittelyä ja eheyttämistä, joka 

on aikaisemmin vastakkaisina nähtyjen asioiden näkemistä samansuuntaisina.  

Boudin (1999, 122�123) mukaan kriittinen ajattelu on reflektiivistä ajat-

telua, se on keskeinen ajattelun taito ja välttämätöntä oppimisessa. Reflektio 

käsittää oppijan kokemukselliset prosessit, ymmärryksen kehittymisen siitä 
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mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä ja mikä on tekemisen merkitys 

itselle ja muille. Tätä ajatusta täsmentää myös uudistavan eli transformatiivi-

sen oppimisen (Mezirow 1996ab) näkökulma. Transformatiivinen oppiminen 

pohjautuu kokemuksen uuteen, tiedollisesti kattavampaan ja kehittyneem-

pään tulkintaan. Omaa ajattelua ja omaa kulttuuria (esim. ammattikulttuuria) 

suhteellistava oppimiskokemus voi käynnistää transformatiivisen oppimis-

prosessin, jossa yksilö kriittisen reflektion avulla muuttaa tietojaan ja eriyty-

neitä tietorakenteitaan, merkitysskeemojaan ja sitä kautta myös kulttuu-

risidonnaisia tietoisuuden ulottuvuuksiaan eli merkitysperspektiiviään. (Me-

zirow 1996b, 30–31.) Boudin (1999) mukaan itsearvioinnin ja reflektion 

taustalla on ajatus autonomisen ammattilaisen perinteestä. Se korostaa itsensä 

tarkkailun tärkeyttä. Tällöin professio haluaa pitää itsellään vastuun alansa 

kehittymisestä vastakohtana ulkopuoliselle kontrollille.  

Boudin ja Walkerin (1998, 191�193) mukaan reflektio ja reflektiivinen 

toiminta ovat keskeisesti esillä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkijat kriti-

soivat sitä, että reflektoinnista voi tulla myös pelkkä rituaali. Kun kriittisyys 

puuttuu, kysytään kysymyksiä, joihin saadaan jo etukäteen tiedettyjä vastauk-

sia. Reflektioprosessi ei kyseenalaista mitään, eikä johda oppimiseen. Boud 

(2000, 151�156) tuo esille käsitteen kestävän arvioinnin (sustainable assess-

ment). Sillä hän tarkoittaa Bruntlandin komission (1987) kestävän kehityksen 

määritelmää mukailevaa arviointia, joka kohtaa sekä nykyisten ja valmistuvi-

en opiskelijoiden tarpeet että heidän tulevaisuuden oppimistarpeensa. Tällä 

määritelmällä Boud haluaa korostaa arvioinnin tärkeyttä. Boudin mukaan 

tarvitaan formatiivista (aidossa oppimisympäristössä tapahtuvaa arviointia) 

sekä vertaisarviointia. Lisäksi arviointi tulee kohdistaa itse oppimiseen eikä 

oppimissuoritukseen. Tällä hän tarkoittaa arvioinnin kohdistamista ymmär-

rykseen eli siihen kuinka ongelma ratkaistaan kuin pelkkään ratkaisuun eli 

oikeaan vastaukseen.  

Tynjälä (1999, 357�411) on tutkinut korkeakouluopiskelijoiden asian-

tuntijatiedon rakentumista ja verrannut konstruktivistisessa oppimisympäris-

tössä ja perinteisessä opetus-oppimistilanteessa opiskelleiden oppimistuloksia 

kasvatuspsykologiaa käsitelleellä opintojaksolla oppiminen -käsitteestä. Kon-

struktivistisessa ympäristössä opiskelleet tuottivat rikkaampaa tietoa. He 

kuvasivat kriittisen ajattelunsa kehittymistä, käsitystensä muuttumista tarkas-

teltavasta ilmiöstä, tiedon soveltamista sekä tietokäsityksensä muuttumista 

dualistisesta relativistiseksi. Brookfield (1995, 2004) on tutkinut aikuisen 

elinikäistä oppimista ja kriittisen reflektion kehittymistä. Hänen tutkimuksen-

sa mukaan kriittinen reflektio on yksi näkökulma laajemmassa reflektiopro-

sessissa. Sen merkitys ja tärkeys ilmenee asiantuntijan valinnoissa, jolloin 

osataan valita toimintoja, joista oppii ja joiden perusta on tutkittu huolellisesti 
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ja kriittisesti Toiseksi se auttaa kehittämään järkevää käytännön toimintaa ja 

esimerkiksi hallitsemaan työkuormitusta. 

Argyris (1991, 3) sekä Argyris ja Schön (1978, 1996, 4�6) ovat tutkineet 

organisaatioiden toimintaa ja kehittäneet organisaation oppimisen (organiza-

tional learning) käsitteen. He ovat luoneet käsityksen yksi- ja kaksisilmukkai-

sesta oppimista, jossa kriittisellä kyseenalaistamisella on suuri merkitys, kun 

halutaan luoda jotain uutta. Yksisilmukkainen oppiminen on sopeuttavaa, 

korjaavaa ongelmanratkaisua ilman suurta startegiamuutosta. Tällöin Argy-

riksen (1991, 3�7) mukaan tehty virhe korjataan kyseenalaistamatta sitä. 

Kaksisilmukkainen oppiminen on innovatiivista, uutta luovaa oppimista. 

Virheet ja häiriöt oikaistaan tutkimalla ja muuttamalla toimintaa määrääviä 

tekijöitä. Argyris (1991, 2) kritisoi sitä, että useimmat ihmiset käsittävät 

pelkän ongelmanratkaisun oppimisena. Hänen mielestään organisaatiossa tai 

työyhteisössä oppimisessa tarvitaan oman toiminnan ja käyttäytymisen kriit-

tistä reflektointia. Silloin päästään käsittelemään organisaation tai työyhtei-

sön todellisia ongelmia ja sitä kautta muuttamaan toimintaa. 

Schön (1991, 3�20) on luonut käsitteen reflective practice, joka tarkoit-

taa sitä että ammatillinen toiminta, ammattitaito kehittyy toiminnan aikaisen 

ja toiminnan jälkeisen tai sitä edeltävän reflektion kautta. Schön on tuonut 

esille toiminnan aikaisen reflektion merkityksen oppimisessa ja toiminnan 

kehittämisessä ja miten tämä on erilaista kuin toiminnan jälkeen tai sitä edel-

tävänä tapahtuva reflektio. Boudin ym. (1999, 413) mukaan yhteistyö oppi-

misessa ja oppimisen arvioinnissa on tärkeää. Nykyisin yhteistoiminnalliset 

(collabrative), yhteistyötä ja vuorovaikutusta korostavat (cooperative) toimin-

tamallit ovat lisääntyneet. Erilaiset pienryhmätyöt, joissa otetaan vastuuta 

omasta ja yhteisestä oppimisesta ja ymmärryksen syventämisestä, ovat taval-

lisia kaikessa koulutuksessa. Boudin ym. (1999, 417) mukaan vertaisoppimi-

sen arviointi ei välttämättä tue oppijan sitoutumista toimintaan ja sillä voi 

olla myös enemmän haittaa kuin hyötyä. Oppimisen arviointi voi olla myös 

työlästä, vaikka käytössä olisikin menetelmiä ryhmätyön, siihen liittyneen 

keskustelun, suunnittelun ja itsearvioinnin välineiksi. Nyky-yhteiskunnan 

prosessit ovat jatkuvan muutoksen kohteina. Jos muutos nähdään mahdolli-

suutena, niin sen haltuunotto vaatii uuden tiedon tuottamisen lisäksi myös 

kriittistä näkökulmaa. Kemmis (2007) näkee toimintatutkimuksen mahdolli-

suudet toimintaa muuttavana toimintana. Boudin (1999, 122�123) mukaan 

professio, joka haluaa pitää itsellään vastuun alansa kehittymisestä, kyseen-

alaistaa ja kehitettää omaa toimintaansa. Tähän liittyy myös uuden tiedon 

tuottaminen.  

Fysioterapian asiantuntijaksi oppimisen prosessissa reflektiivisyys on 

ammatillista itsensä kehittämistä sekä osaamista, jota ohjaavat yksilön meta-

kognitiiviset kyvyt. Se ilmenee omien perusteiden, lähtökohtien ja seuraa-
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musten kriittisenä analysointina eli ajatteluna. (Piirainen 2006; Piirainen, 

Julin & Immonen-Orpana 2007; Immonen-Orpana 2007, 2008.) Uuden tie-

don tuottaminen ei ole esillä missään yleisissä tai ammattispesifeissä euroop-

palaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen kompetenssikuvauksissa. 

Fysioterapian asiantuntijuudessa uuden tiedon tuottaminen tulisi kuitenkin 

nähdä liittyneenä esimerkiksi kehittämistoimintaan, jossa tietoon liittyvä 

tavoite tätä nykyä on, että fysioterapeutti osaa hankkia ja käsitellä oman alan 

tietoa sekä kykenee kriittiseen tiedon arviointiin ja kokonaisuuksien hahmot-

tamiseen. Jos fysioterapeutin tulee tuntea tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

perusteita ja menetelmiä, niin pienimuotoisten tutkimus- ja kehittämishank-

keiden kautta tulisi nähdä myös tavoite uuden osaamistiedon tuottamisesta.  

Eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen kehittämiseen liittyviä 

ja kriittisyyttä edellyttäviä fysioterapian kompetensseja kuvataan taulukossa 

3.

Taulukko 3. Uutta luovaa kriittisyyttä korostava fysioterapian kompetenssi. 

Kompetenssi Sisältö / tavoitteet 

Kehittämistoiminnan osaaminen 

(Development competence)

Organisaatio- ja yhteiskuntaosaa-

minen 

(Organisational and social com-

petence) 

Kansainvälisyys- 

osaaminen 

(Internationalisation competence) 

* tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita 

ja menetelmiä sekä osaa toteuttaa pienimuotoisia 

tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan 

olemassa olevaa tietoa 

* tuntee projektitoiminnan osa-alueet ja osaa toimia 

projektitehtävissä 

*omaksuu aloitteellisen ja kehittävän työtavan sekä 

kykenee ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon 

työssään 

* ymmärtää kannattavan ja asiakaslähtöisen toimin-

nan periaatteita sekä omaa valmiuksia yrittäjyyteen 

* osaa suunnitella ja organisoida toimintaa  

* osaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tieto-

lähteitä 

Osallistumisen kompetenssi 

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen tavoitteena on Åhlbergin (2005) 

mukaan rohkaista ihmisiä osallistumaan rohkeasti yhteiskunnan toimintaan, 

ja etsimään synergiaetuja. Yhteistyöhön liittyy huolenpito kaikista yhteiskun-

nan jäsenistä. Itse asiassa korkeakoulujen edellytetään osallistuvan perusteh-

täviensä puitteissa koko maailmaa koskettavien ongelmien – kuten ilmaston-

muutos, infektiotaudit, köyhyys, luonnonvarojen rajallisuus, ihmisoikeus-

loukkaukset, sodat, terrorismi – analyysiin ja tieteellisesti perusteltujen rat-
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kaisuvaihtoehtojen esittämiseen. Kehittäessään uusia kansainvälisen yhteis-

työn muotoja korkeakoulut joutuvat punnitsemaan aiempaa monipuolisem-

min toimiensa maailmanlaajuisia vaikutuksia ja globaalia vastuutaan. (OPM 

2009, 13.)  

Korkealaatuisen oppimisen yhtenä näkökulmana on kumppanuuteen pe-

rustuva tiedon tuottaminen ja luominen. Sengen (1994) mukaan organisaatio 

oppii vain yksilöidensä oppimisen kautta, eikä organisaatio voi muodostaa 

visioitaan, ennen kuin sen yksilöillä on visio. Myös asiantuntijuustutkimuk-

sessa on korostettu yksilönäkökulman rinnalla kulttuuriin osallistumisen sekä 

yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta tiedonrakentamisessa korostavia jaetun, 

kollektiivisen, hajautetun verkostoituneen asiantuntijuuden kehittymisen

näkökulmia. Tällöin tiedon ei oleteta sijaitsevan yksittäisen toimijan mieles-

sä, vaan osaaminen perustuu yhteisesti jaettuun osaamiseen. (Argyris & 

Schön 1978, 1996; Argyris 1991; Bereiter & Scardamalia 1993; Boud 1999; 

Boud, Cohen & Sampson 1999.)  

Yhteinen tekeminen ja yhteiset kokemukset edesauttavat yksilön omaa-

van hiljaisen tiedon muuttumiseen yhteiseksi hiljaiseksi tiedoksi. Hiljainen 

tieto muuttuu käsitteelliseksi, kun siitä aletaan puhua. Synergiaa syntyy, kun 

vuorovaikutuksen kautta yhdistellään yhteistä hiljaista tietoa (Nonaka & 

Takeuchi 1995). Nonakan ja Takeuchin (1995, 3) mukaan organisaation 

tulee, luodakseen uusia innovaatioita, pystyä luomaan uutta tietoa. Heidän 

mukaansa tieto on luonteeltaan sosiaalista ja jatkuvasti muuntuvaa. Yksilöi-

den ja ryhmien välinen vuorovaikutusprosessi mahdollistaa hiljaisen tiedon 

hyödyntämisen ja uuden tiedon kollektiivisen luomisen. Jaettu tieto on yh-

dessä olemista ja yhdessä kehittämistä (Nonaka & Takeuchi 1995; von 

Krogh, Ichijo & Nonaka 2000). 

Fysioterapeutin jaettu asiantuntijuus rakentuu vuorovaikutusosaamiselle. 

Koska fysioterapeutti vastaa ammattialansa osalta yhteiskunnan kuntoutuk-

selle asettamiin muuttuviin haasteisiin, niin hänen tulee hahmottaa ammattin-

sa osana yhteiskuntaa, terveydenhuoltoa ja kuntoutusta. Fysioterapeutilla 

tulee olla valmiudet toimia alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä 

kuntoutuksen kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä, jossa tarvitaan 

osaamista yksilön viestinnällisistä kompetensseista organisaatiotason verkos-

toitumiseen ja strategisten verkkojen johtamiseen. (Piirainen & al. 2007) 

Yleisissä (Arene 2007) ja ammattispesifeissä (Laitinen 2006) kompetenssi-

kuvauksissa on molemmissa vaatimus jaettuun asiantuntijuuteen. Fysiotera-

pian osallistumisen kompetensseja kuvataan taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Osallistumista korostava fysioterapian kompetenssi. 

Kompetessi Sisältö / tavoitteet 
Itsensä kehittäminen

(Learning competen-

ce)

Viestintä- ja vuoro-

vaikutus-osaaminen 

(Communication and 

social competence) 

Kansainvälisyys- 

osaaminen 

(Internationalisation 

competence) 

Organisaatio- ja 

yhteiskuntaosaami-

nen 

(Organisational and 

social competence) 

Ammattispesifi 

Yhteistyö- ja 

yhteiskuntaosaami-

nen

* kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä  

* kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, 

suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintä-

tyylejä  

* osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutusti-

lanteissa 

* ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työs-

kennellä yhdessä toisten kanssa monialaisissa työryhmissä 

* osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään 

* omaa oman alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvitta-

van vähintään yhden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon 

* ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan 

erilaisten henkilöiden kanssa 

* ymmärtää kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdolli-

suuksia omalla ammattialallaan 

* tuntee työelämän toimintatavat ja osaa toimia työyhteisössä  

* osaa toimia itsenäisesti sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä 

erilaisissa tiimeissä, työryhmissä, asiantuntijaverkostoissa ja 

palveluketjuissa fysioterapian asiantuntijana 

* vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintaky-

vyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämi-

seen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan 

kansalliset ja kansainväliset haasteet  

* osaa laatia asiantuntijalausuntoja ja kirjallisia kannanottoja 

Vastuullisuuden kompetenssi 

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja korkealaatuisen oppimisen arvo-

tavoitteina ovat oikeudenmukaisuus, viisaus, tehokkuus, hyvyys ja kauneus, 

kaikki se, mikä vastaa mahdollisimman optimaalisesti ihmisen todellisia 

tarpeita. Eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen eettisen 

osaamisen (ethical competence) tavoitteissa on, että korkeakoulututkinnon 

suorittanut omaksuu perustiedot ja taidot asiantuntijana toimimiseen kestävän 

kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteena on osallistuminen yhteiskun-

nalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon sekä ammatti- ja osaamisalansa 

seuraamiseen ja tutkimukseen pohjautuvaan kehittämiseen kestävän kehityk-

sen periaatteiden mukaisesti. (OPM 2006a, 32�38; Jäppinen 2006, 14.) Li-

säksi korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian (OPM 2008) mukaan kor-

keakoulujen edellytetään osallistuvan perustehtäviensä puitteissa koko maa-

ilmaa koskettavien ongelmien analyysiin ja tieteellisesti perusteltujen ratkai-

suvaihtoehtojen esittämiseen. Lourdelin ym. (2007, 170) mukaan kestävän 

kehityksen ajatusten integroiminen opetussuunnitelmiin on suuri haaste.  

Juujärven, Myyryn ja Pesson (2007) mukaan asiantuntijalta edellytetään 

sitoutumista alan eettisiin arvoihin, mikä ilmenee motivaationa toimia oikein, 



33

mikä ilmenee työssä esiintyvien eettisten jännitteiden ja ristiriitojen havait-

semisena, moraaliseettisenä ongelmanratkaisuna ja toimeenpanotaitona. Eet-

tisestä osaamisesta ei kuitenkaan voida puhua ilman moraalin käsitettä. Juu-

järven ym. (2007) mukaan moraali viittaa yksilön käsityksiin hyvästä ja oike-

asta, kun taas etiikka viittaa sellaisiin moraalikäsityksiin, joista hän on tietoi-

nen ja joihin hän on sitoutunut. Etiikka määritellään systemaattisena yrityk-

senä ymmärtää erilaisia moraalikäsitteitä, eettisiä sääntöjä ja periaatteita, 

hyveitä ja arvoja. Ammattietiikka tarkastelee sitä, mikä on väärin, mikä oi-

kein, mikä velvoitettua ja oikeutettua, hyvää ja pahaa, tavoiteltavaa ja vältet-

tävää ammatillisessa toiminnassa. Gardner (2006) korostaa myös yksilön 

vastuullisuutta työntekijänä ja kansalaisena. Hänen mukaansa eettisyyteen 

kuuluu vastuunotto (responsibility), huolenpito, kunnioitus sekä oman työn 

laajoista vaikutuksista lähiyhteisöstä ihmiskuntaan asti. Eettinen kompetenssi 

(taulukko 5) kuvaa arvoperustan ja ammattieettisten periaatteiden merkitystä, 

vastuun ottamista ja muiden huomioimista.  

Taulukko 5. Fysioterapian vastuullisuuden kompetenssi. 

Kompetenssi Sisältö / tavoitteet 

Eettinen osaaminen 

(Ethical competence)

* osaa soveltaa oman alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä 

periaatteita omassa toiminnassaan 

* ottaa vastuun omasta toiminnastaan ja toimii sovittujen 

toimintatapojen mukaisesti 

* osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita omassa 

toiminnassaan 

* osaa ottaa muut huomioon toiminnassaan   

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa tuotiin esille kompetenssien systeemistä 

näkökulmaa integroivana lähestymistapana (Gardner 2006; Tapio & al. 

2007). Tutkimuksissa asiantuntijan ajattelua kuvattiin käsitteillä dialektinen 

ajattelu (Brookfield 2004), systeeminen ajattelu (Senge 1994; Piirainen & al. 

2007) ja integraatio (Darrah & al. 2006). Systeemistä näkökulmaa edustivat 

myös asiantuntijoiden tietorakenteiden tutkimukset (esim. Chi & al. 1981; 

Bransford, Brown, Cocking ym. 2000; Kinchin 2008; Reiska & Ruohotie 

2008) sekä oman osaamisen tiedostamiseen ja tunnistamiseen liittyvät näkö-

kulmat (Senge 1994; Gardner 2006; Eteläpelto & Vähäsantanen 2006). Uutta 

luovaa kriittistä näkökulmaa asiantuntijuudessa korostivat erityisesti Boud 

(1999), Boud ja Walker (1998) sekä Brookfield (1995, 2004). Osallistumista 

tuotiin esille oppimiseen liittyvänä käsitteellä yhteinen tiedonrakentaminen 

(Argyris 1991, Schön 1991; Argyris & Schön 1978) tai kehittämistoimintaan 

liittyvänä (Kemmis 2007). Myös jaettua asiantuntijuutta pidettiin asiantunti-

jan kompetenssina monissa tutkimuksissa (esim. Argyris & Schön 1978, 
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1996; Argyris 1991; Bereiter & Scardamalia 1993; Boud 1999; Boud, Cohen 

& Sampson 1999, Laitinen 2006). Vastuullisuus liittyi asiantuntijan eettiseen 

osaamiseen (Åhlberg 1997�2005; Gardner 2006; OPM 2006a; Jäppinen 

2006) sekä kansainväliseen, globaalin vastuun huomioimiseen (OPM 2008). 

Juujärvi ym. (2007) korostivat asiantuntijan sitoutumista alan eettisiin arvoi-

hin ja kuvasivat moraalin ja etiikan suhdetta asiantuntijan toiminnassa. Asi-

antuntijuuden ja kompetenssien kehittyminen nähtiin kestävää kehitystä edis-

tävänä, eheyttävänä oppimisena (Senge 1994; Åhlberg 2005; Gardner 2006; 

Senge & al. 2006) ja reflektiivisenä oppimisena (Brookfield 1995; Boud & 

Walker 1998; Boud, Cohen & Sampson 1999; Boud 1999, 2000; Carr & 

Kemmis 1986, 2005). Siinä nähtiin myös organisaation oppimisen (Schön 

1991; Argyris 1991; Argyris & Schön 1978), transformatiivisen, uudistavan 

oppimisen (Mezirow 1996ab) ja tiedonluomisen näkökulmia (Nonaka & 

Takeuchi 1995; von Krogh, Ichijo & Nonaka 2000; Nonaka, Toyama & 

Konno 2000). Alla olevaan kuvioon 7 on koottu eheyttäviä näkökulmia fy-

sioterapian kompetensseihin. 

Kuvio 7. Eheyttävä näkökulma fysioterapian kompetensseihin. 
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2.1.3 Käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostuminen 

Korkealaatuinen oppiminen edustaa Åhlbergin (2005) mukaan kriittisen 

tieteellisen realismin pragmaattista suuntausta ja siinä korostetaan käsittei-

den, käsitteellisten systeemien ja tiedonrakentamisen näkökulmaa oppimises-

sa. Se sisältää mielekkään oppimisen sekä syvä- ja metaoppimisen. Oppimis-

käsitys on yksilö- ja sosiokonstruktivistinen, oppiminen on tiedonrakentamis-

ta sekä yksilöllisesti että yhteisesti. Konstruktivismi on tiedon olemusta käsit-

televä paradigma ja konstruktivistista oppimiskäsitystä pidetään tämän tieto-

teoreettisen, epistemologisen, paradigman ilmenemismuotona oppimisen 

tutkimuksessa. Ei ole olemassa yhtä konstruktivismia eikä yhtä ainutta kon-

struktivistista oppimisteoriaa, vaan konstruktivismissa useita suuntauksia. 

Ääripäinä voidaan pitää radikaali eli yksilökonstruktivismia ja sosiokonstruk-

tivismia. Eri suuntauksissa erona on muun muassa se, kuka nähdään oppija-

na, kuka rakentaa tietoa ja merkityksiä – yksilö, ryhmä vai yhteisö (Steffe 

1995, 489�491). Tutkimuksissa käytetyn käsitteistön selkiyttämiseksi alkupe-

räisilmaisut on esitetty suluissa.  

Steffe ja Gale (1995, 13) tuovat esille kuusi erilaista konstruktivismin 

paradigmaa. Näitä ovat heidän mukaansa sosiaalinen konstruktivismi, radiaa-

linen konstruktivismi, sosiaalinen konstruktionismi, informaatiota proses-

soiva konstruktivismi, kyberneettiset systeemit ja sosiokulttuurinen toimin-

nan teoria. Biggs (1996, 348) nimeää kolme koulukuntaa: kognitiivinen kon-

struktivismi, sosiaalinen konstruktionismi ja postmodernismi. Lisäksi näistä 

jokaisesta löytyy erilainen toteutus käytännön opetukseen. Tynjälä, Heikki-

nen ja Huttunen (2006, 37) jakavat konstruktiiviseen epistemologiaan perus-

tuvat oppimiskäsitykset karkeasti kolmeen ryhmään: kognitiivisiin, sosiokult-

tuurisiin ja pragmatistisiin. Kognitiivinen näkökulma korostaa oppijan ym-

märrystä, metakognitiota ja sitä, että tieto ei siirry, vaan oppija konstruoi sen 

itse. Sosiokulttuurinen näkökulma korostaa oppimista sosiaalisena prosessina 

ja pragmaattinen näkökulma, joka on hyvin lähellä sosiokulttuurista käsitystä, 

korostaa kielen, välineiden ja toiminnan merkitystä oppimisessa. Pragmaatti-

sen ajattelun pedagogisiin sovellutuksiin voidaan nähdä kuuluvan esimerkiksi 

projektioppiminen. Lisäksi Bereiterin ja Scardamalian kuvaama tiedonraken-

taminen voidaan nähdä pragmaattisesta näkökulmasta, mikäli korostetaan 

mentaalisten rakenteiden parantamisen sijaan tiedon tuottamista ja luomista. 

Konstruktivistiselle oppimiselle on useiden tutkijoiden mukaan kuitenkin 

yhteistä se, että opiskelija on aktiivinen toimija, merkitysten ja tiedon raken-

taja. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus hallita omia oppimistoimintojaan, 

edistävää henkilökohtaista autonomiaansa ja omaa kontrolliaan oppimises-

saan. (Bereiter & Scardamalia 1989; Brown 1995; Vevek 1996, 89; Vos-
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niadou, Ioannides, Dimitrakopoulous & Papademetriou 2001, 382; Tynjälä & 

al. 2006, 38.)  

Vosniadoun (2008, xiii - xiv) mukaan käsitteellisen muutoksen oppimi-

seen soveltamisen filosofista perustaa on kuvattu Kuhnin vuonna 1962 jul-

kaistussa klassisessa teoksessa ”The Structure of Scientific Revolutions”. 

Kuhnin mukaan käsitteet liittyivät kiinteästi teoreettisiin viitekehyksiinsä, 

paradigmoihin, mistä saatiin niiden merkitys. Kun paradigma muuttui, tapah-

tui myös käsitteellinen muutos, eli myös käsitteen paradigmaan kiinteästi 

liittyvä merkitys muuttui. Tämän vuoksi Kuhnin mukaan uuden paradigman 

tieteelliset käsitteet muuttuivat, vaikka ne säilyttäisivätkin sen kielellisen 

ilmauksen, mitä niillä oli vanhassa paradigmassa. Tämä johti siihen, että 

käsitteet, jotka olivat olleet liittyneenä yhteen teoriaan, saivat nyt erilaisia 

yhteyksiä muihin käsitteisiin ja ilmiöihin. 

Nykykonstruktivistit eivät käytä sanaa paradigma samassa merkityksessä 

kuin Kuhn, joka tarkoitti sillä auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viite-

kehystä. Paradigma ymmärretään paremminkin tietoa koskevan uskomusten 

järjestelmänä (set of belief systems), kuten Tynjälä, Heikkinen ja Huttunen 

(2006, 20) käsitettä kuvaavat. Tieteen ei uskota myöskään etenevän yhtä 

jyrkkien vaiheiden, tieteellisen vallankumouksen, kautta, kuten Kuhn sen 

ilmaisi, vaan vähittäistä siirtymää kohti konstruktivismia. Käsitteelliseen 

oppimiseen ja käsitteelliseen muutokseen liittyvät käsitykset ovat muuttuneet. 

Vosniadoun (2008, 15) mukaan käsitteellisen muutoksen tutkijat ovat tänä 

päivänä kiinnostuneita siitä, kuinka käsitteet muuttuvat oppimisen kautta tai 

tietyn sisältöalueen tietorakenteiden kehittymisen kautta. Tavoitteena on 

usein selittää käsitteellistä edistymistä. Vosniadoun mukaan tarvitaankin 

parempaa ymmärrystä siitä, mitä käsitteet ovat ja kuinka ne muuttuvat kehi-

tyksen ja oppimisen kautta. Tutkimuksissa kuitenkin harvoin määritellään, 

mitä käsitteellä tarkoitetaan, vaikka monien tutkijoiden mukaan käsitteiden 

merkitys yksilön ajattelulle ja toiminnalle on erittäin merkittävä. Käsitteitä 

pidetään ajattelun perusyksiköinä ja ne tulevat tarkoiksi vasta suhteessa mui-

hin käsitteisiin tietyn teorian osina, jolloin on oleellista se, mihin muihin 

käsitteisiin ja miten käsite kulloinkin yhdistetään (esim. Åhlberg 1990b, 21, 

28; Vosniadou 1994, 46). Käsitteet ja käsitykset liittyvät yhteen. Käsityksen 

ja käsitteen yläkäsitteenä voidaan edellä mainitun perusteella nähdä niiden 

merkitys. Yksilö muodostaa kuvan tietystä ilmiöstä tai sitä kuvaavasta käsit-

teestä yksilöllisen ja subjektiivisen oppimisprosessin kautta.  

Medinin ja Ripsin (2005, 37) mukaan käsitteen käsitettä on vaikea mää-

ritellä, vaikka kukaan ei epäile käsitteiden perustavaa laatua olevaa merkitys-

tä ihmisen henkiselle elämälle tai inhimilliselle vuorovaikutukselle. Kognitii-

visesta näkökulmasta tarkasteltuna käsitteitä pidetään mielen kuvauksina 

(mental representation), jotka ilmaisevat olioita (entities) tai luokkia (catego-
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ries). Medinin ja Ripsin mukaan käsitteillä viitataan asioihin, ja tämä tarkoit-

taa nimenomaan viittausta johonkin luokkaan. Käsitteitä ja käsitteiden merki-

tystä oppimisessa on kuvattu muun muassa seuraavasti: käsitteet ovat ajatte-

lukonstruktioita, ajattelun ja tiedon perusyksiköitä ja työkaluja (Dewey 1916, 

1944, 28�29; Åhlberg 1990b, 21�28; Bereiter 2002). Käsitteiden käytön 

kautta opitaan maailmasta ja käsitteestä itsestään, käsitteiden merkitykset 

muuttuvat oppimisen kautta (Dewey 1916, 1944, 32�33; Ausubel & al. 

1978). Thagardin (1990) mukaan käsitteillä on olennainen merkitys kogniti-

oissa. Niiden avulla voidaan luokitella, oppia, muistaa, päätellä, selittää, 

ratkaista ongelmia, yleistää, löytää samanlaisuuksia, metaforia, kielikuvia, 

ymmärtää ja tuottaa kieltä. Palomäen (1999, 53�54) mukaan käsitteet ovat 

jonkinlaisia olioita, kuten ideoita, mentaalisia kuvia, kielellisiä ilmauksia, 

abstrakteja olioita. Ne voivat olla myös kykyjä, jotka ilmenevät (inhimillises-

sä) käyttäytymisessä, muun muassa kyvyssämme käyttää kieltä oikein. Lisäk-

si tietty yhteisö, esimerkiksi asiantuntijayhteisö, on voinut sopia edellyttävän-

sä tietyltä käsitteen käytöltä joukon yhteisiä ehtoja.  

Yksilökonstruktivismin oppimispsykologinen suuntauksen eli kognitiivi-

sen konstruktivismin keskeiset käsitteet ovat assimilaatio ja akkommodaatio 

sekä skeema. Käsitystutkimus alkoi 1970- luvulla, jolloin oppimisen tutki-

muksessa sovellettiin kognitiivisen psykologian teorioita ja Piaget’n näke-

myksiä. Piaget’n (1988) mukaan lapsi muodosti oppimisprosessissa havainto-

jensa perusteella jäsentyneitä toiminta- tai tietokokonaisuuksia eli skeemoja, 

jotka kehittyivät akkommodaation ja assimilaation välityksellä. Assimilaati-

olla tarkoitettiin tilannetta, jossa vanhaan skeemaan sulautettiin uutta infor-

maatiota. Akkommodaatiossa vanhaa skeema hylättiin kokonaan ja korvattiin 

uudella. Assimilaation kautta tietorakenne rikastui eikä sitä voitu pitää käsit-

teellisenä muutoksena, mutta akkommodaatio, jossa skeemaa muokattiin 

tuomalla siihen uusia aineksia ja poistamalla vanhoja, voitiin nähdä myös 

käsitteellisenä muutoksena. Assimilaatio syntyi, kun uusi asia yhdessä aikai-

semman tietorakenteen kanssa muodosti uuden kokonaisuuden, jossa oli osia 

sekä uudesta että vanhasta. Toisaalta jos uusi asia ei ollut sovitettavissa yh-

teen vanhan tietorakenteen kanssa, jäi uusi täydentämään olemassa olevaa 

tietorakennetta sen erillisenä osana. (Ausubel, Novak & Hanesian 1978, 

125�127.)  

Ausubelin (1968) mukaan käsitteiden oppimista edesauttoi ennakko-

jäsentäjä, eräänlainen kartta, jonka avulla osoitettiin opittavaksi tarkoitettujen 

käsitteiden ja asioiden keskinäinen suhde. Novak (1977, 94–128) piti Ausu-

belin merkityksellisen oppimisen teoriaa käyttökelpoisempana oppimisen ja 

käsitteiden oppimisen tarkastelemiseksi kuin Piaget’n teoretisoimaa kehitys-

vaiheiden mallia. Novak ja Gowin (1984, 7, 12) ottivat käsitteiden oppimisen 

ja opettamisen lähtökohdaksi Ausubelin mielekkään oppimisen teorian. Au-
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subelin mukaan tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä oli se, mitä oppilas 

tietää ennakolta (ks. Novak & Gowin 1984, 100–101). Careyn (1985) ja Ca-

reyn ja Spelken (1994, 169–171) mukaan käsitteellinen muutos voitiin nähdä 

tieteenalakohtaisen (alaspesifisen) tiedon muutoksena. Tutkijoiden mukaan 

lapsilla ei ollut olemassa vielä teoriankaltaisia käsitteellisiä rakenteita (naive 

psychology, naive physics), vaan uudet käsitteet ja teoriat muodostuivat vasta 

uudelleen jäsentymisen kautta. Käsitteellistäminen tapahtui uuden sisältöä 

koskevan tiedon lisääntyessä, eikä niinkään lasten loogisen päättelykyvyn 

kasvun seurauksena (Vosniadou & Brewer 1987, 52–53; Novak 1977). Pint-

rich ja Sinatra (2003) luonnehtivat intentionaalista käsitteellistä oppimista 

kolmen ominaispiirteen avulla: 1) Intentionaalinen käsitteellinen oppiminen 

on tavoitesuuntautunutta toimintaa; siinä tavoitteena on muutos käsitteellises-

sä ymmärryksessä. 2) Intentionaalinen käsitteellinen muutos on sidoksissa 

metakognitiiviseen tai metakäsitteelliseen ymmärrykseen sekä tietoisuuteen 

siitä, että oppijan täytyy muuttaa omia käsityksiään ja hänellä tulee olla tätä 

muutosta koskeva tavoite. 3) Intentionaalisen käsitteellisen muutoksen tavoit-

telu on sidoksissa sisäiseen aktiviteettiin, tahdonalaiseen (volitionaaliseen) 

kontrolliin ja itsesäätelyyn. (ks. Ruohotie 2006 106�120.) 

Myös nykykäsityksen mukaan käsitteellinen oppiminen perustuu käsit-

teellisten rakenteiden rikastumiseen tai täysin koko kyseisen käsiterakenteen 

lävistävään käsitteelliseen muutokseen (Vosniadou, 1994 45�47, Vosniadou, 

Ioannides, Dimitrakopoulous & Papademetriou 2001, 393). Käsiterakentei-

den eli mentaalisten mallien muovautumisen yhteydessä käytetään edelleen 

myös käsitteitä rikastaminen (enrichment) ja muovaaminen (revision). Rikas-

taminen voidaan nähdä assimilaatioprosessina ja mallien uudelleen muovau-

tuminen akkommodaatioprosessina. (Vosniadou 1994, 45�69.) Käsitteellises-

sä oppimisessa oppijan tietomäärä opittavasta käsitteestä lisääntyy. Se ei 

edellytä käsitteellistä muutosta, joka on alun perin määritelty tieteellisten 

käsitteiden ja periaatteiden muuttumiseksi, kognitiiviseksi kehittymiseksi, 

rakenteiden muuttumiseksi. (Vosniadou 1994). Rikastamisen kautta oppimi-

nen merkitsee uuden informaation lisäämistä olemassa oleviin käsitteellisiin 

järjestelmiin, kun taas mallin tarkastaminen edellyttää muutoksia yksilön 

oletuksissa tai uskomuksissa. Mallin tarkistaminen ja uudelleen muovaami-

nen voidaan nähdä käsitteellisenä muutoksena. Vosniadoun ym. (2001) mu-

kaan oppimisprosessin keskeinen tavoite on olemassa olevien tietorakentei-

den muuttaminen eli oppijoiden käsitysten muuttaminen. Muutoksen lähtö-

kohtana ovat oppijoiden aikaisemmat käsitykset tarkasteltavasta ilmiöstä sekä 

niiden taustalla olevat perustavanlaatuiset ennakko-oletukset. Käsitys tieteel-

lisen tiedon luonteesta ja periaatteista on yhteydessä käsitteelliseen muutok-

seen. Metakäsitteellisen tietoisuuden puuttuminen saattaa johtaa uuden tiedon 

virheelliseen assimilointiin ja virhekäsitysten muodostumiseen. Omien käsi-
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tysten alkuperän tiedostaminen auttaa metakäsitteellisen tietoisuuden kehit-

tymistä. Oppija joutuu arvioimaan, pohjautuuko hänen käsityksensä omiin 

havaintoihin ja päätelmiin vai ovatko ne peräisin luetuista kirjoista. Opiskeli-

jatovereiden käsitysten tuntemisella, erilaisten näkemysten jakamisella ja 

niiden vertaamisella on suuri merkitys metakäsitteellisen tietoisuuden kehit-

tymisessä. (Vosniadou & al. 2001, 388�393.)  

Bransfordin ym. (2000) mukaan oppijalla on yleensä opintojen alkaessa 

hyvin erilaisia ennakkokäsityksiä opittavasta ilmiöstä. Jos oppijan alustavaa 

ymmärrystä ei oteta huomioon, niin uudet käsitteet ja tiedot voivat jäädä 

vieraiksi. Oppimisen varmistamiseksi oppijoiden on saatava riittävä tiedolli-

nen perusta, ymmärrettävä tosiasiat ja ajatukset käsitteellisen kehyksen mää-

rittelyssä ja organisoitava tiedot. (Bransford, Brown, Cocking & al. 2000, 

29�30.) Casen (1998, 759�761) mukaan opiskelijoiden tiedot ja osaaminen 

kehittyvät opiskelun myötä, heidän käsitteelliset rakenteensa kehittyvät ja 

monipuolistuvat, kun he saavat ikätasolleen ominaista asiantuntemusta. Tästä 

näkökulmasta oppiminen on vähittäistä tiedon ja osaamisen lisääntymistä ja 

uudelleen järjestymistä, vaikka mitään mullistavaa käsitteellistä muutosta ei 

tapahtuisikaan. Myös diSessan (2002, 31) mukaan opiskelijan asiantuntemus 

lisääntyy opiskelu-oppimis-prosessin myötä ja irralliset käsitteet ja proposi-

tiot liittyvät toisiinsa, mikä on diSessan mukaan käsitteellistä muutosta.  

Goodin ja Brophyn (2008, 339) mukaan oppiminen on uusien elementti-

en liittämistä olemassa olevaan tietorakenteeseen ja aktiivinen tiedon konst-

ruointi saa aikaan rakenteiden muuttumisen käsitteellisen muutoksen ja tie-

don uudelleen rakentamisen prosessissa. Mikäli opiskelijan olemassa oleva 

tietorakenne ei ole tarkoituksenmukainen tai on huonosti sopiva oppimisen 

tavoitteisiin, niin suodattamalla uuden opittavan sisällön vanhan yksinkertai-

sen tai vääristyneen tietorakenteen kautta, voi seurauksena olla väärinkäsityk-

siä (misconceptions) tavoitteena olevien käsitysten sijaan. Tätä tutkijat ha-

vainnollistavat esimerkin avulla kuvaamalla oppijoiden käsityksiä auringon 

ja maan välisen liikkeen suhteesta. Oppija on nähnyt, miten aurinko liikkuu 

ja kiertää maata ja hänen on vaikea käsittää opettajan selitystä päivän ja yön 

vaihtelusta maapallolla, joka perustuu maan liikkeisiin.  

Dillon (1993, 225�239) kuvaa käsitteellisen ymmärryksen (conceptual 

understanding) kumulatiivista kehittymistä. Ensi vaiheessa oppija alkaa tun-

nistaa ja tiedostaa aiheeseen liittyviä käsitteitä. Käsitteet ovat kuitenkin oppi-

jan tietorakenteissa irrallaan toisistaan. Kun käsitteiden sisällöt opitaan pa-

remmin, niiden välille muodostuu kokeilevia, tunnustelevia yhteyksiä: aluksi 

heikompia ja ymmärryksen kehittyessä vahvempia. Kun oppija hahmottaa 

käsitteiden väliset riippuvuussuhteet, hänelle kehittyy laajempi ymmärrys – 

myös tieteiden välinen – tarkasteltavana olevasta ilmiöstä. Kun oppija ym-
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märtää käsitteiden välisen kontekstisidonnaisuuden, hän kykenee ymmärtä-

mään ilmiön monitieteisesti. 

Vosniadou, Vamvakoussi ja Scopeliti (2008, 3) tarkastelevat tutkimuk-

sessaan käsitteellistä muutosta sen viitekehysteorian lähestymistapojen on-

gelmien kautta. He viittaavat Kuhn (1962) klassiseen määritelmään käsittei-

den ja teoreettisten viitekehysten yhteydestä ja toteavat käsitteellisen muu-

toksen määritelmän olevan nykyisin laajempi ja moniulotteisempi. Heidän 

mukaansa oppimisen prosessin kautta tapahtuu kolmenlaista käsitteellistä 

muutosta: uskomusten tarkistamista, mentaalisten mallien muuttumista ja 

käsitteen siirtymistä kategoriasta toiseen. Chi (2008) tarkastelee käsitteellistä 

muutosta oppimisena. Hänen mukaansa oppimistilanteessa on otettava huo-

mioon vähintään kolme seikkaa. Ensinnäkin oppijalla voi olla aikaisempaa 

tietoa opittavasta käsitteestä tai vastaavaa tietoa, vaikka se olisi väärää. Täl-

laisessa tapauksessa aikaisemman tiedon pitäisi hävitä ja tilalle tulla uutta 

tietoa. Toiseksi oppijalla voi olla jotain oikeaa tietoa opittavasta käsitteestä, 

mutta tieto ei ole täydellistä tai sen riittämätöntä. Tällaisessa tapauksessa 

oppijan tietoja tulisi rikastaa. Kolmannessa tapauksessa oppijalla voi olla 

tietoa, joka on ristiriidassa opittavan käsitteen kanssa. Tieto voi olla väärää 

tai väärin ymmärrettyä. Tällaisessa tapauksessa oppiminen ei voi olla tiedon 

lisäämistä tai täydentämistä vaan vanhan väärin ymmärretyn tiedon vaihta-

mista uuteen oikeaan tietoon. Chin (2008, 61) mukaan tästä on kyse käsitteel-

lisessä muutoksessa.  

Keilin ja Newmanin (2008) mukaan käsitteellinen muutos (conceptual 

change) ei ole aina synonyymi kognitiivisen kehittymisen (cognitive deve-

lopment) kanssa. He näkevät käsitteellisen muutoksen ilmiönä, jota on kuvat-

tu monella tavalla. Heidän tutkimuksensa keskittyy tarkastelemaan käsitteel-

listä muutosta kahdesta näkökulmasta: käsitteen sisäinen rakenne muuttuu tai 

sen suhde toisiin käsitteisiin muuttuu tavalla, joka on keskeistä sen merkityk-

selle. Alla olevaan taulukkoon on koottu näkemyksiä siitä, miten eri tutkijat 

määrittelevät käsitteelliseen oppimiseen ja käsitteelliseen muutokseen liitty-

viä ilmiöitä. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Näkökulmia käsitteiden ja käsitteellisten rakenteiden muodos-

tumiseen. 

Ilmiö Kuvaus oppimisesta Tutkija 
Tietorakenteiden 

muokkaaminen 

Oppiminen perustuu ihmisaivojen tietorakenteiden eli 

kognitioiden muokkaamiseen niin, että uusia asioita 

nivoutuu aikaisempiin kognitioihin eli tietorakenteisiin 

(assimilaatio).

Ausubel 

1968
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Tietorakenteiden, 

skeemojen rakenta-

minen 

Jäsentyneiden toiminta- ja tietokokonaisuuksien muo-

dostaminen akkommodaation ja assimilaation välityk-

sellä. 

Piaget 

1988

Käsitteellinen 

ymmärrys ja sen 

muutos 

(conceptual unders-

tanding) 

Oppija alkaa tunnistaa ja tiedostaa aiheeseen liittyviä 

käsitteitä ja niiden välille muodostuu kokeilevia, tunnus-

televia yhteyksiä, oppija hahmottaa käsitteiden väliset 

riippuvuussuhteet, hänelle kehittyy laajempi ymmärrys 

tarkasteltavana olevasta ilmiöstä 

Dillon 

1993

Mentaalisten malli-

en muovautuminen 

Mentaalisten mallien muovautuminen rikastamisen 

(enrichment) kautta tai mallin uudelleen tarkistamisen ja 

uudelleen muovaamisen (revision) kautta. 

Vosniadou 

1994

Käsitteelliset raken-

teet 

Käsitteelliset rakenteet monipuolistuvat oppimisen 

myötä. Oppiminen on vähittäistä tiedon ja osaamisen 

lisääntymistä. 

Case 1998 

Tietorakenteen 

muuttaminen, 

käsitysten muutta-

minen 

Oppimisprosessin keskeinen tavoite on olemassa olevi-

en tietorakenteiden muuttaminen; oppijoiden käsitysten 

muuttaminen. 

Vosniadou 

ym. 2001 

Käsitteellinen 

muutos 

Irralliset käsitteet ja propositiot liittyvät toisiinsa. diSessa 

2002

Intentionaalinen 

käsitteellinen oppi-

minen (conceptual 

learning) 

Oppimisen tavoitteena on muutos käsitteellisessä ym-

märryksessä. Oppiminen on sidoksissa metakognitiivi-

seen tai metakäsitteelliseen ymmärrykseen: oppija 

muuttaa omia käsityksiään. Käsitteellisen muutoksen 

tavoittelu on sidoksissa sisäiseen aktiviteettiin, tah-

donalaiseen (volitionaaliseen) kontrolliin ja itsesääte-

lyyn 

Pintric & 

Sinatra 

2003

Tiedon uudelleen 

rakentaminen ja 

käsitteellinen muu-

tos  

Oppiminen on uusien elementtien liittämistä olemassa 

olevaan tietorakenteeseen, aktiivinen tiedon konstruointi 

saa aikaan rakenteiden muuttumisen käsitteellisen 

muutoksen ja tiedon uudelleen rakentamisen prosessis-

sa. 

Good & 

Brophy 

2008

Oppimisen prosessin kautta tapahtuu kolmenlaista 

käsitteellistä muutosta: uskomusten tarkistamista, 

mentaalisten mallien muuttumista ja käsitteen siirtymis-

tä kategoriasta toiseen. 

Vosniadou 

ym. 2008 

Oppiminen ei ole tiedon lisäämistä tai täydentämistä 

vaan vanhan väärin ymmärretyn tiedon vaihtamista 

uuteen oikeaan tietoon. 

Chi 2008 

Käsitteellinen 

muutos (conceptual 

change) 

Käsitteen sisäinen rakenne muuttuu tai sen suhde toisiin 

käsitteisiin muuttuu tavalla, joka on keskeistä sen merki-

tykselle. 

Keil & 

Newman 

2008

Ajattelu- ja toimin-

tamallit maailmaa 

koskevina käsitteel-

lisinä karttoina ja 

niiden muutoksina 

Käsitteet ja propositiot tarkentuvat ja muuttuvat osana 

kunkin yksilön ja tutkimusyhteisön teorioita. Ne ovat 

itse asiassa maailman ja sen osien käsitteellisiä karttoja, 

joihin sisältyvät kulloinkin parhaat saatavilla olevat 

selitykset aistein havaittavan maailman valtavasta 

vaihtelusta. 

Åhlberg 

1988a- 

2006
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2.1.4 Tiedonrakentaminen  

Korkealaatuisen oppimisen epistemologinen lähtökohta on, että kaikki tieto 

on osittaista, alustavaa ja parannettavissa. Siinä korostetaan kumppanuuteen 

perustuvaa tiedon tuottamista ja luomista. (Åhlberg 2005.) Tieto ymmärre-

tään Niiniluotoa (1996, 18�48, 2002a, 136�152) soveltaen: tieto on hyvin 

perusteltu tosi uskomus ja voidaan ilmaista väitelauseen muodossa, proposi-

tionaalisena tietona. Niiniluodon (1996) mukaan tieto ja tietoisuus ovat käsi-

teperustaisia mielen tiloja, joiden perusteella ohjaamme ajatteluamme ja 

toimintaamme. Kreikkalaisten filosofien tiedon käsityksessä taito ja tieto ovat 

hyvin lähekkäisiä käsitteitä: taito saada aikaan tai valmistaa tietty tulos sekä 

tieto tuon tuloksen olennaisesta luonteesta yhtyvät. Korkealaatuisen oppimi-

sen tiedonintressin on Åhlbergin (2005) mukaan emansipatorinen tiedonin-

tressi, joka toteuttaa sekä itsereflektiota että pyrkimystä kypsään ihmisyyteen. 

Sen tarkoituksena on ohjata itsereflektiota ja se on yhteinen tiedonintressi 

sekä kriittisille tieteille että filosofialle. 

Vygotskyn (1982, 184), jonka ajatuksiin sosiokonstruktiivinen teoria pe-

rustuu, mukaan oppiminen ja tiedonmuodostus tapahtuvat sosiaalisella ja 

yksilöllisellä tasolla. Vygotskyn käsityksen mukaan kaikki korkeammat toi-

minnot ovat syntyperältään sosiaalisia (sosiogeneettinen laki) eli ne muotou-

tuvat vähittäin inhimillisessä toiminnassa. Laki pätee samalla tavoin tah-

donalaiseen tarkkavaisuuteen, loogiseen muistamiseen, käsitteiden muodos-

tukseen kuin tahdonkin kehittymiseen. Vygotskyn mukaan sosiaalinen oppi-

mistilanne ei pelkästään tue yksilöllisen kognitiivisen rakenteen kehittymistä, 

vaan siinä rakennetaan kokonaan uusia merkityksiä. Vygotskyn teoria muo-

dostaa keskeisen perustan situated cognition -ajattelulle. Suuntauksessa ko-

rostetaan oppimisen ja tiedon sidonnaisuutta oppimistilanteeseen ja tiedon 

kontekstiin. (Silvonen 2003, 302; 2004, 51.) Myös Gergenin (1995) mukaan 

tieto konstruoidaan yksilön tietorakenteissa ja tiedon merkityksen konstruoin-

ti tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tiedon konstruointiprosessi on 

siten kiinteästi yhteydessä kontekstiinsa eli on kontekstisidonnaista. Tietyssä 

kontekstissa määriteltyjä käsitteitä ei voida tämän perusteella ymmärtää sa-

malla tavalla jossain toisessa kontekstissa. (Gergen 1995, 25�27.) Kontekstil-

la tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta sosiaalista ja kulttuurista ympä-

ristöä, jossa oppiminen tapahtuu ja johon opittava tieto sitoutuu (Brown, 

Collins & Duguid 1989). 

Tiedonrakentaminen (knowledge building) liittyy vahvasti konstruktiivi-

seen oppimisteoriaan. Tiedonrakentamista ovat tutkineet erityisesti Carl Be-

reiter ja Marlene Scardamalia. Heidän käsityksensä tiedonrakentamisen ja 

oppimisen keskinäisestä suhteesta eroavat jossain määrin. Scardamalian ja 
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Bereiterin (2006) uusimmat tutkimukset ovat käsitelleet tiedonrakentamista, 

sen teoriaa, pedagogisia soveltamismahdollisuuksia ja teknologian hyväksi-

käyttöä. Heidän mukaansa tiedonrakentamiseen liittyy yhteisöllinen ja yhtei-

nen – kognitiivinen ja sosiokulttuurinen � tiettyyn aiheeseen fokusoiva syvä 

yhteisymmärrys, joka on luotu interaktiivisen, vastavuoroisen keskustelun, 

kysymysten ja dialogin kautta sekä oppimisnäkökulmasta laaja oppijan ja 

oppijaryhmän itseohjautuvuus ja oman oppimisen suunnittelu ja arviointi. 

(Scardamalia 2002, Scardamalia & Bereiter 2006.) Vaikka oppiminen on 

Scardamalian (2002, 2) mukaan yksilön sisäinen prosessi, joka aikaansaa 

muutoksen yksilön uskomuksissa, asenteissa ja taidoissa, niin myös oppimi-

nen on hänen mukaansa tiedonrakentamista. Tällöin oppiminen on kollektii-

vista toimintaa kulttuurisen tietämyksen tuottamiseksi, vakiinnuttamiseksi tai 

muuntamiseksi.  

Bereiterin (2002, 255) käsitys eroaa tässä suhteessa Scardamalian käsi-

tyksestä. Bereiterin mukaan oppiminen on toimintaa, jossa pyritään muok-

kaamaan mielen tilaa ja saavuttamaan uutta tietämystä ja kompetenssia, mut-

ta tiedonrakentaminen on sen sijaan tutkimuksenomaista toimintaa, jossa 

määritellään ja muodostetaan käsitteitä sekä kehitellään ideoita. Tiedonraken-

tamisen tarkoituksena on siis nostaa yhteisön ja yksilön tietotasoa. Bereiter 

(2002, 283) kutsuu tätä käsitteellisten artefaktien rakentamiseksi, joka eroaa 

aineellisten asioiden rakentamisesta siinä, että käsitteelliset luomukset on 

rakennettava aina itse. Bereiterin lähestymistapa perustuu vahvasti filosofi 

Karl Popperin erotteluun fysikaalisen todellisuuden (maailma 1), mentaalisen 

maailman (maailma 2) ja kulttuuritiedon maalima (maailma 3) välillä. Sekä 

Scardamalian että Bereiterin mukaan yhteisessä tiedonrakentamisessa keskei-

siä näkökohtia ovat uusien käsitteellisten artefaktien luominen (pragmaatti-

nen näkökulma), artefaktien yhteinen kehittäminen sekä prosessin aikana 

syntyneen tiedon hyödyntäminen uusia ongelmia ratkaistaessa (Bereiter 

2002; Bereiter & Scardamalia 2003).  

Tiedonrakentamisen prosessit vaihtelevat jatkuvasti yksilön sisäisten ja 

yhteisöllisten prosessien välillä, ja niissä korostetaan uuden tiedon tuottamis-

ta. Bereiterin mukaan oppimista voi toki tapahtua tiedostamatta tiedonraken-

tamisen ohessa. Yhteisöllisissä tilanteissa on hänen mukaansa vaikea sanoa, 

mitä yksittäiset oppijat ovat oppineet tuottaessaan yhdessä heille aikaisemmin 

tuntematonta uutta tietoa. (Bereiter 2002, 277, 284, 295; Scardamalia & Be-

reiter 1994, 269�273.) Scardamalia ja Bereiter (2003ab) erottavat toisistaan 

kolme erilaista tiedonkäsittelyn tasoa: tahaton oppiminen, tietoinen oppimi-

nen ja tiedon rakentaminen. Tahaton oppiminen on oppimista älyllisen toi-

minnan sivutuotteena. Tietoinen oppiminen on tietämyksen rajojen itsearvi-

ointia ja tiedostamista sekä tietojen ja taitojen järjestelmällistä kehittämistä.  

Tiedon rakentaminen on tieteellisille tutkimusryhmille luonteenomainen tapa 
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työskennellä kulttuuritiedon tuottamiseksi ja kohdistuu erilaisten käsitteellis-

ten luomusten keksimiseen, kehittämiseen ja rakentamiseen.  

2.1.5 Tutkimuksia käsitteiden ja käsitysten rakentumisesta 

Oppimiseen, käsitteiden ja käsitysten yksilölliseen ja yhteiseen rakentumi-

seen läheisesti liittyviä prosesseja tarkastellaan tutkimuksissa ja kirjallisuu-

dessa monien eri käsitteiden tarkastelun avulla. Näitä ovat esimerkiksi käsit-

täminen ja ymmärtäminen (understanding), jaettu ymmärrys (shared unders-

tanding), käsite (concept), käsitys (conception, perception), tieto, sen kokoa-

minen tai rakentaminen (knowledge, knowledge convergence, knowledge 

building), merkitys (meaning), käsitteellinen muutos (conceptional change) ja 

mentaalinen malli (mental model). Näiden lisäksi voidaan vielä mainita sisäi-

nen kuva, representaatio, sisäinen orientaatioperusta (Engeström 1987, 

92�99, 167), kognitiivinen struktuuri, rakenne (Novak 2002, 79; Novak & 

Gowin 1995) ja käsitteellinen rakenne (Vosniadou & Brewer 1987, 1992).  

Vosniadou on tuonut useissa tutkimuksissaan (1987�2008) esille sekä 

käsitteellistä muutosta ja sen prosessia että yhteistä tiedonrakentamista.  Vos-

niadoun ja Brewerin (1992) klassinen kyselytutkimus käsitteli lasten (N=60), 

ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan oppilaiden, käsitteellistä muu-

tosta Maan muodosta, josta oli olemassa tutkimusten mukaan monenlaisia 

virhekäsityksiä. He havaitsivat, että lapsilla oli jopa viisi erilaista virheellistä 

käsitystä Maan muodosta. Tutkijoiden mukaan virhekäsitykset näyttävät 

syntyneen lasten jokapäiväisten kokemusten pohjalta. Nämä oman havain-

noinnin pohjalta syntyneet ennakko-oletukset rajoittavat tieteellisen mallin 

muodostumista ja aiheuttavat virheellisiä malleja. (Vosniadou & Brewer 

1992, 549�576.) Vosniadou, Scopeliti ja Ikospentaki (2005) toistivat Maan 

muotoa koskevan tutkimuksen huomioimalla samalla lasten (N=44) sosio-

kulttuurisen taustan. Haastettelun ohella ensimmäisen ja kolmannen luokan 

oppilaat saattoivat ilmaista käsityksiään Maasta piirtämällä ja muovaamalla 

muovailuvahalla. Tutkijoiden saamat tulokset olivat samalaiset kuin vuonna 

1992 toteutetun tutkimuksen. Vosniadoun uusimmat tutkimukset käsittelevät 

käsitteellistä muutosta tukevien oppimisympäristöjen suunnittelua (Vos-

niadou ym. 2001), käsitteellisen muutoksen ja tavoitteellisen oppimisen suh-

detta (Vosniodou 2003) sekä tietotekniikan mahdollisuuksia käsitteellisen 

muutoksen tukemisessa. Tutkijat korostavat tässä opiskelijoiden aikaisem-

man tiedon kartoittamisen tärkeyttä. (Vosniodou & Kollias 2003.) Tuoreim-

mat tutkimukset koskevat kognitiivista ja yhteisöllistä eli sosiokulttuurista 

näkökulmaa käsitteellisessä muutoksessa. (cognitive and situative socio-
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cultural perspectives). Hänen mukaansa yhteisöllinen näkökulma on entistä 

määräävämpi ja otettava uudella lailla huomioon opetussuunnitelmissa yksi-

löllisen käsitteellisen muutoksen arvioinnissa kun yksilön metakäsitteellistä 

tietoisuutta kehitetään tavoitteellisessa oppimisessa. (Vosniadou 2007, 56.)  

Bereiterin ja Scardamalian (1993, 2003), Scardamalian ja Bereiterin 

(2003ab, 2006) sekä Scardamalian (2002) tutkimusten mukaan yhteisöllisellä 

tiedonrakentamisella on mahdollisuus saavuttaa laajempi tietämys kuin yksi-

lötyöskentelyssä. Tiedonrakentamisen malli voidaan nähdä tiedonkäsittelyn 

viitekehyksenä. Heidän mukaansa tiedonrakentamisen periaatteita on mah-

dollista toteuttaa myös ilman teknologiaa, mutta teknologian merkitys on 

kiistaton sekä käytännön että käsitteellisellä tasolla. Luokkahuone asettaa 

tilana rajoituksia, ja tämän lisäksi tiedonrakentamisen periaatteet jäävät usein 

abstraktille tasolle, ennen kuin ne nähdään teknologiaan sovellettuina. Scar-

damalia ja Bereiter (2003b) vertasivat tiedonrakentamisen ympäristön ja 

oppimisympäristön eroja. Heidän mukaansa tieto- ja viestintätekniikan (esim. 

KnowledeForum®) avulla oppimisympäristöä voitiin laajentaa koulun ulko-

puolelle todellisten, monimutkaisten ja merkityksellisten ongelmien ratkai-

semiseen. Samalla voitiin lisätä yhteistyötä koulun, työelämän ja erilaisten 

asiantuntijoiden välillä.  

Bereiter ja Scardamalia (2003, 16) vertasivat tutkimuksiin (N=17) perus-

tuen suunnittelemalla oppimista (learning by design), projektioppimista (pro-

ject-based science), ongelmaperustaista oppimista (problem-based learning) 

ja tiedonrakentamista (knowledge building). Heidän tavoitteenaan oli kartoit-

taa mainittujen oppimisnäkemysten synteesin mahdollisuuksia. Tulosten 

mukaan tiedonrakentamisessa keskeisellä sijalla oli tietämyksen edistäminen 

yhteisön toimintana. Tietoon suhtauduttiin ensisijaisemmin suunnittelumoo-

din (design mode) kuin uskomusmoodin (belief mode) mukaisesti. Usko-

musmoodissa lähtökohtana oli se, että ideat oli annettu. Ideoista voitiin olla 

samaa tai eri mieltä. Niistä esitettiin argumentteja ja todistusaineistoa puoles-

ta tai vastaan sekä tuotiin julki ja pyrittiin ratkaisemaan epäilyksiä. Suunnitte-

lumoodissa keskeistä olivat ideoiden, käyttökelpoisuus, sopivuus, edistettä-

vyys sekä kehitettävyys. Suunnittelumoodin ydin oli ideoiden jatkuva kehit-

täminen. Tiedonkäsittelyn tavasta toiseen siirtyminen oli tavallista. Oli kui-

tenkin mahdollista käyttää uskomusmoodia siirtymättä koskaan suunnittelu-

moodiin. Suunnittelemalla oppimisen vahvuutena he näkivät luovuuden. He 

krisoivat ongelmalähtöisen oppimisen rajoittuneisuutta tiettyyn kontekstiin. 

Se ei myöskään näyttänyt tuovan pitkäaikaisia tuloksia suhteessa tavoittei-

siin. Scardamalian ja Bereiterin (2006) mukaan syväoppimisen prosessi 

muistutti tiedonprosessointia. Perinteisen kasvatuksen he näkivät tiedonsiir-

tämisen näkökulmasta ja tiedonrakentamisen he näkivät mahdollisuutena 

tiedonluomiseen.  
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Weinbergerin, Stegmannin ja Fischerin (2007) artikkelissa arvioitiin tie-

don kokoamista (knowledge convergence) yhteisöllisessä oppimisessa, erityi-

sesti tilanteessa käytettyjä käsitteitä ja toiminnan arviointia Heidän kiinnos-

tuksenaan oli selvittää, miten pienryhmissä toimivat vaikuttavat toisiinsa 

oppiessaan yhdessä. Tavoitteena oli tuottaa mittareita sekä tiedon samamerki-

tyksisyyden (equivalence) että jaetun tiedon arviointiin. Luokittelun ulottu-

vuuksina olivat muun muuassa käsitteiden tarkoituksenmukaisuus tai epätar-

koituksenmukaisuus sekä oppimisen yhteistoiminnan sosiaalinen muoto 

(mm. eheyttäminen, synteesi- tai konfliktiorientoitunut yhteisymmärrys, 

houkuttelu) He kritisoivat yhteisöllisen oppimisen tutkimuksessa sen keskit-

tymistä yksilöön oppijana ja aktiivisena toimijana. Heidän mukaansa yhtei-

söllinen oppiminen tuli nähdä oppijoiden yhteistoimintana siitä, miten sosiaa-

linen interaktio vaikutti tiedonrakentamiseen. Heidän mielestään yksilöllinen 

tarkastelu oli riittämätön ja kvantitatiivien tutkimusote rajoittunut yhteisölli-

sen tiedonrakentamisen tutkimusmenetelmänä.   

Järvelä ja Häkkinen (2002, 10�15) tarkastelivat oppimista ja opettamista 

verkkopohjaisessa keskustelussa. Tavoitteena oli arvioida keskusteluun pe-

rustuvaa yhteisen ymmärryksen luomista ja sen laatua mentor- ja vertaisyh-

teistyössä. Tutkimukseen osallistui opettajia ja opettajaopiskelijoita sekä 

Yhdysvalloista (N=40) että Suomesta (N=30), Tutkijat luokittelivat 25 kes-

kustelutapahtumaa ja niihin liittyneet 342 esitystä (postings) sekä sisällön että 

tason mukaan. Projektin kesto oli kaksi kuukautta. Mentoreina toimineiden 

esityksiä oli 22 % kaikista käytetyistä puheenvuoroista. Sisällöllisinä luokki-

na olivat teoriaan pohjautuva keskustelu, uusien näkökulmien tuominen / 

kysymykset, kokemukset, ehdotukset ja kommentit. Tulosten mukaan 45 % 

keskustelusta sisälsi kommentoimista, 20 % kysymysten ja 20 % kokemusten 

kuvaamista ja vain 9 % teoriaan liittyvää keskustelua. Korkean tason keskus-

telua luokiteltiin olevan 24 %, matalan tason 36 % ja kehittyvän tason kes-

kustelua 40 % kaikista keskustelutapahtumista. Tutkijat näkivät mentoroinnin 

merkityksen erittäin suurena, kun halutaan tukea korkealaatuista jaetun ym-

märryksen luomista verkkopohjaisissa oppimistilanteissa. 

Arvaja, Häkkinen, Eteläpelto ja Rasku-Puttonen (2003) tutkivat opiskeli-

joiden (N=40) pienryhmien yhteisöllistä tiedonrakentamista sekä face-to-face 

että tietokoneavusteisessa ympäristössä. Heidän kiinnostuksenaan olivat 

kontekstuaaliset tekijät, osallistujien sosiaaliset roolit ja osallistuminen yhtei-

sölliseen tiedonrakentamiseen. Analyysissaan he käyttivät Mercerin luokitte-

lua. He tulivat tulokseen, että korkeatasoinen tiedonrakentaminen perustuu 

tilanteeseen, jossa toimijoilla on tasavertaiset roolit ja jossa oppimistehtävä 

on muotoiltu tukemaan kriittisiä perusteluja ja argumentointia. Toisaalta he 

näkivät ohjaajakeskeisen tilanteen tukevan osallistujien osallistumattomuutta 

kriittiseen argumentointiin ja yhteisölliseen tiedonrakentamiseen. Puheen 
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analyysissa he huomasivat vain vähän kriittisyyttä, koska tilanteet sisälsivät 

enemmän kritiikitöntä tiedon jakamista. Tutkijat uskoivat sen johtuneen an-

netun tehtävän luonteesta. Tutkittavat näyttivät keräävän mieluimmin yksin-

kertaisia tosiasioita kuin sitoutuvan kriittisyyteen. Tilanteet eivät näyttäneet 

takaavan korkealaatuista oppimista. (Arvaja & al. 2003, 54�57.)

Bluemink ja Järvelä (2004, 199�200) tarkastelivat face-to-face-

kohtaamisten merkityksiä verkkopohjaisessa yhteisöllisessä oppimisessa 

kansainvälisessä opettajakoulutusta käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkitta-

vat henkilöt olivat opiskelijoita Suomesta (n=38), Yhdistyneistä Kuningas-

kunnista (n=7) ja Yhdysvalloista (n=38). Kukin opiskelija loi oman tapauk-

sensa yhteiseen keskusteluun, jota käytiin verkossa kahden kuukauden ajan. 

Tutkijat yhdistivät verkko-opintoihin tietyn määrän pienryhmätapaamisia. 

Tulosten mukaan face-to-face-tilanteet tukivat ryhmän sitoutuneisuutta. Ti-

lanteissa syntyi rikas ja monimuotoinen vuorovaikutus tutkittavien välillä. Se 

sisälsi muun muassa selittämistä (25 %), yhdessä asiaan paneutumista (23 

%), tiedonjakamista (19 %), kritiikin tuottamista (11 %), arviointia (11 %) ja 

itsearviointia (7 %).  

Arvajan, Salovaaran, Häkkisen ja Järvelän (2007) mukaan yhteisöllisen 

oppimisen tutkimusta kritisoidaan siitä, että laajempi oppimiskonteksti puuttu 

oppimistilanteessa. Tutkijat yhdistivät yksilöllistä ja ryhmätason analyysia 

tutkiessaan opettajaopiskelijoiden (n=5), jotka oli valittu suuremmasta ryh-

mästä (N=31), verkkokeskustelua. Ryhmätason tarkastelu keskittyi opiskeli-

joiden toimintatapojen analyysiin ja yksilöllinen tarkastelu opiskelijoiden 

tulkintaan omasta toiminnastaan. Aineistoa kerättiin muun muassa itsearvi-

oinnin kautta. Yhteisöllisen tiedonrakentamisen prosessin analyysissa he 

käyttivät Kumpulaisen ja Mutasen kehittämää toimintatapaluokitusta, joka 

sisälsi esimerkiksi informatiivisuuden, yhteistoiminnan, vertailun, selvityk-

sen, arvioinnin ja tukemisen toimintatapoja. Tulosten mukaan yksilöllisten 

käsitysten kartoittamisesta oli hyötyä ryhmätason analyysissa arvioitaessa 

syitä sitoutuneisuuteen tai sitoutumattomuuteen yhteisöllisessä toiminnassa. 

Mutta yksilöllinen analyysi ei tuonut esille yksilöllisen työskentelyn merki-

tyksestä ryhmän työskentelylle. Heidän mukaansa tarvitaan tiedonrakentami-

sen tutkimusta, joka yhdistää tilanteen puheen analyysin ja yhteisöllisen ele-

mentin. (Arvaja & al. 2007, 448�459.) 

Strijbos ja Fischer (2007) tutkivat yhteisöllisen oppimisen tutkimuksen 

metodologisia mahdollisuuksia. Heidän mielestään yhteisöllisen oppimisen 

tutkimuksessa oli käytetty sekä face-to-face-asetelmia, että tietotekniikka-

avusteisia ratkaisuja. He tarkastelivat oppimista Lipposen, Hakkaraisen ja 

Paavolan (2004) trialogisen luomismetaforan kautta, jolloin kehitysvaiheina 

voitiin käsittää monologinen (tiedonhankinta), dialoginen (tiedonrakentami-

nen) ja trialoginen (tiedonluominen) suhde tietoon. Tuloksissaan he totesivat, 
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että yhteisöllisen oppimisen tutkimuksen tulee olla ja se onkin monitieteellis-

tä. Heidän mielestään tarvitaan triangulaatiota: metodologian tulee sisältää 

laadullista, kuvaavaa ja tulkitsevaa otetta kun fokuksena on käytännön yhteis-

toiminta, mutta myös määrällistä ja vertailevaa tutkimusotetta.  

Lourdel, Gondran, Laforest, Debray ja Brodhag (2007, 170) tarkastelivat 

kolmannen vuoden insinööriopiskelijoiden (N=10) ymmärrystä kestävästä 

kehityksestä kognitiivisten karttojen (cognitive maps) avulla ennen ja jälkeen 

opintojakson. Tulosten mukaan ennen opintojaksoa opiskelijoiden käsityksis-

sä oli pääsääntöisesti ympäristöön ja taloudellisiin näkökulmiin liittyviä käsi-

tyksiä. Opintojakson jälkeen käsitykset ilmensivät kaikkia kestävän kehityk-

sen näkökulmia, myös sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma oli edustettuna 

sekä kestävän kehityksen yleiset periaatteet. Käsitys kestävästä kehityksestä 

monimuotoistui ja rikastui. Tutkijoiden mukaan kognitiivinen kartta oli hyö-

dyllinen sekä arvioinnissa mutta myös käsitteiden oppimisen määrän ja laa-

dun parantamisessa. Kartan avulla saattoi myös tunnistaa opiskelijan väärin 

ymmärtämät käsitteet ja käsitykset.  

Hay (2007) tutki käsitekarttojen (concept maps) tarkoituksenmukaisuutta 

oppimisen arvioinnissa. Tutkija arvioi maisteriopiskelijoiden (N=12) käsityk-

siä käsitteestä haastattelu (interviewing) ennen ja jälkeen tutkimusmenetel-

mäopintojen ja niiden perusteella opiskelijan pinta- ja / tai syväsuuntautunut-

ta oppimista tai oppimattomuutta (non-learning). Tutkija kehitti tarkat kritee-

rit oppimisen laadun tunnistamisen. Tulosten mukaan käsitekartat olivat uusi 

sovellutus aiheen tarkasteluun ja niiden avulla voitiin arvioida oppimisen 

laatua. Vanhear ja Pace (2008) tarkastelivat ESD-viitekehyksessä (Education 

for Sustainable Development) tapaustutkimuksessaan lasten (N=2) ympäris-

töön liittämien käsitysten ymmärtämistä Vee-heuristiikoilla ja käsitekartoilla. 

He totesivat käytettyjen menetelmien antavan kasvattajille arvokasta tietoa. 

ESD edisti oppijaa tietojen oppimisen lisäksi sitoutumaan kestävään elämän-

tapaan. Tutkimus oli vain osa laajempaa tutkimusta. 

Erdogan (2008) tarkasteli tutkimuksessaan yläasteikäisen oppilaiden 

(N=77) oppimista tietotekniikan opintojaksolla. Hän arvioi paperi- ja tietoko-

nepohjaisten käsitekarttojen käytön merkitystä oppimiseen sekä vaikutuksia 

tietokoneen käyttöön, pelkoihin ja asenteisiin ennen ja jälkeen opintojakson. 

Oppijat oli satunnaistettu kolmeen erilaiseen opetusmenetelmäryhmään ja 

heille kaikille oli annettu opastusta tietokoneen käytössä. Ryhmien opetusme-

todit olivat 1. tavallinen opetusmenetelmätoteutus, 2. paperille piirretty käsi-

tekarttamenetelmä ja 3. tietokoneavusteinen käsitekarttamenetelmä. Neljän 

viikon kestoisen opetuksen jälkeen suoritettiin loppuarviointi, jossa arvioitiin 

oppijoiden tietokoneella suoriutumista, tietokonepelkoja ja yleistä suhtautu-

mista tietokoneisiin. Käsitekarttoja käyttäneiden oppimistulokset olivat pa-

rempia kuin tavanomaisen opetusmetodiryhmän oppimistulokset, mutta pape-
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ri- ja tietopohjaisen käsitekarttaryhmien opiskelijoiden väliset erot eivät ol-

leet tilastollisesti merkitseviä. Kuitenkin tietokoneavusteisen käsitekartta-

ryhmän oppijoiden asenteet tietokonetyöskentelyä kohtaan muuttuivat mer-

kitsevästi. 

Lim, Lee ja Grabowski (2008) tutkivat käsitekarttastrategioiden toimi-

vuutta ja vaikutuksia tiedon hankintaan, oppijoiden itseohjautuvuustaitoihin 

sekä tiedon tuottamisen tasoon. He vertailivat osa-aikaisten ja täyspäiväopis-

kelijoiden (N=124) sekä asiantuntijoiden tuottamia käsitekarttoja. Opiskelijat 

olivat suorittamassa joko tilastotieteen opintojaksoa ja informaatiotieteen ja 

teknologian (IST) opintojaksoa. Tilastotieteen kurssi oli avoin kaikille yli-

opisto-opiskelijoille, ja siihen valikoitui sekä sosiologian että tekniikan alan 

opiskelijoita. He satunnaistivat opiskelijat kolmeen käsitekarttojen laadinta-

ryhmään. Lisäksi kukin ryhmä jaettiin itseohjautuvan oppimisen (self-

regulated learning, SRL) taitojen perusteella korkean ja matalan tason ryh-

miin. Tulosten mukaan kokopäiväopiskelijat erosivat merkitsevästi asiantun-

tijoiden käsitekarttaryhmästä ja korkean itseohjautuvuuden opiskelijat erosi-

vat merkitsevästi matalan tason ryhmän opiskelijoista kaikilla arviointialueil-

la faktuaalisen tiedon ja käsitteellisen tiedon suhteen. Täyspäiväopiskelijoi-

den käsitekartat olivat vaikuttavampia kuin asiantuntijoiden käsitekartat tie-

donhankinnan osalta. Toisaalta osa-aikaiset opiskelijat eivät suoriutuneet 

tehtävistä asiantuntijoita paremmin. 

Chen (2008) tutki verkkopohjaisten ontologiaperustaisten käsitekarttojen 

käytön mahdollisuuksia henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa. Onto-

logialla hän tarkoitti tietoa kuvaavia, hierarkkisesti rakentuneita käsitekartto-

ja. Chenin mukaan skeemat, tietorakenteet, tuottivat korkealaatuista oppimis-

ta. Lisäksi tilastollisesti tarkasteltuna verkkopohjainen työskentely tuki käsi-

tekartan laatimista ja auttoi henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa. 

Riskinä tutkija näki oppijan kognitiivisen ylikuormituksen (overload) vähe-

nemisen eli oppija näytti oppivan kurssimateriaaleista vain sen, mikä vastasi 

hänen yksilöllistä tietotasoaan. 

Hayn, Kehoen, Miguelin, Hatzipanagosin, Kinchinin, Keevilin ja Lygo-

Parkerin (2008, 1037�1056) lääketieteen opiskelijoiden e-oppimista arvioi-

vassa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään opiskelijoiden ymmärrystä ja ym-

märryksen kehittymistä lääketieteen kuvantamismenetelmistä (MRI, magne-

tic resonance imaging). Tarkoituksena oli arvioida oppimisen laatua käsite-

karttojen käsitteiden ja käsiterakenteiden muutosten avulla ennen ja jälkeen 

opintojakson. Vapaaehtoiset kolmannen vuoden lääketieteen opiskelijat 

(N=6) käyttivät oppimisensa seuraamisessa parannettua käsitekarttaa. Kartto-

jen analyysin avulla tutkijat tunnistivat opiskelijoiden rutiinioppimisen tasoja, 

joissa ilmeni eritasoista käsitteiden ja asioiden väärin ymmärtämistä. Tutki-
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joiden mukaan opiskelijoiden esiymmärryksen kartoittaminen on erittäin 

tärkeää merkityksellisen oppimisen aikaan saamisessa.  

Murtosen väitöstutkimukseen liittyneessä Murtosen ja Merenluodon 

(2001) tapaustutkimuksessa selvitettiin yliopisto-opiskelijoiden (N=31) ko-

kemia vaikeuksia metodiopinnoissa. Haastattelutilanteessa aiheesta tutkimus 

piirrettiin käsitekartat ja niiden perusteella kahden vaikeuksia kokeneen no-

viisiopiskelijan käsitys tutkimuksesta oli paljon hajanaisempi kuin kahden 

pidemmälle edenneen opiskelijan ja kahden ammattitutkijan. Murtosen ja 

Merenluodon (2001, 391�398) mukaan käsitekartoista voitiin seurata käsit-

teiden muuntumista, lisäämistä, ryhmittymistä ja poisjättämistä sekä käsittei-

den välisten linkkien muutoksia.  

Käsitteellistä oppimista on tutkittu Suomessa paljon ala- ja yläluokkalai-

sia oppijoita koskevissa väitöstutkimuksissa ja erityisesti matematiikan ja 

luonnontieteiden käsitteiden oppimisessa. Nevanpään (2005) tutkimus käsit-

teli suomalaisten seitsemäsluokkalaisten (N=415) ja yhdeksäsluokkalaisten 

(N=45) käsityksiä ilmaston lämpenemisestä. Hän käytti käsitteellisen muu-

toksen arvioinnissa kirjoitelmia ja monivalintakysymyksiä. Tulosten perus-

teella seitsemäsluokkalaisten virheellisten tietojen ja käsitysten määrä väheni 

opintojaksojen aikana, joskin jotkut virheelliset käsitykset näyttivät olevan 

varsin pysyviä, kuten esimerkiksi ilmastonlämpenemisen ja otsonikadon 

kausaalinen suhde. Yhdeksäsluokkalaisten käsityksisssä oli enemmän viittei-

tä ilmiön luonnontieteellisestä seltyksestä. Hän näki erittäin merkityksellisenä 

oppilaiden käsitysten ja ajatuksien näkyväksi tekemistä opettajan oikeanlai-

sen tuen mahdollistamisessa. (Nevanpää 2005, 83�86.) Sormunen (2004) 

tutki seitsemäsluokkalaisten (N=18) tietoon ja tietämiseen liittyviä käsityksiä 

luonnontieteiden opiskelun yhteydessä. Oppilaiden tietoon ja tietämykseen 

liittyviä käsityksiä arvioitiin kartoittamalla kuinka he perustelevat tietoa ja 

tietämistään fysiikan ja kemian opiskelukokonaisuuden aineen rakenne- ja 

olo-muotomuutoksia. Tapaustutkimuksen havainnot ja tulokset osoittavat, 

että epistemologiset kognitiot ovat metakognitioista erillisiä metatietämyksen 

osa-alueita. (Sormunen 2004, 223�224.)  

Kärkkäinen (2004) tarkasteli Vee-heuristiikan sekä käsitekarttojen käyt-

töä biologian opetuksen ja oppimisen arvioinnin ja laadun kehittämisen väli-

neenä. Hänen tavoitteenaan oli kuvata kahdeksasluokkalaisten (N=92) ajatte-

lu- ja ongelmanratkaisuprosessia käsitteellisen ja menetelmällisen tiedon ja 

ymmärryksen osalta oppimisprosessin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivai-

heessa. Vee-heuristiikka paljasti oppilaiden propositionaalista että proseduaa-

lista tietoa eli mitä ja miten tiedettiin. Vee-heuristiikan kysymykset ohjasivat 

tarkkailemaan omaa oppimista, ja oppilaalla oli tunne itsenäisyydestä. Vee-

heuristiikan arvoperusteluilla oli merkitystä oppimisprojektiin sitoutumisessa 

sekä opitun merkityksellisyyskokemuksissa. Käsitekartoissa havainnollistu-
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vat käsitteiden hierarkia sekä talvisen luonnon ekosysteemin vuorovaikutus- 

ja riippuvuussuhteet. (Kärkkäinen 2004, 63�145.) Ahoranta (2004) on tutki-

nut oppimisen laatua ja 4�6-luokkalaisten oppijoiden käsitteellistä muutosta 

parannetuilla käsitekaroilla ja Vee-heuristiikoilla. Tutkittavana ryhmänä 

(N=40) oli kaksi oppilasryhmää, jossa kummassakin oli 20 oppilasta. Hänen 

mukaansa oppijoiden ajattelua ja oppimista voitiin seurata ja edistää käsite-

karttojen ja Vee-heuristiikkojen avulla. Tutkimuksen ansiona hän näki sen, 

että oppilaat saattoivat havainnollisesti nähdä, miten paljon käsitteiden ja 

propositioiden määrät lisääntyivät tutkimuksen aikana. Kuitenkin oppijat 

tuottivat niissä vain osan oppimastaan. Ansiona Ahoranta (2004, 214) piti 

myös sitä, että nämä välineet soveltuvat kaikenlaisille oppijoille ja tuottavat 

vahvistusta oppijan omalle käsitykselle oppimisestaan.  

Kankkusen (1999, 234�235) tutkimus käsitteli ala-asteikäisten oppijoi-

den (N=23) opittujen käsitteiden merkityksen ymmärtämistä sekä ajattelura-

kenteiden analyysia käsitekarttamenetelmän avulla. Hänen saamansa tulokset 

osoittivat, että käsitekartat lisäsivät oppijoiden oppimien käsitteiden merki-

tysten ymmärtämistä ja oppimaan oppimisen edellytyksiä. Kun käsitekartan 

elementit – käsitteet ja linkki-ilmaukset – purettiin arviointia varten proposi-

tioiksi eli arvo- ja tietoväitteiksi, niiden sisältämän tiedon pohjalta, niin ne 

antoivat tutkijaopettajalle yhteenvedon siitä, mitä osanottaja oli oppinut. 

Lisäksi niiden avulla voitiin arvioida. miten oppimisprosessi oli mahdollisesti 

tapahtunut. Hyvässä käsitekartassa näkyi oppijan kyky havaita asioiden yhte-

yksiä. Käsitekarttojen laatu oli Kankkusen mukaan helposti evaluoitavissa 

oppimisen yhteydessä. Karttojen laatu koostui oppimisen kannalta keskeisten 

käsitteiden merkityksen ymmärtämisenä ja rakenteiden hallintana. (Kankku-

nen 1999, 62.)  

Åhlbergin (1990a, 14) mukaan sisäiset representaatiot eli tietorakenteet 

voivat olla hyvin eritasoisia, kun ajatellaan maallikon, aloittelijan ja asiantun-

tijan käsityksiä ja ongelmanratkaisua jollain spesifillä tiedonalalla. Jokainen 

asiantuntija on aluksi ollut aloittelija omalla alallaan. Åhlbergin mukaan Chi, 

Glaser ja Farr (1988, 57�58) toivat esille asiantuntijan ja aloittelijan eroja 

siitä, miten asiantuntijoilla oli organisoitunut käsitteellisen ja menetelmälli-

sen tiedon kokonaisuus, jollaista ei ollut aloittelijalla. Åhlbergin ja Kaivolan 

(2006) mukaan käsitekarttojen avulla on luotavissa monimutkaisista ongel-

matilanteista yksityiskohdissaan täsmällinen esitys, jossa kuitenkin on selväs-

ti havaittavissa ja ymmärrettävissä myös kokonaisuus. Kestävän kehityksen 

teema on lähes aina monimutkainen, koska siinä on yhtä aikaa otettava huo-

mioon ja edistettävä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää 

kehitystä. Tämän vuoksi on tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja oppi-

misessa toimittava monitieteisesti, jopa uutta luovasti tieteiden ja tiedonalo-

jen rajat ylittäen (Åhlberg & Kaivola 2006, 74�83).  
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Aikaisemmissa tämän alan tutkimuksissa käytetty käsitteistö on kirjava. 

Mikäli käsitteellinen muutos ymmärretään Kuhnin (1962) määrittelemänä eli 

”käsitteet ovat sulautuneena teoreettisiin viitekehyksiinsä, paradigmoihin, 

mistä saadaan niiden merkitys ja kun paradigma muuttuu, tapahtuu myös 

käsitteellinen muutos ja käsitteen paradigmaan sulautunut merkitys muuttuu”, 

niin nykykäsitys käsitteellistä muutoksesta on jo erilainen. DiSessan (2002, 

31) mukaan irrallisten käsitteiden ja propositioiden liittäminen tosiinsa on jo 

käsitteellistä muutosta. Casen (1998, 759�761) mukaan kaikki oppiminen ja 

osaamisen lisääntyminen on osaamisen uudelleen järjestäytymistä ja käsit-

teellisten rakenteiden vähittäistä kehittymistä, mikä on hänen mukaansa kä-

sitteellistä muutosta. Vosniadoun ym. (2008) mukaan oppimisen prosessin 

kautta tapahtuu kolmenlaista käsitteellistä muutosta: uskomusten tarkistamis-

ta (belief revision), mentaalisten mallien muuttumista (mental model trans-

formation) ja käsitteen siirtymistä kategoriasta toiseen (categorical shift). 

Chin (2008) kuvaamien esimerkkien mukaan oppijalla voi olla opittavasta 

käsitteestä aikaisempaa tietoa - oikeaa tai väärää. Tällöin oppimisessa aikai-

semman tiedon pitäisi hävitä ja tilalle tulla uutta tietoa. Jos oppijalla on opit-

tavasta käsitteestä riittämätöntä tietoa, niin oppimisen kautta tietoja tulisi 

rikastaa. Jos oppijalla on tietoa, joka on ristiriidassa opittavan käsitteen kans-

sa � väärää tai väärin ymmärrettyä – niin oppiminen ei voi olla tiedon lisää-

mistä tai täydentämistä vaan vanhan väärin ymmärretyn tiedon vaihtamista 

uuteen oikeaan tietoon. Tästä on hänen mielestään kyse käsitteellisessä muu-

toksessa. Käsitteellistä muutosta käsittelevissä tutkimuksissa on tutkittu opis-

kelijoiden käsityksiä tai virhekäsityksiä, jotka olivat syntyneet arkikäsityksis-

tä (Vosniadou & Brewer 1992), käsitteellistä muutosta tukevia oppimisympä-

ristöjä, jollaisia tulosten mukaan on kokemuksellinen oppimisympäristö ja 

sen sosiokulttuuriset mahdollisuudet (Vosniadou, Ioannides, Dimitrako-

poulou & Papademetriou 2001; Vosniadou 2007) sekä teknologiaa hyödyntä-

viä oppimisympäristöjä käsitteellisen muutoksen tukemisessa (Bereiter & 

Scardamalia 2002; Vosniadou & Kollias 2003; Merenluoto 2005).  

Tutkimuksissa on arvioitu käsitekarttojen mahdollisuuksia tukea yksilöl-

listä käsitteellistä oppimista tai muutosta. Näiden tutkimusten mukaan käsite-

kartoista voitiin seurata käsitteiden muuntumista, lisäämistä, ryhmittymistä ja 

poisjättämistä sekä käsitteiden välisten linkkien muutoksia. (Kankkunen 

1999; Murtonen & Merenluoto 2001; Ahoranta 2004, Hay & al. 2008.) Käsi-

tekarttoja käyttäneiden oppimistulokset olivat parempia kuin tavanomaisen 

opetusmetodiryhmän oppimistulokset (Erdogan 2008). Käsitekartat ovat uusi 

sovellutus oppimisen tutkimuksessa, ja niiden avulla voidaan arvioida oppi-

misen laatua (Hay 2007; Lim, Lee & Grabowski 2008). Käsitekarttojen käyt-

tö on hyödyllistä myös henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa (Chen 

2008). Oppimisen arvioinnissa oli käytetty myös kognitiivisia karttoja (Lour-



53

del, Gondran, Laforest, Debray ja Brodhag 2007) sekä kirjoitelmia ja moni-

valintatehtäviä (Nevanpää 2005). Lisäksi on tutkittu opiskelijoiden ymmär-

rystä käsitteellisen tiedon ja ongelmanratkaisuprosessin osalta (Kärkkäinen 

2004). Jorgensenin (2000) tutkimuksessa arvioitiin fysioterapeuttien käsityk-

siä kehosta ja terveydestä.  

Oppimisen ja yhteisen tiedonrakentamisen suhdetta on tarkasteltu monis-

sa tutkimuksissa ja käsitteinä tuodaan tutkimuksissa esille yhteisöllinen tie-

donrakentaminen (Strijbos & Fischer 2007), jaetun ymmärryksen rakentami-

nen (Järvelä & Häkkinen 2002; Järvelä 2004), yhteisöllinen oppiminen (Ar-

vaja & al. 2003), jaettu tieto ja tiedon kokoamisen (Weinberger & al. 2007). 

Järvelän (2004) mukaan yhteisöllinen oppiminen voi parhaimmillaan olla 

jaetun ymmärryksen rakentamista. Weinberg ym. (2007) mukaan yhteisölli-

nen oppiminen on oppijoiden yhteistoimintaa siitä, miten sosiaalinen interak-

tio vaikuttaa tiedonrakentamiseen. Bereiter ja Scardamalia (2003) erottavat 

toisistaan kolme erilaista tiedonkäsittelyn tasoa: tahaton oppiminen, tietoinen 

oppiminen ja tiedon rakentaminen.  

Scardamalian (2002, 2) mukaan oppimista voidaan pitää tiedonrakenta-

misena, joka on kollektiivista toimintaa kulttuurisen tietämyksen tuottami-

seksi, vakiinnuttamiseksi tai muuntamiseksi. Hänen mukaansa yhteinen tie-

donrakentaminen on myös käsitteellistä eli yhteisen käsityksen rakentamista. 

Käsitteiden ja niiden merkityksen oppiminen on tutkijoiden mukaan aina 

sidoksissa kontekstiin, jossa niitä määritellään. Lisäksi käsitteet tulevat tar-

koiksi vasta suhteessa muihin käsitteisiin tietyn teorian osina. Tällöin tietyssä 

kontekstissa tai teoriassa määriteltyjä käsitteitä ei voida tämän perusteella 

ymmärtää samalla tavalla jossain toisessa kontekstissa tai teoriassa. Bereite-

rille (2002, 259) tiedonrakentaminen ei ole oppimista vaan tieteellisille tut-

kimusryhmille luonteenomainen tapa työskennellä kulttuuritiedon tuottami-

seksi ja kohdistuu erilaisten käsitteellisten luomusten keksimiseen, kehittämi-

seen ja rakentamiseen. 

Yhteistä tiedonrakentamista käsittelevissä tutkimuksissa todettiin, että 

korkeatasoinen tiedonrakentaminen mahdollistui tilanteessa, jossa toimijoilla 

oli tasavertaiset roolit ja jossa oppimistehtävä oli muotoiltu tukemaan kriitti-

siä perusteluja ja argumentointia (Arvaja & al. 2003). Tiedonrakentamiseen 

kuului yhteisöllinen ja yhteinen, tiettyyn aiheeseen fokusoiva syvä yhteis-

ymmärrys, joka oli luotu interaktiivisen, vastavuoroisen keskustelun, kysy-

mysten ja dialogin kautta (Scardamalia & Bereiter 2006). Tällöin oli mahdol-

lisuus myös tiedonluomiseen (Nonaka & Takeuchi 1995; Nonaka, Toyama & 

Konno 2000). Myös teknologia ympäristö saattoi tukea tiedonrakentamista, 

mikäli onnistuttiin luomaan tilanne, joka houkuttelee tehokkaaseen vuorovai-

kutukseen, niin yhteisöllinen oppiminen oli jaetun ymmärryksen rakentamista 

ja luomista (Bereiter & Scardamalia 2006; Järvelä & Häkkinen 2002; Järvelä 
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2004). Tutkimusten mukaan yhteisöllistä oppimista tulisi arvioida monitie-

teellisesti (Strijbos & Fischer 2007) eikä rajoittua pelkkään kvantitatiivisen 

tarkasteluun (Weinberger, Stegmann & Fischer 2007)  

Käsitteellinen oppiminen ja tiedonrakentaminen liittyvät molemmat kon-

struktiiviseen oppimisteoriaan, mutta missään edellä kuvatuissa tutkimuksis-

sa ei ole esitetty yksilö- ja sosiokonstruktivismia yhdistävää integroivaa op-

pimisen teoriaa. Seuraavaan kuvioon (kuvio 8) on koottu tutkimuksen eheyt-

täviä näkökulmia yksilölliseen ja yhteiseen oppimiseen.  

Kuvio 8. Näkökulmia yksilölliseen ja yhteiseen oppimiseen.  
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2.2 Onnistunut ikääntyminen esimerkki-ilmiönä 

Valitsin onnistunut ikääntyminen -käsitteen oppimisen tarkastelun esimerkki-

ilmiöksi, koska se oli Coping at Home -tutkimushankkeen onnistunut omais-

hoitajuus -käsitteen perustana ja siten yksi sen ydinkäsitteistä. Mainittuun 

tutkimushankkeeseen oli integroitu tutkimuksessa tarkasteltava Ikääntyvien 

ihmisten fysioterapia -opintojakso. Onnistunut ikääntyminen on yhteiskun-

nallisesti ajankohtainen ja keskeinen ilmiö, joka on esillä myös Suomen kan-

sallisessa kestävän kehityksen uusimmassa strategiassa. Siinä visioina ovat 

ikääntyvän väestön hyvinvointi, ikääntyvän väestön toimintakyvyn vahvis-

taminen, ikääntyvien hoivantarpeen myöhentäminen ja palvelujen kohdenta-

minen hoivatarpeen mukaisesti. (Valtioneuvosto 2006, 22, 87.) Tutkimukses-

sa onnistuneen ikääntymisen ymmärtäminen liittyy fysioterapian asiantunti-

juuden kontekstiin. Hyvää ja tavoiteltavaa ikääntymistä on määritelty kirjalli-

suudessa monin eri tavoin, mutta onnistunut ikääntyminen (successful aging, 

ageing) -käsitteen määrittelystä käydään edelleen väittelyä. Hyvän vanhuu-

den olemusta on pyritty 1950�60-luvulta lähtien lähestymään elämään tyyty-

väisyyden (life satisfaction) käsitteellä. Elämään tyytyväisyyden elementteinä 

on tuotu esiin elämänhalu, periksi antamattomuus ja rohkeus, halu ottaa vas-

tuu omasta elämästään, tunne siitä, että on saavuttanut mitä on halunnut, 

arvostaa itseään ihmisenä sekä on optimistinen ja näkee toivoa vielä edessä.  

Moody (2002, 2005) on kritisoinut onnistuneen ikääntymisen käsitettä. 

Hän tarkastelee onnistuneen ikääntymisen ja tietoisen ikääntymisen (conci-

uos ageing) käsitteiden suhdetta. Moodyn (2002) mukaan tietoisen ikäänty-

misen holistinen näkökulma ei ole välttämätön useimmille ihmisille. Tietoi-

nen ikääntyminen edustaa yhtä polkua, joka ei ole tyypillinen malli hallita 

myöhäisen iän haasteita. Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi ei edellytä 

tietoisuuden olemassaoloa. Tällöin voi ikääntyä onnistuneesti vaikkakaan ei 

tietoisesti. Laslettin (1996) mukaan ihmisen elämänkulku käsittää neljä vai-

hetta, jotka eivät välttämättä määräydy kronologisen iän perusteella. Ensim-

mäinen ikä viittaa lapsuuteen, muista riippuvuuteen, sosialisaatioon ja kou-

lunkäyntiin. Toinen ikä on työssäkäynnin, kodin perustamisen, avioliiton ja 

lasten kasvatuksen aikaa. Kolmas ikä on työnjätön ja lasten kotoa lähtemisen 

aikaa. Neljäs ikä merkitsee varsinaista vanhuutta: muista riippuvuutta ja hoi-

don tarpeen lisääntymistä sekä raihnaisuutta, joka vähitellen johtaa kuole-

maan. (Laslett 1996, 99�122.) Laslettin mukaan kolmannessa iässä ihminen 

on vapaa tyydyttämään omia persoonallisia pyrkimyksiään ja tarpeitaan esi-

merkiksi sen vuoksi, että on eläkkeellä ja vapaana työelämästä. 

Koskinen (2004, 40) tuo esiin käsitteen hyvän elämän saavuttaminen

(achieving the good life). Teoreettisesti onnistuneen ikääntymisen -käsitettä 

on kehitelty vasta viime vuosien aikana (Rowe & Kahn 1998ab; Hooyman & 
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Kayak 1999, 171�173). Jylhän (2000) mukaan käsitettä ovat määritelleet 

monet eri tieteen alojen tutkijat, kuten sosiaalipsykologit, terveystutkijat, 

sosiologit ja sosiaalipolitiikan tutkijat. Landefeld (2003, 421) näki korkealaa-

tuisen terveydenhuollon onnistuneen ikääntymisen tuottajana. Hän liitti käsit-

teeseen pidentyneen eliniän, laajentuneen viisauden, ylläpidetyn toimintaky-

vyn ja vähentyneen kärsimyksen. Nykykäsityksen mukaisen onnistuneen 

vanhenemisen edellytyksiä ovat hyvä fyysinen terveys ja toimintakyky, kog-

nitiiviset toiminnot – ongelmanratkaisukyky, käsitteellistäminen, kielellinen 

kyky – ja se, että ihminen on kiinni yhteiskunnassa (sosiaaliset verkostot, 

mielekäs toiminta). Kaikkien kolmen kriteerin tulee täyttyä samanaikaisesti 

(Koskinen 2004, 40). Rowen ja Kahnin (1998) mallissa (kuvio 9) on nähtä-

vissä jako psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen osa-alueeseen. 

Kuvio 9. Onnistuneen ikääntymisen osatekijät (Components of Successful 

Aging) Rowen ja Kahnin (1998a, 39) mukaan. 

Suutaman (2007) mukaan Peckin (1956) ja Eriksonin (1956) esittämät van-

huuden kehitystehtävät ovat pitkälti onnistuneen ikääntymisen elementtejä. 

Nämä ilmenevät tunteena sosiaalisen aseman saavuttamisesta ja itsearvostuk-

sesta, joka ei ole sidoksissa työelämään, kykynä saada tyydytystä toiminnois-

ta, jotka eivät ole riippuvaisia ruumiillisesta hyvinvoinnista sekä oman elä-

män päättymisen hyväksymisenä, jossa ilmenee halu huolehtia jälkeenjäävien 

hyvinvoinnista ja iloita heidän elämästään. Ikääntyneitten omat arviot hyvän 

vanhuuden tuottavista asioista ovat tärkeitä voimavarojen kartoittamisessa. 

(Cherry & Palmore 2008, 849�850.) Karisto ja Konttinen (2004ab, 162) 

esittävät haastattelututkimuksensa pohjalta ikääntyvien eläkeikään liittyviä 

hyvän vanhenemisen peruselementtejä. Terveys koettiin elämäntyylin jatku-

vuuden ehdoksi. Eläkeikään liittyvät unelmat sen sijaan eivät ankkuroituneet 
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yhtä voimakkaasti terveyden mahdollistamaan elämään, vaan ne liittyivät 

maisemanvaihdoksiin, matkusteluun ja vapaa-aikaan liittyvät haaveet. Ympä-

ristö koettiin merkityksellisenä. Tärkeitä paikkoja olivat esimerkiksi luonto, 

kesämökki ja synnyinkodin sauna, vapaa-ajan harrastamisen paikat, erilaisten 

kerhojen ja seurakuntien tilat. Jyrkämän (1995, 196) tutkimuksen mukaan 

ikääntyneet haastateltavat arvioivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi asioiksi hy-

vän terveyden ja kohtuullisen toimeentulon. Sitten seuraavat myönteinen 

elämänasenne ja ihmissuhteet. Muita vaikuttavia tekijöinä ovat perhe, aktiivi-

suus, kunnollinen asunto ja uskonto. Moodyn (1998, 79, 93) mukaan tarvi-

taan entistä enemmän tietoa esimerkiksi sosiaalisten kontaktien merkityksel-

lisyyden vaikutuksesta elämänlaatuun eikä niinkään sosiaalisten kontaktien 

lukumäärästä. Elämänvaiheet ovat yhä enemmän irti iästä ja se antaa mahdol-

lisuuden erilaisiin valintoihin. Moni ikääntyvä voi tänä päivänä toteuttaa 

unelmiaan opiskelemalla uutta tutkintoa tai luomalla uusia ihmissuhteita 

(Moody 2005, 1). 

Lawton (1983) on muotoillut neliosaisen mallin hyvästä elämästä van-

huudessa (vrt. Åhlberg 1997). Malliin sisältyvät seuraavat ulottuvuudet: 

kompetentti käyttäytyminen, psyykkinen hyvinvointi, koettu elämisenlaatu ja 

objektiivisen ympäristön positiiviset ominaisuudet. Käyttäytymisen kompe-

tenssi tarkoittaa, että ikääntyneen ihmisen terveys ja toimintakyky ovat tallel-

la, hänellä on runsaasti tietoja ja taitoja toimia itsenäisenä aikuisena kansalai-

sena ja hän kykenee vuorovaikutukseen muiden kanssa. Psyykkisesti ikään-

tynyt ihminen voi hyvin, jos hän ei ole masentunut, jos hän ei koe elämäntus-

kaa ja jos hän ei ole taipuvainen jatkuvaan pessimismiin. Koettu elämisen 

laatu eli hyvinvoinnin kokemuksellinen ulottuvuus tarkoittaa ikääntyvän 

ihmisen arvioita erilaisista elämänalueista, kuten perheestä, ystävistä, toimin-

nasta, työstä, tuloista ja asumisesta. Lawtonin (1983) mielestä hyvän vanhuu-

den tärkeä kriteeri on ikääntyvän ihmisen omien valintojen ja toiminnan sekä 

ympäristön suomien edellytysten tasapainoinen suhde. Inui (2003) kritisoi 

biopsykososiaalisia malleja siitä, etteivät ne tuoneet tarpeeksi esille ekologis-

ta vaikutusta. Hänen mukaansa tarvitaan integroitua mallia, jossa otetaan 

henkisen (mental), fyysisen (physical), sosiaalisen (social), hengellisen (spiri-

tual) ja taloudellisen (economic) näkökulman lisäksi myös huomioon terveys 

(health), sitä määrittävät tekijät sekä ympäristö (environment). Ympäristön 

Inui määrittelee sosiaalisena (social), fyysisenä (physical) sekä geneettisenä 

(genetic). (Inui 2003, 391�392.)  

Glass (2003, 381�382) on Moodyn (2002, 2005) ohella kritisoinut onnis-

tuneen ikääntymisen käsitteen määrittelyn monimuotoisuutta. Hänen mieles-

tään määrittelyissä puhutaan terveydestä ja pitkäikäisyydestä, myöhäisen iän 

hyvästä elämästä (the good life in late-life), johon liittyy kognitiivinen, sosi-

aalinen ja emotionaalinen toimintakyky. Glass on tuonut esille ikääntyvän 
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omien käsitysten merkityksen, sen, miten arvokkaana ikääntyvä ihminen 

kokee oman elämän laatunsa ja kuolemansa. Glass viittaa myös Rowen ja 

Kahnin määritelmään onnistuneesta ikääntymisestä. Hänen mukaansa nämä 

tutkijat pitävät onnistunutta ikääntymistä parempana kuin tavallista ikäänty-

mistä, joka usein nähdään terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta. Glass 

pitää onnistuneen ikääntyminen -käsitettä joltain osin jopa vaarallisena, ikään 

kuin se lupaisi jotain poikkeuksellista, ja tavallinen ikääntyminen edustaisi 

epäonnistumista.  

Monista onnistunutta ikääntymistä käsittelevistä tutkimuksista nousee 

esiin yksilön toimintaan, toimintakykyyn ja sen edellytyksiin sekä ympäris-

töön liittyviä näkökulmia (Rowe & Kahn 1998ab, Hooyman & Kayaki 1999, 

Inui 2003, Koskinen 2004). Myös Kestävän kehityksen kansallisessa koko-

naisarviossa (Ympäristöministeriö 2003, 131�134) terveyttä oleellisempana 

elämänlaadun perustana pidetään yksilöllistä toimintakykyä. Ihmisten itsensä 

kokeman terveyden lisäksi terveyden kulmakivenä mainitaan elämän hallinta, 

jota voivat heikentää yksilöön liittyvät tekijät tai ulkoiset olosuhteet. Pohjo-

lainen (2004) on arvioinut toimintakyvyn merkitystä ikääntyneelle. Kapeassa 

merkityksessä toimintakyvyllä tarkoitetaan eri elimien ja elinjärjestelmien tai 

jopa solun toimintakykyä. Kun taas laajimmillaan toimintakyky ymmärretään 

koko elimistön fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintana, joka tapah-

tuu tietyssä elinympäristössä. Lisäksi toimintakyky voidaan ymmärtää ylei-

senä toimintakykynä tai toimintakykynä suhteessa johonkin esimerkiksi hen-

kilön kykynä selviytyä päivittäisistä askareistaan. Koska vanhenemisen 

yleensä ajatellaan heikentävän toimintakykyä, niin sitä voidaan tarkastella 

myös toiminnanvajauden kautta. Silloin toiminnanvajaus määritellään vai-

keudeksi selviytyä sosiaalista rooleista ja arkipäivän askareista fyysisen tai 

psyykkisen syyn takia. Usein toimintakykytutkimuksien teoreettisena perus-

tana ovat olleet mallit, joissa toiminnanvajaus on nähty sairaudesta tai vam-

masta johtuvana yksilön ominaisuutena.  

Riklin ja Jonesin (1999) esittämässä ikääntyneiden toimintakykyä ar-

vioivassa mallissa lähtökohtana on yhteys fysiologisten parametrien, elimis-

tön perustoimintojen ja päivittäisten toimintojen välillä. Heidän mukaansa 

arkiaskareista selviytymiseen tarvitaan tiettyjä perustoimintoja eli kävelyä, 

portaiden nousua, tuolilta nousua, jotka taas puolestaan vaativat riittävää 

fysiologista kapasiteettia, kuten lihasvoimaa, kestävyyttä, nopeutta, notkeutta 

ja tasapainoa. Ikääntyvän ihmisen mahdollisimman hyvä, optimaalinen fyy-

sinen toimintakyky muodostaa perustan aktiiviselle ja mielekkäälle elämälle. 

(Rikli & Jones 1999, 132�133.) Bäckmandin (2006, 7�8) mukaan liikkumi-

nen auttaa ylläpitämään yleistä fyysistä toimintakykyä ja psyykkistä hyvin-

vointia, mutta lisäksi sillä on suoraa merkitystä myös sairauksien ehkäisyssä. 

Sosiaalinen toimintakyky käsitteenä on vaikeasti määriteltävissä sen moni-
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kerroksisuuden ja moniulotteisuuden vuoksi. Sosiaalinen toimintakyky tar-

koittaa ihmisen edellytyksiä suoriutua elämässä toisten ihmisten kanssa, 

perheessä, työ- ja muissa yhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa. Sosiaalinen 

toimintakyky ilmaisee yksilön kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista sekä 

kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä ja edellyttää toteutuakseen 

myös fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. (Suutama, Salminen & Ruoppila 

1988.)

Ryhmittelemällä hyvään ja tavoiteltavaan ikääntymiseen liittyvien tutki-

musten näkökulmia uudelleen, kuvasin onnistunutta ikääntymistä prosessina, 

jonka toimintaedellytyksinä voitiin nähdä henkilön toimintakyky sekä yhtei-

sön ja yhteiskunnan toiminta kestävän kehityksen ulottuvuuksina. Prosessin 

tulokseksi ja tavoitteiksi määrittelin eri tutkijoita soveltaen ikääntyvän hyvän 

elämän, elämän laadun, tyytyväisyyden ja onnellisuuden. (Kuvio 10.) 

Kuvio 10. Onnistuneen ikääntymisen prosessimalli. 
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2.3 Tutkimuksen viitekehyksen kokoava tarkastelu 

Edellä esitetyn teoreettisen tarkastelun pohjalta tutkimuksen ontologisena 

perustana on käsitys maailmasta holistisena systeeminä ja eheyttävä kriittisen 

tieteellisen realistinen käsitys ihmisestä. Epistemologisena perustana on yksi-

lö- ja sosiokonstruktiivinen tiedonkäsitys, jossa tietoa rakennetaan ja luodaan 

ihmisten havainnoinnin ja ajattelun kautta, konstruoiden. Tarkastelun laajana 

kehyksenä on kestävää kehitystä edistävä eheyttävä kasvatus. Tutkimuksessa 

kestävää kehitystä edistävästä eheyttävästä kasvatuksesta on rakennettu ke-

hystekijä, joka tarjoaa peilauspinnan tutkimuksen yksilöllisille ja yhteisille 

käsitteellisille oppimisprosesseille ja niiden kautta fysioterapeuttiopiskelijoi-

den kompetenssien kehittymiselle.  

Kestävä kehitys ymmärretään laajana ekologisen, sosiaalisen, kulttuuri-

sen ja taloudellisen kestävän kehityksen kokonaisuutena. Kulttuurisen kestä-

vän kehityksen näkökulmana ovat kestävää kehitystä edistävän eheyttävän 

kasvatuksen näkökulmat, joita edustavavat korkealaatuisen oppimisen työka-

lut – parannetut käsitekartat. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys 

ilmenee oppimisympäristönä olevan tutkimushankkeen tavoitteissa, joissa 

ikääntyvän kotona asumista ja sen kautta laitoshoidon myöhentämistä tuetaan 

fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjauksen keinoin. Ekologinen näkökulma il-

menee palvelujen tuottamisena asiakkaiden kotiin, jolloin kuljetustarve ja sitä 

kautta liikenteen ympäristövaikutukset vähenevät. Åhlbergin (2005) määritte-

lemät poliittinen (esimerkiksi opetussuunnitelmien noudattaminen) ja tervey-

dellinen (esimerkiksi terveyden ylläpitämien) kestävä kehitys liittyvät opinto-

jakson tavoitteisiin ja toteuttamiseen.  

Asiantuntijuus ja siihen liittyvät kompetenssit kehittyvät oppimisen kaut-

ta. Tutkimuksessa kompetenssit kohdentuvat ymmärtämiseen, jaettuun asian-

tuntijuuteen ja kestäviin arvoihin. Tarkastelen fysioterapian kompetenssien 

kehittymistä eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kolmen kompetenssin 

� itsensä kehittämisen, vuorovaikutusosaamisen ja eettisen osaamisen � nä-

kökulmista. Olen peilannut teoreettisessa tarkastelussa näitä kompetensseja 

Sengen (1994) ja Gardnerin (2006) tulevaisuuden osaamisen näkökulmiin 

sekä korkealaatuisen oppimisen tavoitteisiin. Itsensä kehittäminen (learning 

competence) liittyy oman alan tietoperustan ymmärtämiseen ja rakentamiseen 

suhteessa onnistunut ikääntyminen -käsitteeseen fysioterapia-asiantuntijuu-

den kontekstissa. Siihen liittyvät sekä yksilölliset että yhteisölliset näkökul-

mat, uutta luova kriittisyys, systeeminen eli holistinen ajattelu ja eri näkö-

kulmien integraatio, jossa onnistunut ikääntyminen ymmärretään laajana 

yhteiskunnallisen ja yksilöllisen näkökulman sisältävänä prosessina. Vuoro-

vaikutusosaaminen (communication and social competence) liittyy yksilön ja 
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yhteisön vuorovaikutusta tiedonrakentamisessa korostavaan osallistumiseen 

ja fysioterapian jaetun asiantuntijuuden kehittymiseen. Se painottaa oman 

työn perusteiden ja lähtökohtien analysoinnissa yhteisen ymmärryksen luo-

mista, yhteistä tiedonrakentamista ja uuden tiedon tuottamista. Eettinen 

osaaminen (ethical competence) liittyy kestävän kehityksen periaatteiden 

ymmärtämiseen oman alan arvoperustassa ja oman työn vastuulliseen ym-

märtämiseen koko yhteiskuntaa ja jopa ihmiskuntaa koskevana.  

Korkealaatuinen oppiminen edustaa Åhlbergin (2005) mukaan kriittisen 

tieteellisen realismin pragmaattista suuntausta. Tutkimuksessa oppimisen ja 

kompetenssien kehittymisen tarkastelun perustana ovat konstruktivistinen 

tietokäsitys, jossa oppiminen ymmärretään yksilö- ja sosiokonstruktivistisena 

käsitteellisenä oppimisena (Vosniadou 1994�2008; Biggs 1996; Bereiter 

2002; Scardamalia 2002; Åhlberg 2005) ja tilannesidonnaisena tiedonraken-

tamisena (Bereiter 2002; Scardamalia 2002; Åhlberg 2005). Korkealaatuisen 

oppimisen teoria korostaa käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostumista 

oppimisessa. Oppiminen nähdään tutkimuksessa asiantuntijan kompetenssien 

kehittymiseen liittyvänä, kestävää kehitystä edistävänä, eheyttävänä (Senge 

1994; Åhlberg 2005; Gardner 2006; Senge & al. 2006) ja reflektiivisenä 

oppimisena (Brookfield 1995; Boud & Walker 1998; Boud, Cohen & Samp-

son 1999; Boud 1999, 2000; Carr & Kemmis 1986, 2005). Siinä nähdään 

myös organisaation oppimisen (Schön 1991; Argyris 1991; Argyris & Schön 

1978), uudistavan eli transformatiivisen oppimisen (Mezirow 1996ab) ja 

tiedonluomisen näkökulmia (Nonaka & Takeuchi 1995; von Krogh, Ichijo & 

Nonaka 2000; Nonaka, Toyama & Konno 2000). Åhlbergia (2005) soveltaen 

todellisten oppimistarpeiden edellyttämiä uusia tietoja ja taitoja liitetään 

aikaisempiin ajattelu- ja toimintamalleihin.  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ammattikorkeakoulun mah-

dollisuuksia tukea kestävää kehitystä edistävää eheyttävää kasvatusta edistä-

mällä fysioterapeuttiopiskelijoiden korkealaatuista oppimista ja kompetenssi-

en kehittymistä työelämäläheisessä Coping at Home -tutkimushankkeessa. 

Olen arvioinut tutkimushankkeen kestävää kehitystä ja hyvinvointia edistäviä 

vaikutuksia Virtasen (2007) arviointikriteereillä. Kartoitan tutkimuksessani 

tutkittavien henkilöiden arkikäsityksiä, kehittyviä asiantuntijakäsityksiä opin-

tojakson ja yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen. Lisäksi tarkastelen opiskeli-

jaryhmien yhdessä luomia merkitystodellisuuksia ja yhdessä luomista, yhtei-

sen tiedonrakentamisen prosessia. Arvioin oppimista ja sen edistymistä sekä 

yhteistä tiedonrakentamista Åhlbergin (1988�2006) kestävää kehitystä edis-

tävän kasvatuksen korkealaatuisen oppimisen metakognitiivisilla työkaluilla, 

parannetuilla käsitekartoilla. Aikaisemmissa tutkimuksissa parannettuja käsi-

tekarttoja on käytetty yksilöllisen oppimisen ja käsitteellisen muutoksen 

arvioinnissa, mutta ei yhteisen tiedonrakentamisen tai yhteisen ymmärryksen 
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rakentumisen jäsentäjänä. Tutkimuksessa käsitteitä pidetään ajattelun perus-

yksiköinä. Yksiköt tulevat tarkoiksi vasta suhteessa muihin käsitteisiin tietyn 

teorian osina, jolloin on oleellista se, mihin muihin käsitteisiin ja miten käsite 

kulloinkin yhdistetään (Åhlberg 1990b, 21, 28; Vosniadou 1994, 46; Medin 

& Rips 2005). Tutkimuksen eheyttävää viitekehystä on jäsennelty kuviossa 

11.

Kuvio 11. Tutkimuksen viitekehyksen tarkentuminen. 
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3 Tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille ammattikorkeakoulun mahdolli-

suuksia tukea kestävää kehitystä edistävää eheyttävää kasvatusta ja fysiotera-

peuttiopiskelijoiden korkealaatuista oppimista osana kompetenssien kehitty-

mistä työelämäläheisessä Coping at Home -tutkimushankkeessa. Tutkimuk-

sessa pyritään seuraamaan oppimista ja sen edistymistä sekä yksilö- että 

ryhmätason parannetuilla käsitekartoilla sekä arvioimaan yhteisen CMap-

Tools-ohjelma-avusteisen tiedonrakentamisen vaikutuksia yksilön oppimi-

seen suhteessa onnistunut ikääntyminen -käsitteen ymmärtämiseen. 

Edellä esitetyn teoreettisen tarkastelun perusteella tutkimusongelmat ovat 

seuraavat: 

1. Minkä verran ja millaisia yksilöllisiä käsityksiä � käsitteitä, propositioita ja 

käsiterakenteita � opiskelijat tuottavat onnistunut ikääntyminen -käsitteestä  

a) ennen opintojaksoa ensimmäisillä parannetuilla käsitekartoilla?  

b) opintojakson jälkeen toisilla parannetuilla käsitekartoilla?  

c) yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen kolmansilla parannetuilla käsite-

kartoilla? 

2. Mitä tapahtuu yhteisessä tiedonrakentamisessa?  

a) Millainen on opiskelijaryhmän CMapTools-ohjelmistoa hyödyntävä 

yhteinen tiedonrakentamisen prosessi onnistunut ikääntyminen -

käsitteestä opintojakson jälkeen?  

b) Minkä verran ja millaisia käsitteitä, propositioita ja käsiterakenteita 

opiskelijaryhmät tuottavat yhteisesti laadittuun käsitekarttaan?  

c) Millaisia vaikutuksia yhteisellä tiedonrakentamisella on kolmansiin 

yksilöllisiin parannettuihin käsitekarttoihin? 

3. Mitä voidaan päätellä fysioterapian kompetenssien kehittymisestä 1. ja 2. 

tutkimusongelmien tulosten perusteella? 
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4 Menetelmät 

4.1 Design-eksperimentti 

Tutkimuksen kehyksenä on kestävää kehitystä edistävä eheyttävä kasvatus ja 

sen edistäminen. Siinä voidaan nähdä opettaja oman työnsä tutkijana ja kehit-

täjänä, koulun ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyö sekä sellaisten valmiuk-

sien kehittäminen, joita opiskelijat ja opettajat tarvitsevat yhteiskunnassa. 

Näitä ovat valmius ymmärtää asioiden laajoja yhteyksiä sekä valmius toimia 

aloitteellisesti ja luovasti. Tutkimuksessa opetus on integroitu aitoon työelä-

mäläheiseen tutkimushankkeeseen, jossa oppiminen toteutuu yksilöllisenä ja 

yhteisenä tutkivana projektina.  

Olen pyrkinyt metodologisissa valinnoissa eheyttävään lähestymista-

paan. Silvermanin (2006, 15) mukaan metodologialla tarkoitetaan tutkittavien 

tapausten, aineistonkeruun menetelmien, aineiston analyysimenetelmien ja 

tutkimuksen suunnittelun valintoja. Tutkimuksen metodologiaa ja metodeja 

voisi kuvata seuraavasti: tutkimus on eheyttävä tapaustutkimus, design-

eksperimentti, joka yhdistää sekä laadullisen että määrällisen tutkimusperin-

teen elementtejä. Tapaustutkimuksen valinnan perusteluna on se, että kysees-

sä on monimuotoinen tutkittavien henkilöiden ja ryhmän toiminta. Design-

tutkimus (design-research) ja design-eksperimentit perustuvat ajatukseen, että 

kasvatustiede on ihmisten oppimisen edistämistä koskeva suunnittelutiede 

insinööritieteiden tapaan. Tutkimusympäristönä ei ole laboratorio vaan aito 

luokkahuonetilanne (Brown 1992, 141). Sekä designtutkimus, että kestävää 

kehitystä edistävän kasvatuksen tutkimus, tuovat esille näkökulman, että 

opetus-opiskelu-oppimisprosessit ovat usein parhaimmillaan yksilöllisinä ja 

yhteisöllisinä tutkivina projekteina (Åhlberg 2004; Walker & Seymour 

2007). Tutkittavat henkilöt ja ryhmä ovat omia opiskelijoitani Ikääntyvien 

ihmisten fysioterapia -opintojaksolta. Kerään aineiston opintojakson oppimis-

tehtävinä ja analysoin sitä sisällönanalyysin, dialogin analyysin ja yksinker-

taisen tilastollisen analyysin avulla. Tutkimuksen suunnittelua, tarkastellun 

opintojakson toteutusta, aineistoa, sen keräämistä ja analyysia sekä näihin 

liittyviä valintoja kuvaan tarkemmin raportin myöhemmissä kappaleissa.  

Brown (1992, 141�143) ja Collins (1990, 4) määrittelivät ensimmäisinä 

designtutkimuksen käsitteitä. Collins ym. (2004) ovat kuvanneet designtut-

kimuksen periaatteita. Heidän mukaansa design-eksperimenteissä ollaan 

kiinnostuneita formatiivisen (opetuksen aikana tapahtuvan) oppimisen arvi-

oinnista tutkimuksen keinoin, jotta voitaisiin koetella ja parantaa olemassa 

olevia koulutuskäytänteitä. Tutkijoiden mukaan keskeisimmät tarpeet design-
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eksperimenttien ja design-tutkimuksen kehittämiselle olivat tarve kohdistaa 

huomio teoreettisiin kysymyksiin oppimisen luonteesta sen tosiasiallisessa 

kontekstissa eli todellisessa elämässä eikä tutkimuslaboratoriossa sekä tarve 

ylittää oppimiseen aikaisemmin liitetyt kapeat määritelmät. Näiden lisäksi oli 

tarve tuottaa tutkimuslöydöksiä formatiivisen arvioinnin pohjalta. Collins 

ym. (2004) ovat määritelleet pyrkimyksenään olevan kokonaisen opetuksen 

designtieteen (design science of education) luomisen (Collins & al. 2004, 

15�16). Haasteina he näkivät todellisen elämän monimuotoisuuden sekä 

monien väliin tulevien muuttujien kontrollointimahdollisuuksien puuttumi-

sen. Lisäksi haasteena oli mahdollisuus saada suunnaton määrä tietoa yhdis-

tettäessä etnografinen ja määrällinen tutkimusote designtutkimuksessa. Olen 

hahmotellut Brownia (1992, 142) soveltaen seuraavaan kuvioon mallin tut-

kimuksestani design-eksperimenttinä (kuvio 12). 

Kuvio 12. Tutkimuksen jäsentäminen design-eksperimenttinä Brownia 

(1996, 142) soveltaen.  
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4.2 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksen toteuttaminen sijoittuu vuosille 2006�2008. Tutkimuksen ete-

nemistä kuvaavia vaiheita on esitetty kuviossa 13. 

I Vaihe elokuu 2006

Opiskelijoiden arkikäsityksien kartoittaminen (ensimmäiset yksilölliset parannetut käsite-

kartat n=22) Aineiston alustava aineistolähtöinen analysointi 

II Vaihe syyskuu 2006 � lokakuu 2006 

Ikääntyvien ihmisten fysioterapia -opintojakson toteutus 

Coping at Home -tutkimushankkeessa

III Vaihe marraskuu 2006 – joulukuu 2006 

Opiskelijoiden käsityksien kartoittaminen opintojakson jälkeen 

(toiset yksilölliset parannetut käsitekartat n=22) 

Aineiston alustava analysointi 

IV Vaihe tammikuu 2007 

Yhteinen tiedonrakentaminen kahdessa ryhmässä (yhteiset käsitekartat n=2). 

Videotallenteen ja karttanauhurimateriaalin litteraattien 

auki kirjoittaminen ja alustava analysointi 

V Vaihe helmikuu 2007 � maaliskuu 2007 

Opiskelijoiden käsitysten kartoittaminen yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen 

(kolmannet yksilölliset parannetut käsitekartat n=22). Aineiston ryhmittely ja tutkittavien 

henkilöiden (n=12) valinta. Aineiston analysointi 

|

VI Vaihe huhtikuu 2007 � joulukuu 2007 

Aineiston tulkinta 

Tulosten alustava raportointi 

|

VII Vaihe tammikuu 2008 – marraskuu 2008 

Ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden oppimisen 

ja asiantuntijuuden kehittymisen kuvaaminen suhteessa onnistunut ikääntyminen -käsitteen 

ymmärtämiseen 

Kuvio 13. Tutkimuksen vaiheet. 
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Aineiston keruu toteutui vaiheittain elokuun 2006 ja maaliskuun 2007 välise-

nä aikana. Myös aineiston analysointi eteni vaiheittain. Viitekehyksen ko-

koaminen aloitettiin tutkimuksen alkuvaiheessa, ja sitä täsmennettiin koko 

tutkimusprosessin ajan.  

4.3 Tutkimusympäristönä LbD-toimintamallin oppimisympäristö 

Laurea-ammattikorkeakoulun strategiassa ammattikorkeakoulun kolme teh-

tävää, opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö, integroituivat 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Periaate toteutui 1990- ja 2000-luvun alussa hank-

keissa oppimisena. Pedagogista strategiaa toteutettaessa hankkeissa oppimi-

nen jalostui tutkivaksi oppimiseksi kehittämishankkeissa eli Learning by 

Developing (LbD) -toimintamalliksi. (Rauhala 2006, 12�13.) Hankkeistettu 

opetus toteuttaa Deweyn pedagogista periaatetta, jossa korostetaan oppilaan 

oppimista pedagogisen kokemuksen kautta ja jossa syntyy henkilökohtainen 

vuorovaikutussuhde elävään elämään. Kehittämispohjaisen oppimisen toi-

mintamalli perustuu opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden 

aitoon kumppanuuteen. Se sisältää ammatillisen osaamisen komponentit ja 

tiedonlajit: tutkittu tieto, kyvyissä ja taidoissa oleva tieto, eettinen tieto, ko-

kemustieto. Kehittämishanke nähdään oppimisympäristönä, jossa on läsnä 

työelämässä oleva tieto (knowledge in practice), siitä tutkimuksellisesti saatu 

tieto (knowledge of practice) ja sille tuotettava, uusi osaamistieto (knowledge 

for practice). Ne voidaan esittää myös kuvailevana, selittävänä ja uutta luo-

vana tietona. LbD mahdollistaa erilaisten osaajien yhdessä toimimisen tutki-

joina, kehittäjinä ja työvälineitä siirtävinä ja välittäjinä. Se muodostaa opiske-

lijan osaamisen näyttöalustan. Rauhala (2006, 10.) Kehittämispohjaisen op-

pimisen tuloksena ovat yksilön ja yhteisön oppiminen ja uuden osaamistie-

don rakentuminen sekä uudet innovaatiot tuotteina ja tuotteistettuna, toimin-

tamalleina tai työkulttuurina (Raij 2006, 18; 2007, 21�22).  

Kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallia on arvioitu kansainväli-

sen arviointiryhmän toimesta (Vyakarnam, Illes, Kolmos & Madritsch, 

2008). Tulosten mukaan mallin vahvuutena olivat opiskelijoiden itsenäisen 

ajattelun ja vastuullisuuden kehittyminen, kokemuksellisuus, parempi työllis-

tyvyys ja kokonaisnäkemyksellisyys. Arvioinnin perusteella myös opettajilla 

oli suuri luottamus toimintamallin oppimisprosessin mahdollisuuksiin tuottaa 

haluttua osaamista. Arviointi toi kuitenkin esille haasteita oppimisesta ja sen 

laadusta. Suurena haasteena oli opetussuunnitelma ja sen kehittäminen. Ar-

vioijien mukaan opetussuunnitelma tulisi sitoa tiiviimmin LbD-

toimintamalliin sekä koulutusohjelma- että opintojaksotasolla. Arvioijien 
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mielestä haasteena oli osaamisen, erityisesti projekti- ja hankeosaamisen sekä 

yhteisen oppimisen systemaattinen edistäminen. Lisäksi toteutusta tulisi ke-

hittää kriittisesti niin, että opetuksen ja itsenäisen oppimisen suhde olisi tar-

koituksenmukainen. Haasteena tuotiin myös esiin koko toimintamallin arvi-

ointi, ja siinä erityisesti oppijoiden motivaation, oppimisen ja arvioinnin 

arviointi. 

Tutkimusympäristönä oli Coping at Home -tutkimushanke. Se oli am-

mattikorkeakoulun, kaupungin ja yrityksen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena 

oli kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mukainen kotona asuvan ikäihmisten 

hyvinvoinnin edistäminen, onnistuneen omaishoitajuuden ja ikääntymisen 

tukeminen. Yksi tutkimushankkeen projekteista oli HyvinvointiTV, jossa 

ohjaus ja neuvonta tapahtuivat interaktiivisen television välityksellä. Fysiote-

rapeuttiopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisen Ikääntyvien ihmisten 

fysioterapia -opintojakson toteutus oli integroitu tähän tutkimushankkeeseen. 

Fysioterapeuttiopiskelijat toimivat televisio-ohjelmien sisällöntuottajina 

suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla ikääntyvien kotona asuvien 

omaishoitajien toimintakykyä tukevaa ohjelmaa. Coping at Home -

tutkimushanke oli Laurea-ammattikorkeakoulun hallinnoima. Sen tavoitteena 

oli väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaamiseksi kehittää tutki-

muksen avulla kuvalliseen vuorovaikutukseen perustuvia ohjaus- ja neuvon-

tapalveluja selvittämällä, ymmärtämällä, testaamalla ja arvioimalla ikäänty-

vän asiakkaan kuntoutus-, terveys-, ravitsemus-, mielenterveys- ja sosiaali-

palveluohjaukseen liittyviä prosesseja kotona asumisen mahdollistamiseksi. 

(Piirainen & Sarekoski 2008.) Tutkimushanke tuotti näyttöön perustuvaan 

tietoon pohjautuvan laajan ikäihmisten ennaltaehkäisevien palvelujen vali-

koiman. Onnistuneet palvelumuodot ja toimintatavat on tavoitteena ottaa 

projektin jälkeen käyttöön kaupungin eri palvelualueilla. Hankkeessa kehitet-

täviä malleja voidaan soveltaa myös muissa kunnissa. (Piirainen & Raij 

2006.)

Aloitimme Ikääntyvien ihmisten fysioterapia -opintojakson toteuttamisen 

viikolla 35. Ensimmäisellä tapaamiskerralla (29.8.2006) perehdytin opiskeli-

jat ammattikorkeakoulun uuteen kehittämispohjaisen oppimisen toimintamal-

liin. Kävimme opiskelijoiden kanssa läpi opetussuunnitelmasta opintojakson 

tavoitteet, keskustelimme niistä ja sovimme opintojakson suoritustavasta 

Coping at Home -tutkimushankkeessa ja sen HyvinvointiTV:ssä.  Tällä ta-

paamiskerralla kartoitin myös fysioterapeuttiopiskelijoiden arkiajatteluun 

pohjautuvia käsityksiä onnistuneesta ikääntymisestä. Opiskelijoita ohjattiin 

kirjoittamaan essee onnistuneesta ikääntymisestä, sellaisena kuin he sen kä-

sittivät omakohtaisesti ja omin sanoin. Tämän jälkeen opetin heille paranne-

tun käsitekartan idean ja sen harjoittelimme sen laatimista käsitteillä puu, 

lintu, toukka ja lehti. Yhdessä rakennettu parannettu käsitekarttaharjoitus 
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visualisoitiin luokan taululla, jonka jälkeen pyysin opiskelijoita ympyröimään 

omasta esseestään keskeiset onnistunutta ikääntymistä kuvaavat käsitteet ja 

laatimaan niistä parannetun käsitekartan luokkatilanteessa (= ensimmäinen 

parannettu käsitekartta). Ryhmän kahdestakymmenestäkolmesta opiskelijasta 

paikalla oli 22 opiskelijaa. Kukaan opiskelijoista ei ollut aiemmin laatinut 

parannettua käsitekarttaa. 

Toisella tapaamiskerralla (30.8.2006) esittelin opiskelijoille Coping at 

Home -tutkimushankkeen tutkimussuunnitelman ja hankkeen kohdejoukon – 

ikääntyvien omaishoitajien – odotukset (ks. Piirainen & Sarekoski 2008, 43) 

tulevista HyvinvointiTV:n ohjelmasisällöistä. Opiskelijat saivat kopion tut-

kimushankkeen alkukartoituksesta, jossa oli kuvattu hankkeen omaishoitajien 

toimintakykyä ja odotuksia tulevalta yhteistyöltä. Omaishoitajien odotukset 

liittyivät, hyvinvointiin, toimintakykyyn, turvallisuuteen ja mahdollisuuteen 

osallistua. Tämän jälkeen ohjasin opiskelijoita keskustelemaan omaishoitaji-

en tarpeista ja odotuksista kootuista teemoista ja miettimään ideoita oman 

alan, fysioterapian, mahdollisuuksista tukea ikääntyvän kotona asuvan hy-

vinvointia näiden teemojen puitteissa. Ohjasin heitä pohtimaan fysioterapian 

mahdollisuuksia laaja-alaisesti niin, että jokaiseen teemaan voitaisiin vastata. 

Opiskelijoiden tuottamat ideat kirjattiin taululle ja ne luokiteltiin yhdessä 

omaishoitajien odotusten ja tarpeiden mukaisiin sisältöluokkiin (kuvio 14).  

Kuvio 14. Opiskelijoiden tuottamia ideoita ja näkemyksiä fysioterapian 

mahdollisuuksista tukea omaishoitajien odotuksia. 



71

Opiskelijat ryhmittyivät omaa kiinnostustaan vastaaviin pienryhmiin (10 

pienryhmää). Ryhmät rakentuivat vapaaehtoisuusperiaatteella; jokainen sai 

valita vapaasti ryhmänsä. Ohjasin pienryhmiä asettamaan itselleen tutkimus-

tehtävän � tutkimuskysymyksen � tulevaa ohjelmasuunnittelua varten. Tar-

koituksena oli etsiä kyseessä olevaan tutkimustehtävään tietoa kirjallisuudes-

ta ja laatia kirjallisuuteen perustuva pienoistutkielma HyvinvointiTV:n oh-

jelmien perustaksi. Pienoistutkielma nimettiin perusteluraportiksi. Kukaan 

opiskelijoista ei valinnut omaishoitajien odotuksiin pohjautuvaa mahdollisuus 

osallistua -teemaa ohjelmansa sisällöksi. He perustelivat tämän teeman toteu-

tuvan televisio-ohjelmiin osallistumisen kautta. Opiskelijaryhmä valitsi kes-

kuudestaan kaksi opiskelijakoordinaattoria, joiden tehtävänä oli toimittaa 

esitysaikataulu, perusteluraportit ja ohjelmien sisältökuvaukset OPTIMA-

verkko-oppimisalustalle. Opiskelijaryhmä tutustui oppimisympäristön, Well 

Life Centerin (nykyisin Active Life Village) HyvinvointiTV:n studioon sekä 

aloitti kirjallisen perusteluraportin ja ohjelmien suunnittelun. Tavoitteena oli, 

että opiskelijapienryhmät työstäisivät 1�2 ohjelmarunkoa opiskelijaa kohden 

seuraavaksi päiväksi suunniteltujen itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettujen 

oppituntien aikana.  

Lukujärjestykseen varattu kolmas tapaamiskerta (31.8.) oli varattu itse-

näisen tiedonhaun ja ohjelmasuunnittelun työstöpäiväksi. Olin opiskelijoiden 

käytettävissä, mikäli he olisivat tarvinneet ohjausta työhönsä, mutta kukaan 

heistä ei käyttänyt tarjottua ohjausmahdollisuutta. Opiskelijat palauttivat 

suunnitelmat seuraavalla viikolla (viikko 36) koordinaattoreille, jotta nämä 

pystyivät kirjaamaan omaishoitajille suunnatun televisio-ohjelmatarjonnan. 

Opiskelijat toteuttivat ohjelmansa viikoilla 37�43. Tutkijaopettajana tutustuin 

etukäteen ohjelmasuunnitelmiin, annoin palautetta kirjallisesta tuotoksesta ja 

seurasin jokaiselta pienryhmältä ainakin yhden suoran lähetyksen antamalla 

ohjelman jälkeen palautetta kirjallisesta suunnitelmasta ja ohjelman toteutuk-

sesta. Toiseen ohjelmalähetykseensä opiskelijat saivat palautteen yhteistyö-

kumppanilta, tutkimuksessa mukana olevan kaupungin projektityöntekijältä. 

Projektityöntekijä toimi omaishoitajien yhdyshenkilönä ja vastasi studion 

toiminnasta. Ohjelmatoteutuksien loppupuolella (viikolla 43), tutkimuksen 

toisessa vaiheessa, opiskelijat saivat itselleen kopion laatimistaan ensimmäi-

sistä parannetuista käsitekartoista ja pyysin heitä tekemään siihen värillisellä 

kynällä muuttuneet käsityksensä onnistunut ikääntyminen -käsitteestä. Opis-

kelijat allekirjoittavat tutkimusluvan ja antoivat minulle mahdollisuuden 

käyttää opintojakson aikana tuotettua materiaalia tutkimuksessani. Pyysin 

opiskelijoita palauttamaan tekemänsä toiset parannetut käsitekartat viikolla 

50, sillä viikoilla 44�49 he olivat ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. 

Harjoittelujakson aikana opiskelijat haastattelivat hankkeessa mukana olleita 

omaishoitajia heidän kotonaan. He kokosivat palautetta sekä omaishoitajien 
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hyvinvoinnista, toimintakyvystä, stressikokemuksista että kokemuksista 

HyvinvointiTVpalveluista. Haastatteluaineisto palautettiin Coping at Home -

tutkimushankkeen tutkimuslinjan vastaavalle tutkijalle analysoitavaksi. Ava-

sin opiskelijoille OPTIMA-verkkokeskustelualueen, jossa he saivat jakaa 

kokemuksiaan opintojakson suorittamisesta ja HyvinvointiTV:n esityksistä 

sekä antaa palautetta toinen toisilleen pienoistutkielmista.  

Opiskelijat palauttivat toiset parannetut käsitekarttansa viikolla 50 ja 

vuoden vaihteen jälkeen oli tarkoitus jatkaa tutkimuksen aineistonkeruuta 

yhteisellä tiedonrakentamisella. Yhteisen tiedonrakentamisen tehtävänä oli 

luoda yhteinen käsitys onnistunut ikääntyminen -käsitteestä. Perehdytin opis-

kelijaryhmät CMapTools-ohjelman käyttöön ennen tilaisuuden alkua. Yhtei-

nen tiedonrakentaminen oli jatkoa yksilölliselle käsitteen määrittelylle. Jo 

toteutuneen opintojakson kautta opiskelijoilla oli ollut mahdollisuus kehittää 

osaamistaan ja saada uudenlaista tietoa ikääntyvistä. Opiskelijaryhmä kokosi 

yhteisen parannetun käsitekartan onnistunut ikääntyminen -käsitteestä 

CMapTools-ohjelmalla face-to-face-tilanteessa kahdessa ryhmässä siten, että 

22.1.2007 läsnä olleet 15 opiskelijaa (ryhmä 1) laativat oman yhteisen käsite-

karttansa, jonka laatimistilanteen videonauhoitin. Tällöin poissa olleet 7 

opiskelijaa (ryhmä 2) laativat oman yhteisen parannetun käsitekarttansa 

31.1.2007, jonka laatimistilanteen videonauhoitin myös. Olin suunnitellut 

yhteiset tiedonrakentamistilanteet oppimistilanteiksi, jossa opiskelijat itse 

vastasivat tilanteen etenemisestä. Opiskelijat saivat itse määritellä ja suunni-

tella yhteisen tiedonrakentamisen toteutuksen CMapTools-ohjelmalla. Olin 

tutkijaopettajana läsnä ja toimin tilanteessa teknisenä tukena vastaamalla 

tekniseen toteutukseen liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin. En pyrkinyt vai-

kuttamaan läsnäolollani tai toiminnallani käsitekartan sisältöön.  

Ensimmäisen ryhmän yhteinen tiedonrakentaminen toteutui tavallisessa 

luokkahuoneessa ja ryhmä oli järjestäytynyt kahden rivin puolikaareen kasvot 

luokan etuosaan päin. Yksi ryhmän opiskelijoista toimi sihteerinä opiskeli-

joiden toivomuksesta, koska tutkijaopettajana olin kieltäytynyt toimimasta 

sihteerinä, vaikka ryhmä esitti siitä toivomuksen. Sihteeriksi ilmoittautunut 

opiskelija istui osin selin ryhmään, mutta seurasi kartan rakentumista sekä 

pc-näytöltä, että valkokankaalta. Kaikilla osallistujilla oli näköyhteys sekä 

tietokoneeseen että valkokankaalle heijastettuun CMapToolsin karttapohjaan, 

johon yhteinen käsitekartta rakentui. Videonauhuri oli kohdennettu ryhmään 

edestäpäin katsottuna oikealta ja jouduin liikuttelemaan kameraa saadakseni 

kaikki osallistujat kuvaan. Tapahtuman kesto oli 43 minuuttia. Toinen ryhmä 

toteutti yhteisen tiedonrakentamisen kokoushuone Ulapassa. Tapahtuman 

kesto oli 36 minuuttia. Ryhmä oli järjestäytynyt yhden suuren pöydän ympä-

rille ja yksi tutkittavista toimi sihteerinä. Kaikilla läsnäolijoilla, paitsi sihtee-

rillä, oli suora näköyhteys valkokankaalle heijastettuun CMapToolsin kartta-
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pohjaa, johon yhteinen käsitekartta rakentui. Sihteeri seurasi kartan rakenta-

mista PC-näytöltä. Videonauhuri oli kohdennettu ryhmään edestäpäin katsot-

tuna vasemmalta ja kaikki mahtuivat kerralla kuvaan.  

Tutkimuksen lopuksi opiskelijat laativat vielä yhden eli kolmannen yksi-

löllisen parannetun käsitekarttansa noin kuukausi yhteisen tiedonrakentami-

sen jälkeen. Opiskelijoilla oli mahdollisuus käyttää CMapTools-ohjelmaa 

kolmannen parannetun käsitekartan laadinnassa tai tehdä se käsin. Olin anta-

nut oman kannettavan tietokoneeni opiskelijoiden käyttöön taukojen ajaksi, 

sillä jatkoin heidän kanssaan toisen opintojakson toteutusta. Olin paikalla 

taukojen aikana, jolloin opiskelijat laativat kolmansia käsitekarttojaan 

CMapTools-ohjelmalla pääsääntöisesti yksilöllisesti, mutta osa opiskelijoista 

toimi pienryhmissä antaen toisilleen kartan laadinnassa teknistä tukea. Kun 

huomasin kolmannen käsitekartan laadinnassa pienryhmätyöskentelyn, halu-

sin varmistaa laadittujen käsitekarttojen yksilöllisyyden. Tulostin opiskeli-

joille kopion heidän kolmansista käsitekartoistaan ja pyysin heitä tarkasta-

maan, että se vastasi aidosti heidän omia yksilöllisiä käsityksiään. Pyysin 

heitä vielä varmentamaan allekirjoituksellaan käsitekartan oikeellisuuden ja 

henkilökohtaisuuden. Näitä pienryhmässä kolmannen käsitekarttansa pohjan 

laatineita on koko ryhmässä kahdeksan eli noin yksi kolmasosa. Valtaosa 

opiskelijoista (18) palautti kolmannen käsitekarttansa helmikuun loppuun 

mennessä; neljä opiskelijaa postitti käsin tehdyn kolmannen parannetun käsi-

tekarttansa maaliskuun 14. päivänä lähetetyn palautuspyynnön jälkeen 

16.3.2007. Joulukuussa 2007, noin vuosi aineiston keruun jälkeen, opiskelijat 

valmistuivat fysioterapeuteiksi ja saivat ennen valmistumistaan alustavia 

tuloksia tutkimuksesta.  

4.4 Tutkittavat henkilöt ja ryhmä 

Tutkittava ryhmä ja tutkittavat henkilöt olivat Laurea-ammattikorkeakoulun 

fysioterapian koulutusohjelman syventävän vaiheen opiskelijoita, jotka olivat 

läsnä olevia lukuvuoden 2006�2007 opinnoissa. Kaikki tutkittavat henkilöt 

olivat edenneet opinnoissaan suositellun aikataulun mukaisesti ja opintojen 

vaihe vastasi syventävän vaiheen osaamista. Opintosuoritukset, keskimääräi-

set opintopistekertymät tutkimuksen alkaessa olivat 95 opintopistettä ja lo-

pussa 129 opintopistettä. Ne vastasivat koko ryhmän suoritustasoa, jossa 

keskimääräiset opintopistekertymät tutkimuksen alkaessa olivat 98 opintopis-

tettä ja lopussa 129 opintopistettä. Laskennallinen opetussuunnitelman mu-

kainen opintopistekertymä oli tutkimuksen ajanjaksolta noin 30 opintopistet-

tä. 
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Opiskelijat suorittivat Coping at Home -tutkimushankkeessa ja sen Hy-

vinvointiTV:n ohjelmatuotannossa opintoja, jotka heidän opetussuunnitel-

massaan, Laurea-ammattikorkeakoulun vuoden 2004 opetussuunnitelmassa, 

oli nimetty Ikääntyvien ihmisten fysioterapia -opintojaksoksi. Opintojakson 

tavoitteena oli, että opiskelija perehtyy ikääntyvien kuntoutukseen. Tutki-

muksessa tämä mahdollistui uudessa toimintaympäristössä. Opintojakson 

keskeiseksi käsitteeksi valittiin yksi tutkimushankkeen ydinkäsitteistä, onnis-

tunut ikääntyminen, joka oli ollut tutkimushankkeen onnistunut omaishoita-

juus -käsitteen määrittelyn taustalla. Opiskelijoiden oli mahdollista suorittaa 

tutkimushankkeessa opintojakson 1,5 opintopisteen lisäksi vapaasti valittavia 

opintoja osallistumalla verkko-keskusteluun (1,5 op) ja omaishoitajien kotona 

tapahtuvaan palautekyselyn toteutukseen (1,5 op). Kaikki ryhmän opiskelijat 

suorittivat vähintään 3 opintopisteen kokonaisuuden.  

Ryhmän opiskelijoiden ensisijainen äidinkieli oli suomi. Kahden opiske-

lijan perheet olivat kaksikielisiä. Kaikki ryhmän opiskelijat olivat naisia. He 

olivat syntyneet vuosien 1968 ja 1985 välillä, siten että nuorin opiskelija oli 

tutkimuksen alkaessa täyttänyt 21 vuotta ja vanhin 38 vuotta. Ryhmän ikäja-

kaumaa on tarkemmin kuvattu seuraavassa kuviossa. (Kuvio 15.) 

Kuvio 15. Tutkimukseen osallistuvan fysioterapeuttiopiskelijaryhmän ikäja-

kauma luokiteltuna. 

Ryhmän 23 opiskelijasta yhdellä oli sekä ammatillinen toisen asteen tutkinto 

että ylioppilastutkinto, viidellä opiskelijalla oli ammatillinen toisen asteen 

tutkinto ja 17 opiskelijalla ylioppilastutkinto. Kaksoistutkinnon suorittanut 
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luokiteltiin ylioppilaiden joukkoon, joten ylioppilaiden ryhmään luokiteltiin 

18 ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden ryhmään viisi opiskelijaa. Tutki-

muksessa oli tarkoituksena, että yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuu 

koko ryhmä. Yksi opiskelijoista ei osallistunut opintojakson yksilöllisten 

tehtävien suoritukseen, ja vain osittain yhteisöllisten tehtävien suorittami-

seen, joten hän jäi tutkimuksen ulkopuolelle. Lopulliseksi tutkittavaksi ryh-

mäksi yhteisen tiedonrakentamisen osalta tuli siten 22 opiskelijaa (N = 22), 

joista viisi ammatillisen tutkinnon suorittanutta ja 17 ylioppilasta.  

Yksilöllisen käsitteellisen oppimisen eli käsitysten sisällöllisen muuttu-

misen tarkasteluun ryhmästä valittiin tutkittaviksi henkilöiksi mahdollisim-

man hyvin koko ryhmää edustava kahdentoista (n = 12) opiskelijan ryhmä. 

Heistä yhdeksän oli ylioppilastutkinnon suorittaneita ja kolme ammatillisen 

toisen asteen tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen alkaessa tutkittavista hen-

kilöistä viisi kuului ikäluokkaan 21�23 vuotta, viisi ikäluokkaan 24�26 vuot-

ta, yksi tutkittava oli ikäluokassa 27�29 vuotta ja yksi ikäluokassa yli 30 

vuotta. Pidän tutkittavien henkilöiden määrää riittävänä, sillä tapaustutki-

mukseni tarkoitus ei ole yleistää vaan kuvata oppimista ja antaa sille teoreet-

tisesti mielekäs tulkinta (esim. Tuomi & Sarajärvi 2002, 87). Ratkaisevaa ei 

siis ole aineiston koko vaan tulkintojen syvyys ja kestävyys (Eskola & Suo-

ranta 2005, 60�62). 

4.5 Tutkimusaineisto 

Aineisto kerättiin oppimisympäristössä, opintojakson toteuttamiseen liittyvi-

en oppimistehtävien muodossa ja opintojakson tapaamisten puitteissa 

29.8.2006 ja 16.3.2007 välisenä aikana. Aineisto koostui opiskelijoiden tuot-

tamista yksilöllisistä oppimistehtävistä (käsitekartat, N = 66) sekä ryhmän 

tuottamista tehtävistä (yhteiset käsitekartat, N = 2) sekä niiden laatimistilan-

teesta nauhoitetuista videotallenteista, videonauhojen litteraateista (86 sivua) 

sekä karttanauhurikuvista. Ne ovat tyypillisiä laadullisen tutkimuksen aineis-

toja. (Silverman 2005, 19, 160; Tuomi & Sarajärvi 2006, 73, 86.) Ne olivat 

luonteeltaan yksityisiä dokumentteja. Aineiston tuottamisen perusolettamuk-

sena oli, että opiskelijat tuottavat käsityksenä rehellisesti omien käsityksiensä 

mukaisesti. Videointi oli toinen aineistonkeruumenetelmä, koska tutkimus-

kohteena oli vuorovaikutuskäyttäytyminen eli tässä tutkimuksessa yhteinen 

tiedonrakentaminen. Valintaa pidetään perusteltuna vuorovaikutuskäyttäyty-

misen arvioinnissa (Tuomi & Sarajärvi 2006, 73). Tutkimusongelmien ja 

aineiston välisiä suhteita on kuvattu kuviossa 16. 
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Tutkimusongelmat Sisältö Oppimistehtävä /  

aineisto

Tutkimusongelma 1. Yksilölliset 

käsitekartat 1, 2 ja 3. 

Tutkimusongelma 2. 

Tutkimusongelma 3. 

CMapToolsilla nauhoitet-

tu kuvamateriaali ja  

videoidun keskustelun 

litteraatti  

Yhteinen käsitekartta 

Yksilöllinen oppiminen 

ja sen edistyminen 

Yhteinen tiedonraken-

taminen ja sen tulos 

Fysioterapian kompe-

tenssien kehittyminen  

Kuvio 16. Tutkimusongelmien suhde oppimistehtäviin ja aineistoon. 

4.6 Aineiston analyysi 

Analyysimenetelmien valinnassa oli periaatteena, että valitsen sellaiset ana-

lyysitavat, jotka parhaiten tuovat vastauksen tutkimusongelmiin ja tutkimus-

tehtävään (esim. Silverman 2006; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 212; 

Eskola & Suoranta 2005, 137.) Aineiston analyysin perustana oli sisällönana-

lyysi, dialogin analyysi sekä yksinkertainen tilastollinen tarkastelu. Tilastol-

linen tarkastelu keskittyi käsitekarttojen propositioiden ja käsitteiden määrien 

sekä tiedonrakentamisen dialogien luokkien ja toimintatapojen suhteiden 

tarkasteluun. Lisäksi tarkastelin tutkimuksen aikana tapahtuneiden muutoksi-

en tilastollista merkitsevyyttä opiskelijoiden käsitteiden ja propositioiden 

määrissä toistomittausanalyysin avulla. Sisällönanalyysi on laadullisen tut-

kimuksen perusanalyysimenetelmä (Denzin & Lincoln 2003). Tuomen ja 

Sarajärven (2006, 95�100) mukaan siinä erotellaan aineistolähtöinen, teo-

riaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin toteuttami-

nen noudattaa tiettyä järjestystä: 1. tuotetun aineiston järjestäminen ja auki 

kirjoittaminen, 2. aineistoon tutustuminen ja sen rajaaminen, 3. luokittelu, 

tyypittely, teemoittelu ja 4. yhteenvedon kirjoittaminen.  

Aloitin analyysin kokoamalla aineiston ja nimeämällä opiskelijaryhmän 

(22 opiskelijaa) aakkosten kirjaimilla A�V. Yksilöllisesti tutkittavia olivat 

opiskelijat A�L (12 opiskelijaa), joiden tuottamien käsitysten sisältöjä ja 
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muutoksia seurattiin tutkimuksessa tarkemmin. Nimesin opiskelijat tutkimus-

ta varten kirjainkoodiansa vastaavalla nimellä, jossa koodi oli nimen alkukir-

jaimena. Aineiston järjestämistä ja analyysia on jäsennetty kuviossa 17. 

Koko aineisto 

Yksilölliset 

käsitekartat 

Yhteiset 

käsitekartat 

Videotallenne, 

karttanauhuri- 

materiaali 

1. käsite-

kartta 

2. ja 3. 

käsitekart-

ta

Yhteisen 

tiedonraken-

tamisen pro-

sessi 

Aineiston 

kokoaminen 

Aineiston auki  

kirjoittami-

nen ja ryhmit-

tely 

Aineiston 

analyysi ja 

tulkinta 

Aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi

Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi

Dialogin 

analyysi

Tulkinta Tilastollinen tarkastelu  

Kuvio 17. Analyysin jäsentyminen. 

Seuraavaksi nimesin ja numeroin yksilöllisesti tuotetut käsitekartat. Kirjoitin 

auki videotallenteen keskustelun sanasta sanaan, nimesin puheenvuorojen 

pitäjät koodinimillä sekä numeroin käytetyt puheenvuorot. Tämän jälkeen 

ryhmittelin aineiston yksilölliseksi ja yhteisesti tuotetuksi materiaaliksi, luin 

sen useita kertoja huolellisesti läpi ja rajasin tutkimuksen tehtävän mukaan. 

Siirsin opiskelijoiden käsin piirtämät yksilölliset ensimmäiset ja toiset sekä 

kolmansista käsitekartoista ne, joita opiskelijat eivät itse olleet tehneet 

CMapTools-ohjelmalla käsittelyn ja analyysin helpottamiseksi CMapTools-

ohjelmaan sisällöltään ja asettelultaan opiskelijan luomia alkuperäisiä ilmai-

suja vastaavaksi. Tulkitsin onnistunut ikääntyminen -käsitteen otsikoksi, jos 

sitä ei ollut liitetty muihin käsitteisiin nuoliyhteydellä ja mikäli se oli sijoitet-
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tu käsitekartan alkuun tai yläosaan. Mikäli se oli sijoitettu käsitekartan kes-

kelle, laskin sen mukaan käsitteiden määrään. Avasin yksilölliset käsitekartat 

käsitteisiin ja propositioihin. Tein tulkinnat propositiolauseiksi alla olevan 

esimerkin mukaisesti: neljä käsitettä ja neljä propositiota. (Kuvio 18, taulukot 

��8.)

Kuvio 18. Opiskelijan käsitekartta käsin piirrettynä ja CMapTools-versiona. 

Taulukko 7. CMapToolsin teksti käsitekartan propositioista. 

1. käsite linkki-ilmaus 2. käsite 

yhdessäolo on osa avioliitto 

yhdessäolo edesauttaa terveys 

unelmat on osa avioliitto 

terveys on unelmat 

Taulukko 8. Käsitekartan sisältämien käsitteiden ja propositioiden tulkinta. 

Käsitteet Propositiot 

Yhdessäolo 

Avioliitto 

Unelmat 

Terveys 

Yhdessäolo on osa avioliittoa. 

Yhdessäolo edesauttaa terveyttä. 

Unelmat on osa avioliittoa. 

Terveys on unelmia. 

Mikäli opiskelija oli yhdistänyt käsitteet, mutta ei ollut kirjannut linkki-

ilmausta tai mikäli käsitekartasta puuttui kokonaan käsitteiden väliset piirre-
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tyt nuoliyhteydet, propositioiden määräksi kirjautui nolla. Kirjasin käsitteiden 

ja propositioiden määrät taulukoihin.  

Ensimmäisten käsitekarttojen sisällönanalyysin alkuvaiheessa aineisto-

lähtöisessä sisällönanalyysissa pyrin luomaan tutkimusaineistosta teoreettisen 

kokonaisuuden ja tuomaan esille opiskelijoiden tuoreet ilmaisut, käsitteet, 

sekä niiden väliset arvo- ja tietopropositiot, joilla he määrittelivät tai luon-

nehtivat käsitystään onnistunut ikääntyminen -käsitteestä. Valitsin ana-

lyysiyksiköt aineistosta muotonsa perusteella. Analyysiyksiköksi valitsin 

käsitteet (esimerkiksi onnistunut ikääntyminen, sosiaalinen verkosto) ja pro-

positiot (esimerkiksi sosiaalinen verkosto tukee onnistunutta ikääntymistä). 

Valitsin analyysiin kaikki tutkittavan opiskelijan tuottamat ilmaisut. Ryhmit-

telin, luokittelin ja teemoitin samaa asiaa ilmaisseet käsitteet ja propositiot 

Excel-ohjelmalla ja suoritin niille myös määrällisen tarkastelun. Lopuksi 

kokosin analyysin pohjalta yhteen opiskelijoiden arkikäsitykset onnistuneen 

ikääntymisen kuvaukseksi. Tuloksissa opiskelijoiden tuottamat käsitteet ja 

propositiot on kirjattu kursiivilla. 

Analysoin toiset ja kolmannet käsitekartat teoriaohjaavan eli teo-

riasidonnaisen analyysin avulla. Analyysi sisälsi teoreettisia kytkentöjä, jotka 

eivät pohjautuneet suoraan teoriaan. Teoria oli apuna lähinnä analyysin ete-

nemisessä. Myös teoriasidonnaisessa analyysissa valitsin analyysiyksiköiksi 

käsitekarttojen käsitteet ja propositiot, mutta siinä aikaisempi tieto ohjasi ja 

auttoi käsitteiden analyysia. Tällaisena ohjaavana teoriana oli jo aiemmin 

kuvattu Onnistuneen ikääntymisen prosessimalli. Vertasin opiskelijoiden 

tutkimuksen eri vaiheissa luomien yksilöllisten parannettujen käsitekarttojen 

käsitteitä ja propositioita, niiden määriä sekä määrittelin keskeiset yhteneväi-

syydet ja erot.  

Analyysin jälkeen kirjasin yhteenvedon opiskelijoiden kehittyvistä asian-

tuntijakäsityksistä. Kirjasin taulukkoon muutokset aikaisempiin käsitekarttoi-

hin verrattuna esimerkiksi kuinka monta käsitettä opiskelija oli säilytänyt 

uudessa käsitekartassaan, kuinka monta käsitettä hän oli hylännyt ja kuinka 

monta uutta käsitettä tai vanhan käsitteen parannettua muotoa hän oli laatinut 

jälkimmäiseen käsitekarttaansa. Analysoin ensimmäisien, toisien ja kolman-

sien yksilöllisten parannettujen käsitekarttojen käsiterakenteet Hayta ym. 

(2008, 1040) soveltaen. Koska aineistossani esiintyi Hayn ym. (2008) tutki-

muksesta poiketen runsaasti erilaisia käsiterakenteita, niin kokosin niistä 

uuden luokittelun. Avasin käsitekarttojen rakenteet analyysin luotettavuuden 

lisäämiseksi ja tunnistin aineistosta ketjurakenteita, pinnamaisia rakenteita, 

verkkorakenteita, ympyrärakenteita ja näiden yhdistelmiä. Seuraavassa kuvi-

ossa on kuvattu erilaisia luokittelua kuvaavia käsiterakenteita. (Kuvio 19.) 
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Kuvio 19. Käsitekarttojen käsiterakenteet. 

Yhteisen tiedonrakentaminen toteutui kahdessa ryhmässä. Yhteisesti tuotetun 

aineiston analyysin taustalla oli sisällönanalyysi ja dialogin analyysi. Video-

tallennetun keskustelun litteraatin ja CmapToolsin karttanauhurin aineiston 

avulla kuvasin yhteistä tiedonrakentamista, joka oli luotu interaktiivisen, 

vastavuoroisen keskustelun, kysymysten ja dialogin kautta. Tiedonrakentami-

sen analyysiyksiköiksi valitsin aluksi videotallenteen puheenvuorot ja niissä 

ilmaistut merkitykset. Videokuvamateriaalin analyysi mahdollisti yksittäisen 
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opiskelijan käyttämien puheenvuorojen määrän ja sisällön tarkemman tarkas-

telun. Puheen auki kirjoittamisen jälkeen nimesin puheenvuorot ryhmän 

(A�V)-koodin mukaisen nimen mukaan. Siirsin aineiston tekstitiedostosta 

Excel -asiakirjaan (toinen sarake) ja numeroin sen (ensimmäinen sarake). 

Määrittelin ja luokittelin kaikki ne puheenvuorot, joissa oli käsite- tai propo-

sitioehdotus tai yhteiseen käsitekarttaan päätynyt käsite tai propositio. Kirja-

sin puheenvuorojen rinnalle (kolmanteen ja neljänteen sarakkeeseen) kartta-

nauhurin tallentaman käsitekartan käsitteet ja propositiot vastaamaan krono-

logista syntyjärjestystään. Tarkastelin puheenvuoroja määrällisesti. 

Tutkimuksessa oli tavoitteena saada tietoa, miten yhteinen käsitys onnis-

tunut ikääntyminen -käsitteestä rakentui, miten synteesi valituista käsitteistä 

ja propositioista tuotettiin yhteiseen käsitekarttaan ja miten käsityksiin liitty-

viä määrittelyjä sekä opiskelijoiden käsitysten keskinäisiä eroja tuotiin esille. 

Tavoitteena oli siis tunnistaa ja määritellä yhteisen tiedonrakentamisen vuo-

rovaikutusprosessin keskeisiä elementtejä. Yhteisen tiedonrakentamisen 

prosessin analyysimenetelmäksi valitsin dialogin analyysin, koska se palveli 

parhaiten toimintatavoiltaan tutkimuksen tehtävää. Enqvistin ja Aarnion 

(2004, 2577) mukaan dialogi on kahden tai useamman keskustelijan välistä 

kommunikaatiota, joka on aktiivista, sitoutunutta, vastavuoroista, kunnioitta-

vaa, avointa ja vilpitöntä. Dialogissa ihmiset keskustelevat ilman etukä-

teisolettamuksia, asettavat ajattelunsa alttiiksi kysymyksille ja ovat vailla 

valtapyrkimyksiä. Se perustuu vilpittömään haluun ymmärtää itseään ja omaa 

toimintaansa realistisesti ja haluun ymmärtää muita ja oppia heiltä. Aarnion 

(1999, 34�35) tarkastelussa on ollut taustalla dialogin teoria Bakhtinin (1981, 

1986) mukaisesti. Aarnion mukaan dialogi tarkoittaa ihmisten tasapuoliseen 

osallistumiseen perustuvaa yhdessä ajattelemista ja perehtymistä johonkin 

asiaan tai toimintaan. Aarnio (1999, 76�77) on tutkinut sekä videoneuvotte-

lun videoitua kuva-aineistoa sekä sähköpostien kirjoitettuja viestejä dialogin 

analyysilla. Aarnio (1999, 38- 39) tuo esille dialogin toteutumiseen määritel-

tyjä kehittyneen ihmisen toiminnalle tunnusomaisia piirteitä ja sääntöjä Hut-

tusta (1996) ja Mezirowia (1996b, 17�23) mukaillen seuraavasti: 

1. Osallistumisen sääntö: Jos dialogi on pedagogista, se vaatii osallistujiltaan 

aktiivista osallistumista. osallistumisen pitää olla vapaaehtoista ja dialogi 

mahdollistaa kaikkien aktiivisen osallistumisen. 

2. Sitoutumisen sääntö: Dialogin päämäärään kuuluu yhteisymmärrykseen tai 

yhteismerkitykseen pyrkiminen. Tämä vaatii osallistujilta kykyä ymmärtää 

toisten ajatuksia ja tunteita, kykyä muuttaa omia käsityksiään sekä kärsiväl-

lisyyttä pysyä dialogissa silloinkin, kun sen onnistuminen näyttää epävar-

malta.

3. Vastavuoroisuuden sääntö: Osallistujien kesken vallitsee keskinäinen kun-

nioitus ja huolenpito. 
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4. Vilpittömyyden ja rehellisyyden sääntö: Dialogiin ei kuulu minkäänlainen 

harhauttaminen tai valehtelu. 

5. Reflektiivisyyden sääntö: Dialogin päämäärään kuuluu paremman ymmär-

ryksen saaminen niin omien kuin toistenkin käsityksistä. Tämä edellyttää 

osallistujilta pyrkimystä kriittiseen itsereflektioon. 

Aarnion (1999, 76�78) mukaan dialogin analyysissa on olennaista dialogin 

hahmottaminen ja jäsentäminen tietyn kriteerein sekä analyysiyksikköjen 

määrittäminen. Analyysiyksiköiden täytyy olla dynaamisessa suhteessa toi-

siinsa ja ne määräytyvät sanan, lausuman, vaihdon tai sisällökkäämmän pu-

heaktin mukaan. Valitsin analyysiyksiköiksi puheenvuoroista avatut dialogit. 

Niitä olivat ajatus- tai asiakokonaisuudet, jotka saattoivat olla lauseita tai 

yksittäisiä sanoja. Yksittäisessä puheenvuorossa saattoi olla yksi tai useampia 

dialogeja. Kaikki opiskelijoiden tuottamat puheenvuorot jaettiin dialogeiksi. 

Tutkijaopettajan puheenvuoroista jaettiin dialogeiksi vain tehtäväsuuntautu-

neet puheenvuorot. Näihin eivät kuuluneet esimerkiksi puhtaasti teknologian 

käyttöön liittyvät, kuten CMapToolsin karttanauhurin tiedoston avaamista ja 

tallentamista koskevat puheenvuorot. Tarkastelin dialogeja määrällisesti. 

Aarnio (1999) valottaa ryhmän jäsenten yhteistoiminnan laatua kognitii-

visen eläytymisen kautta, joka on osa dialogia. Hänen mukaansa dialogista 

voidaan tunnistaa erilaisia tehtäviä, joita ovat dialogin perustaminen, dyna-

miikkaa dialogiin tuova toiminta sekä keskeiset toimintatavat. Ne kuvaavat 

millaiseksi osallistujien yhteistyö ja keskinäiset suhteet voivat rakentua vuo-

rovaikutuksessa. Näihin muotoihin lukeutuvat aktiivinen osallistuminen, 

sitoutuminen keskusteluun, vastavuoroinen suhtautuminen ja reagoiminen, 

avoin vilpitön ilmaiseminen, kunnioittava suhtautuminen, irtautuminen mi-

näkeskeisyydestä vuoropuhelussa ja vuorokuuntelussa, kehitteillä olevien 

ajatuskulkujen ilmaiseminen ja hyväksyminen, yhteisen ymmärryksen raken-

taminen, tarkentavat tiedustelut ja niihin vastaaminen, henkilökohtaisten 

merkityssisältöjen avaaminen kyseenalaistaminen, epäselvien kohtien tutki-

minen ja selvittäminen, dialogin uusien etenemispolkujen etsiminen sekä 

riittävän usein tehtävät synteesit ja koonnit.  

Tunnistin aineistostani Aarnion kuvaamat dialogin kognitiivisen ja so-

siokulttuurisen näkökulman. Lisäksi Aarnion toimintatapojen luokitus vastasi 

mielestäni Vosniadoun (2007, 56) esittämää kognitiivista näkökulmaa. Käy-

tin Aarnion määrittelemiä toimintatapojen luokituksia aluksi teoriaohjaavina 

sisällönanalyysissa, sillä tavoitteenani oli löytää tutkimuksen aineistosta 

myös muita ulottuvuuksia aineistolähtöisesti. Analysoin dialogit sisällönana-

lyysin avulla ja pyrin tunnistamaan kognitiiviseen eläytymiseen perustuvia, 

osallistujien yhteistyön ja keskinäisten suhteiden rakentumisen kuvauksia. 

Yhdellä dialogilla tulkitsin olevan vain yhden kognitiivisen tehtävän. Tunnis-
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tin aineistostani dialogin kognitiivisia toimintatapoja, jotka luokittelin kym-

meneen luokkaan: 1. käsitesynteesin tekeminen, 2. propostiosynteesin teke-

minen, 3. käsitteen tai proposition ehdottaminen, 4. ehdotuksen tukeminen, 5. 

vaihtoehdon esittäminen, 6. kyseenalaistaminen, 7. opettaminen, 8. ohjaami-

nen, 9. perusteleminen ja 10. oppimisen / ehdotuksen arvioiminen. Kirjasin 

käsitteiden ja propositioiden synteesin tekemiset omiin luokkiinsa erillisen 

tulkinnan mahdollistamiseksi. Luin aineiston läpi moneen kertaan ja ana-

lysoin toimintatapojen luokat, kunnes uusi analyysi ei enää muuttanut tulkin-

taa dialogin kognitiivisesta toimintatavasta. Kirjasin analysoitujen dialogin 

toimintatapojen lukumäärät taulukkoihin. Tuloksissa opiskelijoiden autentti-

set ilmaukset on kirjattu lainausmerkein. 

Analyysiesimerkkinä (taulukko 9) on kuvattu tilanne, joka alkaa aikai-

semmin keskustelussa julkituotujen käsitteiden välisten propositioehdotusten 

arvioinnilla, kun Pilvikki (079) kysyy: ”oliks se nyt nuoli itsenäisest toimin-

takykyyn?” ja Birgitta (080) perustelee käsitystä: ”jos on toimintakykyä, 

niin...” ja luo käsitteiden välisen yhteyden tuottamalla käsitekarttaan proposi-

tiosynteesin: ”Toimintakyky mahdollistaa itsenäisyyden”, jonka sihteerinä 

toiminut opiskelija kirjaa yhteiseen käsitekarttaan. Pilvikin (081) puheenvuo-

ro tulkitaan ohjaamiseksi, kun hän ohjaa sihteeriä kirjaamaan käsitekarttaan: 

”mahdollistaa”. Kuvattu esimerkki on esimerkki tutkimuksen yhteisen tie-

donrakentamisen prosessin litteraatin dialogin kognitiivisten toimintatapojen 

luokittelusta. Kolmessa puheenvuorossa, josta oli tunnistettu neljä dialogia, 

tunnistettiin neljä toimintatapaa.  

Taulukko 9. Esimerkki dialogien toimintatapojen luokittelusta. 

Dialogi Toimintatavat dialogissa 

N:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

079 Pilvikki: Jaa, 

oliks se nyt nuoli 

itsenäisest 

toimintakykyyn? 

1

080 Birgitta: Jos on 

toimintakykyä, 

niin se mahdol-

listaa sen itsenäi-

sen toimintaky-

vyn. 

1

Toimintakyky 

mahdollistaa 

itsenäisyyden.

1

081 Pilvikki: 

Mahdollistaa. 

1
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Aineistosta tunnistamani toimintatavat edellä kuvatussa dialogissa olivat: 2. 

propostiosynteesin tekeminen, 8. ohjaaminen, 9. perusteleminen ja 10. oppi-

misen / ehdotuksen arvioiminen.  

Dialogien kognitiivisten toimintatapojen analyysin jälkeen luin aineiston 

taas moneen kertaan läpi ja luokittelin dialogit Aarnion (1999, 76�77) dialo-

gin luokkiin, jotka ilmensivät dialogin sosiokulttuurista, toimijoiden välisen 

vastavuoroisuuden näkökulmaa. Aarnio (1999, 46) pyrki tunnistamaan dialo-

giin osallistuvien keskinäisiä suhteita ja oli määritellyt dialogin luokat, jotka 

antoivat mallin dialogien analyysin. Aarnion (1999, 76�77) kuvaamat luokat 

ovat seuraavat: 1) omien ajatusten avaaminen ja jakaminen, 2) toisen lausu-

maan vastaaminen kysyttäessä, 3) toisen lausumasta suoraan asiaan liittyen 

jatkaminen, 4) toisen lausumaa kokonaisuudessaan tarkentava kysymys, 5) 

jonkin asian tutkiva kysyminen ja ihmetteleminen yleisesti sekä suora kysy-

mys toiselle, 6) toisen lausumaan sisältyvien avainsanojen merkityssisältöjen 

avaaminen, 7) toisen houkutteleminen osallistumaan, 8) sidonta toisen aiem-

paan lausumaan, 9) kuvitelmien tarkistaminen, 10) omat asenteet välissä 

suorana kommenttina, 11) teemojen pinnallinen käsittely aiheesta toiseen 

hyppelehtiminen, ei pysytä asiassa, 12) kuvitteleminen luulemismielessä ja 

13) toisen päälle puhuminen. Luokilla oli dialogin etenemisen kannalta eri-

lainen tehtävä. Luokat 1�9 kuvasivat dialogin edistämistä ja luokat 10�12

dialogin sulkemista. Aarnion mukaan dialogin analyysissa päättely oli abduk-

tiivista eli se perustui siihen, että havaintojen tekoon liittyi jokin johtoajatus. 

Dialogin luokat edustivat dialogin sosiokulttuurista näkökulmaa Vosniadouta 

(2007, 56) mukaillen. Yksittäinen dialogi saatettiin luokitella vain yhteen 

luokkaan. Taulukossa 10 on kuvattu esimerkki dialogien luokittelusta, joka 

on tehty seuraavasta alla kuvatusta keskustelusta.  

Puheenvuorossa (079) Pilvikki tekee toisen lausumaa tarkentavan kysy-

myksen: ”oliks se nyt nuoli itsenäisest toimintakykyyn?” ja Birgitta (080) 

vastaa kahdella dialogilla tuomalle ensin esille ehdollisen ilmauksen, ajatuk-

sen: ”Jos on toimintakykyä”… ja jatkamalla siitä vielä vastaukseksi: ”…niin 

se mahdollistaa sen itsenäisen toimintakyvyn”. Pilvikki (081) käyttää vielä 

sidonnan toisen aiemmin lausumaan vahvistamalla puheenvuorossaan linkki-

ilmauksen: ”mahdollistaa”. Kolmessa puheenvuorossa tunnistettiin neljä 

dialogia. Erityisen haasteellista oli erottaa toisen lausumasta asiaan liittyen 

suoraan jatkamisen ja sidonta toisen aiempaan lausumaan -sisältöluokat. 

Ongelma ratkaistiin niin, että mikäli samaa ajatusta vietiin eteenpäin kuin 

jatkaen lausetta, niin lausuma luokiteltiin sidonnaksi ja jos jatkettiin asiaan 

liittyen kokonaan erillisellä lauseella, niin kyseessä oli jatkaminen. 
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Taulukko 10. Esimerkki dialogien luokittelusta Aarniota (1999) soveltaen. 

Dialogit Dialogien luokat 

No:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

079 Pilvikki: Jaa, 

oliks se nyt 

nuoli itsenäi-

sest toiminta-

kykyyn? 

1

080 Birgitta: Jos 

on toiminta-

kykyä, niin se 

mahdollistaa 

sen itsenäisen 

toimintaky-

vyn. 

1 1  

081 Pilvikki: 

Mahdollistaa. 

1

Karttanauhuriin oli tallentunut keskustelussa luotu käsite tai propositio, siten 

kun se oli kirjattu tiedonrakentamistilanteessa CmapToolsin karttapohjaan. 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 20) on karttanauhurin tallentama kuva edellä 

esitetystä tiedonrakentamisen tilanteesta, jossa yhteiseen käsitekarttaan luo-

tiin propositio Toimintakyky mahdollistaa itsenäisyyden. Tämän analyysin 

kautta kuvasin käsitteiden ja propositioiden oikeaa kronologista rakentumista.  

Kuvio 20. Toimintakyky mahdollistaa itsenäisyyden -proposition rakentumi-

nen käsitekarttaan. 
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Avasin yhteisesti laaditut parannetut käsitekartat käsitteisiin sekä propositioi-

hin ja analysoin ne teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Kaikki yhteisesti 

tuotetun käsitekartan käsitteet ja propositiot luokiteltiin. Analysoin kahden 

eri ryhmän tuottamia käsitteiden ja propositioiden määriä yksikertaisen tilas-

tollisen analyysin avulla. Lopuksi vertailin ryhmien tuottamien käsitteiden 

syntyjärjestystä ja käsitteiden sisältöjä. Pitäydyin tutkimuksessa yksinkertai-

sessa tilastollisessa analyysissa. Se sisälsi lähinnä aineiston kuvausta tunnus-

lukujen muodossa perusmenetelmillä (frekvenssitaulukot ja tunnusluvut, 

kuten keskiarvo ja keskihajonta). Lopuksi tarkastelin sekä koko ryhmän että 

tutkittavien henkilöiden käsitteiden ja propositioiden määrien kehittymistä 

tutkimuksen aikana SPSS-ohjelman toistomittausanalyysilla ja testasin muu-

toksen tilastollisen merkitsevyyden.  Alla olevassa taulukossa (taulukko 11) 

on yhteenvetoa tutkimuksen aineiston analyysimenetelmistä. Taulukkoon on 

kuvattu sekä laadullisen että määrällisen analyysin ulottuvuuksia.  

Taulukko 11. Yhteenvetoa aineiston analyysimenetelmistä. 

Aineisto Laadullinen ana-

lyysi 

Määrällinen analyysi 

Ensimmäisen yksilöllisen 

käsitekartan käsitteet 

Toisen ja kolmannen 

käsitekartan käsitteet 

Ensimmäiset, toiset ja 

kolmannet käsitekartat 

Aineistolähtöinen  

sisällönanalyysi 

Teoriaohjaava  

sisällönanalyysi. 

Käsitekarttojen ra-

kenteiden analyysi 

Käsitteiden määrä (kpl) 

Keskiarvot 

Keskihajonnat 

Excel 

Toistomittaus, SPSS-

ohjelma 

Yksilöllisten käsitekartto-

jen propositiot 

Sisällönanalyysi Propositioiden määrä (kpl) 

Keskiarvot 

Keskihajonnat 

Yhteisen  

tiedonrakentamisen 

prosessin  

keskustelulitteraatit 

Sisällönanalyysi 

käsitteitä ja proposi-

tioita sisältävien 

puheenvuorojen 

luokittelu. 

Dialogin analyysi 

Aarniota (1999) 

soveltaen 

Käsitteitä ja propositioita 

sisältävien puheenvuorojen 

määrät (kpl). Käsitekarttaan 

päätyneiden propositioiden, 

käsitteiden ja niiden ehdo-

tusten määrä (kpl). Dialo-

gin toimintatapojen ja 

luokkien yleisyys (kpl) 
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Yhteisen tiedonrakenta-

misen prosessin  

karttanauhurikuvat 

CmapToolsin  

aineisto: parannetun  

käsitekartan kronolo-

ginen rakentuminen 

Yhteisen  

tiedonrakentamisen 

käsitekarttojen käsitteet 

Teoriaohjaava  

sisällönanalyysi. 

Ryhmien välinen 

vertailu. 

Käsitteiden määrä (kpl) 

Keskiarvot 

Yhteisen  

tiedonrakentamisen 

käsitekarttojen  

propositiot 

Sisällönanalyysi Propositioiden määrä (kpl) 

Keskiarvot 

Yhteisesti tuoteut  

käsitekartat 

Käsitekarttojen ra-

kenteiden analyysi 

Analyysin luotettavuuden lisäämiseksi dialogien luokittelun teki myös toinen 

tutkija itsenäisesti satunnaisesti valitulle 100 peräkkäiselle puheenvuorolle. 

Puheenvuoroissa oli yhteensä 116 dialogia, joka oli noin 15 % kaikista dialo-

geista. Yksimielisyysprosentiksi saatiin 93 %. Seuraavaksi laskettiin sattu-

makorjattu yksimielisyyskerroin, joksi valittiin Cohenin kappa-kerroin (Co-

hen 1960; Åhlberg 1992, 149�151). Yksimielisyysmatriisi ja siitä lasketut 

tunnusluvut ovat liitteessä 1. Cohenin kapan arvo oli 0,91 eli prosentteina 91 

%. Toisin sanoen alkuperäisestä 93 %:n yksimielisyydestä kaksi prosenttia 

oli selitettävissä sattumalla. Sattumakorjattu 91 %:n yksimielisyys osoittaa, 

että luokittelu oli erittäin luotettavaa. 
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5 Tulokset 

5.1 Käsitysten � käsitteiden ja käsiterakenteiden � muodostumi-
nen 

5.1.1 Minkä verran ja millaisia yksilöllisiä käsityksiä opiskelijat tuottivat 

ennen opintojaksoa? 

Ennen opintojaksoa laadituissa ensimmäisissä parannetuissa käsitekartoissa 

tutkittavat henkilöt (N=12) tuottivat onnistunut ikääntyminen -käsitteestä 

yhteensä 61 käsitettä ja 42 propositiota. Tämä oli keskimäärin 5,1 käsitettä ja 

3,5 propositiota tutkittavaa henkilöä kohden. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. Tutkittavien henkilöiden käsitteiden ja propositioiden määrät 

ensimmäisissä yksilöllisissä parannetuissa käsitekartoissa. 

Tutkittavat  

henkilöt

Tarkoituksenmukaisten 

käsitteiden määrä 

Järkevien 

propositioiden määrä 

Koodi 1. käsitekartta 1. käsitekartta 

A 8 0

B 5 5

C 5 7

D 4 4

E 4 5

F 4 3 (1) 

G 4 4

H 10 0 (11) 

I 4 4

J 5 6

K 5 0 (4) 

L 3 4

Yhteensä 61 42

Keskiarvo 5,1 3,5 

Keskihajonta 2,0 2,4 

(*) 4

(**) 

(16) 
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Ensimmäisissä parannetuissa käsitekartoissa vain neljä tutkittavaa henkilöä 

sisällytti onnistunut ikääntyminen -käsitteen parannettuun käsitekarttaansa. 

Onnistunut ikääntyminen -käsitteiden kokonaismäärät on myös eriteltynä 

taulukon 12 alaosassa (*) ja lisäksi on eritelty niiden nuoliyhteyksien määrä, 

jota ei luokiteltu propositioiksi linkki-ilmauksien puuttumisen vuoksi (**). 

Tietokannasta poimittiin tutkittavien henkilöiden kaikki arkikäsityksiä 

kuvanneet käsitteet (61 kpl) analyysia varten. Käsitteille suoritettiin aineisto-

lähtöinen sisällönanalyysi (liite 2). Ensimmäisissä parannetuissa käsitekar-

toissa, jotka ilmensivät tutkittavien henkilöiden arkikäsityksiä, tuotettiin 

yhteensä 50 erilaista käsitettä. Alkuperäisestä 50 käsiteilmauksesta tiivistet-

tiin pelkistetyt ilmaukset (11 kpl), jotka olivat seuraavat: hyvä elämä, hyvin-

vointi, terveys, toimintakyky, aktiivinen elämätapa, unelmat, ymmärrys ja 

hyväksyntä, sosiaaliset suhteet ja tuki, läheiset, elinympäristö ja turvallisuus.  

Pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin ja yhdistettiin edelleen neljäksi luokak-

si. Käsitteet, joissa kuvattiin hyvää elämää ja terveyttä sekä hyvinvointia,

muodostivat luokan hyvinvointi ja terveellinen elämä. Kaikilla tutkittavilla 

henkilöillä oli kuvattu käsitteitä, joissa ihmissuhteet ja läheiset olivat jollain 

tasolla edustettuna. Tähän ihmissuhteiden alueeseen (sosiaalinen elämä, 

vertaistuki, läheiset, rakkaat, perhe, avioliitto) liitettiin 13 maininta ja ne 

muodostivat luokan osallisuus ja tuki. Toimintakykyyn, aktiivisuuteen ja 

tyytyväisyyteen liittyviä käsitteitä, kuten vanhuuden ja heikkouden hyväksy-

minen, ymmärrys, arvostus, kunnioitus, hyvä mieli, huumori, unelmat, liitet-

tiin 22 mainintaa. Nämä käsitteet muodostivat luokan aktiivisuus ja tyytyväi-

syys. Elinympäristöön ja aineellisiin tekijöihin liitettiin kuusi mainintaa ja 

nämä käsitteet muodostivat luokan turvallisessa elinympäristössä asuminen. 

Käsitteiden perusteella onnistuneen ikääntymisen ikääntyvä on hyvinvoiva ja 

terveellisesti elävä, osallistuva, aktiivinen, tyytyväinen toimija, läheinen, joka 

asuu turvallisessa elinympäristössä, mieluiten omassa kodissa.  

Ensimmäisissä parannetuissa käsitekartoissa kuudella tutkittavalla henki-

löllä voitiin nimetä yksi keskeinen käsite tai ajatuskokonaisuus, johon oli 

linkitetty enemmän käsitteitä kuin muihin käsitekartan käsitteisiin. Tällaisia 

olivat terveydestä huoltapitäminen, suku- ja ystäväpiiri, terveys, hyvä toimin-

takyky ja toiminnallinen elämä. Pelkistetyistä ilmauksista saatiin klusteroi-

malla edellä kuvatut neljä luokkaa kuvaamaan onnistunutta ikääntymistä. 

Luokat olivat seuraavat: 1. Hyvinvointi ja terveellinen elämä, 2. Aktiivisuus 

ja tyytyväisyys, 3. Osallisuus ja tuki ja 4. Turvallisessa elinympäristössä 

asuminen.  

Ensimmäisten parannettujen käsitekarttojen propositioiden tarkastelussa 

oli vähemmän käsitteitä kuin käsitetarkastelussa, sillä ilman linkki-ilmausta 

olleet käsitteet jäivät pois propositioiden tarkastelusta. Ensimmäisien käsite-

karttojen propositiot luokiteltiin käsitteiden aineistolähtöisen analyysin poh-
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jalta neljään teemaan ensimmäisten käsitekarttojen käsitteiden aineistolähtöi-

sen sisällönanalyysin pohjalta. Määrällisesti suurin osa propositioista käsitteli 

osallisuuden ja tuen teemaa (läheiset, avioliitto, perhe ja heidän tukensa sekä 

sosiaaliset suhteet). Näihin liitettiin kaikkiaan 26 propositiota 42:sta. Proposi-

tioissa ilmaistiin käsitystä, jossa ikääntyvän osallisuus, sosiaaliset verkostot 

tukevat, auttavat, mahdollistavat ja edesauttavat elämän laatua, terveyttä, 

tyytyväisyyttä elämään, turvallisuuden tunnetta, aktiivisuutta ja toimintaky-

kyä. Aktiivisuutta ja tyytyväisyyttä käsitteli yhtensä 19 propositiota 42:sta. 

Nämä propositiot liittyivät käsitteisiin toimintakyvyn ylläpito, hyvä toiminta-

kyky, omatoimisuus, aktiivisuus ja harrastukset. Propositioissa kuvattiin 

käsityksiä, joissa läheiset ihmiset auttavat, tukevat ja ylläpitävät ikääntyvän 

hyvää toimintakykyä mahdollistamalla kotona asumisen. Terveys nähtiin 

osallisuuteen � omatoimisuuteen, aktiivisuuteen ja harrastuksiin � vaikutta-

vana tekijänä, jotta ikääntyvä voisi ylläpitää sosiaalista elämäänsä ja suhtei-

tansa. Myös hyvinvointia ja terveellistä elämää käsitteli 19 propositiota. 

Osallisuus nähtiin tärkeimpänä hyvinvoinnin ja terveyden mahdollistajana 

sekä sen seurauksena. Terveys nähtiin oman aktiivisuuden ja harrastuneisuu-

den tuloksena, ja sillä katsottiin olevan samalla myös sosiaaliseen elämään ja 

aktiivisuuteen vaikuttava merkitys. Yksi tutkittava henkilö toi esille elämän 

laadun, jonka säilyttämisen keskeinen tekijä oli sosiaaliset suhteet. Kahdek-

sassa propositiossa nähtiin turvallisessa ympäristössä asuminen mahdollise-

na, kun ikääntyvä pitää huolta terveydestään ja toimintakyvystään ja hänellä 

on läheisiä sekä suku- ja ystäväpiiri.  

5.1.2 Minkä verran ja millaisia yksilöllisiä alkavia asiantuntijan käsityk-

siä opiskelijat tuottivat opintojakson jälkeen? 

Opintojakson jälkeen laadituissa toisissa parannetuissa käsitekartoissa, joiden 

pohjana olivat ensimmäiset käsitekartat, onnistunut ikääntyminen -käsitettä 

kuvattiin 87 käsitteellä. Tämä oli keskimäärin 7,3 käsitettä opiskelijaa koh-

den. Näistä käsitteistä oli laadittu 69 tulkintakelpoista propositiota eli keski-

määrin 5,8 propositiota opiskelijaa kohden. Muutosta ensimmäisiin käsite-

karttoihin nähden oli 26 käsitteen (42 %) ja 27 proposition (64 %) yhteismää-

rän lisäys. Tutkittavilla henkilöillä D, I ja K ei tapahtunut lainkaan muutoksia 

ensimmäisen ja toisen parannetun käsitekartan välillä. Toisissa käsitekartois-

sa oli kuvattu runsaasti nuoliyhteyksiä, joista puuttui linkki-ilmaus. Näitä 

puuttuvia linkkiyhteyksiä oli yhteensä 43 kappaletta eli reilu kolmasosa kai-

kista toisien käsitekarttojen nuoliyhteyksistä. Kolmelle tutkittavalle henkilöl-

le (G, H, K) ei kirjautunut yhtään propositiota toisissa parannetuissa käsite-
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kartoissa, vaikka heidän tuottamiensa käsitteiden määrä oli 23. Ainoastaan 

neljä tutkittavaa henkilöä (D, E, I, J) olivat ilmaisseet kaikkien käsitteittensä 

väliset yhteydet linkki-ilmauksen avulla. (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Tutkittavien henkilöiden käsitteiden ja propositioiden määrät 

ensimmäisissä ja toisissa yksilöllisissä käsitekartoissa.  

Tutkittavat 

henkilöt

Tarkoituksenmukaisten käsit-

teiden määrä 

Järkevien propositioiden 

määrä 

Koodi 

1. 

käsite- 

kartta 

2. 

käsite- 

kartta 

1. 

käsite- 

kartta 

2. 

käsite- 

kartta 

A 8 6 0 16 (1) 

B 5 11 5 5 (7) 

C 5 9 7 7 (3) 

D 4 4 4 4

E 4 8 5 11

F 4 11 3 (1) 7 (4) 

G 4 13 4 0 (12) 

H 10 5 0 (11) 0 (10) 

I 4 4 4 4

J 5 4 6 7

K 5 5 0 (4) 0 (4) 

L 3 7 4 8 (2) 

Yhteensä 61 87 42 69

Keskiarvo 5,1 7,3 3,5 5,8 

Keskihajonta 2,0 3,1 2,4 4,8 

(*) 4* 5* 

(**) 16 (43) 

Vaikka käsitteiden ja propositioiden lukumäärät lisääntyivät, niin käsitteiden 

yhteenlaskettu määrä oli edelleen suurempi kuin propositioiden määrä. Yksi-

lötasolla tarkasteltaessa neljällä tutkittavalla kahdestatoista propositioiden 

yhteismäärä oli käsitteiden yhteismäärää suurempi, ja heistä vain kolmella 

tämä oli muutosta ensimmäiseen käsitekarttaan verrattuna. Tutkittavien hen-

kilöiden käsitteiden ja propositioiden yhteismäärien kehitystä opintojakson 

aikana on kuvattu graafisesti alla olevassa kuviossa. (Kuvio 21.) 
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Kuvio 21. Tutkittavien henkilöiden (N=12) käsitteiden ja propositioiden 

yhteismäärien kehitys opintojakson aikana. 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella (liite 4) onnistuneen ikääntymi-

sen käsite oli toisissakin parannetuissa käsitekartoissa hyvin laaja-alainen ja 

kokonaisvaltainen. Ammatillisten käsitteiden osuus oli lisääntynyt ja konkre-

tisoitunut. Esimerkiksi aikaisempien fyysinen terveys ja, fyysinen toimintaky-

ky -käsitteiden rinnalle oli tuotu käsitteet tasapaino, voima ja kestävyys. Ai-

kaisemman taloudellisen hyvä eläke -käsitteen rinnalla oli taloudelliseen 

tilanteeseen viittaavia käsitteitä, kuten hyvä taloudellinen tilanne, taloudelli-

set asiat.

Toinen parannettu käsitekartta oli laadittu täydentämällä ensimmäistä 

käsitekarttaa, joten monet siellä mainitut käsitteet oli jätetty osaksi toista 

käsitekarttaa. Muutokset ensimmäiseen käsitekarttaan verrattuna ilmenivät 

myös toiminnallisen näkökulman lisääntymisenä (kuvio 22).  
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Käsite / käsitys 

Toiminnallinen elämä 

Toimintakyvyn ylläpito 

Mielekäs tekeminen 

Omista asioista päättäminen 

Terveyden tukeminen 

Terveydestä huolta pitäminen 

Omalla panostuksella osallistu-

minen 

Päivärytmi 

Harrastukset 

Toimintakyky 

Itsenäisyys, aktiivisuus 

Omatoimisuus 

Tutkittava 

henkilö 

K

L

C

F

E

D

K

E

F

G

G,C, D 

I

Toiminnallinen 

näkökulma 

Kuvio 22. Toiminnallista näkökulmaa ilmaisevia onnistuneeseen ikääntymi-

seen liitettyjä käsitteitä ja käsityksiä toisissa käsitekartoissa. 

Onnistuneen ikääntymisen prosessimallin sosiaalisen ja psyykkisen näkö-

kulman toi esille valtaosa opiskelijoista. Arkikäsityksien rinnalla oli entistä 

enemmän oman alan käsitteistöä, kuten terveys, toimintakyky, liikuntakyky, 

voimavarat, tasapaino, kestävyys ja voima. Sosiaalisen näkökulman mainin-

tojen määrä lisääntyi viidellä maininnalla (viidestätoista kahteenkymmeneen) 

ja psyykkisen näkökulman seitsemällä (yhdestätoista kahdeksaantoista). 

Fyysistä näkökulmaa erillisenä toi esille aikaisemmin kaksi opiskelijaa kah-

della maininnalla ja nyt neljä opiskelijaa kahdeksalla maininnalla. Onnistu-

neen ikääntymisen prosessimallin mukaista ympäristönäkökulmaa toi esille 

seitsemän opiskelijaa ensimmäisen käsitekartan viiden opiskelijan sijaan. 

Ensimmäiseen käsitekarttaan verrattuna tuotiin esille uusina näkökulmina 

ravinto ja lääkitys sekä kestävän kehityksen sosiaalisen näkökulman mukai-

nen todellisia tarpeita vastaavat palvelut (tarvittava kotiapu). Näkökulmat 

rikastuivat ja taloudelliset asiat, kunnollinen ravitsemus sekä lääkityksen 

huomioiminen olivat eri tavalla esillä seitsemän opiskelijan käsitteissä. Yksi 

opiskelija toi esille voimavara-käsitteen. Toisissa käsitekartoissa yhdeksällä 

tutkittavalla voitiin nimetä käsitekartasta yksi keskeinen käsite ja se oli jokai-

sella erilainen. Näitä olivat vanhuuden hyväksyminen, hyvinvointi, terveydes-
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tä huolta pitäminen, suku- ja ystäväpiiri, harrastukset, hyvä terveys, hyvä 

liikunta – ja toimintakyky, toiminnallinen elämä, kotona asuminen. 

Tulkinnallisena ongelmana oli tutkittavan henkilön (L) tuoma käsite yk-

sinäisyys. Onnistuneeseen ikääntymiseen liittyneenä yksinäisyys ei ole tar-

koituksenmukainen käsite. Koska propositioissa yksinäisyys liitettiin onnis-

tuneeseen ikääntymiseen ilmauksena ”sosiaalinen verkosto ehkäisee yksinäi-

syyttä”, niin käsite pidettiin mukana analyysissa. Kuvioon 23 on koottu opis-

kelijoiden toisien parannettujen käsitekarttojen pohjalta käsitys onnistuneesta 

ikääntymisestä. Toisien parannettujen käsitekarttojen käsityksessä korostuu 

prosessitekijät. Terveys on merkittävin yksittäinen prosessin tulos ja tavoite. 

Onnistuneen ikäänty-

misen edellytykset 

Onnistunut ikääntymi-

nen -prosessi 

Onnistunut ikään-

tyminen (tulos) 

Fyysinen näkökulma Kotona asuminen Elämänlaatu 

Psyykkinen näkökulma Arvostaminen 

Ymmärtäminen 

Vanhuuden hyväksyminen 

Terveys 

Sosiaalinen näkökulma 

Ympäristönäkökulma 

(Koti)

Mielekäs tekeminen 

Terveydestä huolta 

pitäminen, Terveyden tuke-

minen, Toimintakyvyn 

 ylläpito 

Omalla panostuksella osallis-

tuminen 

Kuvio 23. Onnistuneen ikääntymisen malli toisissa käsitekartoissa.  

Toisten käsitekarttojen onnistuneeseen ikääntymisen liitetyt propositiot (liite 

5) eivät poikenneet teemoiltaan ensimmäisten käsitekarttojen propositioista.

Sisällöt rikastuivat ammattialan käsityksillä, näkökulmat tarkentuivat ja pro-

positioiden määrä lisääntyi 42:sta 69:ään, mikä oli suhteessa hieman enem-

män kuin pelkkien käsitteiden määrän muutos. Vaikka tutkittavat henkilöt 

olivat kirjanneet käsitekarttoihin ensimmäisiin käsitekarttoihin verrattuna 

runsaammin käsitteiden välisiä nuoliyhteyksiä, niin linkki-ilmauksia puuttui 

aikaisempaa enemmän. Propositioissa tuotettiin aikaisempaa useammin myös 
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henkisen olemassaolon näkökulmaa. Ensimmäisten käsitekarttojen proposi-

tioden teema Hyvinvointi ja terveellinen elämä pidettiin ennallaan. Muut 

propositioiden sisällönanalyysin kautta syntyneet teemat olivat seuraavat: 

toiminnallinen näkökulma, fyysinen näkökulma, psyykkinen näkökulma, 

sosiaalinen näkökulma ja ympäristönäkökulma. 

5.1.3 Minkä verran ja millaisia yksilöllisiä käsityksiä opiskelijat tuottivat 

yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen? 

Onnistunut ikääntyminen -käsitteen yhteisen käsitekartan laadinnan jälkeen, 

kolmansissa yksilöllisissä parannetuissa käsitekartoissa käsitteiden (liite 6) ja 

propositioiden määrät lisääntyivät. Käsitteiden määrä lisääntyi toisien paran-

nettujen käsitekarttojen 87:stä 116:een (ka 9,7) ja propositioiden määrä 69:stä 

206:een (ka 17,2). Toisiin käsitekarttoihin verrattuna lisäystä oli käsitteiden 

osalta noin 30 % ja propositioiden osalta noin 200 %. (Kuvio 24.) 

Kuvio 24. Käsitteiden ja propositioiden yhteismäärät ennen ja jälkeen yhtei-

sen tiedonrakentamisen. 

Kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa ilmeni alkavan asiantuntijuuden 

tietorakenteiden elementit. Käsitteiden väliset yhteydet olivat lisääntyneet 

yhdellätoista tutkittavalla henkilöllä ja käsitteiden väliset yhteydet kuvattiin 
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linkki-ilmauksien kautta. Ainoastaan kahdella tutkittavalla henkilöllä (A, K) 

oli käsitekartoissaan nuoliyhteyksiä ilman linkki-ilmauksia. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Tutkittavien henkilöiden tarkoituksenmukaisten käsitteiden ja 

järkevien propositioiden määrät toisissa ja kolmansissa yksilöllisissä paran-

netuissa käsitekartoissa.  

Tutkittavat  

henkilöt 

Tarkoituksen-mukaisten 

käsitteiden määrä 

Järkevien propositioiden 

määrä 

Koodi 

2. 

käsite- 

kartta 

3. 

käsite- 

kartta 

2. 

käsite- 

kartta 

3. 

käsite- 

kartta 

A 6 8 16 (1) 6 (2) 

B 11 9 5 (7) 19

C 9 10 7 (3) 24

D 4 8 4 17

E 8 12 11 23

F 11 10 7 (4) 21

G 13 8 0 (12) 16

H 5 9 0 (10) 19

I 4 10 4 21

J 4 10 7 20

K 5 14 0 (4) 11(6)

L 7 8 8 (2) 9

Yhteensä 87 116 69 206

Keskiarvo 7,3 9,7 5,8 17,2 

Keskihajonta 3,1 1,8 4,8 5,7 

(*) 5 12

(**) (43) (8)

Kolmatta parannettua käsitekarttaa ei laadittu täydentämällä toista käsitekart-

taa, vaan laatimalla se CMapTool-ohjelmalla tai piirtämällä käsin uudelle 

paperille. Kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa onnistuneen ikääntymi-

sen käsite oli edelleen laaja-alainen. Kaikki tutkittavat henkilöt sisällyttivät 

onnistunut ikääntyminen -käsitteen käsitekarttaansa. Muutoksena edellisiin 

käsitekarttoihin oli, että käsitteet olivat konkretisoituneet. Käsityksissä oli 

sosiaali- ja terveysalan ammatillista käsitteistöä. Kolmansien parannettujen 

käsitekarttojen propositioissa keskeisiä olivat terveyden, hyvinvoinnin ja 
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toimintakyvyn teemat sekä toiminnan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

ulottuvuuteen sekä ympäristöön ja yhteiskunnan tukeen liittyneet teemat. 

Ensimmäiseen ja toiseen parannettuun käsitekarttaan verrattuna uutena tee-

mana oli turvallisuus, jota oli tuonut aikaisemman kahden tutkittavan sijaan 

seitsemän tutkittavaa henkilöä. Kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa 

käsitteet hyvinvointi, terveys ja toimintakyky olivat keskeisiä onnistuneen 

ikääntymisen edellytyksiä. Tutkittavat henkilöt korostivat edelleen ikäänty-

vän oman aktiivisuuden merkitystä. (Kuvio 25.) 

Pelkistetty ilmaus  

(mainintojen määrä) 

Teema 

Hyvinvointi (4) 

Terveys 

Terveys (6) 

Hyvä terveys (4) 

Kokonaisvaltainen terveys (1) 

Toimintakyky (4) 

Terveys, hyvinvointi 

ja toimintakyky, 

.

Itsemääräämisoikeus (3) 

Oma aktiivisuus (8) 

Kuvio 25. Onnistuneen ikääntymisen prosessimallin mukaisia laaja-alaisia 

käsityksiä.  

Käsitekartoissa tuotiin selkeästi esille myös yhteiskunnan ja ympäristön mer-

kitys. Kaikki kaksitoista tutkittavaa henkilöä toivat esille ympäristöön liitty-

viä tekijöitä onnistuneessa ikääntymisessä. Neljä tutkittavaa kahdestatoista 

piti omaa kotia ja omassa kodissa asumista tärkeänä onnistuneessa ikäänty-

misessä ja vain yksi mainitsi hoitokodin. Ikääntyvän kestävän hyvinvoinnin 

ja kestävän kehityksen, näkökulman tekijöistä mainittiin ympäristö, oma koti 

ja yhteiskunnan palvelut. (Kuvio 26.) 
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Pelkistetty ilmaus (mainintojen määrä) 

Yhteiskunta 

yhteiskunnan tuki (3) 

hyvät palvelut (2) 

Teema 

Ympäristö 

tuttu ympäristö (1) 

virikkeellinen ympäristö (4) 

virikkeellinen toimintaympäristö (1) 

Ympäristö ja  

yhteiskunnan tuki 

Asuminen 

koti, oma koti (4) 

hoitokoti (1) 

Kuvio 26. Onnistuneen ikääntymisen prosessimallin mukaisia ympäristön ja 

yhteiskunnan toiminnan (kestävän kehityksen) näkökulmia.  

Onnistuneen ikääntymisen prosessimallin mukaisia fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen ulottuvuuden kuvauksia tutkittavat tuottivat alla olevan kuvion 27 

mukaisesti. Keskeiseksi teemaksi nousivat sosiaaliset suhteet, verkostot, 

ihmissuhteet, perhe ja läheiset, jotka saivat sosiaalisuuden ilmentäjinä 21 

mainintaa. Fyysinen ulottuvuus sai alueena vähiten mainintoja. 

Käsite / käsitys (mainintojen määrä) 

Fyysinen terveys (1) 

Fyysinen toimintakyky, kunto (3) 

Seksuaalisuus (2) 

Teema 

Fyysinen ulottu-

vuus 

Mielenterveys (3) 

Ikääntymisen hyväksyminen (2) 

Elämänmyönteisyys, kunnioitus, mielekkyys (6) 

Huolettomuus (1) 

Psyykkinen 

ulottuvuus 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ilmaukset (21)

Lemmikit (1) 

Sosiaalinen ulot-

tuvuus 

Kuvio 27. Onnistuneen ikääntymisen prosessimallin mukaisia ilmauksia 

onnistuneesta ikääntymisestä.  

Kolmannessa käsitekartassa yhdellätoista tutkittavalla henkilöllä voitiin ni-

metä käsitekartasta yksi keskeinen käsite, johon liittyi muita enemmän linkki-
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ilmauksia. Kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa seitsemällä tutkittavalla 

henkilöllä oli sosiaalinen verkosto (6 mainintaa) tai läheiset ihmiset (1 mai-

ninta) käsitekartan keskeisin käsite tai ajatuskokonaisuus, kahdella tutkitta-

valla fyysiseen kuntoon liittyvä, kahdella terveyteen liittyvä ja yhdellä turval-

lisuuteen liittyvä. Kolmansissa käsitekartoissa sosiaalisen olemassaolon alue 

oli useimmin edustettuna keskeisimmissä käsitteissä. Kolmansien käsitekart-

tojen käsitystä onnistuneesta ikääntymisestä on kuvattu alla. (Kuvio 28.)  

Onnistuneen ikääntymi-

sen edellytykset 

Onnistunut ikääntymi-

nen -prosessi 

Onnistunut ikäänty-

minen (tulos) 

Aktiivisuus 

Seksuaalisuus Hyvinvointi 

Turvallisuus Itsemäärääminen 

Ikääntymisen hyväksyminen Terveys 

Sosiaalinen verkosto 

Hyvä taloudellinen tilanne Toimintakyky 

Koti 

Virikkeellinen ympäristö 

Kuvio 28. Onnistuneen ikääntymisen malli kolmansissa parannetuissa käsi-

tekartoissa.  

5.1.4 Millaisia käsiterakenteita opiskelijat tuottivat yksilöllisissä paran-

netuissa käsitekartoissaan?  

Kun tarkasteltiin kaikkien ryhmän opiskelijoiden käsitekarttoihin tekemiä 

muutoksia, niin ensimmäisen parannetun käsitekartan käsitteistä (N=134) 

valtaosa (n=104) jäi samassa muodossa toiseen parannettuun käsitekarttaan. 

Muutokset ilmenivät pääsääntöisesti uusien käsitteiden (n=80) liittämisenä 

toiseen parannettuun käsitekarttaan. Kun verrataan muutosta toisen (N= 184) 

ja kolmannen käsitekartan käsitteissä (N=205), niin valtaosa opiskelijoista 

hylkäsi toisen käsitekarttansa käsitteitä ja muokkasi vanhoja tai loi uusia 
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käsitteitä yhteisen tiedonrakentamisen pohjalta. Seuraavassa taulukossa on 

kuvattu ryhmän opiskelijoiden käsitteiden määriä ja arvioitu kustakin paran-

netusta käsitekartasta, kuinka monta käsitettä siirrettiin sellaisenaan seuraa-

vaan käsitekarttaan, kuinka monta käsitettä hylättiin ja kuinka monta uutta 

käsitettä tai uudelleen muotoiltua vanhaa käsitettä siihen sisällytettiin. (Tau-

lukko 15.) 

Taulukko 15. Muutokset säilytettyjen, hylättyjen ja uusien käsitteiden mää-

rissä tutkimuksen aikana. 

KÄSITEKARTTA 

1 2 3Opiskelija 
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.

A 8 5 3 1 6 2 4 6 8

B 5 5 0 6 11 1 10 8 9

C 5 5 0 4 9 4 5 6 10

D 4 4 0 0 4 0 4 8 8

E 4 4 0 4 8 1 7 11 12

F 4 4 0 7 11 3 8 7 10

G 4 2 2 11 13 3 10 5 8

H 10 2 8 3 5 2 3 7 9

I 4 4 0 0 4 1 3 9 10

J 5 0 5 4 4 1 3 9 10

K 5 5 0 0 5 0 5 14 14

L 3 3 0 4 7 1 6 7 8

M 12 12 0 0 12 1 11 8 9

N 3 3 0 0 3 1 2 2 3

O 4 4 0 0 4 1 3 5 6

P 9 9 0 0 9 2 7 7 9

Q 6 5 1 4 9 6 3 5 11
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R 11 1 10 17 18 4 14 15 19

S 5 5 0 0 5 0 5 8 8

T 7 7 0 0 7 7 0 0 7

U 9 8 1 10 18 2 16 6 8

V 7 7 0 5 12 1 11 8 9

YHT. 134 104 30 80 184 44 140 161 205 

Ensimmäisissä parannetuissa käsitekartoissa valtaosalla opiskelijoista (n=16) 

oli käsitekartassaan pinnamainen tai jokin pinnamaisen yhdistelmärakenne. 

Yksi opiskelija ei ollut kuvannut ensimmäisessä käsitekartassaan yhtään 

rakenteita vain pelkät käsitteet. Toisissa parannetuissa käsitekartoissa olivat 

yleisimpiä edelleen pinnamainen (n=15) ja verkkorakenteinen (n=6) käsite-

kartta. Kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa valtaosalla opiskelijoista 

(n=17) oli verkkomainen käsitekarttarakenne. Kenelläkään ei ollut pelkkää 

ketjumaista käsiterakennetta. (Kuvio 29.) 

Kuvio 29. Käsiterakenteiden muutos tutkimuksen aikana. 

Kun analysoitiin yksilötasolla kaikkien ryhmän opiskelijoiden eri käsitekart-

tojen rakenteet (liite 7), niin opiskelijoilla K, N ja T käsiterakenteet pysyivät 

samanlaisina koko tutkimuksen ajan, joten he eivät oppineet Hayn ym. (2008, 

1040) luokituksen mukaan, kun taas kaikki muut opiskelijat saavuttivat sa-
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man luokituksen mukaan pinta- (A, L, R) tai syväoppimisen (B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, M, O, P, Q, S, U ja V) tason. Yksi opiskelija (T) ei tehnyt mitään 

sisällöllisiäkään muutoksia käsitekarttaansa tutkimuksen aikana. (Taulukko 

16.)

Taulukko 16. Kaikkien ryhmän opiskelijoiden käsitekarttojen rakenteet. 

Op. 1. käsitekartta 2. käsitekartta 3. käsitekartta Oppiminen raken-

teen perusteella 

A ei rakennetta N SC pintaoppiminen 

B SC SC N syväoppiminen 

C NS NS N syväoppiminen 

D S S N syväoppiminen 

E S SC N syväoppiminen 

F SC SC N syväoppiminen 

G RC S N syväoppiminen 

H S S N syväoppiminen 

I RC RC N syväoppiminen 

J SC SC N syväoppiminen 

K S S S ei muutosta 

L RC SN S pintaoppiminen 

M S SC N syväoppiminen 

N S S S ei muutosta 

O SR SR N syväoppiminen 

P S S N syväoppiminen 

Q S N N syväoppiminen 

R S SC SC pintaoppiminen 

S S S N syväoppiminen 

T N N N ei muutosta 

U S N NS syväoppiminen 

V S N N syväoppiminen 

Taulukon 16 luokittelussa käytettyjen rakenteiden lyhenteet olivat seuraavat: 

C = ketjumainen rakenne, S = pinnamainen rakenne, R = ympyrärakenne ja N 

= verkkomainen rakenne. Rakenteet olivat myös mainittujen rakenteiden 

yhdistelmiä. 
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5.1.5 Esimerkkejä yksilöllisestä oppimisesta 

Opiskelija (L) Lenita 

Lenitan ensimmäisessä parannetussa käsitekartassa oli kolme käsitettä ja 

niistä luodut neljä propositiota (kuvio 30). Rakenne oli ketjumaisen ja ympy-

rärakenteen yhdistelmä. Arkikäsityksen mukaan läheiset ihmiset auttavat 

toimintakyvyn ylläpidossa ja mahdollistavat ikääntyneen kotona asumisen.

Kotona asuminen nähtiin myös toimintakyvyn ylläpitäjänä, joka vuorostaan 

mahdollisti kotona asumisen. 

Kuvio 30. Lenitan arkikäsitys onnistuneesta ikääntymisestä ensimmäisessä 

parannetussa käsitekartassa. 

Toisessa parannetussa käsitekartassa (kuvio 31) oli seitsemän käsitettä ja 

niistä muodostetut kahdeksan propositiota. Opiskelija oli säilyttänyt ensim-

mäisen käsitekarttansa kaikki kolme käsitettä ja käsitys oli rikastunut neljällä 

uudella käsitteellä: sosiaalinen verkosto, elämänilo, motivaatio toimintakyvyn 

ylläpitoon sekä yksinäisyys. Yksinäisyys ei ollut tarkoituksenmukainen käsite 

onnistuneen ikääntymisen kuvaamisessa, mutta koska nuoliyhteys toi propo-

sition: sosiaalinen verkosto ehkäisee yksinäisyyttä, niin se huomioitiin osaksi 

käsitekartan käsitteitä. 

Rakenne oli pinnamaisen ja verkkomaisen yhdistelmä. Käsitteiden vä-

lisistä nuoliyhteyksistä kahdesta puuttui linkki-ilmaus, joten niitä ei luokiteltu 

propositioiksi. Keskeisimpänä käsitteenä oli kotona asuminen, johon liittyi 

neljä nuoliyhteyttä. Myös toimintakyvyn ylläpitoon liittyi neljä nuoliyhteyttä, 

mutta linkkien puuttuessa muodostui vain kolme propositiota.  
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Kuvio 31. Lenitan toinen parannettu käsitekartta. 

Lenitan kolmannessa käsitekartassa (kuvio 32) oli kuvattu kahdeksan käsitet-

tä ja niiden välille yhdeksän propositiota.  Rakenne oli edelleen pinnamaisen 

ja verkkomaisen yhdistelmä. Käsitekartan keskeisin käsite oli onnistunut 

ikääntyminen. Edelliseen käsitekarttaan verrattuna opiskelija oli luopunut 

kuudesta käsitteestä ja säilyttänyt ainoastaan yhden käsitteen (sosiaalinen 

verkosto) entisellään. Kolmanteen käsitekarttaansa hän oli tuonut seitsemän 

kokonaan uutta käsitettä. 

Kuvio 32. Lenitan kolmas parannettu käsitekartta. 

Lenitan käsityksissä yhteiskunnan tuki (2 linkkiä) ja sosiaalinen verkosto (2 

linkkiä) loivat turvallisuutta (3 linkkiä). Yhteiskunnan tuki myös osaltaan 
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helpotti onnistunutta ikääntymistä. Käsityksissä huomioitiin onnistuneen 

ikääntymisen laaja-alainen näkökulma, hyvä fyysinen toimintakyky, sosiaali-

nen verkosto ja psyykkinen hyvinvointi. Ympäristönäkökulmana mainittiin 

ainoastaan yhteiskunnan tuki. Käsitekarttojen rakenteen arvioinnin perusteel-

la oppiminen oli Hayn ym. (2008) luokituksen mukaan pintaoppimista. 

Opiskelija [C] Cecilia 

Cecilian ensimmäisen parannetussa käsitekartassa (kuvio 33) oli kirjattuna 

viisi käsitettä ja niistä luodut seitsemän propositiota. Käsitekartan rakenne oli 

pinnamaisen ja verkkomaisen yhdistelmä. Käsitekartan kuvaamassa arkikäsi-

tyksessä sosiaalinen elämä ja terveys muodostuivat keskeisiksi käsitteiksi; 

niihin kumpaankin liittyi neljä linkkiä. Terveys-käsitteen propositiot olivat 

seuraavat: terveys tuo pohjan onnistuneelle ikääntymiselle, terveys vaikuttaa 

sosiaaliseen elämään, ja terveys vaikuttaa aktiivisuuteen aktiivisuus pitää 

yllä terveyttä. Lisäksi aktiivisuus-käsitteeseen liittyi propositio: aktiivisuus 

pitää yllä sosiaalista elämää, ja sosiaalinen elämä -käsitteeseen: perhe on 

osa sosiaalista elämää; sosiaalinen elämä tuo sisältöä onnistuneeseen ikään-

tymiseen. 

Kuvio 33. Cecilian ensimmäinen parannettu käsitekartta. 

Cecilian toisessa parannetussa käsitekartassa (kuvio 34) oli kuvattu yhdeksän 

käsitettä ja niistä laaditut seitsemän propositiota. Käsitekartan rakenne oli 

edelleen pinnamaisen ja verkkomaisen yhdistelmä. Käsitekartassa sosiaali-

nen elämä oli edelleen keskeinen käsite (neljä nuoliyhteyttä / kolme linkkiä). 

Opiskelija oli säilyttänyt ensimmäisen käsitekarttansa kaikki käsitteet ja uu-

sina käsitteinä olivat voimavarat, huolettomuus, mielekäs tekeminen ja ystä-

vät. Näistä vain käsite mielekäs tekeminen liittyi linkkien kautta tutkittavan 

henkilön käsitekarttaan propositioina. 
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Kuvio 34. Cecilian toinen parannettu käsitekartta. 

Cecilian kolmannessa parannetussa käsitekartassa (kuvio 35) oli 10 käsitettä 

ja 24 propositiota. Käsitekartan rakenne oli verkkomainen. Opiskelija oli 

säilyttänyt toisesta käsitekartasta neljä käsitettä, hylännyt viisi ja kirjannut 

kolmanteen käsitekarttaan kuusi uutta käsitettä. Käsitekartan keskeisimmiksi 

käsitteiksi muodostuivat hyvä fyysinen kunto, jossa kahdeksan linkkiä, onnis-

tunut ikääntyminen (seitsemän linkkiä), sosiaaliset suhteet (kuusi linkkiä) 

sekä aktiivisuus ja hyvä mielenterveys (kumpikin viisi linkkiä). 

Kuvio 35. Cecilian kolmas parannettu käsitekartta. 

Käsitekartan käsitteiden välille luoduilla propositioilla Cecilia kuvasi erityi-

sesti yksilöllistä näkökulmaa. Käsityksissä korostui fyysinen näkökulma ja 

käsitekartta sisälsi useita hyvään fyysiseen kuntoon liittyviä propositioita: 

Hyvä fyysinen kunto on osa onnistunutta ikääntymistä. Hyvä fyysinen kunto 

mahdollistaa asumisen omassa kodissa. Hyvä fyysinen kunto on osa hyvää 

terveyttä. Hyvä fyysinen kunto mahdollistaa sosiaaliset suhteet. Hyvä fyysi-
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nen kunto mahdollistaa sosiaalisten suhteiden ylläpidon. Aktiivisuus lisää ja 

pitää yllä hyvää fyysistä kuntoa. Hyvä mielenterveys mahdollistaa hyvän 

fyysisen kunnon. Hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa hyvän fyysisen 

kunnon. Aktiivisuus käsitteeseen liittyi edellä mainitun proposition lisäksi: 

Aktiivisuus mahdollistaa hyvän mielenterveyden. Aktiivisuus on osa onnistu-

nutta ikääntymistä. Aktiivisuus luo ja pitää yllä sosiaalisia suhteita. Aktiivi-

suus mahdollistaa omassa kodissa selviämisen. Käsitteeseen sosiaaliset suh-

teet liittyivät jo edellä mainittujen lisäksi propositiot: Hyvä terveys luo mah-

dollisuuden sosiaalisille suhteille. Perhe on tärkeä osa sosiaalisia suhteita. 

Sosiaaliset suhteet sisältyvät onnistuneeseen ikääntymiseen. Käsityksissä 

huomioitiin yhteisön, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmia huomattavasti 

niukemmin. Oma koti ja hyvä taloudellinen tilanne olivat esillä. Sosiaalisista 

suhteista mainittiin perhe. Hayn ym. (2008) luokituksen mukaan Cecilian 

oppiminen oli syväoppimista.  

5.2 Yhteinen tiedonrakentaminen 

5.2.1 Millainen oli ensimmäisen opiskelijaryhmän CMapTools-

ohjelmistoa hyödyntävä yhteinen tiedonrakentamisen prosessi onnistu-

nut ikääntyminen -käsitteestä opintojakson jälkeen?  

5.2.1.1 Ensimmäisen ryhmän puheenvuorojen määrät 

Ensimmäisessä yhteisessä tiedonrakentamisessa tunnistettiin videonauhoit-

teen ja sen litteraatin perusteella yhteensä 314 puheenvuoroa. Ensimmäisessä 

ryhmässä kaksi kolmasosaa ryhmän opiskelijoista käytti henkilökohtaisia 

puheenvuoroja yhteisessä tiedonrakentamisen tilanteessa. Opiskelijoiden 

yksilöllisten tunnistettujen puheenvuorojen yhteismäärä oli 261, ja luku vaih-

teli nollasta kahdeksaankymmeneenkahteen per opiskelija. Koko ryhmä 

huomioiden keskiarvo oli 17,5. Tutkijaopettajan käyttämiä puheenvuoroja oli 

27, ryhmän yhteisiä puheenvuoroja, joista ei voitu tunnistaa yksittäistä opis-

kelijaa, oli 13, ja lisäksi muu-luokkaan luokiteltuja puheen vuoroja, kuten 

yskiminen, nauraminen, oli 12. Puheenvuorot vaihtelivat yhden sanan mittai-

sista useamman lauseen mittaisiksi. Ensimmäisen ryhmän yhteisessä tiedon-

rakentamisessa opiskelijat Pilvikki (P) Giitta (G), Cecilia [C] ja Birgitta (B) 

toimivat aktiivisesti. Alla olevaan kuvioon (kuvio 36) on kuvattu ensimmäi-

sen ryhmän opiskelijoiden käyttämien yksilöllisten puheenvuorojen määrät. 
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Kuvio 36. Ensimmäisen ryhmän opiskelijoiden käyttämien puheenvuorojen 

määrä. 

Opiskelijoiden tuottamista 261 yksilöpuheenvuorosta suoria tehtäväsuuntau-

tuneita käsite- ja propositiopuheenvuoroja oli valtaosa eli 221 puheenvuoroa. 

Niitä oli suhteessa moninkertainen määrä verrattuna yhteiseen käsitekarttaan 

päätyneiden käsitteiden (15 kpl) ja propositioiden (40 kpl) määriin. Niiltä 

opiskelijoilta, jotka käyttivät paljon käsitteitä tai propositioita sisältäviä pu-

heenvuoroja, päätyi lopulliseen käsitekarttaan todennäköisemmin käsite tai 

propositio. Esimerkiksi opiskelijat Pilvikki, Cecilia, Birgitta ja Giitta käytti-

vät kaikki runsaasti puheenvuoroja, ja he olivat myös aktiivisia ehdotusten 

tekijöitä yhteiseen käsitekarttaan päättyneiden käsitysten osalta. Alla olevaan 

taulukkoon on koottu keskustelun litteraatista luokitellut tutkittavan henkilön 

kaikki puheenvuorot sekä käsite- ja propositiopuheenvuorot. Lisäksi taulu-

kossa on kuvattu kuinka moni tutkittavan henkilön mainituista puheenvuo-

roista johti synteesiin eli käsitteen tai proposition luomiseen yhteiseen käsite-

karttaan. (Taulukko 17.) 
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Taulukko 17. Ensimmäisen ryhmän yhteisen käsitekartan kaikkien puheen-

vuorojen sekä käsitteisiin ja propositioihin liittyvien puheenvuorojen määrät. 

Opiskelija Puheen-

vuorojen 

määrä 

Käsite- 

sisältöisten 

puheen-

vuorojen 

määrä 

Propositio- 

sisältöisten 

puheen-

vuorojen 

määrä 

Käsite-

syn-

teesien 

määrä 

Propositio-

synteesien

määrä 

A 0 0 0 0 0

B 41 12 25 4 8

C 54 16 25 1 7

E 4 1 3 0 0

F 5 1 6 1 3

G 56 17 30 2 5

H 0 0 0 0 0

I 1 1 1 0 0

J 3 2 1 0 0

L 0 0 0 0 0

M 4 2 3 0 2

P 82 24 44 7 14

T 0 0 0 0 0

U 11 4 3 0 1

V 0 0 0 0 0

Yhteensä 261 80 141 15 40

Tutkija-

opettaja 

27 0 0 0 0

Ryhmä 1 13 3 1 0 0

Muu 13 0 0 0 0

Kaikki 

yhteensä 

314 83 142 15 40

5.2.1.2 Ensimmäisen ryhmän toimintatavat dialogissa  

Yhteisen tiedonrakentamisen videonauhoitteen litteraatin puheenvuorot osi-

tettiin dialogeiksi, asiakokonaisuuksiksi, joita olivat yksittäiset sanat tai lau-

seet. Ensimmäisen ryhmän yhteisen tiedonrakentamisen 314 käytetystä pu-

heenvuorosta jaettiin dialogeiksi kaikki yksittäisten opiskelijoiden puheen-

vuorot, kaikki ryhmäpuheenvuorot ja viisi tutkijaopettajan puheenvuoroa. 

Niistä tunnistettiin 353 dialogia, joista tutkijaopettajan dialogeja oli kuusi. 

Yhteisen tiedonrakentamisen tavoitteena oli luoda ryhmän yhteinen käsitys 
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onnistunut ikääntyminen -käsitteestä. Analyysin taustalla oli Aarnion toimin-

tatapojen kuvaukset, mutta aineistosta pyrittiin löytämään myös muita ulottu-

vuuksia. Aarnio (1999, 46) kuvaa yhteisen tiedonrakentamisen kognitiivista 

näkökulmaa kognitiiviseen eläytymiseen rakentuvan dialogin toimintatapojen 

kuvauksien kautta. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin kautta ensimmäisen 

ryhmän yhteisen tiedonrakentamisen dialogeista tunnistettiin kymmenen 

dialogin kognitiivisten toimintatapojen luokkaa: 1. käsitesynteesin tekemi-

nen, 2. propositiosynteesin tekeminen, 3. käsitteen tai proposition ehdottami-

nen, 4. ehdotuksen tukeminen, 5. vaihtoehdon esittäminen, 6. kyseenalaista-

minen, 7. opettaminen, 8. ohjaaminen, 9. perusteleminen ja 10. oppimisen 

arvioiminen. Näistä toiminnoista tunnistettiin kaksi pääluokkaa, jotka olivat: 

1. Tiedonluominen: käsitesynteesin tekeminen, propositiosynteesin tekemi-

nen, käsitteen tai proposition ehdottaminen, ehdotuksen tukeminen, vaihto-

ehdon esittäminen ja 2. Pedagoginen toiminta: opettaminen, ohjaaminen, 

kyseenalaistaminen, perusteleminen ja arvioiminen.

Yleisin yksittäinen toimintatapa ensimmäisen ryhmän yhteisessä tiedon-

rakentamisessa oli käsitteiden ja propositioiden ehdottaminen. Näitä tunnis-

tettiin ja luokiteltiin edustavan 27 % kaikista dialogeista. Seuraavaksi ylei-

simmät toimintatavat olivat vaihtoehtojen esittäminen (17 %) sekä ehdotusten 

tukeminen (12 %), propositiosynteesin tekeminen (11 %) sekä ehdotusten ja 

oppimisen arvioiminen (10 %). Yhteisessä tiedonrakentamisessa tunnistettiin 

ohjaamista (7 %) ja opettamista (2 %). Yhteisen käsityksen rakentaminen eli 

käsite- ja propositiosynteesien tekeminen, oli sisältönä 15 %:ssa kaikista 

toiminnoista. Vaadittiin siis paljon erilaista toimintaa, ennen kuin yhteinen 

käsitys syntyi. Yhteisen tiedonrakentamisen dialogien toimintatavoista 29 % 

edusti pedagogisen toiminnan ja 71 % tiedonluomisen pääluokkaa. (Kuvio 

37.)

Kuvio 37. Ensimmäisen ryhmän toimintatavat dialogissa.  
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Opiskelijat arvioivat käsitekartan valmiita käsityksiä: 029 Birgitta: ”se ois 

aika hyvä” ja käsite-ehdotuksia: 031 Cecilia: ”Fyysinen ja psyykkinen on 

liian laajoja, jos pitäis nimenomaan saada pienempiä käsitteitä että”. He ar-

vioivat myös työskentelytapaansa: 042 Giitta:…”ja sitten vaihtais aihetta” ja 

omaa ajatteluaan: 062 Birgitta: ”Se vois olla myös toimitakyvyssäkin. Vois 

ajatella toisinkin päin. Kumminpäin tuo ajateltiin?” 

Ohjaaminen liittyi käsitteiden ja propositioiden sijoittamiseen käsitekar-

talla sekä oikeinkirjoitukseen, kuten sanamuotojen ja taivutuspäätteiden va-

lintaan sekä kirjaamiseen. Kyseenalaistaminen liittyi vaihtoehtojen ja perus-

telujen etsimiseen. Se ilmeni yhteisessä tiedonrakentamisessa erityisesti kä-

sitteiden välisen nuoliyhteyden suunnan määrittelyssä (027) ja käsitteiden 

alan tai ominaisuuksien (031�033) kuvauksissa. 

027 Pilvikki: Tai toisin päin se nuoli, et sosiaalinen toimintakyky on osa 

onnistunutta ikääntymistä. 

028 Ullevi: Onnistunut ikääntyminen on, sosiaalinen toimintakyky 

muodostuu, onnistunut ikääntyminen muodostuu. 

029 Birgitta: Se ois aika hyvä 

030 Giitta: Eihän se pelkästään se oli. Pitäisikö pistää joku holistinen 

näkökulma ja siit sitten fyysinen psyykkinen ja näin? 

031 Cecilia: Fyysinen ja psyykkinen ne oli liian laajoja, jos pitäis ni-

menomaan semmosia saada pienempiä käsitteitä että. 

032 Giitta: Entä jos menis sitte pienempiin päin? 

033 Cecilia: No niin, mut sit siitä tulee miellekartta eikä käsitekartta. 

Opettaminen liittyi tilanteisiin, jossa tuotiin jotain uutta näkökulmaa yhtei-

seen tiedonrakentamiseen – (033) käsitekartta / miellekartta vertailu - tai 

tarkasteltiin jotain jo ennen opittua uudessa tilanteessa. Esimerkiksi Pilvikki 

(017) opettaa käsitehierarkiaa.  

017 Pilvikki: Mikä on jatkokäsite? Mä olin jakanut sen silleen, että oli 

psyykkinen fyysinen sosiaalinen ja sitten niinku ympäristö Ja sitte 

niille alakäsitteet mä olin luonu. 

5.2.1.3 Ensimmäisen ryhmän dialogien luokat 

Dialogien toimintatapojen analyysin ohella dialogit analysoitiin Aarnion 

(1999) kuvaamiin dialogien luokkiin (kuvio 38). Yleisin dialogin luokka oli 

sidonta, joka tarkoittaa oman lausuman sidontaa toisen aiempaan puheenvuo-

roon. Näistä sidontaluokkaan kuuluvia merkityksiä oli yhteensä 110 kappa-

letta. Seuraavaksi eniten oli toisen lausumasta suoraan asiaan liittyen jatka-
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minen -dialogeja, joiksi luokiteltiin 77 dialogia. Omien ajatusten avaaminen -

dialogeja luokiteltiin olevan 41 kappaletta. Toisen lausumaa kokonaisuudes-

saan tarkentavia kysymys -dialogeja oli 38 kappaletta, suoria kysymyksiä 29 

kappaletta ja toisen lausumaan vastaaminen kysyttäessä -dialogeja 48 kappa-

letta. Dialogin luokkiin kuvitelmien tarkastaminen, kuvitteleminen luulemis-

mielessä, toisen lausumaan sisältyvien avainsanojen merkityksen avaaminen, 

toisen houkutteleminen osallistumaan tai toisen päälle puhuminen -luokkia ei 

tunnistettu yhteisen tiedonrakentamisen dialogeista.  

Kuvio 38. Ensimmäisen ryhmän dialogien luokittelu. 

Sidontojen käyttö oli runsasta esimerkiksi yhteisen tiedonrakentamisen pu-

heenvuoroissa 045�074, jossa käsiteltiin fysioterapian keskeisimpiin käsittei-

siin kuuluvan käsitteen � toimintakyky – yhteyteen liitettäviä propositioita. 

Parannettuun käsitekarttaan liitettiin neljä propositiota: toimintakyky mahdol-

listaa onnistuneen ikääntymisen, onnistunut ikääntyminen edistää terveyttä, 

terveys parantaa onnistunutta ikääntymistä sekä terveys ylläpitää toiminta-

kykyä sekä käsite terveys.

Cecilia (045) aloitti avaamalla ajatuksiaan propositiolla ”toimintakyky 

mahdollistaa onnistuneen ikääntymisen”; Birgitta (047) jatkoi ajatusta päin-

vastaisella ajatuksella, johon sekä Giitta (048) että Cecilia (049) jatkoivat 

sidonnalla, tuomalla uusia linkki-ilmauksia. Uusi päinvastainen proposiotio 

olisi ollut ”onnistunut ikääntyminen mahdollistaa toimintakyvyn”, mutta 
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käsitekarttaan päätyi propositio ”toimintakyky mahdollistaa onnistuneen 

ikääntymisen” (kuvio 39). 

045 Cecilia: toimintakyky mahdollistaa onnistuneen ikääntymisen 

046 [litteroimatona mm. taustahälinää] 

047 Birgitta: Onnistunut ikääntyminen edellyttää.  

048 Giitta: Edistää. 

049 Cecilia: Mahdollistaa toimintakyvyn. 

Kuvio 39. Propositio ”Toimintakyky mahdollistaa onnistuneen ikääntymi-

sen”. 

Giitta (051) avasi uuden ajatuksen käsitteiden välisestä kaksisuuntaisesta 

vaikutuksesta ja jatkoi uudella käsite-ehdotuksella ”terveys”. Pilvikki (052) 

vastasi Giitan kysymykseen ja jatkoi sidonnalla. Giitta (053) jatkoi Pilvikin 

lausumasta suoraan asiaan liittyen käsitteellä ”terveyden edistäminen” ja 

Birgitta (055) muotoili sidonnan kysymyslauseella ”oisko se onnistunut 

ikääntyminen edistää terveyttä?” (kuvio 40). 

051 Giitta: Mahdollistaa molempiin päin; ne on yhteen. Mites terveys? 

Mutta se voi mennä ton alakäsitteeks, omaks. 

052 Pilvikki: Terveys, joo, voi laittaa liittymään. Voi laittaa miten vaan. 

053 Giitta: Sit tulee terveyden edistäminen. 

054 Pilvikki: Ja mitäs täällä on? 

055 Birgitta: Oisko se onnistunut ikääntyminen edistää terveyttä? 

Kuvio 40. Propositio Onnistunut ikääntymien edistää terveyttä.  
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Giitta (056) toi jälleen esille oman ajatuksensa käsitteiden välisestä kak-

sisuuntaisesta vaikutuksesta ja Pilvikki (057) jatkoi Giitan aloitetta. Giitta 

(058 ja 064) toi uudelleen esille ajatuksen kysymyksien muodossa ja sai 

tukea (059�061) Ryhmä päätyi laittamaan onnistuneen ikääntymisen ja ter-

veyden välille toisenkin suuntaisen vaikutuksen eli proposition ”terveys pa-

rantaa onnistunutta ikääntymistä”, jonka lopullisen muodon oli muotoillut 

Pilvikki (068) (kuvio 41). 

056 Giitta: Se käy molempiin. 

057 Pilvikki: Toisin päin. 

058 Giitta: Eiks se voi olla kakssuuntanen? 

059 Birgitta: Niin joo. 

060 [NAURUA]

061 Ryhmän ääni: Joo. 

062 Birgitta: Se vois olla myös toimintakyvyssäkin. Vois ajatella toisin-

kin päin. Kummin päin tuo ajateltiin? 

063 [litteroiman osuus mm. OHJEITA]

064 Giitta: Entä jos laittaa molempiin kakssuuntasesti? 

065 Pilvikki: Noin. 

066 Giitta: Ja terveys edistää. 

067 Cecilia: Pääkäsitteet pitäis panna aluksi. 

068 Pilvikki: Terveys parantaa onnistunutta ikääntymistä. 

Kuvio 41. Propositio ”Terveys parantaa onnistunutta ikääntymistä”. 

Ryhmä ohjasi sidontojen avulla käsitekartan rakentumista (070, 072). Lopuk-

si ryhmä yhdisti terveys- ja toimintakyky käsitteet käsitekartassaan Cecilian 

(074) esiintuomalla ajatuksella ja se päätyi ilman kommenttia käsitekarttaan

(kuvio 42).

069 [NAURUA]

070 Pilvikki: Pa-ran-taa ja –stä. 
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071 [litteroimaton osuus mm. OHJEITA]

072 Giitta: Pistää mahdollistaa. 

073 [litteroimaton osuus  mm. puhetta taustalla]

074 Cecilia: Terveys pitää yllä toimintakykyä. 

Kuvio 42. Propositio ”Terveys ylläpitää toimintakykyä”.  

Ryhmän keskustelu oli aktiivista ja vastavuoroista. Turvallisuus oli käsite, 

jonka ainoastaan kaksi tutkittavaa henkilöä (Fanny ja Giitta) olivat tuoneet 

esiin ennen yhteistä tiedonrakentamista tehdyissä toisissa yksilöllisissä käsi-

tekartoissaan, mutta joka oli ollut esillä omaishoitajien odotuksissa opinto-

jakson alussa. Puheenvuorossaan (111) Birgitta toi esille turvallisuus -

käsitteen, kun ryhmä pohti sosiaalista verkostoa ja siihen liittyviä propositioi-

ta. Turvallisuus -käsite ohitettiin tässä vaiheessa eli sitä ei kirjattu yhteiseen 

käsitekarttaan. Puheenvuorossaan (138) Pilvikki toi turvallisuus -käsitteen 

uudelleen esille, muistamalla, että sitä ei ollut vielä kirjattu käsitekarttaan ja 

ehdotti ensin yhteydeksi ”edistää”, mutta ilmaisi sitten proposition ”turvalli-

suus on osa onnistunutta ikääntymistä”. Lause herätti ryhmän sisällä naurua 

(139), eikä käsitteiden välistä yhteyttä pidetty järkevänä. 

111 Birgitta: Nyt joku sosiaalinen verkosto. Niin ja sitten se turvallisuus 

voisi olla siinä. 

112 Pilvikki: Turvaverkosto ihan omakseen. 

138 Pilvikki: Turvallisuutta meillä ei ollut vielä. Edistää vaikka. Ja laite-

taanko turvallisuus on osa onnistunutta ikääntymistä? 

139 [litteroimatoin osuus mm. naurua]

Pilvikki (140) totesi yhteisessä tiedonrakentamisessa parasta olevan kielen-

käyttö ja tarkoitti tällä kaikkia keskustelussa esiin tulleita propositiovaihtoeh-
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toja, joissa ryhmä ei ollut pitänyt käsitteiden välistä yhteyttä tarkoituksenmu-

kaisena. Cecilia (142) palasi turvallisuus -käsitteeseen ja tarkoitti turvallisuu-

den liittyvän sekä onnistuneeseen ikääntymiseen että sosiaaliseen verkostoon, 

jota ryhmä käsitteli edellä. Johanna (141) sitoi uuden proposition toimintaky-

ky (toiminta…) käsitteeseen, jota oli käsitelty aikaisemmin, mutta Pilvikki 

(143) jatkoi turvallisuus ja onnistunut ikääntyminen -käsitteiden välistä yhte-

yttä sitomalla Cecilian aloitukseen proposition ”onnistunut ikääntyminen 

edellyttää turvallisuutta”. Tämän ryhmä (144) hyväksyi yhteisesti käsitekart-

taan. 

140 Pilvikki: Paras tässä kohdin kielenkäyttö [NAURUA] turvallisuus ja 

laitetaanks nyt siitä? 

141 Johanna: Toiminta on… 

142 Cecilia: Turvallisuus kumpaankin. 

143 Pilvikki: Voihan sen laittaa jotain nuolii näinkin päin, kuitenki tää-

kin vaikuttaa tähän. Onnistuminen ikääntyminen edellyttää turvalli-

suutta. 

144 Ryhmä 1: Joo. 

Cecilia (145) pohti turvallisuus -käsitteen ja sosiaalisen verkoston suhdetta. 

Giitta (146) jatkoi suoraan Cecilian lausumasta; Pilvikki (147) jatkoi sidon-

nalla ”edistää”, Cecilia jatkoi sidonnalla ”tuvallisuuden tunnetta”. Pilvikki 

(149) tarkensi kysymyksellä ”eli mitä?” ja Birgitta viimeisteli käsitteiden 

välisen yhteyden sidonnalla eli esittämällä linkki-ilmauksen ”luo”, joka pää-

tyi käsitekarttaan (kuvio 43). 

145 Cecilia: Noin päin, että turvallisuus on laaja käsite, myös sitä että 

on se sosiaalinen verkosto. 

146 Giitta: Mut sit sen voi liittää sosiaalinen verkosto edistää turvalli-

suutta. 

147 Pilvikki: Edistää. 

148 Cecilia: Turvallisuuden tunnetta. 

149 Pilvikki: Eli mitä? 

150 Birgitta: Luo. Tukiverkosto luo. 



118

Kuvio 43. Propositio ”Sosiaalinen verkosto luo turvallisuutta”.

5.2.2 Millainen oli toisen opiskelijaryhmän CMapTools-ohjelmistoa hyö-

dyntävä yhteinen tiedonrakentamisen prosessi onnistunut ikääntyminen 

-käsitteestä opintojakson jälkeen?  

5.2.2.1 Toisen ryhmän puheenvuorojen määrät 

Toisen ryhmän yhteisestä tiedonrakentamisesta videotallennetun keskustelun 

litteraatista tunnistettiin ja luokiteltiin yhteensä 435 puheenvuoroa. Kaikki 

seitsemän ryhmän opiskelijaa käyttivät puheenvuoroja. Opiskelijoiden yksi-

löllisiä puheenvuoroja tunnistettiin 384. Määrä vaihteli seitsemästätoista 

sataanyhteen per opiskelija siten, että keskiarvo oli 54.6. Tutkijaopettajan 

käyttämiä puheenvuoroja oli 13, ryhmän yhteisiä puheenvuoroja, joista ei 

voitu tunnistaa yksittäistä opiskelijaa, oli myös 13. Muu-luokkaan luokiteltu-

ja puheenvuoroja, kuten yskiminen ja nauraminen, oli 25. Puheenvuorojen 

pituudet vaihtelivat yhdestä sanasta useamman lauseen kokonaisuuksiin. Alla 

olevaan kuvioon on kuvattu toisen ryhmän yhteisessä tiedonrakentamisessa 

opiskelijoiden käyttämien puheenvuorojen määrät. (Kuvio 44.) 
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Kuvio 44. Toisen ryhmän opiskelijoiden käyttämien puheenvuorojen määrä. 

Opiskelijoiden tuottamista 384 yksilöpuheenvuorosta tehtäväsuuntautuneita 

käsitteitä ja propositioita sisältäviä puheenvuoroja oli valtaosa, eli 260 pu-

heenvuoroa. Niitä oli suhteessa moninkertainen määrä verrattuna yhteiseen 

käsitekarttaan päätyneisiin käsitteiden (11 kpl) ja propositioiden (22 kpl) 

määriin. Toisen ryhmän puheenvuoroissa Orvokki ja Sinikka olivat muita 

aktiivisempia puheenvuorojen käyttäjiä. Heidän aloitteestaan ei kuitenkaan 

päätynyt käsitteitä yhteiseen käsitekarttaan sen useammin kuin muiden ryh-

män opiskelijoiden. Sen sijaan propositio-puheenvuoroissa heidän ajatuksen-

sa päätyivät muita useammin yhteiseen parannettuun käsitekarttaan eli heidän 

aloitteestaan käsitteet liitettiin propositioiksi. Seuraavaan taulukkoon (tau-

lukko 18) on koottu keskustelun litteraatista poimitut tutkittavan henkilön 

kaikki puheenvuorot ja käsite- ja propositio-sisältöiset puheenvuorot. Lisäksi 

taulukossa on kuvattu kuinka moni tutkittavan henkilön mainituista puheen-

vuoroista johti synteesiin eli käsitteen tai proposition tuottamisen yhteiseen 

käsitekarttaan. 
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Taulukko 18. Toisen ryhmän yhteisen käsitekartan käsitteisiin ja proposi-

tioihin liittyvät puheenvuorot. 

Opiskelija Puheen-

vuoro-

jen 

määrä 

Käsite- 

sisältöisten 

puheen-

vuorojen 

määrä 

Propositio- 

sisältöisten 

puheen-

vuorojen 

määrä 

Käsite-

synteesi-

en mää-

rä

Proposi-

tio-

synteesi-

en mää-

rä

D 31 10 16 1 0

K 43 20 11 2 3

Q 55 10 20 0 1

N 44 13 18 2 4

O 93 27 44 3 8

R 17 4 9 0 0

S 101 22 36 2 6

Yhteensä 384 106 154 10 22

Tutkija-

opettaja 

13 0 0 0 0

Ryhmä 2 13 1 0 1 0

Muu 25 0 0 0 0

Kaikki 

yhteensä 

435 107 154 11 22

5.2.2.2 Toisen ryhmän toimintatavat dialogissa 

Toisen ryhmän yhteisen tiedonrakentamisen tilanteen 435 käytetystä puheen-

vuorosta 384 opiskelijapuheenvuoroa ja 13 ryhmäpuheenvuoroa jaettiin edel-

leen dialogeiksi. Puheenvuoroissa tunnistettiin 466 dialogia. Tutkijaopettajan 

13 puheenvuoroa liittyivät kaikki pelkästään tekniseen ohjaukseen, eikä niitä 

jaettu dialogeiksi. Myös toisen ryhmän yhteisessä tiedonrakentamisessa ylei-

sin toimintatapa oli käsitteiden ja propositioiden ehdottaminen (kuvio 45), 

Niitä tunnistettiin olevan 27 % kaikista toimintatavoista. Seuraavaksi ylei-

simpiä olivat toisten ehdotuksia tukevat dialogit (16 %) ja vaihtoehtojen 

esittämisen dialogit (15 %).  

Toisessa ryhmässä myös kyseenalaistettiin ehdotuksia (12 %) sekä arvi-

oitiin omaa ja muiden oppimista (11 %). Toisen ryhmän ohjaamisen dialo-

geiksi luokiteltiin 7 % dialogeista. Vertaisopettajuutta tunnistettiin 2 %:ssa 

dialogeista. Käsitesynteesin tekeminen oli toimintana 2 %:ssa ja propositio-

synteesi 5 %:ssa dialogin toimintatavoissa. Tarvittiin siis paljon erilaista 
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toimintaa, ennekuin yhteinen käsitys syntyi ja saatiin kuvattua yhteiseen 

parannettuun käsitekarttaan. 

Kuvio 45. Toisen ryhmän toimintatavat dialogissa. 

Toisen ryhmän yhteisen tiedonrakentamisen dialogien toimintatavoista 35 % 

edusti pedagogisen toiminnan ja 65 % edusti tiedonluomisen pääluokkia. 

Kuten ensimmäisessäkin ryhmässä ohjaaminen liittyi käsitteiden ja proposi-

tioiden sijoittamiseen käsitekartalla ja oikeinkirjoitukseen, kuten sanamuoto-

jen ja taivutuspäätteiden valintaan sekä kirjaamiseen.  

056 Sinikka: Eei ei, mut se on varmaan tän ohjelman kannal-

ta. 

057 Orvokki: Kirjoita siihen semmonen uus pallo.  

058 Sinikka: Vai tuleeks siihen tämmönen niinku mahdollis-

taa vai tämmönen pylpyrä? Vai onks ne niinku uusi pyl-

pyrä? 

059 Daniela: Eiks se ollu oma itsensä. 

060 Orvokki: Semmone oma itsenäinen pyllyränsä. 

Kyseenalaistamisilla haettiin perusteluja (esim. puheenvuorot 164�167 ja 

227�233), joita oli toimintatavoissa melko vähän.  

164 Natalia: Musta pitäis laittaa että palvelut tukee kotona 

selviytymistä. 

165 Roosa: Ja mahdollistaa. 
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166 Katriina: Vai mahdollistaa? Ei se pelkästään mahdollista 

vaan siihen liittyy muutkin osatekijät kanssa. 

167 Kuutamo: Sitten pitää laittaa selviytymistä. 

227 Natalia: aktiivinen elämäntapa tai osallistuva elämäntapa. 

Elämäntyyli, miten sen nyt haluaa? Aktiivinen ja osallistu-

va? 

228 Orvokki: Mä oon nyt eri mieltä. Ei kaikki haluu osallistuu. 

229 Katriina: Voi olla havukka-ahon ajattelijoita, totta kai. 

230 Kuutamo: Mut mehän voidaan jokaisesta, ei kaikki haluu 

läheisiä, joku haluu olla erakoita, ihan samalla tavalla sit 

taas sekin. 

231 Natalia: Ei kaikki haluu palveluita. 

232 Kuutamo: Kaikki ei haluu kotia. Et niinku jos me mietitään 

mitä me itse haluttais. 

233 Sinikka: Niinku tää. Periaatteessa nää pääkäsitteet, itse-

määräämisoikeus, sit on nää ihmiset, terveys ja sitten. 

Pitäisikö täällä olla joku oma aktiivisuus tai joku tämmö-

nen?

Opettaminen liittyi uuden asian esille tuomiseen tai vanhan asian esille tuo-

miseen uudessa yhteydessä. Jonkin verran se liittyi myös perusteluihin. Kun 

toinen ryhmä keskusteli aktiivisen ja osallistuvan elämäntyylin käsitevalin-

noista, niin Sinikka toi esille perusteluna ICF- luokituksen, jossa on määritel-

ty yksilön toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. (176 Sinikka: ”Se on nyt tätä 

päivää tuo ICF”). ICF (WHO 2004) ohjeistaa moniammatillista työnjakoa 

toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden arvioinnissa ja edistämises-

sä. Luokituksen tarkoitus on parantaa kommunikaation tasoa eri toimialojen 

ja hallinnonalojen välisessä verkostoituvassa yhteistyössä toimintakykyyn 

liittyvissä asioissa. Opiskelijoilla oli ollut asia esillä toisessa opintojaksossa. 

5.2.2.3 Toisen ryhmän dialogien luokat 

Yleisin dialogin luokka oli sidonta, joita luokiteltiin olevan 135 kappaletta. 

Toisen lausumaa tarkentavia kysymys -dialogeja oli 85 kappaletta, suoria 

kysymyksiä 41 kappaletta ja toisen lausumaan vastaaminen -dialogeja 75 

kappaletta. Dialogin luokkiin kuvitelmien tarkastaminen, kuvitteleminen 

luulemismielessä, toisen lausumaan sisältyvien avainsanojen merkityksen 

avaaminen, toisen houkutteleminen osallistumaan tai toisen päälle puhumi-
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nen -luokkia ei tunnistettu yhteisen tiedonrakentamisen dialogeista. Yhteen 

ääneen lausutut puheenvuorot luokiteltiin ryhmäpuheenvuoroiksi, sillä niistä 

ei voinut määritellä kuka tai ketkä puhuivat toistensa päälle tai yhteen ää-

neen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu toisen ryhmän puheenvuorojen dia-

logien sisältöluokkien määrät. (Kuvio 46.) 

Kuvio 46. Toisen ryhmän dialogien määrällinen luokittelu. 

Toisen ryhmän yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa tuotettiin uusia käsit-

teitä, joita ei ollut ilmaistu kenenkään ryhmän jäsenen ensimmäisessä tai 

toisessa yksilöllisessä parannetussa käsitekartassa. Tällainen käsite oli esi-

merkiksi osallistuminen, joka oli ollut esillä omaishoitajien odotuksissa opin-

tojakson alussa. Ryhmä kävi pitkän keskustelun osallistuminen -käsitteestä ja 

sen muodosta. Ryhmä oli keskustellut edellä omaisten ja läheisten merkityk-

sestä onnistuneessa ikääntymisessä ja luonut proposition ”läheiset ovat osana 

onnistunutta ikääntymistä”. Tästä keskustelu jatkui osallistumisen merkityk-

seen. Orvokki (211) ehdotti käsitettä ”osallistuminen”. Katriina (212) jatkoi 

tarkentavilla kysymyksillä ja tuomalla uudelleen esiin sanan osallistuminen ja 

sen vaihtoehtona sanan aktiivisuus. Natalia (213) vastasi ehdotuksillaan jat-

kamalla aktiivisuus-sanaa aktiivinen elämäntapa -käsitteeksi. Ryhmä keskus-
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teli osallistuminen ja aktiivisuus sanojen keskinäisestä suhteesta. Ensin Si-

nikka (214) toi esille ajatuksen siitä, miten aktiivisuus mahdollistaa osallis-

tumisen, Kuutamo (215) vastasi jatkamalla käsitteellä ”aktiivinen elämä” ja 

Orvokki (216) jatkoi ”ei kaikki haluu viettää aktiivista elämää”. Natalia (218) 

puolusti osallistuminen -käsitettä perustellen sitä onnistuneen ikääntymisen 

kirjallisuudella, jossa käsite hänen mukaansa oli tuotu esille. Ryhmä jatkoi 

usealla puheenvuorolla keskustelua (219- 236) osallistuminen - ja aktiivisuus 

– käsitteistä ja päätyi Natalian (236) ehdottamaan propositioon ”aktiivinen 

osallistuva elämäntapa”. (Kuvio 47.) 

210 Sinikka: No niin, ja sitten. 

211 Orvokki: Sitten oli se osallistuminen. 

212 Katriina: Mikä se ois se sana, onko osallistuminen? Voisko se olla 

ihan hyvä vai aktiivisuus vai? 

213 Natalia: Aktiivinen elämäntapa tai jotenkin osallistua? 

214 Sinikka: Entäs osallistuminen ja siitä, siitä sitten aktiivisuus mah-

dollistaa, tai jos on aktiivinen niin siitä sitten? 

215 Kuutamo: Aktiivinen elämä. 

216 Orvokki: Ei kaikki haluu viettää aktiivista elämää välttämättä siis 

silleen. 

217 Sinikka: Mut osallistuminen. 

218 Natalia: Mut kun kattoo kirjallisuutta, jossa määritellään niinku 

onnistunut ikääntyminen, niin siellä on aina se. 

219 Kuutamo: Mut jos ois se mahdollisuus. 

220 Natalia: Niin sitten varmaan on se henkinen terveys. Ja osallistuva 

elämäntyyli on yhtä kuin menestynyt ikääntyminen, onnistunut 

ikääntyminen. 

221 Kuutamo: Jos ajattelee omaa onnistunutta ikääntymistä. 

222 Orvokki: Vai onks se itsemääräämisoikeuden kautta? Vai onks se 

kokonaan oma palluransa ja sitten?  

223 Kuutamo: Oma palluransa. 

224 Sinikka: Ja mikä se nyt oli?  

225 Orvokki: Osallistuminen. 

226 Kuutamo: Vai aktiivisuus? 

227 Natalia: Aktiivinen elämäntapa tai osallistuva elämäntapa. Elä-

mäntyyli, miten sen nyt haluaa? Aktiivinen ja osallistuva? 

228 Orvokki: Mä oon nyt eri mieltä. Ei kaikki haluu osallistuu. 

229 Katriina: Voi olla havukka-ahon ajattelijoita, totta kai. 

230 Kuutamo: Mut mehän voidaan jokaisesta, ei kaikki haluu läheisiä, 

joku haluu olla erakoita, ihan samalla tavalla sit taas sekin.  

231 Natalia: Ei kaikki haluu palveluita. 
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232 Kuutamo: Kaikki ei haluu kotia. Et niinku jos me mietitään mitä 

me itse haluttais. 

233 Sinikka: Niinku tää. Periaatteessa nää pääkäsitteet, itsemäärää-

misoikeus, sit on nää ihmiset, terveys ja sitten. Pitäisikö täällä olla 

joku oma aktiivisuus tai joku tämmönen? 

234 Roosa: Periaattees on kyse onnistuneestä ikääntymisestä. Niin 

mikä ois se onnistunut? Sillon siihen käy se aktiivinen. 

235 Kuutamo: Kyllä.  

236 Natalia: Aktiivinen ja osallistuva elämäntyyli tai elämäntapa.  

Kuvio 47. Käsite “Aktiivinen osallistuva elämäntapa”. 

Ryhmä jatkoi keskustelua aktiivisesta osallistuvasta elämäntavasta ja mah-

dollisuudesta olla olematta aktiivinen. He kertoivat esimerkkejä omista iso-

vanhemmistaan. Keskustelussa palattiin aiemmin käsitekarttaan luotuun 

käsitteeseen ”itsemääräämisoikeus”. Natalian (246) puheenvuorossa aktiivi-

nen osallistuva elämätapa edellytti itsemääräämisoikeutta. Tutkittavat henki-

löt jatkoivat toinen toistensa ajatuksia, ja keskustelu sisälsi runsaasti sidonto-

ja (247�250, 254�258). 

246 Sinikka: Mun mielestä tän vois linkittää myös tänne. Sillä jos sulla 

ei oo itsemääräämisoikeutta niin. 

247 Orvokki: Sull ei oo aktiivista osallistuvaa elämää. Se on sekä että. 

248 Kuutamo: Tai onnistunutta ikääntymistä. 

249 Sinikka: Kyllä se varmaan menee tonne onnistuneeseen ikäänty-

miseenkin. 

250 Kuutamo: Myös tonne. 

251 Sinikka: Laitetaanko tänne? 

252 Roosa: Laitetaanko nuolet joka kohtaan? 
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253 Natalia: Kyll se siitä, kaikki keskenään. 

254 Roosa: Ja jos läheiset, et voi olla, jos ei oo ajokorttia, ne voi kuskata 

sua sinne aktiiviseen elämään. 

255 Sinikka: Antaa mahdollisuuden elämäntapaan. 

256 Orvokki: Niin antaa mahdollisuuden. 

257 Kuutamo: Auttaa, ei tää mahdollista. 

258 Daniela: -aan. 

Keskustelun päätteeksi ryhmä päätyi propositioon ”Itsemääräämisoikeus 

antaa mahdollisuuden aktiiviseen osallistuvaan elämäntapaan” (kuvio 48).  

Kuvio 48. Proposiotio ”Itsemääräämisoikeus antaa mahdollisuuden aktiivi-

seen osallistuvaan elämäntapaan”. 

Toisen ryhmän yhteisessä tiedonrakentamisessa ilmeni runsas dialogien si-

donta. Opiskelijat jatkoivat toinen toistensa ajattelua ja puhetta samansuun-

taisella propositiolla. Alla on kuvattu yhteisen tiedonrakentamisen toinen 

tilanne, jossa rakennetaan yhteistä käsitystä läheisten ja osallistavan elämäta-

van liittymisestä yhteen. Daniela (313) aloitti kysymyksellä ”laitetaanks me 

läheiset ja aktiivinen ja osallistava elämäntapa jotenkin yhteen”. Tähän Nata-

lia (314) vastasi suoralla vastauksella ”joo”. Sinikka (315) kysyi käsitteiden 

välisen proposition suuntaa ”kummasta ne lähtee” Katariina (318) aloitti 

proposition muotoilun ehdotuksella ”ehkä läheiset auttaa siihen”.  Dialogia 

jatkoi ensin Daniela (319) ”tai tukee tai jotenkin” sitten Orvokki (320) ”in-

nostaa”, Kuutamo (321) ”kannustaa”, Roosa (322) ”motivoi”ja Orvokki (326) 
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”pakottaa”. Lopuksi Natalia (329) täydensi propositiota ilmaisulla ”aktiivista 

osallistuvaa elämäntapaa”. Ryhmän yhteinen käsitys ei syntynyt yksilöiden 

omia ajatuksia avaamalla ja jakamalla vaan toisen aikaisempaan lausumaan 

tai kysymykseen vastaamalla ja sitomalla oma käsitys toisen jo aikaisemmin 

lausumaan ajatukseen, kuin ryhmän opiskelijoilla olisi ollut yhteiset aivot. 

Linkki-ilmauksien ketju (318 – 328), jossa sidontojen avulla ”läheiset auttaa 

– tukee – innostaa - kannustaa – motivoi – pakottaa aktiivista osallistuvaa 

elämäntapaa”, päätyi käsitekarttaan ”läheiset kannustaa aktiivista osallistuvaa 

elämäntapaa ” -propositioksi, ilmensi yhteisen tiedonrakentamisen prosessia 

ja vaihtoehtoisten propositioiden kirjoa, jotka mahdollistuvat käsitekartan 

visualisoinnin avulla (kuvio 49).  

313 Daniela: Laitetaanks me läheiset ja aktiivinen ja osallistuva elämän-

tapa jotenkin yhteen? 

314 Natalia: Joo. 

315 Sinikka: Kummasta ne lähtee? 

316 Natalia: Anteeks? 

317 Sinikka: Läheiset ja osallistuva elämäntapa? 

318 Katriina: Ehkä läheiset auttaa siihen. 

319 Daniela: Tai tukee tai jotenkin. Mikä olis hyvä sana? 

320 Orvokki: Innostaa. 

321 Kuutamo: Kannustaa. 

322 Roosa: Motivoi. 

323 Sinikka: Mikäköhän toi oli? 

324 Kuutamo: Laita ne vaan kaikki vaan siihen. 

325 [NAURUA]

326 Orvokki: Pakottaa. 

327 Kuutamo: Sä oot kyllä sellanen jota pitää pakottaa. 

328 Orvokki: Läheiset kannustaa elämäntapaan, aan. 

329 Natalia: Aktiivista osallistuvaa elämäntapaa. 

330 Sinikka: Kannustaa, aaa. 

331 [NAURUA]
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Kuvio 49. Propositio ”Läheiset kannustaa aktiivista osallistuvaa elämänta-

paa” 

Kaikki keskustelussa tulleet käsitykset eivät päätyneet yhteiseen parannet-

tuun käsitekarttaan. Alla on kuvattu puheenvuoroja (418�432) yhteisen tie-

donrakentamisen lopusta, jolloin opiskelijaryhmä pohtii käsitekartan onnis-

tumista ja kaikkien osallistujien omien näkemyksien ilmenemistä yhteisessä 

käsitekartassa. Puheenvuorossaan (430) Orvokki toi esille ajatuksen eutanasi-

an mahdollisuudesta onnistuneessa ikääntymisessä: ”Mä olisin laittanut tuon 

itsemääräämisoikeuden elämän päättämiseen, mut sitä ei ehkä tarvii laittaa 

tonne.  Natalia (431) tyrmäsi ehdotuksen. Orvokki jatkoi vielä perustelulla 

(432) ”ei tarvii maata vanhainkodissa kymmentä vuotta jos ei halua”. Käsitys 

ei päätynyt yhteisesti laadittuun käsitekarttaan. 

418 Natalia: Hyvältä näyttää. 

419 Kuutamo: Hieno. 

420 Orvokki: Hieno. 

421 Katriina: Eiks tuo oo ihan hyvä? 

422 Natalia: Kaikki on hallussa, vai mitä? 

423 Roosa: Aika paljon on tullu. Mites me päätämme? 

424 Natalia: Tätä vois jatkaa loputtomiin. 

425 Roosa: Niin, periaattees niin vois. 

426 Katriina: Oleelliset asiat on tullu jokaisen omasta työstä. Tuliks 

jokaisen työstä jotain? 

427 Kuutamo: Kyllä tuli. 

428 Sinikka: Mä en muista kuollaksenikaan mitä mulla oli siellä. 
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429 Natalia: Samoja asioita eri sanoin. 

430 Orvokki: Mä olisin laittanut tuon itsemääräämisoikeuden elä-

män päättämiseen, mut sitä ei ehkä tarvii laittaa tonne. 

431 Natalia: Ei, eei. 

432 Orvokki: Onnistunut ikääntyminen. Ei tarvii maata vanhainko-

dissa kymmentä vuotta jos ei halua. 

5.2.3 Yhteenvetoa ryhmien toiminnasta  

5.2.3.1 Puheenvuorojen määrät 

Videotallennetun keskustelun litteraatista analysoitiin opiskelijakohtaisen 

luokittelun lisäksi ryhmän eli nimeltä määrittelemättömän useamman opiske-

lijan yhteen ääneen ilmaisemat puheenvuorot, tutkijaopettajan puheenvuorot 

sekä muut puheenvuorot. Tällaisia muu -puheenvuoroja olivat muun muassa 

ryhmän jäsenten naurahdukset, yskimiset ja taustahäly. Yhteisissä tiedonra-

kentamistilanteissa käytettiin yhteensä 749 puheenvuoroa, joista opiskelijoi-

den yksilöpuheenvuoroja 645 ja ryhmäpuheenvuoroja 26. Tutkijaopettajan 

ohjauspuheenvuoroja oli yhteensä 40, joista 35 pelkästään teknologiaan liit-

tyviä puheenvuoroja. Muihin puheenvuoroihin luokiteltiin 38 puheenvuoroa. 

Kahden ryhmän yhteisissä tiedonrakentamisen tilanteissa tuotettiin yhteensä 

186 käsite- tai käsite�ehdotus -puheenvuoroa onnistunut ikääntyminen -

käsitteeseen liittyvistä käsityksistä. Näistä 80 ilmaistiin ensimmäisessä ryh-

mässä ja 106 toisessa ryhmässä. Lopullisiin käsitekarttoihin päätyi 25 käsitet-

tä siten, että ensimmäisen ryhmän lopullisessa yhteisessä käsitekartassa oli 15 

käsitettä ja toisen ryhmän yhteisessä käsitekartassa 11 käsitettä. Propositio- ja 

propositioehdotus -puheenvuoroja ilmaistiin yhteensä 295 kappaletta, joista 

154 ensimmäisessä ja 141 toisessa ryhmässä. Lopullisiin yhteisiin käsitekart-

toihin päätyi 62 propositiota siten, että ensimmäinen ryhmä tuotti 40 ja toinen 

ryhmä tuotti 22 propositiota.  

Puheenvuorot jaettiin dialogeiksi. Yhteisessä tiedonrakentamisessa käy-

tettiin ensimmäisessä ryhmässä yhteensä 353 dialogia tuottamaan 15 käsitettä 

ja 40 propositiota. Toisessa ryhmässä käytettiin 466 dialogia tuottamaan 11 

käsitettä ja 22 propositiota. Yhteinen tiedonrakentaminen, yhteisen käsityk-

sen luominen vaatii paljon käsitysten avaamista, kysymyksiä, vastauksia, 

sidontoja, jatkamista, ennen kuin yhteinen käsitys ja synteesi rakentuvat. 

Puheenvuoroja ja dialogeja oli satoja, mutta yhteisen ymmärryksen synteesi-

nä ilmaistuja käsitteitä ja propositioita voitiin laskea kymmenissä. 
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5.2.3.2 Toimintatavat 

Yhteisen tiedonrakentamisen tilanteet olivat hyvin samankaltaisia. Molem-

missa ryhmissä keskeisin toimintatapa oli käsite- ja propositioehdotusten 

tekeminen. Dialogeissa tunnistettiin ja luokiteltiin yhteensä 221 toimintatapaa 

819:stä tähän luokkaan. Omia ehdotuksia ei juurikaan perusteltu. Ryhmien 

jäsenet myös antoivat paljon tukea toistensa ehdotuksille ja esittivät vaihtoeh-

toja. Kun verrataan pedagogisen toiminnan ja tiedon luomisen toiminnan 

luokkia, niin molemmissa ryhmissä painottui tiedonluomisen toimintatavat. 

Toinen ryhmä kyseenalaisti huomattavasti enemmän ehdotuksiaan. Tilanteet 

sisälsivät vertaisohjaamista ja vertaisopettamista. (Kuvio 50.) 

Kuvio 50. Ryhmien toimintatavat dialogissa. 

5.2.3.3 Dialogien luokat 

Molemmissa ryhmissä käytetyin dialogin luokka oli sidonta. Ryhmien dialo-

gien luokituksen mukaan ryhmät toimivat hyvin samansuuntaisesti. Selkein 

ero oli toisen lausumaa tarkentavien ja suorien kysymysten määrissä. Toinen 
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ryhmä käytti huomattavasti enemmän kysymysmuotoista dialogia yhteisessä 

tiedonrakentamisen tilanteessaan kuin ensimmäinen ryhmä. (Kuvio 51.) 

Kuvio 51. Dialogin luokittelu ryhmittäin. 

5.2.4 Minkä verran ja millaisia käsitteitä ja propositioita opiskelijaryh-

mät tuottivat yhteisesti laadittuun käsitekarttaan?  

Yhteisen tiedonrakentamisen tuloksena rakentunutta yhteistä parannettua 

käsitekarttaa ja sen laadintaprosessia tarkasteltiin sekä määrällisesti että laa-

dullisesti. Karttanauhurin materiaalin avulla tarkasteltiin lisäksi yhteisen 

käsitekartan kronologista rakentumista. Yhteisen tiedonrakentamisen tilan-

teissa luotiin yhteisiin käsitekarttoihin enemmän käsitteitä ja niiden välisiä 

yhteyksiä kuin tutkittavan henkilön yksilöllisissä käsitekartoissa oli keski-

määrin esitetty. Molemmissa ryhmissä propositioiden määrä oli käsitteiden 

määrää suurempi, mikä tarkoittaa, että käsitteiden väliset yhteydet tunnistet-

tiin ja saatiin aikaiseksi kehittyvän asiantuntijan tietorakennetta lähestyvä 
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tietorakenne. Ensimmäinen ryhmä tuotti 15 käsitettä ja niistä 40 propositiota 

ja toinen ryhmä tuotti 11 käsitettä ja niistä 22 propositiota. (Kuvio 52.) 

Kuvio 52. Käsitteiden ja propositioiden määrät yhteisissä käsitekartoissa. 

Ryhmien valitsemat käsitteet (taulukko 19) yhdessä laadittuihin käsitekart-

toihin sekä käsitteiden laatimisjärjestys muistuttivat toisiaan. Molemmissa 

ryhmissä esiintyivät käsitteet onnistunut ikääntyminen, terveys, koti, itsenäi-

syys / itsemääräämisoikeus, turvallisuus / tukiverkko, läheiset / sosiaalinen 

verkosto ja oma aktiivisuus / aktiivinen elämäntapa. Terveys oli tärkeä arvo 

molemmissa ryhmissä. Terveys -käsitettä tarkennettiin molemmissa ryhmässä 

yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa. Ensimmäinen ryhmä muutti käsit-

teen kokonaisvaltaiseksi terveydeksi ja toinen ryhmä hyväksi terveydeksi.

Turvallisuusnäkökulmaa kuvattiin tukiverkoston kautta ja ympäristö nähtiin 

joko virikkeellisenä tai esteettömänä.
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Taulukko 19. Käsitteiden muodostumisjärjestykset ryhmittäin. 

Järjestysnumero Ensimmäinen ryhmä Toinen ryhmä 

1 Onnistunut 

 ikääntyminen 

Onnistunut 

 ikääntyminen 

(Terveys) 

2 Toimintakyky Koti 

(Terveys) 

3 Itsenäisyys Itsemääräämisoikeus 

4 Virikkeellinenympäristö,  

 toimintaympäristö 

Tukiverkosto 

(Mielenterveys) 

5 Sosiaalinen verkosto Yhteiskunta 

6 Turvallisuus Läheiset 

7 Oma toimintaympäristö Palvelut 

8 Oma koti Aktiivinen osallistuva 

elämäntapa 

9 Hyvä terveys Kokonaisvaltainen terveys 

10 Hyvä mielenterveys Elinympäristö 

11 Ikääntymisen hyväksyminen Esteettömyys 

12 Kuoleman hyväksyminen 

13 Hyvät palvelut 

14 Hyvä taloudellinen tilanne 

15 Oma aktiivisuus 

Yhteisen tiedonrakentamisen käsitteet ilmensivät laaja-alaista käsitystä. Pro-

positioissa korostui seuraavat teemat: terveys, toimintakyky, turvallisuus, 

sosiaalinen verkosto ja toimintaympäristö. Onnistuneen ikääntymisen proses-

simallin yhteiskunnallinen näkökulma oli korostunut. Käsityksissä kuvastui 

ympäristöä ja omaa kotia arvostava asenne. Yhteiskunnan rooli oli olla palve-

lujen tuottajana itsenäiselle ja itsestään määräävälle ikääntyvälle.  

Kun yhteisen tiedonrakentamisen tuloksena syntyneiden käsitekarttojen 

käsitteet sijoitettiin onnistuneen ikääntymisen prosessimalliin (kuvio 53), niin 

kummankin ryhmän onnistuneen ikääntymisen prosessin tavoitteet olivat 

hyvin samansisältöiset: itsenäisyys / itsemääräämisoikeus ja oma aktiivisuus / 

aktiivinen osallistuva elämäntapa. Molemmat ryhmät tuottivat myös runsaas-

ti ympäristön ja yhteiskunnallisen tason käsitteitä (virikkeellinen toimintaym-

päristö / elinympäristö, esteettömyys, yhteiskunta, oma koti / koti, hyvät pal-

velut / palvelut) sekä yksilön sosiaalisen näkökulman kuvauksia. Ensimmäi-

nen ryhmä toi esille psyykkistä näkökulmaa, mutta kummallakaan ryhmällä 
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ei ollut yksityiskohtaisia fyysisyyden ilmauksia.  Kestävän kehityksen ulottu-

vuuksia edustivat käsitteet koti, oma koti, palvelut, hyvät palvelut (vrt. todel-

lisia tarpeita vastaavat palvelut) sekä toimintaympäristö, elinympäristö (vrt. 

hyvä ympäristö). Ryhmien tuottamat käsitekartat ovat alkuperäisinä kuvina 

liitteessä 8 ja niissä ilmenee selkeä verkkorakenne.  

Kuvio 53. Ryhmien tuottamat käsitteet onnistunut ikääntyminen -käsitteestä 

jäsenneltynä onnistuneen ikääntymisen prosessimallin mukaisesti. 

ONNISTUNUT IKÄÄNTYMINEN 

RYHMÄ 1 

Itsenäisyys 

Oma aktiivisuus 

RYHMÄ 2 

Itsemääräämisoikeus 

Aktiivinen osallistuva elämäntapa 

YKSILÖNÄKÖKULMA YHTEISÖN / YHTEISKUNNAN 

NÄKÖKULMA 

RYHMÄ 1: Hyvä terveys ja toimintakyky

RYHMÄ 2: Kokonaisvaltainen terveys 

PSYYKKINEN 

RYHMÄ 1 

Hyvä mielen-

terveys 

Ikääntymisen 

hyväksyminen 

Kuoleman 

hyväksyminen 

Turvallisuus 

SOSIAALINEN 

RYHMÄ 1 

Sosiaalinen verkosto

Hyvä taloudellinen 

tilanne 

RYHMÄ 2 

Läheiset

Tukiverkosto

RYHMÄ 1 

Virikkeellinen 

toimintaympä-

ristö 

Oma toimin-

taympäristö 

Hyvät palvelut 

Oma koti

RYHMÄ 2 

Yhteiskunta 

Elinympäristö 

Esteettömyys 

Palvelut 

Koti
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5.2.5 Millaisia vaikutuksia yhteisellä tiedonrakentamisella oli kolmansiin 

yksilöllisiin parannettuihin käsitekarttoihin? 

Kolmansissa yksilöllisissä käsitekartoissa tarkoituksenmukaisten käsitteiden 

määrä oli suurempi kuin ensimmäisissä ja toisissa parannetuissa käsitekar-

toissa. Käsitteissä näkyi selkeästi yhteisen tiedonrakentamisen vaikutus. 

Ensimmäisien ja toisien käsitekarttojen arkikäsityksiä kuvaavista käsitteistä 

jäivät pois esimerkiksi käsitteet unelmat, rakkaus, yksinäisyys, päivärytmi, 

huumori, harrastukset, tasapaino, kestävyys, voima. Käsitteistö oli yhtenäis-

tynyt ja laaja-alaistunut. Ammattialan käsitteet olivat lisääntyneet ja arkikä-

sitteet vähentyneet. Uusia keskeisiä käsitteitä oli tullut lisää, ja entistä use-

ampi opiskelija oli laajentanut käsitystään (käsitteiden määrä lisääntynyt) 

onnistuneesta ikääntymisestä yhteisen tiedonrakentamisen pohjalta enemmän 

kuin kahden ensimmäisen yksilöllisen käsitekartan laatimisen välillä.  

Yhteisessä tiedonrakentamisessa, keskustelussa, joka samalla visualisoi-

tiin CMapTools-ohjelmistolla, tuotettiin uusia käsitteitä, joita ei ollut tuotettu 

ensimmäisissä tai toisissa yksilöllisissä parannetuissa käsitekartoissa. Kes-

kustelu viritti yhteiseen karttaan käsitteet esteettömyys, tukiverkosto, itsemää-

räämisoikeus ja aktiivinen osallistuva elämäntapa (ryhmä 2) sekä kuoleman

hyväksyminen (ryhmä 1). Yhteinen tiedonrakentaminen aktivoi tutkittavia 

henkilöitä liittämään kolmanteen parannettuun käsitekarttaansa käsitteitä, 

joita ei ollut heidän ensimmäisessä ja / tai toisessa yksilöllisessä parannetussa 

käsitekartassa, mutta jotka olivat tulleet esille yhteisessä tiedonrakentamises-

sa. Tällaisia käsitteitä olivat esimerkiksi turvallisuus, tutkittavilla henkilöillä 

B, I,  H, J ja L; sosiaalinen verkosto tutkittavilla henkilöillä F, E, H, J ja B; 

hyvä taloudellinen tilanne tutkittavilla henkilöillä C, F, E, I ja J; aktiivisuus

tutkittavilla henkilöillä F, E, I ja J sekä terveys tutkittavilla henkilöillä B, J ja 

K. Lisäksi kolmansissa yksilöllisissä käsitekartoissa oli tällaisia uusia käsit-

teitä, joita ei ollut mainittu yhteisessä tiedonrakentamisessa, esimerkiksi 

elämän myönteisyys, seksuaalisuus, lemmikit ja yhteiskunnan tuki. Osa yksi-

löllisten käsitekarttojen käsitteistä ei päätynyt missään muodossa yhteiseen 

käsitekarttaan, näitä olivat laaja-alaiset elämään ja hyvinvointiin liittyvät 

käsitteet. Niitä oli yksilöllisissä käsitekartoissa, mutta ei kummankaan ryh-

män yhteisesti tuottamissa käsitekartoissa. Näitä yhteisen tiedonrakentamisen 

uusia käsitteitä ja niiden hyödyntämistä on kuvattu alla olevassa taulukossa 

20.
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Taulukko 20. Yhteisen tiedonrakentamisen vaikutuksia yksilöllisiin käsityk-

siin. 

Yhteisen tiedonraken-

tamisen ”uudet luo-

mukset” 

3. yksilölliseen käsite-

karttaan 

”siirtyneet” käsitteet 

3. yksilöllisen 

käsitekartan ”uudet” 

käsitteet 

tukiverkosto 

itsemääräämisoikeus 

aktiivinen osallistuva 

elämäntapa 

virikkeellinen toimin-

taympäristö 

kuoleman hyväksyminen 

esteettömyys 

hyvät palvelut 

kokonaisvaltainen 

terveys

tukiverkosto 

itsemääräämisoikeus 

aktiivinen life style 

aktiivisuus 

virikkeellinen toimin-

taympäristö 

ikääntymisen hyväksy-

minen 

turvallisuus 

hyvät palvelut 

sosiaalinen verkosto 

hyvä taloudellinen 

tilanne 

kokonaisvaltainen 

terveys

elämän myönteisyys 

mielekkyys 

pysyvyys 

seksuaalisuus 

tuttu mieluisa  

elinympäristö 

saa apua samoilta  

henkilöiltä 

ei tarvitse oppia uutta 

hyvä fyysinen kunto 

yhteiskunnan tuki 

hoitokoti 

lemmikit

Ne tutkittavista henkilöistä, jotka olivat aktiivisia yhteisessä tiedonrakentami-

sessa käyttäen paljon puheenvuoroja, olivat myös aktiivisempia käsitesyn-

teesien tekijöitä (kuvio 54). Heidän ehdottamansa käsitteet päätyivät myös 

useimmin käsitekarttaan. Se, käyttikö yhteisessä tiedonrakentamistilanteessa 

esiin tulleita käsitteitä omassa kolmannessa käsitekartassaan, ei riippunut 

yhteisessä tiedonrakentamistilanteessa käytettyjen puheenvuorojen määrästä. 

Yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa sekä aktiivisesti että passiivisesti 

toimineet käyttivät yhteisesti tuotettuja käsitteitä ja tuottivat uusia käsitteitä 

kolmansiin yksilöllisiin käsitekarttoihinsa.  

Yksilöllisesti tarkasteltuna yhteisessä tiedonrakentamisessa erittäin aktii-

visia keskustelijoita olivat tutkittavat henkilöt D, B, K, C ja G. Vastaavasti 

passiivisia olivat A, H, L, I, J, E ja F. Näistä henkilöistä B ja K olivat myös 

aktiivisia käsitteiden tuottajia yhteiseen käsitekarttaan, yhdessä tuotettujen 

käsitteiden hyödyntäjiä omassa yksilöllisessä käsitekartassaan sekä tuottivat 

lisäksi uusia ennen mainitsemattomiakin käsitteitä. Passiivisten keskustelijoi-

den ryhmästä tutkittava henkilö A oli aktiivinen uuden tiedon tuottaja omassa 

kolmannessa käsitekartassaan, vaikka hän ei käyttänyt yhteisessä tiedonra-

kentamisessa yhtään puheenvuoroa, eikä tuottanut näin myöskään käsite-
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ehdotuksia. Hän ei myöskään käyttänyt hyödyksi muiden esiintuomia käsit-

teitä. Tutkittavat henkilöt E, F, H, I, J ja L pystyivät näennäisestä yhteisessä 

tiedonrakentamistilanteessa osoittamastaan passiivisuudestaan huolimatta 

käyttämään yhteisessä tilanteessa tuotettuja käsitteitä yksilöllisessä kolman-

nessa parannetussa käsitekartassaan. Vastaavasti aktiivisten keskustelijoiden 

ryhmän tutkittava G ei käyttänyt yksilöllisessä käsitekartassaan hyödyksi 

yhteisen tiedonrakentamisen käsitteitä eikä tuottanut uusia käsitteitä. 

Kuvio 54. Tutkittavien henkilöiden puheenvuorojen, käsitesynteesien, yhtei-

sesti tuotettujen käsitteiden käytön ja omien uusien käsitteiden määrät.  

Yhteisellä tiedonrakentamisella oli suuri merkitys käsitteiden ja erityisesti 

propositioiden määrien kehittymiseen. Alla on yhteenvetoa kaikkien ryhmän 

opiskelijoiden käsitteiden ja propositioiden yhteismäärien kehitystä (taulukko 

21).
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Taulukko 21. Ryhmän opiskelijoiden käsitteiden ja propositioiden määrät. 

Ennen opintojaksoa  

1. yksilöllinen käsite-

kartta 

Opintojakson jälkeen 

2. yksilöllinen käsite-

kartta 

Yhdessä tehdyn 

käsitekartan jälkeen 

3. yksilöllinen käsite-

kartta 

Ryhmän 

opiskelijat 

käsitteet 

(kpl) 

propositiot

(kpl) 

käsitteet 

(kpl) 

propositiot

(kpl) 

käsitteet 

(kpl) 

propositiot

(kpl) 

A 8 0 6 16 8 6

B 5 5 11 5 9 19

C 5 7 9 7 10 24

D 4 4 4 4 8 17

E 4 5 8 11 12 23

F 4 3 11 7 10 21

G 4 4 13 0 8 16

H 10 0 5 0 9 19

I 4 4 4 4 10 21

J 5 6 4 7 10 20

K 5 0 5 0 14 11

L 3 4 7 8 8 9

M 12 0 12 0 9 19

N 3 4 3 4 3 5

O 4 7 4 7 6 12

P 9 0 9 0 9 19

Q 6 11 9 20 11 16

R 11 0 18 0 19 0

S 5 6 5 6 8 14

T 7 7 7 7 7 7

U 9 6 18 6 8 9

V 7 3 12 3 9 19

summa 134 86 184 122 205 326

keskiarvo 6,1 3,9 8,4 5,5 9,3 14,8 

keskihajonta 2,7 3,0 4,3 5,2 3,0 6,5 
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Kun selvitettiin opintojakson ja yhteisen tiedonrakentamisen tilastollisia 

vaikutuksia yksilölliseen käsitteelliseen muutokseen, aineistolle suoritettiin 

SPSS-ohjelmalla toistomittausten analyysi (liite 9). Tulosten mukaan muutos 

käsitteiden määrissä eri käsitekarttojen välillä sekä koko ryhmän että tutkitta-

vien henkilöiden osalta on tilastollisesti merkitsevä ** 0,001 (p< 0,01) ja 

propositioiden määrien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä *** (0,000) 

p<0,001. 

5.3 Mitä voitiin päätellä fysioterapian kompetenssien kehittymi-
sestä 1. ja 2. tutkimusongelman tulosten perusteella? 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille ammattikorkeakoulun mahdolli-

suuksia kestävää kehitystä edistävään eheyttävään kasvatukseen ja fysiotera-

peuttiopiskelijoiden oppimiseen osana kompetenssien kehittymistä työelämä-

läheisessä Coping at Home -tutkimushankkeessa parannettujen käsitekartto-

jen ja CMapTools-ohjelmiston avulla. Uusina kompetenssialueina oli tutki-

muksen viitekehyksessä määritelty systeeminen kompetenssi, joka korostaa 

ajattelu- ja toimintamalleja ja asioiden holistista ymmärtämistä. Peilaan sys-

teemisen kompetenssin kehittymistä käsitekarttojen ammatillisten käsitteiden 

ja käsiterakenteiden kehittymisen kautta. Toisena kompetenssina oli uutta 

luovan kriittisyyden kompetenssi. Se on kriittistä ajattelua ja tiedon tuotta-

mista esiin tuova kompetenssi. Kolmantena kompetenssina oli osallistumisen 

kompetenssi, jolla tarkoitin yhteistyön, yhdessä oppimisen ja yhdessä tekemi-

sen näkökulmia. Peilaan kahta edellä mainittua kompetenssia toimintaan 

yhteisessä tiedonrakentamisen tilanteessa. Neljäntenä toin esille vastuulli-

suutta ja arvoja korostavan vastuullisuuden kompetenssin, jota peilaan kestä-

vän kehityksen käsitteiden arvoperustan ilmenemisenä käsitekartoissa. 

5.3.1 Käsitteet ja käsiterakenteet fysioterapian kompetenssien kuvaajina 

Tässä kappaleessa tarkastelen, mitä voidaan päätellä käsitekarttojen käsitteis-

tä ja käsiterakenteista kompetenssien kuvaajina. Ensimmäisissä parannetuissa 

käsitekartoissa tutkittavat henkilöt (N=12) tuottivat yhteensä 61 käsitettä ja 

42 propositiota eli keskimäärin 5,1 käsitettä ja 3,5 propositiota tutkittavaa 

henkilöä kohden. Tarkasteltavan tutkimusjakson aikana tutkittavien henkilöi-

den tuottamien käsitteiden yhteismäärä lisääntyi ensimmäisten käsitekarttojen 

61 käsitteestä, toisien käsitekarttojen 87 käsitteeseen ja edelleen kolmansien 

käsitekarttojen 116 käsitteeseen, jolloin tuotettiin keskimäärin 9,7 käsitettä 
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tutkittavaa henkilöä kohden. Vastaavasti propositioiden määrä nousi 42:sta 

69:een ja edelleen 206 propositioon, mikä oli keskimäärin 17,2 propositiota 

tutkittavaa henkilöä kohden. Käsitteiden määrät kaksinkertaistuivat tutkimus-

jakson aikana ja propositioiden määrät viisinkertaistuivat. Valtaosalla tutkit-

tavista kolmannen käsitekartan käsiterakenne oli kehittynyt verkostomaisek-

si, mikä ilmentää systeemistä kompetenssia, asiantuntijan tietorakennetta. 

Fysioterapian tietoperusta rakentuu erityisesti keskeisien käsitteiden (tauluk-

ko 22) ymmärtämiseen erilaisista lähtökohdista 

Taulukko 22. Fysioterapian keskeisien käsitteiden määritelmiä Holmaa 

(2007, 24) soveltaen.  

Keskeinen 

käsite 

Määritelmä 

TOIMINTA 

TERVEYS 

Toiminta-käsite sisältää kaiken inhimillisen toiminnan, ja kattaa 

kaikki kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen. Se on laajempi 

kuin toimintakyky. Terveys-käsite nähdään moniulotteisena, jossa 

lähtökohtana on ihmisen subjektiivinen käsitys terveydestään. Ter-

veys-käsite nähdään läheisesti liittyneenä toimintakyky käsitteeseen.  

TOIMINTA

-KYKY

Toimintakyky on toimintaan liittyvä aihealue. Se kuvaa fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä suhteessa selviytymiseen koti-

elämässä, työssä, koulussa ja muilla keskeisillä elämänalueilla. Se on 

yleisluonteisten tehtävien tekemistä, liikkumista ja itsestä huolehti-

mista. 

LIIKKUMI-

NEN

Liikkuminen on toimintakykyyn liittyvä aihealue. Se sisältää asennon 

vaihtamista ja ylläpitoa, esineiden kantamista, liikuttamista ja käsitte-

lemistä; kävelyä ja liikkumista, asennon, tasapainon ja tahdonalaisten 

liikkeiden hallintaa ja koordinaatiota. 

LIIKE

Liike on liikkumiseen kuuluva aihealue, joka sisältää yksittäisiä 

liikkeitä, nivelten koukistusta, ojentamista, loitontamista, lähentämis-

tä ja kiertoja. 

Fysioterapian keskeiset käsitteet - liike, liikkuminen, toimintakyky ja toimin-

ta / terveys – eivät ilmenneet keskeisinä yksilöllisesti laadituissa parannetuis-

sa käsitekartoissa, vaikka inhimilliseksi toiminnaksi saatettiin luokitella yksi-

löllisten parannettujen käsitekarttojen lähes kaikki ilmaukset. Valtaosa opis-

kelijoiden yksilöllisesti laatimista käsitteistä liittyi yleisesti elämään, hyvin-

vointiin ja terveyteen; inhimilliseen kanssakäymiseen, henkisiin ja fyysisiin 

toimintoihin. Yksilöllisissä parannetuissa käsitekartoissa vain kahdelta tutkit-

tavalta henkilöltä löytyi toimintakyky-käsite keskeisimpien käsitteiden ilma-

uksena. Tutkittava henkilö (J) ilmaisi hyvä toimintakyky - ja hyvä liikunta- ja 

toimintakyky -käsitteillä ensimmäisen ja toisen parannetun käsitekarttansa 

keskeisimmän käsitteen ja tutkittava henkilö (L) ilmaisi toimintakyvyn ylläpi-
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to -käsitteen ensimmäisessä parannetussa käsitekartassaan keskeisimpänä 

käsitteenä kotona asumisen ohella.  

Yksilöllisissä arkikäsityksissä tuotiin esille runsaasti kestävään kehityk-

seen liitettyjä käsitteitä, kuten hyvään elämään, hyvinvointiin ja terveyteen

liittyviä ilmauksia. Sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmasta, sosiaali-

seen luottamuspääomaan liittyviä käsitteitä olivat läheiset ihmiset, sosiaaliset 

suhteet, verkostot ja vertaistuki. Huolenpitoon liitettiin yhdessä olo ja rak-

kaiden ihmisten seura. Optimaalisen tulonjakautumisen näkökulmaa tuotiin 

esille turvan ja hyvän eläkkeen -käsityksiä. Ekologisen näkökulman käsitteet 

kuvasivat ympäristöä ja kotia. Vasta toisissa käsitekartoissa käsitys laajeni 

käsittämään yleisemmin ympäristön ja kodin merkityksen. Esille tuotiin vi-

rikkeellisen ympäristön käsite. Ekologinen näkökulma rikastui käsitteillä 

kunnollinen ravitsemus ja ravinto. Kolmansissa yksilöllisissä käsitekartoissa 

tuotiin esille runsaasti käsitteitä, jotka saatettiin luokitella kestävän kehityk-

sen ja hyvinvoinnin käsitteiksi. Hyvään elämään ja ympäristöön liittyvät 

käsitykset olivat edelleen rikastuneet, kodin mainitsi entistä useampi tutkitta-

va. Käsityksissä korostui kestävän kehityksen sosiaalisen näkökulman käsit-

teet ja ne ilmensivät vastuullisuutta ikääntyvän hyvinvoinnista. 

5.3.2 Yhteinen tiedonrakentaminen fysioterapian kompetenssien kuvaa-

jana

Tässä kappaleessa tarkastelen, mitä voi päätellä yhteisestä tiedonrakentami-

sesta fysioterapian kompetenssien kuvaajana. Käytännön syistä yhteinen 

tiedonrakentaminen toteutui kahdessa ryhmässä, joista ensimmäisessä oli 15 

opiskelijaa ja toisessa seitsemän. Yhteisen tiedonrakentamisen tilanteet ra-

kentuivat CmapTools-ohjelmiston käytön ympärille. Tarkastelu osoitti aktii-

vista osallistumista. Yhteisissä tiedonrakentamistilanteissa käytettiin satoja 

puheenvuoroja. Yhteenlaskettuna saatiin 749 puheenvuoroa, joista opiskeli-

joiden yksilöpuheenvuoroja 645 ja ryhmäpuheenvuoroja 26. Tutkijaopettajan 

ohjauspuheenvuoroja oli suhteessa vähän, molemmissa ryhmissä yhteensä 

40. Muita puheenvuoroja analysoitiin olevan 38 puheenvuoroa. Yhteisissä 

tiedonrakentamisen tilanteissa tuotettiin yhteensä 186 käsite- tai käsi-

te�ehdotus-puheenvuoroa onnistunut ikääntyminen -käsitteeseen liittyvistä 

käsityksistä. Näistä 80 ilmaistiin ensimmäisessä ryhmässä ja 106 toisessa 

ryhmässä. Kun analysoitiin propositio- ja propositioehdotus-puheenvuoroja, 

niin niitä ilmaistiin yhteensä 295 kappaletta, joista 154 ensimmäisessä ja 141 

toisessa ryhmässä. Lopullisiin käsitekarttoihin päätyi 25 käsitettä siten, että 

ensimmäisen ryhmän lopullisessa yhteisessä käsitekartassa oli 15 käsitettä ja 
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toisen ryhmän yhteisessä käsitekartassa 11 käsitettä. Lopullisiin yhteisiin 

käsitekarttoihin päätyi 62 propositiota siten, että ensimmäinen ryhmä tuotti 

40 ja toinen ryhmä tuotti 22 propositiota. Puheenvuoroja käytettiin satoja 

tuottamaan kymmenissä laskettavissa olevia käsitteitä ja niiden välisiä propo-

sitioita. Ensimmäisen ryhmän 314:sta puheenvuorosta tunnistettiin 353 dialo-

gia ja toisen ryhmän 435:sta puheenvuorosta vastaavasti 466 dialogia. Dialo-

geja lähestyttiin laadullisen analyysin kautta ja selvitettiin tarkemmin, mil-

laista osallistuminen oli. Dialogien sosiokulttuurista näkökulmaa analysoitiin 

Aarnion (1999) dialogin etenemistä kuvaavien luokkien kautta. Kullakin 

luokalla oli dialogin etenemisen kannalta erilainen tehtävä. Luokat 1�9 ku-

vaavat dialogin edistämistä ja luokat 10�12 dialogin sulkemista. (Taulukko 

23.)

Taulukko 23. Dialogin luokittelu Aarniota (1999, 76�78) soveltaen. 

Nro Dialogin luokka 

1 omien ajatusten avaaminen ja jakaminen 

2 toisen lausumaan vastaaminen kysyttäessä 

3 toisen lausumasta suoraan asiaan liittyen jatkaminen 

4 toisen lausumaa kokonaisuudessaan tarkentava kysymys 

5 jokin toisen asiaa tutkiva kysyminen ja ihmetteleminen sekä 

suora kysymys toiselle 

6 toisen lausumaan sisältyvien avainsanojen merkityssisältöjen 

avaaminen 

7 toisen houkutteleminen osallistumaan 

8 sidonta toisen aiempaan lausumaan 

9 kuvitelmien tarkistaminen 

10 omat asenteet välissä suorana kommenttina 

11 teemojen pinnallinen käsittely, asiasta toiseen hyppiminen, ei 

pysytä asiassa 

12 kuvitteleminen luulemismielessä 

13 toisen päälle puhuminen 

Tutkimuksessa tunnistettiin pääsääntöisesti dialogin edistämistä kuvaavia 

luokkia. Edistämistä kuvaavista luokista jäi tunnistamatta luokka ”toisen 

houkutteleminen osallistumaan”. Dialogin sulkemista kuvaavista luokista 

tunnistettiin ainoastaan luokka ”omat asenteet välissä suorana kommenttina”, 

joita oli kaikista dialogeista 2 %. Yleisimmät dialogin luokat olivat sidonta 

toisen aiemmin lausumaan (29 %) ja toisen lausumasta jatkaminen (19 %). 

Sekä toisen lausumaa tarkentavia kysymyksiä että toisen lausumaan vastaa-

misen luokkia oli kumpaakin 15 %. (Kuvio 55.) 
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Kuvio 55. Ryhmien tunnistetut dialogien luokat. 

Molempien ryhmien tiedonrakentamistilanteen dialogit jakautuivat saman-

suuntaisesti mainittuihin luokkiin. Yhteistä tiedonrakentamista luonnehti 

todella runsas sidontojen käyttö. Asiaa vietiin yhdessä eteenpäin samaa lau-

setta jatkaen vaihtoehtoisella käsitteellä tai propositiolla. Toisen lausumasta 

jatkettiin suoraan asiaan liittyen uusilla lauseilla, täydentäen edellistä dialo-

gia. Sosiokulttuurisesta näkökulmasta arvioituna sidontojen ja jatkamisen 

runsaus tulkittiin tiedonrakentamisen tilanteessa yhteiseksi ajatteluksi, ikään 

kuin opiskelijoilla olisi ollut yhteiset aivot. Keskustelua vietiin eteenpäin 

myös kysymyksillä, jotka olivat joko toisen lausumaa tarkentavia ja kyseen-

alaistavia tai suoria kysymyksiä. Kysymyksiin vastattiin suhteellisen usein, 

mutta osa kysymyksistä oli enemmän omien ajatusten avaamista kysymyksen 

muodossa, vaihtoehdon tarjoamista, ja silloin vastaus syntyi asiaa eteenpäin 

viemällä. Perinteisiä oman mielipiteen suoria esille tuomisia tulkittiin olevan 

hyvin vähän. Keskustelu avattiin kertomalla oma käsitys asiasta, dialogi oli 

enemmän neuvottelevaa, ehdotuksiin perustuvaa, kyselevää kuin sanelevaa. 

Omia asenteita esitettiin vähän ja asiaan kuulumattomia dialogeja oli vain 

muutama. 

Dialogeja tarkasteltiin myös dialogin toimintatapojen kautta. Aarnion 

(1999,46) jaottelu oli analyysissa ohjaavana teoriana. Tarkastelu valotti ryh-

män jäsenten kognitiivisen yhteistoiminnan laatua. Näistä riittävän usein 

tehtävät synteesit ja koonnit saatettiin analysoida karttanauhurin tuottamasta 

aineistosta. Tutkimuksen aineistosta pyrittiin löytämään myös muita ulottu-

vuuksia.  
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Yhteisen tiedonrakentamisen dialogeista tunnistettiin kymmenen dialo-

gin toimintatapojen luokkaa, joiden prosentuaalista jakautumista on kuvattu 

kuviossa 56. Tunnistetut toimintatavat olivat seuraavat: 1. käsitesynteesin 

tekeminen (3 %), 2. propositiosynteesin tekeminen (8 %), 3. käsitteen tai 

proposition ehdottaminen (28 %), 4. ehdotuksen tukeminen (14 %), 5. vaih-

toehdon esittäminen (16 %), 6. kyseenalaistaminen (9 %), 7. opettaminen (2 

%), 8. ohjaaminen (7 %), 9. perusteleminen (3 %) ja 10. oppimisen arvioimi-

nen (10 %). Tutkijaopettajan viiden puheenvuoron kuusi dialogia (ohjaami-

nen) on mukana tarkastelussa. 

Kuvio 56. Ryhmien yhteenlaskettujen dialogien toimintatavat. 

Tiedonrakentamisen kognitiivisen näkökulman elementeissä oli tunnistetta-

vissa uutta luovan kriittisyyden kompetenssin ja itsensä kehittämisen kuvauk-

sia. Tällaisia vuorovaikutuksen yhtymäkohtia olivat muun muassa kyseen-

alaistaminen sekä oman ja yhteisen oppimisen arvioinnit. Oman osaamisen 

itsenäinen kehittäminen oli näissä tilanteissa enemmän yhdessä kehittämistä. 

Tämä ilmeni selkeimmin siinä, että opiskelija ehdotti käsitteitä ja niiden 

välisiä yhteyksiä, rakensi yhteistä käsitystä, tuki kanssa oppijoiden ehdotuk-

sia, ohjasi ja opetti, pohti, etsi vaihtoehtoja ja myös perusteli jonkin verran 

valintojaan.  

Kaikki löysivät roolinsa ryhmässä. Osa opiskelijoista oli aktiivisia ehdot-

tajia, joku toimi sihteerinä, jotkut toivat yhteiseen tiedonrakentamiseen huu-

moria, sillä tiedonluomisen tilanteessa oli myös naurua. Tilanteessa osattiin 

kyseenalaistaa omaa ja ryhmän toimintaa ja tämä ilmeni hyvin usein käsite-

kartan nuoliyhteyksien suunnan määrittelyssä. Aarnion kuvaaman dialogin 

tunnusmerkkien mukaan yhteinen tiedonrakentaminen oli dialogista toimin-

taa. Se oli yhteistä dialogia, jossa ehdotukset, kyseenalaistamiset, vastaehdo-
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tukset ja synteesit vuorottelivat. Opiskelijat osasivat toimia uudessa erilaises-

sa oppimisympäristössä ja hyödyntää verkkopohjaisen ohjelmiston erilaista 

oppimis- ja toimintamahdollisuutta. He käyttivät luovasti yhteistä käsitekart-

taa yhteisen käsityksen rakentamiseksi. CMapTools mahdollisti visualisoin-

nin ja konkretisoi yhteisen ajattelun tuloksia. Jokaisen synteesin jälkeen ajat-

telu siirtyi seuraavaa käsitteeseen tai käsitteiden välisen yhteyden, merkityk-

sen rakentamiseen. Työskentely oli innovatiivista, intensiivistä ja dynaamista. 

Ajatuksen kulut tuotiin selkeästi esille ja niitä päästiin arvioimaan ja korjaa-

maan yhteisen keskustelun ja perustelujen kautta. Käsitekarttaa työstäessään 

he samalla analysoivat omaa ymmärrystään onnistuneen ikääntymisen -

käsitteen yhteiseen ymmärrykseen.  

Yhteisen tiedonrakentamisen käsitteet ilmensivät systeemistä ja laaja-

alaista, mutta suhteellisen konkreettista käsitystä. Fysioterapian keskeiset 

käsitteet ilmenivät yhteisessä tiedonrakentamisessa seuraavasti: ensimmäisen 

ryhmän yhteisessä tiedonrakentamisessa tuli alussa esille terveys-käsite, jon-

ka ryhmä muutti myöhemmin hyvä terveys -käsitteeksi. Yhteisessä tiedonra-

kentamisessa toimintakyky-käsite tuli esille vain ensin kokoontuneen ryhmän 

keskustelussa. Se myös tuli käsitteeksi ryhmän yhteisesti laadittuun parannet-

tuun käsitekarttaan. Toimintakyky -käsite tuotiin keskusteluun yhteisen tie-

donrakentamisen alussa 23. puheenvuorossa tutkittavan henkilön (G) ilmai-

suna. Sosiaalinen kanssakäyminen -käsitteen vaihtoehtona ilmaistiin sosiaa-

linen toimintakyky sekä tuotiin esille käsitteet fyysinen, psyykkinen, sosiaali-

nen ja kognitiivinen toimintakyky. Yhteys onnistuneeseen ikääntymiseen 

muotoiltiin lauseiksi: onnistunut ikääntyminen on sosiaalista toimintakykyä

(P), sosiaalinen toimintakyky on osa onnistunutta ikääntymistä (P), onnistu-

nut ikääntyminen koostuu toimintakyvystä (G) sekä toimintakyky mahdollis-

taa onnistuneen ikääntymisen [C], joka päätyi yhteiseen käsitekarttaan pro-

positiona toimintakyky mahdollistaa onnistuneen ikääntymisen. Terveyden ja 

toimintakyvyn yhteyttä kuvattiin 74. puheenvuorossa tuomalla esille ilmaus 

terveys ylläpitää toimintakykyä [C]. Puheenvuorossa 80 tuotiin esiin ilmaus 

toimintakyky mahdollistaa itsenäisyyden (F) ja puheenvuorossa 91 virikkeel-

linen toimintaympäristö tukee toimintakykyä (F) sekä puheenvuorossa 226 

oma toimintaympäristö vaikuttaa toimintakykyyn (B). Toinen ryhmä toi tie-

donrakentamisen alussa esille terveys -käsitteen, jonka se muutti lopussa 

kokonaisvaltainen terveys -käsitteeksi. Se ei maininnut lainkaan toimintakyky 

-käsitettä. Liikkuminentason käsitteitä tuotettiin vain muutama, esimerkiksi 

tasapaino. Liiketason ilmaisuja ei tuotettu yksilöllisissä eikä yhteisesti laadi-

tuissa käsitekartoissa.  

Yhteisissä parannetuissa käsitekartoissa korostui vastuullisuus, onnistu-

neen ikääntymisen prosessimallin yhteiskunnallinen, kestävän kehityksen 

sosiokulttuurinen näkökulma, kuten yhteiskunta ja sen palvelut, terveys ja 
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sosiaaliset suhteet. Suoraan poliittiseen päätöksentekoon tai yhteiskunnalli-

seen vaikuttamiseen liittyneitä käsitteitä tai käsityksiä ei ollut. Taloudellisen 

näkökulman käsitteistä mainittiin vain yksilöllinen taloudellinen tilanne, 

ympäristönäkökulmasta mainittiin virikkeellinen toimintaympäristö, elinym-

päristö ja esteettömyys, Käsityksissä voitiin tunnistaa ympäristöä ja omaa 

kotia arvostava asenne. Integrointia edustuivat käsitykset kotona asumisen 

tukemisesta yhteiskunnan palvelujen kautta. Kestävän kehityksen ja fysiote-

rapian käsitteiden integrointia edustivat yhteiskuntaan, ympäristöön, elämän-

tilanteeseen sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät käsitykset. Yhteisesti 

tuotetut käsitteet olivat yleisesti hyvin laaja-alaisia verrattuna yksilöllisesti 

tuotettuihin käsitteisiin. Molempien ryhmien tuottama käsitekartta oli raken-

teeltaan verkkomainen, mikä ilmentää systeemistä ajattelua.  

Tulosten perusteella osallistumisen kompetenssi ilmeni aktiivisuutena, 

yhteistyökykynä, vuorovaikutustaitoina ja kykynä aitoon dialogiin. Uutta 

luova kriittisyyden kompetenssi ilmeni kyseenalaistamisena, mutta ei omien 

valintojen perusteluna. Systeemisen kompetenssin näkökulmasta ammatilli-

nen käsitys onnistuneesta ikääntymisestä on laaja-alainen. Se ei korostanut 

fyysiseen näkökulmaan liittyvää käsitystä. Vastuullisuuden kompetenssi 

ilmeni kestävän kehityksen näkökulmina, joissa sosiaalinen ja kulttuurinen 

näkökulma korostuivat. Oma koti ja ympäristö olivat tärkeitä onnistuneen 

ikääntymisen toimintaympäristöjä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 24) on 

luokiteltu ryhmien tuottamat käsitteet sekä kestävän kehityksen että fysiote-

rapia-alan keskeisien käsitteiden näkökulmasta. 

Taulukko 24. Yhteisten käsitekarttojen käsitteiden näkökulmat. 

Kestävä kehitys Fysioterapia 

Ryhmä Yksilönäkökulma Yhteiskunnallinen 

näkökulma 

1. sosiaalinen ja kult-

tuurinen näkökulma:

hyvä terveys ja toimin-

takyky, sosiaalinen 

verkosto, turvallisuus

ekologinen näkö-

kulma: oma koti 

toimintaympäristö

taloudellinen 

näkökulma: talous

terveys 

toimintakyky 

2. sosiaalinen ja kult-

tuurinen näkökulma:

kokonaisvaltainen 

terveys, läheiset, tuki-

verkosto 

ekologinen näkö-

kulma: koti, 

elinympäristö 

taloudellinen 

näkökulma: yh-

teiskunta, palvelut

terveys 
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimustehtävän ja viitekehyksen arviointia 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda esille ammattikorkeakoulun mahdolli-

suuksia tukea kestävää kehitystä edistävää eheyttävää kasvatusta ja fysiotera-

peuttiopiskelijoiden korkealaatuista oppimista osana kompetenssien kehitty-

mistä työelämäläheisessä Coping at Home -tutkimushankkeessa. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli seurata yksilöllistä oppimista ja sen edistymistä sekä 

CMapToolsohjelma-avusteista yhteistä tiedonrakentamista ja sen vaikutuksia 

yksilölliseen oppimiseen suhteessa onnistunut ikääntyminen -käsitteen ym-

märtämiseen. Arvioin tutkimukseni hyvin ajankohtaiseksi, sillä eurooppalai-

nen tutkintojen uudistamisprosessi korostaa oppimisen laadun arvioinnin 

tärkeyttä. Lisäksi halusin tarkastella oppimista kestävän kehityksen edistämi-

sen sekä fysioterapian kompetenssien kehittymisen näkökulmista, jotka ovat 

myös erittäin suuria koulutuksen haasteita.  

Kestävää kehitystä on määritelty kirjallisuudessa runsaasti, joskin hie-

man toisistaan poikkeavilla käsitteillä. Taloudellinen ja ekologinen kestävä 

kehitys on yleensä mainittu määrittelyissä, mutta sosiaalisen ja kulttuurisen 

kestävän kehityksen määritelmissä ja niiden rajauksissa on eroja. Joissain 

määritelmissä nämä kaksi yhdistetään sosiokulttuuriseksi kestäväksi kehityk-

seksi. Kulttuurinen kestävä kehitys tulisi kuitenkin nähdä kaikkia mainittuja 

näkökulmia läpäisevänä, sillä se liittyy sosiaalisen näkökulman rinnalla yhtä 

hyvin myös taloudelliseen ja ekologiseen näkökulmaan. Myös itse kestävä 

kehitys -käsitettä on kritisoitu. Nykyisin tuodaan sen vaihtoehtona globaali 

vastuu, vastuullisuus tai kestävä elämäntapa. Olen päätynyt tutkimuksessa 

kestävä kehitys -käsitteeseen sen yleisen tunnettavuuden vuoksi. Kestävää 

kehitystä edistävästä kasvatuksesta on käytetty myös nimitystä kestävän 

kehityksen kasvatus. Aiemmin puhuttiin ympäristökasvatuksesta, mutta ny-

kyään kestävää kehitystä edistävä kasvatus nähdään laajana ja kaikkia elä-

mänalueita koskevana kasvatuksena. Pyrin rakentamaan kestävää kehitystä 

edistävästä kasvatuksesta kehystä koko teoreettisen osan näkökulmaksi. 

Asiantuntijuuden määrittely kompetenssilähtöisesti tuli suomalaiseen 

korkeakoulumaailmaan Bolognan prosessin (Bolognan julistus 1999) ja so-

pimuksen myötä. Vaikka asian työstäminen alkoi vuosituhannen vaihteessa, 

niin tavoitteet asetettiin vuoteen 2010. Suomessa korkeakoulutuksen duaali-

mallin kaksiportainen tutkintorakenne otettiin käyttöön 2005 ja varsinainen 

tutkintojen tavoitteita määrittelevät kompetenssikuvaukset otettiin käyttöön 

2006. Elinikäisen oppimisen ajatuksia tukien, kompetenssien jatkuva päivitys 
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todettiin ehdottoman tärkeäksi EU:n kilpailukyvyn ja sosiaalisen yhteenkuu-

luvuuden kannalta. (Euroopan yhteisöjen komissio 2006) ja EU:n opetusmi-

nisterit hyväksyivät eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen 

(EQF) 15.11.2007 Brysselissä. Tulevaisuuden kompetensseja kuvaavissa 

tutkimuksissa oli erilainen näkökulma. Niissä tuotiin selkeämmin esille kriit-

tisen reflektion ja uuden tiedon tuottamisen näkökulmia. EQF:n kehittä-

misosaaminen toi esille vain olemassa olevan tiedon hyödyntämisen näkö-

kulmaa. Kestävää kehitystä edistävän asiantuntijuuden tutkijat korostavat 

systeemistä, eheyttävää näkökulmaa, tulevaisuusorientaatiota ja innovatiivi-

suutta. Nämäkin näkökulmat puuttuivat lähes kokonaan eurooppalaisesta 

korkeakoulututkintojen viitekehyksestä. Niiden tavoitteissa kuvattiin muun 

muassa oman oppimisen kehitystarpeiden tunnistaminen, tiedonhankinta ja 

aloitteellinen tutkiva työtapa. Lisäksi lähes kaikki EQF:n kompetenssikuva-

usten tavoitteet rajoittuvat koskemaan oppimisen yksilönäkökulmaa.  

Fysioterapian kompetensseista löytyi vain muutama tutkimus ja fysiote-

rapian kompetenssien kehittymistäkin on tutkittu vasta viime vuosina. Fy-

sioterapiakoulutusta ja sen historiaa käsittelevä osuus on viitekehyksessä 

niukka, sillä tutkimuksessa haluttiin painottaa tulevaisuusorientaatiota ja 

kompetenssien tarkastelua. Olin aloittanut fysioterapia-asiantuntijuuden kir-

jallisuuden hahmottamisen ennen kuin eurooppalainen tutkintojen viitekehys 

oli virallisesti hyväksytty EU:n opetusministerien toimesta. Fysioterapia-

asiantuntijuuden kompetenssien kuvaukset tarkentuivat täten tutkimusproses-

sin edetessä ja niistä luotiin uudelleen ryhmittelemällä uudet kestävää kehi-

tystä edistävän asiantuntijuuden näkökulmat. Tutkimuksessani olivat tarkas-

teltavana EQF:n kompetensseista itsensä kehittäminen, vuorovaikutus- ja 

verkosto- osaaminen sekä eettinen osaaminen. Tutkimuksen viitekehyksessä 

toin niihin uusia näkökulmia. EQF:n tavoitteiden uudelleenryhmittelyn kautta 

määrittelin uudet kompetessit. Tavoitteena oli nimetä uudet kompetenssit 

niin, että niissä voitiin nähdä integroituneena tiedollinen, taidollinen ja arvoja 

koskeva näkökulma. Uusia kompetensseja olivat systeeminen kompetenssi, 

joka korostaa ajattelu- ja toimintamalleja sekä asioiden holistista ymmärtä-

mistä. Toisena uutena kompetenssina oli uutta luovan kriittisyyden kompe-

tenssi, joka korostaa kriittistä ajattelua ja tiedon tuottamista sekä näkee niiden 

roolin tärkeänä ammatin tietoperustan kehittämisessä. Kolmantena kompe-

tenssina oli osallistumisen kompetenssi, jolla tarkoitetaan yhteistyön, yhdessä 

oppimisen ja yhdessä tekemisen näkökulmia. Neljäntenä oli vastuuta ja arvo-

ja korostavan vastuullisuuden kompetenssi.  

Tarkastelu osoitti, että vaaditaan laajaa kehitystyötä, että kompetenssi-

alueiden kuvaukset saadaan vastaamaan koulutukselle asetettuja tulevaisuu-

den tavoitteita. Mikäli kompetensseissa halutaan nähdä proaktiivinen ja kes-

tävää kehitystä edistävä näkökulma, niin ainakin uuden tiedon tuottaminen ja 
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kriittinen ajattelu tulisi olla esillä. Ne ovat tärkeitä, mikäli halutaan nähdä 

professionaalista oman toiminnan kehittämistä. Kestävää kehitystä edistävän 

ajattelun integroiminen kompetensseihin on suuri haaste, eikä ole riittävää, 

että siitä mainitaan vain eettisen kompetenssin osana. Se tulisi olla ohjaavana 

periaatteena kaikissa kompetensseissa ohjaamassa valintoja, joita tulevaisuu-

den asiantuntija tekee työssään. Jos yhteiskunnallinen vastuullisuus ja kestä-

vän kehityksen arvot halutaan eheyttää mukaan asiantuntijan kompetenssei-

hin, tulisi ne nähdä paremminkin ajattelutapana tai filosofiana kuin irrallisina 

yksittäisinä tavoitteina tai sisältöinä. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyk-

sen mukainen fysioterapian koulutusohjelman eettinen kompetenssi sisältää 

kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisen oman ammatin arvoperustas-

sa. Gardner (2006) laajentaa sen yhteiskuntaa ja ihmiskuntaa koskevaksi 

vastuullisuudeksi ja lisäksi koskemaan oman työn pitkäaikaisia seurauksia 

jopa koko ihmiskuntaa koskevana.  

Tutkimuksessani pyrin rakentamaan yksilö- ja sosiokonstruktivismin in-

tegroivaa oppimisen näkökulmaa, sillä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

on tunnistettu sen tarve. Kestävää kehitystä edistävä korkealaatuinen oppimi-

nen korostaa yksilön ja yhteisön oppimista, jaettua asiantuntijuutta ja tiedon 

luomista. Yksilötasolla tämä tarkoittaa käsitteiden ja käsiterakenteiden muo-

dostumista. Konstruktiivinen tieto- ja oppimiskäsitys, joka on vallalla oleva-

na oppimista käsittelevänä paradigmana, korostaa myös tietorakenteiden 

merkitystä toiminnan ohjaamisessa. Sen mukaan oppiminen on tiedonraken-

tamista. Konstruktivistien mukaan yksilö ei ota passiivisesti vastaan tietoja 

vaan muotoilee itse omalla toiminnallaan käsitystään ulkomaailmasta. Näkö-

kulma on esillä monissa muissakin suuntauksissa. Piaget’n näkökulman mu-

kaan oppijan kehitysvaiheilla on suuri merkitys tiedon käsittelyssä ja oppimi-

sessa. Lisäksi hänelle tärkeä ajatus oli, että yksilön psykologiset rakenteet ja 

kaavat ovat järjestäytyneet malleiksi. Sosiokonstruktivistit korostavat tiedon 

ja tiedon rakentumisen sosiaalista luonnetta. Nonaka ym. korostavat tiedon 

luomista sekä yhdessä toimimista ja olemista. Kasvatustieteellisen tutkimuk-

sen käsitteiden moninaisuuden vuoksi pyrin kokoamaan eri tutkijoiden erilai-

sia näkemyksiä, jotta sain rakennettua mahdollisimman laajan eheyttävän 

näkökulman oppimiseen. Tavoitteeni ei ollut asettaa eri näkemyksiä vastak-

kain tai paremmuusjärjestykseen. Tarkoitus oli hyödyntää niiden kaikkien 

parhaat puolet, sillä käsitteiden ja käsiterakenteiden muodostuminen oli kes-

keisesti esillä tutkimusongelmissani. Sain rakennettua itseäni tyydyttävän 

eheyttävän viitekehyksen tutkimukselle. Erittäin haasteellisena koin oppimis-

ta käsittelevän kasvatustieteellisen tutkimustiedon. Käsitteiden käyttö oli 

hyvin kirjavaa, eikä aidosti yksilö- ja sosiokonstruktiivista näkökulmaa yh-

distävää teoriaa vielä ollut käytössä. Haasteellista oli myös rinnastaa ja integ-

roida käsitteelliseen oppimiseen liittyneet näkökulmat asiantuntijan kompe-
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tenssien kehittymisen näkökulmiin. Mielestäni työ oli aidosti moni- ja poikki-

tieteellinen tarkastelu.  

Onnistunutta ikääntymistä on kuvattu ja määritelty kirjallisuudessa hyvin 

monitahoisena ilmiönä. Tutustuin onnistunutta ikääntymistä tarkasteleviin 

tutkimuksiin ja pyrin tuomaan esille yksilöllisen ja yhteiskunnallisen integ-

roidun kestävän kehityksen näkökulman. Yksilöllinen näkökulma korosti 

toimintakyvyn ja voimavarojen merkitystä ja yhteiskunnallinen näkökulma 

kestävän kehityksen sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen 

laajempia ulottuvuuksia. Kirjallisuuden perusteella laadittu onnistuneen 

ikääntymisen prosessimalli toimi teoriaohjaavana viitekehyksenä käsitekart-

tojen laadullisessa analyysissa, ja opiskelijoiden tuottamat yksilölliset ja 

yhteiset käsitykset arvioitiin tätä mallia vasten. Kestävän kehityksen näkö-

kulma luontui malliin mielestäni hyvin, sillä Suomen uusin kansallinen kes-

tävän kehityksen strategia (Valtioneuvosto 2006) toi kestävän hyvinvoinnin 

ja siinä erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvystä huolehtimisen yhdeksi 

strategian avainalueeksi. Vaikka opiskelijat ilmaisivat kestävän kehityksen 

periaatteisiin liittyviä käsityksiä, niin tutkimus toi esille selvän tarpeen avata 

näitä käsitteitä tulevaisuudessa enemmän. Fysioterapeuttiopiskelijoille tu-

tuimpia olivat tutkimuksen alussa sosiaalisen ja kulttuurisen näkökulman 

käsitteet toisin kuin Lourdelin ym. (2007) insinööriopiskelijoiden käsityksiä 

arvioivassa tutkimuksessa. Kun fysioterapeuttiopiskelijat laajensivat käsityk-

siään taloudelliseen ja ekologiseen näkökulmaan, niin insinööriopiskelijoiden 

käsitysten laajenemisen suunta oli päinvastainen: alussa ekologinen ja talou-

dellinen, lopussa myös sosiokulttuurinen näkökulma. Ikääntyvien määrän 

lisääntyminen lähivuosina antaa myös aihetta kehittää sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelurakenteita ja palvelujen sisältöjä. Tämä vaatii uudenlaista 

toimintakulttuuria, mikä taas vaatii kehittäjiltään laaja-alaisia osaamista. On 

tärkeää, että tulevaisuuden hyvinvointialan asiantuntijoilla on käsitys onnis-

tuneesta ikääntymisestä ja taidot kyseenalaistaa ja kehittää omaa toimintaan-

sa. 

6.2 Tutkimuksen eettisyyden arviointia 

Uuden tiedon rajoittamaton tuottaminen ympäröivästä maailmasta on ollut 

yhteiskunnallisesti arvokasta toimintaa ja osa länsimaista perinnettä yli kol-

men sadan vuoden ajan. Tutkimuseettisiin näkökulmiin on suhtauduttu hyvin 

kaksijakoisesti. Toisessa ääripäässä tutkimusetiikkaan on suhtauduttu teknis-

luonteisena normina eli ongelmat liittyvät pääsääntöisesti itse tutkimustoi-

mintaan, aineiston keräämiseen, analyysissa käytettyjen menetelmien luotet-
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tavuuteen, anonymiteettiin, tutkimustulosten esitystapaan ja tutkijan käyttä-

miin keinoihin. Toisessa ääripäässä tutkimusetiikka on metodologinen seikka 

eli tutkimuksessa tehdyt valinnat ovat moraalisia. Mikään laki ei kykene 

aikaansaamaan moraalista käytöstä ja siksi eettisyys tulee nähdä ihmiskunnan 

ominaispiirteenä. Eettisen pohdinnan tehtävänä on tiedostaa ja analysoida 

eettisiä ongelmia, esittää ratkaisuja ja perustella ne. Lisäksi eettinen pohdinta 

kehittää moraalista tietoisuutta ja hahmottaa tutkimuksen eettisiä suuntavii-

voja. (Atjonen 2008, 114�115.)  

Kasvatustieteellä on opetus- ja kasvatusalan asiantuntijuus ja sitä kautta 

myös kaikkien asiantuntijuuksien kouluttamisen tehtävä, ei vain kasva-

tusalan. (vrt. Atjonen 2008, 117.) Tutkimus käsitteli tulevaisuuden hyvin-

vointiosaajan oppimista sekä jaettuun asiantuntijuuteen perustuvaa yhteistä 

tiedonrakentamista yksittäisen opintojakson suorittamisen aikana. Määrittelin 

oppimisen kestävää kehitystä edistävän eheyttävän kasvatuksen kehyksessä 

ja uusien oppimisteorioiden mukaisesti yksilö- ja sosiokonstruktiivisena. 

Tässä valinnassa tein tutkijana arvovalinnan. Pyrin tukemaan oppimista ja 

fysioterapian asiantuntijuuden kasvua parannettujen käsitekarttojen ja 

CMapTools-ohjelmiston käytön kautta ja tein tutkijana arvovalinnan tarkaste-

lemalla niitä alan tietoperustan rakentumisen, jaetun asiantuntijuuden ja eetti-

sen osaamisen kehittymisen kautta. 

Tutkimuksen tutkimusetiikka liittyy totuuden etsimistä ja tiedon luotet-

tavuutta käsitteleviin normeihin. Tutkimuseettisen näkökulman normit eivät 

kulttuurisidonnaisina voi toimia kaikkialla. Kuulan (2006, 24) mukaan ne 

ohjaavat tutkijaa noudattamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja esit-

tämään luotettavia tuloksia, joiden oikeellisuus on tiedeyhteisön tarkastetta-

vissa. Tämä koskee taustalla olevaa tiedekäsitystä, metodisten valintojen 

arvosidonnaisuutta ja tutkimusaiheiden valintaa (Tuomi & Sarajärvi 2006, 

123�127). Atjosen (2008, 116) mukaan kasvatus ja sen tutkimus ovat vahvas-

ti arvosidonnaisia ilmentymiä omasta ajastaan, ja se tulisi ottaa huomioon 

eettisten kysymysten tarkastelussa.  

Tutkimuksen tutkimustoimintaan liittyvä tutkimuseettinen pohdinta no-

jaa pitkälti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002) antamiin ohjeisiin, 

joissa kuvataan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkijan eettiset ratkaisut ja 

tutkimuksen uskottavuus liittyvät yhteen. Uskottavuus perustuu siihen, että 

tutkija noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä (good scientific practice). Suo-

men Akatemian vuonna 1998 määritelmässä hyvä tieteellinen käytäntö tar-

koittaa tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattamista, yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä. Muiden 

tutkijoiden työ ja saavutukset tulee ottaa huomioon, omat tulokset tulee esit-

tää oikeassa valossa sekä tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaat-

teiden mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 130.) Laadullisen tutkimuksen 
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tyypillisiin piirteisiin kuuluu, että tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista 

tiedon hankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa. Laadullisessa 

tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien ääni ja näkökulmat 

pääsevät esille. (Tuomi & Sarajärvi 122). Tutkimusetiikka koskee aineiston 

hankintaan ja tutkittavien suojaan liittyviä kysymyksiä, tieteellisen tiedon 

soveltamista, käyttöä ja vaikutuksia koskevia kysymyksiä sekä tieteen sisäi-

siä asioita (Kuula 2006, 24�25). Niiniluodon (2002b, 30�41) mukaan tieteen 

etiikassa on viisi tärkeää peruskysymystä, jotka koskevat hyvän tutkimuksen 

luonnetta, tiedon janon hyväksyttävyyttä, tutkimusaiheiden valintaa, tutki-

mustulosten tavoitteita ja tutkijan käyttämiä keinoja. (myös Tuomi & Sara-

järvi 2006, 122�123.) 

Tutkimuksen aineistona olivat osittain käsin piirretyt, osin CMapTools-

ohjelmistolla laaditut yksilölliset parannetut käsitekartat, CMapToolsilla 

yhteisesti tuotetut käsitekartat ja niiden laatimistilanteen videotallenteet ja 

karttanauhurikuvat. Ne olivat osa koko ryhmän ja siitä nimettyjen tutkittavien 

henkilöiden – yksittäisten opiskelijoiden – omalla nimellään laatimia oppi-

mistehtäviä tarkasteltavana olevissa opinnoissa. Opiskelijalla ei ollut mahdol-

lista jättää tekemättä tehtäviä mikäli hän halusi opintosuorituksen opintojak-

sosta. Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen, mutta opin-

tojakso, jonka oppimistehtävistä aineisto kerättiin, oli pakollinen. (vrt. Kuula 

2006).

Tutkijaopettajana pyrin noudattamaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta 

ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä 

tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Toiseksi pyrin soveltamaan tie-

teellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankin-

ta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä toteuttamaan tieteellisen tiedon 

luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Kol-

manneksi pyrin ottamaan huomioon muiden tutkijoiden työn ja saavutukset 

asianmukaisella tavalla. Kunnioitin heidän työtään ja annoin heidän saavu-

tuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessani. 

Pyrin käyttämään alkuperäislähteitä. Tietotekniikan käyttö on helpottanut ja 

nopeuttanut tiedon saantia. Käytin lukuisia verkkopohjaisia aineistoja ja 

pyrin täsmällisyyteen lähdemerkinnöissä. Tutkimuksen viitekehyksen raken-

taminen toteutui konstruktiivisen näkemyksen mukaisesti. Pyrin käyttämään 

työn kannalta keskeisiä korkeatasoisia tutkimuksia ja julkaisuja sekä luomaan 

niistä kriittisen synteesin. Pyrin suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoi-

maan työni yksityiskohtaisesti tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten 

edellyttämällä tavalla. Osa tutkimuseettisestä toiminnastani tuki myös tutki-

mukseni luotettavuutta.  

Atjosen (2008, 122�124) mukaan kasvatustieteen teoreettisen ja empiiri-

sen tehtävän toteuttamisen onnistumista vaikeuttaa tieteen laaja-alaisuus. 
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Tässä mielessä laaja-alaisuus oli tutkimukseni ensimmäinen eettinen ongel-

ma. Pyrin kuvaamaan tutkimuksen monimuotoisuutta, laaja-alaisuutta ja 

niihin liittyviä valintoja perustellusti. Tellings (2001, 280�281) on analysoi-

nut metateoreettisesti toisaalta eklektismiä ja toisaalta eheyttämistä kasvatuk-

sen teorioissa. Tellings tuo esille syntetisoinnin. Siinä vanhoista teorioista tai 

niiden osista kootaan uusi teoria. Tässä tutkimuksessa kestävää kehitystä 

edistävästä kasvatuksesta pyrittiin rakentamaan kehystekijää, joka ohjaisi 

tutkimuksen yksilöllisiä ja yhteisiä oppimisprosesseja ja sitä kautta kompe-

tenssien kehittymistä. Tutkijana olisin pitänyt epäeettisenä tutkia käsitteiden 

ja käsiterakenteiden muodostumista liittämättä niitä osaksi kompetenssien 

tarkastelua ja fysioterapia-asiantuntijuuden kontekstia. Mielestäni eettisen 

hyvyyden näkökulma oli juuri se, että tutkimustiedon avulla pyrittiin palve-

lemaan käytäntöä. Kasvatus ja yhteiskunta ovat vastavuoroisesti toisiaan 

konstituoivia ja dialektisessa suhteessa toisiinsa ja kasvatuksellinen muutos 

sitoutuu aina sosiaaliseen muutokseen (Atjonen 2008, 132). Tutkimuksen 

monimuotoinen viitekehys pyrittiin rakentamaan niin, että sillä oli tarkoituk-

senmukainen suhde tutkimusongelmiin. Kestävän kehityksen edistämisen, 

tulevaisuuden asiantuntijan kompetenssien kehittymisen sekä yksilöllisen ja 

yhteisen oppimisen näkökulmien yhdistäminen oli tutkimuksen teoreettisen 

osan haaste. 

Toinen eettinen ongelma liittyi eettiseen objektiivisuuteen (vrt. Kuula 

2006, 154.). Olin arvioitavan kehittämispohjaisen oppimisen tutkijaopettaja 

ja siten oman työni tutkija ja kehittäjä. Tämä kuitenkin on kuulunut tutki-

muksen luonteeseen. Kestävää kehitystä edistävälle kasvatukselle on tyypil-

listä, että opettaja on oman työnsä tutkija ja kehittäjä (Åhlberg 2005). Olen 

pyrkinyt objektiivisuuteen ohjaamalla tutkimukseen osallistuneita opiskelijoi-

ta mahdollisimman yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti. Suhde tutkittaviin 

henkilöihin ja koko ryhmään on ollut kunnioittava ja avoin. Kolmas tutki-

museettinen ongelma oli se, että yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen laaditut 

kolmannet yksilölliset parannetut käsitekartat laadittiin CMapTools-

ohjelmistolla, joka aineiston keruuvaiheessa oli käytettävissä ainoastaan 

tutkijaopettajan koneessa. Koska aineiston keruu tapahtui osittain tavallisessa 

luokkahuonetilanteessa, niin yksilölliseksi tarkoitettu työskentely muuttui 

muutamien opiskelijoiden (yhdeksän opiskelijaa 22:sta) kohdalla pienryhmä-

työskentelyksi. Tällöin opiskelijat antoivat toinen toisilleen teknistä opastusta 

käsitekarttojen laadinnassa. Tutkijana en voinut olla aivan varma käsitekartan 

tietojen yksilöllisyydestä. Varmistin asian sillä, että kukin edellä mainittuun 

pienryhmätyöskentelyyn osallistunut opiskelija sai tulostetun version omasta 

kolmannesta parannetusta käsitekartastaan ja sen jälkeen hän allekirjoituksel-

laan varmisti sen yksilöllisyyden ja sen, että se vastasi juuri hänen omaa 

käsitystään onnistunut ikääntyminen -käsitteestä. Osa opiskelijoista teki muu-
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toksia, osa ei. Kaikki allekirjoittivat käsitekartan vastaavan heidän käsityksi-

ään. Tutkijana jäin käsitykseen, että opiskelijat olivat rehellisiä kaikissa vas-

tauksissaan. Kaikki tutkittavat henkilöt myös osallistuivat innokkaasti tutki-

mukseen. Tällä hetkellä CMapTools on käytössä jo useammassa koneessa ja 

osaisin ohjata sen käytön myös muistitikkuun tallennetun ohjelman kautta 

aidosti yksilöllisen työn mahdollistamiseksi. Tutkimuksen eettisyyteen pyrin 

myös pyytämällä kirjallisen tutkimusluvan aineiston käyttöön kaikilta tutki-

mukseen osallistuvilta opiskelijoilta. Kaikki opiskelijat antoivat tutkimuslu-

van aineiston käyttöön.  

6.3 Tutkimuksen metodin luotettavuuden arviointia 

Miles ja Huberman (1994, 277) ovat kuvanneet standardeja, joiden kautta 

tutkija voi vahvistaa, ovatko hänen tutkimuksensa löydökset hyviä. Sanalle 

hyvä he esittävät monta eri määritelmää. Miles ja Huberman määrittelevät 

”hyvän” käsitteillä mahdollisesti tai todennäköisesti tosi, reliaabeli, validi, 

luotettava, vahvistettava, hyödyllinen, merkitsevä, pakottava, järkevä ja ky-

kenevä. Atjosen (2008, 123) mukaan hyvä kasvatustieteellinen tutkimus on 

metodeiltaan läpinäkyvää. Silvermanin (2006) mielestä läpinäkyvyys liittyy 

luotettavuuteen. Hänen mukaansa laadullisen tutkimuksen luotattavuutta 

lisätään tekemällä tutkimusprosessin kuvaus läpinäkyväksi, kuvaamalla tut-

kimuksen eteneminen, aineiston keruu- ja analyysimetodit kohtuullisen tar-

kasti ja selkeästi tutkimusraportissa. Teoreettista läpinäkyvyyttä lisää se, että 

näytetään miten päättely ja tulkinta on tehty. (Silverman 2006, 282; Hirsjärvi 

& al. 2005, 217.) Laadullista tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, jolloin 

sen sisäinen johdonmukaisuus painottuu.  

Tutkimuksen luotettavuutta voi kuvata seuraavasti. Tutkimuksen empii-

risessä toteutuksessa on pyritty metodiseen kurinalaisuuteen ja systemaatti-

suuteen. Aineiston analyysissa on pyritty huolellisuuteen ja tarkkuuteen pe-

rehtymällä aineistoon perusteellisesti. Myös aineiston analyysi on kuvattu 

tarkasti. Vaikka luotettavuuden tutkimiseen ei ole olemassa yhtä yksiselitteis-

tä ohjetta, olen pyrkinyt luotettavuuden osoittamiseksi kuvaamaan tutkimus-

raportissa keskeiset luotettavuutta osoittavia osia (taulukko 25) ja pyrkinyt 

esittämään ne oikeassa suhteessa toisiinsa (Miles & Huberman 1994, 

278�280.)  
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Taulukko. 25. Tutkimuksessa kuvatut luotettavuutta osoittavat raportin sisäl-

löt. 

1 Tutkittavan ilmiön ja tutkimuksen tarkoituksen kuvaaminen sekä tutki-

musongelmien selkeys ja rajaus. Tutkijan roolin kuvaaminen tutkija-

opettajana. 

2 Tutkimuksen laajan teoreettisen viitekehyksen sitominen tiiviisti tutki-

musongelmien perustaksi. Tutkimusongelmien kuvaaminen. 

3 Metodologinen näkökulma: tarkoituksenmukaisuus.  

4 Tutkimuksen tiedonantajien kuvaaminen (tutkittava ryhmä ja henkilöt) 

ja tutkimusympäristön kuvaaminen. 

5 Aineiston keruun kuvaaminen menetelmänä ja tekniikkana. Tutkimuk-

sen keston kuvaaminen. 

6 Aineiston kuvaaminen. Millaista yksilöllisesti ja yhteisesti tuotettua 

aineistoa käytettiin. 

7 Aineiston analyysin kuvaaminen. Tuloksiin ja johtopäätöksiin päätymi-

nen.

8 Tutkimuksen eettisten valintojen ja luotettavuuden arvioinnin kuvaami-

nen.

9 Tutkimuksen kriittinen pohdinta: viitekehys, metodi, tulokset. 

10 Tutkimuksen raportointi hyvien käytänteiden ja ohjeiden mukaisesti. 

Luotettavuuden kriteerit laadullisessa tutkimuksessa ovat Eskolan ja Suoran-

nan (2005, 210�212) mukaan uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvis-

tettavuus. Tutkimuksen uskottavuus on arvio siitä, vastaako tutkijan käsitteel-

listäminen ja tulkinta tutkittavien käsityksiä. Tässä tutkimuksessa tutkittavat 

itse käsitteellistivät omat käsityksensä. Tutkijan rekonstruointi liittyi tässä 

tutkimuksessa alkuperäisten käsin piirrettyjen käsitekarttojen tuomiseen 

CMapTools–ympäristöön, niin että ne vastasivat alkuperäisiä ilmauksia mah-

dollisimman tarkasti. Toinen luotettavuuden kriteeri, siirrettävyys, tarkoittaa 

tulosten siirrettävyyden mahdollisuutta toiseen kontekstiin tietyin ehdoin, 

vaikka yleistykset eivät olisikaan mahdollisia. Jos tutkimus olisi toteutunut 

muualla kuin suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, niin asetelma olisi saat-

tanut muuttua. CMapTools on käytössä ympäri maailmaa, mutta korkeakou-

luissa sen käyttö näyttäisi olevan tutkimuksien perusteella vielä melko vä-

häistä. Ohjelmisto on Suomessa suhteellisen uusi. Se ollut käytössä syksystä 

2005 ja Opetushallituksen ja opetusministeriön tukemana tiedonrakentamis-

ympäristönä se on käytössä ainakin peruskouluissa. Päätös kaikille kouluille 

suunnatusta tuesta tämän oppimisympäristön käyttöönottamiseksi, tehtiin 
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vuonna 2007. Valinnalle perusteluna on ollut se, että CmapToolsohjelma 

edistää tutkivaa oppimista sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tiedonrakenta-

mista ja että sen voi ladata maksutta käyttöön. 

Varmuus ja vahvistettavuus laadullisen tutkimuksen arviointikriteereinä 

pohjautuvat perinteisessä metodologiakeskustelussa sekä tutkimuksen pysy-

vyyden, reliaabeliuden ja objektiivisuuden vaatimukseen. Objektiivisuuden 

lähtökohta on laadullisessa tutkimuksessa ongelmallinen, sillä sen ontologi-

nen perusta rakentuu nimenomaan ajallisesti ja paikallisesti konstruoituvan, 

subjektiivisen ja muuntuvan todellisuuden varaan. Tutkimuksen vahvistetta-

vuus tarkoittaa myös sitä, saadaanko tehdyille tulkinnoille tukea toisista vas-

taavaa ilmiötä tarkastelevista tutkimuksista. Tulokset ovat samansuuntaisia 

joita Bereiter ja Scardamalia (1993, 2003), Scardamalia ja Bereiter (2003ab, 

2006) sekä Scardamalia (2002) olivat esittäneet. Toisin kuin tässä tutkimuk-

sessa, Arvaja ym. (2003) eivät saaneet verkkopohjaisessa tiedonrakentamisti-

lanteessa aikaan innostunutta tavoitteellista keskustelua. Heidän tutkimukses-

saan tutkittavat näyttivät keräävän mieluimmin yksinkertaisia tosiasioita kuin 

sitoutuvan kriittisyyteen, eivätkä tilanteet taanneet korkealaatuista oppimista. 

He näkivät yhteisen tiedonrakentamisen tilanteen puheen analyysin perusteel-

la kritiikittömänä tiedon jakamisena. Tutkijat uskoivat sen johtuneen annetun 

tehtävän luonteesta, joka ei ollut selkeän tavoitteellinen.  

Validiteettia voidaan lisätä käyttämällä samassa tutkimuksessa erilaisia 

aineistoja, teorioita ja / tai menetelmiä tai useampia tutkijoita eli triangulaati-

olla. Näin saadaan kattava kuva tutkimuskohteesta. Kvalitatiivisessa aineis-

tossa käyttökelpoisimpia ovat aineisto- ja tutkija -, menetelmä- ja teoriatrian-

gulaatio. (Miles & Huberman 1994, 279; Tuomi & Sarajärvi 2006, 140�142; 

Eskola & Suoranta, 2005 68�69.) Lisäksi mainitaan ajallinen ja paikallinen 

triangulaatio (Silverman 2005, 112�113). Tutkimuksessani triangulaatio 

toteutui ensinnäkin aineistotriangulaationa eli yhteistä tiedonrakentamista 

arvioitiin yhteisten parannettujen käsitekarttojen, niiden laatimistilanteen 

karttanauhojen sekä videonauhojen keskustelulitteraattien analysoinnin kautta 

sekä toiseksi metodologisena triangulaationa, yhdistämällä aineiston analyy-

siin laadullisia että määrällisiä metodeja sekä erilaisia laadullisia analyysita-

poja: sisällönanalyysi, dialogin analyysi sekä sen kognitiivinen että sosiaali-

nen näkökulma. Kolmanneksi toteutui teoriatriangulaatio, jolla tarkoitetaan 

aineiston lähestymistä eri teorioiden näkökulmasta (Hirsjärvi & al. 2005, 

217). Se toteutui analysoimalla aineistoa sekä kestävän kehityksen, sitä edis-

tävän kasvatuksen ja fysioterapian kompetenssien kehittymisen näkökulmis-

ta. Tutkijatriangulaatio toteutui toisen tutkijan analysoidessa itsenäisesti osan 

(noin 15 %) yhteisen tiedonrakentamisen prosessin aineistosta. Videotallen-

netun keskustelun litteraatista valittiin satunnaisesti 100 peräkkäistä puheen-

vuoroa, joissa oli 116 dialogia. Toinen tutkija analysoi mainitun aineiston 
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Aarnion (1999) dialogien luokkien mukaisesti. Analyysille laskettiin tutkijoi-

den välinen yksimielisyysprosentti (93 %) ja sattumakorjattu yksimielisyys-

kerroin, Cohenin kappa-kerroin, joka sai arvon 0,91603. Saatuja arvojen 

perusteella luokittelu oli erittäin luotettavaa. (Liite 1.) Käytännössä tämä 

tarkoitti, että kahdeksan dialogia luokiteltiin toisessa vaiheessa eri luokkaan 

kuin ensimmäisessä vaiheessa. Erot analyysissa liittyivät suorien ja tarkenta-

vien kysymysten luokitteluun sekä toisen lausumasta jatkamisen ja toisen 

lausumaan sitomisen luokitteluun. Tuloksissa kuvattiin ensimmäisen analyy-

sin, eli tutkijaopettajan analyysin perusteella syntyneet tulokset. Koko aineis-

ton analyysi suoritettiin useampaan kertaan, jotta tulkinta olisi ollut mahdolli-

simman pätevää ja eri analyysikertojen tulkinnalliset erot voitiin kontrolloida 

ja korjata. Yhteisen tiedonrakentamisen merkitystä yksilölliseen oppimiseen 

olisi voinut myös tarkastella koe- ja kontrolliryhmäasetelmana, jolloin olisi 

voinut arvioida ajan kulun merkitystä oppimisessa. Toisaalta ero ensimmäi-

sen ja toisen käsitekartan välillä jo kuvasi muutosta ilman yhteistä tiedonra-

kentamista.

Sisällönanalyysi oli keskeinen analyysimenetelmä tutkimuksessani, sillä 

siihen perustui niin yksilöllisesti kuin yhteisestikin tuotetun aineiston analyy-

si. Analyysiyksiköiden määrittäminen oli selkeää, koska ne valittiin sekä 

käsitekarttojen käsitteistä ja propositioista että keskustelun puheenvuorojen 

dialogeista. Boudin (1999, 2000) mukaan kasvatustieteellisessä tutkimukses-

sa tarvitaan aidossa oppimisympäristössä tapahtuvaa formaalista arviointia ja 

vertaisarviointia. Hänen mukaansa erilaiset yhteistoimintaa tukevat toimin-

tamallit mahdollistavat vertaisarvioinnin, mutta ryhmätöihin ja niihin liitty-

viin keskusteluihin perustuvat arvioinnit saattavat olla erittäin työläitä. Yhtei-

sen tiedonrakentamisen prosessin keskustelun litteraatti auki kirjoitettiin 

käyttäen harvaa litteraattia. Yhteisen tiedonrakentamisen prosessin analyysi 

ja siinä kognitiivisen ja sosiokulttuurisen näkökulman esiin saaminen vaati 

tarkkuutta ja huolellisuutta.  

Tutkimuksen puutteena voidaan pitää sitä, että yhteisen tiedonrakentami-

sen koko analyysiprosessin teki vain tutkijaopettaja. Luotettavuutta lisää 

puolestaan se, että opiskelijoiden yhteistoimintaa kuvaavien luokkien ja kog-

nitiivisten toimintatapojen kriteerit oli rajattu tarkasti, ja että analyysi toteu-

tettiin useita kertoja. Dialogien analyysia helpotti myös se, että aineisto oli 

sähköisessä muodossa taulukko-ohjelmassa. Näin voitiin jokainen ana-

lyysikerta toteuttaa eri sarakkeisiin ja sitä kautta rakentaa mahdollisimman 

todenmukainen tulkinta. Analyysi on pyritty avaamaan raportissa niin, että 

lukija ymmärtää tulkinnan perustelut. Aarnion (1999) dialogien luokittelu oli 

taustana sosiokulttuurisen näkökulman analyysissa, mutta videonauhan ja sen 

keskustelun litteraatin perusteella ei tunnistettu kaikkia Aarnion kuvaamia 

luokkia. Tällaisia olivat kuvitelmien tarkistaminen, toisen houkutteleminen 
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osallistumaan ja kuvitteleminen luulemismielessä. Kognitiivista näkökulmaa 

haluttiin tarkastella juuri tämän tutkimuksen tutkittavien ryhmien ainutkertai-

sena toimintana aineistolähtöisesti, jotta saataisiin tuoreet ja uudet toiminta-

tavat esille. Yhteisessä tiedonrakentamisessa syntyneiden yhteisten parannet-

tujen käsitekarttojen käsitteiden ja propositioiden tarkastelua helpotti myös 

se, että aineisto oli CMapToolsin ansiosta sähköisessä muodossa ja siirrettä-

vissä suoraan Excel-taulukko-ohjelmaan, jossa onnistui sekä määrällinen että 

laadullinen tarkastelu. 

Varmistaakseni tutkimukseni sisäistä luotettavuutta, pyysin opiskelijoita 

seuraamaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan Vee-heuristiikkojen avulla. 

Kaikki tutkittavan ryhmän 22 opiskelijaa, 10 opiskelijapienryhmässä, laativat 

Vee-heuristiikan pienryhmänsä tutkimustehtävästä ja kuvasivat siinä yhteistä 

ongelmanratkaisuaan ja oppimisestaan. Ryhmät olivat samoja, joissa opinto-

jakson televisio-ohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi olivat toteutuneet. 

Ennen Vee-heuristiikkojen laatimista oli jo työstetty toiset parannetut käsite-

kartat, ja niiden analyysin perusteella käsitteellinen oppiminen oli tutkimuk-

sen alkuun verrattuna ollut hyvin vähäistä, vaikka käsitykset rikastuivat. Oli 

siis mielenkiintoista nähdä, mitä opiskelijat olivat itse kokeneet oppineensa. 

Merkityksellisempänä oppimisensa kannalta he näkivät hyvinvoinnin, toi-

mintakyvyn, turvallisuuden ja päivittäisten toimintojen tukemisen fysiotera-

pian menetelmin. Olisi siis ollut erittäin loogista, että juuri näiden näkökul-

mien käsitteet olisivat lisääntyneet toisissa parannetuissa käsitekartoissa ja 

että käsitteiden määrä olisi lisääntynyt huomattavasti. Näin ei kuitenkaan 

ollut, joten se, että toinen käsitekartta laadittiin täydentämällä ensimmäistä 

käsitekarttaa, ohjasi luultavasti voimakkaasti toisen käsitekartan käsityksen 

kuvaamista. Aikaisemmin luotuja käsitteitä ei juurikaan poistettu, eikä uutta 

opittua tietoa osattu liittää osaksi käsitekarttaa.  

Sitä, millainen motivaatio opiskelijoilla oli alussa osallistua ikääntyvien 

ihmiset fysioterapiaa käsittelevään opintojaksoon, kuvattiin Vee-heuristiikan 

arvoperustassa. Opintojakson merkityksen pelkästään opintosuunnitelmaan 

kuuluvana ja pakollisena näki kaksi pienryhmää. He kuvasivat tehtävän arvo-

perustaa seuraavasti: Kyseessä on opintosuoritus ja kuului opetussuunnite-

maan. Yksi pienryhmä totesi opintojen kuuluvan toki opetussuunnitemaan, 

mutta toi myös esille oman tietojen syventämisen merkityksen. Muut seitse-

män pienryhmää perusteli tehtävää asian ja aiheen tärkeydellä yhteiskunnalli-

sesti ja oman asiantuntijuutensa kehittämisen kannalta. Kaikki opiskelijat 

toimivat aktiivisesti ja sitoutuneesti. Opiskelijat kuvasivat tehtävän teoreetti-

sessa perustassa sekä kokemustietoa että aikaisemmin oppimaansa teoriatie-

toa. He perustelivat valitsemansa teeman tärkeyden, mutta ilmaisivat samalla 

olevansa myös tietämättömiä tiedon soveltamismahdollisuuksista ikääntyvil-

le. Käsitteellinen perusta liittyi osalla opiskelijaryhmistä onnistuneen ikään-
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tymisen käsitteen sisältöihin ja osalla pelkästään pienoistutkielman teemaan. 

Tehtävän menetelmällistä perustaa � miten ratkaista ongelma ja / tai hankkia 

tietoa � kuvatessaan kaikilla ryhmillä oli maininta internetistä tai internetin 

tietokannoista. Tämän perusteella heillä oli mahdollisuus rikastuttaa käsityk-

siään hyvin erilaisten tietolähteiden kautta. Tiedonhankinta-osiossa opiskeli-

jat kuvasivat lähdeaineistoon perehtymistä, materiaalin läpikäymistä ja tiedon 

luotettavuuden arviointia. Näiden tulevien hyvinvointiosaajien mielestä tele-

visio-ohjelmien tuottaminen lisäsi (seitsemän pienryhmää) heidän tutkitun 

tietonsa määrää, mutta kolmen ryhmän mielestä tietoa joko ei tullut lisää tai 

se jäi pinnalliseksi. Yhden ryhmän mielestä jo pelkkä tiedon etsiminen sinäl-

lään tuki oppimisprosessia. Vee-heuristiikassa kuvaamiensa oppimiskoke-

mustensa perusteella opiskelijat saivat tutkittua tietoa ikääntyvien hyvinvoin-

nista ja se muutti heidän arvoväitteitään ikääntyviä huomioivaan, kunnioitta-

vaan ja heistä vastuuta ottavaan suuntaan. Opiskelijat näkivät toimintatilan-

teen uudenlaisena oppimismahdollisuutena, ja prosessi oli heidän mielestään 

mielenkiintoinen ja opettavainen. Se ohjasi heitä pohtimaan ja tunnistamaan 

tutkitun tiedon ja arvotiedon merkitystä. Aikaisemmin opitun luonnontieteel-

lisen tutkitun tiedon rinnalla muodostui arvotietoa, joka laajensi heidän 

osaamistaan ja muutti heidän käsityksiään ikääntyvien toimintakyvyn edis-

tämisestä. Vee-heuristiikkojen tuottama tieto tuki tutkimuksen tuloksia.  

Tutkimuksessa mukana ollut opiskelijaryhmä ei ollut käyttänyt aikai-

semmin CmapTools-ohjelmaa eikä parannettua käsitekartta -menetelmää. 

Mindmap -tyyppiset miellekartat olivat tuttuja, ja ryhmä tunnisti näiden väli-

sen eron myös yhteisessä tiedonrakentamisessa. Ensimmäisissä ja toisissa 

käsitekartoissa jotkut opiskelijat käyttivät tosin käsityksensä kuvaamisessa 

miellekarttaa tai sekä mielle- että käsitekarttaa sekaisen, ja heidän käsitekart-

tojensa propositiota ei voitu sen vuoksi määrittää tai niitä oli suhteessa vähän. 

Verkkopohjaiset työkalut ovat lisääntyneet, ja mahdollisuudet niiden käyt-

töön ovat oleellisesti parantuneet viime vuosien aikana. Jos toteuttaisin tut-

kimuksen nyt uudelleen, niin tutkimuksessa olisi mahdollista kerätä jo koko 

aineisto suoraan verkon kautta, sillä esimerkiksi Laurea-ammattikor-

keakoulun tutkimusympäristössä Well Life Centerissä (nykyisin Active Life 

Village) ohjelmisto on suunniteltu otettavaksi käyttöön kaikkiin syksyn 2008 

jälkeen hankittuihin tietokoneisiin. Tulevaisuudessa ammattikorkeakouluun 

tulevat opiskelijat ovatkin oppineet käyttämään verkkopohjaisia oppimisym-

päristöjä jo peruskoulussa. Jos verkkopohjaista tiedonrakentamisen ohjelmis-

toa ei olisi ollut käytössä, niin tulokset olisivat saattaneet olla erilaisia. Oh-

jelma, joka visualisoi ajattelua, aktivoi opiskelijoita ilmaisemaan käsityksiään 

hyvin innostuneesti ja aktiivisesti. Opiskelijoiden käyttämien puheenvuorojen 

määrä oli moninkertainen verrattuna normaaliin opetuskeskusteluun. Se, että 
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kyseessä oli pedagoginen, tavoitteellinen oppimistilanne, selittää myös tulok-

sia eli yksilöllistä oppimista yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen.  

6.4 Tutkimuksen tulosten arviointia 

Tutkimuksella pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:  

1. Millaisia yksilöllisiä käsityksiä � minkä verran ja millaisia käsitteitä, pro-

positioita, käsiterakenteita � opiskelijat tuottavat onnistunut ikääntyminen -

käsitteestä  

a)  ennen opintojaksoa ensimmäisillä parannetuilla käsitekartoilla?  

b)  opintojakson jälkeen toisilla parannetuilla käsitekartoilla?  

c)  yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen kolmansilla parannetuilla käsite-

kartoilla? 

2. Mitä tapahtuu yhteisessä tiedonrakentamisessa?  

a)  Millainen on opiskelijaryhmän CMapTools-ohjelmistoa hyödyntävä 

yhteinen tiedonrakentamisen prosessi onnistunut ikääntyminen-

käsitteestä opintojakson jälkeen?  

b)  Minkä verran ja millaisia käsitteitä, propositioita ja käsiterakenteita 

opiskelijaryhmät tuottavat yhteisesti laadittuun käsitekarttaan?  

c)  Millaisia vaikutuksia yhteisellä tiedonrakentamisella on kolmansiin 

yksilöllisiin parannettuihin käsitekarttoihin?  

3. Mitä voidaan päätellä fysioterapian kompetenssien kehittymisestä 1. ja 2. 

tutkimusongelman tulosten perusteella? 

Tarkastelin tuloksia sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmasta. Tu-

losten perusteella voin sanoa, että opintojakson päättyessä opiskelijat tunnis-

tivat ja tiedostivat käsitteitä sekä käsitteiden välisiä yhteyksiä paljon enem-

män kuin tutkimuksen alussa. Heidän käsitekarttansa käsiterakenteet olivat 

muuttuneet ja edustivat tutkimuksen lopussa yleisimmin verkkorakennetta, 

joka on Hayn ym. (2008) tutkimuksien mukaan merkki syväoppimisesta. 

Hayn ym. (2008) tutkimuksessa tuoduista käsiterakenteista poiketen tässä 

tutkimuksessa tunnistettiin monimuotoisempia rakenteita. Käsitteiden välis-

ten relaatioiden analyysin kautta opiskelijalle näytti kehittyneen tarkastelta-

vasta ilmiöstä siihen liittämiensä käsitteiden välisten riippuvuuksien ymmär-
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rys, kuten esimerkiksi Dillon (1993) on asiaa kuvannut. Muutos tulkittiin 

asiantuntijan tietorakenteen kehittymiseksi, kun asiantuntijan tietorakenteen 

kehittymistä arvioidaan tarkoituksenmukaisten propositioiden määrän lisään-

tymisellä.  

Edelleen tulosten perusteella tulkitsin tutkittavilla tapahtuneen oppimista 

käsitteellisellä tasolla tutkimuksen aikana. Piaget’n (1988) ajatuksia mukail-

len ensimmäisen ja toisen käsitekartan välillä opiskelija muodosti oppimis-

prosessissaan skeemoja assimilaation perusteella eli vanhaan arkikäsityksiä 

kuvaavaan käsitekarttaan sulautettiin uutta informaatiota. Toisen ja kolman-

nen käsitekartan välinen muutos taas edusti paremminkin akkommodaatiota, 

koska skeemaa muokattiin tuomalla siihen uusia aineksia ja poistamalla van-

hoja. Vosniadoun ym. (1994) mukaan kyseessä oli mentaalisten mallien ri-

kastaminen ja muovaaminen. Onnistuneen ikääntymisen käsityksistä ei halut-

tu arvioida käsitehierarkiaa, kuten on tehty esimerkiksi luonnontieteellisistä 

ilmiöistä kuvaavissa tutkimuksissa (Chi & al. 1981, 1988). Onnistunutta 

ikääntymistä ilmiönä tuskin voi kuvata samanlaisien käsitteiden välisten 

lainalaisuuksien kautta kuin fysiikan lait kuvaavat fysikaalisia ilmiöitä. Käsit-

teiden syntyjärjestys yhteisessä tiedonrakentamisessa ja keskeiset käsitteet 

yksilöllisissä käsitekartoissa voidaan kuitenkin tulkita osoittavan tiettyä käsit-

teiden välistä tärkeysjärjestystä niiden laatimistilanteessa.  

Alussa opiskelijat tunnistivat ja kuvasivat arkikäsityksensä. Käsitteet oli 

kuvattu käsitekartassa irrallisina ja käsitteiden välisiä yhteyksiä oli vähän. 

Toisessa parannetussa käsitekartassa käsitteitä oli enemmän kuin ensimmäi-

sessä käsitekartassa ja käsitteiden välisiä yhteyksiä oli hieman enemmän, 

mutta suuri osa yhteyksistä jäi määrittelemättä. Näissäkin käsitteiden määrä 

oli edelleen suurempi kuin tunnistettujen propositioiden määrä. Vaikka osa 

tutkittavista tunnisti yhteyden olemassa olon nuoliyhteydellä, niin yhteyttä ei 

osattu määritellä linkin avulla. Vasta yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen �

kolmannessa käsitekartassa � käsitteiden välisten yhteyksien, propositioiden, 

määrä kasvoi huomattavasti. Tilastollinen tarkastelu SPSS:n toistomittaus-

analyysilla osoitti muutoksen olleen tilastollisesti merkitsevä. Kolmansissa 

parannetuissa käsitekartoissa sekä tarkoituksenmukaisten käsitteiden määrä 

että järkevien propositioiden määrä oli lisääntynyt aikaisemmista tarkastelu-

kerroista. Tulosten perusteella voitiin tunnistaa, miten opiskelijoiden käsityk-

set tarkasteltavasta ilmiöstä muuttuivat ja rikastuivat (assimilaatio), miten he 

luopuivat monista aikaisemmista käsitteistä ja korvasivat ne uusilla yhteises-

sä tiedonrakentamistilanteessa käytetyillä käsitteillä (akkommodaatio). Li-

säksi he sovelsivat aikaisemmin oppimaansa uusiin käsityksiinsä ja miten 

heidän ajattelunsa laajeni systeemiseksi ja kehittyi yhteisessä tiedonrakenta-

misessa myös kriittiseksi ajatteluksi.  
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Bereiterin (2002) mukaan oppimista voi toki tapahtua tiedostamatta tie-

donrakentamisen ohessa. Yhteisöllisissä tilanteissa on hänen mukaansa vai-

kea sanoa, mitä yksittäiset oppijat ovat oppineet tuottaessaan yhdessä heille 

aikaisemmin tuntematonta uutta tietoa. Tutkimuksessani kolmannet käsite-

kartat osoittivat, mitä yksittäiset opiskelijat olivat oppineet yhteisessä tiedon-

rakentamisessa. Opiskelijoiden käsitykset olivat muuttuneet huomattavasti 

ensimmäisiin ja toisiin käsitekarttoihin verrattuna ja käsitteiden välisten yh-

teyksien tunnistaminen oli lisääntynyt merkittävästi. Tulos tukee Vosniadoun 

ym. (2001) tutkimusta, jossa todettiin opiskelijatovereiden käsitysten tunte-

misella oleva suuri merkitys käsitteellisen metatietoisuuden kehittymisessä. 

Ahorannan (2004) mukaan oppijoiden ajattelua ja oppimista voitiin seurata ja 

edistää käsitekarttojen ja Vee-heuristiikkojen avulla. Kuitenkin oppijat tuotti-

vat niissä vain osan oppimastaan. Toisin kuin tässä tutkimuksessa, Ahoran-

nan tutkimus ei osoittanut tapahtuneen selkeää käsitteellistä muutosta tutki-

muksen aikana.  

Vaikka tutkimuksessa tarkasteltiin käsitteiden ja käsiterakenteiden muo-

dostumista, niin diSessaa (2002) ja Casea (1998) soveltaen opiskelijoiden 

käsitteissä ja käsiterakenteissa tapahtuneet muutokset voidaan tulkita käsit-

teelliseksi muutokseksi. Monien tutkimusten mukaan käsitteellisen muutok-

sen aikaansaamista pidetään haasteena. Prosessin käynnistymiselle keskeistä 

on aikaisemman ajattelun aktivointi, metakäsitteellisen ajattelun kehittäminen 

ja oppilaiden haastaminen uudenlaiseen ajattelun. Merenluodon (2005) mu-

kaan hyvin suunniteltu teknologiaympäristö näyttää antavan mahdollisuuden 

juuri näiden prosessien tukemiseen. Ympäristön pitää ottaa huomioon kui-

tenkin oppilaiden lähtötaso ja epävarmuus uusilla alueilla ja tarjota tukea 

tähän oppimisen vaiheeseen. Vosniadoun (2007) tuoreimmat tutkimukset 

koskevat kognitiivista ja yhteisöllistä, situationaalista sosiokulttuurista näkö-

kulmaa käsitteellisessä muutoksessa. Hänen mukaansa yhteisöllinen näkö-

kulma on entistä määräävämpi ja otettava uudella lailla huomioon opetus-

suunnitelmissa yksilöllisen käsitteellisen muutoksen arvioinnissa kun yksilön 

metakäsitteellistä tietoisuutta kehitetään tavoitteellisessa oppimisessa. (Vos-

niadou 2007, 56.) Edelleen Vosniadoun mukaan käsitteiden uudelleenjärjes-

täytyminen – oppiminen � on oppijan kannalta työläs ja melko hidas prosessi. 

Tutkimuksen aikataulu oli aineiston keruun osalta noin puoli vuotta, mikä oli 

riittävä aika muutoksen aikaansaamiseen.  

Kaikkia tutkittavia henkilöitä tarkasteltaessa yksilöllinen käsitteellinen 

muutos ei tapahtunut tasaisesti tutkimuksen aikana, vaikka sekä käsitteiden 

määrät että propositioiden määrät kasvoivat opintojakson edetessä. Suurin 

muutos tapahtui yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen, jolloin propositioiden 

määrän lisääntyminen oli huomattava. Halusin luotettavuuden vuoksi tarkas-

tella valittujen tutkittavien henkilöiden ja koko ryhmän opiskelijoiden yksi-
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löllisesti tuottamien käsitteiden ja propositioiden suhteita. Tarkastelun avulla 

pyrin selvittämään, oliko tutkittaviin henkilöihin valikoitunut erittäin hyvin 

suoriutunut joukko. Koko ryhmän propositioiden yhteismäärien keskiarvo oli 

hieman alhaisempi ensimmäisissä, hieman korkeampi toisissa ja selvästi 

korkeampi kolmansissa parannetuissa käsitekartoissa (kuvio 57).  

Kuvio 57. Tutkittavien henkilöiden ja koko ryhmän propositioiden keskiar-

vot eri tarkastelukerroilla.  

Tutkittavan ryhmän käsitteiden määrien keskiarvo oli hieman alhaisempi 

ensimmäisissä ja toisissa ja hieman korkeampi kolmansissa (kuvio 58). Erot 

olivat kuitenkin pieniä ja selittyivät sillä, että tutkittaviksi henkilöiksi oli 

valittu alun perin koko ryhmää hyvin edustava ryhmä. He edustivat käsittei-

den ja propositioden määrissä myös ääripäitä.  

Kuvio 58. Tutkittavien henkilöiden ja koko ryhmän käsitteiden keskiarvot eri 

tarkastelukerroilla. 
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Yhteisessä tiedonrakentamisessa käytettiin tietotekniikkaa luokkahuonetilan-

teessa tapahtuneen tavoitteellisen tehtävän ratkaisuun. Järvelän (2004) näkö-

kulmaa lainaten, tässä tutkimuksessa ohjattiin ja suunnattiin opiskelijan työs-

kentelyä CMapTools-ohjelmiston käytön kautta niin, että se tuki oppimista. 

Onnistuttiin luomaan tilanne, joka houkutteli tehokkaaseen vuorovaikutuk-

seen ja yhteinen oppiminen oli jaetun ymmärryksen rakentamista. Tulokset 

ovat samansuuntaisia joita Bereiter ja Scardamalia (1993, 2003), Scardamalia 

ja Bereiter (2003ab, 2006) sekä Scardamalia (2002) ovat esittäneet omissa 

tutkimuksissaan. Tiedonrakentamiseen kuului yhteisöllinen ja yhteinen, tiet-

tyyn aiheeseen fokusoiva syvä yhteisymmärrys, joka oli luotu interaktiivisen, 

vastavuoroisen keskustelun, kysymysten ja dialogin kautta. Siinä saavutettiin 

laajempi tietämys kuin yksilötyöskentelyssä. Tiedonrakentamiseen liittyi 

myös oppimisnäkökulmasta laaja oppijan ja oppijaryhmän itseohjautuvuus ja 

oman oppimisen suunnittelu ja arviointi. Myös Blueminkin ja Järvelän (2004) 

tutkimuksessa tunnistettiin rikas ja monimuotoinen vuorovaikutus yhteisölli-

sen oppimisen tilanteessa. Tutkijat käyttivät luokittelussaan kuutta luokkaa, 

jossa arviointiluokassa oli myös itsearvioinnin alaluokka. Arviointiluokkaan 

olisi voinut myös sisällyttää kritiikin tuottamisen -luokan alaluokaksi. Heidän 

luokittelussaan oli yhdistetty vuorovaikutuksen kognitiivinen ja sosiokulttuu-

rinen näkökulma.  

Bereiter ja Scardamalia ovat useaan otteeseen todenneet, että tiedonra-

kentamisen periaatteita on mahdollista toteuttaa myös ilman teknologiaa, 

mutta teknologian merkitys on kiistaton sekä käytännön että käsitteellisellä 

tasolla. Käsillä olevassa tutkimuksessa teknologialla katsottiin olevan olen-

nainen merkitys. Tietotekniikka hyödyntävä yhteinen tiedonrakentaminen oli 

tulosten perusteella erittäin merkittävä yksilöllisen oppimisen tukija. Tulokset 

tukevat myös Vosniadoun (2007) uusimpien tutkimuksien tuloksia eli yhtei-

sessä tiedonrakentamisessa voidaan tunnistaa kognitiivista ja yhteisöllistä, 

situationaalista sosiokulttuurista näkökulmaa ja yhteisöllisen tiedonrakenta-

misen suuri vaikutus yksilöllisessä käsitteellisessä muutoksessa. Videoaineis-

ton analyysin kautta kuvattiin sekä yhteisen käsityksen rakentumista keskus-

telun kautta – dialogin etenemistä � että opiskelijoiden keskinäisiä toiminta-

tapoja yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa. Vosniadoun (2007) mukaan 

yhteisöllinen näkökulma on entistä määräävämpi ja otettava uudella lailla 

huomioon yksilöllisen käsitteellisen muutoksen arvioinnissa kun yksilön 

metakäsitteellistä tietoisuutta kehitetään tavoitteellisessa oppimisessa.  

Tutkimuksessa toteutui Arvajan ym. 2007, 448�459) esiintuoma ehdotus 

tiedonrakentamisen tutkimuksesta, joka yhdistää tilanteen puheen analyysin 

ja yhteisöllisen elementin. Yhteisen tiedonrakentamisen prosessin dialogin 

analyysi tuotti rikkaampaa ja perusteellisempaa tietoa tiedonrakentamisen 

prosessista ja toimijoiden keskinäisistä vuorovaikutuksen muodoista kuin 
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aiemmat tutkimukset. Tutkimuksessa arvioitiin sekä ryhmän jäsenten sosiaa-

lisia suhteita ja yhteistoiminnan laatua sekä kognitiivista eläytymistä vuoro-

vaikutuksessa. Käsitekartan rakentuminen edusti kognitiivisen eläytymisen 

yhtä toimintatapaa, synteesiä ja se rytmitti toimintoja. Tilanteissa tunnistettiin 

toimintatapojen analyysin kautta kaksi pääluokkaa: yhteisen käsityksen ra-

kentamisen toiminta eli tiedon luominen sekä pedagoginen toiminta. Aikai-

semmissa tutkimuksissa ei ole raportoituna vertaisopettajuuden tai vertaisoh-

jaajan toimintaa yhteisen tiedonrakentamisen analyyseissa. Niiltä osin tulosta 

on pidettävä uutena. Kun peilataan dialogien luokituksen ja toimintatapojen 

analyysin tuloksia suhteessa oppimiseen, niin tulosten perusteella tulkittiin, 

että yhteinen tiedonrakentaminen on yhteisöllistä metaoppimista. Itsensä 

kehittämisen tavoitteet ja elementit olivat tunnistettavissa tuloksissa.  

Tutkimuksen perusteella oppijat oppivat yhteisessä tiedonrakentamisessa 

uudenlaisia käsityksiä onnistuneesta ikääntymisestä, uusia käsitteitä ja niiden 

välisiä suhteita. Muutos oli hyvin selkeä verrattuna tilannetta ennen ja jälkeen 

yhteisen tiedonrakentamisen. Lisäksi opiskelijat oppivat ohjaamaan omaa ja 

toistensa oppimista. Kuten tässäkin tutkimuksessa, niin myös Arvajan ym. 

(2003) tutkimuksen tulosten mukaan perustelujen osuus yhteisessä tiedonra-

kentamisessa oli pieni. Tätä näkökulmaa vahvisti myös luotettavuuden lisää-

miseksi toteutettu Vee-heuristiikkojen käyttö. Opiskelijoiden oli vaikea kuva-

ta, millä perusteella he olivat valinneet tutkitusta tiedosta perustan omalle 

HyvinvointiTV:n ohjelmilleen. 

Yhteinen tiedonrakentaminen toteutui käytännön syistä kahdessa ryh-

mässä. Tilanteet tallennettiin videoinnin ohella myös CmapToolsin kartta-

nauhurilla. Ensimmäisessä ryhmässä oli 15 opiskelijaa ja toisessa seitsemän. 

Molemmissa ryhmissä osallistujien roolit selkeytyivät nopeasti, ja kumpikin 

ryhmä valitsi sihteerin kirjaamaan syntynyttä käsitekarttaa. Molemmat ryh-

mät alittivat suunnitellun aikataulun yhteisen tiedonrakentamisen tilanteissa 

ja totesivat saaneensa yhteiseen käsitekarttaan kaiken sen, mitä oli tarkoitus 

laittaa. Jos tarkastellaan opiskelijoiden aktiivisuutta yhteisen tiedonrakenta-

misen tilanteessa, niin suuremmassa ryhmässä ainoastaan kaksi kolmasosaa 

käytti henkilökohtaisia puheenvuoroja ja pienemmässä ryhmässä kaikki opis-

kelijat. Näytti siltä, että oli huono valinta toteuttaa ensimmäinen tiedonraken-

taminen suuressa ryhmässä. Kolmansien yksilöllisten käsitekarttojen analyysi 

osoitti kuitenkin mielenkiintoisen tuloksen. Nekin opiskelijat, jotka eivät 

olleet käyttäneet puheenvuoroja, olivat olleet aktiivisia kuuntelijoita ja käyt-

tivät yhteisen tiedonrakentamisen käsitteitä kolmansissa käsitekartoissaan. 

Osa näistä passiivista opiskelijoista tuotti lisäksi uusia tarkoituksenmukaisia 

käsitteitä ja järkeviä propositiota, joita ei ollut kenenkään aikaisemmissa 

yksilöllisissä käsitekartoissa. 
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Kun verrataan yhteisissä tiedonrakentamistilanteissa syntynyttä yhteistä 

ymmärrystä onnistunut ikääntyminen -käsitteestä lähtötilanteena olleeseen 

ikääntyneiden omaishoitajien kuvaamaan käsitykseen, niin opiskelijat tuovat 

käsitykseen uusina näkökulmina ympäristön ja taloudellisen tasapainon. 

Omaishoitajat pitivät kotia ja kotona asumista tärkeänä, mutta eivät korosta-

neet sen merkitystä onnistuneen ikääntymisen elementtinä. Opiskelijoiden 

käsityksissä ympäristö nähtiin aktiivisena, turvallisena sekä toimivana elin- ja 

toimintaympäristönä ja ympäröivänä yhteiskuntana, jonka tehtävänä on tarjo-

ta palvelua. Taloudellinen näkökulma, tasapainoinen talous oli opiskelijoille 

tärkeä. Uutena näkökulmana voisikin tuoda esille onnistuneen ikääntymisen 

tukemisessa juuri ympäristöön ja omaan kotiin liittyvät näkökulmat sekä 

ikääntyvän taloudellisen tasapainon turvaamisen. Monille ikääntyneille ta-

loudellinen tasapano voisi turvata myös omassa kodissa asumisen mahdolli-

simman pitkään.  

Halusin selvittää myös opiskelijoiden käsitysten kestävän kehityksen nä-

kökulmaa, sillä monissa ammattikorkeakouluissa kestävän kehityksen toteut-

taminen opetuksessa, harjoittelussa, opinnäytetöissä ja tutkimus- ja kehittä-

mistyössä on vasta käynnistymässä. (OPM 2006a, 62�63) Laurea- ammatti-

korkeakoulussa ei ole ollut yhtenäistä käytäntöä arvioida kehittämispohjaisen 

oppimisen hankeympäristöjen kestävän kehityksen ulottuvuuksia. Tutkimuk-

sessa arvioin kestävän kehityksen näkökulmaa kontekstina olleesta Coping at 

Home -tutkimushankkeesta Virtasen (2007) arviointilomakkeella ja sen pe-

rusteella Coping at Home -tutkimushanke voitiin luokitella kestävän kehityk-

sen ja hyvinvoinnin hankkeeksi. Opiskelijoille ei mainittu missään vaiheessa, 

että tutkimuksessa pyritään myös huomioimaan kestävän kehityksen näkö-

kulmaa heidän onnistunut ikääntyminen -käsitteen määrittelyssään. Aineiston 

analyysin perusteella kestävän kehityksen elementtejä, kuten ympäristö, koti, 

hyvät palvelut mainittiin ja niitä pidettiin tärkeinä, mutta tutkijana en voi olla 

täysin varma siitä, ymmärrettiinkö niiden yhteys kestävän kehityksen edistä-

miseen. Vaikka tuloksissa oli runsaasti sosiaalisen näkökulman käsitteitä, 

niin sosiaalinen aspekti rajoittui sosiaalisiin verkostoihin, perheeseen ja ystä-

viin. Yhteiskunnallinen näkökulma ja yhteiskuntavastuullisuus olivat esillä ja 

ne ilmenivät lähinnä taloudellisen näkökulman ja palvelujen käsitteissä. Po-

liittiseen päätöksentekoon tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyneitä 

käsitteitä tai käsityksiä ei ollut. 

Tarkastelin tutkimuksessa fysioterapian eurooppalaisen korkeakoulutut-

kintojen viitekehyksen kompetensseja, niiden kehittymistä ja suhdetta kestä-

vää kehitystä edistäviin kompetensseihin. Vastuullisuuden kompetenssin 

määrittelyssä olisin voinut nostaa selkeämmin esille globaalin vastuun ulot-

tuvuutta. Ajattelu- ja toimintamallien kehittyminen ilmeni laaja-alaisena ja 

rikkaana käsityksenä onnistunut ikääntyminen -käsitteestä sekä yksilö- että 
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yhteisötason käsitekartoissa. Opiskelijat tuottivat runsaasti yleisen tason 

käsitteitä. Yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa he olivat kriittisiä, mutta 

luovuus tai proaktiivinen näkökulma ei ollut erityisen selkeästi esillä opiske-

lijoiden käsityksissä, jollei sellaiseksi tulkita ikääntyvän ihmisen oman kodin, 

ympäristön ja taloudellisen tasapainon huomioivaa uutta näkökulmaa. Yhtei-

nen tiedonrakentaminen tuki yksilöllistä käsitteellistä oppimista. Osallistumi-

sen kompetenssi yhteisen tiedonrakentamisen kautta osoitti opiskelijaryhmän 

kykenevän tavoitteelliseen tiedonrakentamiseen. Vastuullisuus ja eettinen 

näkökulma ilmenivät sosiaalisten suhteiden ja yhteiskunnan vastuun tunnis-

tamisena palvelujen järjestäjänä. Haasteeksi jää nähdä se koko maailmaa 

koskevana globaalina vastuullisuutena ja universaalina eettisyytenä. Tutki-

muksen keskeisiä tuloksia on kuvattu kuviossa 59.  

Kuvio 59. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteinen tiedonrakentaminen tuki 

yksilön oppimista ja kompetenssien kehittymistä. 
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7 Päätelmät 

7.1 Tutkimuksen merkitys 

Tutkimuksen tulosten perusteella käsitekarttatyöskentelyyn perustuva yhtei-

nen tiedonrakentaminen tuki yksilöllistä oppimista ja tulos on tilastollisesti 

merkitsevä. Vaikka Coping at Home -tutkimushankkeessa toteutunut Ikään-

tyvien ihmisten fysioterapia -opintojakso ei muuttanut kovinkaan paljon 

tutkittavien henkilöiden ammatillista käsitystä onnistuneesta ikääntymisestä 

yksilöllisillä parannetuilla käsitekartoilla arvioituna, niin sitä seurannut yh-

teinen tiedonrakentaminen, jossa opiskelijat laativat parannetun käsitekartan 

kahteen ryhmään jakautuneena, oli merkittävä yksilöllisen käsityksen muo-

vaaja. Yhteisen tiedonrakentamisen jälkeen laadituissa kolmansissa yksilölli-

sissä käsitekartoissa ilmeni rikas ja laaja-alainen ammatillinen näkemys. 

Käsitteiden ja propositioiden määrän lisäys oli huomattava verrattuna alkuti-

lanteeseen tai opintojakson jälkeiseen tilanteeseen. Ensimmäisen ja toisen 

käsitekartan välillä käsitteiden muutos oli käsityksen rikastumista, assimilaa-

tiota. Toisen ja kolmannen käsitekartan välillä tapahtui muovautuminen, 

akkommodaatio. Myös käsiterakenteiden muutos oli selkeä, opiskelijoiden 

yksilöllisten käsitekarttojen rakenteet kehittyivät vastaamaan asiantuntijan 

verkostomaista tietorakennetta.  

CMapTools-ohjelmistolla visualisoitu yhteinen tiedonrakentaminen oli 

tulosten perusteella paitsi tiedonluomista myös pedagogista toimintaa, jossa 

voitiin tunnistaa sekä kognitiivinen että sosiokulttuurinen näkökulma. Dialo-

gin analyysin kautta tunnistettiin oman ja yhteisen oppimisen seuraamista ja 

ohjaamista, vertaisopettajuutta, yhteistä ajattelua ja pedagogista dialogia, joka 

voitiin nähdä myös yhteisöllisenä metaoppimisena, oppimaan oppimisena. 

Opiskelijat jatkoivat dialogissa toinen toisensa ajatuksia ikään kuin heillä oli 

ollut yhteiset aivot. Tutkittavat henkilöt toimivat itseohjautuvasti, aktiivisesti, 

analyyttisesti, kyseenalaistivat omaa ja toistensa toimintaa, antoivat tukea, 

rakensivat yhteisiä synteesejä, perustelivat käsite- ja propositioehdotuksiaan, 

arvioivat ja ohjasivat omaa ja toistensa oppimista yhteisen käsityksen aikaan-

saamiseksi. Yhteisen tiedonrakentamisen määrällinen analyysi osoitti myös, 

että tarvittiin satoja puheenvuoroja ja dialogeja ennen kuin yhteinen käsitys 

rakentui. Yhteisen tiedonrakentamisen vaikutus yksilölliseen oppimiseen oli 

tulosten perusteella tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tutkimuksen tuomaa 

uutta tietoa oli se, että opiskelijoiden itseohjautuvaan pedagogiseen toimin-

taan liittyivät vertaisopettaminen, vertaisohjaaminen, kyseenalaistaminen, 

perusteleminen, arvioiminen ja osin kriittinenkin reflektio. Vaikka pedago-
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gista toimintaa analysoitiin olevan noin kolmannes kaikkien dialogien toi-

mintatavoista, niin sen rooli yhteisessä tiedonrakentamisessa oli selkeä. Se oli 

opiskelijoiden vuorovaikutusta korostava toiminta. CMapTools todettiin 

tutkimuksen perusteella toimivaksi ja opiskelijoiden aktiivisuutta ja itseoh-

jautuvuutta tukevaksi.  

Tutkimuksen tulosten perusteella kestävää kehitystä edistävän korkealaa-

tuisen oppimisen laatutyökalut, parannetut käsitekartat, olivat käyttökelpoisia 

ja tarkoituksenmukaisia liitettynä kehittämispohjaisen oppimisen toiminta-

malliin oppimisen laadun arvioinnin ja kehittämisen työkaluiksi. Tutkijaopet-

tajalle se antoi erinomaisen mahdollisuuden kartoittaa opiskelijoiden ajattelua 

sekä tukea heidän aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. Sekä yhteisen tie-

donrakentamisen keskustelun analyysi että Vee-heuristiikat osoittivat, että 

opiskelijat eivät perustelleet tai osanneet perustella valintojaan ja päätöksen-

tekoprosessiaan. Tämä on haaste koulutukselle, jossa on tavoitteena tutkit-

tuun tietoon perustuva asiantuntijuus. Tutkimuksen tulosten mukaan myös-

kään pelkkä kompetenssiopetussuunnitelman globalisaatiojuonteen tavoitteis-

sa kuvattu kestävän kehityksen periaatteiden tuntemisen kuvaus ei riitä tuo-

maan opiskelijan tietoisuuteen kestävän kehityksen käsitteitä ja periaatteita, 

jos niitä ei tuoda mitenkään esille opetuksen sisällöissä. Opetusministeriö 

(OPM 2006a) on ottanut useaan otteeseen kantaa kestävää kehitystä edistävän 

kasvatuksen tarpeellisuuteen ja perustanut työryhmiä ja toimikuntia viemään 

asiaa eteenpäin. Vuonna 2006 opetusministeriön julkaisussa asiaa arvioitiin 

seuraavasti:  

Erityisesti opettajakunnan mahdollisuudet kehittää omaa asiantuntemustaan 

kestävän kehityksen näkökulmasta opetusprosesseissa ovat olleet rajalliset. 

Sekä uusien että jo toimessa olevien opettajien koulutusta tulee pikaisesti täy-

dentää kestävän kehityksen osaamisen nostamiseksi. Työharjoittelussa ja 

opinnäytetöissä tulee opiskelijoiden mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon 

myös kestävän kehityksen vaikutus tarkastelukohteeseensa (OPM 2006a, 

62�63). 

Tutkimus toi esille myös monia puutteita eurooppalaisen korkeakoulututkin-

tojen viitekehyksen (Arene 2006) kuvaamien tavoitteiden sisällöissä. Uusim-

pien suositusten (EU 2008ab) mukaan eurooppalainen tutkintojen ja osaami-

sen viitekehys (EQF) muodostuu kahdeksasta tasosta. Osaamistasojen määrit-

tely perustuu oppimistulosten kuvailuun. Niissä kuvataan oppijan tietoja, 

taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suori-

tettu tai pätevyys hankittu. Jos ammattikorkeakoulun tulee kouluttaa asian-

tuntijoita, joiden pätevyys yltää uusien suositusten (EU 2008a, 12�13) viite-

kehyksen luokituksessa tasolla 6, niin fysioterapia-asiantuntijan tiedot, taidot 

ja kompetenssi voidaan määritellä seuraavasti: 
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tietojen näkökulma: edistyneet työ- tai opintoalan tiedot, joihin liittyy teorioi-

den ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen 

taitojen näkökulma: edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa ja 

kykyä innovaatioihin ja joita vaaditaan erikoistuneella työ- tai opintoalalla 

monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseen  

kompetenssien näkökulma: monimutkaisten teknisten tai ammatillisten toimien 

tai hankkeiden johtaminen, vastuun ottaminen päätöksenteosta ennakoimatto-

missa työ- tai opintoympäristöissä sekä vastuun ottaminen yksittäisten henki-

löiden ja ryhmien ammatillisen kehityksen hallinnasta

Uuden tasoluokituksen tavoitteet ovat huomattavasti haastavampia kuin ai-

emmin (Arene 2006) esitettyjen kompetenssikuvausten tavoitteet. Tutkimuk-

sen viitekehyksessä kuvatut uudet kompetenssit (systeeminen kompetenssi, 

uutta luovan kriittisyyden, osallistumisen ja vastuullisuuden kompetenssi) 

tukevat myös aikaisempaa luokittelua paremmin uusien suosituksen mukaista 

tasoa. Tutkimuksen perusteella opetussuunnitelmien ja niissä kuvattujen 

kompetenssien ajantasaistaminen on haaste koko korkeakoulujärjestelmälle. 

Uuden kansainvälisyysstrategian mukaan (OPM 2008, 32) korkeakouluopis-

kelijat tarvitsevat valmiuksia ymmärtää globaaleja ongelmia sekä nähdä omat 

vaikutusmahdollisuudet maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestä-

vän kehityksen edistämisessä. Keskeistä tässä on paitsi globaalien kokonai-

suuksien hahmottaminen, myös oman alan mikrotason vaikutusten ymmär-

täminen. Myös korkeakouluilla ja opiskelijajärjestöillä on tärkeä rooli tuetta-

essa näiden valmiuksien kehittymistä. Koulutuksen sisältöjä pitäisi arvioida 

myös tätä tavoitetta vasten. 

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian (OPM 2008, 6) tavoitteet ja 

peruslinjaukset koskevat koko korkeakoululaitosta. Ammattikorkeakouluilla 

ja yliopistoilla on osin erilainen kansainvälistymisen profiili. Kansainvälis-

tymisen muodot ja keinot vaihtelevat koulutus- ja tutkimusaloittain. Osallis-

tumisen kompetenssiin liittyen korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian 

toteuttaminen edellyttää korkeakoulujen, useiden ministeriöiden, rahoittaja- 

ja tukiorganisaatioiden, elinkeinoelämän ja alueellisten toimijoiden yhteistyö-

tä. Konkreettisissa toimenpiteissä päähuomio on toimissa, joiden toimeenpa-

nosta opetusministeriön hallinnonala on päävastuussa. Myös osallistumisen 

kompetenssiin liittyy globaaliajattelu. Globalisaatio muuttaa taloutta ja yh-

teiskuntaa. Korkeakoulujen edellytetään osallistuvan perustehtäviensä puit-

teissa koko maailmaa koskettavien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, 

infektiotautien, köyhyyden, luonnonvarojen rajallisuuden, ihmisoikeuslouk-

kauksien, sotien ja terrorismin analyysiin ja tieteellisesti perusteltujen ratkai-

suvaihtoehtojen esittämiseen. Kehittäessään uusia kansainvälisen yhteistyön 

muotoja korkeakoulut joutuvat punnitsemaan aiempaa monipuolisemmin 
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toimiensa maailmanlaajuisia vaikutuksia ja globaalia vastuutaan. (OPM 

2008, 13.) 

Tarkasteltavan tutkimus- ja oppimisympäristön kehittämispohjaisen op-

pimisen toimintamalli on vaatinut toteutuakseen osaamispohjaisen kompe-

tenssiopetussuunnitelman. Se on rakentunut EQF-suositusten (Arene 2006) 

mukaisesti yleisien ja ammattispesifien kompetenssien kuvauksista ja laajois-

ta teemoista. Niissä on kuvattu sekä teemojen että opintojaksojen tasolla 

oppimisen tavoitteet ja sisällöt. Yleiset kompetenssit vastaavat sisällöltään 

eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen vuoden 2006 kompetenssikuvauk-

sia. Kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallia on arvioitu kansainvälisen 

arviointiryhmän toimesta (Vyakarnam, Illes, Kolmos & Madritsch, 2008). 

Tulosten mukaan sen vahvuutena ovat olleet opiskelijoiden itsenäisen ajatte-

lun ja vastuullisuuden kehittyminen, kokemuksellisuus, parempi työllistyvyys 

ja kokonaisnäkemyksellisyys. Arviointi toi esille haasteita oppimisesta ja sen 

laadusta, joihin pyrittiin myös vastaamaan tällä tutkimuksella. Tutkimus 

toteutui Coping at Home -tutkimushankkeessa. Tutkimuksella pyrittiin pro-

jekti- ja hankeosaamisen sekä yksilöllisen ja yhteisen käsitteellisen oppimi-

sen systemaattiseen edistämiseen. Opetuksen ja itsenäisen oppimisen suhde 

pyrittiin luomaan tarkoituksenmukaiseksi. Vee-heuristiikkojen ja parannettu-

jen käsitekarttojen käytön kautta pyrittiin arvioimaan oppijoiden motivaatiota 

ja oppimista. Käsitekarttojen kautta pyrittiin myös kehittämään ja arvioimaan 

osaamisen arviointia. Uudet EQF-suositukset (EU 2008ab) näyttävät tuovan 

vielä lisää haasteita LbD-toimintamallin kehittämiseen. 

7.2 Kehittämisehdotuksia ja jatkotutkimusaiheita 

Tutkimus toi esille kehittämistarpeita opetussuunnitelmissa kuvattujen kom-

petenssien sisältöihin ja tavoitteisiin. Erityisesti tiedon tuottamiseen liittyvät 

näkökulmat puuttuivat kokonaan eurooppalaisesta korkeakoulututkintojen 

viitekehyksestä. Tiedon tuottamiseen ei tarvitse liittyä tieteellisen tiedon 

vaatimusta, mutta tulevaisuuden asiantuntijan tulisi pystyä tuottamaan uutta 

osaamistietoa kehittääkseen alansa toimintaa. Yhtenä näkökulmana tässä 

voisi olla alan käsitteistön yhtenäistäminen. Toinen kehittämisnäkökulma 

liittyy kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen, joka tulisi nähdä yleissi-

vistävänä. Tietoisuus kestävän kehityksen periaatteista, systeeminen, holisti-

nen, osallistava, eettinen ja kriittinen näkökulma tulisi integroida kaikkeen 

opetukseen. Jos ammattikorkeakoulut arvioisivat systemaattisesti tutkimus- ja 

kehittämishankkeittensa kestävää kehitystä edistävän vaikutuksen, sen käsit-

teet ja periaatteet, holistinen näkökulma, tulisivat käsitetasolla tutuiksi hank-
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keessa työskenteleville opiskelijoille, opettajille ja työelämän kumppaneille. 

Näin kestävä kehitys voisi olla sisäänrakennettuna filosofiana eikä sen peri-

aatteiden oppimiseen tarvittaisi irrallisia opintojaksoja.   

Pelkkä kompetenssiopetussuunnitelman tavoitteiden kuvaus ei riitä tuot-

tamaan osaamista, jolla kestävä kehitys todennäköisimmin toteutuu. Opetus-

suunnitelman teemojen tavoitteet voisi kirjata käsitteillä, jotka toisivat näky-

väksi kestävän kehityksen arvopohjaa ja yhteiskuntavastuuta: kestävän kehi-

tyksen periaatteiden tiedostaminen, ulottuvuuksien samanaikainen huomioon 

ottaminen, yhteiskuntavastuullisuusajattelun omaksuminen, strategioiden 

edistäminen, toimeenpanotaidon edistäminen ja globaalien yhteyksien havait-

seminen. Jokaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelmasta olisi 

hyvä arvioida kestävän kehityksen ulottuvuudet ja ohjata toimintaa niiden 

suunnassa. Kestävän kehityksen näkökulmasta kehittämispohjaisen oppimi-

sen toimintamalli on edellä kävijä ainakin yhdessä suhteessa, sillä se noudat-

taa kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiaa. Sen 

mukaan on tärkeää, että opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin asuinym-

päristöihin, työympäristöihin, palvelujen ja vapaa-ajan toimintojen tuottami-

seen, päätöksentekoon ja hallintoon sekä luonnonympäristön tilaan ja oppivat 

hahmottamaan oma paikallisyhteisö kokonaisuutena. Tämä on keskeinen 

lähtökohta myös kehittämispohjaisessa oppimisessa: oppimisympäristönä on 

alueen työelämän ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteiset tutkimus- ja kehit-

tämishankkeet. 

Suomi on valtiona sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen niin kan-

sallisesti kuin yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin, 

Itämeren valtioiden ja pohjoismaiden kanssa. (OPM, 2006a, 12.) Yhdistyneet 

kansakunnat (YK) on julistanut vuodet 2005�2014 kestävää kehitystä edistä-

vän kasvatuksen vuosikymmeneksi. Tämä mahdollistaa vision koulutuksesta, 

opetuksesta ja kasvatuksesta, joissa ihmiset sitoutuvat koulutuksen avulla 

kestävään tapaan elää ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Olisi erittäin hyödyllistä 

tarkastella tämän vision toteutumista ja arvioida kestävän kehityksen ymmär-

tämistä laajemmin, esimerkiksi koko korkeakouluverkostossa.  Tulevaisuu-

den asiantuntijoiden ja päättäjien arvopohja ohjaa valintoja siitä, millainen 

maailma jätetään jälkipolville.  

Käsitysten, käsitteiden ja propositioiden sekä käsiterakenteiden tarkaste-

lu toi tutkimuksen myötä useita ajatuksia mielekkäiksi jatkotutkimusaiheiksi. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin käsityksiä käsitteiden ja propositioiden kautta, 

mutta tutkimuksessa ei arvioitu, antavatko tutkittavat henkilöt samanlaisen 

merkityksen yksilöllisissä käsitekartoissa ilmaistuille käsitteille. Dewey aja-

tuksia mukailleen voidaan todeta, että käsitteiden merkitys ilmenee niiden 

käytössä. Käsitteiden sosiaalisesti mielekäs käyttö edellyttää myös sen kult-

tuurin käsitysjärjestelmien omaksumista, jossa niitä käytetään (Dewey 1916, 
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1944, 29). Yhteisen tiedonrakentamisen tilanteessa merkitykset oli luettavissa 

tiedonrakentamisen prosessin kuvauksessa, mutta yksilöllisissä käsitekartois-

sa kuvaavia käsitteiden määritelmiä ei raportoitu. Tulevaisuuden haasteeksi 

jää selvittää, ajattelivatko opiskelijat samalla tavalla ja millaisia merkityksiä 

he antaisivat yhdessä tuotetuille käsitteille.  

Vastaisuudessa olisi hyvä miettiä myös yhteisen tiedonrakentamisen ja 

sen prosessin tutkimusasetelman pitkittäistutkimuksen näkökulmaa. Tutki-

muksessa arvioitiin ja kuvattiin yhteisen tiedonrakentamisen prosessia opis-

kelun loppuvaiheessa. Erityisesti prosessista tunnistettu pedagoginen toiminta 

toi esille ajatuksen arvioida juuri tämän toiminnan kehittymistä opiskeluaika-

na. Olisi mielenkiintoista arvioida myös, miten opiskelijan pedagoginen ajat-

telu kehittyy opintojen myötä. Tulosten perusteella fysioterapian keskeiset 

käsitteet – toimintakyky, liike, liikkuminen � eivät nousseet kovinkaan sel-

västi esille. Vastedes olisi hyvä tarkentaa tietorakenteeseen liitettyjä ammatil-

lisia käsitteitä ja niiden hierarkiaa sekä alan keskeisiin käsitteisiin perustuvan 

tietorakenteen kehittymistä ja käsitteiden merkityksiä opiskelun aikana ja 

mahdollisesti myös työelämässä. Mielenkiintoista olisi myös tietää, miten 

vuosia ammatissa työskennelleet aikuisopiskelijat olisivat tuottaneet käsitystä 

onnistuneesta ikääntymisestä ja millaiseen yhteiseen käsitykseen he olisivat 

päätyneet.  
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Liitteet 

Liite 1: Tutkijoiden välinen yksimielisyys 116 dialogin luokittelussa. 

DATA  

13
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 40 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-------------------------- 
KAPPA TULOKSET    perjantai  13.3.2009  15:34:44 
--------------------------------------------------- 
YKSIMIELISYYSPROSENTTI = 93,103 %

SATTUMAKORJATUT YKSIMIELISYYSKERTOIMET, COHEN 

PAINOTUS 
ODOTUSARVOT     NORMAALI        NELIOITY 

 COHEN          0,91169         0,91603  YKSIKOITA = 116 
Kategoria 1     0,86574 
Kategoria 2     1 
Kategoria 3     0,94903 
Kategoria 4     0,85524 
Kategoria 5     0,87954 
Kategoria 6     0 
Kategoria 7     0 
Kategoria 8     0,90717 
Kategoria 9     0 
Kategoria 10    1 
Kategoria 11    0,79577 
Kategoria 12    0 
Kategoria 13    0 
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Liite 2: Ensimmäisten käsitekarttojen käsitteiden aineistolähtöinen sisällönanalyysi.  

Tutkittava  Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty  Luokka 

A Osana elämän kiertokulkua 

A Kaikki elämän osa-alueet 

B Elämän laatu 

I Tyytyväisyys elämään 

K Toiminallinen elämä 

C Sosiaalinen elämä 

Hyvä elämä 

H Fyysinen hyvinvointi 

H, H Psyykkinen, sosiaalinen hyvinvointi 

B Hyvinvointi 

Hyvinvointi 

C,A,F,G,H Terveys 

D Terveydestä huolta pitäminen 

I Henkinen ja fyysinen terveys 

Terveys 

Hyvinvointi ja 

terveellinen 

elämä 

L Toimintakyvyn ylläpito 

J Hyvä toimintakyky 

B Fyysinen toimintakyky 

Toiminta-

kyky 

C,D Aktiivisuus 

I Omatoimisuus 

K Omalla panostuksella osallistuminen 

F,H,J Harrastukset 

Aktiivinen 

elämäntapa 

A Toteuttaa unelmiaan 

H,K Hyvä mieli, hyvä mieli/ hyvä keho 

G Unelmat 

H Huumori 

Unelmat 

A Hyväksyy vanhuuden ja heikkouden 

A, A Hyväksyy, ymmärtää 

A Arvostaa 

F,F Kunnioitus, Ympärillä olevat ihmiset 

kunnioittasivat mielipidettäni 

Ymmärrys ja 

hyväksyntä 

Aktiivisuus ja 

tyytyväisyys 

I Sosiaalinen verkosto 

B,F Sosiaaliset suhteet 

B Vertaistuki 

K Ihmiset eri ikäjakaumista 

K Yhdessä 

G Yhdessä olo 

Sosiaaliset 

suhteet 

ja tuki 

A Rakkaiden ihmisten seura 

E Suku- ja ystäväpiiri 

L Läheiset ihmiset 

H,J Läheiset 

C Perhe 

G Avioliitto 

D Läheisten tuki 

Läheiset 

Osallisuus ja 

tuki 

D, J Koti, Oma koti 

L Kotona asuminen 

H Ympäristö 

Elinympäris-

tö

E Toimintavälineet 

E Turva 

J Hyvä eläke 

Turvallisuus 

Turvallisessa 

elinympäristös-

sä asuminen 
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Liite 3: Ensimmäisien parannettujen käsitekarttojen kaikki käsitteet ja propositiot (CMapTools -

teksti). 

Tutkittava 1. käsite Linkki-ilmaus 2. käsite 

A arvostaa 

A

hyväksyä vanhuuden ja 

heikkouden 

A kaikki ihmisen osa-alueet 

A osaksi elämän kiertokulkua  

A rakkaiden ihmisten seura 

A terveyttä 

A toteuttaa unelmiaan 

A ymmärtää 

B vertaistuki luo/-ta sosiaaliset suhteet 

B fyysinen toimintakyky liittyy ja ylläpitää/-a hyvinvointi 

B hyvinvointi tukee /-a elämän laatu 

B sosiaaliset suhteet kuuluvat/-iin hyvinvointi 

B sosiaaliset suhteet säilyttävät /-n elämän laatu 

C aktiivisuus pitää yllä /-ä sosiaalinen elämä 

C aktiivisuus pitää yllä /-ttä terveys 

C terveys vaikuttaa /-än sosiaalinen elämä 

C terveys vaikuttaa /-een aktiivisuus 

C perhe on osa/-ä sosiaalinen elämä 

C sosiaalinen elämä tuo sisältöä/-een 

onnistunut ikäänty-

minen 

C terveys tuo pohjan /-lle 

onnistunut ikäänty-

minen 

D läheisten tuki 

on tärkeää/-n säilyt-

tämiselle aktiivisuus 

D

terveydestä huoltapitämi-

nen auttaa selviytymään /-na koti 

D läheisten tuki 

on tärkeää ja kyvystä 

omasta 

terveydestä huol-

tapitäminen 

D aktiivisuus on osa/-stä 

terveydestä huol-

tapitäminen 

E onnistunut ikääntyminen vaatii /-n suku- ja ystäväpiiri 

E suku- ja ystäväpiiri tarjoaa/-aa turva 

E turva /-set toimintavälineet 

E suku- ja ystäväpiiri tarjoaa/-tä toimintavälineet 

E suku- ja ystäväpiiri tukee/-stä 

onnistunut ikäänty-

minen 
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F sosiaaliset suhteet  ???? kunnioitus 

F harrastukset ylläpitää sosiaaliset suhteet 

F harrastukset edistää terveys 

F terveys pystyy harrastukset 

G yhdessäolo on osa avioliitto 

G yhdessäolo edesauttaa terveys 

G unelmat on osa avioliitto 

G terveys on unelmat 

H

fyysinen hyvinvointi ???? onnistunut ikäänty-

minen 

H

sosiaalinen hyvinvointi ???? onnistunut ikäänty-

minen 

H
terveys ???? huumori 

H
terveys ???? fyysinen hyvinvointi 

H
terveys ???? harrastukset 

H
terveys ???? ympäristö 

H
terveys ???? läheiset 

H
terveys ???? hyvä mieli 

H terveys ????

psyykkinen hyvin-

vointi 

H terveys ????

sosiaalinen hyvin-

vointi 

I

henkinen ja fyysinen 

terveys 

on edellytys /:n ylläpi-

tämiselle sos.verkosto 

I omatoimisuus tarvitsee/-ttä 

henkinen ja fyysinen 

terveys 

I sos.verkosto luo 

tyytyväisyys 

elämään 

I tyytyväisyys elämään edesauttaa /-tta omatoimisuus 

J hyvä toimintakyky helpottaa suhdetta /-iin läheiset 

J hyvä eläke 

helpottaa hankkimaan /-

ia harrastukset 

J läheiset tukee/-ä hyvä toimintakyky 

J hyvä toimintakyky auttaa pärjäämään /-ssa oma koti 

J hyvä eläke mahdollistaa/-n oma koti 

J harrastukset edellyttää /-ä hyvä toimintakyky 

K

toiminallinen elämä ???? ihmiset eri ikäja-

kaumista 

K
toiminallinen elämä ???? yhdessä 

K

omalla panostuksella 

osallistinen 

???? toiminallinen elämä 
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K
hyvä mieli, hyvä keho ???? toiminallinen elämä 

L toimintakyvyn ylläpito mahdollistaa kotona asuminen 

L läheiset ihmiset auttavat 

toimintakyvyn 

ylläpito 

L kotona asuminen ylläpitää 

toimintakyvyn 

ylläpito 

L läheiset ihmiset mahdollistaa kotona asuminen 
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Liite 4: Toisien parannettujen käsitekarttojen onnistuneeseen ikääntymiseen liitetyt käsitteet 

luokiteltuna.  

Käsite /Käsitys Tutkittava henkilö Luokka /Teema 

Elämän laatu B

Hyvinvointi B

Terveys A, C, F, G Hyvinvointi ja 

Hyvä terveys H terveellinen elämä 

Virkeys H

Voimavarat C

Toimintakyky G

Itsenäisyys, aktiivisuus C,D,G 

Omatoimisuus I

Toiminnallinen elämä K

Toimintakyvyn ylläpito L

Mielekäs tekeminen C Toiminnallinen näkökulma

Omista asioista päättäminen F

Terveyden tukeminen E

Terveydestä huoltapitäminen D 

Omalla panostuksella osallis-

tuminen 

K

Päivärytmi E

Harrastukset F

Fyysinen terveys I

Fyysinen toimintakyky B

Tasapaino B Fyysinen näkökulma

Kestävyys B

Voima B

Fyysinen aktiivisuus G

Hyvä liikunta- ja toiminta-

kyky 

J

Liikuntakyky G

Elämänilo L

Vanhuuden hyväksyminen A

Henkinen terveys I

Tyytyväisyys elämään I

Mieli H
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Psyykkinen hyvinvointi B, G Psyykkinen näkökulma

Henkiset voimavarat B

Kognitiivinen aktiivisuus G

Arvostaminen A

Ymmärtäminen A

Unelmien toteuttaminen A

Huolettomuus C

Kunnioitus F

Turvallisuus F, G 

Turva E

Huumori H

Sosiaalinen elämä C

Sosiaalinen verkosto I, L 

Sosiaaliset suhteet B, F, J 

Läheiset H

Läheiset ihmiset A, L 

Suku- ja ystäväpiiri E

Perhe C

Ystävät C

Avioliitto G Sosiaalinen näkökulma

Rakkaus G

Yhdessä K

Ihmiset eri ikäjakaumista K

Läheisten tuki D

Vertaistuki B

Osallisuus A

Yksinäisyys (-:den ehkäisy) L

Taloudelliset asiat F

Hyvä taloudellinen tilanne G

Virikkeellinen ympäristö J

Koti F, D, G 

Kotona asuminen L Ympäristönäkökulma

Kotiavut tarvittaessa F

Ravinto B

Kunnollinen ravitsemus J

Lääkitys E

Virikkeet, Toimintavälineet E,E
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Liite 5: Toisien käsitekarttojen onnistuneeseen ikääntymiseen liitetyt propositiot (69 kpl) CMap-

Tools – versiona 

1. käsite linkki-ilmaus 2. käsite 

I henkinen ja fyysinen terveys 

on edellytys /:n 

ylläpitämiselle sos.verkosto 

I omatoimisuus tarvitsee/-ttä 

henkinen ja fyysinen 

terveys 

I sos.verkosto luo tyytyväisyys elämään 

I tyytyväisyys elämään edesauttaa /-tta omatoimisuus 

A unelmien toteuttaminen helpottaa 

vanhuuden hyväksymi-

nen 

A arvostaminen, ymmärtäminen merkitys lisääntyy terveys 

A läheiset ihmiset jakavat /-n unelmien toteuttaminen 

A terveys helpottaa/-sta unelmien toteuttaminen 

A läheiset ihmiset auttaa ymmärtämään 

vanhuuden hyväksymi-

nen 

A osallisuus 

rohkaisee uskal-

tamaan unelmien toteuttaminen 

A osallisuus lisää /-stä 

arvostaminen, ym-

märtäminen 

A läheiset ihmiset 

hyväksyvät, antavat 

luvan 

vanhuuden hyväksymi-

nen 

A osallisuus vaikuttaa /-n 

vanhuuden hyväksymi-

nen 

A vanhuuden hyväksyminen vaikuttaa/-n osallisuus 

A läheiset ihmiset 

auttavat sopetumaan 

/-n muutoksiin terveys 

A vanhuuden hyväksyminen 

on tietoa, ettei ole 

nuoruutensa kunnos-

sa terveys 

A terveys helpottaa osallisuus 

A arvostaminen, ymmärtäminen kuuluu /-een 

vanhuuden hyväksymi-

nen 

A läheiset ihmiset helpottavat /-mista osallisuus 

A arvostaminen, ymmärtäminen oppii arvostamaan läheiset ihmiset 

B sosiaaliset suhteet säilyttävät /-n elämän laatu 

B vertaistuki luo/-ta sosiaaliset suhteet 

B sosiaaliset suhteet kuuluvat/-iin Hyvinvointi 
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B fyysinen toimintakyky liittyy ja ylläpitää/-a Hyvinvointi 

B Hyvinvointi tukee /-a elämän laatu 

J virikkeellinen ympäristö ylläpitää /-ä 

hyvä liikunta- ja toimin-

takyky 

J virikkeellinen ympäristö 

luo mahdollisuuksia 

luoda/-ita sosiaaliset suhteet 

J hyvä liikunta- ja toimintakyky 

mahdollistaa 

hyödyntämään /-ä virikkeellinen ympäristö 

J hyvä liikunta- ja toimintakyky edellyttää /-ta kunnollinen ravitsemus 

J sosiaaliset suhteet 

innostaa ylläpi-

tämään /-ä 

hyvä liikunta- ja toimin-

takyky 

J kunnollinen ravitsemus ylläpitää parantaa /-ä 

hyvä liikunta- ja toimin-

takyky 

J hyvä liikunta- ja toimintakyky 

helpottaa luomaan ja 

yll'äpitämään /-itä sosiaaliset suhteet 

C terveys 

mahdollistaa osallis-

tumisen /-n arkeen perhe 

C mielekäs tekeminen luo pohjaa/-lle onnistunut ikääntyminen 

C mielekäs tekeminen luo pohjaa/-lle sosiaalinen elämä 

C sosiaalinen elämä 

pitää välit kunnossa 

/-een kanssa perhe 

C sosiaalinen elämä 

pitää välit kunnossa 

/-een kanssa aktiivisuus 

C mielekäs tekeminen 

pitää kehon ja 

mielen /-eenä terveys 

C sosiaalinen elämä 

pitää yllä henkistä /-

ttä terveys 

E onnistunut ikääntyminen vaatii /-n suku- ja ystäväpiiri 

E toimintavälineet tukee /-a päivärytmi 

E suku- ja ystäväpiiri tarjoaa/-aa turva 

E virikkeet mahdollistaa onnistunut ikääntyminen 

E turva /-set toimintavälineet 

E terveyden tukeminen edistää /-sta onnistunut ikääntyminen 

E suku- ja ystäväpiiri tarjoaa/-tä toimintavälineet 

E suku- ja ystäväpiiri tukee/-stä onnistunut ikääntyminen 

E suku- ja ystäväpiiri tarjoaa virikkeet 

E terveyden tukeminen lisää/-a turva 

E lääkitys tukee /-sta terveyden tukeminen 
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D läheisten tuki 

on tärkeää/-n säilyt-

tämiselle aktiivisuus 

D terveydestä huoltapitäminen 

auttaa selviytymään 

/-na koti 

D läheisten tuki 

on tärkeää ja kyvystä 

omasta 

terveydestä huol-

tapitäminen 

D aktiivisuus on osa/-stä 

terveydestä huol-

tapitäminen 

L sosiaalinen verkosto 

jotta elämänilo 

säilyy elämänilo 

L toimintakyvyn ylläpito mahdollistaa kotona asuminen 

L sosiaalinen verkosto ehkäisee/-ttä yksinäisyys 

L läheiset ihmiset auttavat toimintakyvyn ylläpito 

L elämänilo jotta on 

motivaatio toimintaky-

vyn ylläpitoon 

L

motivaatio toimintakyvyn ylläpi-

toon mahdollistaa kotona asuminen 

L toimintakyvyn ylläpito mahdollistaa kotona asuminen 

L läheiset ihmiset mahdollistaa kotona asuminen 

F sosiaaliset suhteet on perhe 

F taloudelliset asiat 

mahdollistaa /-n 

hoidon terveys 

F harrastukset edistää terveys 

F harrastukset ylläpitää sosiaaliset suhteet 

F taloudelliset asiat mahdollistaa harrastukset 

F terveys pystyy harrastukset 

F taloudelliset asiat parantaa kotiavut tarvittaessa 
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Liite 6: Kolmansien parannettujen käsitekarttojen onnistuneeseen ikääntymiseen liitetyt käsitteet 

(116 mainintaa).  

Käsite / käsitys Tutkittava henkilö Luokka /Teema 

Hyvinvointi F, E, I, J 

Terveys A, F, E, I, J, K 

Hyvä terveys B, C, G, H 

Kokonaisvaltainen terveys D Hyvinvointi 

Toimintakyky F, E, I, J Terveys: 

Itsemääräämisoikeus D, L Toimintakyky 

Itsemäärääminen K

Ei tarvitse koko ajan oppia uutta A 

Pysyvyys A

Aktiivisuus C, G 

Oma aktiivisuus F, E, I, J 

Aktiivinen life style K

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaali-

nen aktiivisuus 

D Fyysisyys  

Pystyy saamaan apua samoilta 

henkilöiltä 

A

Fyysinen (terveys) K

Hyvä fyysinen toimintakyky L

Hyvä fyysinen kunto C, G 

Seksuaalisuus B, H 

Ikääntymisen hyväksyminen L

Miten hyväksyy vanhenemisen K

Psyykkinen hyvinvointi L

Psyykkinen (terveys) K Psyykkisyys 

Hyvä mielenterveys C, G 

Elämänmyönteisyys D

Kunnioitus A

Huolettomuus C

Mielekkyys F, E, I, J 

Sosiaalinen verkosto F, E. I, H, J, L, B 

Sosiaaliset suhteet C, G 

Tukiverkko K

Parisuhde B, H 

Perhe C, E Sosiaalisuus 

Läheiset ihmiset A

Läheiset B, D, H 
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Ystävät, Sukulaiset E, K, K 

Lemmikit B, H 

Hyvä taloudellinen tilanne C, F, E, I, G, J 

Yhteiskunta D, K 

Yhteiskunnan tuki, hyvät palvelut L, B, H 

Virikkeellinen ympäristö F, E, I, J 

Virikkeellinen toimintaympäristö A Ympäristö 

Tuttu, mieluisa elinympäristö 

Hyvät palvelut  

K

B,H 

Yhteiskunnan tuli 

Asuminen K

Koti D,K 

Oma koti C,F

Hoitokoti K

Turvallisuus B, F, E, I, H, J, L Turvallisuus 
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Liite 7: Opiskelija A:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (1/22) 
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Liite 7: Opiskelija B:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (2/22) 
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Liite 7: Opiskelija C:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.  (3/22) 
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Liite 7: Opiskelija D:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (4/22) 
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Liite 7: Opiskelija E:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.  Liite 7.  
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Liite 7: Opiskelija F:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (6/22) 
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Liite 7: Opiskelija G:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (7/22) 
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Liite 7: Opiskelija H:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (8/22) 
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Liite 7: Opiskelija I:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (9/22) 
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Liite 7: Opiskelija J:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (10/22) 
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Liite 7: Opiskelija K:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (11/22) 
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Liite 7: Opiskelija L:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (12/22) 
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Liite 7: Opiskelija M:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (13/22) 
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Liite 7: Opiskelija N:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (14/22) 
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Liite 7: Opiskelija O:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (15/22) 
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Liite 7: Opiskelija P:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (16/22) 
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Liite 7: Opiskelija Q:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (17/22) 
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Liite 7: Opiskelija R:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (18/22) 
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Liite 7: Opiskelija S:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (19/22) 
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Liite 7: Opiskelija T:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (20/22) 
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Liite 7: Opiskelija U:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (21/22) 
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Liite 7: Opiskelija V:n käsitekartat avattuna rakennetarkastelua varten.   (22/22) 



229

Liite 8: Ryhmien tuottamat käsitekartat  

Ensimmäisen ryhmän parannettu käsitekartta onnistuneesta ikääntymisestä. 

Toisen ryhmän parannettu käsitekartta onnistuneesta ikääntymisestä.  
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Liite 9. Tilastollinen tarkastelu 

ANALYYSI / TOISTOMITTAUS  

General Linear Model 

Within-Subjects Factors

Measure: käsite

tkas1
tkas2
tkas3

aika
1
2
3

Dependent
Variable

Descriptive Statistics

5,0833 1,97523 12
7,2500 3,13702 12
9,6667 1,82574 12

tkas1
tkas2
tkas3

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsc

,742 14,345b 2,000 10,000 ,001 ,742 28,690 ,987
,258 14,345b 2,000 10,000 ,001 ,742 28,690 ,987

2,869 14,345b 2,000 10,000 ,001 ,742 28,690 ,987
2,869 14,345b 2,000 10,000 ,001 ,742 28,690 ,987

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trac
Roy's Largest R

Effect
aika

Value F Hypothesis d Error df Sig.
Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Exact statisticb.

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

c.

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: käsite

,835 1,808 2 ,405 ,858 1,000 ,500
Within Subjects Ef
aika

Mauchly's W
Approx.

Chi-Square df Sig.
Greenhous
e-Geisser Huynh-FeldtLower-bound

Epsilona

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed depend
proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected t
the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

b.
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ANALYYSI / TOISTOMITTAUS  

General Linear Model 

Within-Subjects Factors

Measure: MEASURE_1

tprop1
tprop2
tprop3

aika
1
2
3

Dependent
Variable

Descriptive Statistics

3,5000 2,35488 12
5,7500 4,75060 12

17,1667 5,68624 12

tprop1
tprop2
tprop3

Mean Std. Deviation N

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: käsite
Transformed Variable: Average

1936,000 1 1936,000 532,400 ,000 ,980 532,400 1,000
40,000 11 3,636

Source
Intercep
Error

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: käsite

126,167 2 63,083 9,388 ,001 ,460 18,776 ,960
126,167 1,716 73,517 9,388 ,002 ,460 16,111 ,935
126,167 2,000 63,083 9,388 ,001 ,460 18,776 ,960
126,167 1,000 126,167 9,388 ,011 ,460 9,388 ,796
147,833 22 6,720
147,833 18,878 7,831
147,833 22,000 6,720
147,833 11,000 13,439

Sphericity Assume
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound
Sphericity Assume
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: käsite

126,042 1 126,042 31,186 ,000 ,739 31,186 ,999
,125 1 ,125 ,013 ,910 ,001 ,013 ,051

44,458 11 4,042
103,375 11 9,398

aika
Linear
Quadrat
Linear
Quadrat

Source
aika

Error(aik

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.
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Multivariate Testsc

,931 67,084b 2,000 10,000 ,000 ,931 134,169 1,000
,069 67,084b 2,000 10,000 ,000 ,931 134,169 1,000

13,417 67,084b 2,000 10,000 ,000 ,931 134,169 1,000
13,417 67,084b 2,000 10,000 ,000 ,931 134,169 1,000

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Roo

Effect
aika

Value F Hypothesis df Error df Sig.
Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Exact statisticb. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

c. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: MEASURE_1

,420 8,684 2 ,013 ,633 ,677 ,500
Within Subjects Effec
aika

Mauchly's W
Approx.

Chi-Square df Sig.
Greenhous
e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilona

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is
proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displa
the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

b.

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: MEASURE_1

1120,667 1 1120,667 105,966 ,000 ,906 105,966 1,000
168,056 1 168,056 6,225 ,030 ,361 6,225 ,623
116,333 11 10,576
296,944 11 26,995

aika
Linear
Quadratic
Linear
Quadratic

Source
aika

Error(aika)

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

1288,722 2 644,361 34,301 ,000 ,757 68,603 1,000
1288,722 1,266 1018,320 34,301 ,000 ,757 43,410 1,000
1288,722 1,355 951,357 34,301 ,000 ,757 46,465 1,000
1288,722 1,000 1288,722 34,301 ,000 ,757 34,301 1,000

413,278 22 18,785
413,278 13,921 29,688
413,278 14,901 27,735
413,278 11,000 37,571

Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound
Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 
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General Linear Model 

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1
Transformed Variable: Average

2791,361 1 2791,361 122,020 ,000 ,917 122,020 1,000
251,639 11 22,876

Source
Intercept
Error

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Within-Subjects Factors

Measure: käsite

KKAS1
KKAS2
KKAS3

aika
1
2
3

Dependent
Variable

Descriptive Statistics

6,0909 2,65310 22
8,3636 4,34846 22
9,3182 3,04547 22

KKAS1
KKAS2
KKAS3

Mean Std. Deviation N

Multivariate Testsc

,524 11,021b 2,000 20,000 ,001 ,524 22,042 ,980
,476 11,021b 2,000 20,000 ,001 ,524 22,042 ,980

1,102 11,021b 2,000 20,000 ,001 ,524 22,042 ,980
1,102 11,021b 2,000 20,000 ,001 ,524 22,042 ,980

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Roo

Effect
aika

Value F Hypothesis df Error df Sig.
Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Exact statisticb. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

c. 

Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: käsite

,939 1,267 2 ,531 ,942 1,000 ,500
Within Subjects Effect
aika

Mauchly's W
Approx.

Chi-Square df Sig.
Greenhous
e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilona

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is
proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in
the Tests of Within-Subjects Effects table.

a. 

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

b.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: käsite

120,939 2 60,470 8,706 ,001 ,293 17,412 ,959
120,939 1,884 64,181 8,706 ,001 ,293 16,405 ,950
120,939 2,000 60,470 8,706 ,001 ,293 17,412 ,959
120,939 1,000 120,939 8,706 ,008 ,293 8,706 ,803
291,727 42 6,946
291,727 39,572 7,372
291,727 42,000 6,946
291,727 21,000 13,892

Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound
Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 
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General Linear Model 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: käsite

114,568 1 114,568 21,117 ,000 ,501 21,117 ,992
6,371 1 6,371 ,753 ,395 ,035 ,753 ,132

113,932 21 5,425
177,795 21 8,466

aika
Linear
Quadratic
Linear
Quadratic

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Multivariate Testsc

,759 31,560b 2,000 20,000 ,000 ,759 63,121 1,000
,241 31,560b 2,000 20,000 ,000 ,759 63,121 1,000

3,156 31,560b 2,000 20,000 ,000 ,759 63,121 1,000
3,156 31,560b 2,000 20,000 ,000 ,759 63,121 1,000

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Ro

Effect
aika

Value F Hypothesis df Error df Sig.
Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Exact statisticb.

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

c. 

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: käsite
Transformed Variable: Average

4144,379 1 4144,379 194,287 ,000 ,902 194,287 1,000
447,955 21 21,331

Source
Intercept
Error

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Within-Subjects Factors

Measure: proposit

KPROP1
KPROP2
KPROP3

aika
1
2
3

Dependent
Variable

Descriptive Statistics

3,9091 2,99061 22
5,5455 5,17988 22

14,8182 6,52932 22

KPROP1
KPROP2
KPROP3

Mean Std. Deviation N
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Mauchly's Test of Sphericityb

Measure: proposit

,516 13,227 2 ,001 ,674 ,704 ,500
Within Subjects Effect
aika

Mauchly's W
Approx.

Chi-Square df Sig.
Greenhous
e-Geisser Huynh-Feldt Lower-bound

Epsilona

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is
proportional to an identity matrix.

May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in
the Tests of Within-Subjects Effects table.

a.

Design: Intercept 
Within Subjects Design: aika

b. 

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: proposit
Transformed Variable: Average

4320,545 1 4320,545 128,009 ,000 ,859 128,009 1,000
708,788 21 33,752

Source
Intercept
Error

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 

Tests of Within-Subjects Contrasts

Measure: proposit

1309,091 1 1309,091 57,403 ,000 ,732 57,403 1,000
213,818 1 213,818 9,786 ,005 ,318 9,786 ,847
478,909 21 22,805
458,848 21 21,850

aika
Linear
Quadratic
Linear
Quadratic

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: proposit

1522,909 2 761,455 34,104 ,000 ,619 68,208 1,000
1522,909 1,348 1129,880 34,104 ,000 ,619 45,967 1,000
1522,909 1,407 1082,297 34,104 ,000 ,619 47,988 1,000
1522,909 1,000 1522,909 34,104 ,000 ,619 34,104 1,000

937,758 42 22,328
937,758 28,305 33,131
937,758 29,549 31,735
937,758 21,000 44,655

Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound
Sphericity Assumed
Greenhouse-Geiss
Huynh-Feldt
Lower-bound

Source
aika

Error(aika

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a. 
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