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1 Johdanto 

Ohjelmointitaito on tietojenkäsittelytieteessä hyvin keskeinen osa-alue ja sillä on keskeinen 

rooli tietojenkäsittelytieteen kursseilla. Ohjelmointia voidaan pitää tietojenkäsittelytieteessä 

ja ohjelmistotekniikassa yhtenä tärkeimmistä ydinosaamisalueista. Opintojen yksi tärkein 

tehtävä onkin vahvistaa opiskelijoiden ohjelmointiosaamista, joten ohjelmointi on 

avainasemassa eri kursseilla ja siihen liittyviä taitoja tarvitaan käytännössä läpi opintojen. 

Päätavoite ensimmäisillä ohjelmointikursseilla on kehittää opiskelijoiden 

ongelmanratkaisukykyä ja opettaa heitä käyttämään ohjelmointikieltä, joka toimii annettuihin 

ongelmiin. Kokemusten mukaan monilla opiskelijoilla on ongelmia ymmärtää ja soveltaa 

tiettyjä abstrakteja ohjelmoinnin käsitteitä ongelmanratkaisussa. On tärkeää, että opiskelijat 

kehittävät ohjelmointitaitojaan, jotta he voivat jatkossa kehittää toimivia ohjelmia, joita voi 

soveltaa todellisissa ongelmatilanteissa. (Gomes & Mendes, 2007a); (Robins, Rountree, & 

Rountree, 2003) 

 

Ohjelmointi ei ole pelkkää teknistä osaamista ja koodin kirjoittamista, vaan edistyneempi 

ohjelmointi edellyttää monipuolisia taitoja ja laaja-alaisempaa kykyä yhdistää koodaustaito 

analysointiin ja ongelmanratkaisuun (Soloway, 1986). Monilla opiskelijoilla on vaikeuksia 

oppia edistyneitä ohjelmointitaitoja. Ohjelmointi on monimutkainen ja kompleksinen 

kokonaisuus, joka edellyttää oppijalta sitkeyttä sekä intensiivistä, pitkäjänteistä ja 

järjestelmällistä syventymistä aiheeseen. Taitavaksi ohjelmoijaksi kasvaminen edellyttää 

erilaisia taitoja, jotka ovat paljon laaja-alaisempia kuin pelkän syntaksin omaksuminen 

tietyssä ohjelmointikielessä. Yksilötasolla kurssilla kohdatut haasteet johtuvatkin usein 

kyvyttömyydestä yhdistää tekniseen koodaukseen muita kykyjä, kuten tietojen analysointi, 

abstrakti ajattelu, ongelmanratkaisu, looginen päättely, tiedon yhdistely, testaus, 

ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, ongelman ja ratkaisun jatkuva reflektointi, 

ongelmatapausten laaja-alaisempi tarkastelu sekä koodatun kokonaisuuden soveltaminen 

muihin konteksteihin. Korkeakoulujen on tämän takia oleellista rakentaa vahva perusta 

opiskelijoiden monipuolisille ohjelmointitaidoille tulevia vuosia, muita opintoja ja työelämää 

varten. Opetusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen nimenomaan 

tietojenkäsittelytieteen opetuskontekstiin on välttämätöntä, samoin kuin erilaisten 

menetelmien käyttö opiskelijoiden taustojen ja osaamisprofiilien mukaisesti. Opinnoissa on 

tärkeää opettaa ohjelmointia mahdollisimman kattavasti varhaisessa vaiheessa sekä vahvistaa 
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vähitellen opiskelijoiden taitotasoa sekä varmistaa, että opiskelijoille muodostuu luottamus 

omiin ohjelmointitaitoihin. (Gomes & Mendes, 2007b); (Figueiredo & García-Peñalvo, 2019) 

 

Korkeakoulujen huomattavasta panostuksesta huolimatta ohjelmointi muodostaa edelleen 

suuria haasteita niille opiskelijoille, joilla ei ole mitään taustaa ohjelmoinnista. Merkittävä 

osa ensimmäisen ohjelmointikurssinsa aloittavista opiskelijoista ei läpäise kurssia 

ensiyrittämällä. (Vihavainen, Paksula, & Luukkainen, 2011) Korkeakouluissa on tunnistettu 

tämä haaste ja luotu erilaisia toimintatapoja, joilla opiskelijoita voidaan tukea aiempaa 

paremmin. Yhtenä esimerkkinä on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osastolla 

vakiintunut käytäntö vertaisoppimisen käytännön toteutuksesta. Vertaisoppimisen mallissa 

vanhemmat opiskelijat, eli ns. kisällit ohjaavat opintoja aloittelevia opiskelijoita ohjelmoinnin 

pariin. (Vihavainen et al., 2011)  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten vertaisoppiminen on toteutunut käytännössä 

ja millaisia kokemuksia kisälleillä ja opiskelijoilla on vertaisoppisen ja -ohjaamisen 

onnistumisesta. Tutkimuksessa käytetään teoreettisena viitekehyksenä vertaisoppimisen ja 

vertaisohjaamisen kirjallisuutta. Aineisto on kerätty keväällä 2020 kyselytutkimuksena 

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston ohjelmointikursseille osallistuvilta 

opiskelijoilta sekä heitä ohjanneilta kisälleiltä.  

 

Tutkielman rakenne on seuraava. Johdantoluvun jälkeen paneudutaan tutkielman 

teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa kaksi keskitytään ohjelmoinnin oppimiseen ja 

opettamiseen. Kolmannessa luvussa esitellään kisällioppimista, lähikehityksen vyöhykettä, 

oikea aikaista tukemista sekä kahta eri kisällioppimismallia: kognitiivista kisällioppimista ja 

tehostettua kisällioppimista. Neljännessä luvussa kerrotaan vertaisoppimisesta, 

vertaisohjauksesta ja vertaisohjatusta tiimioppimisesta. Teoriaosuuden jälkeen luvussa viisi 

esitellään tutkimuskysymykset ja kuvataan tutkimusaineisto sekä tutkimusmenetelmät. 

Kuudennessa luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset, jonka jälkeen viimeisessä luvussa 

kootaan koko tutkimuksen johtopäätökset. 
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2 Ohjelmoinnin opetus yliopistotasolla 

Tässä luvussa kuvataan kirjallisuuden pohjalta, millaisilla menetelmillä ohjelmoinnin 

opetusta on toteutettu yliopistoissa sekä kansainvälisesti että Suomessa. Taustaksi kerrotaan 

lyhyesti ohjelmoinnin oppimisen taustalla olevista tekijöistä sekä siitä, miten ohjelmointia on 

perinteisesti opetettu ja millaisia huomioita eri opetusmenetelmistä on havaittu. On tärkeää 

ymmärtää erilaisia ohjelmoinnin opettamisen lähestymistapoja sekä havaita myös tyypillisesti 

käytettyjen menetelmien ongelmakohtia. Näin saa käsityksen menetelmistä, jotka eivät ole 

tuottaneet haluttuja oppimistuloksia. Jotta ymmärretään vertaisohjaamisen käyttöä 

ohjelmoinnin opetuksessa, on syytä käydä lyhyesti läpi syitä siihen, miksi vertaisoppimisen ja 

-ohjaamisen menetelmiä on alun perin lähdetty kehittämään ja hyödyntämään. Luvussa 

kuvataan myös ohjelmoinnin opetuksessa tyypillisesti käytettyjä opetusmenetelmiä, 

yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita, pariohjelmoinnin empiirisiä tuloksia sekä 

käänteisen opetuksen perusajatuksia. Pariohjelmointia ja käänteistä opetusta hyödynnetään 

nykyään ohjelmoinnin opetuksessa ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Nämä ovat hyviä ja 

toimivia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin ohjelmoinnin opetusta voidaan yliopistotasolla 

toteuttaa. Myös tehostetussa kisällioppimismenetelmässä voi havaita tiettyjä samoja piirteitä 

tai samankaltaisuuksia kuin pariohjelmoinnin ja käänteisen opetuksen lähtökohdissa.  

 

2.1 Näkökulmia ohjelmointitaitojen oppimiseen 

Ohjelmointi on erittäin hyödyllinen taito ja se voi tarjota palkitsevan työuran. Vuosi vuodelta 

tarve ohjelmoijille on noussut yhä nopeammin, ja ohjelmoinnin peruskurssit ovat tulleet 

entistä suositummiksi. (Robins et al., 2003) Ohjelmointitaidon omaksuminen ei ole helppoa 

tai yksinkertaista, vaan se vaatii säännöllistä ja systemaattista harjoittelua (Robins et al., 

2003). On todettu yleisesti, että kehitys noviisista ohjelmointiekspertiksi kestää noin 10 

vuotta (Winslow, 1996). Tästä syystä myöskään ohjelmoinnin opettaminen ei ole 

yksinkertainen tehtävä. Ohjelmointikursseja pidetään yleisesti hankalina ja niissä on usein 

korkeat keskeyttämisprosentit. Yliopistojen ohjelmointikurssien läpimenoprosentti on 

tutkimusten mukaan maailmanlaajuisesti noin 67 %, eli jopa kolmannes ohjelmointikurssin 

aloittaneista opiskelijoista ei saa suoritettua kurssia loppuun. (Bennedsen & Caspersen, 

2007); (Watson & Li, 2014) Ohjelmoinnin opetuksesta on olemassa tutkimuskirjallisuutta yli 

40 vuoden ajalta, mutta tähän mennessä ei ole löytynyt yhtä sellaista universaalia tapaa 

opettaa ohjelmointia, joka lisäisi kurssien läpimenoprosenttia (Watson & Li, 2014). 
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Ohjelmointiasiantuntijan ominaisuuksia sekä ohjelman ymmärtämiseen vaadittavia prosesseja 

ja ohjelmoinnin kognitiivisia prosesseja on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Aiheesta on 

olemassa runsaasti tutkimuskirjallisuutta, ja tutkimus oli erityisen aktiivista 1980-luvun 

lopulla. Tuoreempi trendi korostaa tutkimuksia olio-ohjelmoinnista ja sen suhdetta 

perinteiseen proseduraaliseen lähestymistapaan. (Robins et al., 2003) 

 

Ohjelmointi on yksi taidoista, joita tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden oletetaan hallitsevan 

sujuvasti. Lisäksi useimmat tieteen, matematiikan, insinööritieteen ja teknologian 

opetusohjelmat sisältävät ohjelmoinnin opetusta. Ohjelmoinnin oppiminen on avaintavoite 

useimmilla tietojenkäsittelytieteen kursseilla, mutta monet alan tutkijat ovat tuoneet julki 

huolensa siitä, oppivatko opiskelijat tarpeellisia ohjelmointitaitoja näillä kursseilla. 

(McCracken et al., 2001) Aloittelevan ohjelmoinnin opiskelijan täytyy oppia käyttämään 

uutta ohjelmointiympäristöä, oikeaa syntaksia, syntaksin soveltamista, loogisia lauseita, 

kääntäjän antamia virheviestejä, oikeaa muotoilua, modulaarista toiminnallisuutta ja 

monimutkaisia käsitteitä, kuten taulukoita ja osoittimia (Black, 2006). Monet 

ohjelmointiasiantuntijan ominaispiirteet liittyvät yleisempiin matemaattisiin ja loogisen 

päättelyn taitoihin, joita on tutkittu esimerkiksi shakissa ja matematiikassa. Ekspertit ovat 

hyviä tunnistamaan, käyttämään ja soveltamaan kaavoja tai skeemoja. He ovat nopeampia, 

tarkempia ja he pystyvät hahmottamaan esimerkkejä, tiedonlähteitä ja tehokkaita strategioita. 

(Winslow, 1996) 

 

Ohjelmoinnin opettamisessa yliopistotasolla on huomattu, että kurssien järjestäminen 

perinteisellä tavalla luentojen ja laskuharjoitusten avulla ei ole osoittautunut tarpeeksi 

toimivaksi metodiksi opettaa ohjelmointia. Useiden vuosikymmenien tutkimukset osoittavat, 

että ongelmana ei ole syntaksin tai semantiikan oppiminen tietyssä ohjelmointikielessä, vaan 

enemmänkin se, miten rakenteita yhdistellään prosessinomaisesti oikeiksi ohjelmiksi. 

(Winslow, 1996); (Spohrer & Soloway, 1986); (Robins et al., 2003) 

 

Yliopistojen luentosarjat on usein järjestetty jonkin ohjelmointikielen rakenteen perusteella 

sen sijaan, että keskityttäisiin yleisempiin soveltamisstrategioihin. Vanhanaikaisia 

menetelmiä yliopiston ohjelmoinnin opetuksessa ovat Preyn (Prey, 1995) mukaan: 

 Verrattain pienten ohjelmien tekeminen, maksimissaan muutama sata riviä. 

 Käytetään ohjelmointikieltä, jota ei juurikaan käytetä kurssin ulkopuolella. 

 Ohjelmoinnin aloittaminen aina alusta jokaisessa tehtävässä tai eri kursseilla. 
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 Kehitysympäristö, josta puuttuvat modernit työkalut. 

 Yksin ohjelmoiminen. 

 Tyytyminen siihen, että ohjelma menee läpi testijärjestelmästä. 

 Opiskelijoiden ohjaaminen vapaamuotoiseen ohjelmointitapaan sen sijaan, että 

pyritään kurinalaiseen ja analyyttiseen ohjelmointiin. 

 

Preyn (Prey, 1995) mukaan menetelmät ovat yliopistokontekstissa hyvin erilaiset työelämään 

ja ohjelmistoteollisuuteen verrattuna. 

 Ohjelmistojärjestelmät koostuvat yleensä tuhansista tai jopa miljoonista riveistä 

koodia. 

 Ohjelmointia käytetään lähinnä muuttamaan tällaisia järjestelmiä sen sijaan, että 

ohjelmia alettaisiin tehdä aina alusta. 

 Olemassa olevat järjestelmät voivat olla vanhoja, mutta ne pysyvät tärkeinä ja niitä 

pitää ylläpitää. 

 Kehitysympäristöissä on yleensä paljon työkaluja. 

 Kehitystyötä tehdään usein isoissa tiimeissä. 

 Kustannusten ja ohjelmiston hyödyn välinen suhde on tasapainossa. 

 Järjestelmäkehitystä tehdään erilaisten prosessien ja standardien mukaan. 

 Järjestelmäkehityksessä painotetaan itse ohjelmoinnin ohella muita vaiheita. 

 

Yliopistoissa on pitkät perinteet massaluennoille ja laskuharjoituksille. Massaluennot voivat 

heikentää opiskelijoiden kokemuksia kurssista, mikä voi tuottaa opiskelijoille ongelmia 

myöhemmissä opinnoissa. Opiskelijoista tulee helpommin eristäytyneitä kursseilla, joilla ei 

ole tukimekanismeja, joten opiskelijat, joilla luento jää välistä tai jotka eivät ymmärrä 

materiaalia, voivat päätyä helpommin keskeyttämään kurssin. (Wills, Finkel, Gennert, & 

Ward, 1994) Eräänlaisena haasteena on korvata persoonattomat ohjelmoinnin peruskurssien 

massaluennot ja tarjota enemmän henkilökohtaista ohjausta yksittäisille opiskelijoille. 

Yksilöllisen ohjauksen tulee tukea opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä, ei 

pelkästään ohjelmakoodin syntaksin ymmärtämistä. On tärkeää, että palautetta annetaan 

tehtävän eri vaiheissa. Perinteinen luentomuoto on tehokas väline faktapohjaisen tiedon 

välittämiseen, mutta se soveltuu huonosti korkeamman tason kognitiivisten taitojen 

kehittämiseen ja opiskelijoiden motivaation lisäämiseen. Ohjelmoinnin opettamisessa täytyy 

huomioida, että opiskelijat oppivat ohjelmointia hyvin eri tavoin. Massaluentojen sijaan 
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ihanteellisessa tilanteessa kursseilla on tutorit, jotka seuraavat opiskelijan edistymistä ja 

auttavat mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tutoreiden toinen tärkeä tehtävä on kannustaa ja 

motivoida opiskelijoita sekä ehkäistä tilanteita, joissa opiskelijat saattavat luovuttaa tai 

menettää sisäisen motivaation. (Gomes & Mendes, 2007b) 

 

Kun arvioidaan oppimistehokkuutta, kysymykseksi nousee usein se, mitä opiskelijoiden 

tuotosta pitäisi arvioida. McCrackenin (McCracken et al., 2001) työryhmä arvioi näitä asioita 

ja kehitti viitekehyksen ensimmäisen vuoden oppimistavoitteisiin selvittääkseen, mitä 

opiskelijoiden odotettiin oppivan ensimmäisen vuoden aikana sekä arvioidakseen, kuinka 

hyvin erilaiset arviointikäytänteet vaikuttavat oppimistavoitteisiin. Melko universaalina 

odotuksena ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille on, että heidän tulisi 

oppia prosessi, jossa ratkaistaan tietojenkäsittelytieteen alan keskeisiä ongelmia. Näin 

opiskelijat oppivat tuottamaan toimivia ja käytettäviä ohjelmia, jotka toimivat oikein ja jotka 

ovat oikeassa muodossa. 

 

McCrackenin työryhmän (McCracken et al., 2001) luoman viitekehyksen mukaan 

ensimmäisen vuoden oppimistavoitteena on, että opiskelijoilla on valmius noudattaa 

seuraavia askeleita: 

1. Abstrahoi ongelma sen kuvauksesta 

Opiskelijoiden täytyy osata identifioida tehtävänannosta oleelliset näkökannat sekä 

mallintaa elementit oikeanlaisessa abstraktiokehyksessä. 

2. Luo ongelmista osaongelmia 

Tämän vaiheen laajuus ja merkitys ongelmanratkaisuprosessissa voi riippua käytetystä 

suunnittelutavasta. Laajempaa ohjelmointiongelmaa hajotetaan pienempiin osiin.  

3. Muunna osaongelmat osittaisiksi ratkaisuiksi 

Opiskelijan täytyy päättää yksittäisten luokkien, menettelyjen, toimintojen tai 

moduulien toteutusstrategiasta ja sopivista kielirakenteista sekä tehdä päätökset datan 

rakenteesta ja ohjelmointitekniikoista. Tärkeä osa tätä vaihetta on osaratkaisujen 

toteutus ja testaus. Ratkaisun tulisi olla modulaarinen, yleistetty ja standardien 

mukainen. Tämä vaihe on yleensä ensimmäinen vaihe prosessissa, jossa työkalujen, 

esimerkiksi kääntäjän käyttö on mahdollista. 
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4. Uudelleen kokoaminen – Koosta aliratkaisuista toimiva ohjelma 

Tässä vaiheessa opiskelijan täytyy koota osatoteutukset ja koostaa ne uudelleen niin, 

että muodostuu ratkaisu ongelmiin. Tämä vaihe sisältää algoritmin, joka kontrolloi 

tapahtumien järjestystä. 

5. Evaluoi ja iteroi 

Lopuksi opiskelijan täytyy määrittää, ovatko prosessin aiemmat askeleet tuottaneet 

hyvän ratkaisun ongelmaan. Ratkaisu täytyy testata kauttaaltaan, ja joitain 

aikaisempia vaiheita täytyy muokata, jos ratkaisu ei mene läpi testeistä. Ratkaisua 

täytyy debugata, jotta ajonaikaiset ja loogiset virheet voidaan korjata. 

 

Kaikki tietojenkäsittelytieteen opinto-ohjelmat tähtäävät tuottamaan opiskelijoita, jotka 

voivat luotettavasti seurata näitä askelmia ongelmanratkaisussaan riippumatta siitä, mitä 

ohjelmointiparadigmaa käytetään. Askeleita ei välttämättä ole kirjattu kursseilla 

muodollisiksi tavoitteiksi, vaan ne saattavat toimia taustalla ohjaavina periaatteina 

opiskelijoiden edetessä ohjelmoinnin opinnoissaan. Periaate ohjelmoinnin askeleista on 

kuitenkin sama, vaikka sovellusalue muuttuu ja käsiteltävät ongelmat laajenevat ja 

monimutkaistuvat. (McCracken et al., 2001) 

 

Reek (Reek, 1995) on kuvannut yliopistojen ohjelmoinnin opetusta top–down / bottom–up -

mallin mukaan. Perinteisessä alhaalta ylöspäin -menetelmässä syntaksin yksityiskohdat ja 

tietorakenteiden toteuttaminen ovat hallitsevia käsitteitä. Mallissa ohjelmoinnin opetus 

aloitetaan yksinkertaisilla lausekkeilla jatkaen Boolean lausekkeilla ja ehdollisilla 

lausekkeilla, proseduureilla ja lopuksi taulukoilla. Vasta sitten on abstraktien tietorakenteiden 

(kuten, pinot, jonot ja puut) vuoro. Ylhäältä alas -lähestymistapa keskittyy sen sijaan 

suurempiin kokonaisuuksiin. Oleellista on luoda ymmärrys klassisten tietorakenteiden 

esittämistä abstraktioista, eikä niiden käytännön toteutukseen kiinnitetä niin paljon huomiota. 

Vasta sen jälkeen opiskelijat oppivat niiden toteutuksista tai perustietotyypeistä. Ylhäältä alas 

-mallissa ohjelmoinnin opettamisessa painotetaan aluksi olemassa olevien komponenttien 

käyttöä siten, että alhaisemman tason toteutusta lykätään myöhäisempään vaiheeseen 

opinnoissa. Reekin mukaan top–down -lähestymistavan etuna on, että opiskelijoiden kanssa 

voidaan puhua klassisista tietorakenteista, kuten pinoista, jonoista ja luetteloista paljon 

aikaisemmin, koska toteutuksista ei tarvitse vielä aluksi tietää mitään. Opiskelijat käyttävät 

ennalta määritettyjä rutiineja kirjastoista, joten heidän tarvitsee hallita vain perusasiat ja osata 

kirjoittaa prosessikutsujen sarjan sekä välittää parametri. Heidän ei tarvitse tietää 
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yksityiskohtia siitä, miten proseduurit esitellään tai miten eri parametrit välitetään, vaan 

kokonaisuutta täytyy tuntea sen verran, että on kyky ratkaista kulloinkin eteen tuleva 

ongelma.  

 

2.2 Oppimismenetelmät ja oppimiskäsitykset ohjelmoinnin opiskelussa 

Opiskelijat oppivat ohjelmointia eri tavoin. Jotkut pitävät oppimista yksin tehtävänä 

prosessina ja voivat oppia parhaiten tällä tavoin. Jotkut suosivat dynaamisempaa 

oppimisympäristöä ja oppivat parhaiten keskustelemalla vertaistensa kanssa. Jotkut 

aihealueet voivat vaatia tietynlaisen menetelmän oppimiseen, mutta ilman ohjausta opiskelijat 

saattavat suosia sellaisia oppimistyylejä tai -metodeja, jotka ovat toimineet hyvin 

aikaisemmissa opinnoissa. Opettajalla on keskeinen rooli varmistaa, että opiskelijat 

omaksuvat kaikkein tarkoituksenmukaisimman oppimistavan opiskeltavaan aiheeseen. 

(Jenkins, 2002) 

 

Parhaiten tunnettu jaottelu erilaisista oppimistyyleistä jakaa oppimisen ”syväoppimiseen” ja 

”pintaoppimiseen”. Syväoppijat keskittyvät tietämyksen saamiseen aiheesta, kun taas 

pintaoppijat keskittyvät vain muistamiseen. Tietynlaiset opetusmenetelmät ja 

arviointikäytänteet saattavat ohjata opiskelijan syväoppimiseen tai pintaoppimiseen. (Marton 

& Säljö, 1976) Tämä luokittelu näyttää toimivan hyvin aiheissa, jotka eivät ole niinkään 

osaamiseen perustuvia, vaan pohjimmiltaan enemmänkin tietokokonaisuuksia. Esimerkiksi 

historian opiskelu vaatii pintaoppimista päivämääräluetteloille, mutta syvää oppimista 

tietojen analysointiin ja ymmärtämiseen. On selvää, että pintaoppiminen tulee ensin ja 

syvällisempi ymmärrys muodostuu myöhemmin. Ohjelmoinnin oppiminen ei kuitenkaan 

toimi näin. Ohjelmointi ei ole pohjimmiltaan pelkästään tietokokonaisuus, vaan se on taito. 

Syväoppiminen on elintärkeää ohjelmoinnin oppimisessa, koska se tarjoaa ymmärtämystä, 

jota voidaan soveltaa uusiin ongelma-alueisiin. Lisäksi voidaan ajatella, että ohjelmointia 

voidaan oppia olennaisesti prosessina, joka merkitsee yksinkertaista ”kaavojen sovittamista”, 

ja jossa havaitaan yleisluontoisia ongelmia ja niiden ratkaisemiseen käytetään yleisesti 

tunnettuja toimivia ratkaisuja. Tämä lähestymistapa muistuttaa hyvin paljon pintaoppimista. 

Vaikuttaa siltä, että paras strategia ohjelmoinnin oppimiseen on jossain pintaoppimisen ja 

syväoppimisen välissä. Pintaoppiminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi syntaksin 

muistamisessa, mutta syväoppimisen elementtejä tarvitaan, kun edellytetään taitojen 

soveltamista ja halutaan kehittyä ohjelmointiekspertiksi. (Jenkins, 2002) 
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Yliopistoissa oppimiskäsitys pohjautuu hyvin usein aktiiviseen oppimiseen. Opiskelijoiden 

odotetaan olevan opinnoissaan aktiivisia toimijoita sen sijaan, että he vastaanottaisivat tietoa 

passiivisesti ja yksinomaan kuuntelisivat opettajan luennointia. Keskeinen strategia 

aktiivisessa oppimisessa on muuttaa opiskelijan rooli passiivisesta aktiiviseen yhteisölliseen 

oppimiseen. Yhteisöllisissä oppimistilanteissa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä 

saavuttaakseen yhteiset tavoitteet, jotka liittyvät akateemisiin tehtäviin. Kaikkien ryhmän 

jäsenten odotetaan ottavan osaa ryhmän työskentelyyn jakamalla ideoitaan, auttamalla 

ratkaisemaan ongelmia ja työskentelemällä kohti tavoitetta. (Johnson, R. T. & Johnson, 2008) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että individualistiseen oppimiseen verrattuna opiskelijoiden 

sitoutuminen yhteistoiminnalliseen oppimiseen (cooperative learning) johtaa parempiin 

tuloksiin ja tiedon muistamiseen, positiivisempiin tunteisiin kanssaopiskelijoista ja 

vahvempaan akateemiseen itsetuntoon. Yhtenä merkkinä yhteistoiminnallisen oppimisen 

tärkeästä asemasta akateemisen oppimisen strategiana voidaan pitää sitä, että jo vuosisatojen 

ajalta on olemassa satoja tutkimuksia, joissa opiskelijoiden yhteistyön merkitys korostuu. 

(Johnson, D. W. & Johnson, 1989) On olemassa suuri ero sen välillä, että opiskelijat 

pelkästään työskentelevät ryhmissä kuin että toimitaan strukturoidussa yhteisöllisessä 

oppimisympäristössä. Toimivan yhteisöllisyyden edellytyksenä on, että opiskelijat ovat 

positiivisessa mielessä riippuvaisia toisistaan, ja tehokas yhteistyö rakentuu tämän 

riippuvuuden varaan. Opiskelijat ovat oppimistavoitteiden osalta riippuvaisia toisistaan siten, 

että kukaan ei selviä oppimistehtävästä yksin ilman muiden apua, ja toisaalta jokaisella on 

vastuu yhteisistä tavoitteista. (Johnson, D. W. & Johnson, 2005) Yhteistoiminnallisen 

oppimisen soveltamisesta ohjelmoinnin opetukseen on saatu hyviä tuloksia, ja se on todettu 

tehokkaaksi menetelmäksi sekä opetuksen että oppimisen näkökulmasta. Pareittain ja 

ryhmissä tapahtuvan ohjelmoinnin opiskelun on huomattu vaikuttavan positiivisesti 

ohjelmointikursseilla suoriutumiseen. (Mentz, Van der Walt, J L, & Goosen, 2008); (Beck, 

Chizhik, & McElroy, 2005) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen viisi peruselementtiä ovat Johnsonin ym. mukaan: (Johnson 

& Johnson, 2008) 

1) Ryhmän jäsenet kokevat olevansa yhteydessä toisiinsa niin, että he eivät voi onnistua, 

elleivät kaikki jäsenet osallistu tavoitteeseen ja ryhmän toimintaan. 
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2) Ryhmän kaikki jäsenet ymmärtävät, että jokainen heistä on tasapuolisesti vastuussa 

ryhmän työskentelyyn osallistumisesta. 

3) Edistävä vuorovaikutus, jossa ryhmän jäsenet rohkaisevat toisiaan ja auttavat toisiaan 

onnistumaan. 

4) Ihmissuhdetaidot ja pienryhmätaidot, kuten kommunikaatio, johtajuus, luottamuksen 

rakentaminen, päätöksenteko ja konfliktien ratkaiseminen. 

5) Rakenne, joka tarjoaa aikataulun ja muodon opiskelijoille, jotta he voivat reflektoida 

ryhmätyötään. 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen on todettu olevan tehokkaampaa, kun ryhmän koko on pieni 

(2–4 jäsentä), heterogeeninen (erilaiset näkökulmat ja taidot) ja kun ryhmäläisillä on 

ryhmätavoite, eivätkä ryhmäläiset pystyisi suorittamaan tehtävää yksin. Ohjaaja tarkkailee 

opiskelijoiden sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittymistä. Onnistunut vuorovaikutus 

tukee opiskelijoiden suoriutumista. (Johnson & Johnson, 2008) 

 

Yhteistoiminnallisen oppimisen lisäksi ohjelmoinnin opetuksessa on hyödynnetty 

vertaisohjauksen menetelmiä. Vertaisohjaus (peer instruction) on Mazurin (Mazur, 1999) 

kehittämä aktiivinen pedagoginen tekniikka vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi luennoilla. 

Opiskelijat vastaavat monivalintakysymyksiin clickereiksi kutsuttavilla laitteilla, joissa on 

vähintään viisi painiketta (nykyaikana myös älypuhelimella), keskustelevat kysymyksistä 

vertaisten kanssa ja vastaavat sitten uudestaan kysymyksiin. Nykyään vertaisohjausta 

käytetään monien eri tieteenalojen opetuksessa ja sen on todettu toimivan hyvin myös 

tietojenkäsittelytieteessä, erityisesti ohjelmoinnin opetuksessa.  

 

2.3 Käänteinen opetus ohjelmoinnin opetuksessa 

Edellä kuvattu Mazurin (Mazur, 1999) vertaisohjauksen malli perustuu käänteisen 

opetusmenetelmän (flipped classroom) ideaan, jossa perinteisiä luentoja ei pidetä, vaan 

opiskelijat perehtyvät kulloiseenkin aiheeseen lukemalla tai katsomalla videoita ennen 

luentoja. Menetelmällä pyritään luomaan tilanteita, joissa opiskelijat voivat ohjata toisiaan. 

 

Käänteinen opetus on monimuoto-opetukseen pohjautuva opetusmenetelmä, jossa opiskelijat 

opettelevat itsenäisesti tarvittavan teorian ja harjoittelevat teoriaa sitten käytännössä 

oppimistilassa opettajan avustuksella. Metodi on viime aikoina saanut julkisuutta (Bishop & 
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Verleger, 2013) ja sen on todettu vähentävän opettajan työtaakkaa (Lage, Platt, & Treglia, 

2000). Käänteistä opetusta on käytetty useilla tasoilla ja sen on todettu toimivan hyvin 

ohjelmoinnin opetuksessa (Horton & Craig, 2015); (Herala, Vanhala, Knutas, & Ikonen, 

2015). 

 

Käänteisen opetuksen käsitettä on kehitetty tekniikan kehittyessä tarjoamalla laaja määrä 

oppimateriaaleja helposti saatavilla kanavilla. Tarkoitus on hyödyntää opettajien ja 

opiskelijoiden kohtaamiset mahdollisimman tehokkaasti. (Talbert, 2012) Teknologian avulla 

opiskelijat voivat opiskella tarvittavan perusmateriaalin itsenäisesti (videot, esitehtävät, 

tietoiskut, kirjalliset materiaalit) jättäen vaativamman materiaalin käsittelyn oppimistilaan, 

jossa oppiminen tapahtuu vertaisoppimisen ja vertaisopettamisen avulla (Herala et al., 2015). 

 

Kuvassa 1 esitetään kaksivaiheinen oppimisprosessi käänteisen opetuksen toteuttamiseksi. 

Koska ohjelmointi aktiviteettina keskittyy koodin kirjoittamiseen, oppimistilan tapahtumat 

keskittyvät ongelmanratkaisuun ja ohjelmointiin. Oppimisaktiviteetit oppimistilan 

ulkopuolella keskittyvät ohjelmointikirjallisuuden lukemiseen ja videoiden katsomiseen, ja 

asiaan perehtymistä ja oppimista ohjataan tietovisoilla tai kyselyillä, joissa esitetään 

kysymyksiä viikoittain vaihtuvasta aiheesta. Kyselyillä kontrolloidaan, että opiskelijoilla on 

riittävä teoreettinen tietämys pystyäkseen aloittamaan harjoitusten tekemisen. 

Ohjelmointikurssilla päätehtävä on ratkaista ongelma ohjelmoimalla jokin sovellus. 

Teoreettista tietämystä kuitenkin tarvitaan, koska tietoja tarvitaan myös ohjelmointitaitojen 

ulkopuolelta. Vertaistukea voidaan käyttää tukemaan viikoittaisten harjoitusten tekemistä ja 

erityisesti isommissa ohjelmointiprojekteissa työ voidaan tehdä pareina tai ryhminä. Toisaalta 

vertaistuki antaa opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella projekteja yhdessä ja saada ideoita 

muilta opiskelijoilta. Toisaalta opettajien täytyy pitää huoli siitä, että ongelmia ei tule 

vapaamatkustamisesta. On suositeltavaa, että opiskelijoita rohkaistaan aloittamaan työnsä 

aikaisin ja saattamaan työnsä loppuun luokkahuoneessa, jossa he voivat kysyä apua sekä 

saada suosituksia ja ohjeistusta ongelmiinsa. (Herala et al., 2015) 
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Kuva 1. Käänteisen opetuksen prosessivirta (ohjelmoinnin opetuksessa) (Herala et al., 2015). 

 

Kuva on synteesi kirjallisuudesta ja kirjoittajien omista kokemuksista siitä, miten käänteisen 

opetuksen metodia voidaan käyttää ohjelmoinnin opetuksessa. Esitettyä prosessia voidaan 

toistaa tarpeen mukaan riippuen aiheista ja opetusviikkojen määrästä. Kursseilla voidaan 

käyttää myös projektitöitä ja/tai tenttejä, joita ei ole sisällytetty tähän toistettavaan prosessiin. 

(Herala et al., 2015) 

 

Kirjallisuus ja kokemus osoittavat, että vertaisoppiminen on erittäin hyödyllistä, kun opitaan 

uusia asioita. Vertaisoppiminen on tehokasta monesta näkökulmasta: se ei ainoastaan auta 

opiskelijoita käymään läpi materiaaleja tehokkaammin, vaan muuttaa myös opettajan roolia 

luennoijasta aktiiviseksi tukijaksi ja mentoriksi. (Herala et al., 2015) Käännetty luokkahuone 
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perustuu aktiivisiin oppimisteorioihin kuten itseohjautuva oppiminen, aktiivinen oppiminen, 

opiskelijoiden sitoutuminen ja motivaatio, oppimistyylit, kognitiivinen kuormitus ja 

yhteisöllinen oppiminen (Bishop & Verleger, 2013). 

 

2.4 Pariohjelmointi  

Pariohjelmoinnissa (pair programming) kaksi ohjelmoijaa tuottavat yhden artefaktin 

(suunnittelu, algoritmi, koodi). Kaksi ohjelmoijaa muodostavat kuin yhden yhtenäisen, 

älykkään organismin, joka työskentelee yhdellä mielellä ja joka vastaa artefaktin jokaisesta 

osasesta. Toinen kumppaneista toimii ”kuljettajan” roolissa, ja hallitsee lyijykynää, hiirtä tai 

näppäimistöä tuottaen koodin. Toinen kumppani tarkkailee jatkuvasti ja aktiivisesti 

kuljettajan työtä, etsii virheitä, miettii vaihtoehtoja, etsii resursseja ja harkitsee strategisia 

vaikutuksia. Ohjelmointiparit vaihtavat roolia tarkoituksella aina määräajoin. Molemmat 

työskentelijät ovat tasa-arvoisia, aktiivisia osanottajia koko ajan ja jakavat omistajuuden 

työtuotteesta riippumatta siitä, onko kyse yhden aamun työstä vai kokonaisesta projektista. 

(Williams, Laurie, Kessler, Cunningham, & Jeffries, 2000) 

 

Ihannetapauksessa ohjelmointipari työskentelee aina yhdessä. Mutta todellisuudessa arjen 

realiteetit, kuten sairaus, aika, konfliktit tai jopa tehokkuus sanelevat sen, että pari on 

jaettava. Kokeneet pariohjelmoijat priorisoivat kehityssyklin osat päättämällä, mitkä niistä on 

tärkeää tehdä yhdessä ja mitkä voidaan tehdä erikseen. Ohjelmointiparin on myös päätettävä, 

mitä tehdä itsenäisesti kehitetylle työlle, kun ne yhdistetään. Kun laajempi ryhmä hyväksyy 

pariohjelmoinnin normaaliksi tavaksi tehdä työtä, pidempiaikainen tietyn parin työn 

jatkuvuuden merkitys vähenee. Tekemällä pariliitoksen säännöllisesti kaikkien ryhmän 

jäsenten kesken, yksittäinen ohjelmoija ylläpitää riittävää yleistä tietoisuutta, joka pystyy 

korvaamaan yksittäisen jäsenen puuttumisen. (Williams et al., 2000) 

 

Parianalyysi ja parisuunnittelu ovat kriittisiä tekijöitä menestykseen. Kahdet aivot ovat 

parempia kuin yhdet analysoitaessa ja suunnitellessa. Parit harkitsevat monia mahdollisia 

ratkaisuja ongelmaan ja käsitys toimivasta ratkaisusta löytyy nopeammin. Tutkijoiden 

palaute, keskustelu ja ideoiden vaihto kumppanien kesken vähentävät huomattavasti 

todennäköisyyttä siihen, että suunnittelusta tulisi huonoa. (Flor & Hutchins, 1991) Kun toinen 

kumppani on kiireinen tehdessään ohjelmointia tai suunnittelua, toinen kumppani voi 

jatkuvasti tarkistaa suunnittelua ja ajatella strategisesti sen vaikutuksia. Johtaako ratkaisu 
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umpikujaan? Onko olemassa parempi strategia? Siksi pariohjelmointi estää 

suunnitteluvirheitä tai poistaa ne melkein heti, kun ne ilmestyvät ruudulle. (Flor & Hutchins, 

1991). Ohjelmoijat pitävät parianalyysia ja suunnittelua kriittisempänä kuin parin tekemää 

varsinaista toteutusta. Ohjelmoijat työstävät joskus toteutusvaihetta, rutiinitehtäviä ja 

projektin yksinkertaisia koodausvaiheita erikseen. Joskus tällainen ohjelmoinnin 

suorittaminen yksilöllisesti on tehokkaampaa. Yksityiskohtaisille tehtäville, kuten graafisen 

käyttöliittymän piirtämiselle, pariohjelmointi ei välttämättä tuo työhön lisäarvoa. (Flor & 

Hutchins, 1991). Vähiten kriittinen osa ohjelmistotuotannosta pariohjelmoinnin kannalta on 

paritestaus, kunhan pari kehittää testitapauksia yhdessä. Parit toisinaan jakautuvat 

suorittamaan testitapauksia, usein kahdella koneella vierekkäin. Kun he löytävät virheitä, 

kumppanit yleensä jatkavat työtä yhdessä löytääkseen parhaan ratkaisun. (Williams et al., 

2000) 

 

Empiirisestä todistusaineistosta saatu kokemus osoittaa pariohjelmoinnin ja kollaboratiivisen 

oppimisen tehokkuuden (Beck et al., 2005). Nosek (Nosek, 1998) sai selville 

tutkimuksessaan, että pareittain ohjelmoivat suoriutuvat paremmin kuin ne, jotka ohjelmoivat 

yksin. Nosek määräsi satunnaisesti 15 kokenutta ohjelmoijaa työskentelemään pareittain tai 

yksin 45 minuutin ajan ohjelmointiongelman parissa. Lopputuotteita arvioitiin luettavuuden 

(esim. asteen, jolla ongelmanratkaisustrategia voitiin määrittää kohteen työstä) ja 

toimivuuden (esim. missä määrin strategia saavutti ongelman kuvauksessa mainitut 

tavoitteet) näkökulmasta. Tiimien havaittiin suoriutuvan huomattavasti paremmin kuin 

yksittäisten ohjelmoijien, olevan ongelmanratkaisuprosessiinsa tyytyväisiä ja luottavansa 

tehtyihin ratkaisuihin. On kuitenkin huomattava, että pariohjelmoinnin havaittiin vievän 

enemmän kokonaisohjelmointiaikaa kuin perinteisen yksin tapahtuvan ohjelmoinnin. Pareilta 

vei keskimäärin 60 ohjelmoijaminuuttia suorittaa ohjelmointitehtävä, kun taas yksin 

ohjelmoivilla meni keskimäärin 42 ohjelmoijaminuuttia. Tästä huolimatta ei pidä tehdä 

johtopäätöstä, että pariohjelmointi vie enemmän aikaa. Nosek ei sisällyttänyt debugaukseen 

käytettyä aikaa analyysiinsä ja pariohjelmoinnissa vianmääritys on usein nopeampaa. Nosek 

sai myös selville, että yksilöiden tuottama koodi on virhealttiimpaa kuin parien muodostama 

koodi. 

 

Lisää empiiristä näyttöä pariohjelmoinnin tehokkuudesta tarjoaa kokeellinen tutkimus, jonka 

Williams ja Kessler (Williams, L. & Kessler, 2000) suorittivat Utahin yliopistossa. Tässä 

tutkimuksessa 41 web-suunnittelun kurssille ilmoittautunutta ylemmän tason opiskelijaa 
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määrättiin satunnaisesti suorittamaan neljä ohjelmointiprojektia joko itsenäisesti tai 

pareittain. Jokaisen ohjelmointisyklin aikana 13 yksinohjelmoijaa suorittivat yhden 

ohjelmointitehtävän, kun taas 14 ohjelmointiparia suorittivat kaksi. Kaikkien neljän syklin 

aikana yhteistyötä tekevillä pareilla oli keskimäärin 15 prosenttia vähemmän virheitä 

ohjelmissaan kuin yksilöillä. Ero virheiden määrissä oli tilastollisesti merkitsevä (p<.05) 

kaikille muille, paitsi ensimmäiselle syklille. Lisäksi yhteistyötä tekevät parit käyttivät 

keskimäärin 15 prosenttia vähemmän aikaa kahden projektin suorittamiseen kuin mitä yksin 

ohjelmoivat käyttivät yhden suorittamiseen. Tämä viittaa siihen, että pariohjelmointi on 40–

50 prosenttia nopeampaa kuin yksin ohjelmoiminen. Sen lisäksi, että pariohjelmointi tuottaa 

virheettömämpää koodia, pariohjelmointi näyttää lisäävän ohjelmoijien tyytyväisyyttä ja 

luottamusta.  
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3 Kisälliopetus 

Kisällin käsitettä hyödynnetään erityisesti kognitiivisen kisälliopetuksen eli oppipoikamallin 

lähestymistavassa. Kisällioppimiseen viitataan menetelmänä, jossa vanhempi opettaja tai 

mestari opettaa tietoja ja taitoja nuoremmalle ja kokemattomammalle oppijalle tai 

oppipojalle, eli kisällille. (Black, 2006) Myös mentorin, valmentajan ja tutorin käsitteitä on 

käytetty kuvaamaan ohjauksen erilaisia rooleja. Kaikkia termejä on käytetty sekä 

teoreettisissa yhteyksissä että arkipuheessa viittaamaan ihmiseen, jolla on erityinen 

ohjauksellinen rooli, vaikka tarjottava tuki voi olla erilaista käytännön tasolla, 

menetelmällisesti ja myös pedagogisista lähtökohdista tarkasteltuna. (Dennen, 2004)  

 

Tässä tutkimuksessa on päädytty käyttämään kisällin käsitettä, sillä se on vakiintunut termi 

tietojenkäsittelytieteen ohjelmoinnin opetuksessa. Kisällillä viitataan tässä kontekstissa 

ohjaajina toimiviin opiskelijoihin, jotka ovat ns. oppipoikia suhteessa kurssilla toimiviin 

opettajiin. 

 

Kisälliopetusta ei voi tarkastella ilman sosiokulttuurisen oppimisen teoriaan sekä etenkin 

oikea-aikaisen tuen ja lähikehityksen vyöhykkeen periaatteisiin tutustumista. Nämä ovat 

ikään kuin kisälliopetuksen kivijalkoja, joiden ymmärtäminen on oleellista ilmiön 

ymmärtämiseksi. 

 

3.1 Lähikehityksen vyöhyke ja oikea-aikainen tukeminen (scaffolding) 

Kollaboratiivisen oppimisen tutkimus pohjautuu kahteen eri tutkimustraditioon: yhtäältä 

Vygotskyn sosiokulttuurisen oppimisen teoriaan ja toisaalta piagetilaiseen tai neo-

piagetilaiseen suuntaukseen. Niillä on tiettyjä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. 

Lähikehityksen vyöhyke perustuu Vygotskyn oletukseen, että kognitiivinen kehitys 

aktivoituu, kun oppijoiden välille muodostuu jaettu ymmärrys, ja sosiaalisessa 

vuorovaikutustilanteessa taitavampi osapuoli tukee taidoiltaan ja tiedoiltaan aloittelevaa 

osapuolta. Lähikehityksen vyöhyke viittaa oppimisen eri lähtökohtiin eri tilanteissa: yksin 

ilman sosiaalista tukea oppija ei kykene niin merkittäviin suorituksiin, kun taas asiantuntevan 

ohjauksen avulla yksilö voi yltää oppimisessa parempaan lopputulokseen. Ekspertti–noviisi  

-asetelma auttaa aloittelevaa oppijaa saavuttamaan laajempaa tietämystä ja nostamaan 

kehitystasoaan, kun vuorovaikutus tapahtuu noviisin lähikehityksen vyöhykkeellä. (Fawcett 

& Garton, 2005) 
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Vygotskyn ohella myös Piagetin oppimiskäsitys pohjautuu ajatukseen, että ajattelu- ja 

oppimisprosessi etenee vertaisvuorovaikutuksessa. Piaget’n ja Vygotskyn teoriat ovat todella 

laajoja ja moniulotteisia, ja kollaboratiivisen vertaisoppimisen periaatteet ovat yksi osa 

laajempaa kokonaisuutta. Vaikka näissä teorioissa on eriäviä käsityksiä oppijan ja 

oppimiskontekstin luonteesta, niissä on myös tiettyjä yhtäläisyyksiä. Molempia viitekehyksiä 

yhdistää ajatus siitä, että vertaisoppiminen edellyttää kielellistä ja sosiaalista vuorovaikutusta 

– Piaget korostaa vuorovaikutustilanteen aiheuttaman kognitiivisen konfliktin merkitystä sekä 

samalla tiedollisella tasolla olevaa vertaisvuorovaikutusta, ja Vygotsky taitavamman oppijan 

ja aloittelevan oppijan välistä vuorovaikutusta. Yhtä kaikki tietojen rakentaminen, arviointi, 

ymmärryksen muodostuminen ja omien käsitysten uudelleen organisointi edellyttävät 

vertaisoppimisen asetelmaa. (Fawcett & Garton, 2005); (Tudge & Rogoff, 1999) 

 

Sekä Piaget’n että Vygotskyn teorioissa on se lähtöoletus, että oppiminen edellyttää aktiivista 

osallistumista, projektiin sitoutumista sekä kielellistä kommunikaatiota, johon kuuluu 

asioiden perustelu, ilmiöiden selittäminen ja varmentaminen. Keskustelut ovat avainasemassa 

ja niiden avulla oppijalle tarjoutuu mahdollisuus tunnistaa tietojen välisiä 

epäjohdonmukaisuuksia, täydentää omia tietomallejaan ja omaa ymmärrystään, jäsentää 

ajatuksiaan, vahvistaa uusien tietojen liittymistä aiemmin opittuun, korjata mahdollisia 

väärinymmärryksiä sekä kehittää tiedon soveltamista ja sen käyttöä osana ongelmanratkaisua. 

(Fawcett & Garton, 2005) 

 

Vygotskyn ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä sekä siihen kiinteästi kuuluvasta 

sosiokulttuurisesta kehitysteoriasta ovat yhteydessä sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen. 

Myös sosiaalisen konstruktionismin näkemykset todellisuuden rakentumisesta toimivat 

sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen taustalla. Tausta-ajatuksena on, että yksilön oppiminen 

ja oppimisen taustalla oleva tiedon rakentaminen tapahtuvat kielellisen toiminnan 

seurauksena sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Oppiminen on ikään kuin yksilön 

kasvamista prosessinomaisesti osaksi ympäröivää yhteisöä, ympäristöä ja kulttuuria. Yhdessä 

käydyt keskustelut ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi yksilön ajatteluun ja 

oppimiseen ja määrittävät yksilötason oppimista ja osaamista. (Tynjälä, 1999); (Gibbons, 

2002) 
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Anderson ja Gegg-Harrison (Anderson & Gegg-Harrison, 2013) uskovat, että oppiminen 

tapahtuu optimaalisesti, kun opiskelumateriaali on opiskelijan kognitiivisten kykyjen sisällä, 

se on esitetty ymmärrettävästi ja sitä sovelletaan tavalla, joka on heille relevantti ja 

mielenkiintoinen. Toisin sanoen opiskelijalle täytyy tarjota kiinnostava ympäristö, joka 

motivoi heitä, ja ohjaajien tulee käyttää käsitteitä, jotka opiskelija ymmärtää. Optimaalisen ja 

tehokkaan oppimisen alue sijaitsee opiskelijoiden lähikehityksen vyöhykkeen ja 

mukavuusalueen risteyskohdassa, joka sisältää opiskelijaa kiinnostavia ja turvallisia käsitteitä 

ja aiheita, ja jotka on esitetty heille tutulla tavalla. Tämä idea on esitetty kuvassa 2 ns. 

lähikehityksen vyöhykkeen mukavuusalueena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Lähikehityksen vyöhykkeen mukavuusalue (Anderson & Gegg-Harrison, 2013). 

 

Lähikehityksen vyöhykkeen mukavuusalue on ajatuksellisesti lähellä oppimisen 

tilannesidonnaisuutta ja autenttista oppimista (situated learning ja authentic learning). 

Käsitteellinen tieto on helpompi sisäistää, kun tarjotaan konteksti ja etenkin kun konteksti on 

integroitu jokapäiväisen elämän toimintaan. On tärkeää huomioida, että oppimiskonteksti 

vaikuttaa oppimisprosessissa syntyvään tietoon. Liittämällä ongelmat opiskelijoiden omaan 

elämään tapahtuu autenttista oppimista. (Anderson & Gegg-Harrison, 2013) 

 

Lähikehityksen vyöhykkeen yhteydessä viitataan usein käsitteeseen scaffolding, joka voidaan 

määritellä oppimisen oikea-aikaiseksi tukemiseksi. Oikea-aikainen tukeminen ja siihen 

pohjautuvat opetus- ja oppimismenetelmät tarjoavat yksilöllistä ohjausta lähikehityksen 

vyöhykkeen ajatuksen mukaisesti. Opettaja, tutor, asiantuntija tai osaavampi vertainen ohjaa 

ja tukee aloittelevaa tai muuten kokemattomampaa oppijaa niin, että tämä saavuttaa 

  
Lähikehityksen 
vyöhykkeen 
mukavuusalue 

Mukavuusalue 
Lähikehityksen 
vyöhyke 
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oppimistavoitteet, kehittää ajattelumallejaan ja pääsee eteenpäin oppimisprosessissa. Yksin 

oppija ei voi saavuttaa tällaista oppimisen tasoa. Oikea-aikaista tukea tarjotaan oppijalle 

tilapäisenä ratkaisuna – oppijan taitojen karttuessa tuen merkitys vähenee vähitellen, kunnes 

oppijan kognitiiviset taidot karttuvat ja hän kykenee suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti. 

(Gibbons, 2002); (Van Der Stuyf, Rachel R, 2002); (Holton & Clarke, 2006) 

 

3.2 Kognitiivinen kisällioppiminen 

Kognitiivinen kisällioppiminen (cognitive apprenticeship) perustuu muinaiseen malliin 

kisällioppimisesta, jossa tietoa ja taitoa välitettiin vanhemmalta mestarilta nuorelle 

oppipojalle. Tässä menetelmässä käytetään monia perinteisen oppipoikaopetuksen 

opetusstrategioita, mutta painotetaan enemmän kognitiivisia taitoja fyysisten taitojen sijaan. 

Opetusmenetelmä keskittyy opettajan tarjoamaan ohjaukseen, jossa opettaja on käsiteltävän 

aiheen ekspertti. Ohjaajan läsnäolo harjoituksia tehtäessä on kognitiivisen kisällioppimisen 

lähtökohta. Aluksi opettaja toimii aktiivisessa roolissa osoittamalla ja havainnollistamalla 

käytännön esimerkkien avulla, miten erilaisia tehtäviä tehdään sekä pyrkimällä rakentamaan 

käsitteellisen kehyksen materiaalista. (Black, 2006) Sen jälkeen opettaja valmentaa 

opiskelijaa, joka yrittää soveltaa tekniikoita erilaisiin ongelmiin sekä kehittää korkeamman 

tason ongelmanratkaisutaitoja (Collins, Brown, & Holum, 1991). Avainidea on, että opettaja 

ei anna oikeita vastauksia, vaan pikemminkin houkuttelee opiskelijaa löytämään omat 

vastauksensa reflektoimalla opiskelijan omaa ongelmanratkaisukokemusta. Tämä opastettu 

osallistuminen auttaa opiskelijaa suorittamaan tehtävän, joka voisi olla itsenäisesti tehtynä 

liian vaikea tai monimutkainen. Kun opiskelijan asiantuntemus kasvaa, ohjaaja antaa yhä 

vähemmän apua. Oppiminen nähdään kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalisena 

prosessina, ja opetuksen tärkeänä osana pidetään keskusteluita ja vuorovaikutusta 

asiantuntijoiden ja opiskelijoiden välillä. (Black, 2006) 

 

Kognitiivisessa kisällioppimisessa ajattelu täytyy tietoisesti tuoda esiin tai näkyviin oli sitten 

kysymys lukemisesta, kirjoittamisesta tai ongelmanratkaisusta. Kognitiivisen 

kisällioppimisen alkuvaihe on mallintaminen, jossa ekspertti suorittaa tehtävän, jotta 

opiskelijat voivat tarkkailla ja rakentaa käsitteellisen mallin prosesseista, joita vaaditaan 

tehtävän tekemiseen. Kognitiivisesta näkökulmasta tämä edellyttää tehtävän suorittamiseen 

vaadittujen prosessien ja aktiviteettien sanallistamista. Ohjaajat kuvaavat, mitä he ajattelevat 

ja tekevät, miksi he tekevät ja miten he verbalisoivat ongelmanratkaisuaan. (Black, 2006) 
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Opiskelijan havainnoinnilla on keskeinen rooli käsitteellisen mallin kehittämisestä ennen 

kuin opiskelija alkaa itse yrittää tehtävää (Collins et al., 1991).  

 

Mallinnusvaiheen jälkeen valmentaminen ja oikea-aikainen tukeminen (scaffolding) ovat 

kaksi kriittistä kognitiivisen kisällioppimisen osatekijää. Valmentamisessa opettaja tarkkailee 

opiskelijoita, kun he suorittavat tehtäviä ja antavat opiskelijoille vinkkejä, palautetta, 

muistutuksia ja mallintamisen esimerkkejä. Tavoitteena on tuoda opiskelijan suorituskyky 

lähemmäksi asiantuntijan suoritusta. Valmennus voi auttaa ohjaamaan opiskelijan huomio 

johonkin aikaisemmin huomaamatta jääneeseen tehtävän osaan tai yksinkertaisesti 

muistuttamaan opiskelijaa joistakin tehtävän osa-alueista, jotka ovat tiedossa, mutta jotka on 

hetkellisesti unohdettu. Oikea-aikaisen tuen mukaisesti on myös tärkeää, että opettaja antaa 

opiskelijoille oikealle tasolle suhteutettua tukea juuri sopivaan aikaan. Tukea on hyvä olla 

tarjolla välittömästi, kun opiskelijat sitä tarvitsevat. Mikäli tukea joutuu odottamaan liian 

pitkään, eivätkä opiskelijat tuen puutteen takia pääse ongelmassa eteenpäin, heidän 

motivaationsa laskee herkästi. (Black, 2006) Opiskelijoiden oppimisen edetessä oikea-

aikaista tukea voidaan hiljalleen vähentää, kunnes opiskelija pystyy itse suoriutumaan 

tehtävistä (Collins et al. 1991). 

 

Kognitiivisen kisällioppimisen käyttö voi palvella opiskelijaa hyvin ohjelmointikursseilla. 

Ohjelmoinnin oppimisen vaikeus liittyy oikeanlaisten tekniikoiden soveltamiseen 

ohjelmointiongelman ratkaisemiseksi. On tärkeää pitää jonkin verran luentoja, joissa opettaja 

voi esitellä ohjelmointitekniikoiden takana olevat käsitteet ja näyttää esimerkkejä aiheeseen 

liittyvistä tehtävistä. Luennot eivät kuitenkaan toimi ainoana opetusmenetelmänä. Opiskelijan 

täytyy pystyä tarkkailemaan prosessia, miten ohjaaja aloittaa ohjelman rakentamisen, milloin 

käytetään erilaisia tekniikoita ja miten virhetilanteista selvitään. Virheillä tarkoitetaan mitä 

tahansa syntaksiin tai logiikkaan liittyviä virheitä. Syntaksivirheet ovat kirjoitus- tai 

kielioppivirheitä, jotka pohjautuvat jonkin ohjelmointikielen vaatimuksiin. Nämä ovat usein 

ilmeisiä ja ne voidaan korjata helposti. Loogiset virheet ovat virheitä lauseiden sekvenssissä 

ja niitä on vaikeampaa havaita. Syntaksivirheiden ja loogisten virheiden etsiminen 

ohjelmakoodista ei ole aina helppoa aloitteleville ohjelmoinnin opiskelijoille. Tämä taito 

vaatii harjoittelua ja kokemusta, jotta opiskelija oppii ymmärtämään, miten virheitä tulkitaan 

ja korjataan. (Black, 2006) 
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Yhteistyö opettajan kanssa auttaa opiskelijaa tunnistamaan yleiset syntaksiongelmat, jotta 

opiskelija voi kehittää tätä taitoa. Opettaja myös ohjaa opiskelijaa reflektoimaan 

koodisekvenssiään, jotta opiskelija ei pelkästään löydä virheitään, vaan pystyy myös 

muodostamaan vaihtoehtoisia tapoja kehittää koodia. Samoin opettaja valmentaa opiskelijaa 

pohtimaan ohjelmointiongelmaa ja korjaamaan sen opiskelijan omalla ratkaisulla. Ei ole yhtä 

tiettyä tapaa luoda tietokoneohjelmaa, vaan jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus löytää 

oma ainutlaatuinen ratkaisu jokaiseen ohjelmointitehtävään. (Black, 2006) 

 

3.3 Tehostettu kisällioppiminen 

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston ohjelmointikurssit järjestetään käyttäen 

tehostettua kisällioppimismenetelmää (extreme apprenticeship). Myös matematiikan 

laitoksella on hyödynnetty samaa menetelmää (Vikberg, Oinonen, & Rämö, 2015). 

Tietojenkäsittelytieteen puolella etenkin Vihavainen ym. (Vihavainen et al., 2011) ovat 

kuvanneet ja soveltaneet tätä menetelmää omassa opetuksessaan. Yksi tehostetun 

kisällioppimismenetelmän menestystekijöistä on se, että kaikki oppimiseen liittyvät toiminnot 

ovat mahdollisimman ”aitoja” ja työelämän tarpeet huomioivia. Ohjelmointia toisin sanoen 

tehdään työelämästä tutuilla työkaluilla, hyödyntäen hyviä ohjelmointitapoja ja käyttäen 

selkeää koodia. Kisällioppimismenetelmän lähtökohta on, että opiskelijoille annettujen 

ohjeiden tulee olla selkeitä ja vaaditulle työlle asetetut tavoitteet määritellään yksiselitteisesti. 

Opiskelijoiden olemassa olevaa tietoa pyritään aktivoimaan ja käyttämään tehokkaasti 

hyödyksi opintokokonaisuuden eri vaiheissa, ja etenkin kurssin alussa. Alkuvaiheessa 

tehdään helpompia tehtäviä, joiden avulla opiskelijoille luodaan onnistumisen kokemuksia ja 

pystyvyyden tunnetta. Itseluottamuksen lisäksi tämä mahdollistaa ohjelmointirutiinin 

rakentumisen ja auttaa opiskelijoita näkemään ohjelmoinnin laajempana ilmiönä kuin 

pelkkänä syntaksina. 

 

Onnistuminen kurssien alkuvaiheessa pohjautuu vahvasti pieniin ja yksinkertaisiin 

ohjelmointitehtäviin, jotka tukevat kurssispesifien oppimistavoitteiden ymmärtämistä. 

Esimerkiksi HY:n tietojenkäsittelytieteen osaston ensimmäisen ohjelmointikurssin 

ensimmäisellä viikolla opiskelijat harjoittelevat perus syöte- ja tulostustoimintoja, ja 

rakentavat ohjelmia yhteensä 30 harjoituksessa. Kun opiskelijat etenevät kurssilla, pienistä 

harjoituksista koostetaan isompia ohjelmia. Tällä tavoin havainnollistetaan, miten isompia 

ohjelmia rakennetaan askelittain. Tyypillisesti opiskelijat työstävät harjoituksia laskupajoissa, 
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joissa heidän oppimistaan tuetaan oikea-aikaisesti assistenttien avulla. Oikea-aikainen tuki on 

yksi tehostetun kisällioppimisen kulmakivistä. (Vihavainen, Vikberg, Luukkainen, & 

Kurhila, 2013) 

 

Vihavainen ym. (Vihavainen et al., 2011) kuvaavat, miten oikea-aikaisen tuen lisäksi ohjaajat 

arvioivat harjoituksia ja antavat palautetta opiskelijan käytännöistä ja 

ohjelmointisuunnitelmista. Tehostetun kisällioppimismenetelmän ydinperiaatteisiin kuuluu, 

että taito voidaan saavuttaa vain harjoittelemalla ja merkityksellisiä aktiviteetteja tekemällä. 

Opiskelijan ja ohjaajan välinen suhde perustuu jatkuvan palautteen periaatteeseen. Oppija 

tarvitsee varmistuksen siitä, että hän on etenemässä haluttuun suuntaan. Siksi ohjaajan täytyy 

olla tietoinen oppijan onnistumisesta ja haasteista koko kurssin ajan. Kurssin, opintojen ja 

oppimisen suhteen ei tehdä kompromisseja: ohjelmointitaitoa harjoitellaan, kunnes taito 

hallitaan. Ohjeistuksen lopullinen tavoite on, että opiskelija kasvaa oppipojasta kisälliksi ja 

vaiheittain mestariksi. HY:n tietojenkäsittelytieteen osastolla edellä kuvatut tehostetun 

kisällioppimisen periaatteet näkyvät erilaisina käytänteinä, jotka on otettu käyttöön 

ohjelmoinnin perus- ja jatkokursseilla. Luentojen hyöty ensisijaisena opetusmetodina on 

kyseenalaistettu. Luennoilla käsitellään relevantteja kurssin aiheita vain minimaalisesti ennen 

harjoitusten aloittamista. Harjoitukset aloitetaan varhain, heti kurssin ensimmäisen luennon 

jälkeen. Kurssin ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijat ratkovat jo useita helppoja 

harjoituksia. Tämä antaa kaikille opiskelijoille vahvan rutiinin koodin kirjoittamiseen sekä 

motivaatiota heti kurssin alkajaisiksi.  

 

Harjoituksia tehdään laskuharjoituksissa ohjaajien läsnä ollessa ja antaessa oikea-aikaista 

tukea. Aikaa tulee olla riittävästi, jotta harjoitukset saadaan tehtyä kisällien läsnä ollessa. 

Harjoitukset jaetaan pieniksi saavutettaviksi tehtäviksi. Pienet välitavoitteet takaavat sen, että 

opiskelijat voivat oikeasti nähdä oppimisessa tapahtuvat edistysaskeleet. Harjoitusten 

tekeminen on tärkeintä, ja ne ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Harjoituksia on melko 

paljon ja ne on rakennettu niin, että aiemmin opiskeltu sisältö toistuu seuraavissa tehtävissä. 

Harjoitukset tarjoavat selkeät suuntaviivat ja rakenteet siihen, miten tehtävä aloitetaan ja 

millä edellytyksillä tehtävä on suoritettu. Tehtäviä tehtäessä opiskelijoita rohkaistaan 

ottamaan selvää myös sellaisista asioista, joita ei erikseen ohjeisteta. (Vihavainen et al., 2011) 

 

Keskeisin oppimismenetelmä tehostetussa kisällioppimisessa on itse käytännön työ, jota 

opiskelijat tekevät. Tämä tarkoittaa, että harjoitukset ovat kaikkein oleellisin osa kurssia ja 
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niiden suunnittelu on vastuuopettajien tärkein tehtävä. Jokainen ohjeellinen tavoite kurssilla 

opetellaan työstämällä harjoituksia, jotka on suunniteltu auttamaan ymmärtämisen 

muodostumista. Harjoituksen ratkaiseminen ei yksinomaan riitä – opiskelijoiden täytyy yhtä 

lailla keskittyä sekä prosessiin että laatuun. Kurssiohjaajilta saatu apu auttaa opiskelijoita 

pääsemään tavoitteisiinsa, ja vastavuoroisesti opiskelijoiden ja ohjaajien kaksisuuntainen 

palaute antaa ohjaajille tarpeellista tietoa oppimisen etenemisestä ja tulevista harjoituksista. 

(Vihavainen et al., 2011) 
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4 Vertaisoppiminen  

Vertaisoppiminen ja vertaisohjaamisen erilaiset lähestymistavat ovat tämän tutkimuksen 

lähtökohta. Tässä luvussa esitellään vertaisoppimisen periaatteita ja hyötyjä yleisellä tasolla 

sekä vertaisohjatun tiimioppimisen teoreettista mallia. Vertaisohjatun tiimioppimisen 

perusajatus ohjaajina toimivista vertaisopiskelijoista on toiminnallisesti hyvin lähellä 

tehostetun kisälliopetuksen ideaa.  

 

4.1 Vertaisoppimisen ja vertaisohjauksen lähtökohtia 

Fawcettin ja Gartonin (Fawcett & Garton, 2005) mukaan vertaisoppiminen on oppimisen 

muoto, jossa oppijat toimivat yhteisönä ja oppivat toisiltaan. Tällainen oppiminen kehittää 

erityisesti osallistujien ongelmanratkaisutaitoja. Tyypillistä ja tarpeellista vertaisoppimiselle 

on osallistujien aktiivisuus, sitoutuminen oppimiseen sekä vuorovaikutus ja keskustelu 

oppimistilanteessa. Myös Quarstein ja Peterson (Quarstein & Peterson, 2001) korostavat, että 

vertaisoppimisessa opiskelijat oppivat yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opettaja ei 

välttämättä osallistu itse suoraan opetustilanteeseen tai hänen roolinsa on toimia ikään kuin 

oppimisen sparraajana. Vertaisoppimisen avulla on saavutettu useita myönteisiä vaikutuksia, 

kuten opiskelijoiden parempi keskittyminen oppimistilanteessa, kriittisen ajattelun, 

päättelykyvyn, metakognitiivisten ja syväoppimisen taitojen kehittyminen, 

oppimismotivaation ja itseluottamuksen lisääntyminen, akateemisten saavutusten ja 

oppimistulosten paraneminen, kyky soveltaa taitoja ja nähdä asioita uudesta näkökulmasta 

sekä opiskeluun liittyvän stressin väheneminen. Myös opiskelijoiden asennoituminen 

opiskeltavaa aihealuetta kohtaan on kohonnut vertaisoppimisen myötä, samoin kuin 

oppimistilanteissa vallitseva ilmapiiri, jonka opiskelijat ovat vertaisoppimisessa kokeneet 

usein kannustavaksi ja myönteiseksi. (Quarstein & Peterson, 2001) 

 

Vertaisoppimisen lähtökohtana pidetään sitä, että jokaisella osallistujalla on aiheen kannalta 

jotakin kiinnostavaa ja tarpeellista opetettavaa muille. Vertaisoppimisessa opettajan ja 

oppijan roolit hämärtyvät. Oppijat ovat yhdenvertaisessa ja vastavuoroisessa suhteessa 

toisiinsa ja oletus on, että kaikki oppivat toinen toisiltaan. Yksi konkreettinen esimerkki 

vertaisoppimistilanteesta on ryhmätyömenetelmiä hyödyntävä projekti, jossa opiskelijat 

luovat itse rakenteet oppimistilanteelle, asettavat yhdessä tavoitteet ja toimivat yhdessä niiden 

suuntaisesti, esittävät aiheen kannalta oleellisia kysymyksiä ja hakevat niihin vastauksia 

omista lähtökohdistaan. Reflektointi muiden kanssa on keskeinen osa oppimisprosessia: 
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opiskelijat hyödyntävät sekä omaa että muiden osaamista. Opettajan tehtävä ei ole niinkään 

tiedon jakaminen, vaan enemmänkin oppimisen ohjaaminen, tukeminen ja fasilitointi. Näin 

ajateltuna vertaisoppimisen lähtökohta on lähellä itseorganisoituvan ryhmän ja oppimisen 

määritelmää. (Conway, Poutanen, Parviainen, & Åberg, 2011) 

 
Toppingin (Topping, 2005) mukaan vertaisoppiminen voidaan määritellä tietojen ja taitojen 

hankkimiseksi samanarvoisten vertaisten välillä aktiivisen avustamisen ja tukemisen 

tuloksena. Vertaisoppimiseen osallistuu ihmisiä samanlaisista sosiaalisista ryhmistä, jotka 

eivät ole ammattimaisia opettajia. He auttavat toisiaan oppimaan ja oppivat muita 

opettaessaan itsekin. Topping (Topping, 1996) on kirjoittanut pedagogisen vertaisoppimisen 

menetelmän ohella myös vertaistutoroinnista, jolla viitataan vertaisohjaajina toimivien 

tutoreiden työskentelyyn. Toppingin mukaan vertaistutorointi voitiin määritellä aikaisemmin 

niin, että kykenevämmät opiskelijat auttavat aloittelevia opiskelijoita oppimaan yhteistyössä 

toimivissa pareissa tai ammattiopettajan huolellisesti järjestämissä pienissä ryhmissä. 

Vertaistutorointia koskeva kehitys ja tutkimus on edennyt viime vuosina nopeasti ja on 

todettu, että vertaistutorointi ei ole vain tiedon siirtoa osaavimmalta ja kokeneemmilta 

vähemmän kokeneemmille, vaan pikemminkin niin, että samankaltaisista sosiaalisista 

ryhmittymistä tulevat ihmiset auttavat toisiaan oppimaan ja oppivat samalla itse opettamalla. 

Lähtökohtaisesti vertaistutorit eivät ole ammattiopettajia. 

 

Aiemmat käsitykset vertaisoppimisesta pitivät vertaisohjaajaa opettajan korvaajana 

lineaarisessa mallissa, jossa tietoa siirrettiin opettajalta vertaisohjaajalle ja tältä oppijalle. 

Tuolloin oletettiin, että parhaat vertaisohjaajat valikoituivat opinnoissaan parhaiten 

pärjäävien opiskelijoiden joukosta. Kykyjen ja kiinnostuksen tasojen erot tällaisessa 

tilanteessa saattoivat kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa auttaja itse turhautui, eikä hyötynyt 

opetustilanteesta. Viime aikoina on todettu, että vuorovaikutus vertaisopettamisessa on 

laadullisesti erilaista kuin ammattiopettajan ja opiskelijan välillä. Vertaisopettamiseen liittyy 

sellaisia etuja ja haasteita, joita perinteisessä opettaja–oppija-asetelmassa ei ilmene. 

Vertaisopettajat ovat yleensä opiskelijoita, joilla on vähemmän akateemista tietoa kuin 

yliopiston vakituisilla opettajilla. Heillä ei myöskään tyypillisesti ole aiempaa 

opetuskokemusta. Näistä puutteista huolimatta vertaisoppimisessa on havaittu merkittäviä 

etuja perinteiseen opetukseen verrattuna. (Benè & Bergus, 2014) 
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Vertaisopetusta on kuvattu kolmella eri ulottuvuudella: kronologinen läheisyys 

(vertaisopettajan ja oppijan tietojen ja taitojen eroavaisuudet), ryhmän koko (yksi vs. monta 

vertaista) ja opetuskohtaamisen muodollisuus. Vertaisopetuksessa on pidetty tärkeänä, että 

käytetään auttajia, joiden kyvyt ovat lähempänä autettavia, jolloin kummankin on mahdollista 

löytää kognitiivisia haasteita yhteisessä tekemisessä. Auttajan on tarkoitus ”oppia 

opettamalla” ja olla samalla läheinen ja uskottava roolimalli. (Ten Cate & Durning, 2007) 

Topping (Topping, 1996) viittaa hyötyihin, joita kertyy prosessin aikana sekä tutoreille eli 

ohjaajille että tutoroitaville eli ohjattaville. Vertaisoppimiselle ja -tutoroinnille on ominaista 

erityinen roolien ottaminen: jollakin on tutorin tehtävä, kun taas toiset ovat roolissaan 

tutoroitavina. Vertaistutorointi keskittyy yleensä paljolti opetussuunnitelman sisältöön. 

Projektien yhteydessä määritellään yleensä vuorovaikutuksen erilaiset tavoitteet, menetelmät 

ja käytänteet. Vuorovaikutusta voidaan ohjata hyödyntämällä strukturoituja materiaaleja, 

jotka vaikuttavat opiskelijan valintoihin. 

 

Vertaisoppimisen ja -opettamisen yhtenä muotona voidaan pitää vertaisarviointia. 

Vertaisarvioinnissa opiskelijat arvostelevat toisten opiskelijoiden työtä tai suoriutumista 

erilaisia arviointikriteerejä käyttämällä. Vertaisarviointi voi myös sisältää palautteen 

antamista toisille vertaisille. Kuten itsearvioinnissa, vertaisarvioinnissa voidaan myös antaa 

arvosanoja. Arvosanoja voidaan myös käyttää muodollisessa arvosanan antamisessa. 

Useimmille vertaisarvioinnin harjoittajalle päätavoitteena on parantaa oppimisen tuloksia. 

(Falchikov, 2001) 

 

4.2 Vertaisohjattu tiimioppiminen 

Vertaisohjattu tiimioppiminen (PLTL eli peer-led team learning) perustuu ajatukseen, että 

opiskelijat eri vuosikursseilta jaetaan ryhmiin tai tiimeihin, jotka tapaavat säännöllisesti 

käsittelemään kurssin aihetta ja ratkaisemaan yhdessä ongelmia. Jokaisessa ryhmässä on 

vetäjä, joka on hiljattain kurssin suorittanut opiskelija. Heidän tehtävänään on auttaa tiimeissä 

toisia opiskelijoita samaisen kurssin suorittamisessa. Vetäjät valitaan paitsi taitojen ja 

osaamisen myös ohjaamisominaisuuksien perusteella. Tapaamiset perustuvat keskusteluihin, 

väittelyihin, ajatusten vaihtoon, kysymysten esittämiseen sekä ongelmanratkaisuun. 

Vertaisohjatun tiimioppimisen perusidea vertaisohjauksesta ja sen avulla saavutettavista 

paremmista oppimistuloksista pohjautuu lähikehityksen vyöhykkeen lähtökohtiin. 

Keskusteluiden ja erilaisten näkemysten on huomattu edistävän opiskelijoiden ajattelumallien 
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ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Menetelmää on kehitetty erityisesti luonnontieteiden, 

matematiikan, kemian, insinööritieteiden ja tietojenkäsittelytieteen opetuksessa. Alun alkaen 

tarkoituksena oli lisätä heikommin menestyvien opiskelijoiden menestymistä ja 

kurssisuorituksia, ja tässä onkin saavutettu menetelmän avulla hyviä tuloksia. (Cracolice & 

Deming, 2001) 

 

Menetelmän avulla saavutettavat hyödyt ovat riippuvaisia kurssin toteutustavasta. 

Vertaisohjatun tiimioppimisen täytyy olla olennainen osa kurssia. Vertaisohjatun 

tiimioppimisen onnistumisen edellytyksenä pidetään sitä, että kurssin organisointitapa tukee 

oppimista, ja opetusjärjestelyissä huomioidaan mm. ryhmien koko, oppimisympäristö ja 

ohjausresurssit. Ryhmien kokoontumiset ja työpajat ovat olennainen osa kurssia. 

Vertaistiimien vetäjien on saatava ohjausta ja koulutusta ohjaajana toimimiseen, sillä nämä 

taidot eivät muodostu itsestään. Menetelmän toteutus ei voi olla vertaisohjaajien varassa, 

vaan yliopiston, tiedekunnan tai osaston täytyy sitoutua ja osallistua menetelmän 

käyttöönottoon ja arviointiin. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että yliopisto huomioi 

menetelmän käytön ja sitoo sen osaksi organisaatiota ja institutionaalisia rakenteita. Kurssin 

opettaja osallistuu aktiivisesti kurssin ja ryhmien seuraamiseen. Kurssimateriaalit 

suunnitellaan siten, että ne kannustavat aktiiviseen oppimiseen, ovat sopivan haastavia ja 

edistävät tiimien työskentelyä ja yhteisöllisyyttä. Myös tiimien toimintaan täytyy luoda 

selkeitä pelisääntöjä ja käytänteitä, esim. työskentelytilaan sekä keskusteluiden kulkuun ja 

äänenkäyttöön liittyen. (Cracolice & Deming, 2001); (Tien et al., 2002) 

 

Oppilaitoksen ja tiimejä ohjaavien opiskelijoiden tehtävä on luoda oppimista tukeva 

ympäristö. Vertaisohjattujen tiimien tärkeä tavoite on sosiaalisen kommunikaation, 

vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisuuden edistäminen. Tiimiohjaajien tulee toimia 

kannustavana esimerkkinä ja mahdollistaa kaikkien ryhmäläisten osallistuminen 

keskusteluun. Malli tähtää opiskelijoiden positiiviseen keskinäiseen riippuvuuteen, eli siihen, 

että jokaisella ryhmän jäsenellä on henkilökohtainen panos ryhmän työskentelyyn ja 

menestykseen. Kasvokkain tapahtuvalla vuorovaikutuksella ajatellaan olevan tärkeä rooli. 

Toimiva vuorovaikutus on seurausta siitä, että opiskelijat jakavat ideoita ja tuovat yhdessä 

työskentelemällä esiin parhaita puolia toisistaan. Yhteisöllinen oppiminen ohjaa opiskelijoita 

miettimään, miten he työskentelevät yhdessä ja osana ryhmää. Ryhmäprosessointi kannustaa 

opiskelijoita reflektoimaan, kuinka hyvin he ovat saavuttamassa tavoitteitaan ja kuinka hyvin 

ryhmä toimii. (Tien et al., 2002) 
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5 Tutkimuskysymykset, tutkimusaineisto sekä -menetelmät 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tarkastelen tutkimuksessani vertaisoppimista kolmesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin 

tarkoituksena on selvittää, millaisia kokemuksia ja odotuksia kurssille osallistuvilla 

opiskelijoilla on vertaisoppimisen käytännön toteutustavoista. Toisaalta tavoitteena on 

kartoittaa ohjaajina toimivien kisällien ajatuksia ja kokemuksia sekä erityisesti sitä, mitä 

hyötyjä vertaisohjaajana toimiminen on tuonut heille. Tutkimuksen kolmas näkökulma liittyy 

yliopiston ja tietojenkäsittelytieteen osaston rooliin ja siihen, miten tehostettu 

kisällioppimismenetelmä toimii käytännössä. 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pureudutaan kisällien kokemuksiin ja siihen, 

millaisia hyötyjä kisällit ovat kokeneet saaneensa ohjaamista. 

 

RQ1: Miten ohjaajina toimivat kisällit kokevat vertaisohjaamisen?  

 

Toisella tutkimuskysymyksellä pyritään selvittämään, millä tavoin vertaisoppiminen on 

tukenut opiskelijoiden oppimista. 

 

RQ2: Miten opiskelijat kokevat vertaisoppimisen?  

 

Kolmas tutkimuskysymys keskittyy yliopiston ja osaston näkökulmaan ja siihen, miten 

vertaisoppiminen on toteutettu käytännössä.  

 

RQ3: Miten tietojenkäsittelytieteen osasto on onnistunut vertaisoppimisen mallin viemisessä 

käytäntöön? 

 

5.2 Aineiston kerääminen 

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston ohjelmointikurssit on järjestetty jo 

pidemmän aikaa niin, että oppiminen tapahtuu ennen kaikkea aktiivisesti tekemällä, eikä 

passiivisella tavalla, kuten luentoja seuraamalla. Oppimismahdollisuuksia tarjotaan 

työskentelemällä ohjelmointipajoissa, joissa tekemistä valvovat vertaisroolissa toimivat 

opetusassistentit. Assistentit ovat opiskelijoita, joiden tehtävänä on ohjata kurssia käyviä 
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muita opiskelijoita. Merkittävä osa, n. 20 prosenttia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoista 

toimii jossain vaiheessa opintoja opetusassistentteina ohjelmoinnin peruskursseilla. 

Assistentit ovat usein vasta toisen vuoden opiskelijoita. (Vihavainen et al., 2013) Toimiminen 

opetusassistenttina antaa opiskelijalle arvokasta kokemusta sekä teknisestä näkökulmasta että 

ihmisten välisestä kommunikaatiostakin. On tärkeää, että ohjelmointitaidoiltaan eri tasoiset 

opiskelijat pääsevät kommunikoimaan keskenään parhaista ohjelmointikäytännöistä. 

(Vihavainen et al., 2013) 

 

On todettu, että vertaisroolissa opiskelijan on helppo asettautua toisen opiskelijan asemaan ja 

nähdä tyypilliset ongelmakohdat, joita opiskelijat herkästi kohtaavat. Menetelmästä on saatu 

hyvää palautetta sekä ohjaajilta että opiskelijoilta. Yliopistolla on myös huomattu, että 

tehostettua kisällioppimista hyödyntävien kurssien läpimenoprosentti on parempi verrattuna 

aiempaan malliin, joka perustui luentoihin ja laskuharjoituksiin. Tässä tutkimuksessa haluttiin 

selvittää kisällien ja opiskelijoiden kokemuksia tehostetusta kisällioppimisesta. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksena loppuvuodesta 2019 sekä keväällä 2020. 

Kyselyt keskittyivät kahden eri kurssin vertaisoppimisen toteutukseen: ohjelmoinnin 

peruskurssiin sekä ohjelmoinnin jatkokurssiin. Kyselyt toteutettiin Google Formsin avulla. 

Käytännössä aineisto koostuu kolmesta kyselystä: kahdessa ensimmäisessä kyselyssä 

selvitettiin vertaisohjaajina toimivien opiskelijoiden eli kisällien näkemyksiä kurssista, 

kolmas kysely keskittyi kurssia käyvien opiskelijoiden kokemuksiin. Kyselyrungot löytyvät 

tutkimuksen liitteistä (Liite 1, Liite 2, Liite 3). Kaikista kyselyistä tiedotettiin ohjelmoinnin 

kurssien Telegram-kanavalla.  

 

Kyselyiden tavoitteena oli tavoittaa kattavasti sekä kisälleitä että opiskelijoita. Kaikki kyselyt 

sisälsivät monivalintakysymyksiä sekä avovastauksia. Enemmistö kysymyksistä perustui 

avovastauksiin. Kyselyt olivat auki useiden kuukausien ajan. Kisällikyselyihin tuli yhteensä 

48 vastausta. Opiskelijoiden kyselyyn vastasi yhteensä 1065 opiskelijaa.  
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Kysely Vastaajien määrä 

Ensimmäinen kisällikysely 10 

Toinen kisällikysely 38 

Opiskelijoiden kysely 1065 

YHTEENSÄ 1092 

 

Taulukko 1. Kyselyaineiston kuvaus. 

 

Kisälleille toteutettiin kaksi erillistä kyselyä, sillä ensimmäinen kysely ajoittui kurssien 

toteutuksen kannalta huonoon ajankohtaan juuri ennen joulua 2019. Kyselyyn tuli vain 10 

vastausta. Tässä kyselyssä hyödynnettiin lähinnä avovastauksia, joissa vastaajat saattoivat 

kertoa omin sanoin kokemuksistaan. Toinen kysely oli lähes saman sisältöinen, mutta se 

sisälsi enemmän monivalintakysymyksiä. Ensimmäisen kyselyn avovastauksia käytettiin 

toisen kyselyn monivalintakysymysten pohjana. Tavoitteena oli syventää ja tarkentaa 

ensimmäisessä kyselyssä saatuja vastauksia. Toinen kysely toteutettiin keväällä 2020. Vaikka 

näissä kyselyissä oli pitkälti samoja kysymyksiä, kyselyiden yhdistäminen ei ole mahdollista, 

sillä niiden kysymystyypit ovat niin erilaisia. Toisaalta tämä osoittautui analyysin kannalta 

arvokkaaksi, sillä avovastaukset ikään kuin täydentävät monivalintakysymyksistä saatuja 

vastauksia. 

 

Kyselyissä haluttiin selvittää sekä kisällien että opiskelijoiden kokemuksia 

vertaisoppimisesta. Kisälleiden kyselyssä kartoitettiin mm. ohjelmointitaustaa, 

kisällikokemuksen kestoa, motivaatiota toimia kisällinä, vertaisohjaamisen hyötyjä ja 

haasteita sekä sitä, miten ohjelmointipajojen ohjaaminen auttaa syventämään omaa 

ohjelmointiosaamista. Opiskelijoiden kyselyssä selvitettiin vastaajien kokemuksia kurssista, 

vertaisoppimisesta, ohjelmointipajojen hyödyistä, ohjelmoinnin oppimisen haasteista sekä 

vertaisohjaamisen ja pajaopetuksen kehittämiskohteista.  
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5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston laajuuden vuoksi jokainen kysely analysoitiin omana kokonaisuutenaan. 

Monivalintakysymykset käytiin ensin läpi yksitellen. Monivalintakysymykset ovat tarjonneet 

arvokasta tietoa vastaajien taustoista. Monivalintakysymysten vastauksista on annettu 

esimerkkejä tulososassa. 

 

Avovastausten ja vastaajien valtava määrä teki laadullisesta aineistosta monipuolisen ja 

runsaan. Pertti Alasuutari (Alasuutari, 2011) on verrannut laadullisen tutkimuksen analyysia 

arvoituksen ratkaisemiseen. Tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä tehdään tulkintoja ikään kuin 

johtolankojen, vihjeiden ja vinkkien pohjalta, joita löytyy paitsi tutkimusaineistosta myös 

kirjallisuudesta. Johtolankojen etsiminen, analysointi ja arvoituksen ratkaiseminen eivät 

tapahdu satunnaisesti, vaan tiettyä logiikkaa seuraten. Laadullisen tutkimuksen tutkija ikään 

kuin luo sääntöjä ja huomioi poikkeuksia, jotka erottuvat aineistomassasta. Aineiston 

luokittelu on yksi tärkeä menetelmä sääntöjen luomisessa, jotta arvoitus saadaan ratkaistua. 

Aineiston läpikäyminen etenee vaiheittain analyysista synteesiin. 

 

Avovastausten analysoinnissa hyödynnettiin ATLAS.ti-ohjelmistoa, jonka käyttö auttoi 

laajan kyselyaineiston läpikäymistä ja käsittelyä. ATLAS.ti-ohjelman idea on, että aineistosta 

havaitaan erilaisia luokkia tai koodeja sekä niiden välisiä yhteyksiä tai kategorioita. Näin 

laajan aineiston läpikäyminen olisi tuskin ollut mahdollista ilman toimivaa 

luokittelujärjestelmää.  

 

Luokittelu eteni ensin avoimena luokitteluna, eli aineiston läpikäynti alkoi aineistolähtöisesti, 

ja tarkoituksena oli muodostaa luokkia, jotka muodostavat itsenäisen kokonaisuutensa. Tämä 

vaihe oli siinä mielessä työläs, että tekstiin piti suhtautua avoimesti ja miettiä tarkkaan, mikä 

on sisällön kannalta merkittävää ja minkä tasoisia luokitteluita on järkevää tehdä. Luokat 

saattoivat olla yksittäisiä sanoja, lauseita tai kokonaisia vastauksia. Luokiteltavat asiat 

nimettiin erillisiksi luokiksi tai koodeiksi antamalla niille kuvaava nimi eli koodi. Sama sana, 

vastaus tai tekstipätkä voitiin luokitella useaankin eri luokkaan, mikäli se katsottiin 

tarpeelliseksi. Huomioitavaa on, että luokittelua eivät ohjanneet valmiiksi mietityt teemat tai 

teoreettiset oletukset, vaan koodien nimeäminen tapahtui puhtaasti vastaajien vastausten 

perusteella. Kun aineistoa oli hieman käynyt läpi, luokat alkoivat vähitellen hahmottua ja 
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toistua. Lukemisen myötä ymmärrys aineistosta kasvoi, ja jokaisen kysymyksen kohdalla 

luokkia täytyi muokata matkan varrella uudestaan sekä yhdistellä muihin luokkiin.  

 

Avoimen luokittelun tuloksena avokysymyksiin muodostui useita kymmeniä erillisiä luokkia. 

Avoimen luokittelun jälkeen näitä luokkia yhdisteltiin isommiksi kokonaisuuksiksi. 

Esimerkiksi opiskelijoiden ohjelmointitaustaa kartoittavassa kysymyksessä vastaajat kertoivat 

omin sanoin, mistä kaikista ohjelmointikielistä heillä oli aiempaa kokemusta. Maininnat 

näistä kielistä koodattiin ensin yksittäisiksi luokiksi (C#, C++, Java, PHP, Python jne.), mutta 

lopulta niistä muodostui yksi yhtenäinen kokonaisuus eli kategoria (kokemus eri 

ohjelmointikielistä). Vastaavasti opiskelijoiden omalla ajalla tapahtuvaa 

ohjelmointikokemuksen keräämistä kuvattiin ensin useilla eri luokilla (itseopiskelu, 

nettikurssit, harrastus, kokeilut, omat projektit, lapsuuden ohjelmointikokemukset jne.), mutta 

vähitellen näistä muodostui laajempi kategoria ”Omatoiminen oppiminen”. 

 

Olen poiminut kyselyaineistosta suoria lainauksia ja sijoittanut niitä tulosten raportoinnissa 

analyysin oheen. Lainauksilla olen pyrkinyt tarjoamaan lukijalle esimerkkejä vastaajien 

ajatuksista ja näkemyksistä. Lisäksi ajattelen, että lainaukset havainnollistavat aineistosta 

tehtyjä tulkintoja. Lainaukset toimivat ikään kuin merkkeinä aineiston luonteesta ja lisäävät 

lukijalle aineiston läpinäkyvyyttä. Lainauksia ei ole poimittu sattumanvaraisesti, vaan 

mahdollisimman kattavasti niin, että erilaiset näkökulmat tulevat esille. Kyselyaineisto on 

käyty läpi systemaattisesti ja koko analyysin ajan on kiinnitetty huomiota myös aineistossa 

esiintyviin poikkeaviin kohtiin. Tämä kaikki on huomioitu lainausten valinnassa. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

6.1 Vertaisoppiminen kisällien näkökulmasta 

6.1.1 Kisällien taustat 
 
Kyselyissä selvitettiin kisällien taustaa ja aiempaa ohjelmointikokemusta. Ensimmäiseen 

kisällikyselyyn vastanneet kisällit olivat 1.–3. vuosikurssin opiskelijoita. Toisessa 

kisällikyselyssä vastaajat jakautuivat tasapuolisemmin eri vuosikursseille. 

 

 

Kuva 3: Kisällien jakautuminen vuosikursseittain toisen kisällikyselyn perusteella. 

 

Kyselyn avovastauksessa tuli tosin esille, että jotkut vastaajat olivat toimineet kisälleinä 

aikaisemmin, osa jo vuosia aiemmin. He olivat omien sanojensa mukaan vastanneet 

kyselyssä sen vuosikurssin, jolloin he olivat olleet mukana kisällitoiminnassa. Toisin sanoen 

aineisto ei kuvaa pelkästään tämänhetkisten kurssien tilannetta. 

 

Joillekin vastaajille tämä oli ensimmäinen kurssi, jolla he toimivat kisälleinä, toiset olivat 

olleet jo kerran tai kaksi aiemmin kisälleinä. Yksi vastaaja kertoi, että hän oli toiminut 

kisällinä jo useilla kursseilla 1,5 vuoden ajan. 

 

Aiempaa ohjelmointitaustaa kysyttäessä yllättävän monella kisällillä ei ollut mitään 

aikaisempaa ohjelmointikokemusta ennen yliopisto-opintoja. Ensimmäisessä kyselyssä 

10,50%

26,30%

5,30%

10,50%
13,20%

34,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

1. 2. 3. 4. 5. 6+

Minkä vuosikurssin opiskelija olet?
38 vastaajaa



34 
 

käytännössä kaikki kymmenen vastaajaa ilmoittivat, että heillä ei ollut mitään aiempaa 

ohjelmointikokemusta tai sitä oli vain hyvin vähän. Toisessa kyselyssä vastaajia oli 38 ja 

joukosta löytyi myös niitä, jotka pitivät ohjelmointia harrastuksenaan tai jotka olivat 

suorittaneet ohjelmoinnin kursseja tai saaneet ohjelmoinnista kokemusta työelämässä. 

 

 

Kuva 4. Kisällien aiempi ohjelmointikokemus ennen yliopisto-opintoja. 

 

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että kisällien taustat ovat hyvin moninaisia. Toisilla on hyvin 

vahva ohjelmointitausta, kun taas monet eivät ole ennen yliopisto-opintoja ohjelmoineet 

käytännössä lainkaan. 

 

6.1.2 Kisällien kokemukset vertaisoppimisesta 
 

Kyselyissä tiedusteltiin, miksi vastaajat ovat alun perin halunneet ryhtyä opettajakisälleiksi. 

Vastauksissa tuli esille useita eri näkökulmia, jotka liittyivät kisällien henkilökohtaisiin 

motiiveihin. Ensinnäkin muutama vastaaja kertoi, että heillä on aidosti halu auttaa muita 

opiskelijoita. Heidän mielestään on mukava nähdä, kun opiskelijat oppivat ja pystyvät 

ohjauksen ansiosta ratkaisemaan vaativia tehtäviä. Kisällit totesivat, että on palkitsevaa nähdä 

heti, kun ohjattava ymmärtää jonkin tehtävän perinpohjaisesti: ”välähtämisen seuraaminen” 

totesi yksi kisälli kysymykseen, että mitä positiivista ohjaamisessa on ollut. Kisällit kertoivat 

myös siitä, että ohjaus tarjosi heille jaettuja onnistumisen kokemuksia. Muiden oppimisen 

seuraaminen oli jo itsessään palkitsevaa ja innostavaa. 
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Yksi vastaaja mainitsi, että hän haluaa olla mukana auttamassa muita, niin kuin olisi toivonut 

itseään autettavan joskus aikanaan omissa aiemmissa opinnoissa. On mahdollista, että 

kisälleillä on itsellään sellaisia kokemuksia, että he ovat jääneet opinnoissaan ilman riittävää 

tukea, ja nyt he haluavat olla mukana kehittämässä mallia, jossa vertaistukea tarjotaan 

enemmän. Vastausten perusteella voi myös huomata, että kisällit ovat omasta mielestään 

kehittyneet kisällikokemuksen myötä muiden auttamisessa.  

 

Kisällit tuntuivat nauttivan opettamisesta ja ohjaamisesta. ”On kiva olla avuksi!”, totesi yksi 

kisälli. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että monet kisällit ovat kiinnostuneita 

toimimaan ohjaajan ja opettajan roolissa myös jatkossa. Yksi vastaaja mainitsi, että hän 

pyrkii seuraavaksi assariksi ja on tietoisesti hakeutunut tähän tehtävään kokemusta ja 

osaamista saadakseen. Kisällit myös kokivat, että he olivat kehittyneet opettajina ja oppineet 

opettamisen taitoja. Tuntuu siltä, että kisällit ovat lähtökohtaisesti hyvin sitoutuneita 

tehtäväänsä. He ovat aidosti innostuneita opetustehtävästä, haluavat kehittyä opettajina sekä 

ovat valmiita panostamaan toimintamallin ja koko osaston opetuksen kehittämiseen. Yksi 

vastaaja kertoi, että hän myös tarvitsee yliopistolta tukea kisällinä toimimiseen ja tehtävässä 

kasvamiseen, jotta hänellä on mahdollisuus kehittyä opetustehtävässä. 

 

Yksi vastaaja kertoi avovastauksessa osuvasti pajaohjauksen konseptista ja hyödyistä. Hän 

toivoo, että pajat saisivat paremman vastaanoton opiskelijoissa ja niitä hyödynnettäisiin 

enemmän. Vastaaja korosti nimenomaan opintojen yhteisöllisyyden merkitystä. Toinen 

vastaaja kertoi kuuluvansa kisällikokemuksen myötä tiiviimmin kampukselle ja osaksi 

opiskelijayhteisöä. 

”Pajaohjaus on mahtavaa ja toivottavasti sitä saadaan kehitettyä vielä eteenpäin ja 
saataisiin se suositummaksi. Se luo mahdollisuuden yhteisölliseen opiskeluun jota ei 
minusta voi olla koskaan liikaa. Pajat antavat myös mukavan sosiaalisen tilan puhua 
kurssista ja miks ei muustakin opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kanssa.” 
 
”Kisällinä toimiminen oli todella antoisa kokemus! Yksi tärkeä osa sitä minulle oli 
myös se, että pääsin paremmin osaksi opiskelijayhteisöä ja tunsin kuuluvani 
kampukselle, mitkä eivät ole itsestäänselviä asioita jo varttuneemmalle 
aikuisopiskelijalle.” 

 

Jälkimmäisessä kisällikyselyssä kysyttiin, miten kisällit kokevat väittämän, että heistä on 

tullut taitavampia opettajaryhmän jäseninä. Kaikki vastaajat kokivat hyvin voimakkaasti, että 

he ovat kehittyneet tässä asiassa. Yli kolme neljännestä arvioivat asteikolla 1–5, että he olivat 

kokemuksen myötä taitavampia opettajaryhmän jäseniä antaen luvuksi 4 tai jopa 5. Vastaajat 
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myös kokivat voimakkaasti, että he olivat kehittyneet ohjaajina ja mentoreina. Toisessa 

kyselyssä tiedusteltiin asiaa, ja valtaosa vastaajista arvioi olevansa ohjauskokemuksen myötä 

huomattavasti osaavampia ohjaajia. 

 

 

Kuva 5. Kisällien käsitykset ohjauskokemuksen vaikutuksesta kykyyn toimia ohjaajana ja mentorina. 

 

Toisessa kyselyssä tiedusteltiin monivalintakysymyksellä, mitä uutta kisällinä toimiminen on 

opettanut. Vastaajat nostivat kaikki kolme vaihtoehtoa yhtä tärkeiksi. Paria vastaajaa lukuun 

ottamatta kaikki pitivät hyvin tärkeinä sekä toisten auttamista (90 % vastaajista), 

ohjelmoinnin osaamista (90 vastaajista) ja opettamisen taitoja (90 % vastaajista). Tuntuu 

siltä, että kisällit arvostivat suuresti tehtävästä saamaansa kokemusta. Ohjaamisen positiivisia 

puolia kysyttäessä vastaajat nostivat esille erityisesti toisten auttamisen ja 

oppimiskokemukset. 

 

Vastaajat kertoivat, että koko kisälliohjaamisen konsepti tuntui mielekkäältä ja he halusivat 

olla mukana kehittämässä tällaista toimintaa. He myös hakivat uusia kokemuksia. Yksi 

vastaaja esimerkiksi kertoi, että tämä oli hänelle täysin uusi kokemus, eikä hän ollut tehnyt 

aiemmin mitään vastaavaa. Ohjauksesta saatuja opintopisteitä pidettiin pääsääntöisesti 

riittävinä: 85 % vastaajista kertoi, että he olivat työmäärään suhteutettuna tyytyväisiä 

opintopisteinä saatuun kompensaatioon. Yksi vastaaja mainitsi tosin avovastauksessa, että 

opintopisteet kattavat hyvin työmäärän, mikäli pitäytyy vain allokoidussa pajaohjauksessa, 

eikä käytä juurikaan aikaa Telegram-ohjaukseen omalla ajalla. Telegram-ohjaukseen saa 

helposti menemään aikaa huomattavasti enemmän kuin pajaohjaukseen. 

 

Vastaajat kertoivat myös, että he uskoivat heillä olevan sellaisia ominaisuuksia, joita 

tarvitaan kisällinä toimimisessa. He esimerkiksi mainitsivat, että heillä on kyky selittää 
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asioita selkeästi, asettua muiden opiskelijoiden asemaan sekä sanallistaa vaikeita 

ohjelmointiongelmia. Kisällit kokivat olevansa empaattisia ja valmiita auttamaan muita. Yksi 

tärkeäksi koettu taito oli se, että kisälli osaa ymmärtää opiskelijoiden erilaisia taustoja, 

erilaisia tapoja lähestyä ohjelmointiongelmia ja yksittäisten opiskelijoiden tuen tarpeita. 

Heidän täytyy osata myös tunnistaa tyypillisiä ongelmia, joita opiskelijat kohtaavat. Tässä 

tehtävässä auttoi muun muassa kyky esittää opiskelijoille juuri oikealla hetkellä relevantteja 

kysymyksiä, joilla kisälli pääsee selville ongelman ytimestä ja sen jälkeen pystyy tukemaan 

opiskelijaa oikea-aikaisesti, jotta opiskelija itse pystyy suoriutumaan tehtävästä.  

”Koen, että pystyn selittämään välillä vaikeitakin asioita ymmärrettävällä, ja juuri 
kyseisen oppijan tiedot huomioon ottavalla tavalla. Koen myös, että olen helposti 
lähestyttävä ja empaattinen ihminen ja tämän koen auttavan ohjaamisessa.” 
 
”On saanut uusia näkökulmia siihen, miten erilaiset ihmiset hahmottavat ohjelmointia, 
ja esimerkiksi että millaisilla kysymyksillä pääsee selville siitä, mitä opiskelija on 
ajatellut ja missä kohtaa virhe tulee.” 
 
”Antanut mahdollisuuden kurkistaa muiden ihmisten tapaan hahmottaa asioita heidän 
opetellessaan ohjelmoimaan ja sitä kautta tarjonnut mahdollisuuksia oppia kuinka eri 
tavalla eri ihmiset voivat lähestyä samaa pulmaa.” 
 

Edellä mainitut tekijät ovat äärimmäisen tärkeitä kisällin tehtävässä onnistumiseksi. Muiden 

opiskelijoiden asemaan asettuminen on hyvin keskeinen taito. Opiskelijoiden näkökulmasta 

on tärkeää, että ohjaamassa on henkilö, joka on hiljattain itse suorittanut saman tai vastaavan 

kurssin. Tässä tapauksessa kurssilla kohdatut tyypilliset haasteet ja ongelmatilanteet ovat 

vielä tuoreessa muistissa.  

 

Kisällien kokemukset ja ajatukset heijastelevat hyvin oikea-aikaisen tuen (scaffolding) 

periaatteita. Vastauksia ongelmiin ei anneta suoraan, vaan opiskelijoille tarjotaan juuri sen 

verran tukea ja ohjausta, että he pääsevät jossain tietyssä ongelmassa – tässä tapauksessa 

ohjelmointiongelmassa – eteenpäin. 

 

Oikea-aikainen ohjaaminen on kisällin tärkeä taito. Se on myös haastavaa, sillä kisällin täytyy 

osata antaa juuri sen verran tietoa, että opiskelija pääsee tehtävässä eteenpäin. Kisällin täytyy 

tavallaan osata tasapainoilla riittävän ja liiallisen ohjaamisen välissä. Tukea täytyy antaa juuri 

sopivasti, jotta opiskelija osaa lähteä selvittämään ongelmaa ja keksii lopulta itse ratkaisun. 

Valmiita vastauksia ei saa antaa, vaan enemmänkin pieniä vinkkejä tai johtolankoja. Yksi 

vastaaja kertoi näin, kun häneltä kysyttiin ohjaamisen positiivisia puolia. 
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”Toisten auttaminen. Ongelman ratkaisu siinä mielessä, että miten auttaa toista ilman, 
että antaa vastauksia.” 
 

Vastauksista voi päätellä, että kisällit kokevat todella tärkeäksi, että toisten auttamiseen 

liittyy läsnä oleminen sekä opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen tukeminen, jotta he 

kykenevät laajentamaan omaa osaamistaan ja ottamaan vastuuta oppimisestaan. Nämä kaikki 

ovat tärkeitä elementtejä lähikehityksen vyöhykkeen käsitteessä, jonka perusajatus on, että 

ohjattava kykenee parhaimpaansa, kun hänellä on vierellä vertaisohjaaja, jolla on kyky tukea 

ongelmanratkaisua. Vertaisoppimisen asetelma auttaa ohjattavaa saavuttamaan omat 

oppimistavoitteensa, laajentamaan osaamistaan sekä nostamaan kehitystasoaan. Kyselyn 

perusteella kisällit ovat sisäistäneet tämän ajatuksen hienosti. 

 

Kyselyn perusteella kisällit kokevat kehittyneensä muiden oppimistapojen tunnistamisessa. 

Asteikolla 1–5 lähes puolet vastasi tähän joko 4 tai 5. Vain yksi vastaaja koki, että hänen 

kehittymisensä ei ole ollut kovin merkittävää. 

 

 

Kuva 6. Kisällien kokemukset siitä, miten he ovat kehittyneet muiden oppimistapojen 

tunnistamisessa. 

 

Kisällit olivat varsin yksimielisiä siitä, että ohjelmointipajojen ohjaaminen syventää omaa 

ohjelmointiosaamista. Vastaajat kertoivat, että kurssi oli tarjonnut oppimiskokemuksia puolin 

ja toisin. Kisällit uskoivat, että muille selitettäessä vanhat asiat palautuvat mieleen ja 

ohjauksen seurauksena ymmärtää asioita uudella tavalla. Monet vastaajat kertoivat, että he 

olivat itse oppineet valtavan paljon ja saaneet vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka olivat 

aiemmilla ohjelmointikursseilla jääneet epäselviksi. Kisällinä toimiminen auttoi myös 

jäsentämään aiemmin opittuja tietoja. Ohjattavan asemaan asettuminen tavallaan pakotti 
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kisällit pohtimaan opetettavaa asiaa uudesta näkökulmasta sekä selittämään sitä selkeästi ja 

loogisesti siten, että opiskelijat ymmärtävät, mistä on kyse. 

”Pakko jäsentää uudelleen kaikkea oppimaansa, ja kääntää sitä kielelle, jota ohjattava 
ymmärtää.” 
 
”Nähnyt (itselle) kokonaan uusia tapoja toteuttaa erilaisia ratkaisuja samoihin 
ongelmiin.” 
 

Kisällinä toimimisessa on selvästi auttanut se, että on päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin, 

olemaan ihmisten kanssa tekemisessä sekä luomaan kontakteja opiskelijoihin ja muihin 

kanssaohjaajiin. Kollegiaalinen tuki on auttanut monia kisällejä tehtävässä menestymiseen. 

Myös työympäristö on koettu hyväksi ja toimivaksi. Muilta kisälleiltä on opittu muun muassa 

konkreettisia ohjelmointitaitoja, rauhallisuutta, tyyneyttä, sanavalintoja sekä erilaisia tapoja 

opettaa, ilmaista asioita ja kohdata opiskelijoita. Vaikeita tapauksia on tutkittu yhteisvoimin, 

ja kokemus on ollut, että useamman ohjaajan voimin on voitu selvittää hyvinkin hankalia 

ohjelmointiongelmia. 

”Ohjelmoinnillisia seikkoja, sanavalintoja ohjaukseen.” 
 
”Pidempään ohjanneilta on saanut hyviä vinkkejä siitä, miten pajassa kannattaa olla ja 
mikä on hyvä tapa auttaa. Usein myös jonkin pulman ratkaisemisessa on ollut hyötyä, 
kun useampi ohjaaja on katsonut tehtävää samaan aikaan.” 
 
”Sen, että on monia tapoja ohjata.” 
 
”Paljon käytännön vinkkejä kuinka eri tilanteissa voi sanallistaa asioita. Toki myös 
pääsemällä seuraamaan muiden ohjaustilanteita pajassa opettaa itsessään paljon.” 
 

Jälkimmäisessä kyselyssä kisälliksi ryhtymisen syitä kysyttiin monivalintakysymyksellä. 

Vastausvaihtoehtoja ei ollut montaa, mutta aineistosta voi päätellä, että oma oppiminen ja 

kehittyminen nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi syyksi: lähes kaikki pitivät ohjaamisen 

vaikutusta oman osaamisen kehittymiseen syynä siihen, että he olivat ryhtyneet kisälleiksi. 

Myös sitä pidettiin tärkeänä, että opetustehtävä kiinnostaa. Ohjaamisesta saatavia 

opintopisteitäkin arvostettiin, mutta se nostettiin huomattavasti harvemmin esille. Reilu 

puolet vastaajista kertoi, että opintopisteet olivat olleet heille tärkeä syy opettajakisälliksi 

ryhtymiseksi.  
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Kuva 7. Syyt, miksi opiskelijat halusivat ryhtyä opettajakisälleiksi. 

 

Samassa kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä mieltä vastaajat ovat väittämästä, että 

ohjelmointipajojen ohjaaminen auttaa syventämään omaa ohjelmointiosaamista. Kisällit 

olivat hyvin yksimielisiä tästä asiasta. Reilu kolme neljännestä oli tästä väittämästä täysin 

samaa mieltä, ja loput, eli vajaa neljännes vastaajista, kertoivat, että he olivat osittain samaa 

mieltä tästä asiasta.  

 

Monet kisällit kokivat, että ohjaajana toimiminen on antanut heille lisäymmärrystä ja 

itsevarmuutta sekä auttanut heitä suoriutumaan paremmin myöhemmissä opinnoissa sekä 

muiden auttamisessa. Oma oppiminen tuntuu olevan edellä mainittujen syiden lisäksi tärkeä 

arvo kisälleille. Ohjaamisesta saatu syvempi ymmärrys sekä sanallistamisen, jäsentämisen ja 

asioiden selittämisen taito on auttanut kisällejä itseään heidän omissa opinnoissaan. 

”Osaan auttaa paremmin muita kanssaopiskelijoita.” 
 
”Osaan lähestyä ongelmia uusista kulmista -> ongelmien ratkaiseminen on helpompaa.” 
 
”Syventänyt ymmärrystäni ja antanut itsevarmuutta.” 
 
”Osaa asioista ollut helpompi selittää kurssikavereille, ja ehkä itselleen, kun on jotain 
kokemusta selittämisestä. Välillä tulee myös opiskellessa jäsenneltyä asioita valmiiksi, 
"miten mä nyt tän selittäisin ihmiselle, joka ei asiaa tiedä?"” 
 
”Lienen oppinut sanallistamaan paremmin omaa ajatuksen kulkuani. Tästä puolestaan 
on apua kaikenlaisissa laskuharjoitus- sekä ryhmätyötilanteissa.” 
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Kisällit kokivat vahvasti, että kyse ei ollut heidän kohdallaan pelkästä suorituksesta, vaan 

ennen kaikkea henkilökohtaisesta kehityksestä. He kokivat kokemuksen tarjonneen heille 

mahdollisuuden kehittyä opettajina ja ohjaajina. 

”Opettajaroolissa se, että neuvomaan ja ohjaamaan meneminen on ollut odotettua 
toimintaa, on luonut siihen tietyn tottumuksen ja rutiinin. Tämä on samalla tuonut 
itsevarmuutta ja madaltanut aloitekynnystä auttaa, tarjota asiantuntemusta ja opettaa 
toisia myöhemmin muissa yhteyksissä. Kyse ei ole pelkästä suorituksesta vaan myös 
henkilökohtaisesta kehityksestä.” 
 

Kisällitoiminnassa nähtiin paljon positiivisia puolia ja konkreettisia hyötyjä, mutta kisällit 

nostivat esille myös joitain haasteita ja ongelmia. Ensinnäkään ohjaajana toimiminen ei ole 

aina ihan yksinkertaista, vaan sitä pidettiin samalla myös haastavana ja vaikeana tehtävänä. 

Aina ei esimerkiksi ole helppo havaita, onko opetettava asia opittu ja sisäistetty. Yksi 

vastaaja mietti, että hänelle on toisinaan jäänyt sellainen käsitys, että opiskelija on 

ymmärtänyt asian, vaikka myöhemmin on tullut ilmi, että todellisuudessa asiaa ei ole opittu 

oikein. Yksi kisälli kertoi ajoittain pelkäävänsä, että hänelle tulee vastaan niin vaikea 

kysymys, ettei osaa vastata siihen tai auttaa kysyjää, vaan ns. menettää itse kasvonsa 

auttajana. 

 

Jälkimmäisessä kyselyssä ohjaamisen vaikeutta tiedusteltiin asteikolla 1–5. Valtaosa arvioi 

ohjaamisen keskivaikeaksi, eikä kukaan vastannut, että ohjaaminen olisi äärimmäisen 

vaikeaa. Toisaalta juuri kukaan ei myöskään pitänyt ohjaamista helppona tehtävänä. 

 

 

Kuva 8. Ohjaamisen vaikeus kisällien mielestä. 
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Useat kisällit kertoivat, että ohjaamisessa ei ole tullut vastaan mitään negatiivista, mutta 

muutamat vastaajat nostivat esiin opiskelijoiden kärsimättömyyden ja jopa töykeyden. 

”Välillä tulee vastaan henkilöitä, jotka pitävät ohjausta ja tukea itsestäänselvyytenä, ja 
ovat töykeitä.” 
 
”Joskus, jos ohjattava on kärsimätön, niin se on rasittavaa.” 
 
”Muutamia yksittäisinä kertoina omalle kohdalle on sattunut opiskelijoita, jotka ovat 
purkaneet turhautumistaan paikalle sattuneeseen ohjaajaan. Harvoja yksittäistapauksia 
jotka on onnistuneesti tullut puhuttua läpi heti tilanteen tapahtuessa paikan päällä.” 
 
 ”Joskus mennyt hermot ohjattaviin.” 
 

Vaikka kisällien kokemukset ovat pääsääntöisesti myönteisiä, nämä esimerkit osoittavat, että 

ohjaukseen liittyvät vuorovaikutustilanteet ovat toisinaan vaikeita. Kisällit tuntuivat myös 

ajattelevan, että he ovat ansainneet ohjattavien arvostuksen, eivätkä halua pitää tuen 

antamista itsestäänselvyytenä. 

 

6.2 Vertaisoppiminen opiskelijoiden näkökulmasta 

6.2.1 Opiskelijoiden taustat 
 

Valtaosa, lähes 80 prosenttia vastaajista, kertoi, että he eivät ole yliopisto-opiskelijoita. 1. 

vuosikurssin opiskelijoita oli 5,6 % vastaajista, 2. vuosikurssin opiskelijoita 4,3 % vastaajista, 

3. vuosikurssin opiskelijoita 3,5 % vastaajista, 4. vuosikurssin opiskelijoita 1,8 % 

opiskelijoista, 5. vuosikurssin opiskelijoita 1,7 % vastaajista ja 6. tai sitä ylempien 

vuosikurssin opiskelijoita 4,4 % vastaajista. Oletettavasti yliopiston ulkopuolelta tulevien 

kurssilaisten taustat ovat hyvin erilaisia. He muodostavat ikäjakaumaltaan, koulutustasoltaan 

ja tekniseltä osaamiseltaan hyvin hajanaisen joukon, ja heillä saattaa olla myös hyvin erilaisia 

odotuksia ja toiveita ohjelmoinnin perus- ja jatkokurssien osalta. Kurssilla toimivien kisällien 

on syytä huomioida opiskelijoiden erilaiset lähtötasot sekä asettaa ohjauksen ja tuen muoto ja 

tyyli suhteessa kurssilaisten osaamiseen. 

 

Kyselyyn vastanneista varsin monella ei ollut lainkaan aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. 

Reilu kolmannes vastaajista (370 vastaajaa) ilmoitti, että he eivät ole ennen kurssia koskaan 

ohjelmoineet. Avovastauksessa he kuvasivat kokemustaan esim. sanoin ”ei aiempaa 

kokemusta”, ”minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta ohjelmoinnista” tai ”ei mitään 
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ohjelmointikokemusta, aloitin nollasta”. Monet jättivät tämän kohdan kyselyssä tyhjäksi, 

joten oletettavasti aloittelijoita oli enemmän. 

 

Huomionarvoista on, että edellä kuvattujen lisäksi valtava joukko vastaajista koki omat 

ohjelmointitaitonsa vajavaisiksi ja puutteellisiksi. Heille on saattanut kertyä vuosien varrella 

jonkinlaista ohjelmointikokemusta, mutta he eivät pidä osaamistaan riittävänä tai kovin 

merkittävänä. Taustalla ei välttämättä ole alan opintoja tai pidempikestoista itseopiskelua, 

vaan pienimuotoista omaehtoista tutkiskelua. 

”Olen käytännössä vasta-alkaja enkä ole virallisesti käynyt tätä ennen millään 
ohjelmointikursseilla; ainoat ohjelmointikokemukseni ovat Javascript- ja C-oppaiden 
lueskelua ilman varsinaista käyttökokemusta.” 
 
”Aikaisempi kokemus varsinaisesta ohjelmoinnista on vähäinen, yleiskäsitys mitä voi ja 
mitä ei voi tehdä oli syntynyt mutta varsinainen ohjelmointi ei ollut hallussa.” 
 

Ohjelmointiopinnoista tai käytännön työelämästä on saattanut olla jo pidempi aika, tai kurssit 

ovat jääneet aikoinaan kesken. 

”Ohjelmointikokemukseni on 1980-luvulta basic-ohjelmointikielestä, eli 
käytännöllisesti katsoen ei ohjelmointikokemusta ennen tätä kurssia.” 
 
”Eipä juurikaan ollut. Joskus 80-luvulla harjoittelin hieman ohjelmoimista Commodore 
64 -tietokoneella (Basic-ohjelmointikieli) ja Excelissä olen ohjelmoinut makroja.” 
 
”Vähän kokemuksia ylä-asteen tietotekniikkakursseilta. Siellä tsekattiin pintapuolisesti 
esimerkiksi html sivujen luontia ja testattiin jotain ohjelmointisovellusta.” 

 
”Minulla on usean vuoden (ruostunut) ohjelmointityökokemus 1990-luvulta ja 2000-
luvun alkupuolelta. Olin tuolloin täysipäiväinen ohjelmoija ja ohjelmistosuunnittelija, 
mutta sitten ura vei start-up/scale-up yrityksen toimitusjohtajaksi ja ohjelmointi jäi 
kokonaan.” 
 

Useat vastaajat myös kertoivat, että aiemmat kokemukset ovat olleet pelkkää pintaraapaisua, 

eikä taitoja voi aidosti soveltaa käytäntöön. Kokeiluja kuvattiin mm. näpräilyksi, 

näpertelyksi, naputteluksi, puuhailuksi ja rääpimiseksi. 

”Semmosta ja tämmöstä rääpimistä tarpeeseen tai huvitteluun.” 
 
”Hieman kokemusta parinkymmenen vuoden takaa. Teinarina koodailin innokkaasti 
QuickBasicilla. Javasta tai ylipäätään muista kielistä ei juurikaan kokemusta 
pintapuolista tutustumista kummemmin.” 
 
”Java-ohjelmoinnin alkeet ja jatkokurssi kansalaisopistossa vuonna 2018. Teimme ihan 
perusjuttuja opettajan opastuksella, eikä osaamista testattu.” 
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Osa vastaajista kertoi, että heillä on jonkin verran ajantasaista ohjelmointikokemusta. Monet 

myös luettelivat ohjelmointikieliä, joihin he olivat tutustuneet tai joita he olivat käyttäneet 

enemmänkin. Eniten käytettyjä kieliä olivat C#, C++, C, Java, JavaScript, PHP ja Python. 

 

Varsin monilla oli alan aiempia korkeakouluopintoja. 

”Opiskelin tietojenkäsittelyä vuoden Oulun yliopistossa. Siellä kävin läpi Pythonin ja C 
-kurssit.” 
 
”Tietojenkäsittelyn tradenomin (AMK) sisältyi Visual Basic kurssi vuosituhannen 
vaihteessa.” 
 
”Ammattikorkeakoulussa opiskelin tietojenkäsittelyä ja siinä samassa ohjelmointia. 
Lisäksi oma vankka harrastuspohjainen tausta.” 
 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että melko monet suhtautuvat ohjelmointiin 

harrastuksena. He ovat käyttäneet ohjelmoinnin opetteluun omaehtoisesti vapaa-aikaansa, 

kokeilleet ja erehtyneet sekä hyödyntäneet verkon vapaita kursseja (esim. Codecademy, 

Harvardin kurssitarjonta).  

”Jonkun verran opintoja ja lievää harrastuneisuutta sekä syvä kiinnostus aihetta 
kohtaan.” 
 
”Pitkän linjan harrastaja. Olen vuosien varrella koodaillut pieniä höntsäprojekteja noin 
kymmenellä eri kielellä, mutta jostain syystä en ikinä ole oppinut ohjelmoimaan sillä 
tasolla millä haluaisin.” 
 
”Mielenkiinnosta olen näitä tehnyt muutamana vuonna, vähän kuin ristikoita.” 
 
”Harrastelupohjalla C++ pienestä pitäen. Serveriohjelmia, pelejä yms. Kokemusta myös 
javascript, css, xhtml, ajax, php, python yms.” 
 
”Olen yläasteella, mutta minulla oli aiempaa kokemusta noin 3 vuotta. Itse Javaa olen 
opiskellut noin puolitoista vuotta. Javan lisäksi osaan myös Pythonia, JavaScriptiä, 
PHP:tä ja Haskelia, joiden lisäksi osaan myös ei ohjelmointikieliksi laskettuja kieliä 
kuten SQL, HTML ja CSS.” 
 

Vastaajien joukossa oli havaittavissa osaavien ohjelmoijien pieni mutta aktiivinen ryhmä. 

Heistä osa kertoi, että ohjelmointi oli heille tuttua lapsuudesta lähtien. Jotkut mainitsivat 

myös peruskoulun tai lukion ohjelmointikursseja. Jotkut kertoivat avovastauksessa, että 

ohjelmointi on kuulunut jo pidemmän aikaa tiiviisti heidän työnkuvaansa. Ohjelmointitaitojen 

kartuttaminen työelämässä mainittiin monessa vastauksessa. 

”Olen koko työurani ajan ohjelmoinut, välillä kokopäiväisesti ja välillä osittain. Yli 40 
vuotta!” 
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”Muutaman vuoden työkokemus ohjelmistokehityksestä ja vajaa kymmenen vuotta 
harrastuksena.” 
 
”Diplomi-insinööritutkinto, jossa ohjelmointia c/c++:lla ja adalla. Töissä tullut vastaan 
c:tä, javascriptiä, c#, python ja muutamia muita. Vedän softaliiketoimintaa ja minulla on 
alaisina enimmäkseen c#:lla koodaavia kehittäjiä, joiden kautta välillä katsottua koodia” 
 

Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että kurssille osallistuvien opiskelijoiden joukko on varsin 

heterogeeninen. Isolla osalla ei ole lainkaan aiempaa ohjelmointikokemusta, kun taas toiset 

ovat ohjelmoineet lapsesta saakka, tehneet alan opintoja, työskennelleet ohjelmointitehtävissä 

sekä käyttäneet merkittävän osan myös vapaa-ajastaan harrastuksena pitämänsä ohjelmoinnin 

parissa.  

 

Opiskelijoiden erilaiset taustat ja osaamisen hajautuminen tuottavat varmasti haasteita myös 

opiskelijoiden ohjaukselle ja kisällien työskentelylle, sillä opiskelijat tarvitsevat niin 

eritasoista tukea kurssin aikana. Kisällien saattaa olla vaikeaa hahmottaa, millä tasolla 

kurssille tulevien opiskelijoiden osaaminen ja lähtötaidot ovat, millaista ohjausta he 

tarvitsevat ja minkälainen tuki auttaa kutakin opiskelijaa kurssin aikana. 

 

Aiemman ohjelmointikokemuksen lisäksi kyselyssä tiedusteltiin sitä, miten vaikeaksi 

opiskelijat kokevat ohjelmoinnin oppimisen. Opiskelijoiden ajatukset ohjelmoinnin 

oppimisen vaikeudesta hajautuivat tasaisesti. Äärimmäisen vaikeana ohjelmointia piti vain 

hyvin harva. Valtaosa arvioi ohjelmoinnin vaikeuden jakaumalla 1–5 asteikolle yksi, kaksi tai 

kolme. 

 

 

Kuva 9. Ohjelmoinnin oppimisen vaikeus opiskelijoiden mukaan. 
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Kurssin järjestämisen näkökulmasta on hyvä, että opiskelijat kokevat ohjelmoinnin 

oppimisen kohtalaisen helppona tehtävänä, ja vain ani harva kokee, että ohjelmointi on 

ylivoimaisen haastavaa. Tämä on hyvä lähtökohta lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen, 

vertaisoppimisen toteuttamisen ja varsinaisen oppimisen näkökulmasta. Vaikuttaa myös siltä, 

että opiskelijat pitävät kurssin suorittamista realistisena tehtävänä. Todennäköisesti kurssin 

sisältö ja ohjelmointitehtävät ovat opiskelijoiden osaamiseen nähden oikealla tasolla, mikä 

motivoi opiskelijoita oppimaan. 

 

6.2.2 Opiskelijoiden osallistuminen pajoihin ja Telegram-ohjaukseen 
 
Kyselyyn vastanneista noin 61 prosenttia ilmoitti, että he ovat olleet tietoisia pajaohjauksen 

mahdollisuudesta. Toisin sanoen lähes 40 prosenttia ei ollut kuullut pajaohjauksesta lainkaan. 

Opiskelijat kertoivat avovastauksissa, että ”en ole ollu tietoinen mistään näistä”, ”En tiedä 

yhtään, mistä nyt puhumme”, ”En tiedä, mitä pajat ovat. Mitä ne ovat?”, ”Varmasti olisi 

oikeen hyödyllistä jos olisi livenä porukkaa, jolta kysellä neuvoja ja näkemyksiä, mutta en 

ole kuullu edes mistään pajoista” ja ”Mitä tällainen pajaohjaaminen on?”.  

 

Menetelmän kehittämiseen ja soveltamiseen on panostettu paljon, ja tätä taustaa vasten tuntuu 

erikoiselta, että näin suuri osa kurssia suorittavista opiskelijoista ei ollut tietoinen pajan 

mahdollisuudesta. Saattaa hyvin olla, että tietämys olisi lisännyt pajoissa käyvien 

opiskelijoiden määrää. Mikäli pajoihin halutaan enemmän osallistujia, ja niiden hyöty 

pyritään maksimoimaan, osaston kannattaa markkinoida konseptia ja yliopistomaailmassa 

poikkeuksellista vertaistuen mahdollisuutta huomattavasti tehokkaammin opiskelijoille.  

 

Vastaajista vain 3 prosenttia kertoi käyvänsä itse ohjelmointipajoissa. Tämä on hyvin pieni 

joukko kaikista opiskelijoista. Opiskelijat nimesivät annetuista vaihtoehdoista syitä sille, 

miksi he eivät osallistu pajoihin. Osa opiskelijoista ei ehdi, jotkut eivät viitsi ja toiset 

kokevat, että he osaavat jo riittävästi ilman pajojakin.  
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Kuva 10. Ohjelmointipajoihin osallistuminen sekä osallistumattomuuden syyt. 

 

Yli puolet nimesi luokan Muu syy, kun heiltä kysyttiin syytä siihen, miksi he eivät osallistu 

pajoihin. Kysely ei välttämättä anna tyhjentävää vastausta tähän problematiikkaan, mutta 

hyvin todennäköisesti taustalla on hyvin monia erilaisia syitä. Osa kurssilaisista ei syystä tai 

toisesta koe tarvetta pajoissa käymiselle, toiset eivät ehdi tai he asuvat liian kaukana, 

ajankohta saattaa olla huono, he saavat apua muualta tai he kokevat tehokkaammaksi 

opiskella asiat itsenäisesti omassa tahdissa. Avovastauksissa osa opiskelijoista kuvasi lyhyesti 

näitä erilaisia syitä. Vaikuttaa siltä, että kurssia suorittavat hyvin monet 

ulkopaikkakuntalaiset, ja osa kurssia käyvistä opiskelijoista asuu jopa ulkomailla. 

Avovastauksissa tuli esille useassa kohdassa, että kurssia suorittavat opiskelijat asuvat ympäri 

Suomea, eikä pajoihin ole mielekästä lähteä monen tunnin junamatkan päästä – yksi vastaaja 

mainitsi, että pajat ovat ”hieman liian kaukana Rovaniemen sivukyliltä”. Jotkut kertoivat, että 

pajaohjauksen aikasidonnaisuus rajoitti omaa osallistumista, kun taas Telegram-keskusteluun 

saattoi osallistua paikasta ja ajasta riippumatta. Monet myös kertoivat olevansa 

täysipäiväisesti työelämässä, eikä pajoihin osallistuminen ole siksi mahdollista päiväaikaan.  

 

Muutamat ulkopaikkakuntalaiset kokivat tilanteen epäreiluna, sillä he olisivat halunneet tulla 

pajoihin, mutta etäisyyden takia se oli mahdotonta. Monet kokivat, että ohjelmoinnin 

opiskelu yksin oli haastavaa, ja kaikki tuki olisi tullut tarpeen. Yksi vastaaja toi myös esille, 

että pajat ovat niin suuri etu, että pääkaupunkiseudulla asuvat saavat pajojen myötä 
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etulyöntiaseman kurssin suorittamisessa. Tilanne korostuu niillä, jotka hakevat MOOC-

kurssin avulla varsinaista opiskeluoikeutta.  

”En ole päässyt pajaohjaukseen koska asun liian kaukana, mutta se olisi varmasti ollut 
erittäin hyödyllistä. Olen kokenut ohjelmoimisen oppimisen vaikeaksi nimenomaan 
koska täysin itsenäisesti opiskelu on haastavaa, kun ei ole ketään keneltä kysyä vaikeista 
asioista tai kenen kanssa keskustella. Toki telegramista on ollut apua, mutta mielelläni 
kävisin paikan päällä.” 
 
”Pajaohjaus on muuten tosi hyvä, mutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvana en ole 
päässyt käymään siellä kuin vain kerran. Koska pajaohjausta on saatavilla melkein 
vaikka joka päivä, niin pääkaupunkiseudulla asuvat saavat valtavan edun muihin 
verrattuna, jos he haluavat hakea opintopaikkaa kurssin kautta.” 
 

Vaikuttaa myös siltä, että kurssille osallistuu tietty joukko ns. harrastusmielessä. Heillä ei ole 

suuria akateemisia tavoitteita tai urahaaveita, vaan he ovat hakeutuneet kurssille puhtaasti 

oman innostuneisuuden ja sivistyksen takia. Eräs vastaaja kertoi, että hän on 61-vuotias ja 

suorittaa kurssia omana harrastuksenaan. Toinen kertoi, että jos hän olisi yliopisto-opiskelija, 

hän osallistuisi aktiivisesti pajaohjaukseen, mutta itse hän teki MOOC-kursseja 

harrastusmielessä työn ohessa, eikä siksi kokenut tarpeelliseksi lähteä pajoihin. Kolmas 

mainitsi, että pajat todennäköisesti helpottaisivat oppimista, mutta hän on halunnut ratkoa 

ongelmat itse, vaikka se onkin vienyt enemmän aikaa, sillä hän pitää kursseja omana tärkeänä 

harrastuksenaan ja pitää juuri itse keksimistä kurssin parhaana antina. Jotkut yksittäiset 

vastaajat myös mainitsivat, että heitä ujostuttaa, ja pajoihin osallistuminen tuntuu vieraalta ja 

jännittävältä ajatukselta, varsinkin, jos sinne täytyy mennä yksin. Jotkut kertoivat 

osallistuneensa pajoihin, mutta ujouden takia he eivät ole uskaltaneet ottaa osaa keskusteluun. 

Yksi kertoi olevansa aiheesta kiinnostunut alaikäinen nuori ja arveli, että hän ei kokisi oloaan 

mukavaksi ainoana nuorena ”aikuisten ammattilaisten kanssa”. Tätä taustaa vasten on varsin 

luonnollista, että kurssilaisten joukossa on paljon sellaista porukkaa, jotka eivät ole 

ohjelmistopajojen aktiivikäyttäjiä. Yhtä kaikki, syitä pajojen vähäiselle käytölle on 

todennäköisesti yhtä paljon kuin vastaajiakin. Avovastausten perusteella vaikuttaa siltä, että 

ohjelmointipajoihin osallistumisen vähäisyys ei ole ensisijaisesti yhteydessä siihen, miten 

vaikeaksi opiskelijat kokevat ohjelmoinnin, vaan syyt pajojen vähäiselle käytölle ovat 

huomattavasti moninaisempia. 

 

Avovastauksissa tuli myös esille, että kevään koronatilanne vaikutti voimakkaasti pajojen 

pitämiseen ja myös opiskelijoiden mahdollisuuksiin osallistua lähiopetukseen. Yksi vastaaja 

oli hyvin pahoillaan siitä, että pajaohjaus lopetettiin keväällä, sillä sen jälkeen tehtävien 
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tekeminen oli tuntunut paljon haastavammalta, eikä samankaltaista oivaltamisen iloa ole 

löytynyt läheskään niin usein kuin pajoissa. On täysin ymmärrettävää, että koronan 

aiheuttama toiminnan keskeyttäminen on vaikuttanut jossain määrin tutkimusaineistoon ja on 

saattanut lisätä niiden osuutta, jotka eivät ole osallistuneet lainkaan pajoihin tai välttämättä 

edes kuulleet koko ohjelmointipajan mahdollisuudesta. Vastaajista suurin osa oli kuitenkin 

käynyt kurssia jo ennen pahinta pandemiatilannetta, joten tämä ei selitä asiaa 

kokonaisuudessaan. 

 

Apua ei myöskään haettu kovin säännöllisesti tai aktiivisesti. Jopa 98,4 prosenttia vastaajista 

(1048 vastaajaa) kertoi, että he eivät hae pajoista apua koskaan tai korkeintaan kerran 

kuukaudessa tai sitä harvemmin. Tämän ryhmän rinnalla oli pajojen aktiivikäyttäjien ryhmä: 

1,7 prosenttia vastaajista (18 vastaajaa) ilmoitti, että he hyödyntävät pajoja vähintään kerran 

viikossa tai jopa useita kertoja viikossa. 

 

Telegram-ohjauksesta oli tietoinen huomattavasti useampi kuin pajaohjauksesta. Yli 80 

prosenttia vastaajista kertoi tietävänsä Telegram-ohjauksen mahdollisuudesta. Noin 55 

prosenttia vastaajista kertoi myös saaneensa itse apua Telegram-ohjauksesta ja koki sen 

hyödylliseksi. Vähintään kerran kuukaudessa Telegram-ohjauksen avulla apua hakeneita oli 

noin 33 prosenttia vastaajista, eli noin kolmannes opiskelijoista kertoi hyödyntävänsä tätä 

ohjausmahdollisuutta säännöllisesti.  

 

 

Kuva 11. Telegram-kanavan käyttö avun hakemisessa. 
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Tässäkin kysymyksessä korostuu pieni mutta aktiivinen joukko: noin 20 prosenttia kertoi 

hakeneensa Telegram-ohjauksesta apua vähintään kerran viikossa. Tyytyväisyys Telegram-

ohjaukseen tuli hyvin esille. Kaikista vastaajista yli 90 prosenttia mainitsi, että Telegram-

kanavalla oli hyvä ja kannustava ilmapiiri. 

 

6.2.3 Opiskelijoiden kokemat hyödyt ohjelmointipajoista ja Telegram-ohjauksesta 
 

Kyselyssä tiedusteltiin, millaisia hyötyjä opiskelijat kokevat saaneensa ohjelmointipajoista 

oppimisen kannalta. Tässä kysymyksessä vastaaja saattoi valita useamman 

vastausvaihtoehdon. Edelleen vastaajissa korostuu se joukko, joka ei koe saaneensa 

ohjelmointipajoista hyötyjä, mutta tämä on aika luonteva seuraus siitä, että 

ohjelmointipajoissa käyvien osuus on niin pieni. Hyvin todennäköisesti monet niistä, jotka 

ovat vastanneet tähän kysymykseen, että he eivät ole saaneet hyötyä ohjelmointipajoista, ovat 

niitä opiskelijoita, jotka eivät ole koskaan käyneetkään pajoissa tai edes tienneet niiden 

olemassaolosta. Ohjelmointipajoihin osallistuneet kokevat saaneensa apua ohjelmointiin, 

mahdollisuuden kysyä ja keskustella sekä tukea siihen, että on pystynyt oppimaan 

vaikeimmatkin asiat. Aineiston analyysissa on tietoisesti pidetty mukana ne opiskelijat, jotka 

eivät ole hyödyntäneet kurssin tukimekanismeja. Analyysin edetessä nimittäin huomattiin, 

että nämä opiskelijat kertoivat avovastuksissa monisanaisesti, miksi he eivät osallistuneet 

pajoihin ja Telegram-ohjaukseen. Lisäksi he kertoivat myös ajatuksiaan siitä, millaisia 

hyötyjä pajoista voisi saada, mikäli he kohtaisivat ongelmatilanteita. 

 

 

Kuva 12. Ohjelmointipajojen hyödyt oman oppimisen kannalta. 
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Yllä kuvattuun kysymykseen saatuja vastauksia seulottiin vielä siten, että analyysiin 

poimittiin ainoastaan ne vastaajat, jotka olivat kertoneet käyvänsä ohjelmointipajoissa 

vähintään kerran kuukaudessa tai harvemmin (78 vastaajaa). On melko ilmeistä, että ne 

opiskelijat, jotka kävivät pajoissa enemmän, kokivat myös hyötyvänsä niistä enemmän. Alle 

viidennes pajoissa käyneistä vastaajista (17 prosenttia) oli sitä mieltä, että he eivät saaneet 

pajoista hyötyä. Luku on huomattavasti pienempi kuin yllä olevassa kuvassa. Puolet pajoihin 

osallistuneista opiskelijoista koki, että pajoista oli saanut apua ohjelmointiin. Luku on 

huomattavasti korkeampi kuin yllä olevassa kuvassa, mutta on silti yllättävän matala 

ajatellen, että pajojen ensisijaisena tarkoituksena on tukea opiskelijoita ohjelmointitehtävien 

tekemisessä. Pajoissa käyneistä 65 prosenttia vastasi, että he kokivat hyötyvänsä siitä, että 

pajoissa oli mahdollisuus kysyä ja keskustella. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että 

keskustelumahdollisuutta arvostetaan paljon. 24 prosenttia arveli, että he pystyivät oppimaan 

vaikeimmatkin asiat pajojen avulla. Tämä on varsin hyvä lukema ja toimii kurssin vetäjille 

merkkinä siitä, että pajat auttavat opiskelijoita parempiin tuloksiin kuin yksin tehtäessä.  

 

Avovastauksissa tuli esille ohjelmointipajojen erilaisia hyötyjä. Ne opiskelijat, jotka olivat 

osallistuneet ohjelmointipajoihin, kertoivat, että he olivat saaneet paljon apua 

ongelmatilanteissa sekä konkreettisia vinkkejä ongelman ratkaisemiseksi. Useat vastaajat 

kertoivat yllättyneensä positiivisesti tästä hyvin toimivasta tukiväylästä. Osa opiskelijoista 

mainitsi, että erityisen hyödyllisiä olivat sellaiset vinkit, jotka auttoivat eteenpäin, mutta eivät 

tarjonneet valmiita suoria vastauksia. Tämä on hyvä esimerkki oikea-aikaisesta tuesta, eli 

scoffoldingista, jossa tavoite on antaa opiskelijalle vain sen verran, että hän pääsee 

ongelmassa eteenpäin. Vaikuttaa siltä, että kisällit ovat onnistuneet tässä tehtävässä hyvin. 

 

Todella monet kuvailivat, että ohjelmointipajat olivat auttaneet heitä pääsemään eteenpäin 

tehtävässä. Jotkut totesivat, että kasvotusten pajoissa on matalampi kynnys kysyä asioita kuin 

Telegramissa, eikä kaikkia kysymyksiä haluttu laittaa kirjallisesti. Voi tietysti olla, että 

ohjelmointiin liittyvien ongelmien sanallistaminen on ylipäätään haastavaa kirjallisesti, ja 

opiskelijoille voi olla helpompaa selittää niitä suullisesti ohjaajille. Toiset taas kokivat 

nimenomaan Telegramin kaikkein hyödyllisimmäksi tukiväyläksi. Suurin osa opiskelijoista ei 

osallistunut pajoihin lainkaan, ja Telegramista koettiin saatavan apua joko itse kysymällä tai 

seuraamalla muiden keskustelua. 
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”Usein olisin tarvinnut pajaohjaajien apua, mutten uskaltanut kysyä apua Telegrammin 
kautta. Silloin kun en ymmärrä asiaa, en osaa myöskään pistää kysymystäni sanoiksi (+ 
ajatus siitä, että koodiyritykseni olisi näkyvillä tuhannelle ihmiselle tuntui liian 
pelottavalta).” 
 
”Koen hieman kynnystä kysyä asioita Telegrammissa, sillä koen että kysymykseni ovat 
usein erittäin tyhmiä, sillä olen niin aloittelija koodaamisessa. Oma veljeni on jaksanut 
ymmärtäväisesti auttaa minua tyhmissäkin kysymyksissä.” 
 

Monet puhuivat jumiin jäämisestä ja jumittumisen tunteesta, johon pajoihin osallistuminen on 

tuonut helpotusta. Toiset kuvasivat tunnetta, kun yksin tehtäessä tulee seinä vastaan, ja 

pajassa tai Telegramissa saa ongelmatilanteeseen apua. Pelkistä materiaaleista opiskelua 

pidettiin huonona vaihtoehtona ja ongelman ratkaisemisen kannalta myös usein 

mahdottomana. Opiskelijat kokivat, että he pääsivät vertaisohjauksen avulla ongelmien yli, 

pystyivät selventämään heitä askarruttavia asioita, saivat juuri sopivasti vinkkejä ratkaisun 

löytämiseksi ja heidän huomionsa kiinnittyi kokonaisuuden kannalta olennaisiin asioihin. 

Monet puhuivat oppimisen helpottumisesta ja jopa tehostumisesta sekä siitä, että ohjauksen 

avulla he ratkaisivat ongelman nopeammin. Yksi vastaaja kuvaili, että hankalan ongelman 

kohdatessaan hän pääsee pajoissa varmistamaan oikean suunnan, mikä säästää sekä aikaa että 

hermoja. 

”Aina välillä jää jumiin kohtiin jotka ovat epäolennaisia kokonaisuuden oppimisen 
kannalta koska ne vievät suhteettomasti aikaa, jonka voisi käyttää paremminkin. Siksi 
kysyminen kannattaa jos on jumissa.” 
 
”Ehdottoman tärkeä osa kurssia! Ohjelmoinnista on etenkin alkuvaiheessa joskus vaikea 
saada kiinni, auttaa että kokeneempi selittää. Toisaalta itseäni on välillä huolettanut 
matemaattinen tai looginen osaamiseni, mutta olen voinut luottaa, että blokin iskiessä 
niihinkin aspekteihin saisi apua.” 
 
”Pajaohjauksessa olen saanut hyviä vinkkejä ja eri näkökulmia ongelmiini ja se on usein 
auttanut pääsemään ongelmasta eteenpäin.” 
 
”Tehostaa kun ei tarvii virheen takia hakata päätä seinään 4 päivää.” 
 

Opiskelijat arvostivat mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja jatkokysymyksiä sekä saada tällä 

tavoin apua haastavien asioiden ymmärtämiseen. Opiskelijat olivat selvästi omaksuneet 

ajattelutavan, että he pyrkivät ensin tutustumaan aiheeseen ja ratkaisemaan ongelmaa 

itsenäisesti, ja apua kysytään, kun omatoiminen työskentely ei etene yrityksistä huolimatta. 

Ongelmatapausten pallottelu jonkun kanssa koettiin hyödylliseksi. Opiskelijat kokivat, että 

oman ongelman sanallistaminen ja muotoilu ääneen oli jo yksi askel eteenpäin. Tämä johti 

siihen, että ohjaajilla oli mahdollisuus esittää vastakysymyksiä ja kyseenalaistaa opiskelijan 

tekemiä valintoja ja ratkaisuja. 
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”Opiskelijaohjaajat ovat osanneet töniä oikeeseen suuntaan ja antaa vastauksia 
kysymyksiin kuten, miksi?” 
 
”Sparrailusta on ollut apua, että saa muotoilla ongelman ja omat ajatukset "ääneen" 
jollekin toiselle, joka voi sitten kyseenalaistaa tai kysellä lisää.” 
 
”Mahdollisuus kysyä asioista, jotka eivät avaudu lukemalla.” 
 
”Pääsen kysymään apua, kun en löydä etsimällä vastausta.” 
 
”Voi kysyä tyhmiäkin kysymyksiä.” 
 

Oikea-aikaisen tuen ajatus perustuu siihen, että ohjelmointiongelmaa pyritään ensin 

ratkaisemaan itse ja käyttämään hieman aikaa ongelman tutkimiseen. Opiskelijalle ei tule 

muodostua rutiinia, että hän hakeutuu heti ensimmäisen ongelman kohdattuaan ohjaajan 

luokse, vaan tarkoitus on hakea optimaalista, eli oikea-aikaista tilannetta, jossa opiskelija saa 

aidosti hyödyn hänelle annettavasta ohjauksesta. 

 

Opiskelijat korostivat, että vertaisoppimisen ja -opetuksen malli sopi ohjelmoinnin 

opetukseen hyvin. Yksin opiskelun riskinä pidettiin sitä, että ongelmien kanssa jäädään yksin, 

ja oppiminen jää vajavaiseksi. Kasvotusten tapahtuvaa lähiohjauksen mahdollisuutta 

arvostettiin paljon, samoin välitöntä apua ja henkilökohtaista kontaktia, jota ohjaajat 

tarjosivat. Opiskelijat arvostivat ohjaajilta saatavan ohjauksen lisäksi myös muilta 

opiskelijoilta saatavaa tukea. Tunne siitä, että on samassa jamassa muiden kanssa ja on 

opiskelemassa muiden kanssa samoja asioita, helpotti kurssin suorittamista. Yksi mainitsi, 

että hän on aiemmin painiskellut opintojen kanssa yksin kotona, mutta nyt ”on kiva, kun on 

kohtalotovereita, toisia, jotka puurtavat tehtävien parissa”. Toinen koki pajojen ja Telegram-

keskustelujen vaikuttaneen siihen, että hänellä on aidosti ryhmä, johon hän kuuluu. Ohjaajien 

lisäksi myös muilta ryhmäläisiltä saatua tukea osattiin arvostaa. Kolmas kertoi osuvasti, että 

hän piti Telegram-ryhmiä helminä: ”vanhalle nörtille tulee hyvä mieli kun näkee jengin 

koodailevan, pähkäilevän yhdessä ja höpöttelevän aiheen vierestä”. Yhteisön ja ryhmän tuella 

tuntui olevan todella merkittävä rooli monille kurssia suorittaville opiskelijoille. Jotkut 

kertoivat hakeneensa ohjelmoinnin oppimiseen tukea ja vertaistukea myös muualta kuin 

kurssin virallisilta tukiväyliltä: kollegoilta, työpaikan opintopiiristä, Mimmit koodaa -

yhteisöstä, ystävien kanssa muodostetuista vertaisoppimisryhmistä, omalta puolisolta, veljeltä 

jne. 
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Kurssien ohjaajien arvioitiin pääsääntöisesti onnistuneen todella hienosti, ”opettajan 

veroisesti”, ja ohjauksen koettiin pääsääntöisesti toimineen todella hyvin, jopa ”erittäin 

loistavasti”. Yksi vastaaja kuvasi, että ”ohjaajien aktiivinen telegram-ohjaus on täyttä kultaa”. 

Vertaisohjaajia pidettiin kannustavina, kärsivällisinä, taitavina, pätevinä, mukavina, helposti 

lähestyttävinä, erinomaisina, aktiivisina, avuliaina, auttavaisina, selkeinä, hyvinä ohjeistajina, 

innokkaina, empaattisina, ystävällisinä ja ymmärtäväisinä. Ohjaajien yhtenä tärkeänä 

ominaisuutena pidettiin sitä, että he onnistuivat luomaan ryhmään hyvän ja avoimen 

ilmapiirin. Avovastauksissa ohjaajien onnistumista arvioitiin mm. arvosanoilla 100/100, 

10/10 ja 5/5. Vain muutamat vastaajat totesivat, että ohjaajissa oli havaittavissa tasoeroja, ja 

kaikki eivät onnistuneet tehtävässä aivan yhtä hyvin kuin jotkut toiset. 

”Ajattelisin, että vertaistuen tyylinen apu on helpommin lähestyttävää joillekin.” 
 
”Opiskelijaohjaajat ovat asiallisia, myötätuntoisia ja innokkaita. Ja erittäin avuliaita. 
Suurkiitos.” 
 
”Jos tulee seinä vastaan opiskelussa, saa neuvoja ja pääsee etenemään. - - - kaikkia 
kysymyksiä ei halua laittaa kirjallisesti ja oppimiseen jää aukkoja ja kapeita alueita, kun 
joutuu opiskelemaan yksin.” 
 

Hyvän ja asiantuntevan ohjaajan ominaisuutena pidettiin sitä, että opiskelijalle annetaan juuri 

sopivasti vinkkejä ja ohjausta, jonka avulla asiat voidaan oivaltaa itse. Oikeiden vastausten 

paljastaminen heti alkuun oli heikon ohjaajan merkki. Toisaalta kääntöpuolena oli se, että 

ohjaajan täytyy osata antaa vinkkejä kuitenkin riittävästi, eikä pelkästään kertoa, missä 

kohdassa virhe on. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen ohjaus on haastava tehtävä, ja se vaatii 

ohjaajalta paljon tilannetajua ja älyä sekä herkkyyttä huomata opiskelijan avun tarve. Joissain 

tapauksissa voi olla tarpeellista avata enemmän myös ongelman taustalla olevaa teoriaa, joka 

saattaa auttaa asian havainnollistamista joillekin opiskelijoille. 

”N.N. on ollut aivan loistava ohjaaja, hän on selkeää opettajamateriaalia. Hän on antanut 
hyviä neuvoja joiden avulla olen oivaltanut asiat itse. Paljastamatta tehtävien oikeita 
vastauksia. Hän on johdattanut minut ratkaisujen äärelle. Muilta ohjaajilta olen saanut 
liian ympäripyöreää ohjausta tai tehtävän vastaus on annettu suoraan, mikä on 
turhauttanut minua.” 
 
”Jotkin ohjaajista voisivat auttaa hieman enemmän, ymmärrän ettei vastausta haluta 
antaa mutta se että kerrotaan "jep tässä se virhe on" ei auta ollenkaan sillä se oli jo 
tiedossa.” 
 
”Ehkä joidenkin asioiden teoriaa voisi vielä paremmin selittää opiskelijoille, jos he eivät 
ole varmasti ymmärtäneet asiaa.” 
 
”He vaikuttavat mukavilta ja asiansatietäviltä. On haastavaa opastaa sen verran, että 
kohde ymmärtää, antamatta koko vastausta.” 
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”Olen saanut juuri sopivia vihjeitä jolla olen päässyt jäljille kuitenkin niin että 
tehtävässä on vielä riittänyt haastetta.” 
 

Ohjelmointipajojen tärkeänä antina pidettiin sitä, että ohjaajat selittivät asioita 

ymmärrettävästi, selkeästi, seikkaperäisesti ja helposti hahmotettavalla tavalla. Annettuja 

ohjeita pidettiin osaavina ja selkeitä neuvoja arvostettiin. 

”Pajaohjauksessa on käännetty kurssimateriaalin asia ymmärrettävään muotoon, jolloin 
asioiden ymmärtäminen on ollut helppoa. Olen kokenut keskustelun ohjaajien kanssa 
hyödylliseksi oman oppimisen kannalta.” 
 
”Olen saanut pajasta aina apua ongelmia tuottaviin tehtäviin ja ohjaajat ovat osanneet 
selittää asiat erinomaisesti. Suuri kiitos heille :)” 
 

Pajojen koettiin tarjoavan uudenlaisia näkökulmia ja laajemman ymmärryksen opiskeltavasta 

asiasta. Pajojen avulla ohjelmointiongelmat saatiin ratkaistua niin, että opiskelijat eivät vain 

mekaanisesti tuottaneet vastausta, vaan aidosti ymmärsivät asian. Ohjaajien esittämien 

kysymysten ja ajatusten avulla opiskelijoita kannustettiin tarkastelemaan ongelmaa kokonaan 

uudenlaisista asetelmista. Opiskelijat puhuivat mm. eri näkökulmien avautumisesta sekä 

ongelmien katsomisesta eri näkökulmista. Jotkut mainitsivat, että yksin opiskeltaessa 

luovuttaa helpommin haasteiden edessä. Jotkut myös mainitsivat, että he olivat itse päässeet 

kurssilla opastajan rooliin esim. Telegram-keskusteluihin vastaamalla. He kertoivat 

hyötyneensä itsekin opastamisesta ja huomanneensa, miten eri tavoin ohjelmointiongelmaa 

voi lähestyä. Myös muut opiskelijat olivat huomanneet, että Telegramissa vastaajana ei 

toiminut aina opiskelijaohjaaja, vaan toinen opiskelija. Kuvaavaa oli, että aina ei edes tiennyt, 

kuka oli ohjaaja ja kuka oli keskustelussa neuvomassa toisena opiskelijana. Vertaisoppiminen 

on aineiston perusteella toteutunut kursseilla todella hyvin. 

”Kun itse ei enää keksi uusia näkökulmia, on todella helppo vain luovuttaa ja katsoa 
oikea vastaus. Pajassa sain apua ja tehtävän ratkaistua niin että myös ymmärsin 
ongelmani, enkä vain kopioinut oikeaa vastausta.” 
 
”Telegramryhmässä olen pari kertaa opastanut. Huomasin hyötyväni myös itse, koska 
näin erilaisia tapoja lähestyä ongelmaa.” 
 
”Olen seurannut ajoittain telegram-ryhmää, jossa ohjaajat on mielestäni oikein 
aktiivisia. Ryhmässä on muutenkin hyvä ilmapiiri, sillä siellä moni osaava auttaa 
harjoituksissa, vaikka ei olisikaan ryhmässä ohjaajan ominaisuudessa.” 
 
”Avuliasta porukkaa. Tosin en ollut telegramissa aina ihan varma kuka on pajaohjaaja ja 
kuka muuten vaan siellä neuvomassa.” 
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Ohjelmoinnin oppimisen kannalta on tärkeää, että aina ei tyydytä ensimmäiseen ilmiselvään 

ja helppoon ratkaisuun, joka menee testiohjelmistosta läpi, vaan pyritään muotoilemaan 

ratkaisu oikein ja siten, että koodi on selkeästi luettavaa myös muille. Kisällien ja 

opiskelijoiden välinen vuorovaikutus ja etenkin kisälliohjaajien esittämät kysymykset ja 

uusien näkökulmien tarjoaminen ohjaavat opiskelijoita vähitellen siihen suuntaan, että he 

pystyvät ylittämään itsensä ja tekemään sellaisia ratkaisuja, joihin he eivät yksin ilman apua 

päätyisi. 

 

Pajojen anti uusien näkökulmien tarjoajana oli tärkeää siinäkin mielessä, että opiskelijat 

kokivat saavuttavansa parempia tuloksia ja kykenevänsä ratkaisemaan vaikeampia tehtäviä ja 

ongelmia kuin yksin opiskellessaan. Opiskelijat kertoivat, että pajoissa sai ratkaistua vaikeita 

tapauksia ja tehtyä haastavampia tehtäviä. Jotkut vastaajat kertoivat sokeutuvansa omille 

virheille ja huomaavansa vertaisohjauksen avulla kohtia, joista eivät pääse eteenpäin ilman 

apua. 

 ”Vaativimmissa tehtävissä ohjaus kuitenkin parantaisi tehtävien ymmärrystä ja tätä 
kautta myös oppiminen olisi pidemmän päälle parempaa.” 
 
”Huomaa omia tyhmiä virheitä.” 
 

Esimerkkiratkaisujen seuraamista pidettiin yhtenä tärkeänä keinona ohjelmoinnin 

oppimisessa. Osa vastaajista mainitsi Test My Code -ympäristön. Myös Telegramin etuna 

pidettiin nimenomaan sitä, että opiskelijoiden ei välttämättä itse tarvinnut esittää kysymyksiä, 

vaan moniin ongelmakohtiin löytyi vastauksia ja vinkkejä muiden keskustelua ja ohjaajien 

muille antamia vastauksia seuraamalla. Telegramia pidettiin todella hyödyllisenä 

tukikanavana. Jotkut mainitsivat avovastauksissa, että he eivät olisi todennäköisesti 

pärjänneet ja suoriutuneet kurssista ilman Telegram-kanavalta saatua apua. Opiskelijat 

totesivat, että hyvin usein jollain toisella oli jo ollut samankaltaisia haasteita ja kysymyksiä, 

joten keskustelusta löytyi monesti valmiita vinkkejä erilaisissa ongelmatapauksissa. Myös 

hauilla etsittiin vastauksia ja apua konkreettisiin kysymyksiin. Monet opiskelijat kertoivat 

avovastauksissa, että he seurasivat aktiivisesti Telegram-ketjuja ja pitivät niitä loistavana 

apuna ja väylänä hankalampiin kysymyksiin. Telegramista kurssilaiset saivat apua heti, kun 

ei enää omin avuin päässyt eteenpäin, mutta kokemus oli kuitenkin se, että siellä ei annettu 

valmiita vastauksia, vaan silti piti itse ymmärtää, mitä oli tekemässä. Vaikutti myös siltä, että 

Telegram oli monelle riittävä apua, eikä pajoihin siksi ollut edes tarve lähteä. Pajat pysyivät 
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monille ikään kuin optiona – niihin olisi lähdetty vasta, jos Telegramin avulla ei olisi päässyt 

ongelmassa eteenpäin. 

”Minua on hyödyttänyt esimerkkiratkaisujen tutkiminen Test My Code-ympäristössä sen 
jälkeen, kun olen itse ratkaissut tehtävän. On opettavaista verrata omaa ratkaisuaan ja 
ajatuksen kulkuaan siihen, miten joku muu on asian ratkaissut.” 
 
”Olen seurannut Telegram-keskusteluja päivittäin. Siitä on ollut hyötyä ja monet 
ongelmat ovat ratkenneet pelkällä keskusteluja seuraamalla. Opiskelijaohjaajat ovat 
korvaamaton apu Telegrammissa.” 
 
”Olen saanut paljon apua Telegram keskusteluryhmässä. Siellä olen kysynyt jos minulla 
on ollut vaikeuksia jonkun tehtävän kanssa. Telegram on ollut todella hyödyllistä.” 
 
”Telegramissa olen kysynyt useampaan otteeseen apua ja tarkastanut aiemmista 
keskusteluista, jos joku muu on jo kerennyt kysyä samaa kysymystä. Olen yleensä 
saanut ratkaisun ongelmaani tätä kautta.” 
 
”Jos minulla on ongelmia jossain tehtävässä niin etsin keskusteluita/kysymyksiä 
kyseisestä tehtävästä telegramissa. Minun ei ole itse tarvinnut kysyä mitään kun aina on 
löytynyt keskusteluja.” 
 

Muutama opiskelija piti Telegram-ohjauksen etuna sitä, että ohjaajina toimi nimenomaan 

toinen opiskelija, joka oli vertaisroolissa opiskelijoihin nähden. Nämä vastaajat arvelivat, että 

kokeneemmat asiantuntijat eivät välttämättä osaisi asettua samalla tavalla opiskelijoiden 

asemaan. Avun pyytäminen koettiin vaikeammaksi professorilta kuin vertaisopiskelijalta. 

Lisäksi arveltiin, että viestinnän ja sujuvan pikaviestimisen kannalta siinä oli omat etunsa, 

että ohjaajana toimi nuorempi ihminen. 

”Ainakin telegramissa on hyvä, että ohjaajat ovat opiskelijoita ns. sujuvan 
pikaviestimisen kannalta. Oletan, että jos ohjaajat chatissa olisivat vanhempia 
professoreja, olisi viestintä erilaista ja kynnys kysyä asioita korkeampi.” 
 

Opiskelijoiden vertaisohjaukseen ja pajoihin liittyvissä näkemyksissä oli sellainen 

kiinnostava piirre, että nekin, jotka eivät olleet pajoissa käyneet, totesivat auliisti, että 

vertaisohjauksen idea on hyvä. Jo pelkästään tieto siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla, 

tuntui helpottavan opiskelijoita. Jotkut kertoivatkin, että he eivät olleet hyödyntäneet 

pajaohjausta, mutta mikäli vastaan olisi tullut sellainen ongelma, jota he eivät olisi saaneet 

itse ratkaistua tai johon ei olisi löytynyt vinkkiä Telegramista, he olisivat lähteneet pajaan. 

Tieto pajojen olemassaolosta tuntui opiskelijoille tärkeältä puskurilta mahdollisia tulevia 

ongelmatilanteita silmällä pitäen. Yksi vastaaja kertoi elävästi, että ”pajaohjaus on kuin 

sosiaaliturva – turvaverkko johon voi nojautua tarvittaessa”. Vaikutti siltä, että ohjauksen 
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mahdollisuus lisäsi huomattavasti opiskelijoiden luottamusta ja motivaatiota omaan 

suoriutumiseen. 

”Tieto siitä, että apua on saatavilla tekee opiskelusta mukavempaa.” 
 
”on helpottavaa tietää että apua on saatavilla tarvittaessa.” 
 
”turva avusta on motivoinut.” 
 
”Mahdollisuus olla yhteydessä jos on ongelmia.” 
 

 

6.2.4 Opiskelijoiden kehitysehdotukset ohjelmointipajoista ja Telegram-ohjauksesta 
 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä kehitettävää pajaopetuksessa ja Telegram-kanavassa oli 

vastaajien mielestä. Suurin osa jätti tämän kysymyksen vastaamatta joko siksi, että he eivät 

olleet käyneet pajoissa tai vaihtoehtoisesti siitä syystä, että heillä ei tullut mieleen mitään 

kehitettävää. Jotkut vastaajat kuitenkin kertoivat ajatuksiaan kehittämiskohteista. Ensinnäkin 

vastauksissa tuli esille, että pajojen ja Telegram-ohjauksen tiedottamiseen pitäisi panostaa 

enemmän. Kurssilaisten joukossa oli paljon niitä, jotka eivät olleet koskaan kuulleetkaan 

näistä tukimuodoista. Opiskelijat ajattelivat, että pajaohjauksen mahdollisuudesta tulisi 

informoida tehokkaammin heti kurssin alussa. Yhtenä ehdotuksena nostettiin esille, että 

kurssilaisille olisi hyvä lähettää heti alussa informatiivinen sähköposti, johon on koottu 

tärkeitä perustietoja kurssiin, pajoihin, Telegram-ohjaukseen ja tenttiin liittyen. Joillain oli 

ollut vaikeuksia löytää tietoa pajojen aikatauluista ja paikoista. Jotkut kaipasivat myös 

tarkempaa ohjeistusta siitä, miten pajassa toimitaan ja mikä niiden idea on. Vastaajat 

arvelivat, että yliopisto-opiskelijoille nämä asiat saattavat olla tuttuja jo entuudestaan, mutta 

kurssille osallistui paljon ihmisiä myös yliopiston ulkopuolelta, ja heille kaikki käytännön 

asiat olivat aivan uusia. Tämä vaikutti siihen, että osa omien sanojensa mukaan eksyi 

Telegramiin vasta kurssin puolivälissä tai ei ollenkaan. Näissä tapauksissa hyöty tukiväylistä 

jäi hyvin ohueksi. Vaikutti myös siltä, että näin myöhään saatu tieto heikensi kurssilaisten 

kykyä löytää tietoa ja saada apua. 

”Olisin kaivannut muutamaa kokoavaa sähköpostia enemmän liittyen pajoihin ja 
tentteihin. Ehkä yo opiskelijoille on tiedotettu joku muu väylä, mutta itse eksyin esim 
telegramiin vasta jossain puolessavälissä kurssia. Ja sieltäkin sitä tietoa joutuu 
kaivelemaan ja joskus kysymään useampaan kertaan.” 
 

Vastauksissa tuli myös esille, että opiskelijat olisivat arvostaneet erilaisia virtuaalisia 

osallistumismahdollisuuksia. Kaikille live-tapaamiset eivät ole mahdollisia esim. 
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täysipäiväisen työskentelyn tai pitkän etäisyyden takia. Koronapandemian takia tämä toive 

varmasti korostuu entisestään. Osallistumista etäyhteydellä pidettiin tärkeänä 

kehittämiskohteena. Jotkut myös totesivat, että pajaohjausta voisi olla eri aikoihin ja myös 

ilta-aikaan.  

”Ehkä ajan hengen mukaisesti live video mahdollisuus.” 
 
”Eri verkkotyökalujen hyödyntämistä voisi miettiä, zoom-ohjaus ehkä?” 
 
”Olisi kiva jos niitä olisi esim zoomin kautta sillä etäopiskelijana en pääse paikan 
päälle.” 
 
”Videokonferenssittely tms?” 
 
”Etäopiskelun mahdollistavat pajat tai streemit (ks. youtube+muut: Daniel Shiffman / 
The Coding Train). Tikape kurssin blogi palveli myös hyvin etäharrastajaa.” 
 
”Online oli hyvä, paikan päälle mahdoton päästä ilman koronaakin.” 
 
”Ehkä nyt koronavirus on herättänyt ajatuksen voisiko pajaohjaus olla myös etänä?” 
 
”Pajaopetus palvelee pääkaupunkiseudulla asuvia. Meille metsienmiehille niistä ei ole 
suurta apua.” 
 

Vastaajissa korostuu se joukko, joka ei asu pääkaupunkiseudulla ja jonka osallistuminen 

pajoihin on siitä syystä hankalaa. Yhtenä ehdotuksena tuli esille, että yliopistoilla olisi 

sellaista yhteistyötä, että pajoja voisi olla usealla eri paikkakunnalla. 

”Etänä opiskeleva ei voi osallistua pajaopetukseen. Jos yliopistoilla olisi yhteistyötä 
ohjelmointiopetuksessa, pajoja voisi olla usealla eri paikkakunnalla. Nyt 
etänäopiskeleva ei hyödy pajasta = kurssi selkeästi vaativampi.” 
 

Yksittäisissä vastauksissa tuli esille, että pajoissa joutui toisinaan odottamaan omaa vuoroaan 

kohtuullisen pitkään. Ratkaisuksi ehdotettiin sitä, että ohjaajia olisi määrällisesti enemmän. 

Jotkut arvelivat, että ohjaajia olisi hyvä olla pajoissa paikalla vähintään kaksi. Joissain 

vaikeissa tapauksissa yhden opiskelijan opastaminen saattoi viedä niin pitkään, että 

odotusaika venyi. Pahimmassa tapauksessa omiin kysymyksiin ei ehtinyt pajan aikana saada 

vastauksia. Joku yksittäinen vastaaja kommentoi sitäkin, että ohjaajien pedagogisessa 

otteessa voisi olla kehitettävää ja heille voisi suositella pedagogisia opintoja. Yksi huomautti, 

että ohjaajat osasivat neuvoa hienosti ns. perusongelmissa, mutta kokemus oli, että kaikkiin 

vaikeampiin ongelmiin ei aina saanut vastausta, vaikka ohjaajalle oli jo maininnut, että oli 

debugannut ja etsinyt tietoa ongelmiin omin voimin. Yksi kertoi kokemuksestaan, että 

ohjaajilla oli sellainen asenne, että ongelmien taustalla oli aina opiskelijoiden 
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osaamattomuus. Joku myös mainitsi, että ohjaajien olisi joissain tapauksissa hyvä delegoida 

asioita eteenpäin, sillä jotkut ongelmatapaukset pitäisi tuoda tulevaisuuden varalle muidenkin 

tietoon. Näin opiskelijat voisivat paremmin hahmottaa, mitä kaikkea heidän täytyy tehdä, 

jotta ongelma lopulta ratkeaa. Yksi pohti avovastauksessa, että pajaohjaus voisi olla 

pitkäjänteisempää, ja ohjaajia voisi sitouttaa ja motivoida ohjaukseen paremmin. 

Pääsääntöisesti ohjaajien ohjaustaitoja kuitenkin kehuttiin. 

”Jos mahdollista niin enemmän ohjaajia. Yhden henkilön auttamisessa ohjaajalla saattaa 
mennä jopa 30-60 minuuttia ja jos ohjaaja on vain kaksi tuntia kerrallaan paikalla niin 
hän ei ehdi auttamaan hirveän montaa henkilöä.” 
 
”Pajassa ohjaajan saaminen kesti aika kauan.” 
 
”Sivullisena seuranneena, useat joutuvat odottamaan melko pitkään ennen avun 
saamista.” 
 

Jotkut kokivat, että Telegram oli jossain määrin hankala ja kankea. Keskustelun paisuessa 

sieltä oli vaikea löytää itselle relevantteja aiheita ja keskusteluita, ja kanavan oli huomattu 

menevät suuren viestimäärän takia kaoottiseksi ja sotkuiseksi. Kokemus oli, että kun 

keskustelu käydään samalla kanavalla, kysymyksiä ja vastauksia kertyy kurssin aikana niin 

paljon, että yksittäiset viestit hukkuvat pitkään viestiketjuun, ja joukosta on vaikea löytää 

itselle tärkeitä tietoja. Joku vastaaja arveli, että viestien määrää lisäsi myös se, että osa 

kysyjistä ei viitsinyt lukea kunnolla ohjeita ja annettuja materiaaleja, vaan he laittoivat heti 

kysymyksen kanavalle. Yksi kuvaili kanavan käsittämättömyyttä mielivaltaiseksi virraksi, 

josta ei saa mitään otetta. Jos opiskelijalla oli tavoitteena löytää juuri tietystä aiheesta käydyt 

keskustelut, se saattoi osoittautua yllättävän hankalaksi. Riskinä myös oli, että kanavalla 

kysytään samoja asioita moneen kertaan – tosin tässäkin nähtiin omat hyvät puolensa 

vaikeiden ja monien opiskelijoiden haastaviksi kokemien asioiden noustessa keskustelussa 

useammin esille. Hakutoiminto ei vastaajien mukaan toiminut aukottomasti. Ehdotuksena oli, 

että Telegram-keskustelua voisi jakaa ja ryhmitellä usean eri kanavan ja teeman alle, ehkä 

siten, että jokaisella kurssin osalla olisi oma kanava. Kehitysehdotuksena tuotiin myös esille, 

että kuhunkin tehtävään voisi koota erilaisia vinkkejä, joihin tutustumalla opiskelijat 

pääsisivät tehtävässä eteenpäin. Lisäksi muutama vastaaja ideoi, että viesteihin kirjoitettaisiin 

joka kerta yhdenmukaisella tavalla tehtävän numero, jotta hakeminen olisi näiden 

numeroiden avulla helpompaa. Telegramin tilalle toivottiin yksinkertaisempaa foorumia, 

jossa keskustelu pysyisi jäsennellympänä ja samaan aiheeseen liittyviä keskusteluita olisi 

helpompi seurata. Telegramin sijaan parempana kanavana pidettiin mm. Slackia. Myös 

jonkinlaista uutta keskustelufoorumia toivottiin Telegramin rinnalle. 
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”Telegramissa haasteellista on ollut kaiken tiedon ja kommenttien kasautuminen yhteen 
kökköön, lopulta tuhansia viestejä. Hakutoiminnolla onnistuu melko usein löytämään 
jonkun kommentin mahdollisesti omaa ongelmaa avittamaan, mutta enemmän olisin 
pitänyt osien mukaan järjestyvästä kommentoinnista. Siksi harmi, että moodle ei ollut 
tässä enää käytössä.” 
 
”Telegram on hyvä lisä, mutta keskusteluista sen oikean "threadin" etsiminen on välillä 
haastavaa. Slackissa kyssäri & vastaus pysyisi paremmin yhdessä.” 
 
”Telegramryhmä on hyvä, mutta äärettömän kaoottinen jos haluaa löytää apua etsimällä 
tai pysyä kärryillä keskustelussa. Jos edes aikataulutettu ja aikatauluton versio kurssista 
olisi erillisissä ryhmissä. Tai jos olisi sellainen ihan perinteinen foorumi, voisi 
ryhmitellä eri moduuleja koskevat kysymykset eri otsikkojen alle ja helpommin selailla 
aiemmin kysyttyjä asioita.” 
 
”Online-ohjaus on tarpeellista. Sen voisi myös tehdä mooc.helsinki alustalla niin 
keskustelut olisi paremmin kategorisoitu. Ja pitempiä vastauksia olisi helpompi lukea. 
Esim kurssilla tilastotiede tutuksi ja R alusta toimi. Mooc.helsinki sivulla voisi myös 
olla ”vinkkejä” osio johon on kerätty vinkkejä per tehtävä. Esim. ”Kannattaa käyttää 
hashmapiä” tjs. Telegramin hakuominaisuus on surkea tehtävänumeroilla etsiessä. Jos 
etsin 9 viikon tehtäviä niin saattaa löytyä muiden viikkojen ysitehtäviä myös.” 
 
”On tosi hyvä, että on olemassa alusta josta voi tehtävien tekemiseen hakea apua, mutta 
mielestäni tuo Telegram ontuu tässä. Keskustelut hukkuvat todella nopeasti ja tuntuu, 
että keskustelut joissa voisi olla minulle hyödyllistä tietoa vilisevät ohitseni 
huomaamatta. Voisiko tämän keskustelun toteuttaa jollain toisella alustalla? Esimerkiksi 
jossain, jossa voisi olla keskustelulankoja, joihin on helppo palata uudestaan.” 
 

Jotkut arvelivat, että Telegramin keskustelu ei vastannut opiskelijoiden kaikkia tarpeita, vaan 

henkilökohtaisempaa tukea voisi saada esimerkiksi selainpohjaisen chat-keskustelun, Skypen 

tai sähköpostitse annettavan ohjauksen muodossa. Jollain välineellä etänä tapahtuvaa 1–1 

-yhteydenpitomahdollisuutta olisi arvostettu. Toki monet varmasti ymmärsivät myös, että 

sellaisen järjestäminen vaatii huomattavasti enemmän resursseja, etenkin jos sen kysyntä 

lähtisi rajusti nousemaan esim. koronatilanteen takia. Joku kritisoi Telegramin käyttöä siitä 

syystä, että se vaatii erillisen rekisteröitymisen. Parempana vaihtoehtona pidettiin sellaisten 

työkalujen käyttöä, jotka ovat jo valmiiksi yliopistolla käytössä (esim. Moodle). Tämä 

huomio oli kuitenkin enemmän yksittäinen kommentti, eikä edustanut yleisempää näkemystä.  

 

Pajojen ja Telegramin henkeä ja keskusteluita pidettiin pääsääntöisesti asiallisina. Joku totesi, 

että kurssin keskustelu on ollut suorastaan virkistävä poikkeus, koska ilmapiiri on säilynyt 

hyvänä ja kannustavana alusta loppuun. Joitain epäasiallisiakin kommentteja ja tylyjä 

vastauksiakin oli ollut, lähinnä kanssakurssilaisilta eikä niinkään ohjaajilta. Yksi vastaaja 

ehdotti, että kurssin alussa voisi korostaa Telegram-keskusteluiden pelisääntöjä ja sitä, että 

keskustelu pysyy koko kurssin ajan asiallisena ja ystävällisenä.  
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”Telegram-kanavassa on ollut yleisesti ottaen hyvä meininki ja adminointi on onnistunut 
mielestäni hyvin (se vähä mitä olen seurannut). Ongelmana varmaan aina yleisesti 
ottaen tällaisissa kanavissa on se, että sinne voi aika vapaasti kirjoittaa mitä vain, joka 
johtaa välillä ylilyönteihin tai keskustelun suuntaan, joka voi ottaa ei-toivottua laukkaa. 
Onneksi adminit ovat käsittääkseni suht hyvin onnistuneet pitämään keskustelun 
asiallisena ja kurssia käsittelevänä.” 
 
”Joskus Telegram ohjauksessa on tullut epäasiallista kommenttia. Toivoisin että siellä 
olisi sama taso kuin silloin kun puhutaan henkilölle suoraan. Onko kynnys kettuiluun 
matalampi sos.mediassa kuin mitä olisi kasvotusten? Pääsosin kuitenkin asiallista. Mutta 
tuota voisi terottaa ohjaajille/osallistujille.” 
 

Yksi konkreettinen kehitysehdotus oli se, että kurssilla voisi olla erilaista tukimateriaalia 

esimerkiksi videoiden muodossa. Joku mainitsi katsoneensa MOOC:in Youtube-videoita, 

mutta toivoi niitä olevan vielä enemmän ja paremmin järjesteltynä. Monet opiskelijat eivät 

pitkien etäisyyksien tai muiden syiden takia pääse osallistumaan pajoihin, mutta hekin 

tuntuvat kaipaavan apua kurssin suorittamiseen. Pelkästään tekstimuotoinen materiaali ei 

palvele kaikkia. Yksi vastaaja kertoi lukihäiriöstään ja keskittymishäiriöstään, joiden takia 

hän opiskelee mieluummin ohjatusti kuin pitkiä tekstejä ja Telegram-keskusteluita yksin 

kahlaamalla. Yksi ja sama tukimuoto ei välttämättä palvele kaikkia opiskelijoita. 

 

Kurssin tiettyjä toteutustapoja arvosteltiin jonkun verran, mutta pääsääntöisesti opiskelijat 

olivat todella tyytyväisiä saamaansa apuun ja vertaisohjauksen toteutukseen. Vaikuttaa siltä, 

että pajat ja Telegramissa saatu apu ovat toimineet monille merkittävinä tukiväylinä. Ilman 

niitä kurssin suorittaminen ei olisi edes ollut kaikille mahdollista. Monet ovat kokeneet 

kurssin aikana jumiutumisen tunteita, eli tilanteita, joista ei ole päässyt eteenpäin omin 

voimin. Vertaisohjaajat ovat osanneet hienosti selittää ja sanallistaa asioita, ohjata 

opiskelijoita pienille neuvoilla oikeaan suuntaan sekä auttaa opiskelijoita löytämään keinoja 

ratkaista ongelmia itse. Monille on syntynyt kurssin ilmapiiristä hyvä ja avulias vaikutelma. 

Myös muilta kurssilaisilta on saatu vertaisapua, ja monet ovat auliisti auttaneet etenkin 

Telegramin puolella erilaisissa ongelmatilanteissa. Yksi vastaaja kertoi, että hänelle on 

muodostunut auttavaisesta ilmapiiristä ja tunnelmasta hyvä tunne koko koodausta kohtaan. 

Tällainen myönteinen tunne ja asenne on tietysti hyvä lähtökohta oppimiselle. Sama vastaaja 

kertoi toivovansa, että samanlainen avuliaisuus ulottuu tulevaisuudessa myös työelämään. 

Hän arveli, että kurssin ohjaustoiminta on varmasti auttanut kaikkia opiskelijoita näkemään 

ohjelmoinnin oppimisen yhteisöllisenä tekemisenä. 

”Telegram-ohjaus on ollut aivan huippua. Olen saanut sekä ihan apua, että olen päässyt 
eteenpäin jostain jumeista mutta myös pari kertaa olen kysynyt apua, kun en vaan 
ymmärrä jotain aihetta ja saanut ohjaajilta vastauksen, joka onkin aukaissut aiheen. 
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Joskus vaan vähän toisella tavalla selittäminen yhtäkkiä avaakin uuden aiheen. Vaikken 
ole kauhean montaa kertaa pyytänyt apua, niin en silti usko, että olisin ilman Telegram-
ohjausta selvinnyt tästä kurssista, en ainakaan näin hyvillä mielin. Sekin jo auttaa, kun 
tietää, että on kanava, josta saada apua. Ohjaajien selkeys ja ystävällisyys on ollut ihan 
kymppi, myös upeeta miten kaikki muutkin auttavat toinen toisiaan; siitäkin tulee hyvä 
fiilis koko koodausta kohtaan. Toivon, että joskus olen töissä paikassa, jossa koodarit 
jeesivät toisiaan samalla meiningillä. Ehkäpä tämä Paja- ja Telegram-ohjaustoiminta 
ohjaavat meitä kaikkia myös siihen suuntaan. :) Iso kiitos.” 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tietojenkäsittelytieteen osastolla toteutettava 

kisällioppimisen menetelmä toimii opiskelijoiden ja ohjaajina toimivien kisällien 

näkökulmasta. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski kisällien näkemyksiä vertaisoppimisen 

toteuttamisesta. Toisena tutkimuskysymyksenä oli kurssille osallistuneiden opiskelijoiden 

näkemykset vertaisoppimisesta. Kolmas tutkimuskysymys pureutui siihen, miten 

tietojenkäsittelytieteen osasto on vastaajien mukaan onnistunut kisälliopetuksen 

toteuttamisessa ja käytännön soveltamisessa. Käyn seuraavaksi tiivistetysti läpi keskeiset 

tulokset näiden kysymysten osalta sekä teen aineiston perusteella päätelmiä tulosten 

laajemmista vaikutuksista. 

 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että kisällit ovat hyvin innoissaan tehtävästään. 

Kisälleiden mukaan oli palkitsevaa seurata opiskelijoiden oppimista ja erilaisia 

lähestymistapoja ohjelmointiongelmiin. He kokivat, että kisällin tärkeitä ominaisuuksia ovat 

muiden asemaan asettuminen, empaattisuus sekä vaikeiden ongelmien sanallistaminen siten, 

että eri taustoista tulevat opiskelijat ymmärtävät erilaisten ohjelmointitehtävien 

toimintalogiikan. Kisällit olivat selvästi tunnistaneet oikea-aikaisen tuen merkityksen. He 

kertoivat, että opiskelijoille on hyvä antaa juuri sen verran tukea, että he pääsevät tehtävässä 

eteenpäin, mutta eivät saa valmiita ratkaisuita tai liian helppoja vinkkejä. Tämä koettiin myös 

kisällien haastavimmaksi tehtäväksi. Positiivista oli se, että kisällit kuvailivat oppineensa 

vertaisohjaajana toimimisesta paljon. He mainitsivat kehittyneensä ohjaajina ja lisäksi monet 

kertoivat omien ohjelmointitaitojen kehittyneen kurssien aikana. Vaikuttaa siltä, että asioiden 

selittäminen ja toisaalta muiden asemaan asettuminen avaa kisälleille uusia näkökulmia 

siihen, miten eri tavoin ongelmaa voi lähestyä ja ratkaista. 

 

Kisällit pitivät heille annettua tehtävää tärkeänä ja olivat selvästi motivoituneita ja 

innostuneita tehtävästä ja menetelmän kehittämisestä. Kisällit arvostivat kollegiaalista tukea 

sekä osaston panosta kisälliopetuksen toteuttamiseen. Monet kisällit kertoivat, että he olivat 

hyvin sitoutuneita osastoon ja halusivat olla mukana menetelmän kehittämisessä. Kisälleillä 

oli selvästi halu kerätä opetuskokemusta sekä toimia opettajan roolissa myös tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että kisällit muodostavat hyvin aktiivisen ja 

kehitysmyönteisen joukon. Järjestelmän kehittämisen, uusien kisällien rekrytoimisen sekä 

olemassa olevien kisällien kannustamisen kannalta on todella tärkeää, että yliopisto panostaa 
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tämän ydinryhmän motivointiin, sitouttamiseen ja palkitsemiseen. Kisälleillä on selvästi 

paljon osaamista, kehittymisen potentiaalia sekä halua osallistua osaston opetuksen 

kehittämiseen. Tätä voimavaraa kannattaa hyödyntää nykyistä enemmän. Kisällit voivat 

varmasti tarjota osastolle uusia ja tuoreita näkemyksiä opetusmenetelmän kehittämiseen ja 

jatkojalostamiseen. Osasto voi myös miettiä, onko kisälleille tarpeen järjestää enemmän tukea 

tehtävässä toimimiseen ja myös tehtävässä kehittymiseen esimerkiksi koulutuksen, 

laajemman perehdytyksen, mentorointimallin, koulutuksen yms. muodossa. Tehtävästä 

saatavaan kompensaatioon tai korvaukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, joten ainakin 

tämän tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että korvauskäytäntö on toimiva. 

 

Tutkimusaineisto osoitti, että etenkin ohjelmointipajoihin mutta myös Telegram-ohjaukseen 

osallistuu varsin pieni joukko kurssia suorittavista opiskelijoista. Oli jopa hieman yllättävää, 

kuinka harvat osallistuivat ohjelmointipajoihin. Syyt ovat varsin moninaisia ja osin myös 

loogisia, sillä opiskelijat asuvat ympäri Suomea, monet käyvät päivätöissä tai tekevät kurssia 

harrastusmielessä. Jotkut eivät koe pajoissa käymistä tarpeelliseksi, sillä he tuntevat 

osaavansa riittävästi ilman ulkoista tukea. Myös elämäntilanne ja muut kiireet saattavat 

vaikuttaa päätökseen olla hyödyntämättä pajoja tai Telegram-ohjausta. Jotkut vastaajat 

tuntuivat olevan pahoillaan siitä, että he eivät päässeet pajoihin pitkän välimatkan takia. Osa 

kertoi, että olisivat ilman muuta tulleet paikalle, mikäli ajomatka ei olisi ollut useita tunteja. 

Jotkut myös totesivat, että pääkaupunkiseudulla olevat opiskelijat olivat tässä suhteessa 

etulyöntiasemassa. Koska MOOC-kurssi toimii sisäänpääsymenetelmänä osastolle 

opiskelemaan, pajoihin osallistuminen antaa etumatkaa niille opiskelijoille, jotka pääsevät 

osallistumaan pajoihin paikan päällä. Menetelmän kehittämiseksi ja opiskelijoiden 

yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta olisi tärkeää miettiä rinnalle erilaisia tukimuotoja, 

jotka eivät perustu lähiopetukseen. Ensinnäkin pajaohjausta olisi hyvä järjestää etänä. Lisäksi 

jotkut opiskelijat toivoivat virtuaalista foorumia, kahdenkeskistä chat-keskustelun 

mahdollisuutta sekä itseopiskelun tueksi sivustolle koottuja lisämateriaaleja esimerkiksi 

videoiden muodossa.  

 

Edellä mainittujen moninaisten syiden lisäksi vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että 

kaikkein merkittävin syy pajoista pois jäämiselle oli se, että pajojen olemassaolosta ei 

yksinkertaisesti edes tiedetty. Avovastauksista kävi ilmi, että iso joukko opiskelijoista ei ollut 

koskaan kuullutkaan pajoista ennen kyselyä ja he vaikuttivat aidosti hämmentyneiltä ja 

yllättyneiltä luettuaan pajan mahdollisuudesta tutkimuskyselystä. Monet kertoivat, että he 
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olisivat ilman muuta osallistuneet pajoihin, mikäli heillä olisi ollut niistä tietoa. Jotta 

ohjelmointipajoihin saadaan enemmän osallistujia ja menetelmällä on enemmän 

vaikuttavuutta, osaston on tärkeää tiedottaa ja markkinoida pajojen mahdollisuutta 

opiskelijoille eri yhteyksissä. Heti kurssin alussa olisi hyvä kertoa tiivistetysti 

kisälliopetuksen periaatteista, pajakonseptista, kisällien roolista ja erilaisista tukimuodoista. 

Myös ohjelmointipajojen konkreettisia hyötyjä voisi korostaa opiskelijoille nykyistä 

enemmän. Kyse on kuitenkin yliopistotasolla varsin ainutlaatuisesta tukimuodosta, joka on 

opiskelijoille merkittävä etu. Yhtenä ehkä hieman yllättävänäkin näkökulmana nousi esille, 

että osa opiskelijoista koki kynnyksen pajoihin osallistumiseen hyvin korkeana: he kertoivat 

olevansa ujoja, heillä ei ollut kontaktia muihin kanssaopiskelijoihin ja he pitivät omien 

ohjelmointiongelmien esille tuomista haastavana. Osaston olisi ehkä hyvä korostaa 

opiskelijoille, mikä pajojen tarkoitus on ja että osallistumisen kynnys on hyvin matala ja 

siellä voi vapaasti esittää hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. 

 

Toinen selkeä havainto oli se, että MOOC-kurssille osallistuu opiskelijoita hyvin erilaisilla 

taustoilla, lähtökohdilla ja osaamisella. Joillain oli taustalla vahvaa ohjelmointikokemusta 

opinnoista tai jopa ammattitehtävistä. Heille tehtävät saattavat olla helppoja. Suurin osa 

vaikuttaa kuitenkin tulevan kurssille lähes nollatiedoilla ilman minkäänlaista 

ohjelmointitaustaa. Tämä vaikuttaa vääjäämättömästi myös siihen, että opiskelijoiden 

odotukset kurssia kohtaan ovat hyvin erilaisia. Tästä herää ajatus, että miten opiskelijoiden 

lähtötietojen ja -taitojen erilaisuus huomioidaan kurssin toteutuksessa. Samat tuen muodot 

eivät välttämättä auta kaikkia opiskelijoita, vaan pajoja voisi järjestää esim. erii tasoisille 

opiskelijoille. Lisäksi voi miettiä, onko tarpeen järjestää erilaisia tukiväyliä niille, jotka eivät 

pääse paikalle pajoihin. 

 

Pajoissa käyneet ja Telegram-ohjaukseen osallistuneet opiskelijat olivat pääsääntöisesti hyvin 

tyytyväisiä saamaansa apuun ja tukeen, ja kisällien työtä arvostettiin. Monet totesivatkin, että 

he eivät olisi todennäköisesti saaneet kurssia suoritettua ilman kurssin tuki- ja 

ohjausmahdollisuuksia. Opiskelijat kertoivat jumittumisen tunteesta ja siitä, kuinka seinä tuli 

vastaan, jos tehtäviä teki pelkästään yksin. Opiskelijat kokivat saavansa vertaisohjauksesta 

kokonaan uudenlaisia näkökulmia tarkastella ohjelmointiongelmia. Yhdessä tekemistä 

arvostettiin erityisesti, samoin mahdollisuutta keskustella, esittää kysymyksiä ja pallotella 

ongelmia jonkun kanssa yhdessä. Opiskelijat olivat ymmärtäneet varsin hyvin 

vertaisohjauksen ja oikea-aikaisen tuen merkityksen. He kokivat, että taitava ja asiansa 
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osaava ohjaaja osasi antaa opiskelijoille juuri sopivan tasoisia vinkkejä juuri oikeaan aikaan. 

Tarkoitus oli, että opiskelijat pääsevät tuen avulla eteenpäin, mutta ongelmaa ei ratkaista 

heidän puolestaan, vaan heille tarjotaan oivaltamisen ilo ja mahdollisuus selvittää ongelma 

loppuun. Monet opiskelijat totesivat avovastauksissa, että vertaisohjauksen avulla heidän 

ohjelmointitaitonsa kehittyivät ja he oppivat tekemään tehtäviä itselleen täysin uusilla 

koodaustavoilla. He arvelivat, että yksin tehtäessä he olisivat päätyneet helppoon ja 

yksinkertaiseen ratkaisuun, mutta vertaisohjaus auttoi heitä näkemään tehtäviä laajemmin ja 

monipuolisemmin sekä etsimään aktiivisemmin optimaalisia ratkaisuja, joihin he eivät olisi 

ilman tukea päätyneet. 

 

Lopuksi on hyvä todeta, että vallitseva koronapandemia on varmasti vaikuttanut tuloksiin 

jossain määrin. Valtaosa vastaajista kertoi kokemuksistaan ennen koronapandemian 

puhkeamista, mutta joukossa oli myös kisällejä ja etenkin opiskelijoita, joihin nykyinen 

tilanne oli vaikuttanut enemmän. Osa opiskelijoista ei päässyt pajoihin koronarajoitusten 

vuoksi, ja loppukevään pajoja oli myös peruttu. Tämä ei kuitenkaan täysin selitä sitä, miksi 

opiskelijat eivät hyödyntäneet pajojen mahdollisuutta. Tämänhetkisessä epävarmassa 

maailmantilanteessa osaston olisi varmasti syytä huomioida virtuaalipajojen ilmeinen tarve. 
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ENSIMMÄISEN KISÄLLIKYSELYN RUNKO   LIITE 1 

Tehostettu kisällioppiminen 

Ohjelmointipajojen pitäjille kisälleille ja ohjaajille tarkoitettu kysely. 

 

1. Miksi halusit opettajakisälliksi? 
 

2. Minkä vuosikurssin opiskelija olet? 
 

○ 1. 
○ 2. 
○ 3.  
○ 4. 
○ 5. 
○ 6+ 
 

3. Kuinka monta kertaa olet yhteensä toiminut kisällinä tai ohjaajana? 
 

4. Mitä aiempaa ohjelmointitaustaa sinulla oli ennen yliopisto-opintoja? 
 

5. Auttaako mielestäsi ohjelmointipajojen ohjaaminen syventämään omaa 
ohjelmointiosaamista? 

 
6. Mitä uutta kisällinä toimiminen on opettanut sinulle? 

 
7. Mitä positiivista ohjaamisessa on ollut? 

 
8. Mitä negatiivista ohjaamisessa on ollut? 

 
9. Miten vaikeaa ohjaaminen on ollut? 

 
1       2      3      4      5 

 
Erittäin helppoa □      □      □      □      □ Erittäin vaikeaa 

 
10. Mitä uutta olet oppinut muilta ohjaajakisällinä toimineilta opiskelijoilta? 

 
11. Miten ohjaajana toimiminen on auttanut sinua myöhemmissä opinnoissa? 

 
12. Onko kompensaatio opintopisteinä ollut riittävää työmäärään nähden? 
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TOISEN KISÄLLIKYSELYN RUNKO   LIITE 2 

Kysely kisälleille, toinen vaihe 

 

1. Miksi halusit opettajakisälliksi? 

□ Opettaminen kiinnostaa 

□ Ohjaaminen parantaa omaa osaamistani 

□ Ohjaamisesta saa opintopisteitä 

 
2. Minkä vuosikurssin opiskelija olet?  

 
○ 1. 
○ 2.  
○ 3. 
○ 4. 
○ 5. 
○ 6+ 
 

3. Mitä aiempaa ohjelmointitaustaa sinulla oli ennen yliopisto-opintoja? 

□ Ei mitään 

□ Harrastus 

□ MOOC 

□ Ohjelmoinnin perusteet ja jatkokurssi 

□ Olen ohjelmoinut ammatikseni 

 
4. Ohjelmointipajojen ohjaaminen auttaa syventämään omaa ohjelmointiosaamista. 

 
○ Täysin samaa mieltä 
○ Osittain samaa mieltä 
○ Ei samaa eikä eri mieltä 
○ Osittain samaa mieltä 
○ Täysin eri mieltä 
 

5. Mitä uutta kisällinä toimiminen on opettanut sinulle? 

□ Toisten auttamista 

□ Ohjelmoinnin osaamista 

□ Opettamisen taitoa 
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6. Mitä positiivista ohjaamisessa on ollut? 

 
○ Oppimiskokemukset 
○ Oma kehittyminen 
○ Toisten auttaminen 
 

7. Miten vaikeaa ohjaaminen on ollut? 
 

1       2      3      4      5 
 
Erittäin helppoa □      □      □      □      □ Erittäin vaikeaa 
 

8. Mitä uutta olet oppinut muilta ohjaajakisällinä toimineilta opiskelijoilta? 
 
○ Ohjelmoinnillisia asioita 
○ Ohjaamisen osaamista 
○ Kommunikaatiota toisten kanssa 
 

9. Onko kompensaatio opintopisteinä ollut riittävää työmäärään nähden? 
 
○ Kyllä 
○ Ei 
 

10. Minusta on tullut taitavampi opettajaryhmän jäsenenä 
 

1       2      3      4      5 
 
  □      □      □      □      □  
 

11. Olen oppinut ymmärtämään paremmin muiden esittämiä ongelmia 
 

1       2      3      4      5 
 
  □      □      □      □      □  
 

12. Minusta on tullut taitavampi ohjaajana ja mentorina 
 

1       2      3      4      5 
 
  □      □      □      □      □  
 
 
 
 
 



77 
 

13. Minusta on tullut taitavampi tunnistamaan muiden oppimistapoja 
 

1       2      3      4      5 
 
  □      □      □      □      □  
 

14. Vapaa kommentointi 
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OPISKELIJAKYSELYN RUNKO    LIITE 3 

Kysely opiskelijoille 

 
1. Kurssilla käyttämäsi sähköpostiosoite? 

 
2. Minkä vuosikurssin opiskelija olet? 

 
○ 1. 
○ 2.  
○ 3. 
○ 4. 
○ 5. 
○ 6+ 
○ En ole yliopisto-opiskelija 

 
3. Oliko sinulla aiempaa ohjelmointikokemusta ennen yliopisto-opintoja? Millaista 

kokemusta? 
 

4. Oletko ollut tietoinen paja-ohjauksesta? 
 
○ Kyllä 
○ Ei 

 
5. Millaisia hyötyjä koet saaneesi ohjelmointipajoista oppimisesi kannalta? Valitse kaikki 

kohdat, joista koet saaneesi hyötyä. 
 
□ Apua ohjelmointiin 

□ Mahdollisuus kysyä ja keskustella 

□ Apua ohjelmointiin 

□ Vaikeimmatkin asiat pystyy oppimaan pajaohjauksen avulla 

□ En ole saanut hyötyä ohjelmointipajoista 
 

6. Käytkö ohjelmointipajoissa? Jos et niin miksi? 
 
○ Käyn 
○ En, osaan kaiken 
○ En ehdi 
○ En viitsi 
○ Muu syy 
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7. Kuinka usein olet hakenut apua ohjelmointipajasta? 
 
○ Useamman kerran viikossa 
○ Kerran viikossa 
○ Kerran kuukaudessa 
○ Harvemmin 
○ En ole hakenut apua pajoista 
  

8. Miten vaikeaa ohjelmoinnin oppiminen on ollut? 
 
1       2      3      4      5 

 
Helppoa  □      □      □      □      □ Vaikeaa 
 

9. Mikä pajaopetuksessa ja opiskelijaohjaajissa on ollut hyödyllistä oman oppimisesi 
kannalta? 
 

10. Mitä kehitettävää pajaopetuksessa mielestäsi olisi? 
 

11. Miten arvioisit kurssin pajaohjaajien onnistumista? 
 

12. Oletko ollut tietoinen Telegram-ohjauksesta? 
 

○ Kyllä 
○ Ei 

 
13. Oletko saanut apua Telegramista? Koitko sen hyödylliseksi? 

 
○ Kyllä 
○ Ei 
 

14. Kuinka usein olet hakenut apua Telegram-ohjauksesta? 
 
○ Useamman kerran viikossa 
○ Kerran viikossa 
○ Kerran kuukaudessa 
○ Harvemmin 
○ En ole hakenut apua Telegram-ohjauksesta 
 

15. Onko Telegram-kanavalla ollut hyvä ilmapiiri? 
 

○ Kyllä 
○ Ei 
 

16. Onko jotain muuta mitä haluaisit sanoa pajaohjauksesta? 
 


