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Tiivistelmä 
 
Tämän tutkimuksen kohteena oli toteutunut Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitelma. Tutkimuksen tarkoitukse-
na oli selvittää Bologna-hengessä uudistetun opetussuunnitelman symbolista ja toiminnallista 
yhteensopivuutta opettajuuteen kasvun kannalta opiskelijoiden kokemana ja arvioimana. Ai-
neenopettajaksi opiskelevilta kysyttiin lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007 ja 2007–2008, miten 
akateeminen opetussuunnitelma näytti tietä opettaja-asiantuntijuuteen. Tutkimustehtävään Mil-
lainen innovaatio toteutunut Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitel-
ma on opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajaksi kasvun kannalta matemaattis-luonnontieteel-
lisesti ja humanistisesti orientoituneiden tieteenalaryhmien (MALU, HUM) opiskelijoiden koke-
mana ja arvioimana? haettiin vastauksia kahdella tutkimusongelmalla: 1) Millainen on toteutu-
neen OPSin symbolinen yhteensopivuus (relevanssi) opiskelijoiden kokemana? ja 2) Millainen 
on toteutuneen OPSin toiminnallinen yhteensopivuus (kvaliteetti) opiskelijoiden kokemana? 3) 
Lisäksi kysyttiin, eroavatko tieteenalaryhmien MALU, HUM) opiskelijoiden arvioinnit toisis-
taan? Tutkimusaineisto muodostui kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta aineistosta käsittäen 
kolmen lukuvuoden aineenopettajaopiskelijoiden palautteet (N=1550), jotka oli kerätty struktu-
roidulla kyselylomakkeella kunkin lukukauden lopussa. Tutkimusmenetelmänä oli sisällön 
analyysi. Tilastoaineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja laadullinen aineisto ATLAS-ti -ohjel-
malla. Tilastoaineistosta tehtiin myös t-testi mainittujen tieteenalaryhmien vertailua varten. Em-
piirisen tutkimuksen tutkimusote oli integroiva.  

Tutkimusaineistoa tarkasteltiin systeemisesti normatiivis-teoreettisessa viitekehyksessä: 
normatiivinen viitekehys rakentui yliopistokoulutusta koskevasta eurooppalaisesta ja kansallises-
ta säädös- ja normipohjasta sekä Helsingin yliopiston strategioista, teoreettinen viitekehys puo-
lestaan Rogersin (2003) innovaatioiden diffuusio -teoriasta tutkimuksen kehysteoriana ja yliopis-
topedagogisesti keskeisistä akateemiseen opetussuunnitelmaan, opetukseen ja ohjaukseen sekä 
oppimiseen liittyvistä tautateorioista. Tutkimuksen tarkastelunäkökulmaksi määrittyi luontevasti 
innovaationäkökulma, mikä osoittautui toimivaksi; Rogersin (2003) innovaatioiden diffuusio -
teoria tarjosi relevantin teoreettisen kehyksen tarkastella pedagogisen opetussuunnitelman käyt-
töönottoa ja omaksumista (implementation) opiskelijoiden kokemana ja edelleen opiskelijoiden 
arvioimana (re-invention). Tämä tarkastelutapa nostaa opiskelijoiden äänen kuuluviin teleologi-
sesti yliopiston opiskelijakeskeisyyttä ja -lähtöisyyttä korostavan strategia-ajattelun mukaisesti: 
opiskelijat osallistu(i)vat opetussuunnitelman laadulliseen kehittämistyöhön (Helsingin yliopis-
ton strategia 2007–2009). 

Tutkimustulokset viestivät toteutuneen opetussuunnitelman toimivuudesta ja ei-toimi-
vuudesta: Yhtäältä pedagogiset opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja toiminnaltaan kohtalaisesti 
(ainedidaktiikka ja yleisdidaktiikka) tai jopa hyvin (opetusharjoittelu, tutkimusopetus) opiskeli-



 

 

joiden asiantuntijuuteen oppimisen odotuksia niin symbolisella kuin toiminnallisellakin tasolla. 
Toisaalta tutkimustulokset paljastavat pedagogisen ja didaktisen toiminnan kriittiset yliopistope-
dagogiset kompetenssialueet, jotka ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opetus, reflekti-
on ohjaus sekä tutkimuksen opetus ja ohjaus (tutkimusmenetelmät). Molempien tieteenalaryhmi-
en opiskelijat arvioivat opetussuunnitelmaympäristöä samansuuntaisesti, vaikka tilastollisesti 
merkitseviä erojakin on havaittavissa. 

 
 

 

Avainsanat: yliopistopedagogiikka, aineenopettajan pedagogiset opinnot, oppimis- ja opiskelu-
ympäristö, akateeminen opetussuunnitelma, systeemi-innovaatio, pedagoginen innovaatio 
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Abstract 
 
The research considers the academic curriculum of subject-teacher education in 2005−2008 
(Teacher Education Department, University of Helsinki) developed in the spirit of the Bologna 
process. The purpose was to examine from a professional point of view the symbolic and oper-
ational compatibility of the curriculum at the time as experienced and assessed by subject-
teacher students. The students were questioned in 2005−2006, 2006−2007 and 2007−2008 on 
how the academic curriculum as a learning environment showed them how to progress from 
novices to experts. The main research question was “How favourable has the curriculum of 
subject-teacher education in 2005−2008 been in which to develop into a professional according 
to two groups, the science-mathematics oriented and the humanisties oriented?”, and three 
subquestions were 1) How have the students assessed the symbolic compatibility (relevance) of 
the curriculum? 2) How have the students assessed the operational compatibility (quality) of the 
curriculum? and 3) Do the assessments of two groups differ from each other statistically? The 
research material was comprised of the teacher students´ feedback on curriculum innovation 
from the academic years 2005−2008 (N=1550), gathered using feedback forms consisting of 
quantitative and qualitative material. The research method was content analysis and approach-
integrated; the quantitative material was analysed using SPSS, and the qualitative material using 
Atlas-ti.  

The research material was examined systemically within a normative-theoretical research 
framework: the normative framework was constructed on European and Finnish laws concerning 
academic teacher education and the norms and strategies of the University of Helsinki, whereas 
the theoretical framework was constructed on Rogers´s (2003) Innovation and Diffusion Theory 
(the frame theory) and as well as essential background theories concerning academic teaching, 
supervision and learning to teach. The Innovation and Diffusion Theory provited a relevant 
perspective for examining the implementation of the subject-teacher education curriculum and 
how students re-innovate and re-invent it. This kind of student-cent approach and examination 
allowed for the students´ voices to be heard teleologically, according to the strategy of Univer-
sity of Helsinki (2007–09): students take part in improving the quality of teacher education 
curriculum.  

According to the research results, on the one hand the curriculum met the students´ expecta-
tions, but on the other hand did not. The pedagogical studies as regards the quality of pedagogi-
cal goals and pedagogical activities were found to be compatible, on average (subject didactics, 
general didactics) or greater than average (teaching practice, pedagogical study) with the stu-
dents´ expectations of evolving professionally at both the strategic and operational levels. How-
ever, the results also revealed three pedagogical competence areas not compatible with the 
students´ expectations: information and communication technologies in education (digital learn-



 

 

ing environment), learning-process by portfolio (self-reflection) and research-based teaching and 
education (research methods in education).  

Despite both science-mathematics- and humanisties oriented students assessing the curricu-
lum environment quite similarly, the assessments in some areas statistically differed from each 
other.  
 
 

 

Keywords: academic curriculum, academic pedagogy, teacher education, subject-teacher peda-
gogical studies, learning environment, systemic innovation, pedagogical innovation, educational 
innovation 
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Esipuhe 
 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut halu saada tietoa siitä, millaiseksi 
aineenopettajaksi kouluttautuvat kokevat opettajan pedagogisten opintojen 
pedagogisen ja didaktisen toimintaympäristön opettajaksi kasvun kannalta. 
Pedagogisen ja didaktisen ympäristön perustana on akateeminen opetussuun-
nitelma, joka perustuu kulloinkin voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. 
Tutkimuksen kohteena oleva Opettajan pedagogiset opinnot -opetussuunni-
telma 2005–2008 on opettajankoulutuslaitoksen (OKL)1 Bolognan sopimuk-
sen mukaisesti uudistettu akateeminen opetussuunnitelma. Opettajan pedago-
gisten opintojen opetussuunnitelma on opiskelijoille uusi akateeminen opis-
kelu- ja oppimisympäristö, systeemi-innovaatio, joka pedagogisena ja didak-
tisena toimintaympäristönä parhaimmillaan mahdollistaa opettajaksi kasvun 
opetussuunnitelman formaalisten tavoitteiden ja opiskelijan itsensä asettami-
en ammatillisten (professionaalisten) tavoitteiden suuntaisesti. 

Syksyllä 2005 minulle tarjoutui tilaisuus ottaa vastaan äidinkielen ja kir-
jallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorin tehtävä Helsingin yliopiston sovel-
tavan kasvatustieteen laitoksella. Se oli tervetullut ja luonnollinen jatkumo 
aiempaan opetuksen ja kasvatuksen työhistoriaani, joka on tarjonnut minulle 
mahdollisuuden elää mukana suomalaista koulutusta sen kaikilla tasoilla ja 
monissa rooleissa. Kiitollisena ajattelen koko työkenttääni, joka on tarjonnut 
haasteita, onnistumisia ja kasvunpaikkoja sekä mahdollisuuden yhteiskunnal-
lisilla koulutuksen ja kasvatuksen näköalapaikoilla oppia itse ja olla vaikut-
tamassa lasten, nuorten ja aikuisten tulevaisuuteen myönteisesti opettajana, 
rehtorina ja koulutuksen hallinnon tehtävissä sekä opettajankoulutuksen teh-
tävissä.  

Kentän vaatimukset ja oman asiantuntijakompetenssin vahvistamisen tar-
ve sysäsivät täydentämään aineenopettajan koulutustani kasvatustieteen opin-
noilla 2000-luvun vaihteessa. Tutkimusintressiksi vahvistui opetussuunnitel-
ma – ajattelin sitä kaiken opetuksen ja oppimisen perustana ja opetuksen 
johtamisen välineenä. Halusin tutkia lisää opetussuunnitelman funktiota ja 
merkitystä, ja kasvatustieteen lisensiaatin opinnot tarjosivat hienon mahdolli-
suuden syventää opetukseen, oppimiseen ja opetussuunnitelmaan liittyvää 
tietoa tieteellisissä seminaareissa keskustellen. 

Tutkin kolmenkymmenen suomalaisen lukion opetussuunnitelmia peda-
gogisen johtamisen välineenä ja tarkastelin erityisesti opetussuunnitelmien 
yleistä osaa mutta myös ainedidaktista puolta; opetussuunnitelmien sisältö- ja 

                                                             
 

1 Soveltavan kasvatustieteen laitos (SOKLA) 31.12.2009 saakka. 
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toimintakulttuureissa oli kansallista samaa ja paikallista erilaista. Tärkein 
havaintoni oli, että koulutusorganisaatiot, olipa niissä toimijoita vähän, satoja 
tai tuhansia, tarvitsevat sujuvaan pedagogiseen ja didaktiseen toimintaansa 
yhteisesti laaditun, strategisesti ja operatiivisesti selkeänuottisen kirjoitetun 
opetussuunnitelman, jotta se voi realisoitua sujuvaksi pedagogiseksi yhteis-
toiminnaksi. Vertaan onnistunutta koulutusta nautinnolliseen sinfoniaan: on-
nistumisen takeena on laadukas partituuri2, asiantuntevat säveltäjät ja yhtei-
nen sovitus, joka sallii ja samalla taitavasti hyödyntää inhimilliset riitasoinnut 
ja jossa moniäänisyydellä ja sooloilla − jopa sooloiluilla − on kokonaisuutta 
vahvista merkitys. Vasta kulloinkin toteutuva tai jo toteutunut opetussuunni-
telma kertoo koulutusorganisaatiossa toimiville osapuolille, ovatko koulutuk-
sen ”moniäänisen sävellyksen nuotit” sattuneet kohdalleen ja kuinka laadukas 
ja relevantti ”pedagoginen sinfonia” on ollut. 

Yliopistokoulutuksessa tutkintovaatimusperusteinen opetussuunnitelma 
on keskeinen ohjausinstrumentti. Pedagogista, moniäänistä toimintaa ohja-
taan pedagogis-hallinnollisella partituurilla, tieteellisellä opetussuunnitelmal-
la. Jos ”täydelliset nuotit” eivät soi kaikin osin yhteen, nuotteja tarkistetaan ja 
muutetaan tavoitteiden suuntaisesti. Ja tieteellistä opetussuunnitelmaa re-in-
novoidaan ja uudistetaan tarkoituksenmukaisesti tietyin aikavälein ja tarvitta-
essa – eri aikakaudet ja tilanteet vaativat eri sovituksia! 

Nyt olen saattanut loppuun yliopistopedagogisen väitöskirjatutkimukseni, 
jota olen työstänyt äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtorin 
tehtävän ohessa lukuvuosina 2005–2010. Tästä on ollut viiden vuoden ajan 
didaktikon ja tutkijan rooleissa professionaalista etua: tutkimus ja pragmaat-
tinen opetustyö ovat olleet jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään, mikä on 
aktivoinut oman toiminnan reflektointiin, mutta myös samalla sallinut autent-
tisen toimintatutkimuksen luonteisen tutkimusympäristön. Tässä ympäristös-
sä on tullut kollektiivisissa ja yksilöllisissä opetus- ja ohjaustilanteissa run-
saasti tietämystä siitä, miten aineenopettajaksi opiskelevat kokevat pedagogi-
set opinnot opettajuuteen oppimisen kannalta. Lukuvuosien 2005–2008 opis-
kelijakriitikot arvioivat ”pedagogisen sinfonian”3 soineen kaikkina kolmena 
lukuvuotena kohtuullisen harmonisena, jopa hyvin, kun on kyse opetushar-
joittelusta; tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, reflektion ja tutkiva 
opettaja -strategian kohdalla partituuri ei ole kuitenkaan toiminut toivotulla 
tavalla, pikemminkin aiheuttanut riitasointuja.  

                                                             
 

2 Partituuri = mus. useita esittäjiä vaativan moniäänisien sävellyksen täydelliset nuotit, NSSK 
1975. 

3 Sinfonia = laaja-alainen sävellys, NSSK 1975. 



Esipuhe vii 

 

Opiskelijat toimivat kriitikoina opetussuunnitelmatuotteen kehittelijöinä. 
Kunkin vuoden opiskelijat tuovat oman panoksensa laitoksen opetussuunni-
telman kehittämiseen kulttuurisena tuotteena. He arvioivat ja muokkaavat 
yksilöinä tuotetta kukin oman asiantuntijuus- ja kulttuuritaustansa mukaan, 
mutta myös koetun pedagogisen viitetaustansa mukaan. Laitoksen pedagogi-
seen ja didaktiseen toimintaan vaikutetaan siis osallistumalla opetussuunni-
telmaprosessiin, joka on jatkuvaa kehittämistyötä globalisaation ja yhteis-
kunnan muutosten myötä. Opetussuunnitelmaprosessi muuttaa laitosorgani-
saation toimintaa hallinnollisesti ja pedagogisesti. Näitä muutoksia voidaan 
tarkastella esimerkiksi muutosteorioitten (ks. Kezar 2001) kautta. Tässä tut-
kimuksessa kuitenkin pitäydytään opetussuunnitelmainnovaation käyttöön-
oton opiskelija-arvioinnissa, joka tarjoaa enemmänkin konstruktivistisia ja 
sosiokonstruktiivisia sekä kulttuurisia näkemyksiä niin opettajankoulutuslai-
toksen pedagogiseen ja didaktiseen toimintaan kuin hallinnolliseenkin toi-
mintaan.  

Tutkimus on vaatinut luvan tiedekunnalta ja laitokselta. Kiitän tiedekun-
taa ja opettajankoulutuslaitosta luottamuksesta ja tuesta tutkimustani kohtaan; 
kaksi tutkimusintensiivistä vapaata mahdollistivat keskittymisen laajan tut-
kimusaineiston analyyseihin. Kiitän erityisesti opettajankoulutuslaitoksen 
johtajia, emeritusprofessori Juhani Hytöstä ja nykyistä johtajaa, professori 
Jari Lavosta tuesta ja avusta. Osoitan erityiskiitokseni aineenopettajakoulu-
tuksen suunnittelija Kaija Kärpijoelle, joka kokosi ja toimitti lukukausittain 
kerätyn tutkimusaineiston sekä opetussuunnitelman uudistamiseen liittyvät 
dokumentit tutkimukseni kivijalaksi. Kiitos kyselylomakkeen kehittämistyö-
ryhmälle ja kiitos amanuenssi Kari Pereniukselle tutkimuksen taittovaiheen 
ohjauksesta ja runsaasta avusta. Osoitan kiitokseni myös kaikille Teille opet-
tajille, hallintohenkilöille ja opiskelijoille, jotka tiedekunnassa, laitoksella ja 
harjoittelukouluilla olette eri tavoin olleet mahdollistamassa ja tukemassa 
tutkimusta, jonka toivon osaltaan virittävän opettajankoulutuksen pedagogi-
sen toiminnan kehittämiskeskusteluja. Kiitos aineenopettajankoulutuksen 
väki – ja aineenopettajakoulutuksen johtaja, professori (ma.) Hannele Cantell 
opetussuunnitelman uudistamiseen liittyvästä yhteistyöstä! 

Kiitän tutkimukseni vastuuohjaajaa, professori Jari Lavosta akateemisesta 
ja ystävällisestä ohjauksesta. Kiitän myös kollegaani, dosentti Elina Harjusta 
tutkimukseni etenemiseen myönteisesti vaikuttavista kollegiaalisista ohjaus-
keskusteluista. Kiitän vielä tutkimuksen esitarkastajia, professori Pauli Kaik-
kosta ja dosentti Kari Sormusta arvokkaista huomioista. Kiitän läheisiäni 
ymmärryksestä ja tuesta saada toteuttaa sitä, mikä minulle on tärkeää. 

 
Helsingissä 1.4.2012 Ulla Hotti 
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Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa 1 

 

 
1 Johdanto 
 
Tämän väitöstutkimuksen kohteena on kirjoitettu, toteutunut akateeminen 
opetussuunnitelma. Tarkoituksena on ollut tutkia, miten aineenopettajaksi 
kouluttautuvat akateemiset heimot, humanistisesti ja matemaattis-luonnontie–
teellisesti orientoituneet opiskelijat, arvioivat pedagogisen opetussuunnitel-
man merkitystä ja laatua ammatillisen kehittymisen kannalta verrattuna toi-
siinsa. Opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan opetuksen ja ohjauksen 
näkökulmasta. Väitöstutkimuksessa tutkitaan Helsingin yliopiston Opettajan-
koulutuslaitoksen (entinen Soveltavan kasvatustieteen laitos, SOKLA) ai-
neenopettajan koulutuksen lukuvuosina 2005–2008 toteutunutta Opettajan 
pedagogiset opinnot -opetussuunnitelmaa pedagogisena ja didaktisena toi-
mintaympäristönä opiskelijoiden kokemana ja arvioimana. Pedagogisella ja 
didaktisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan opiskelu- ja oppimisympäris-
töä. Opetussuunnitelmaa tarkastellaan innovaationäkökulmasta, ja tutkimus 
kohdistuu opetussuunnitelman merkitykseen ja laatuun opettajaksi kasvun 
kannalta. Lukuvuosien 2005–2008 kirjoitettu opetussuunnitelma perustuu 
1.8.2005 voimaan tulleisiin tutkintovaatimuksiin, jolloin Soveltavan kasva-
tustieteen laitoksella otettiin käyttöön Bolognan sopimuksen4 mukaisesti 
uudistettu tutkintovaatimuksiin perustuva opetussuunnitelma. 

 Tutkimusta voidaan luonnehtia integroivaksi, pitkittäisnäkökulmatutki-
mukseksi: pedagogisen opetussuunnitelman toteutumista tarkastellaan ope-
tussuunnitelmakauden 2005–2008 kolmen lukuvuoden ajalta innovaatiopro-
sessina. Opetus ja oppiminen ovat dynaamista, vuorovaikutuksellista toimin-
taa, ja juuri tutkimusvaatimuksiin perustuvalla pedagogisella opetussuunni-
telmalla luodaan puitteet pedagogiselle ja didaktiselle toiminnalle. Oppimis-
prosessi on kompleksinen, kumuloituva, monitekijäinen ja pitkäjänteinen 
prosessi, johon keskeisesti vaikuttaa tutkintovaatimuksista johdettu opetus-
suunnitelma.  

 Tutkimuksen aineistona on aineenopettajaksi kouluttautuvien vuosien 
2005–2008 pedagogisten opintojen arviointipalaute, joka on koottu syste-
maattisesti lukukausittain kyselylomakkeella. Opiskelijat ovat arvioineet 
opetussuunnitelman toteutumisesta vastaamalla kyselylomakkeen monivalin-

                                                             
 

4  Bolognan julistuksen perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkea-
koulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulu-
tuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna. 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/index.html. 
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takysymyksiin ja avoimiin kysymyksiin, joten tutkimusaineisto koostuu sekä 
kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta aineistosta. Arviointia koskevat kysely-
lomakkeet ovat tutkimuksen liitteenä (liite 1). Palautetieto on kerätty opiske-
lijoilta syys- ja kevätlukukausien lopussa. Opiskelijoiden arviointi kohdistuu 
sekä pedagogisen ja didaktisen toiminnan merkitykseen että laatuun opetta-
jaksi kasvun näkökulmasta.  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, miten aineenopettajaksi kou-
luttautuvat arvioivat toteutuneen opetussuunnitelman pedagogisen ja didakti-
sen toiminnan merkitystä ja laatua opettajaksi kasvun kannalta, toisin sanoen 
miten he arvioivat akateemisen opetussuunnitelman toimivuutta opiskelu- ja 
oppimisympäristönä, opettajaksi kasvun kenttänä. Uutta tietoa tutkimusai-
neistosta haetaan kartoittamalla, selittämällä ja vertailemalla sekä kuvaile-
malla aineistoa. Tutkimus selittää − myös vertailemalla luonnontieteiden ja 
reaalitieteiden oppiaineryhmien arviointipalautteita −  kvantitatiivisen aineis-
ton pohjalta pedagogisen ja didaktisen toimivuuden suuntaa sekä kartoittaa ja 
kuvaa kvalitatiivisen aineiston pohjalta pedagogisen ja didaktisen toiminnan 
laatua. Tutkimustehtävä on edellyttänyt integroitua tutkimusotetta, mikä 
mahdollistaa kyselyaineiston analyysitulosten kuvauksen ja tulkinnan. Tut-
kimuksen fokus kohdentuu pedagogisten opintojen opetuksen ja ohjauksen 
merkitykseen ja laatuun opettajaksi kasvun näkökulmasta. Opetuksen laatua 
tarkastellaan koulutuksen organisoinnin, rakenteen ja sisällön sekä käytetty-
jen opetusmenetelmien ja opetuskäytänteiden kannalta. Ohjauksen laatua 
tarkastellaan ohjaustoimintoina kohdistuen opetusharjoittelun, tutkimuksen ja 
reflektion ohjauksen kvaliteettiin. Tutkimuksen kohteena oleva akateeminen 
opetussuunnitelma määritellään innovaatioksi5, opiskelijoille uudeksi peda-
gogiseksi ja didaktiseksi opiskelu- ja oppimisympäristöksi. 

Tämä tutkimus tuo tieteelliseen opetussuunnitelmakeskusteluun luku-
vuosien 2005–2008 opiskelijoiden näkemykset ja subjektiiviset tulkinnat 
opetussuunnitelmasta pedagogisena ja didaktisena toimintaympäristönä ja 
arviot oppimisympäristön merkityksestä ja laadusta opettajaksi kasvun kan-
nalta. Tutkimuksen praktisena tavoitteena on, että opiskelijapalautteista saa-
tavaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää (aineen)opettajan pedagogisten opin-
tojen tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelman uudistamis- ja kehittämis-
työssä sekä opetussuunnitelma-arvioinnin systemaattisessa kehittämistyössä. 

                                                             
 

5  Innovaatio = uusi opetussuunnitelma. Innovaatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
1.8.2005–31.7.2008 Opettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelmaa, joka pedagogisena 
ja didaktisena toimintaympäristönä ohjaa aineenopettajaksi kouluttautuvien opiskelijoiden 
opettajaksi kehittymisprosessia ja joka on opiskelijoille uusi formaalinen oppimisympäristö. 
Ks. innovaatiokäsitteestä tarkemmin luku 3. 
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Opetussuunnitelmatutkimuksella on myös tieteellinen strateginen tavoite − 
”totuuden ja uuden tiedon etsintä” Helsingin yliopiston strategian6 suuntai-
sesti. Tutkimuksessa pyritään laatimaan opetussuunnitelman uudistamismalli, 
joka perustuu linjakkaan opetuksen ja mielekkään oppimisen teorioihin ja 
jonka tavoitteena on opetuksen laadun kehittäminen ja varmistaminen.  

Aineenopettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelmaa 2005–2008 kä-
sitellään tässä tutkimuksessa innovaationa, jota tarkastellaan laaja-alaisena, 
systeemisenä opettajaksi kasvun kenttänä. Tutkimuksen tehtävänä on selvit-
tää, millainen toimintaympäristö lukuvuosina 2005–2006, 2006–2007 ja 2007 
–2008 toteutunut opetussuunnitelma on opiskelu- ja oppimisympäristönä 
merkitykseltään ja laadultaan opettajaksi kasvun kenttänä. Tutkimustehtävä 
tarkentuu tutkimusongelmiksi luvuissa 2 ja 5.1, joissa esitellään tutkimusase-
telma ja kaksi päätutkimusongelmaa alaongelmineen. Toteutunutta opetus-
suunnitelmaympäristöä arvioivat lukuvuosien 2005–2008 aineenopettaja-
opiskelijat, jotka on jaettu kahdeksi tieteenalaryhmäksi: HUM-opiskelijoiden 
ryhmän muodostavat humanististen tieteenalojen oppiaineiden opettajaksi 
opiskelevat ja MALU-ryhmän matemaattisten ja luonnontieteellisten tieteen-
alojen oppiaineiden opettajaksi opiskelevat. Jako mukailee tieteenalojen 
perinteistä tieteenfilosofista jakoa7 ja jatkaa tiedekulttuurisen tutkimuksen 
perinnettä jakamalla akateeminen maailma humanistien ja luonnontieteilijöi-
den välillä ”akateemisen kulttuurin isojaoksi”8. Tähän traditioon perustuu 
nykypäivänäkin peruskoulun ja toisen asteen oppiaineiden jako ja opetus. 

Tutkimuksen rakenne on seuraava: Johdantoluku orientoi lukijan tutki-
muksen taustaan ja tarkoitukseen ja luku 2 tutkimustehtävään ja paradig-
maan. Luvuissa 3 ja 4 esitellään akateemisen opetussuunnitelmatutkimuksen 

                                                             
 

6 ”Yliopistot ovat intellektuaalisia yhteisöjä, joiden perustehtävänä on pyrkimys totuuteen. 
Totuuden ja uuden tiedon etsintä on tutkimuksen päätehtävä. Tutkimusta harjoittavan yli-
opistolaisen perusasenne on kriittisyys. Yliopiston tulee jatkuvasti uudelleen arvioida oman 
toimintansa tuloksia sekä yhteiskunnan perusteita.” …”Tieto on sekä arvo sinänsä että väli-
ne muiden tarkoitusten toteuttamiseksi.. Omaehtoinen perustutkimus turvaa tieteen jatkuvan 
uudistumisen ja tukee myös hyötyä etsivää soveltavaa tutkimusta” (Helsingin yliopiston 
strategia(2007–2009, s.11). https://alma.helsinki.fi/download/2000000018282/strategia2007 
-2009.pdf 

7  Tieteet jaetaan laadun perusteella formaalisiin eli käsitteellisiin (matematiikka ja logiikka) ja 
toisaalta todellisuutta koskeviin reaalitieteisiin. Reaalitieteet jaetaan usein kahteen pääryh-
mään: luonnontieteisiin ja ns. hengen- tai henki- eli humanistisiin tieteisiin (filosofian sana-
kirja 1999,203). 

8 Ylijoki, O.-H.(1998, 29–62) on tutkinut Tampereen yliopistossa tiedekulttuurien tutkimus-
perinnettä, mm. ”akateemisen kulttuurin isojakoa”; tiedekulttuuritutkimuksen klassikoita: 
Becher, T. (1989) Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquire and the Cultures of 
Diciplines; Snow, C. P. luento (1959) “The Two Cultures” (Becher 1989) ja (1963) kirjoitus 
“The Two Cultures: A Second Look”. 
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tutkimusviitekehys, joka on kaksitahoinen käsittäen normatiivisen koulutus-
poliittisen viitekehyksen ja teoreettisen viitekehyksen. Normatiivinen viite-
kehys (luku 3) sisältää akateemista opetussuunnitelmaa koskevat eurooppa-
laisen ja kansallisen viitekehyksen normit ja yliopiston strategiat, fokuksessa 
opetuksen ja opintojen kehittämisen strategia. Opettajan pedagogisten opinto-
jen 1.8.2005 tutkintovaatimukset ja niistä johdettu Aineenopettajan pedago-
giset opinnot 2005–2008 -opetussuunnitelma esitellään omana alalukunaan. 
Teoreettisessa viitekehyksessä (luku 4) taustoitetaan tutkimusta kolmen yli-
opistopedagogisen osa-alueen (akateeminen opetussuunnitelma, yliopisto-
opetus ja yliopisto-ohjaus pedagogisena toimintana) käsitteellis-teoreettisen 
lähestymistavan kautta, ja tutkimuksen varsinaisena kehysteoriana on inno-
vaatioiden diffuusio -teoria. Akateeminen opetussuunnitelma on instituutio ja 
kulttuurituote, mikä ohjaa tutkimuskohteena olevan aineiston tarkastelua 
systeemiteoreettisesta9 näkökulmasta. Siksi akateemista opetussuunnitelmaa 
tarkastellaan laaja-alaisesti, myös hallintokulttuurin ja toimintakulttuurin 
lähtökohdista. Luvussa 5 esitellään tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat, 
tutkimuksen empiirinen toteutus sekä tutkimusmenetelmän luotettavuusnä-
kökohdat. Luvussa 6 esitellään tutkimuksen tulokset, ja luvussa 7 pohditaan 
lopuksi tutkimuksen tuloksia, merkitystä, luotettavuutta sekä jatkotutkimus-
aiheita. 

 

                                                             
 

9 Systeemiteoria, 2. maailmansodan jälkeen kehittynyt tieteellinen näkökulma, joka tarkaste-
lee erilaisia järjestelmiä ja niiden luonnetta, dynamiikkaa, koossapitäviä tekijöitä, ohjautu-
vuutta ja järjestelmän ulkoista ja sisäistä vuorovaikutusta. Yleisen systeemiteorian perusta-
jana pidetään itäv. Ludwig von Bertalanffya. myös kybernetiikkaan läheisesti kytkeytyvälle 
systeemiteoreettiselle näkökulmalle on siten ominaista ilmiöiden tarkastelu jonkin toimivan 
kokonaisuuden osina. Systeemiteoreettisia näkökulmia on sovellettu monille aloille, kuten 
tekniikkaan, biol. organismeihin, psyykkiseen vuorovaikutukseen sekä talouteen ja yhteis-
kuntaan (filosofian sanakirja 1999, 198).; ks. von Bertalanffy, L. (1968) ja Ståhle, P. et al. 
(2003). 
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2 Tutkimustehtävä ja paradigma 
 
Tätä tutkimusta voidaan luonnehtia tapaustutkimukseksi ja tutkimusotetta in-
tegroivaksi strategiaksi. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää, millainen inno-
vaatio toteutunut Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005–2008 -opetus-
suunnitelma on opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajaksi kasvun kannalta 
matemaattis-luonnontieteellisesti orientoituneiden (MALU) ja humanistisesti 
orientoituneiden (HUM) aineenopettajaopiskelijoiden kokemana ja arvioima-
na. Tutkimustehtävä on määräytynyt tutkimusaineiston perusteella; tutkimuk-
sen teoreettiset ja metodologiset valinnat ja tieteenteoreettiset painotukset 
määrää opiskelijapalauteaineisto, josta nousevat tutkimuksen kaksi tutkimus-
ongelmaa alaongelmineen. Tutkimusasetelma on esitetty tämän luvun lopus-
sa, ja varsinainen tutkimusongelma-asettelu esitetään tutkimuksen empiirinen 
toteuttaminen -luvussa (alaluku 5.1). 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmen lukuvuoden aikana lukuvuosit-
tain 2005–2008 opiskelijapalautteina liitteenä olevilla kyselylomakkeilla 
(liite 1). Lomakkeilla on kerätty arviointitietoa opettajan pedagogisten opin-
tojen merkityksestä ja laadusta opettajaksi kasvun kannalta. Tutkija ei ole 
osallistunut ensimmäisen lukuvuoden 2005–06 tutkimuslomakkeen laadin-
taan, mutta on osallistunut myöhemmin kyselylomakkeiden toimivuuden 
arviointiin ja kehittämiskeskusteluihin. Tutkimusaineisto on koottu samanai-
kaisesti niiden kolmen lukuvuoden 2005–2008 aikana, jolloin tutkija on toi-
minut soveltavan kasvatustieteen laitoksella yliopistonlehtorina. Juuri opetta-
jana toimiminen on herättänyt kiinnostuksen arviointipalautetiedon tutkimi-
seen ja mahdollisuuteen hyödyntää tietoa aineenopettajankoulutuksen kehit-
tämisessä. 

Tietokoneavusteisesta laadullisesta tutkimuksesta kirjoittaneet Pertti Luo-
ma ja kollegansa (2006, 420–452) toteavat, että kaikki tutkimus on sidoksissa 
tutkijan teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin ja että tutkija ei voi kos-
kaan sivuuttaa teoreettis-metodologisten kysymysten pohtimista aloittaessaan 
tutkimusta. Tämä tutkimus on erityisesti pohdituttanut teoreettis-metodolo-
gisesti, koska tutkimuksen kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ”aineisto on 
ollut olemassa ensin” ja koska jo tutkimuksen ideointivaiheessa on intressinä 
ollut tuottaa mahdollisimman relevanttia, syvällistä ja uutta tietoa opettajan 
pedagogisten opintojen merkityksestä ja laadusta opiskelijoiden arviointitie-
don pohjalta. Tiedonintressinä painottuu näin ollen Niiniluodon (1984) esit-
tämä teoreettinen tiedonintressikäsitys, joka on intuitiivinen ja jättää tilaa 
oivalluksille ja uuden kehittämiselle tavoiteltavan tiedon suhteen. Luoman 
ym. (2006) mukaan aineistoja ei lähestytä sellaisenaan, vaan ne on kerätty 
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tiettyä tarkoitusta varten ja niitä analysoidaan ja tarkastellaan tietystä näkö-
kulmasta. Poikkeuksia mainitaan kaksi: Gounded-theory–tyyppisen lähesty-
mistavan, jossa tutkija tietoisesti pyrkii vapautumaan erilaisista aineistoa 
koskevista ennakkonäkemyksistä ja käsityksistä. Toinen tapaus tulee esiin 
silloin, jos tutkija on kiinnostunut yhteiskunnallisesta tai muusta kysymyk-
sestä, josta on saatavissa valmista materiaalia tutkittavaksi esimerkiksi medi-
asta tai muuten. ”Tällöin aineisto on olemassa ensin, ja tutkija joutuu pohti-
maan teoreettisia, metodologisia ja metodisia lähtökohtia vasta jälkikäteen” 
(mts. 420). Tässä tutkimuksessa on siis ollut ”aineisto ensin” eli valmis ai-
neisto10, joka on määrittänyt olemassa olollaan integroivan tutkimusotteen ja 
haastanut tutkijan teoreettisiin ja metodologisiin valintoihin niin, että tutki-
musotteella saadaan aineistosta pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaa 
koskevia merkitys- ja laatuvastauksia tutkimustehtävän mukaisesti.  

Kyselylomakkeella kerätty tutkimusaineisto käsittää siis kahdenlaista ai-
neistoa, tilastollista ja avovastausaineistoa. Se tarjoaa mahdollisuuden tarkas-
tella tutkimusaineistoa akateemisen opetussuunnitelman kehittämisnäkökul-
masta katsottuna sekä suuntaa-antavana palautteena että syvällisemmin. Ti-
lasto- ja avovastausaineisto kumpikin antavat kehittämissuuntavastauksia 
opettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelman merkitys- ja laatuarvioin-
tiin, avovastausaineisto puolestaan syventää kyseistä laadullista arviointitie-
toa ja tuo esille laadullisen tutkimuksen avulla myös mahdolliset pedagogiset 
ja didaktiset innovatiiviset löydökset. Tutkimuksen aineistoa tarkastellaan siis 
deduktiivisesti tilastoaineiston osalta ja induktiivisesti avovastausten osalta, 
mutta kokonaisotetta leimaa abduktiivisuus ja synergiatavoite: aineistoa ana-
lysoidaan teoriaohjaavasti aineistolähtöisesti kvantitatiivisesti ja kvalitatiivi-
sesti, analyysien tulokset todetaan, selitetään ja tulkitaan toisiaan täydentävi-
nä ja esitetään lopuksi synteesinä (vrt. Hirsjärvi ym. 2008, 119−161). 

Kun tutkimusaineistoa analysoidaan kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti – 
aineiston tilastollisen analyysin tulokset kuvaavat tulosten keskimääräistä 
suuntaa ja laadullisen aineiston tulokset antavat tietoa pedagogisten opintojen 
kvaliteetista – kummallakin analyysilla on merkitystä tulosten kokonaistul-
kinnassa. Laadullisia työtapoja tutkineen Leena Syrjälän (1994, 11) mukaan 
tapaustutkimusote ei sulje pois tilastollisen aineiston käyttöä, jos sen avulla 
voidaan merkittävällä tavalla kuvata tai luonnehtia tutkittavaa tapausta. Tä-
hän opetussuunnitelmatutkimukseen soveltuu tapaustutkimuksen ote (case 
study). Syrjälän (1994,11) mukaan tapaustutkimus on luonteva lähestymista-
pa opetuksen ja oppimisen tutkimuksessa, jossa on kyseessä käytännön on-

                                                             
 

10  Ks. Hirsjärvi ym. (2008, 176) aineiston hankinta: valmiit aineistot ja itse hankitut aineistot. 
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gelmien kokonaisvaltainen tarkastelu ja kuvaus, jota ei voi tehdä irrallaan 
tietystä yksittäisestä tilanteesta tai tapahtumaketjusta. Hän arvioi, että tapaus-
tutkimuksen avulla pedagogista toimintaa kulloinkin kyseessä olevassa tilan-
teessa voidaan tulkita ja ymmärtää entistä syvällisemmin kaikkien osallistuji-
en kannalta. Tapaustutkimusta tulisi soveltaa erityisesti silloin, kun opetusta 
ja oppimista tarkastellaan oppimisympäristössä (Walker 1982, 190−204). 
Tässä tutkimuksessa korostetaan sitä, että formaalisen opetuksen ja oppimi-
sen perustana ja toimintaympäristönä on aina opetussuunnitelma jossakin 
muodossaan kyseisen kulttuurin tuottamana ja muovaamana. Muun muassa 
Päivi Tynjälä (2002, 17) viittaa kulttuuriseen toimintaympäristöön oppimis-
tutkimuksissaan. Hän on mukaillut oppimisen kokonaismallin, jossa opetus-
suunnitelma on yksi keskeinen oppimisympäristöön vaikuttava tekijä (ks. 
kuvio 3). Oppimisen kokonaismalli perustuu Biggsin (1987, 9; 1993a, 75; 
1993b, 8), Entwistlen ym. (1993, 352) ja Ramsdenin (1988, 161) yliopisto-
koulutusta koskeviin tutkimuksiin. 

Tapaustutkimus on arvosidonnaista. (Syrjälä 1994; Merriam 1988, 1998; 
Walker 1980, Patton 1980, 2001) Syrjälän mukaan arvosidonnaisuus tarkoit-
taa tunnustamista, että tutkija on ”persoonallisuutensa voimalla” mukana 
tutkimuksessaan ja että tutkijan ”arvomaailma on yhteydessä siihen näke-
mykseen, jonka hän tutkijana muodostaa tutkittavasta ilmiöstä.” Tämän tut-
kimuksen tutkijalla on pitkäaikainen, omakohtainen asiantuntijasuhde koulu-
tuksen ja kasvatuksen kenttään, millä on tiedollista merkitystä tutkimuksen 
kannalta. Walkerin (1980) mukaan tapaustutkimus edellyttää luottamusta ja 
sopimista tutkijan ja tutkittavien välillä. ”Ellei ole mahdollista odottaa luot-
tamuksellisten suhteiden syntyä, on sovittava tarkasti tutkimuksen suorittami-
sen säännöistä tutkimuskohteen kanssa” (Syrjälä 1994, 14). Tämän aineen-
opettajaksi opiskelevien opiskelijoiden arviointipalautteista koostuvan tutki-
musaineiston käytöstä on sovittu laitos- ja tiedekuntatasolla, ja tutkimuksen 
intressinä on ollut saada relevanttia tietoa aineenopettajankoulutuksesta.  

Tällä opetussuunnitelmatutkimuksella on myös praktinen intressi. Mer-
riam 1988 (24–31) määrittelee tapaustutkimuksen joustavaksi ja sopivaksi 
praktiseen tutkimukseen. Tapaustutkimuksen keskeisiä ominaispiirteitä ovat 
partikulaarisuus, deskriptiivisyys, heuristisuus ja induktiivisuus. Tässä tutki-
muksessa partikulaarisuus tarkoittaa yksityiskohtaisuutta niin, että tutkimus-
kohteena oleva opetussuunnitelma tiedostetaan osaksi laajempaa akateemista 
opetuksen ja tutkimuksen kehittämisstrategiaa, toisin sanoen opetussuunni-
telmaa tarkastellaan systeemisesti (esim. Luhmann (2002, 2004)11; Salmela-

                                                             
 

11 Luhmanin (2004) mukaan yhteiskunta koostuu alasysteemeistä. Yhteiskunnan perussystee-
mit ovat opetus, tiede, talous, politiikka, uskonto ja laki. Ne ovat itseorganisoituvia ja it-
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Mattila 201012; Ståhle 2003) innovaation näkökulmasta (Rogers 2003) ja 
oppimisen kulttuurisen mallin pohjalta (Tynjälä 2002, 17). Deskriptiivisyy-
dellä viitataan opetussuunnitelmainnovaation kuvaamiseen ja Pitkäniemen 
(2010) mainitsemaan pitkittäisnäkökulmatutkimuksen luonteeseen, mikä 
mahdollistaa toteutuneen opetussuunnitelman yksityiskohtaisten pedagogis-
ten ja didaktisten innovaatioiden tarkastelun lukuvuosittain mutta myös pi-
temmällä aikavälillä kolmen lukuvuoden ajalta. Tutkimuksella on selkeästi 
heuristinen luonne – sen avulla on pyritty tuottamaan uutta tietoa, tekemään 
tutkimuksellisia löydöksiä ja lisäämään lukijan ymmärrystä tutkittavasta 
ilmiöstä, akateemisesta opetussuunnitelmasta opettajaksi kasvun kenttänä. 
Syrjälä (1994, 16) toteaakin, että ”kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa ei 
pyritä tarkkojen, ennalta asetettujen hypoteesien todentamiseen. Pikemmin-
kin prosessi voi muodostua jännittäväksi seikkailuksi, joka voi merkitä ilmiö-
tä kuvaavien tuntemattomien yhteyksien löytämistä, uusien käsitteiden kek-
simistä ja entistä syvällisempää todellisuuden ymmärtämistä tutkimusaineis-
tosta käsin”. Integroiva metodologia sopii tähän prosessiin hyvin. 

Syrjälän (1994) mukaan kvalitatiiviset tapaustutkimukset eroavat toisis-
taan sen perusteella, millaisia yleistyksiä niiden pohjalta pyritään tekemään ja 
mikä on niiden suhde teorian kehittelyyn. Patton (1980, 2001) korostaa ta-
paustutkimuksen käyttökelpoisuutta, samoin Walker (1980, 1983) ja Sten-
house (1985). Viimeksi mainitut tutkijat korostavat tapaustutkimuksen merki-
tystä ”itsenäisenä tutkimustyyppinä, jossa selittäminen rajoittuu vain tutkitta-
vaan tapaukseen ja muistuttaa historiallista, ilmiön kokonaisvaltaiseen ym-
märtämiseen pyrkivää selittämistä. Kun perustana on koottu dokumenttiai-
neisto ja suoritettu tulkinta, lukijan on mahdollista yleistää ja soveltaa tulok-
sia.” Edellyttäen, että tutkimuksen kohteena oleva ”tapaus on kuvattu riittä-
vän yksityiskohtaisesti ja syvällisesti, lukijan on mahdollista arvioida tulosten 
uskottavuutta tutkimusprosessin pohjalta”, painottaa Syrjälä. Hänen mukaan 
”tilastollisen yleistämisen sijasta erityisesti evaluaatioon käytettävissä tapaus-
tutkimuksissa korostetaan ennen kaikkea tulosten käyttökelpoisuutta.” (mts. 

                                                                                                                                   
 
sesääteleviä (kyberneettisiä) systeemejä ja toimivat binaarilogiikan mukaan uusintaen itse-
ään autopoieettisesti Yliopiston systeemimaailman tarkastelussa opetuksen systeemi käsitte-
lee informaatiota parempi-huonompi -logiikalla ja tieteen systeemi käsittelee informaatiota 
tosi-epätosi -logiikalla. Systeemien sisäinen rakenne määrittää, mitä ärsykkeitä se ottaa vas-
taan ympäristöstään ja koodautuuko viesti systeemin kielelle, jotta informaatio muuttuu 
merkitykselliseksi systeemissä.  

12 Salmela-Mattila (2010) tarkastelee artikkelissaan korkeakoulutuksen vertailevaa tutkimusta 
systeemiteoreettisessa viitekehyksessä keskittyen erityisesti tieteeseen sosiaalisena systee-
minä ja tieteenaloihin alasysteemeinä. Ks. myös Ståhle (2003) ja vrt. Rogers (2003). 
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1994, 16−18.) Tulosten käyttökelpoisuudesta, praktisuudesta, on kyse tässä-
kin tutkimuksessa.  

Tämän tutkimuksen integroiva tutkimusote määrittyy tutkimustehtävän 
perusteella, kuten aiemmin on todettu. Suomalaista koulutusta tutkiva Harri 
Pitkäniemi (2009) on tutkinut integroivaa metodologiaa opetuksen tutkimuk-
sen näkökulmasta ja argumentoi integroivan paradigman soveltamisesta ope-
tuksen ja kasvatuksen tutkimuksessa. Hän esittää artikkelissaan metodologi-
sia lähtökohtia, joiden varaan voitaisiin kehittää tutkimusasetelmamalli, jossa 
”laadullisuus ja kvantitatiivisuus kietoutuisivat yhteen hyvin kiinteällä taval-
la”. Hänen mukaan validin tutkimuksen edistämiseen kuuluu se, että tutki-
musasetelman asettelussa keskityttäisiin nykyistä useammin ilmiön laaja-
alaiseen ja sen interaktiivisen luonteen haltuunottoon (ks. myös Ahonen 
1994, 113–160). 

Tässä opetussuunnitelmatutkimuksessa on keskeistä pedagogisen ja di-
daktisen toiminnan merkitys ja laatu, joita tarkastellaan aineenopettajaopiske-
lijoiden näkökulmasta. Kyse on siis pedagogisesta toiminnasta, joka on vuo-
rovaikutteista. Pitkäniemi (2009, 328–340) on tutkinut kasvatuksen ja ope-
tuksen pedagogiikkaa ja käyttää ilmaisua ”kasvattava opetus” opettajan ja 
opiskelijan vuorovaikutteisesta suhteesta. Hän tarkastelee suhdetta metodolo-
gisena kysymyksenä ja on päätynyt tulokseen: ”Kasvattavan opetuksen prob-
lematiikka on interaktiivista ja vaatii siten myös tutkimusmetodologiaa, joka 
ottaa tuon oletuksen huomioon” (mts. 339). Integroiva tutkimusstrategia 
mahdollistaa kasvattavan opetuksen problematiikkaan liittyvien ilmiöiden 
tutkimisen laaja-alaisesti ja tietoa syventävästi.  

Integroivan lähestymistavan soveltaminen kasvatustieteellisessä tutki-
muksessa on suhteellisen vähäistä, vaikka osa opetuksen tutkijoista, muiden 
muassa Jacobs, Kawanaka & Stigler (1999), Libarkin & Kurdziel (2002) ja 
Niaz (1997), pitääkin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen integroi-
mista keskeisenä tavoitteena tai relevanttina vaihtoehtona. Yhteensovittami-
sen eli miksauksen eli ”uuden metodologian” käytön mahdollisuus edellyttää 
tutustumista kummankin lähestymistavan ominaispiirteisiin sekä periaatteel-
lisella että tutkimushistoriallisella tasolla. Molempiin liittyy sekä ansioita että 
heikkouksia tutkimuksen kannalta, ja tämä tarkoittaa, että ”monella tasolla tai 
kaikissa tutkimusvaiheissa ilmenevä saumaton ”miksaus” ei ole juurikaan 
toteutunut käytännössä opetuksen empiirisissä tutkimuksissa” (mts. 330). 
Maailmalta löytyy kuitenkin esimerkkejä suurenluokan tutkimusprojekteista, 
joihin liittyy mittavat ja työläät analyysivaiheet ja joissa pyritään integroinnin 
sijaan synergiaan (Pitkäniemi 2009). Muun muassa brittitutkijat Christopher 
Day, Pam Sammons ja Qing Gu (2008) ovat tutkineet synergoivaa metodolo-
giaa. 
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Integroivan tutkimusotteen Pitkäniemi syntetisoi eri tutkijoiden tutkimus-
näkemysten pohjalta ja määrittelee integroivan metodologian kokonaispro-
sessiksi, mikä vaatii tutkijan sitoutumista pitkäjänteisesti kulloisenkin tutki-
musproblematiikan äärelle. Koska ”lähestymistapa on tutkijalle – jopa tutki-
musryhmälle – työläs ja vaativa”, tutkimusta suunniteltaessa ja tutkimusotetta 
valittaessa tulisi ottaa huomioon seuraavat neljä kohtaa:  

1) On keskeistä pyrkiä olennaisten käsitteiden teoreettiseen ja mittauk-
selliseen haltuunottoon, vaikka ne olisivatkin laadullisesti hankalia. 
Laadullinen on kuitenkin käytännössä usein päässyt lähelle tutkittavia, 
ja täten sen mahdollisuudet ovat relevantin käsitteen haltuun ottami-
sessa paremmat kuin etäisen ja usein paperitestin kautta työskentele-
vän kvantitatiivisen orientaation. Laadullisen tutkimuksen ongelmat 
liittyvät yleistämiseen (sen vähyyteen) ja ylipäätään siihen, että tutki-
muksen antia ei ole helppo hyödyntää opetuksen praktiikassa. Syste-
maattisempi orientaatio laadullisen aineistoanalyysin loppuvaiheessa 
olisi tarpeen (Shaffer & Serlin 2004). Ei liene myöskään periaatteellis-
ta eikä aivan käytännönkään estettä sille, etteikö kvantitatiivista mitta-
usta ja operationaalistamista voitaisi käyttää silloinkin, kun siihen me-
nevä vaiva ja aika olisi huomattavasti suurempi kuin niin sanottujen 
perinteisten kvantitatiivisten mittaamisoperaatioiden suunnittelussa. 

2) Lähtökohdaksi olisi otettava ilmiön dynaamisuus ja tekijöiden väliset 
interaktiot. Tämä tarkoittaa käytännössä prosessikorostusta ja pitkit-
täisnäkökulman mukaista tutkimusasetelmaa. Käsitteellisessä määrit-
telyssä oppiminen ja opetuskin kuvataan siten, että kyseessä on selke-
ästi ajallisesti etenevä, kompleksi ja kumuloituva sekä monitekijäinen 
prosessi. Kuitenkin siirryttäessä empiirisen asetelman mukaiseen tut-
kimukseen ja aineistonkeruun suunnitteluun tämä peruslähtökohta 
unohtuu helposti: suurimmaksi osaksi tehdään niin sanottuja kertatut-
kimuksia ja odotetaan, että mahdolliset interaktiot ilmenevat vain ak-
tuaalisissa suhteissa. Osa tekijöistä onkin sellaisia, että ne ovat suh-
teellisen staattisia ja muuttuvat yleensä vain hitaasti ja monien koke-
musten ja situaatioiden perusteella. Mutta on myös tilanteita ja tekijöi-
tä, joissa dynaamiset ja huomattavat vaihtelut syntyvät jo hyvinkin ly-
hytaikaisissa jaksoissa (tark. Schmitz 2006). Nämä muutokset ja yli-
päätään tämänkaltaisten prosessien todellinen haltuunotto voi käytän-
nössä tapahtua vain pitkittäisasetelmissa tai muutoin prosessin ole-
musta myötäilevissä asetelmissa. 

3) Laaja-alaisuuden vaatimus empiirisessä kasvatustutkimuksessa ei se-
kään ole aivan uusi, mutta perin harvoissa kansainvälisissä artikkeleis-
sa sen merkitystä on korostettu (kuitenkin Salomon 1991, 2006; 
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Schoenfeld 1999). Vaatimus lisää tutkimuksen työläyttä, mutta tällä 
on kuitenkin ilmiselvä yhteys autenttisen reaaliseen teoreettiseen ja 
käytännölliseen hallintaan. Jos irrotamme laajasta ilmiöverkosta vain 
pari, mutta ehkä merkittävää tekijää, niiden toimintamekanismit suh-
teessa luonnolliseen tapahtumaympäristöön jäävät todennäköisesti 
epäselväksi – tai saamme jopa väärän käsityksen niiden interaktiivi-
sesta luonteesta. … Jossakin vaiheessa päästäneen analysoimaan em-
piirisen tutkimuksen keinoin opettajan ajattelun kokonaisvaltaista pää-
töksentekoa ja motivaatiota sekä niiden yhteyttä oppilaan tai oppilas-
ryhmän kanssa tapahtuvaan kohtaamiseen (esim. Byman & Kansanen 
2008). 

4) Radikaalisti integroivalla metodologialla saatava tieto on erilaista kuin 
mitä saavutetaan laadullisella tai kvantitatiivisella perinteellä erikseen. 
Metodologian hyödyntämisen loppuvaiheeseen kuuluu pyrkimys ra-
kentaa malli ja siihen pohjautuva teoria, joka yhdistää laadullisen ana-
lyysin kvantitatiiviseen yhteystarkasteluun, joka verifioidaan lopuksi 
myös riittävän suuressa aineistossa. Tutkimusprosessin kokonaisuus 
tässä uudessa lähestymistavassa edellyttää työskentelyä, jossa hyö-
dynnetään kvalitatiivista ja kvantitatiivista synergisesti (tark. Day ym. 
2008; Sammons ym. 2007). Se vaatii tutkijalta työskentelyä, johon 
kuuluu yksittäisen tapauksen lisäksi laajemman joukon analyysia (Pit-
käniemi (2009, 337–339). 

 
Tutkimuskirjallisuudessa integroiva metodologia -käsitteelle on käytössä 
useita vaihtoehtoisia nimiä, kuten mixed methods, integroiva tutkimusote, 
radikaalisti integroiva tutkimusote, integroiva strategia, monimetodinen lä-
hestymistapa, monimenetelmä, pragmaattinen tutkimusote ja triangulaa-
tiotutkimus (esim. Cohen, Manion & Morrison 2007; Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2008). Integroivassa tutkimuksessa on kuitenkin kyse kahden pe-
rinteisen, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämisestä 
tutkimustehtävän vaatimalla tai samalla mahdollisuuksia tarjoavalla tavalla. 
Vaikka tutkimusperinteiden yhdistäminen jakaa tutkijoiden mielipiteitä epis-
temologisten ja ontologisten kysymysten vuoksi, esimerkiksi Tashakkori ja 
Teddlie (1998, 4−5; 2003) katsovat ”paradigmasodan” ohitetuksi – pragmaat-
tisesti katsoen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen integroiminen 
on käytännön sanelemaa tutkimuksellisista syistä. Luoma ja tutkijakollegansa 
(2006, 453–459) pohtivat tutkimusotteen määräytymistä tieteen ja teknologi-
an kannalta – epistemologisesta näkökulmasta tutkimusotteen yhdistäminen 
saattaa olla ongelmallista, mutta teknisesti jopa helppoa uusien tiedonkäsitte-
lyohjelmien vuoksi. Tässä tutkimuksessa tekniseen haasteeseen vastattiin 
tilastoaineiston osalta SPSS-tilasto–ohjelmalla ja avovastausaineistoon laa-
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dullisen analyysin Atlas-ti–ohjelmalla. Ohjelmat sallivat laajojen aineistojen 
käsittelyn, myös integroidusti tarvittaessa.  

Integroivaa tutkimusta kutsutaan siis myös triangulaatiotutkimukseksi, 
koska se voi hyödyntää samalla kertaa useita menetelmiä. Cohenin ym. mu-
kaan (2007) ”triangulation may be defined as the use of two or more methods 
or data collection in the study of some aspect of human behavior” (mts. 141). 
Hirsjärvi (2007) korostaa tutkimuksen validiutta: niin määrällisessä kuin 
laadullisessakin tutkimuksessa voidaan tutkimuksen validiutta tarkentaa käyt-
tämällä tutkimuksessa useita menetelmiä (mts. 228). Cohenin ym. (2007, 
141–143) viitoittamalla metodologiapolulla Eskola ja Suoranta (2003, 68–69) 
toteavat triangulaation tarkoittavan alun perin ”kolmiomittaamista” − analo-
gisesti ihmistieteissäkin mitataan ja tutkitaan aineistoa eri pisteistä, positiois-
ta. Triangulaatiolla tarkoitetetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja mene-
telmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Triangulaation käyttöä perustellaan 
sillä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada luotettavaa 
kuvaa tutkimuskohteesta. Eskola & Suoranta jakavat triangulaatiokäsitteen 
neljään triangulaatiokategoriaan, aineisto-, tutkija-, teoria- ja menetelmät-
riangulaatioon. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävän ja tutkimusongelmien 
ratkaiseminen perustuu aineisto-, menetelmä- ja teoriatriangulaatioon, mikä 
eri tutkijoiden mukaan ”tarkentaa tutkimuksen validiutta”, kuten Hirsjärvi 
(2007) asian ilmaisee. Luoma ym. (2006, 454) toteaa, että laadullisten ja 
määrällisten aineistojen analyysi johtaa menetelmätriangulaatioon – laadulli-
sia aineistoja analysoitaessa käytetään erilaisia menetelmiä kuin määrällisiä 
aineistoja analysoitaessa: laadullisessa analyysissa tulkitaan aineistoa, mää-
rällisten aineistojen analyysissä selitetään tuloksia tilastollisesti. Tutkimus-
menetelmän luotettavuutta tarkastellaan luvussa 5.4.3. erikseen tarkemmin. 

Eskola ja Suoranta (2003, 72) arvioivat, että niin kvalitatiivisessa kuin 
kvantitatiivisessakin empiirisessä tutkimuksessa tutkija joutuu tekemään 
monta kritisoitavissa olevaa ratkaisua, joissa on kyse painotuseroista − onko 
pääpaino mielenkiintoisilla tutkimustuloksilla vai metodisten ratkaisujen 
puhdasoppisuudella? Tärkeintä on, että tutkija itse tietää, mitä tekee ja osaa 
perustella ratkaisunsa. Tutkija joutuu lukuisien pienempien ja isompien pää-
tösten eteen, jotka on ratkaistava itse. Kyrön (2003) sanomana kyse on tutki-
muspolusta, jonka itse kukin rakentaa tutkimustehtävänsä mukaan tietäen 
tieteen teoreettiset perinteet ja niihin kytkeytyvät normit.  

Kyrö (2004) tarkastelee metodologisia valintoja myös tieteen etiikan nä-
kökulmasta. Keskeinen kysymys on Haaparanta ja Niiniluodon (1998, 86) 
esittämä, ”millaista on hyvä tutkimus eli millaiset ovat tutkimustyön sisäiset 
normit. Yksi tällainen normi, joka velvoittaa tutkijoita, on velvollisuus käyt-
tää tieteellistä menetelmää ja argumentoida tieteellisen päättelyn mukaan”. 
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(mts. 86.) Integroivalle tutkimukselle − kuten tällekin − metodologiset valin-
nat ovat haaste, koska kahden eri tutkimusperinteen sääntöjä joudutaan käyt-
tämään samassa tutkimuksessa niin, että tutkimustehtävän ja tulosten kannal-
ta päästään siihen, mihin pyritään. Metodologian sääntöjen seuraamisella tai 
seuraamatta jättämisellä on vaikutusta tutkimuksen tuloksellisuudelle. Kyrö 
puhuu metodologisesta optimismista toisena ääripäänä, jonka mukaan oikean 
metodin käyttäminen tai sopivien metodologisten sääntöjen seuraaminen 
takaa tutkimuksen onnistumisen ja tieteellisen tiedon jatkuvan kasvun. Toi-
nen ääripää on näkemys, että ”everything goes” eli kaikkia sääntöjä voidaan 
rikkoa, mitä muun muassa Feyerabend (1997) Kyrön mukaan edustaa. (mts. 
72.) Vaikkei tutkija itse uudistaisikaan integroivalla tutkimuksella metodolo-
giaa tai ylitä metodologisia raja-aitoja, Kyrö pitää ”metodologista lukutaitoa” 
tiedekorkeakoulututkintojen perusvalmiuksiin kuuluvana. Hän sanoo, että 
tieteellisen tiedon luova soveltaminen edellyttää metodologisten rajoitteiden 
ja mahdollisuuksien oivaltamista. Niiniluoto pitää sitä osana nykyaikaista 
yleissivistystä: 

Nykyaikaiseen maailmankatsomukseen ja yleissivistykseen ei kuulu ainoastaan 
tieteen tärkeimpien tulosten tunteminen, vaan myös käsitys niistä menetelmistä ja 
tutkimustavoista, joilla nämä tulokset on saavutettu. Tieteellisen tutkimuksen me-
todiikan ja pelinsääntöjen tuntemusta ei vaadita ainoastaan tieteen tekijöiltä, 
vaan myös siltä laajalta joukolta asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä, jotka joutu-
vat tutkimuksen tuloksia hyväksikäyttämään (Niiniluoto 1984, 2). 

 
Opettajankoulutuksen ja opettajaprofession näkökulmasta katsottuna opetta-
jat kaikilla koulutuksen asteilla ovat sekä tutkijoita että asiantuntijoita mutta 
myös päätöksentekijöitä, joille metodologinen lukutaito on ydinkompetens-
sia. Opettajankoulutuksen peruslähtökohtana on ohjata opettajaksi kouluttau-
tuvia tutkiva opettaja -ajatteluun ja toimintaan opetuksellisena ja ohjaukselli-
sena lähestymistapana. 

Tutkimuksen kivijalka rakentuu metodologisten valintojen lisäksi myös 
teoreettisista valinnoista. Tämän tutkimuksen viitekehys on tutkimuksen 
systeemisen luonteen vuoksi kaksitahoinen: luvussa 3 esitellään normatiivi-
nen kehys, joka kontekstoi ja situatioi tutkimuksen koulutuspoliittisesti, ja 
luvussa 4 tutkimuksen teoreettinen kehys. Analyyttinen tutkimusmenetelmän 
ja analyysitekniikoiden tarkastelu kuvataan luvussa 5. Tutkimuspolku koko-
naisuutena on koottu tutkimusasetelmaksi (design) alla olevaan kuvioon 1. 
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TUTKIMUSVIITEKEHYS 
 
Normativiinen kehys 
- EU-kehys 
- kansallinen kehys 
- HY:n normit ja strate-
giat 
Teoreettinen kehys 
- kehysteoria: innovaa-
tioiden  diffuusio 
- akateeminen OPS 
- yliopistoopetus 
- yliopisto-ohjaus 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ   
 
Millainen innovaatio toteutunut 
Aineenopettajan pedagogiset 
opinnot 2005–2008 -opetus-
suunnitelma on opiskelu- ja 
oppimisympäristönä opettajaksi 
kasvun kannalta MALU ja HUM –
tieteenalaryhmien opiskelijoiden 
kokemana ja arvioimana? 

 
 

TUTKIMUSONGELMA-ALUE 1  
1) Millainen on toteutuneen OPSin symbolinen yhteensopivuus (relevanssi)  MALU ja HUM –
tieteenalaryhmien opiskelijoiden arvioimana  

a) lukuvuonna 2005–2006? 
b) lukuvuonna 2006–2007? 
c) lukuvuonna 2007–2008?  
d) Eroavatko MALU ja HUM -tieteenalaryhmien  opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja mi-

ten? 
Symbolinen yhteensopivuus -tarkastelu kohdentuu pedagogisten opintojen merkitykseen  (opettajaprofessio, 
opettajaidentiteetti). 
TUTKIMUSONGELMA-ALUE 2 
2) Millainen on toteutuneen OPSin toiminnallinen yhteensopivuus  (kvaliteetti) MALU ja HUM –
tieteenalaryhmien opiskelijoiden arvioimana   

a) lukuvuonna 2005–2006? 
b) lukuvuonna 2006–2007? 
c) lukuvuonna 2007–2008? 
d) Eroavatko MALU ja HUM -tieteenalaryhmien  opiskelijoiden arvioinnit toisis-

taan ja miten?   
Kvaliteettitarkastelu kohdentuu  pedagogisten opintojen sujuvuuteen (rakenne, sisältö, organi-
sointi, menetelmät). 

EMPIIRINEN TUTKIMUSAINEISTO 
Opiskelijapalautteet lukuvuosilta 2005–2006, 2006–2007 ja 2007–2008? 2007-08 

TUTKIMUSOTE JA TUTKIMUSMENETELMÄT  
Integroiva tutkimusstrategia; kvantitatiivinen sisällönanalyysi  t-testinä  (tilastoaineisto) ja kvalitatiivinen sisällönana-
lyysi (avovastausaineisto). 

 

 

 

 

KOKEMUSVIITEKEHYS 

 
Tutkijan pedagoginen 
ja didaktinen kokemus 
ja hiljainen tieto 
opetus-, ohjaus- ja 
opetushallinto- tehtä-
vistä (peruskoulu, 
toinen aste, yliopisto) 
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma. 
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3 Normatiivinen viitekehys 

… jos systeemi tai organisaatio otetaan pois sille tyypillisestä ympäristöstä, se ei 
ole enää sama systeemi tai organisaatio (Baecker, 2001, 63). 

 
Akateemisen opetussuunnitelman systeemisen luonteen vuoksi ei voi jättää 
huomiotta normatiivista viitekehystä – suomalaista opettajankoulutusta ohja-
taan strategisesti säädöksin ja normein. Koulutuksen normitausta on ulottu-
vuudeltaan eurooppalaista ja kansallista. Aineenopettajakoulutus, joka on osa 
muuta käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusta, rakentuu 
tieteenaloittain kunkin tieteenalan sisältöopinnoista ja opettajan pedagogisista 
opinnoista. Tässä alaluvussa tarkastellaan yliopistokoulutuksen eurooppalais-
ta sopimusulottuvuutta (3.1), koulutusta koskevia kansallisia säädöksiä (3.2) 
ja Helsingin yliopiston strategisia linjauksia, jotka ohjaavat aineenopettajan 
koulutusta (3.3). Koulutuspoliittisen, normatiivisen viitekehyksen esittelyn 
päättää tutkimuksen keskeinen asiakirja, Aineenopettajan pedagogisten opin-
tojen opetussuunnitelma 2005–2008. 
  
3.1 Eurooppalainen viitekehys  
Tämän hetkisen eurooppalaisen korkeakoulualueen syntymiseen on vaikutta-
nut keskeisesti kolme historiallista sopimusta. Näistä ensimmäisen allekirjoit-
tivat yliopistojen rehtorit 18. syyskuuta 1988 Bolognan yliopiston 900-vuo-
tispäivillä Magna Charta Universitatum -julistuksena13. He katsoivat, että 
ihmiskunnan kehitys vuosituhannen lopussa oli suurelta osin riippuvainen 
kulttuurin, tieteen ja tekniikan kehittymisestä ja kehittymisen kannalta tarvit-
tavaa tietoa syntyy yliopistoissa. (Europa 2010a.) 

Toinen korkeakoulutusta koskeva sopimus, Sorbonnen julistus, kirjoitet-
tiin Pariisin yliopiston 800-vuotisjuhlien yhteydessä 25. toukokuuta 1998. 
Sen tavoitteeksi asetettiin eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän rakenteen 
yhteensovittaminen, ja sopimuksen allekirjoittivat Saksan, Ranskan, Italian ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan korkeakoulutuksesta vastaavat opetusministe-
rit. Julistuksessa muistutetaan, että rakenteilla oleva Eurooppa ei ole vain 
talouselämän Eurooppa, vaan myös tiedon Eurooppa. 

                                                             
 

13  Magna Charta Universitatum, Bologna, Italy, September 18, 1988 http://www.bologna-
bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/880918_Magna_Charta_Universitatum.pdf 
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Kolmannen, kesäkuun 19. päivänä 1999 annetun Bolognan julistuksen 
allekirjoitti 30 Euroopan maata: Allekirjoittaneita EU:n jäsenvaltioita oli 15 
(Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, 
Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskun-
ta). Myöhemmin sopimuksen allekirjoitti 10 EU:hun 1. toukokuuta 2004 
liittynyttä maata (Tšekki, Viro, Unkari, Liettua, Latvia, Malta, Puola, Slove-
nia, Slovakia) ja edelleen viisi 1. tammikuuta 2007 EU:n jäseneksi liittynyttä 
valtiota (Islanti, Norja ja Sveitsin konfederaatio, Bulgaria ja Romania). Ka-
zakstan allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa 2010. 

Bolognan prosessiin osallistuu tällä hetkellä 47 maata, jotka täyttävät 
osallistumisedellytykset ja -menettelyt. Tämän lisäksi Euroopan neuvostossa 
19. joulukuuta 1954 allekirjoitettuun Euroopan kulttuuriyleissopimukseen 
osallistuvat maat voivat osallistua eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen, 
mikäli ne sitoutuvat toimimaan Bolognan prosessin tavoitteiden mukaisesti 
omassa korkeakoulujärjestelmässään. Kumppanuushakemuksissa on esitettä-
vä tietoa siitä, miten periaatteet ja tavoitteet aiotaan panna täytäntöön. Bolog-
nan prosessi on yhdenmukainen Koulutus 2020 -työohjelman ja Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden kanssa, todetaan Eurooppa 2010 raportissa. (Eu-
ropa 2010a.) 

Suomessa Bolognan julistuksen mukaisesti siirryttiin käyttämään ECTS 
(European Credit Transfer System) -yhteensopivaa opintopistejärjestelmää 1. 
8.2005. Yliopistokoulutusta ohjaavan tutkintoasetuksen mukaan uudessa 
tutkintojärjestelmässä käytetään mitoitusta, jossa opiskelijan vuoden työmää-
rä on 1600 tuntia (60 opintopistettä). Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka 
kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistu-
lokset. Opiskelijan työmäärään lasketaan mukaan luennot, pienryhmät, semi-
naarit, harjoitukset, kirjallisuus ja sen lukeminen, verkkotyöskentely, työs-
kentely elektronisen aineiston kanssa ja niin edelleen. (Aronen 2005.) 

 
3.2 Kansallinen viitekehys 
Yliopistokoulutus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää, jota ohjaavat 
eurooppalaiset ja kansalliset hallintokulttuurit ja -reformit. Suomessa Bolog-
na-prosessin14 tuloksena syntynyt uusi kaksiportainen tutkintorakenne otettiin 
käyttöön yliopistoissa 1.8.2005. Yliopistojen tutkinnonuudistusprosessin kes-
keinen tavoite on ollut suomalaisten yliopistojen aseman vahvistaminen Eu-

                                                             
 

14  Bologna-prosessi, ks. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/index.html. 
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roopan korkeakoulutusalueella. Tutkintorakenteen uudistamiseen liittyi myös 
opintosuunnitelmien15 uudistaminen. (OPM 2005.) 

Sisältöjen uudistamiseksi on käynnistetty ja toteutettu Suomessa useita 
opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeita. Näistä keskeisinä mainittakoon 
kolme projektia: opetusministeriön ja yliopistojen yhteistyönä tehty valta-
kunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämis-
projekti VOKKE-projekti16, jolla linjattiin suomalaisen korkeakouluopetuk-
sen eurooppalainen ulottuvuus sekä opetusministeriön tukema, Oulun yliopis-
ton käynnistämä TUELLA JA TAIDOLLA -pilotointihanke vuosina 1999–
2003 ja vuosina 2004–06 toteutettu Valmiiksi Viidessä Vuodessa (W5W) –
projekti. Hankkeeseen osallistuivat myös Helsingin ja Kuopion yliopistot. 

Valtioneuvosto antoi asetuksen yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004, ja 
asetus astui voimaan 1.8.2005 samanaikaisesti vahvistetun yliopistolain muu-
toksen kanssa. Lain muutoksella siirryttiin kaksiportaiseen tutkintorakentee-
seen. (OPM 2005.) Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan kyseisen asetuksen 
ja lain sisältöjä aineenopettajan koulutuksen viitekehyksenä. 

 
3.2.1 Opettajankoulutusta koskevat säädökset 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004 ohjaa suomalais-
ten yliopistojen tutkintorakennetta ja sisältöä sekä niiden laadun arviointia. 
Asetuksen § 28:n mukaan  

”Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin 
kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tutkintojen, 
opetuksen, opintojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustar-
peisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vastaavuuteen se-
kä koulutuksen tuloksellisuuteen.” (VN as 794/2004).  

 
Yliopiston tutkinnoista annetun asetuksen 18. §:ssä määrätään opettajankou-
lutuksen tavoitteista seuraavasti: 

”Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa 
opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvatta-
jana” (VN as 794/2004). 
 
                                                             
 

15 Tutkintovaatimuksiin perustuvasta opintosuunnitelmasta käytetään synonyymisesti käsitteitä 
opetussuunnitelma tai opetusohjelma. Tässä tutkimuksessa käytetään opetussuunnitelma -
käsitettä (ks. luku 3). 

16  Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 
VOKKE. http://www.helsinki.fi/vokke/. 
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Opettajankoulutuksen opintosisällöstä määrätään asetuksen 19. §:n mu-
kaan seuraavasti:  

Opettajankoulutuksen opintoja ovat ”…5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka 
ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteelli-
siä opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, amma-
tillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä 6) aineenopettajan kou-
lutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, lukion 
tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa edistäviä opinto-
ja. Edellä 1 momentin 1–5 kohdissa tarkoitetut opinnot ovat vähintään 60 opinto-
pisteen laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustieteel-
lisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu 
suoritetaan harjoittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä oppilaitoksessa 
tai muulla yliopiston hyväksymällä tavalla. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoi-
tettuja aineenopettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja ovat 
ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonai-
suudessa perus-, aine ja syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa tai siihen 
rinnastettavassa kokonaisuudessa perus- ja aineopinnot.” (VN as 794/2004).  

 
Uusi yliopistolaki- ja asetus tulivat voimaan 1.1.2010. Opettajankoulutusta 
koskevat säädökset noudattelevat pääosin edellistä lakia ja asetusta.  

 
3.2.2 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007–2012 

Lainsäädännön ohella suomalaisessa yhteiskunnassa koulutusta ja tutkimusta 
ohjataan koulutus- ja tiedepoliittisesti viisivuotiskausittain myös koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmalla, jolla linjataan kulloinkin lähitule-
vaisuuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistavoitteet. Kehittämissuun-
nitelmalla pyritään ennakoimaan tulevia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka 
vaikuttavat myös yksilötasolla. 

Valtioneuvoston 5.12.2007 vahvistamassa Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmassa 2007−201217 todetaan: 

Suomalaisen yhteiskunnan osaaminen ja korkea sivistystaso sekä luovuus ja inno-
vatiivisuus ovat edellytys Suomen ja suomalaisten menestymiselle. Hallitusohjel-
man mukaisesti koulutusjärjestelmää kehitetään kokonaisuutena siten, että se vas-
taa globaaliin haasteeseen ja väestö- ja ammattirakenteen muutokseen. … Korkea 
sivistystaso ja laadukas ja maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteis-
kunnan perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen kou-

                                                             
 

17  Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007−2012 on luettavissa osoitteessa 
http:// www.okm.fi/OPM/Tiedotteet/2007/12/kesu.html?lang=fi 
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lutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen koko maassa. Tavoitteena on 
väestön koulutus- ja osaamistason kohottaminen siten, että ne lähestyvät maail-
man kärkeä. Aikuiskoulutuksella tuetaan kansalaisten osallistumista yhteiskun-
taan ja työelämään (mts. 10).  

 
Kehittämislinjausten taustalla on toimintaympäristön muuttuminen. Muutok-
siin vaikuttaa globalisaatio ja väestön muutos, jotka puolestaan vaikuttavat 
työelämän muutoksena sekä lasten ja nuorten kasvuympäristön muutoksena. 
Muutoksiin pyritään vastaamaan muun muassa korkealaatuisella koulutuksel-
la ja tutkimuksella kehittämislinjausten mukaisesti.  

Koulutuksen kehittämisessä painotetaan ”tasa-arvoisia koulutusmahdolli-
suuksia, koulutuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua, osaavan työvoiman var-
mistamista, korkeakoulujen kehittämistä sekä opetushenkilöstön osaamisen 
turvaamista”. Erikseen todetaan, että ”opettajat ovat voimavara” muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Erityisinä painopistealueiksi mainitaan ”perusopetuk-
sen ja korkeakoulutuksen laatu”. Korkeakoulutuksen yhtenä erityistavoittee-
na on ”tulosohjauksen uudistaminen siten, että se painottaa koulutuksen laa-
tua”. (OPM 2007) 

Opettajankoulutus on keskeisessä asemassa toteuttamassa ja tuottamassa 
osaamista ja sen myötä kansallista hyvinvointia vastaamalla kehittämissuun-
nitelman tavoitteisiin. Seuraavassa esitetään kehittämissuunnitelmasta poimi-
tut keskeiset kohdat, jotka tähtäävät opettajankoulutuksen ja erityisesti ai-
neenopettajankoulutuksen kehittämiseen jakson 2007–2012 aikana. Opetta-
jankoulutuksen kehittämisen arvolähtökohdista yleissivistävän koulutuksen 
kohdalla todetaan: 

Yleissivistävän koulutuksen kehittämisen lähtökohtana on sivistyksellis-
ten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle hänen 
kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan. Opetuksen ja kasvatuksen tavoit-
teena on tukea kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen 
tulee antaa oppilaille perusta laajaan yleissivistykseen. Laadukas esiopetus, 
perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus edellyttää ammattitaitoista 
ja monipuolista opetusta ja ohjausta sekä turvallista oppimisympäristöä. Ko-
ko kouluyhteisön on tuettava lasten kasvamista ja oppimista turvallisessa ja 
sosiaalisesti huomioivassa yhteisössä (mts. 43). 

Opetushenkilöstön määrällisestä tarpeesta todetaan, että ”nykyisen väes-
tökehityksen vuoksi opettajankoulutuksessa varaudutaan siihen, että opettaja-
tarpeet vähenevät vuosikymmenen vaihteessa ja sen jälkeen”. Tämän aineen-
opettajuutta koskevan tutkimuksen kannalta relevantti tieto on myös arvio, 
että ”aineenopetuksen opettajatarpeet vähenevät ensi vuosikymmenen alus-
sa”. Aineenopettajatilastoinnin mukaan ” Opettajan pedagogisten opintojen 
vuosittainen tarve on vuosina 2008–2009 noin 1 550. Vuosina 2010–2012 
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pedagogisten opintojen vuosittainen tarve on noin 1 300”. Aineenopettajatar-
peen väheneminen tarkoittaa aineenopettajankoulutuksen resursoinnin osalta 
määrällisen painopisteen siirtymistä koulutuksen laadulliseen kehittämiseen. 
Toisaalta tuoreemmassa opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutus 
2020 -asiantuntijaraportissa18 ennakoidaan aineenopettajapuolella ainakin 
musiikin ja ruotsinkielisen opetuksen opettajatarpeen lisääntyvän, mahdolli-
sesti muunkin opetuksen muun muassa maahanmuuttotilastojen perusteella. 
(OM, Opettajankoulutus 2020.) 

Yleisenä opettajankoulutuksen rakenteellisena kehittämistavoitteena tode-
taan myös, että ”tavoitteena on tiivis yhteistyö lastentarhan-, luokan- ja ai-
neenopettajakoulutuksen välillä, opettajankoulutuksen tutkimusyhteistyön 
monipuolistuminen ja tutkijayhteisöjen toimintaedellytysten paraneminen se-
kä sivuainevalintojen monipuolistaminen (mts. 43).” Tämä tarkoittaa systee-
misen otteen vahvistamista. 

Kehittämissuunnitelmassa 2007–2012 yliopistojen ja ammatillisten opet-
tajakorkeakoulujen opettajankoulutuksessa keskeisiä kehittämiskohteita ovat 
opiskelijavalinnat ja pedagogiset opinnot:  

Valintatutkimuksen ja -koulutuksen avulla kehitetään soveltuvuuden ja si-
toutuneisuuden arviointia. … Yliopistot monipuolistavat opettajankoulutuk-
seen kuuluvaa ohjattua harjoittelua yhteistyössä kuntien koulutoimen kanssa. 
Oppilaitosten kehittämistä ja johtamista koskevia sisältöjä lisätään ja vahvis-
tetaan opettajankoulutuksessa. Tietotekniseen osaamisen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa painottuvat erityisesti 
vuorovaikutus ja yhteistyö työelämän kanssa (mts. 52). Myös opettajien täy-
dennyskoulutuksesta huolehditaan. Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että 
”oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen on opettajan oikeus ja 
velvollisuus”. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta vastaa ensisijaisesti 
työnantaja, mutta valtio rahoittaa myös koulutuspoliittisesti merkittävää täy-
dennyskoulutusta. (53.) 

Esimerkkinä tällaisesta koulutuksesta mainittakoon kattavasti resursoidut 
1990- ja 2000-lukujen kansalliset ”tiedon valtatiekoulutukset”, joiden tavoit-
teena on ollut opetushenkilöstön teknisen ja pedagogisen verkkoympäristö-
kompetenssin lisääminen ja vahvistaminen; opettajankoulutus on kuitenkin 
avainasemassa ohjatessaan ja opettaessaan tuleville opettajille verkkoympä-
ristöosaamisen pedagogisia perustaitoja. 

Kehittämissuunnitelman 2007–2012 mukaan opetushenkilöstön jatko- ja 
täydennyskoulutusta kohdentuu kyseisinä vuosina ”koulutukseen, joka luo 

                                                             
 

18 OM, Opettajankoulutus 2020, http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/20 
07/liitteet/tr44.pdf?lang=fi 
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valmiuksia osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilais-
ten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen, parantaa opetushenkilöstön 
valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita, kehittää monikulttuuristuvassa yhteis-
kunnassa tarvittavia valmiuksia ja maahanmuuttajien opetusta ja kehittää 
verkko-opetustaitoja” (mts. 53).  

Yhteenvetona opetushenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta voi-
daan todeta, että kansallisena tavoitteena on lisätä opettajien pedagogisia 
valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvissa opetus- ja oppimisympäristöissä. 
Sama tavoite haastaa opettajan pedagogisten opintojen suunnittelun ja toteut-
tamisen: systeemiteoreettisesta näkökulmasta katsottuna opettajainkoulutuk-
sella on laaja-alainen yhteiskunnallinen ja kansainvälinen dynaamisesti muut-
tuva toimintaympäristö, mikä on huomioitava koulutuksen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa myös laitostasolla. Opettajaksi koulutettavien on relevanttia 
perehtyä pedagogisten opintojensa aikana kulloinkin kansallisen koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin ja käydä keskustelua koulutuspoliitti-
sesta opetus- ja oppimisympäristöstä osana omaa muuttuvaa ympäristöä. 
Muun muassa vastaavanlaista diskurssia valtakunnallinen opettajankoulutuk-
sen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämiseksi käytiin 2000-luvun alku-
puolella yliopistojen edustajien ja sidosryhmien edustajien kanssa opetusmi-
nisteriön rahoittamassa Vokke-projektissa, johon luodaan katsaus seuraavak-
si. 

 
3.2.3 Vokke-projekti 

Suomalaisten yliopistojen tutkinnonuudistusta avitettiin kansallisella Vokke-
projektilla vuosina 2003–2006. Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja 
kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti (Vokke) oli opetusministeri-
ön rahoittama ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
koordinoima kansallinen projekti, jonka tavoitteena oli kasvatusalan tutkinto-
jen kehittäminen, uudistamisprosessin tukeminen ja seuranta. Kehittämisen 
kohteina olivat lastentarhan-, luokanopettajan- ja aineen-opettajankoulutus, 
taito- ja taideaineiden koulutus, erityisopettajakoulutus, opinto-ohjaaja-kou-
lutus sekä kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatuksen sekä 
erityis-pedagogiikan koulutus.  

Vokke-projektin (2003–2006) tarkoituksena oli tukea yliopistoja kaksi-
portaisen tutkintorakenteen toimeenpanossa järjestämällä tutkintojen kehit-
tämistä tukevia koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, edistämällä yhteistyötä 
yliopistojen välillä sekä arvioimalla uudistuksen vaikutuksia. Vokke-projekti 
tarjosi foorumin kokemusten vaihdolle ja tuki uudistusten toimeenpanon 
seurantaa ja arviointia. Osana Vokke-projektia tutkittiin tutkintorakenneuu-
distuksessa kehitettyjä opetussuunnitelmia, kasvatustieteen professoreiden 
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käsityksiä kasvatustieteen yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä tieteenalan 
kehittämisestä ja tutkinnon uudistusprosessista. 

Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen 
kehittämisprojekti (Vokke) päättyi vuoden 2006 lopussa. Projektista julkais-
tiin loppuraportti Vokke-projektin toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 
2003–2006. 19  

Vokke-projektin vuosina järjestettiin useita teemaseminaareja, joista nos-
tettakoon esille tämän tutkimuksen kannalta keskeinen Innovatiivinen opetta-
jankoulutus -seminaari (6.11.2006), jonka puheenjohtajana toimi opetusmi-
nisteriöstä korkeakoulutuksen asiantuntijana Ritva Jakku-Sihvonen. Seminaa-
rin keskeisenä sisältönä korostettiin opettajankoulutuksen eurooppalaisia 
periaatteita: opettajan akateemista professiota, elinikäistä oppimista, liikku-
vuutta ja valmiuksia kasvattajakumppanuuteen. Opettajan pedagogisten opin-
tojen lähtökohdaksi kirjattiin: 

Opettajan pedagogiset opinnot tuottavat laajan kelpoisuuden opettaa eri 
oppilaitosmuodoissa. Pedagogiset opinnot pätevöittävät työskentelemään 
lasten, nuorten ja aikuisten opettajana. Koulutus luo edellytykset opetuksen 
suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja tutkivaan kehittämiseen. Opetta-
jakoulutus perehdyttää opiskelijat yhteistyöhön kouluyhteisön eri henkilöstö-
ryhmien, kotien ja opetustoimen hallinnon kanssa sekä moniammatilliseen 
yhteistyöhön hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen edustajien kanssa. Ohjatulla 
harjoittelulla on opettajan pedagogisissa opinnoissa keskeinen merkitys (Jak-
ku-Sihvonen, 2006). 

Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteiden laatimiseksi kirjattiin kaksi 
suunnittelun perustaa: ensimmäiselle perustalle hahmoteltiin ainedidaktisen 
ja yleisdidaktisen opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet ja toiselle perustalle 
opetusharjoittelun ohjaus, jolla on ”keskeinen merkitys” opettajankoulutuk-
sen lähtökohtana. Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteita koskeva 
”suunnittelun perusta 1” sisältää opetuksen sisällölliset tavoitteet ja on koko-
naisuudessaan seuraavansisältöinen: (suunnittelun perusta 1.) 

• Opettajan pedagogisten opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskeli-
ja oppimisen ja opettamisen didaktisiin ja kasvatuspsykologisiin pe-
rusteisiin sekä kasvatusfilosofian, kasvatuksen historian ja kasvatus-
sosiologisiin perusteisiin. 

• Tavoitteena on luoda edellytykset pedagogiseen vuorovaikutukseen, 
kehittää opettajuutta ja oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvi-

                                                             
 

19  Tietoa Vokke-projektista ja projektin loppuraportti on luettavissa osoitteessa http://www. 
helsinki.fi/vokke/projektisuunnitelma. 
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oimaan opetusta oppilaiden ikäkausi, opetussuunnitelma ja kouluyh-
teisö huomioon ottaen. 

• Tavoitteena on myös luoda edellytykset yhteistyöhön kollegojen, koti-
en ja muiden opiskelijalle tärkeiden sidosryhmien ja kulttuuri ja hy-
vinvointipalvelujen edustajien kanssa. Tutkimusvalmiuksia kehitetään 
siten, että opiskelijalla on edellytykset oman opettajuuden, opettami-
sen ja oppimisen sekä koulutyön tutkimiseen (Jakku-Sihvonen, 2006). 

 
Opetusharjoittelua ja sen ohjausta koskeva Opettajan pedagogisten opintojen 
tavoitteita koskeva ”suunnittelun perusta 2” on puolestaan seuraavansisältöi-
nen: (suunnittelun perusta 2.) 

• Ohjatun harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivak-
si, kehittäväksi, arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, 
joka osaa tarkastella omaa toimintaansa ja vuorovaikutustaan opetus- 
ja oppimistilanteissa rakentavan kriittisesti ja reflektoivasti. 

• Ohjattu harjoittelu tuottaa opiskelijalle valmiuksia kohdata iältään, 
taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita sekä opet-
taa, ohjata ja kasvattaa heitä koulutuksen tavoitteiden mukaisesti (Jak-
ku-Sihvonen, 2006). 

 
Edellä esitellyt Vokke-projektin kaksi suunnittelun tavoiteorientaatioperustaa 
– teoreettinen ja praktispragmaattinen – ovat luoneet pohjan tutkintovaati-
muksiin perustuvalla Opettajan pedagogiset opinnot 2005–2008 -opetussuun-
nitelmalle. Tutkimusaineistoa tarkastellaan analyyttisesti tältä pohjalta ope-
tus- ja ohjausalueittain luokiteltuna (ks. luvun 6 taulukko 6). 

Vokke-projektin kahden ulottuvuuden perustalle on kirjattu jatkoa opetta-
jankoulutuksen tutkimusjatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankou-
lutus 2020 -raporttiin20. Raportissa korostetaan tutkimuksen vahvistamista eri 
toimenpitein. Se sisältää muun muassa suositukset pedagogisten opintojen 
laadulliseen kehittämiseen seuraavasti:  

 
Tutkimuksen vahvistaminen 

Työryhmän tehtävänä oli esittää, millainen yksikkörakenne edistää opettajan-
koulutuksessa tehtävää tutkimustyötä. Työryhmä haluaa korostaa, että yli-
opisto kokonaisuudessaan on yksikkö, joka vastaa opettajankoulutuksesta. 
Valtakunnallinen yhteistyö on välttämätöntä tutkimuksellisen vahvuuden 

                                                             
 

20  Opettajankoulutus 2020, http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/ 
liitteet/tr44.pdf?lang=fi 
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kasvattamiseksi. Tarvitaan yli yliopistorajojen menevää yhteistyötä tutkija-
koulutuksessa, yhteisiä maisteri- ja tohtorikouluja ja yhteistyötä tutkimus-
hankkeiden suunnittelussa ja eteenpäin viemisessä. 

 
Tutkimuskulttuurin ja tutkimuksen johtamisen vahvistaminen 

Opettajakoulutusyksikköjä on vahvistettava tutkimusyhteisöinä. Tutkimuksen 
kehittäminen on selkeästi vastuutettava yksikön sisällä ja sitä johtamaan 
valitulta professorilta tulee edellyttää riittäviä näyttöjä tutkimusjohtamisesta. 
Tutkimuksen tuloksellisuuden kannalta toiminta on tarkoituksenmukaista 
organisoida tutkimusryhmäperusteiseksi, jolloin myös opiskelijat kiinnittyvät 
näihin ryhmiin ja laativat tutkielmansa ryhmien tutkimusaiheista. Lisäresurs-
sit opetushenkilöstön tutkimusedellytysten parantamiseksi ovat välttämättö-
miä. Pelkästään resursseja lisäämällä tutkimuksen laadun kehittymistä ei 
kuitenkaan voida taata. Tarvitaan myös syvällistä kulttuurista ja asenteellista 
muutosta sekä nykyisten tutkimuskäytänteidenkriittistä arviointia. Arvioin-
nissa tulee hyödyntää itsearvioinnin lisäksi vertaisarvioinnin ja ulkoisen arvi-
oinnin menettelytapoja. 

 
Normaalikoulujen tutkimuksellisuuden vahvistaminen 

Normaalikoulun tulee laatia oma tutkimus- ja kehittämisohjelmansa, jossa se 
määrittelee kehittämistyön painopisteensä ja keskeiset tutkimusteemat. Nor-
maalikoulun tulee määritellä tutkimukseen perustuva opetuksen kehittämis-
tehtävä. Normaalikoulun opettajilta tulee pääsääntöisesti edellyttää tieteellistä 
jatkotutkintoa ja virkaan valittavalta suunnitelmaa työn tutkimuspohjaiseksi 
kehittämiseksi. Normaalikoulun opettajavalinnoissa tutkimusnäytöt tulee 
ottaa keskeiseksi valintakriteeriksi ja tutkimuksentuloksellisuus kriteeriksi 
palkkauksen kehittymisessä (Opettajankoulutus 2020, 50–52). 

 
3.3 Helsingin yliopiston strategia 
Tämä alaluku orientoi Helsingin yliopiston strategia-ajatteluun. Strategiatar-
kastelussa keskitytään lyhyesti arvolähtökohtiin ja kahteen tutkimuksen kan-
nalta oleelliseen strategiatekstiin: Opetuksen ja opintojen kehittämisen strate-
giaan 2010–2012 sekä opettajankoulutuslaitoksen Aineenopettajan pedagogi-
set opinnot 2005–2008 tutkintovaatimuksiin ja opetussuunnitelmaan. Tutki-
muksessa viitataan myös 2009–2011 tutkintovaatimuksiin ja opetussuunni-
telmaan tarvittavin osin. 
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Helsingin yliopiston strategiaan 2010–201221 on kirjoitettu yliopiston 
keskeisiksi toimintaa ohjaaviksi arvoiksi ”kriittisyys, luovuus ja pyrkimys 
tietoon ja totuuteen”. Näiden arvojen mukaisesti yliopisto toteuttaa tehtä-
väänsä, joka on myös tulevaisuudessa olla ”Suomen monipuolisin tieteen, 
sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden rakentaja ja 
edelläkävijä”. Yliopiston strategisiksi tavoitteiksi 2010–2012 on kirjattu 
seuraavat neljä toimintaperiaatteellista kohtaa: 

• Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen puo-
lestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani 

• Tutkimus on korkeatasoista ja profiloitua. Sitä kehitetään pitkäjäntei-
sesti 

• Opetuksen ja oppimisen laatu on korkeatasoista. Kansainvälisyys on 
osa kaikkea toimintaa. 

• Yliopisto on hyvä työnantaja. Johtamisella varmistetaan edellytykset 
perustehtävien toteuttamiseen strategian mukaisesti. Tukitoimet palve-
levat yliopiston perustehtäviä ja johtamista tarkoituksenmukaisesti ja 
tehokkaasti (Yliopiston strategia 2010–2012). 

 
Mainitut toimintaperiaatteet konkretisoituvat kehittämiskohteina toimenpide-
ohjelmiksi, joita ovat yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, opetukseen, 
tutkimukseen sekä henkilöstön, johtamisen ja tukitoimien alueille liittyvät 
toimenpideohjelmat. Ohjelmat sisältävät konkreettiset toimenpiteet, tavoit-
teet, vastuut ja tarvittavat resurssit. Strategiassa todetaan, että tiedekunnat ja 
erilliset laitokset laativat yliopiston strategiaan perustuvat omat tavoiteohjel-
mansa. Lisäksi todetaan, että ”ohjelmiin sisällytetään läpäisevästi yhteiskun-
nallisen vuorovaikutuksen näkökulma” (Helsingin yliopiston strategiat 2007–
2009 ja 2010–2012). Uudistettu strategia 2010–2012 noudattelee edeltävää 
2007–2009 -strategiaa. Opettajankoulutuksen osalta kehittämispainopisteet 
ovat edelleen opetuksen ja oppimisen ohjauksessa sekä toiminnan kansainvä-
listämisessä. Lukuvuosien 2005–2008 tutkimusaineistoa tarkastellaan strate-
gian 2007–2009 normikehyksessä ja viitataan tarvittaessa uudistettuun strate-
giaan 2010–2012. 

 
 
 
 
 
                                                             
 

21 http://www.helsinki.fi/strategia/pdf/STRATEGIA_web.pdf 
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3.3.1 Opetuksen ja opintojen kehittämisstrategia 2007–2009 

Opetuksen kuusi painoaluetta 

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämistrategiassa 2007–2009 
linjataan opetuksen ja oppimisen kehittämisalueet yleistavoittein sekä ope-
tuksen ja oppimisen laatukriteerit. Opetuksen ja oppimisen kehittämissuunni-
telman mukaan kehittämisen kaksi painoaluetta kaudelle 2007–2009 ovat 
olleet ”Oppimisen laatu ja opiskelijoiden ohjaus” ja ”Kansainvälinen oppi-
misympäristö”. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan juuri pedagogisia ja didak-
tisia laadullisia ulottuvuuksia, jotka koskevat opetusta ja ohjausta, toisin 
sanoen toteutunutta opetussuunnitelmaa opiskelu- ja oppimisympäristönä. 
Kehittämissuunnitelman painoalueista ensimmäinen, ”Oppimisen laatu ja 
opiskelijoiden ohjaus”, määritellään strategiassa seuraavasti:  

Laadukas oppiminen yliopisto-opiskelun aikana tarkoittaa syvällistä uu-
den omaksumista ja ymmärtämistä sitä mukaa, kuin opiskelija saavuttaa 
oman alansa opetussuunnitelmassa määritellyt oppimistavoitteet. Hyvän 
opetuksen ja ohjauksen tuella opiskelija kasvaa oman alansa itsenäiseksi ja 
yhteistyökykyiseksi asiantuntijaksi, jolla on äidinkielensä, toisen kotimaisen 
ja alan kannalta keskeisten vieraiden kielten viestintätaito (Opetuksen ja 
opintojen kehittämisohjelma 2007–2009, 15) 

Laadukkaalla oppimisella tämän määrittelyn mukaan tarkoitetaan siis sy-
vällistä uuden tiedon ja taidon omaksumista ja oppimista opetussuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti, ja hyvä opetus ja ohjaus edesauttavat oman alan 
asiantuntijuuteen kasvussa. Vastuu opiskelusta on opiskelijalla, opetus ja 
ohjaus toimivat tukena. ”Oppimisen laatu ja opiskelijoiden ohjaus tutkinto-
koulutuksessa” – kohtaan (mts. 15–19) on kirjoitettu seitsemän strategista 
oppimisen laatuun ja opiskelijoiden ohjaukseen vaikuttavaa tekijää, jotka 
ovat: 

• Oppimistavoitteiden määrittely opetussuunnitelmissa  
• Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen  
• Oppimisen arviointimenetelmät  
• Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)  
• Ohjauksen järjestäminen, työnjako ja resurssit  
• Jatko-opiskelijoiden ohjaus ja HOPS  
• ETAPPI-järjestelmä.  
• (Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009, 15–19). 

 
Muun muassa nämä edellä mainitut seitsemän oppimisen, opetuksen ja ohja-
uksen laatuun vaikuttavaa tekijää nousevat esille tutkimusaineiston sisällön-
analyyseissa. Opiskelijat ovat lukuvuosien 2005−2008 palautteissaan arvioi-
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neet ja kommentoineet opetuksen ja ohjauksen kvaliteettia oppimisen kannal-
ta kyseisinä lukuvuosina (ks. alaluvut 6.1 ja 6.2). 

Kyseisistä painoalueista toinen, ”Kansainvälinen oppimisympäristö” on 
yliopiston yksi tämän hetken haasteellisimpia kehittämistehtäviä enenevän 
monikielisyyden ja monikulttuurisuuden vuoksi. Yliopiston Opetuksen ja 
opintojen kehittämissuunnitelmassa 2007–2009 linjataan kansainvälisen op-
pimisympäristön perustaa ja kehittämistavoitteita näin:  

Kansainvälinen oppimisympäristö saadaan aikaan edistämällä monikieli-
syyttä ja monikulttuurisuutta siten, että mahdollistetaan opiskelijoiden liikku-
vuus, rekrytoidaan eri maista tulevia tutkinto-opiskelijoita, järjestetään suomi 
ja ruotsi vieraana kielenä opetusta, tarjotaan muun kuin suomen- ja ruotsin-
kielistä opetusta suomalaisille ja ulkomaisille opiskelijoille sekä tuetaan opet-
tajia ja muuta henkilökuntaa kansainvälistymisen haasteissa. Oppiminen ja 
opettaminen kansainvälisessä ympäristössä laajentavat ymmärrystä siitä, 
millä tavalla asioita omaksutaan ja miten asiat ymmärretään ja miten asioista 
viestitään eri kielillä ja eri tilanteissa. Kansainvälinen oppimisympäristö 
edesauttaa syvällisen tiedon omaksumista, harjaannuttaa ymmärtämään kiel-
ten ja kulttuurien merkityksen sekä antaa valmiuksia toimia kansainvälisty-
vässä työelämässä (Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 2007–2009, 
19). 

Laadukkaalla oppimisella tarkoitetaan siis syvällistä uuden omaksumista 
ja ymmärtämistä opetussuunnitelmassa määriteltyjen oppimistavoitteiden 
mukaisesti. Opetuksen ja opintojen kehittämissuunnitelman mukaan kansain-
välisen oppimisympäristön kulttuuriin oppiminen mahdollistaa ja edesauttaa 
syvällisen tiedon omaksumista. Tutkimusaineiston sisällönanalyyseissä nou-
see esille myös kulttuuriset kysymykset, esimerkiksi opetuksen ja ohjauksen 
kvaliteetin sisältökysymyksinä (luku 6). 

Edellä tarkasteltujen kehittämiskohteiden, oppimisen laadun ja kansainvä-
listymisen lisäksi muita ”Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman 2007− 
2009” kehittämiskohteita ovat seuraavat neljä painoaluetta: Ohjelmassa tode-
taan, että ”Kahden erityisen painoalueen lisäksi yliopiston strategiaa toteute-
taan kehittämällä opetuksen suunnittelua, johtamista ja laatua, opiskelijare-
krytointia, kaksikielisyyttä ja ruotsinkielistä opetusta sekä opetuksen kehittä-
misen tukea ja palveluja.” (Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 
2007−2009, 22.)  

Vaikka tämän tutkimuksen näkökulmasta kaikki edellä mainitut opetuk-
sen ja opintojen kehittämisohjelman kuusi painoaluetta ovat toteutuvan ope-
tussuunnitelman kannalta merkityksellisiä, painopistealueista tutkimusta lin-
jaa eniten ”Opetuksen suunnittelu, johtaminen ja laatu” -kohdan strategiset 
tavoitteet ja toimintaperiaatteet (mts. 22−25) − opetussuunnitelman systeemi-
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sen luonteen vuoksi. Mainittakoon vielä, että opetuksen ja opintojen kehittä-
missuunnitelmassa todetaan myös: ”Tutkinto-opintojen selkeä ja oppimista-
voitteiden näkökulmasta suunniteltu rakenne tukee kumuloituvaa oppimista 
ja opintojen sujumista” (mts. 22). Opetussuunnitelman rakenteen arviointi 
tulee esille tutkimusaineiston laadullisessa analyysissä, kun tarkastellaan 
opetussuunnitelman rakenteen toiminnallisen yhteensopivuuden kvaliteettia. 

Helsingin yliopistossa opetuksen johtaminen on yliopiston strategian mu-
kaista toimintaa: päämäärät ja tavoitteet ”velvoittavat koko yhteisöä”. Käy-
tännössä opetuksen johtaminen tarkoittaa muun muassa opetussuunnitelma-
työn koordinointia, opettajien pätevyyden ja opetustaitojen varmistamista ja 
kehittämistä, opetuksen tukipalvelujen saatavuuden varmistamista ja opetus-
toiminnan tulosten ja laadun arviointia ja seurantaa. (mts.23). Yliopiston 
”opetustoimintaa johdetaan laitoksilla, tiedekunnissa ja yliopistossa”, ja ”yli-
opisto vastaa koulutuksen kokonaislaadusta ja resursoinnista”. Opettajalla on 
opetusvapaus, joten viime kädessä kukin opettaja johtaa opetustoimintaa 
tahollaan ja vastaa opetuksensa linjakkuudesta ja laadukkuudesta lähtökohta-
na tutkintovaatimukset ja niistä johdetut opetussuunnitelmat ja opetusohjel-
mat. Kyse on koulutuksen laadun vastuunjaosta (mts. 22–23). 

Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmassa 2007–2009 (mts. 23) linja-
taan myös yliopiston kaikkia toimintoja koskeva laadunvarmistusjärjestelmä 
ja arviointikäytännön toimintaperiaatteet eurooppalaisen korkeakoulualueen 
laadunvarmistuksen suositusten mukaisesti. Helsingin yliopistossa systemati-
soidaan eri toimintojen arviointien palautekäytäntöjä. Esimerkiksi ”Opiskeli-
japalautteen kerääminen on osa opetuksen laadunvarmistusta. Palautetta 
kerätään niin opetuksen kuin oppimisenkin kehittämisen tarpeisiin”. (mts. 
23.) Lisäksi kehittämisohjelmassa todetaan, että ”Kaikissa opiskelun vaiheis-
sa huolehditaan opiskelijoiden näkemysten kuulemisesta ja kerätään opiskeli-
japalautetta. Opiskelijoiden näkemykset ja saatu palaute otetaan huomioon 
kehittämistyössä ja kaikissa suunnittelun ja päätöksenteon vaiheissa”. Tämä 
tutkimus tarjoaa osaltaan ”opetuksen laadunvarmistusta” aineenopettajaksi 
opiskelevien opiskelijoiden näkemyksinä ja arvioina suunnitteluun ja kehit-
tämiseen yliopiston strategian mukaisesti.  

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman yleista-
voitteisiin 2007–09 on kirjoitettu kolme perustehtävää; joita ovat 1) tutkimus 
ja tutkijakoulutus, jotka luovat uutta tietoa, 2) opetus ja opinnot, jotka tarjoa-
vat mahdollisuuden uuden tiedon oppimiseen ja 3) yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen tehtävä vastavuoroisen kumppanuuden mahdollistamiseksi. 
Vuosien 2007–2009 kehittämisohjelmien kaikki mainitut perustehtävät ja 
niiden kehittämistä koskevat toimintaperiaatteet liittyvät ja vaikuttavat opet-
tajankoulutuksen tehtäviin ja tavoitteisiin. Näin ollen aineenopettajan peda-
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gogiseen koulutukseenkin tulee soveltaa strategisena lähtökohtana yliopiston 
kehittämisohjelman toimintatavoitetta, jonka mukaan 

Yliopisto kouluttaa opiskelijansa monipuolisiksi ja vastuullisiksi alansa 
asiantuntijoiksi. Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ja sen järjestä-
misessä hyödynnetään yliopisto-opetusta ja oppimista koskevaa tutkimustie-
toa. Kaikki opettajat tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat (Opetuksen ja opinto-
jen kehittämisohjelma 2007–2009, 18). 

Edellä olevat linjaukset systematisoivat myös Aineenopettajan koulutuk-
sen pedagogisten opintojen tutkintovaatimuksia 2005–2008, joiden pohjalta 
Aineenopettajan pedagoginen opetussuunnitelma on laadittu ja otettu käyt-
töön 1.8.2005. Normatiivisen kehyksen tarkastelussa kiinnitetään vielä huo-
mio opiskelijakeskeisyyteen strategisena laatutekijänä seuraavassa alaluvussa 
ja luodaan lopuksi tiivis katsaus aineenopettajan pedagogisen opetussuunni-
telman sisältöön, rakenteeseen ja tavoitteisiin alaluvussa 3.1.3.  

 
3.3.2 Opiskelijalähtöisyys laatutekijänä 

Opiskelijat ovat osa Helsingin yliopiston tiedeyhteisöä. Heillä on mahdolli-
suus osallistua yliopiston strategian mukaisesti tiedekuntien ja laitosten laatu-
työhön. Yliopiston audiointisivulla todetaan, että opiskelijoilla on mahdolli-
suus vaikuttaa opetuksen laatuun laitoksilla kerättävän ja hyödynnettävän 
opiskelijapalautteen kautta. Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen ke-
hittämisohjelmassa 2007–200922 opetuksen palautekäytäntöjen systemati-
sointi ja kehittäminen nostettiin keskeiseksi kehittämiskohteeksi, ja sama 
toimintaperiaate on kirjoitettu myös opetuksen ja opintojen kehittämisohjel-
maan 2010–2011.23 

Yliopiston Opiskelijat ja laatu -verkkosivulla kerrotaan, mitä opiskelija-
lähtöisyyden periaate tarkoittaa käytännössä: ”Opiskelijalähtöisyyden periaa-
te tarkoittaa Helsingin yliopistossa sitä, että opiskelija on aktiivinen ja vas-
tuullinen toimija sekä vaikuttaja yliopistoyhteisössä. Opetuksen onnistumisen 
mittana ovat opiskelijoiden oppimisen laatu ja oppimistulokset samalla kun 
periaate haastaa ottamaan opiskelijat huomioon yksilöllisinä ja erilaisina 
oppijoina.” Edelleen todetaan, että ”opiskelijalähtöisyys ja opiskelijapalaute 
lisäävät laatua”.  

Opiskelun laatua ja opiskelijan oikeusturvaa taataan myös sillä, että esi-
merkiksi opettajankoulutuslaitoksen opiskelu- ja opetuskäytännöt ovat kaik-

                                                             
 

22 http://www.helsinki.fi/opetus/materiaali/Opetuksen%20ja%20opintojen%20kehitt_ohjelma 
%202007-2009.pdf 

23  http://www.helsinki.fi/strategia/opetus2010.html 
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kien tiedossa ja saatavilla julkisina dokumentteina ja niiden puutteista on 
mahdollista antaa palautetta. Oppimistavoitteiden ja arviointiperusteiden 
tulee olla perusteltuja, johdonmukaisia ja kaikkien opiskelijoiden saatavilla. 
Kauden 2007–2009 opetuksen ja oppimisen laatutyötä ohjaava periaate oli 
seuraava: 

Helsingin yliopistossa laatu tarkoittaa toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja 
korkeatasoisia tuloksia. Laadunvarmistamisen keinoin yliopisto saa toimintansa 
kehittämiseksi tietoa, jonka hyödyntäminen tukee myös opiskelijoille tärkeiden 
asioiden kuten opetuksen ja opintojen ohjauksen kehittämistä yliopistossa. (http:// 
www.helsinki.fi/laatu/opiskelijat_ja_auditointi.html) 

 
Myös kauden 2010–2012 opetuksen ja oppimisen alueen strategiseksi tavoit-
teeksi on kirjoitettu: ”Opetuksen ja oppimisen laatu on korkeatasoista. Kan-
sainvälisyys on olennainen osa kaikkea toimintaa.” 24 

Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa pedagogisen ja didaktisen toi-
minnan kehittämiseen aktiivisina osallistujina opintojensa aikana eri opiske-
lutilanteissa ja lisäksi opiskelijaedustajina ja ylioppilaskunta- sidosryhmänä 
perinteiden mukaan kaikissa hallintoelimissä, konsistorissa, tiedekuntaneu-
vostossa ja laitosten johtoryhmissä sekä erilaisissa valmistelevissa toimikun-
nissa ja työryhmissä25.  

 
3.3.3 Aineenopettajan koulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaa-

timukset ja opetussuunnitelma 2005–2008  

Opettajankoulutusta ohjataan tutkintovaatimuksilla ja siitä johdettavalla ope-
tussuunnitelmalla (opinto-ohjelmalla). Akateeminen opetussuunnitelma muo-
dostuu tutkintovaatimuksista ja lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta. Helsin-
gin yliopiston Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelman 2007–2009 mu-
kaan opetussuunnitelmatyö on koulutuksen tietoista suunnittelua tavoitteelli-
seksi kokonaisuudeksi. Opetussuunnitelman tutkintotasosta vastaavat tiede-
kunnat ja oppiainetasosta laitokset. (Aronen 2005.) 

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen verkkosivuilla todettiin kyseisenä 
opetussuunnitelmakautena 2005–2008 aineenopettajan koulutuksen tehtäväs-
tä ja yhteistyöstä ja koulutuksen antamasta kelpoisuudesta seuraavasti: 

 
 
 

                                                             
 

24  http://www.helsinki.fi/strategia/opetus2010.html 
25  http://www.helsinki.fi/laatu/opiskelijat_ja_auditointi.html 
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Aineenopettajan koulutus – Perus- ja lukio-opetus  

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen aineenopettajan koulutuksen tehtävänä 
on opettajan pedagogisten opintojen (60 op) järjestäminen osana aineenopet-
tajan koulutusta. Koulutus järjestetään yhteistyössä harjoittelukoulujen, bio-
tieteiden, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen ja valtio-
tieteellisen tiedekunnan sekä Sibelius-Akatemian, Taideteollisen Korkeakou-
lun ja Teatterikorkeakoulun kanssa. 

Aineenopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden perus-
koulun ja lukion aineenopettajaksi sekä keskiasteen ammatillisten oppilaitos-
ten, kansanopistojen ja kansalais- ja työväenopistojen yleissivistävien ainei-
den opettajaksi (Helsingin yliopisto. 2009. Aineenopettajan koulutus – Perus- 
ja lukio-opetus). 

Tutkintovaatimukset ovat voimassa yleensä kolme vuotta kerrallaan. Tut-
kintovaatimuksista johdetaan aineenopettajan koulutuksen kolmevuotinen 
opetussuunnitelma ja vuosittainen opinto-ohjelma. Opetussuunnitelma Ai-
neenopettajan koulutuksen tutkintovaatimukset ovat voimassa noudattaa tut-
kintovaatimuksia, mutta vuosittaisia operationaalisia muutoksia on mahdol-
lista tehdä tarvittaessa kunkin lukuvuoden palaute- ja arviointitietojen perus-
teella..  

Aineenopettajan koulutuksen tutkintovaatimuksiin 2005–2008 oli kirjoi-
tettu pedagogisen ja didaktisen toiminnan laadulliset tavoitteet seuraavasti: 

 
Opettajan pedagogiset opinnot – Aineenopettajan koulutus 2005–2008 
(60 opintopistettä eli 35 opintoviikkoa). 
 
Tavoitteet: 

Helsingin yliopistosta valmistutaan aineenopettajaksi opiskelemalla opetetta-
van aineen opinnot jollakin ainelaitoksella sekä opettajan pedagogiset opin-
not (60 op, 35 ov) soveltavan kasvatustieteen laitoksella. 

Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot an-
tavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia sekä yleis-
sivistävissä, ammatillisissa että aikaiskoulutuksellisissa oppilaitoksissa. Kou-
lutuksen aikana opiskelija yhdistää ainetiedon, kasvatukseen ja erilaisiin 
oppijoihin liittyvän tiedon, aineen opettamiseen, opiskeluun ja oppimiseen 
liittyvän tiedon eli ainedidaktisen tiedon sekä koulun käytäntöihin liittyvän 
tiedon omaksi pedagogiseksi käyttöteoriakseen. Koulutuksen tarkoituksena 
on auttaa tulevaa opettajaa kehittymään opetuksen suunnittelun, toteuttami-
sen, arvioinnin ja kehittämisen ammattilaiseksi. 
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Aineenopettajan pedagogiset opinnot suorittanut opiskelija toimii ammat-
tietiikkaa noudattaen monenlaisissa työskentely- sekä opetus- ja opiskeluym-
päristöissä. Koulutuksessa painotetaan aktiivisen kansalaisuuden, yhteiskun-
nallisen tasa-arvon ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen arvoja. Koulutus 
luo edellytykset sille, että opiskelija 

– on yhteiskuntasuuntautunut ja tuntee kasvatus-, opetus- ja koulutus-
työn yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä filosofiset, psykologiset, so-
siologiset, erityispedagogiset ja historialliset perusteet, 

– on työtään laaja-alaisesti tutkiva ja kehittävä asiantuntija, joka suhtau-
tuu joustavasti muutokseen ja on valmis itsensä elinikäiseen kehittä-
miseen, 

– on pedagogisesti ajatteleva opetuksen ja opiskelun suunnittelija, to-
teuttaja ja arvioija sekä kasvattaja, joka kykenee tietoiseen ja perustel-
tuun pedagogiseen päätöksentekoon, opetussuunnitelmatyöhön ja 
muuhun koulun kehittämiseen sekä vuorovaikutukseen kodin kanssa 
tavoitteenaan edistää lapsen ja oppilasryhmän kaikinpuolista kehitty-
mistä ja koulukasvatukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 

– kykenee poikkitieteelliseen ajatteluun, argumentaatioon ja opetuksen 
eheyttämiseen yleisen kasvatus-, opetus- ja koulutustyön arvoperustan 
suunnassa, 

– kykenee luovaan ja joustavaan yhteisölliseen ajatteluun, on moniam-
matillisesti yhteistyötaitoinen ja on valmis kohtaamaan ja toteutta-
maan muutoksia työyhteisössä, 

– on vuorovaikutus- ja viestintätaitoinen sekä hallitsee tieto- ja viestintä-
tekniikan käytön ja 

– saa valmiudet jatko-opintoihin (Helsingin yliopisto. 2009. Opettajan 
pedagogiset opinnot Aineenopettajan koulutus).  

 
Aineenopettajan koulutuksen pedagogisten opetussuunnitelma 2005–2008 
rakentuu neljästä moduulista. Moduulit 1 ja 2 käsittävät perusopetuksen ja 
moduulit 3 ja 4 aineopinnot. Tutkintovaatimusten mukaan perusopinnot -osio 
on 25 opintopisteen kokonaisuus, jonka aikana ”opitaan opettamisen ja opis-
kelun ohjauksen perustaidot”. Perusopintoja seuraavassa 35 opintopisteen 
aineopinnot -osiossa ”opiskelija syventää pedagogista ymmärtämystään. 
Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja arvioimaan oppilaiden opiskelua ja 
oppimista laaja-alaisesti. Hän myös tutkii itsenäisesti koulua ja opetusta sekä 
perehtyy koulun ja yhteiskunnan suhteisiin.” Alla olevassa taulukossa 1 ku-
vataan Aineenopettajan pedagogisten opintojen 2005–2008 rakenne. 
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Taulukko 1. Aineenopettajan koulutuksen pedagogisten opintojen 2005–2008 raken-
ne. 
 

Perusopinnot (25 op, 15 ov) Aineopinnot (35 op, 20 ov) 
Moduuli 1 (18 op, 11 ov) 
Kehitys- ja oppimispsykologia 
(4 op, 2 ov) 
Erityispedagogiikka (4 op, 2 ov) 
AD 1: Aineen opettamisen, opiskelun ja 
oppimisen tietoteoreettiset, psykologiset ja 
didaktiset perusteet 
(7 op, 5 ov) 
AD 2: Työtapa- ja opetuksen 
suunnitteluseminaari (3 op, 2 ov) 

Moduuli 3 (17 op, 10 ov) 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja 
filosofiset perusteet 
(5 op, 3 ov) 
AD 3: Opetussuunnitelmatyön ja opetuksen ja 
oppimisen arvioinnin seminaari 
(7 op, 4 ov) 
Soveltava harjoittelu (5 op, 3 ov) 
 

Moduuli 2 (7 op + 4 op, 4 ov + 2 ov) 
Perusharjoittelu harjoittelukoulussa 
(7 op, 4 ov) 
–----------------------------------------------------- 
Aineopintoja moduulissa 2 
AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -
seminaari 
Osa 1: Tutkimus ja metodit (4 op, 2 ov) 

Moduuli 4 (14 op, 8 ov) 
AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -
seminaari 
Osa 2: Pedagoginen tutkielma (6 op, 3 ov) 
Syventävä harjoittelu harjoittelukoulussa (8 
op, 5 ov) 
 

(Helsingin yliopisto. 2009. Opettajan pedagogiset opinnot Aineenopettajan koulutus).  
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4 Teoreettinen viitekehys  
 
Tässä tutkimuksen neljännessä luvussa piirretään akateeminen opetussuunni-
telma innovaationa -tutkimuskohteen teoreettinen viitekehys. Kolme ensim-
mäistä alalukua orientoivat akateemisen opetussuunnitelman (aiotun ja toteu-
tuvan) määrittelyn problematiikkaan: ensin määritellään akateeminen opetus-
suunnitelma -käsite (4.1), seuraavaksi tarkastellaan yliopisto-opetuksen lä-
hestymistapoja (4.2) ja kolmanneksi yliopisto-ohjausta pedagogisena toimin-
tana (4.3). Neljäs alaluku (4.4.) johdattaa innovaatioiden diffuusio -teoriaan. 
Tutkimusteoreettinen kirjallisuus on valittu tutkimustehtävän (ks. luku 2) 
mukaan. 

 
4.1 Akateeminen opetussuunnitelma – kolme 

lähestymistapaa 
 
Opetussuunnitelmalla havainnollistetaan tieteellisen kasvun kokonaisuus (Karja-
lainen ym. 2007, 43.) 

 
Akateeminen opetussuunnitelmaa käsitteenä määritellään tutkimuskirjalli-
suudessa monella tavalla lähestymistavan mukaan. Alun määritelmä sopii 
analogisesti ilmentämään tämän tutkimuksen kohteen, kirjoitetun eli viralli-
sen opetussuunnitelman määrittelyä: Aineenopettajan pedagogisella opetus-
suunnitelmalla havainnollistetaan aineenopettajaksi kasvun pedagoginen ja 
didaktinen kokonaisuus. Opetussuunnitelmakäsitteelle annetaan sisältöjä 
kulloinkin sen mukaan, miten sitä lähestytään. Tässä kasvatustieteen alaan 
kuuluvassa tutkimuksessa akateeminen opetussuunnitelma -ilmiötä tarkastel-
laan monitieteisesti kasvatusfilosofisesta, kasvatuspsykologisesta, kasvatus-
sosiologisesta, kulttuurisesta ja pedagogis-hallinnollisesta näkökulmasta. 
Akateeminen opetussuunnitelma -käsitettä lähestytään produktina ja proses-
sina kolmesta tarkastelukulmasta: pedagogisena opiskelu- ja oppimisympäris-
tönä, osana oppimisen kulttuuria ja pedagogisena strategiana. 

Asko Karjalaisen ja tutkimuskumppaneiden (2007) pragmatistisesti pai-
nottuneessa Akateeminen opetussuunnitelmatyö -tutkimuksessa luodaan kat-
saus suomalaisen yliopiston opetussuunnitelmatutkimuksen kulttuuriin ja 
tilaan. Tutkijoiden mukaan mukaan akateemisen opetussuunnitelman käsite 
on alkanut vakiintua Suomen yliopistoissa 2000-luvulla tarkoittamaan tieteel-
lisen opetuskokonaisuuden kirjoitettua suunnitelmaa. Bolognan prosessilla 
on ollut edistävä vaikutuksensa opetussuunnitelmakäsitteen käytön yhtenäis-
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tämiseen ja omaksumiseen, ja samasta syystä on nähtävissä, että suomalainen 
tieteellinen opetussuunnitelma käsitteenä on omaksunut anglo-amerikkaista 
curriculum-kulttuurista sisältöä ja rakennetta. Curriculum-perustaista opetus-
suunnitelmakäsitettä yliopistoyhteydessä käytetään pohjois-amerikkalaisessa, 
englantilaisessa ja australialaisessa tutkimuskirjallisuudessa johdonmukaises-
ti ja selkeästi. Käsitteen käytön historia juontaa 1800-luvulle, jolloin hyödyl-
lisyys ja käytännönläheisyys saivat teoreettisen perustelun pragmatistisesta 
filosofiasta. Karjalainen arvelee juuri pragmatismin jouduttaneen englantilai-
sella kielialueella kehittynyttä akateemisesta curriculum-perinnettä. Hän tote-
aa, että ”curriculum on ymmärretty kyseisillä kielialueilla kokonaisuutta ja 
oppiaineiden yhteyksiä rakentavaksi välineeksi puhtaan oppiaineperusteisuu-
den sijaan”, mitä hän tutkijana korostaa tieteellisen opetussuunnitelman käsit-
teestä ja merkityksestä puhuessaan. (2007, 15.) Saksalaisen kielialueen 
lehrnplan ei siis ole vakiintunut suomalaiseen koulutusta koskevaan kielen-
käyttöön oppiaineperusteisuutensa vuoksi, vaan angloamerikkalainen lähes-
tymistapa korostaa opetussuunnitelman systeemistä luonnetta on vienyt voi-
ton.  

Karjalainen (2007) on havainnut, että ”yliopistollista opetussuunnitelmaa 
ihmettelevää ja sitä avoimesti tutkivaa kirjallisuutta ei ole kovin paljon tuo-
tettu. Tilanne on paradoksaalinen, sillä merkitykseltään ja arvostukseltaan 
yliopistokoulutus on kaikissa yhteiskunnissa koulujärjestelmän huipulla. 
Opetussuunnitelmatutkimusta ja kirjallisuutta löytyy runsain määrin kuiten-
kin vain koulujärjestelmän alemmilta tasoilta. … Onko yliopistossa opetus-
suunnitelmaa?”, hän päätyy kysymään. (mts. 13−14.) 

Suomalaisen korkeakoulutuksen tieteellisen opetussuunnitelman praktista 
luonnetta on tutkittu Suomessa opetusministeriön rahoittamassa kaksiosaises-
sa projektissa Oulun, Helsingin ja Kuopion yliopistojen yhteistyönä erityises-
ti 2000-luvulla. Projektin ensi vaihe, joka sai alkunsa Oulun yliopistolta 
1998, koski opetussuunnitelmien ja opetussuunnitelmatyökalujen sekä ohja-
uksen kehittämistä Tuella ja taidolla –pilotointina vuosina 1999–2003. Tuella 
ja taidolla -hanke on osoitus yliopiston panostuksesta uudenlaisen opiskelu-
ympäristön luomiseen. Projektin aikana opetussuunnitelmia uudistettiin ydin-
ainesanalyysin ja laskennallisen mitoituksen, opintopolunanalyysien sekä 
kuormittavuusselvitysten avulla kaikissa Oulun yliopiston kuudessa tiede-
kunnassa. Tutkimusprojektin toisessa vaiheessa 2004–06 toteutettiin valta-
kunnallinen yliopistojen opetussuunnitelmia kehittävä Valmiiksi Viidessä 
Vuodessa (W5W) – projekti, jonka tehtävänä oli testata alkuprojektin tulos-
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ten soveltuvuutta ja käytäntöä. Projektin tuloksena on julkaistu suomalaisen 
korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali, Akateeminen opetussuunnitelma-
työ 2007 (mt.) Tutkimusraportti on merkityksellinen ja tullut tarpeeseen, 
koska akateeminen opetussuunnitelma ei ole aiemmin ollut samassa laajuu-
dessa aktiivisen ja dynaamisen kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena Suo-
messa. Akateemisen opetussuunnitelmatyöryhmän tutkimusraportin alkupu-
heessa heitetään haaste curriculum academicum -tutkijoille: 

Emme pyri kirjoittamaan akateemista opetussuunnitelmateoriaa, mutta 
rohkaisemme sellaisen kehittelyä. Yliopiston opetussuunnitelman kehittämi-
seen liittyvää kirjallisuutta on vielä liian vähän. Joitakin alakohtaisia teoksia 
ja artikkeleita aiheesta toki on olemassa. Kirjamme paikkaa tätä puutetta, ja 
siitä toivottavasti viriää keskustelun aihioita, joista aikaa myöten voi syntyä 
myös yliopisto-opetuksen opetussuunnitelmateorian aineksia. … Todellisuu-
dessa hyvän opetussuunnittelun tarve on yliopistossa erityisen suuri. Yliopis-
tolla on vaativin mahdollinen opetuksen, ohjauksen ja kasvatuksen tehtävä 
(Karjalainen 2007, 5).  

Karjalaisen vähäiseksi mainitsema yliopistokoulutukseen ja yleensäkin 
korkeakoulutukseen liittyvä opetussuunnitelmateoreettinen tutkimuskirjalli-
suus on kuitenkin lisääntynyt erityisesti 2000-luvulla Suomessa muun yli-
opistopedagogisen tutkimuksen myötä. Tutkimuksen määrällinen lisääntymi-
nen voidaan todeta esimerkiksi selaamalla yliopistojen tutkimussivuja ja 
julkaisuja lähtökohtana se, että akateemista opetussuunnitelmaa ajatellaan 
systeemi-innovaationa. Tämä tarkoittaa, että periaatteessa kaikessa yliopisto-
pedagogisessa koulutuksessa rakennetaan kulloinkin kyseessä olevaa aka-
teemista opetussuunnitelmateoriaa systeemisesti pala palalta, lähestymistavat 
opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen vain vaihtelevat tieteenalojen ja tar-
kastelunäkökulmien mukaan (esim. Biggs & Tang 2007; Ramsden 2003; 
Ylijoki 1998). Keskeistä on se, että akateeminen opetussuunnitelma oivalle-
taan tieteenalalähtöisenä, kompleksisena systeeminä26, jolloin kansallinen 
opetussuunnitelmatutkimus volyymiltään onkin laajempaa, kuin miltä se ensi 
alkuun näyttää. Karjalaisen (2007, 5) opetussuunnitelmateoreettisen rakente-
lun lähtökohdat ovat pragmatismissa, ja Akateeminen opetussuunnitelmatyö -
tutkimus on painottunut sen mukaisesti, kuten alla oleva kuvio 2 osoittaa. 
Myös tämän tutkimuksen lähtökohdat ovat pragmaattiset: miten kirjoitettu 

                                                             
 

26 Salmela-Mattila (2010, 381−383) tarkastelee yliopistoympäristöä tieteenalarakenteiden 
kautta: luhmannilaisessa viitekehyksessä (ks. Luhmann 2002, 2004; Stichweh 2005a 
124−125) oppiainealat ymmärretään opetuksen ja tieteen alasysteemeiksi; opetuksen sys-
teemiin yliopisto osallistuu organisaationa, kun taas tieteen systeemiin välillisemmin yksit-
täisten tieteentekijöiden kautta, jolloin tieteellisen kommunikaation autopoieesin muoto ei 
ole organisaatiotehtävä vaan tieteellinen julkaiseminen.  
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pedagoginen opetussuunnitelma toimii toteutuessaan opettajaksi kasvun kent-
tänä − leimaako toimintaa systeemi-innovaation sujuvuus vai sujumattomuus 
oppimistavoitteiden suuntaisesti. Tätä opiskelijat arvioivat. Tutkijajana Kar-
jalainen johdattelee lukijaa tarkastelemaan opetussuunnitelmaa käytännönlä-
heisesti ”käyttäjätasoina” ja ”opetussuunnitelmatasoina”, joita katsotaan hie-
man tarkemmin seuraavaksi. Molemmat edustavat praktis-teoreettista lähes-
tymistapaa ja pyrkimystä rakentaa opetussuunnitelmateoriaa niiden pohjalta.  

 
Opetussuunnitelman käyttäjätasot

OPETUSSUUNNITELMATEORIA
Opetussuunnitelman  käsitteellinen  rakentuminen.  Eri
opetussuunnitelmateoriat. Opetussuunnitelman yhteys
arvoihin, ihmiskäsityksiin ja yhteiskunnallisiin
perusprosesseihin, instituutioihin sekä kulttuurin tasoihin.

TOIMINNAN OHJAUS
Opetussuunnittelun perusperiaatteet ja niiden ohjaama
käytännön opetussuunnitelmaprosessi. Tiedetään mitä
pitää tehdä ja miksi niin pitää tehdä

OPERAATIOT
Lähes ääretön määrä pieniä käytännön ratkaisuja,
valintoja ja tekoja, joita toimijoiden tietämys, laki,
asetus, tutkintosääntö ja paikallinen käytäntö ja tapa
määrittävät. Pääaineet, sivuaineet, muut aineet
korvaavuudet. Vastuuhenkilöt, työryhmät, osalliset,
sivulliset, aikataulut, pöytäkirjat, tuntijaot, rekisterit, tilat,
paikat, tilanteet..

 
 
Kuvio 2. Akateeminen opetussuunnitelmatyö, Teoksen sijoittuminen teoria/käytäntö -
ulottuvuudella (Karjalainen 2007, 6).  

 
Opetussuunnitelmateoreettisen rakentelun lähtökohdat ja tavoitteet 

Karjalaisen opetussuunnitelmateoreettisena kulmakivenä on akateeminen 
kompetenssi, jonka varaan hän rakentaa opetussuunnitelmateoriaa. Akatee-
minen osaaminen jäsentyy tiedollisten, taidollisten ja asenteisiin liittyvien 
elementtien kokonaisuutena, ja akateemisen opetussuunnitelman kehittämis-
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työssä osaamista tulee tarkastella tieteellisenä, ammatillisena, sosiaalisena ja 
eettisenä toimintana (kuvio 2).  

 
Taulukko 2. Tieteelliseen koulutukseen sisältyvä osaaminen (Karjalainen 2003, 63). 
 

Akateemi-
nen koulutus 
ohjelma  

TIETEELLI-
NEN 

AMMATIL-
LINEN 

SOSIAALI-
NEN EETTINEN 

T
IE

D
O

T
 

- tieteellisen 
tiedon käsite 

- tieteen histo-
ria ja mene-
telmät 

- tieteellinen 
maailmanku-
va 

- faktatietoa 

- soveltavan 
tiedon ja tie-
teen käsite 

- tieteen suhde 
ammatillisiin 
työprosessei-
hin 

- faktatietoa 

- käsitys yhtei-
söjen ja yh-
teiskunnan 
suhteesta tie-
teelliseen ja 
ammatilliseen 
toimintaan 

- tieto viralli-
sista ja epävi-
rallisista tie-
teellistä ja 
ammatillista 
toimintaa oh-
jaavista pe-
lisäännöistä 

T
A

ID
O

T
 

- kyky lukea, 
tuottaa, vies-
tiä ja käyttää 
tieteellistä 
tietoa 

- tieteen mene-
telmän käytön 
osaaminen 

- tieteellinen, 
luova, on-
gelmanratkai-
sukyky 

- käytännölli-
nen, luova, 
ongelmanrat-
kaisukyky 

- kyky lukea, 
tuottaa, vies-
tiä ja käyttää 
tieteellistä 
tietoa työpro-
sesseissa 

- konkreetteja 
taitoja 

- taito toimia 
asiantuntija-
ryhmissä, 
moniammatil-
lisissa ja tie-
teellisissä 
ryhmissä sekä 
maallikoiden 
kanssa 

- viestintä- ja 
koulutustai-
dot 

- eettisen 
toiminnan 
valmius 

- kyky tiedos-
taa ja tunnis-
taa toiminnan 
eettisesti 
merkitykselli-
siä osa-alueita 
ja tilanteita 

A
SE

N
T

E
E

T
 

- kriittinen ja 
itsekriittinen 
asenne ole-
massa ole-
vaan tietoon 
ja tieteen me-
nettelytapoi-
hin 

- optimistinen 
asenne on-
gelmien rat-
keavuuteen 

- halukkuus 
työn kehittä-
miseen 

- halu yhteis-
työhön ja yh-
teisten sopi-
musten nou-
dattamiseen 

- halu noudat-
taa ja kehittää 
eettistä koo-
dia 

- ihmisyyden ja 
ihmisarvon 
kunnioitus 

 
Opetussuunnitelmatasot 

Karjalainen (2007) määrittelee akateemista opetussuunnitelma -käsitettä 
myös ”suunnitelmallisuustasojen” kautta. Suunnitelmallisuustasoja on kuusi, 
joista neljä lähinnä normatiivista käyttäjätasoa ja kaksi epistemologista tasoa, 
teoreettinen ja pedagoginen taso. Kyseisen tutkijan mukaan ”on mielekästä 
tarkastella kaikkia niitä tasoja, joilla suunnitelmallisuus yliopistollisessa kou-
lutuksessa toteutuu. Opetussuunnitelman käsite täsmentyy suunnitelmallisuu-
den tasojen kautta. Yliopiston opetussuunnitelmaa laadittaessa tai sitä kehi-
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tettäessä ainakin seuraavat toiminnalliset ja teoreettiset tasot ovat oleellisia” 
(mts. 30–63). Kursiivilla merkityt kohdat ovat tutkijan merkitsemiä opetus-
suunnitelmakäsitteen määrittelyn seuraamiseksi.  

1. Opiskelijan taso → Opiskelijalle opetussuunnitelma tarkoittaa opinto-
opasta tai sen pohjalta laadittua henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, 
HOPSia, jonka avulla hän suunnistaa opinnoissaan. 

2. Opettajan taso → Kirjoitettu opetussuunnitelma tulisi olla opettajalle 
karttana oman opetuksen paikantamisen ja toteuttamisen apuväline.  

3. Yliopiston taso → Yliopistojen opetussuunnitelmat koostuvat yleensä 
yhden laitoksen tai joskus useamman laitoksen yhteisesti laatimista 
koulutusohjelmista tai niihin rinnastettavista kokonaisuuksista, jotka 
suunnitellaan tietyn tutkinnon suorittamista varten. Yliopiston hallin-
tokäytänteistä riippuu kuinka usein opetussuunnitelmaa tarkistetaan, 
missä elimissä suunnitelmat käsitellään ja vahvistetaan ja kuinka nii-
den laatiminen organisoidaan. Merkittävä tekijä yliopiston opetus-
suunnitelman muotoutumisessa on laitoksen tai yksikön perinne. Pro-
fessuureihin sidottu asiantuntemus ohjaa opetussuunnitelman profiloi-
tumista tieteenalan sisällä.27 Opetuksen suunnittelussa käytetty käsit-
teistö saattaa vaihdella eri yliopistoissa. Opetussuunnitelmaa nimite-
tään myös opinto-oppaaksi, opetusohjelmaksi tai tutkintovaatimuksik-
si. Saman alan opetussuunnitelmat poikkeavat aina myös sisällöllisesti 
toisistaan yliopistoissa, mikä voi tarkoittaa, että esimerkiksi yhdessä 
yliopistossa suoritettuja samansisältöisiä kursseja ei hyväksytä suori-
tukseksi toisessa yliopistossa. Nykyisessä tiedeopetuksessa kyseinen 
toimintamalli on luonnollisesti haitallinen, ja sen torjumiseksi yliopis-
tojen välistä yhteistyötä tuettiin voimakkaasti kaksiportaiseen tutkinto-
rakenteeseen siirryttäessä. 

 

                                                             
 

27 Karjalainen viittaa vallitsevaan yliopisto-organisaation toimintakulttuuriin, toisin sanoen 
kyseisen yliopiston ainutlaatuiseen identiteettiin. Luhmannin systeemiteorian valossa tarkas-
teltuna ”ainealarakenne ja eri alojen suhteellinen painoarvo luovat sen, mitä suomalaisessa 
kontekstissa on kutsuttu yliopiston profiiliksi. Profiili identiteettinä on sekä paikasta että 
ajasta riippuva yliopiston ominaisuus. Siihen vaikuttavat maantieteelliset, historialliset ja 
demografiset seikat, jotka kaikki ovat vuorovaikutuksessa keskenään. On kuitenkin huomat-
tava, että näiden asioiden tunteminen ei auta ennustamaan yksittäisen yliopiston tai yliopis-
tojärjestelmän kehitystä. … yliopisto, jolla on tietty ainealarakenne, havainnoi todennäköi-
semmin tiettyjä asioita kuin joitakin muita” (Salmela-Mattila 2010, 382). 
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Kirjoitettu opetussuunnitelma toimii myös laajemmin sekä laitoksen, tiede-
kunnan että koko yliopiston kannalta koulutuksen tason ja laadun osoittime-
na. Hyvä opetussuunnitelma on positiivinen viesti erilaisille sidosryhmille, ja 
se toimii parhaana mahdollisena esitemateriaalina opiskelijarekrytoinnissa. 
Yliopiston näkökulmasta opetussuunnitelma on haaste tiedeyhteisölle. Siihen 
kirjataan aiottu opiskelijan kasvu ja kehitys tieteentekijäksi ja tieteen ymmär-
täjäksi. Opetussuunnitelman laadintaprosessi voi olla myös opiskelijoiden, 
opettajien, hallintohenkilöiden ja yliopiston ulkopuolisten intressipiirien vuo-
rovaikutuksen väline. 

4. Koulutusjärjestelmän taso → Valtakunnallisella koulutusjärjestelmän 
tasolla akateemisen opetussuunnitelman kehyksen luo valtioneuvoston 
tutkintoasetus. … Tutkintoasetusta voi pitää valtakunnallisena yliopis-
tojen (meta) opetussuunnitelmana, sillä siinä säädetään yleisellä tasol-
la tutkintojen rakenteet, tieteelliset tavoitteet sekä opintojen mitoitus. 
Yksittäiset yliopistot laativat opetussuunnitelmansa valtakunnallisen-
tutkintorakenteen pohjalta asetusta noudattaen. (mts. 30–40.) 

 
Edellä esitelty Karjalaisen (2007) opetussuunnitelmatasomäärittely on lähtö-
kohdiltaan normatiivista, funktionaalista ja praktista.  

 
Opetussuunnitelmakäsitteitä  

Anglo-amerikkalaisessa ja suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa opetus-
suunnitelmasta käytetään opetussuunnitelmatutkijoille tutuiksi tulleita kol-
mea funktionaalista käsitettä: kirjoitettu opetussuunnitelma (written curricu-
lum, official curriculum, curriculum in policy), toteutunut opetussuunnitelma 
(realized curriculum, enacted curriculum, delivered curriculum) ja koettu 
opetussuunnitelma (experienced curriculum) tai synonyymisia muunnelmia 
näistä. Opetussuunnitelma voi myös jäädä eri syistä toteutumatta suunnitel-
lulla, halutulla tavalla tai toteutua vain osittain (unaccomplished curriculum, 
partially accomplished curriculum); tässä yhteydessä käytetään usein myös 
piilo-opetussuunnitelmakäsitettä (hidden curriculum). Kirjoitettu opetussuun-
nitelma on ”etukäteissuunnitelma”, toteutunut ”toteutettu opetussuunnitelma” 
ja koettu opetussuunnitelma ”oppilaiden kokema”, kuten Lahdes asian eks-
plikoi. (Broady 1986; Campbell 1985; Hotti 2004; Jackson, 1992; Atjonen 
1993, Kansanen & Uusikylä 1988, Karjalainen ym. 2004; Lahdes 1997, Ma-
linen 1994; Pinar ym. 1996; Prawat 1990; Rinne 1986; Willis, 1984).  

Tässä tutkimuksessa akateemisella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tut-
kintovaatimuksiin perustuvaa kirjoitettua Aineenopettajan pedagogiset opin-
not 2005–2008 -opetussuunnitelmaa, joka on pedagogisen ja didaktisen toi-
minnan ohjauksen väline. Tutkimuksessa on haluttu selvittää, miten opetus-
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suunnitelma on toiminut pedagogisena innovaationa ja miten opiskelijat ovat 
kokeneet sen toteutuvana opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajuuden 
kehittymisen kannalta. Kyse on akateemisen opetussuunnitelman ajallisesta ja 
situationaalisesta kontekstista ja laajemmin ottaen oppimisen kulttuurisen 
luonteen ymmärtämisestä, kun oppiminen määritellään tiedon rakentamisek-
si. Pedagoginen opetussuunnitelma on myös strategia, jolla tähdätään sys-
teemisen ajattelun omaksumiseen ja oppimisen kulttuurisen luonteen ymmär-
tämiseen. Nämä peruselementit mahdollistavat oman pedagogisen käyttötie-
don ja opetusfilosofian rakentamisen, mikä on pedagogisen koulutuksen 
tutkimusperustainen pragmaattinen tavoite. 

 Seuraavissa kolmessa alaluvussa kyseessä pedagogista opetussuunnitel-
maa lähestytään opiskelu- ja oppimisympäristönä, oppimisen kulttuurina ja 
strategiana. 

 
4.1.1 Akateeminen opetussuunnitelma opiskelu- ja oppimisympäristönä 

Tämän tutkimuksen fokus kohdentuu akateemiseen opetussuunnitelmaan, 
joka ymmärretään avoimena opiskelu- ja oppimisympäristönä ja jota akatee-
misia koulutusprosesseja tutkineen Anna-Raija Nummenmaan (2008) sanoin 
”on hyödyllistä tarkastella pikemminkin systeemisenä kokonaisuutena kuin 
opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja pedagogisten ratkaisujen tarkkana etukä-
teissuunnitelmana” (mts. 41) Opetussuunnitelma systeemisestä näkökulmasta 
katsottuna voidaan nähdä oppimis- ja ohjausympäristönä, joka muodostuu 
psykologisten, pedagogisten, teknologisten, kulttuuristen sekä pragmaattisten 
osatekijöiden kokonaisuudesta (Nummenmaa 2008 Hannafin & Land 1997; 
ks. myös Nummenmaa, Karila, Virtanen, & Kaksonen 2005 mukaan). Sys-
teemisen tarkastelun kautta on mahdollista ymmärtää syvällisemmin akatee-
misen koulutuksen opetukseen ja ohjaukseen liittyviä erilaisia uusintavia ja 
uudistavia prosesseja (mts. 41). Nummenmaa toteaa, että opiskelijan näkö-
kulmasta katsottuna opetussuunnitelma on erialaisia oppimiskokemuksia 
tarjoavien opintojen ja ohjaustilanteiden kokonaisuus, joten ajatteluprosessit 
ja toimintaympäristön kulttuuriset ja teknologiset osatekijät tulisi nähdä kiin-
teänä osana oppimisympäristöjä. Opetussuunnitelman kehittämistyössä hän 
tutkija kehottaakin kiinnittämään huomiota akateemisessa koulutuksessa 
annettavan opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja "pedagogisten tekojen" ohella 
myös niihin ajatteluprosesseihin, jotka ohjaavat toimintaa sekä toimintaym-
päristön kulttuurisiin ja teknologisiin osatekijöihin. ( mts. 43.)  
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Nummenmaa (2008) on tutkinut yliopiston perus- ja jatko-opintojen or-
ganisoimista ja toteuttamista. Hän sanoo, että kaikki oppimis- ja ohjausympä-
ristöt sisältävät implisiittisesti, eksplisiittisesti tai strategisesti olettamuksia 
siitä, mitä oppiminen ja ohjaus ovat. Oppimista ja ohjausta koskevat oletta-
mukset muodostavat oppimis- ja ohjausympäristön psykologisen perustan. 
Esimerkiksi tieteellisen jatkokoulutuksen kohdalla tämä sisältää mm. tulkin-
toja siitä, mitä on tieteellinen tutkimus, miten aikuinen oppii, mikä on oppi-
misen ja ohjauksen fokuksessa, mikä on koulutuksen tehtävä ja opetta-
jan/ohjaajan rooli sekä miten oppiminen ilmenee tohtorikoulutuksessa (ks. 
Merriatri & Caffarella 1999). Erilaiset tutkimus-, oppimis- ja ohjausorientaa-
tiot suuntaavat käytäntöjä sekä tohtorikoulutuksen oppimis- ja ohjausympä-
ristöjen suunnittelua. (mts. 42.) Vaikka Nummenmaan painotus kyseisessä 
tutkimuksessa onkin jatkokoulutuksessa, hänen näkemyksensä opiskelu- ja 
oppimisympäristön kannalta sopii kaikkeen akateemiseen koulutukseen, ku-
ten hän itsekin toteaa. Nummenmaan näkökulma on oppimista ja ohjausta ko-
rostava, mutta se ei sulje pois opetusta, joka on peruslähtökohta oppimisella 
ja jota tuetaan pedagogisella ja didaktisella ohjauksella koulutuksen tasosta 
huolimatta. Tässä opetussuunnitelmaympäristötutkimuksessa yliopisto-opetus 
ja yliopisto-ohjaus ovat keskeisiä tarkastelun kohteita opettajuuteen oppimi-
sen kannalta; opetussuunnitelma käsitetään normatiivisella ja deskripitiivisel-
la ulottuvuudella produktina ja prosessina. 

Oppimis- ja ohjausympäristö realisoituu koulutuksen pedagogisina valin-
toina, menettelyinä ja käytänteinä myös aineenopettajan pedagogisissa opin-
noissa. Opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa joko opettajakeskeisesti tai opiske-
lijakeskeisesti tai kumpaakin mahdollisuutta soveltaen painotuksen mukaan. 
Nummenmaan (2008) mukaan ”perinteinen opettajakeskeinen työskentely 
kiinnittää huomiota ensisijaisesti tietojen ja taitojen siirtämiseen ja ohjauk-
sessa korostuu neuvojen antaminen, suora palaute ja tuotteen ulkoinen arvi-
ointi. Opiskelijakeskeinen työskentely puolestaan kiinnittää huomioita työs-
kentelyprosesseihin, jossa opiskelijan erilaiset orientaatiot oppimiseen huo-
mioidaan sekä kunnioitetaan opiskelijan omia valintoja”. (Hannafin & Land 
1997; Niemi 1993.)” (mts. 42). Kaikki tutkijat eivät näe kuitenkaan opetusta 
ja ohjausta näin polaarisesti − kuten mainittu käytännön oppimisympäristöt 
vaativat soveltamaan ja tulkitsemaan oppimista kontekstuaalisesti ja situatio-
naalisesti. 

Nummenmaa (2008, 41) toteaa, että ”opetussuunnitelman teknisluontoi-
semmasta kehittämisestä kiinnostuksen painopiste on siirtynyt opetussuunni-
telman ymmärtämiseen”, opetussuunnitelman toteutumiseen koulutuksen 
arjessa. Tutkimuksellinen kiinnostus metaopetussuunnitelmaan eli opetus-
suunnitelmien taustalla oleviin ajatteluprosesseihin, näkökulmiin, perustelui-
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hin, intresseihin ja erimielisyyksiin tulee esille monissa ulkomaisissa opetus-
ta, oppimista ja opetussuunnitelmaa koskevissa tutkimuksissa Opetussuunni-
telmakäsite on tässä mielessä samalla selkeästi laajentunut (Nummenmaan 
2008 mukaan Goodson 1989; Hlebowitsh 1997; Pinar, Reynolds, Slattery & 
Taubrnan 1995; Wiers, van de Wiel, Mainede, Tomaz & Schmidt 2002.) 

Nummenmaa tarkoittanee puhuessaan opetussuunnitelman ”teknisluon-
toisemmasta kehittämisestä” lähinnä normatiivista painotusta deskriptiivi-
syyden sijaan, ei opetussuunnitelman teknologista ulottuvuutta. Hän mainit-
see erikseeen myös verkkoteknologiaa hyödyntävien oppimis- ja ohjausym-
päristöjen ja niiden käyttöä tukevien pedagogisten käytäntöjen kehittämisen 
ja merkityksen oppimisympäristöjen kehittämisen yhtenä keskeisenä ulottu-
vuutena. Tämä kehitys on ollut nähtävissä muun muassa viime vuosien tohto-
rikoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisessä (Nummenmaa 2008 Pe-
terson, Montfort & Showalterin 2004 ja Evansin mukaan 2007.) Akateemisen 
opetussuunnitelman kehittäminen niin, että se ottaa huomioon verkkopeda-
gogisen ympäristön, nousee tämän tutkimuksen aineiston perusteella aineen-
opettajankoulutuksen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. 

Kulttuurisen kehyksen oppimis- ja ohjausympäristölle luovat ensisijassa 
tiedeyhteisön tutkimusta ja koulutusta koskevat uskomukset ja kulttuuriset 
arvot (Nummenmaa mts. 42). Institutionaalisella tasolla erilaisilla tiedeyhtei-
söillä on oma kulttuurinen perustansa, joka näkyy muun muassa tiedeyhtei-
sön työ-, opiskelu- ja ohjauskulttuureissa (Ylijoki 1998). Tieteenalakulttuu-
rista oppimisympäristöä tarkastellaan laajemmin seuraavassa alaluvussa 4.1.2 
Akateeminen opetussuunnitelma osana oppimisen kulttuurina ja alaluvussa 
4.2.1. Yliopisto-opetuksen tiedekulttuurinen traditio ja tutkintotyypit. Num-
menmaan havaintojen mukaan kulttuuristen tekijöiden merkitys tulee erityi-
sen näkyväksi silloin, kun niihin kohdistuu muutosvaatimuksia, sillä ne edus-
tavat yleensä hyvin vakiintuneita ajattelu- ja toimintamalleja (Nummenmaa 
2008 Hannafin & Landin 1997 mukaan). Jokaisella oppimisympäristöllä on 
myös ainutlaatuiseen, vallitsevaan tilanteeseen liittyviä erilaisia pragmaattisia 
ehtoja, jotka määrittelevät sen, mitä oppimisympäristössä voi olla. Tällaisia 
pragmaattisia tekijöitä ovat esimerkiksi rahoitusjärjestelmä, kilpailutekijät ja 
opettajien ohjauksen käytettävissä oleva aika. Oppimisympäristön pragmaat-
tiset perusteet luovat tietyllä tavalla sillan teorian ja todellisuuden välille 
(Nummenmaa Hannafin ja Landin 1997 mukaan). 
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4.1.2 Akateeminen opetussuunnitelma osana oppimisen kulttuuria 

Akateeminen opetussuunnitelma instituutiona on kulttuurinen tuote, joten se 
on aina myös osa jotakin kulttuuria. Suomalaisista opetuksen ja oppimisen 
tutkijoista muun muassa Päivi Tynjälä (2002, 16–21) on tutkinut oppimisen 
kulttuuria ja laatinut kokonaismallin oppimisesta. Oppimisen kokonaismalliin 
kuuluu kolme rakenneosaa: 1) taustatekijät, 2) prosessi ja 3) tuotos (vrt. 
Nummenmaan ”silta teorian ja todellisuuden välillä”). Hän toteaa, että osien 
erottaminen toisistaan on jossain määrin keinotekoista, sillä oppiminen on 
kokonaisvaltainen prosessi. Toisaalta osien analyyttinen erottaminen toisis-
taan auttaa paremmin ymmärtämään ilmiön monimutkaisuutta. (2002, 16–
21.) Alla oleva kuvio esittää Tynjälän konstruoiman oppimisen kokonaismal-
lin, joka pohjautuu eri tutkijoiden yliopistopedagogisten tutkimusten tulosten 
soveltamiseen (Biggs, 1987, 0; 1993a, 75; 1993 b, 8; Entwisle ym. 1993, 352; 
Ramsden 1988, 161). 

 

  
 
Kuvio 3. Oppimisen kokonaismalli. Mallin pohjana käytetty seuraavia lähteitä: Biggs, 
1987, 0; 1993a, 75; 1993 b, 8; Entwistle ym. 1993, 352; Ramsden 1988, 161. (Tynjälä 
2002, 17). 
 
Kuviossa 3 taustatekijöillä tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, jotka liittyvät op-
pimiseen. Päälohkoja on kaksi: opiskelijan henkilökohtaiset tekijät sekä ope-
tus- ja oppimisympäristöön eli oppimisen kontekstiin liittyvät tekijät. Oppi-
jaan liittyvät tekijät ovat opiskelijan henkilökohtaisia ominaisuuksia, joita 



46 Ulla Hotti 

 
 
 
 

ovat aikaisemmat tiedot, älykkyys, kyvyt, arvot ja arvostukset. Myös persoo-
nallisuus ja kotitaustaan liittyvät seikat kuuluvat taustatekijöihin. Opetukseen 
liittyvät taustatekijät muodostavat sen ympäristön, jossa oppiminen tapahtuu. 
Näitä ovat opetussuunnitelma, oppiainesisällöt, kurssirakenteet, opetusmene-
telmät, luokkahuoneilmasto, opettajan persoonallisuus, arviointimenetelmät 
ja niin edelleen. (mts. 17.) Tässä tutkimuksessa tutkimus fokusoituu oppimi-
sen taustatekijöistä keskeisimpään oppimisiympäristön määrittäjään eli ope-
tussuunnitelmaan (mts. 17.) Tenhulaa (2007) siteeraten kyseessä on aineen-
opettajankoulutuksen ”dynaaminen voimakenttä”. 

Tynjälän (2002) mukaan sekä henkilökohtaiset että oppimisympäristöön 
liittyvät taustatekijät vaikuttavat oppijan oppimisprosessiin, mutta vaikutuk-
set eivät ole suoria, vaan ne välittyvät oppijan havaintojen ja tulkintojen 
kautta. Se, millaiseksi oppija itse kokee esimerkiksi oman oppimiskykynsä 
tai älykkyytensä, vaikuttaa hänen motivoitumiseensa ja yleisiin oppimisorien-
taatioihin. Vastaavasti oppijan havainnot ja tulkinnat oppimisympäristön 
vaatimuksista suuntaavat hänen oppimistaan. Oppija tekee havaintoja siitä, 
minkälaista oppimista opettajat edellyttävät opiskelijoiltaan ja muuttavat 
omia oppimisstrategioitaan havaintojensa suuntaisesti, jos opiskelijat esimer-
kiksi tietävät, että luentokurssi päättyy monivalintatenttiin, he usein pyrkivät 
opettelemaan ulkoa yksityiskohtaista tietoa. Jos taas opintojakson suorituk-
seksi vaaditaan asian syvällistä käsittämistä edellyttävien tehtävien suoritta-
mista, opiskelija pyrkii opiskellessaan ymmärtämään asian, jotta hän voisi 
suoriutua tehtävistä. Tällaista toimintaa, joka kohdistuu omaan oppimiseen ja 
sen säätelyyn, kutsutaan metakognitiiviseksi toiminnaksi. Oppimisen tutkimus 
on identifioinut monia erilaisia oppimistehtävien prosessointitapoja ja op-
pimisorientaatioita, joista yleisimmin tunnetut ovat syväsuuntautuminen, 
pintasuuntautuminen ja saavutusorientaatio. (mts. 17–18.)  

Oppimisen kokonaismallin kolmas rakenneosa liittyy oppimisen tuloksiin, 
siihen mitä oppimisprosessin seurauksena on opittu. Oppimisen tuloksena 
oppija muodostaa oman käsityksensä opiskelluista asioista ja kehittyy erilais-
ten taitojen hallinnassa. Oppimisen tulokset voivat olla monentasoisia vaih-
dellen pinnallisesta ulkoa muistamisesta syvälliseen ymmärtämiseen, kykyyn 
soveltaa tietoja käytännön ongelmien ratkaisuun tai uudenlaiseen tapaan 
hahmottaa ja käsitteellistää jokin asia. Oppimisen tuloksia on koulutuksessa 
arvioitu perinteisesti kokeiden ja tenttien avulla, mutta myös erilaisten opis-
kelijoiden tuottamien tuotosten, esimerkiksi esseiden, harjoitustöiden tai 
autenttisten työsuoritusten, avulla. Näin oppimisen tuloksia ovat siis myös 



Teoreettinen viitekehys 47 

 

erilaiset oppimistehtävien myötä syntyneet tuotteet sekä kokeista, tenteistä tai 
tuotoksista saadut arvosanat. (mts.18.) 

Oppimistulosten arviointi jaetaan karkeasti kahteen erilaiseen lähestymis-
tapaan: määrälliseen − kuinka paljon on opittu − ja laadulliseen − mitä, millä 
tavalla ja miten syvällisesti on opittu ja mitä laadullisia muutoksia oppijan 
tiedoissa ja taidoissa on tapahtunut. Oppimisen tuloksia on perinteisesti arvi-
oinut opettaja, mutta nykyisin kiinnitetään yhä enemmän huomiota oppijan 
itsensä kokemaan ja arvioimaan oppimiseen. Keskeisiä oppimisen tuloksia 
ovat näin ollen oppijan itsensä asettamien tavoitteiden saavuttaminen sekä 
hänen oma käsityksensä itsestään oppijana. (mts. 18–19.) Tässä tutkimukses-
sa opiskelijat reflektoivat juuri omaa professionaalista kehittymistään suh-
teessa opetussuunnitelmaan asetettuihin tavoitteisiin. Toteutuva opetussuun-
nitelma toimii opiskelu- ja oppimisympäristönä, joten opiskelijat arvioivat 
kokemansa pohjalta sen symbolista ja toiminnallista yhteensopivuutta amma-
tillisen kasvun kannalta. Keskeistä on opiskelijoiden havainnot ja tulkinnat 
OPS-innovaatiosta opettaja-asiantuntijuuden kehittymisen kannalta.  

Kuten edeltävän kuvion 3 nuolet osoittavat, oppimistulokset, niistä saatu 
arviointi sekä omat oppimiskokemukset vaikuttavat edelleen oppijan tulkin-
tojen kautta aina uudelleen ja uudelleen uusissa oppimistilanteissa. Oppimi-
nen sisältää ajatuksen jatkuvasta oppimisprosessista, jota voidaan luonnehtia 
oppimiskehäksi; oppimiskokemusten kasautumisen myötä oppiminen alkaa 
noudattaa samantyyppisinä toistuvia kehityskulkuja. Oppiminen ei siis tapah-
du tyhjiössä, vaan on kulloinkin ajalliseen, sosiaaliseen kontekstiin ja kult-
tuuriin sidottu ilmiö. ”Emme opi koulussa pelkästään tietoja ja taitoja, vaan 
me myös sosiaalistumme tietynlaiseen opetus- ja oppimiskulttuuriin sekä 
osallistumme sen toimintaan”, sanoo Tynjälä (mts. 19). Tynjälän mukaan 
perinteinen koulukulttuuri on ollut luonteeltaan sellaista, jota voidaan nimit-
tää ”toistavan toiminnan kulttuuriksi”, kuten muun muassa Jean Lave ja 
Etienne Wenger (1999, 24) ovat tutkimuksissaan havainneet. Tällä kyseiset 
tutkijat tarkoittavat Martonin, Olsonin ja Brunerin hahmottamia oppimiskäsi-
tyksiä: opetus ja oppiminen nähdään ”tyhjien astioiden täyttämisenä tiedolla, 
yksilöiden tietojen lisääntymisenä, muistamisena, toistamisena ja soveltami-
sena sekä taitojen hankkimisena”. (mts. 19.) 

Tynjälän mukaan yhteiskunnalliset muutokset muuttavat myös oppimis-
käsityksiä ja koulukulttuureja. Erityisesti tieteellisen tutkimuksen piirissä 
opetus ja oppiminen on määritelty jo pitkään aktiivisena, luovana toimintana, 
jossa ajattelu ja osallistuminen yhteisölliseen toimintaan, on keskeistä oppi-
misen kannalta. Marton, Olson ja Bruner tarkoittavat samaa kuvatessaan 
näkemyksiä oppimisesta ajattelun ja toiminnan kehittymisenä sekä tiedon 
käsittelyn taitojen syventymisenä. Tällaiset oppimisnäkemykset muuttavat 
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koulutuskulttuureja, mikäli niille annetaan jalansijaa käytännön opettajankou-
lutuksessa ja käytännön koulutyössä eri koulutusasteilla. (Tynjälä 2002, 19–
20.) 

Tynjälä tarkastelee oppijaa tiedonrakentaja, konstruktivistisen oppimiskä-
sityksen pohjalta. Hän sanoo, että konstruktivismi ei ole oppimisteoria, vaan 
se on tiedon olemusta käsittelevä paradigma, jonka mukaan tieto on joka on 
levinnyt laajalle yhteiskunta- ja ihmistieteisiin. Konstruktivistinen oppimis-
käsitys on vain tämän tietoteoreettisen paradigman ilmenemismuoto oppimi-
sen tutkimuksen ja pedagogiikan tutkimuksen alueella. Konstruktivismi tar-
koittaa näkemystä, jonka mukaan tieto ei voi olla koskaan tietäjästään riip-
pumatonta ”objektiivista heijastumaa maailmasta”, vaan yksilön tai yhteisön 
itsensä rakentamaa. Konstruktivismi ei siis hyväksy objektivistista ja empiris-
tistä epistemologiaa, jonka mukaan objektiivista tietoa saadaan suoraan yksi-
lön havaintojen ja kokemuksen kautta. (mts. 37.) Tämä tietoteoreettinen kah-
tiajako ei muodostu ongelmaksi tässä strategisesti integroidussa tutkimukses-
sa: tässä ei tutkita opiskelijoiden oppimista, vaan innovaatioteoreettisesti sitä, 
miten he kokevat opetussuunnitelmaympäristönsä, joten oppijan havainnot ja 
tulkinnat ovat sekä objektiivisia havaintoja että tulkintoja havainnoista. Siten 
myös tutkijalle jää sekä selittäjän että tulkitsijan rooli − tutkimuksessa ”salli-
taan” kahdenlainen tietoteoreettinen ajattelu: ”objektiivinen havainnointi” ja 
”tiedon rakentaminen”. 

 
4.1.3 Akateeminen opetussuunnitelma pedagogisena strategiana 

Tavoite tekee opetuksesta suunniteltua. … Tiedettä opitaan tutkimalla itse, oman 
tutkimustyön kautta. … Oppimisen laatu ratkaisee sen, mikä on koulutuksen tie-
teellinen taso. (Karjalainen ym. 2007, 26, 42, 40). 

 
Akateemisen opetussuunnitelman tehtävänä on ohjata pedagogista ja didak-
tista toimintaa strategisesti. Se normittaa ja linjaa opetusta ja ohjausta opetus-
suunnitelman tavoitteiden ja linjausten mukaisesti yliopiston laatutavoittein. 
Yliopistopedagogisessa tutkimuskirjallisuudessa opetuksen ja ohjauksen 
laadullisesta strategiasta käytetään ilmaisua linjakas opetus (constructive 
alignment, Biggs 1999; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002). Linjakkuus John 
Biggsin (1996) mukaan tarkoittaa, että kaikkien opetukseen liittyvien osateki-
jöiden tulee edistää opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ja syvälli-
seen ymmärrykseen tähtäävää oppimista ja osaamista. Samasta asiasta on 
kyse, kun Karjalaisen sanoin opetuksen tavoitteena on ”hallittu ja ehjä koko-
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naisuus”: ”Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. 
Sen avulla opetuksesta muodostetaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistetaan 
päällekkäisyyksiä sekä osoitetaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetus-
suunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomi-
oon valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille” (Karjalainen 2003,1).  

Koulutuksen strategioissa lähdetään siitä, että koulutuksella on laadullista 
vaikuttavuutta. Sitä voidaan mitata eri tavoin kompleksisuudestaan huolimat-
ta. Vaikuttavan koulutuksen tekijät ovat siis strategisia tekijöitä, toisin sanoen 
tärkeitä tai merkittäviä eriasteisia tekijöitä. Koulutukseen vaikuttavat tekijät 
voivat edistää tai estää koulutuspyrkimyksiä. Tenhula (2007) luokittelee 
vaikuttavan koulutuksen tekijät kolmenlaisiin tekijöihin: erittäin tärkeät teki-
jät, tärkeät tekijät ja edistävät tekijät (kuvio 4). 

Erittäin tärkeät tekijät ovat koulutuksen rakenteeseen, sisältöön ja mene-
telmiin liittyviä tekijöitä. Tärkeät tekijät liittyvät oppimisprosessin ohjauk-
seen (vrt. reflektion ohjaus), oppimisympäristön tarkoituksenmukaisuuteen ja 
koulutuksen kehittämismahdollisuuteen (palautteiden strateginen hyödyntä-
minen). Koulutuksen vaikuttavuutta edistää pedagogisen toiminnan tarkoi-
tuksenmukainen organisointi (työmäärä suhteessa koulutuksen laajuuteen ja 
kestoon, läpinäkyvyys ja opiskelijarekrytointi). Alla olevassa kuviossa kuva-
taan Tenhulan koulutusprosessiin liittyviä laadukkaan ja vaikuttavan koulu-
tuksen tekijöitä. 
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Kuvio 4. Koulutusprosessiin liittyviä laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen tekijöitä 
(Tenhula 2007). 
 
Tenhula puhuu koulutuksen yksilöllisestä, organisatorisesta ja yhteiskunnalli-
sesta relevanssista. Relevanssilla tarkoitetaan koulutuksen tavoitteiden osu-
vuutta ja mielekkyyttä tarpeisiin nähden (Raivola ym. 2000). Kyse on koulu-
tustarpeiden ja -tarjonnan vastaavuudesta ja mielekkyydestä niin tavoitteiden, 
sisältöjen kuin koulutusvolyyminkin osalta. Koulutuksen vaikuttavuutta pa-
rantaa, jos koulutukselle on olemassa yksilöllinen, organisatorinen tai yhteis-
kunnallinen tarve ja sen tavoitteet ovat relevantit eri tasoilta tulevien tarpei-
den kanssa. (mt.)  
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Lukuvuosien 2005–2008 aineenopettajaopiskelijat ovat arvioineet juuri 
edellä kuvattujen laadukkaan ja vaikuttavan koulutuksen tekijöitä arvioimalla 
pedagogisten opintojen relevanssia ja kvaliteettia opettajuuden kehittymisen 
kannalta. 

 
4.2 Yliopisto-opetus – kolme näkökulmaa 

Riippumatta tieteenalasta yliopisto-opetuksen keskeinen tavoite lienee tieteellisen 
ajattelutavan oppiminen (Tynjälä 2009). 

 
Opetus- ja oppimiskäsityksiä tutkineen Päivi Tynjälän (2009) mukaan yli-
opisto-opetuksen keskeinen tavoite lienee tieteellisen ajattelutavan oppiminen 
riippumatta tieteenalasta (ks. myös Ramsden, 2003; Bigss & Tang, 2007). 
Hän suosittelee käymään dialogia siitä, millä tavalla yliopisto-opetusta voi-
daan parhaiten kehittää, miten opiskelija oppii ajattelemaan kuten alansa 
tieteentekijä ja miten opiskelijoiden käsitykset opiskeltavista ilmiöistä muut-
tuvat opintojen kuluessa arkikäsityksistä tieteellisiksi käsityksiksi. Nämä ovat 
kaikille aloille yhteisiä pedagogisia kysymyksiä ja yliopistopedagogisen 
tutkimuksen haasteita. (mts. 5.) 

Lindblom-Ylänne & Nevgi (2002) yliopistopedagogiikan tutkijoina ko-
rostavat ylipistopedagogisen toiminnan perustana tiedon merkitystä opetuk-
sessa ja oppimisessa, koska “opiskelijoiden käsitykset tiedosta ja tietämisestä 
vaikuttavat siihen, miten he suuntautuvat opiskeluun ja miten he opinnois-
saan menestyvät. Aivan samoin opettajien tietokäsitykset vaikuttavat heidän 
käsityksiinsä siitä, mitä oppiminen ja opetus ovat, ja siihen, minkälaisen 
opetustavan he omaksuvat ja kehittävät” (mts. 74). Yliopistopedagogiikalla 
tarkoitetaan yliopisto-opetusta ja yliopistopedagogista ohjausta, josta käyte-
tään synonyymisesti ilmaisua opetuksellinen ohjaus (ks. esim. Puolimatka, 
2002). Seuraavissa kolmessa alaluvussa yliopisto-opetukseen luodaan katsaus 
kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat tiedekulttuurinen traditio, opettajuu-
teen opettaminen ja opettajuuteen oppiminen. Lukujen keskeinen yhdistävä 
nimittäjä on asiantuntijuus, professio. 

 
4.2.1 Yliopisto-opetuksen tiedekulttuurinen traditio ja tutkintotyypit 

Oili-Helena Ylijoen väitöstutkimus (1998) viitoittaa tietä akateemisten hei-
mojen kulttuurisen luonteen hahmottamiseen opetuksen näkökulmasta. Hän 
on tutkinut akateemisia oppiaineita akateemisina heimoina saadakseen vasta-
uksia kysymyksiin: Mitä merkityksiä yliopisto-opiskelu ja -opetus saavat eri 
oppiaineissa? Miten opiskelijat sosiaalistuvat omaan tieteenalaansa? Minkä-
lainen akateeminen identiteetti heille muovautuu opintojen kuluessa? Kult-
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tuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna oppiaineilla on omat tavoitteensa, tradi-
tionsa, arvonsa, uskomuksensa ja toimintatapansa. Opiskelijat ovat tieteen-
alansa noviiseja, jotka sosiaalistuvat alaansa omaksumalla heimokulttuurinsa 
moraalijärjestyksen keskeiset hyveet.  

Ylijoen väitöstutkimus avaa sosiaalitieteellisen näkökulman tiedekulttuu-
reihin sekä yliopisto-opetukseen ja -opiskeluun samaan tapaan kuin mistä on 
kyse Rogersin (2003) innovaatioiden diffuusioteoreettisessa lähestymistavas-
sa. Opettajien ja opiskelijoiden selonteoista koostuvan aineiston pohjalta 
tutkimus piirtää kuvaa akateemisista heimokulttuureista, jotka kukin kertovat 
omaa tarinaansa akateemisuudesta sekä hyveellisestä ja oikeasta opetuksesta 
ja opiskelusta. Tutkimuksen mukaan yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja 
laadun arvioinnissa tulee ottaa huomioon yliopiston sisäinen eriyttäminen ja 
oppiaineiden omaleimaisuus. (mt. 1998.) 

Ylijoen mukaan opetusheimot eroavat perustavimmin sen suhteen, onko 
koulutuksen tavoite ammatillinen vai ei. Opettajan pedagogisissa opinnoissa 
koulutuksen tavoite on ammatillinen, professionaalinen, joten oppiaineiden 
opetusheimokulttuurinen tarkastelu antaa tarkoituksenmukaisen näkökulman 
vertailla tämän tutkimuksen aineistona olevaa humaanisten tieteiden (HUM) 
ja matemaattis-luonnontieteiden (MALU) aineenopettajaopiskelijoiden arvi-
ointeja keskenään. Ylijoen tutkimuksessa vertailtavat oppiainekulttuurit ovat 
sosiaalitiede, hallintotiede, tietojenkäsittelyopin ja informatiikka ja kirjasto-
tiede. Opetusheimoja verrattiin mallitarinoiden ja sosiaalisten identiteettipro-
jektien pohjalta, toisin sanoen mitattiin noviisien sosialisaatiota identiteetti-
projekteina. Opetusheimoista sosiaalitiede edustaa yksinään ei-ammatillista, 
teoreettisesti suuntautunutta koulutusalaa, joka vaalii opetuksessaan perin-
teistä sivistysyliopiston ihannetta. Muut tutkimukseen osallistuneet opetus-
heimot sen sijaan rakentuvat ammatillisuuden varaan. Niiden tavoitteena on 
kouluttaa opiskelijoita työelämän tarpeisiin, olkoonkin että koulutuksen työ-
elämän yhteys ymmärretään niissä toisistaan poikkeavin tavoin (mts. 86.)  

Ylijoen (1998) mukaan eri oppiaineiden tarkastelu kertoo, kuinka erilaisia 
tavoitteita, paineita ja ongelmia eri aloilla vallitsee. Nämä eroavuudet juontu-
vat pitkälti siitä, onko kyseessä ammattiin johtava tutkinto vai ei. Squires 
(1990, 86−118) erottaa työelämäsuhteen pohjalta kolme yliopistotutkinnon 
ideaalityyppiä: akateeminen, professionaalinen ja yleinen tutkintotyyppi 
(kuvio 4). Akateeminen tutkinto kiinnittyy tieteenalaan ja valmentaa ennen 
muuta tutkimukseen; professionaalisen tutkinnon kiintopisteenä on taas tietty 
ammattikäytäntö, jolla alalta valmistuneet pääasiallisesti toimivat; yleinen 
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tutkinto puolestaan koostuu moniaineksisista kursseista suuntautumatta eri-
tyisesti sen paremmin tieteeseen kuin ammattiinkaan. Ylijoen tutkimuksen 
oppiainejaottelussa ”sosiaalitiede edustaa selkeästi oppialaperusteista aka-
teemista tutkintotyyppiä. Tietojenkäsittelyoppi sekä kirjastotiede ja informa-
tiikka puolestaan tarjoavat professionaalisen, ammattiin pätevöittävän tutkin-
non. Julkishallinnon tutkintoa taas voi pitää tyypiltään lähinnä yleisenä, sillä 
se ei ole puhtaan teoreettisesti muttei myöskään selkeän ammatillisesti pai-
nottunut” (mts. 107).  

  

!
!
!
!

professionaalinen tutkinto akateeminen tutkinto 
 

 
 

yleinen tutkinto 
!

 
 
Kuvio 5. Yliopistotutkinnon tutkintotyypit (Squires 1990, 87). 
 
Aineenopettajan tutkinto on opettajan ammattiin pätevöittävä. Aineenopetta-
jan tutkintoa voidaan luonnehtia akateemiseksi tutkinnoksi, jonka tavoite on 
selkeästi ammatillinen. Tutkinto on rakennettu kahden tutkinnon kivijalalle 
(kuvio 5), akateemiselle oppiaineen maisteritason tutkinnolle (180 op) ja 
kasvatustieteen alan aineenopettajan pedagogiset opinnot -tutkinnolle (60 
op). Molemmat akateemiset tutkinnot rakentuvat kyseisten tieteenalojen 
tutkimusperinteen tutkimusperustaiselle opetukselle: edellinen edustaa hu-
manistista tai luonnontieteellistä tieteenalaa ja tieteenalojen tutkimusperinnet-
tä, jälkimmäinen soveltaa kasvatustieteiden tutkimusperinnettä. Pedagogisis-
sa opinnoissa painottuu selkeästi professionaalisuus eli aineenopettajan am-
mattikäytäntö, mikä näkyy pedagogisissa opinnoissa konkreettisimmin ohjat-
tuina opetusharjoitteluina. Tässä akateemisessa liitossa kohtaa kaksi eri tie-
teenalakulttuuria, mikä tulee esille sekä koulutuksessa että tutkimusaineistos-
sa eri tavoin myönteisinä ja kriittisinä kannanottoina. (ks. tulosluku 6). Ope-
tuksen näkökulmasta katsottuna on merkityksellistä tiedostaa eri tieteiden 
alojen kulttuurien kohtaaminen selittävänä tekijänä koulutuksen tavoitteiden 
toteutumisen kannalta – tieteenalojen heimokulttuuri on moniäänistä. 

Aineenopettajakoulutuksessa on havaittavissa lukuvuosittain ristiriitaisia 
käsityksiä aineenopettajatutkinnon tieteenalojen sisällöistä ja painotuksista. 
Erityisesti tämä tulee esille tutkimusopetukseen, -ohjaukseen ja seminaarityö-
hön liittyvänä kritiikkinä. Useat opiskelijat eivät hahmota pedagogisia opin-
toja kasvatustieteiden alan opinnoiksi, mikä tulee esille muun muassa kritiik-
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kinä opinnäytetyön ”tarpeettomana toistona, koska sellainen on jo tehty aine-
laitoksella aineopintojen tai syventävien opintojen opinnäytetyönä”. Tätä 
virheellistä käsitystä, joka vaikeuttaa tai estää opintojen etenemistä tai pa-
himmillaan siirtyy opettajantyön käytännön toimintamalliksi, voidaan muut-
taa esimerkiksi tutustumalla aineenopettajatutkinnon tieteenalakulttuuriseen 
rakenteeseen ja keskustelemalla pedagogisten opintojen aikana eri yhteyksis-
sä opettajan kompetenssivaatimuksista juuri työelämäsuhteen kannalta. Ku-
vio 6, johon on Squiresin tutkintotyyppiteorian (1990) pohjalta konstruoitu 
aineenopettajatutkinnon tieteenalakulttuurinen rakenne pelkistettynä ja jossa 
näkyy myös opettajan työelämäsuhteen vaatima kompetenssin rakentuminen, 
tarjoaa pedagogisten opintojen opetukselliseen ja ohjaukselliseen lähestymis-
tapaan yhden konkreettisen mallin.  

 
AO-tutkinto ! aineenopettaja-asiantuntijuus 

 

 
oppiaineen tieteenalaopinnot 180 op kasvatustieteen alan pedagogiset opinnot  60 op  
 ! oppiainekompetenssi ! pedagoginen kompetenssi  

!  
  
Kuvio 6. Aineenopettajatutkinnon (AO) tieteenalakulttuurinen rakenne. 
 
Ylijoki (1996) kehottaa perehtymään becheriläiseen akateemisen maailman 
isojako puhdas-soveltava ja kova-pehmeä” -ulottuvuuksiin, koska se auttaa 
ymmärtämään oppiaineiden tarjoamien tutkintojen eroavuuksia (mts. 108).  

Myös yliopistopedagogiikan tutkijoiden Anne Nevgin ym. (2009) opetuk-
sellisia lähestymistapoja tarkasteleva artikkeli nojaa ”akateemisen maailman 
tieteenalojen isojakoon”. Artikkelissa todetaan, että yliopisto-opetusta koske-
vassa tutkimuksessa on havaittu eroja eri tieteenalojen ja oppiaineiden ope-
tuksessa ja opetuskulttuureissa ja että näiden erojen on katsottu johtuvan tie-
teenalojen tietorakenteiden sekä opetus- ja tutkimustraditioiden erilaisuudes-
ta. Tutkijoiden tavoitteena oli tutkia mahdollisia eroja eri tieteenalojen opet-
tajien opetuksellisissa lähestymistavoissa. Tieteenalojen luokittelussa perus-
tui Biglanin ja Becherin kehittämään tieteenalojen jaotteluun, koviin ja peh-
meisiin tieteisiin. Kyselytutkimukseen osallistui 188 Helsingin yliopiston 
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opettajaa. Tutkimustulosten mukaan kovilla tieteenaloilla painottui tietosisäl-
töjen välittämiseen ja opettajan toimintaan suuntautunut opetuksellinen lähes-
tymistapa ja pehmeillä tieteenaloilla käsitteelliseen muutokseen ja opiskelijan 
toimintaan suuntautunut opetuksellinen lähestymistapa. Tutkijat korostavat, 
että yliopiston opettajien pedagogisessa koulutuksessa tieteenalakohtaiset 
erot tulee ottaa huomioon ja auttaa opettajia tulemaan tietoisiksi opetukselli-
sista lähestymistavoistaan. Tutkijat korostavat myös, että yliopistopedagogi-
sessa koulutuksessa pyritään vaikuttamaan opettajien opetuksellisiin lähes-
tymistapoihin ja painottamaan opiskelijoiden aktiivisen roolin merkitystä 
oppimisessa ja että opiskelijakeskeisyys on yliopistopedagoginen laatutekijä. 
(mts. 6.)  

 
4.2.2 Opettajuus asiantuntijuutena ja siihen opettaminen 

Most lectures probably think that they know more about teaching than they really 
do (Ramsden, 2003). 

 
Korkeakoulutuksen opettamista tutkinut Paul Ramsden (2003) kehottaa itse 
kutakin pysähtymään aika-ajoin pohtimaan omaa opettajuuskompetenssiaan. 
Opettajuuden laatuaan voi punnita yksinkertaisilla kysymyksillä: Mitä opet-
taminen tarkalleen ottaen on? Mitä me tarkoitamme sillä, kun sanomme opet-
tavamme jollekin jotakin? Mitä ovat ne keskeiset ongelmat, joita kohtaamme 
eri opetustilanteissa? Mitä menetelmiä tulisi käyttää ja miksi? Mikä auttaa 
opiskelijoitamme oppimaan? Mikä lopettaa oppimisen? Onko ylipäätään hyö-
dyllistä pohtia opetusta erillään varsinaisesta opetustoiminnasta? Tutkimus-
tensa perusteella Ramsden arvioi useimpien luennoitsijoiden arvioivan tietä-
myksensä opettamisesta laajemmaksi kuin mitä se itse asiassa on. Hän toteaa, 
että yliopisto-opetus on hyvin monimutkainen, yksityiskohtia sisältävä eri-
tyisala. Sen vuoksi opettajan työhön oppiminen ja siihen harjaantuminen vie-
vät useita vuosia, eikä sekään ole vielä tarpeeksi. On opettajia, jotka haluaisi-
vat parantaa oman opetuksensa laatua, mutta eivät tiedä, mistä aloittaisivat. 
Jotta opetuksen kompleksisuus ei ainakaan lisääntyisi, he penäävät ohjeita, 
joilla voisi ratkaista kaikki ongelmat. Ramsdenin mukaan puolet ongelmasta 
on ratkaistu, kun tulemme tietoiseksi ongelman olemassaolosta. Saadaksem-
me selvillä sen, mitä emme vielä tiedä, voimme tutkia omaa opetustamme 
yksityiskohtaisesti ja muodostaa vähitellen yksinkertaisen kuvauksen ongel-
masta, mikä auttaa meitä ymmärtämään ongelmaamme. (mts. 14–15.)  

Ramsdenin (2003) mukaan opettajuutta pitäisi lähestyä professionaalises-
sa mielessä samoin kuin lähestytään oikeustieteen, lääketieteen tai tekniikan 
alueiden asiantuntijuutta. Luennoitsijan tehtävässä ei riitä, että on poikkeuk-
sellisen osaava asianajaja, lääkäri tai suunnittelija – pitää olla samalla myös 
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poikkeuksellisen osaava opettaja. Tullakseen erinomaiseksi opettajaksi luen-
noitsijan pitää olla oma itsensä ja käyttää selkeästi ymmärrettävää lähesty-
mistapaa saadakseen opiskelijat oppimaan. Asiantuntijoille on tyypillistä, että 
heillä on teoreettista tietoa, johon heidän toimintansa perustuu. Heidän tieto-
kokonaisuutensa on paljon enemmän kuin vain sarja tekniikkaa ja toiminta-
sääntöjä. Se on järjestyksessä oleva, varma ideamalli, jota opettaja käyttää 
valitessaan monista vaihtoehtomahdollisuuksista kulloinkin tarkoituksenmu-
kaisen toimintaohjelmansa. Ramsden korostaa, että yliopistotutkijan asian-
tuntija-auktoriteetti nojaa tutkijan oman tutkimusalueen tutkimustietoon, 
mutta yliopisto-opettajan asiantuntija-auktoriteetin pitäisi nojata oppimista 
tutkivaan tutkimustietoon. Yliopisto-opettajan vaikuttavan toiminnan perus-
tana on syvällinen ymmärrys oppimisesta ja opetuksesta ja näiden suhteesta 
toisiinsa. Avain opiskelijoiden oppimisen laadun parantamiseksi on muuttaa 
opetuksellista lähestymistapaa niin, että opiskelijoiden yksilöllinen oppimis-
tyyli ja -strategia tulee huomioon otetuksi, ja kääntäen avain opetuksen laa-
dun parantamiseen on vaihtaa opetusmenetelmä sellaiseksi, jonka oppimis-
prosessissa mukana olevat ymmärtävät praktisesti. (mts. 11.) Kyse on käy-
tännön pedagogisesta innovatiivisuudesta. (Rogers 2003; Entwhistle 2003.) 

Ramsdenin yliopisto-opettajan asiantuntijuus on monitieteisesti rakentu-
vaa osaamista. Opettajuutta asiantuntijuutena lähestytään ja määritellään 
myös tässä tutkimuksessa samaan tapaan biologista vertausta käyttäen sym-
bioosina28, mikä tarkoittaa, että opettajaprofessio rakentuu kahden osaamis-
alueen, oppiainealueen ja pedagogiikan kiinteästä suhteesta, josta molemmat 
hyötyvät ja joka on didaktinen ehto asiantuntijuudelle. Aineenopettajien 
koulutuksessa opettajuus asiantuntijuutena -ilmiö näkyy konkreettisesti kah-
della tasolla, yliopisto-opettajan subjektiivisena eksperttiytenä ja tulevan 
aineenopettajan noviisi-ekspertti -kehityksenä. Molemmat tasot ovat koko 
ajan läsnä, joten asiantuntijuuden kehittymiselle on jatkuva mahdollisuus 
vuorovaikutteisessa toimintaympäristössä niin kouluttajalla kuin koulutetta-
vallakin. Myös Anneli Eteläpelto (2005) toteaa opettajuuden rakentuvan 
monista tekijöistä, erityisesti asiantuntijuudesta ja luovuudesta. Hän on ko-
rostanut omassa VOKKE-puheenvuorossaan agenttiutta, subjektiutta ja mi-
nuuden harjoittamista (exercise of self). Minuuden harjoittamista hän pitää 

                                                             
 

28 ”symbioosi biol. kahden eliölajin kiinteä elinsuhde, josta molemmat hyötyvät” (NKSS, 
1975, 399). 
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tärkeänä erityisesti luovuutta vaativissa töissä. Hänen mukaan post-mo-
dernissa ammatin vaihtaminen, oman osaamisen jatkuva vaaliminen ja itsen-
sä johtaminen edellyttävät myös subjektiutta. Oman osaamisen kehittäminen 
edellyttää kuitenkin mahdollisuutta kehittää omaa subjektiutta oppimis- ja 
työyhteisöissä. (mts).  

Sari Lindblom-Ylänne ym. (2007) on empiirissä yliopistopedagogisissa 
tutkimuksissaan tullut samansuuntaisiin johtopäätöksiin kuin Ramsdenkin 
(2003) – tieteellisen asiantuntijuuden kehittämisen merkitys ymmärretään 
helpommin kuin opettajuuden kehittämisen. Hän on havainnut tutkijakollego-
jensa kanssa, että ”opettajat suhtautuvat usein pedagogisten taitojen harjaan-
nuttamiseen ja monipuolistamiseen välinpitämättömästi tai jopa kielteisesti, 
sillä oman opettajuuden ja opetuksen kehittämistä ei arvosteta yliopistossa 
yhtä paljon kuin tieteellisiä ansioita.” Arvostuksen puutteen vuoksi opetustai-
tojen merkitys opetustyössä nähdään triviaalina eikä opetustaitojen kehittä-
miseen nähdä tarvetta satsata. (mts. 470–471.) 

Yksi tapa lisätä opetuksen arvostamista, kun on kyse yliopisto-opetukses-
ta yleensä ja erityisesti opettajakoulutuksesta, olisi jo edellä kuvaillun symbi-
oottisen asiantuntijuuden merkityksen korostaminen laadullisena tekijänä jo 
opetustehtäviä täytettäessä. Onhan viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan 
opettajankoulutusta koskevassa tutkimuskirjallisuudessa (esim. Ramsden 
2003; Entwhistle 2003) osoitettu, että pedagoginen asiantuntijuus syntyy op-
piaineen hallinnan, kasvatustieteellisen pedagoginen koulutuksen ja vähitel-
len lisääntyvän opetuskokemuksen ja koulutuksen kentän tuntemisen yhteis-
tuloksena. Tämäkään ei vielä ole riitä – asiantuntijuus ei ole pysyvää globaa-
lien ja yhteiskunnallisten dynaamisten muutosten vuoksi, vaan opettajuutta 
on päivitettävä ennakoiden osaamistarpeita. Thomas Guskeyn (2000) mukaan 
opettajuutta voidaan kehittää ja joudutaan kehittämään pitkin työuraa monin 
eri tavoin. Hän listaa seitsemän ammatillisen kehittämisen mallia, jotka ovat 
1) koulutus, 2) havainnointi, 3) opetuksen kehittämisprojektit (kuten opetus-
suunnitelman uudistaminen!) 4) henkilökunnan opetusryhmät 5) toimintatut-
kimus, 6) itsenäinen ammatillinen kehittäminen ja 7) mentorointi. (Guskey 
2000) Yliopisto vuorovaikutuksellisena asiantuntijaorganisaationa ja toimin-
taympäristönä tarjoaa itse kullekin pedagogiselle toimijalle ammatilliseen 
kehittymiseen monipuolisia mahdollisuuksia päivittää osaamistaan. On sitten 
toimijasta itsestään kiinni, minkä merkityksen opettajuuden ammatilliselle 
kehittymiselle antaa ja miten suhtautuu tarjolla oleviin mahdollisuuksiin 
täydentää opettajaosaamistaan. Tämäkin on opetuksen arvostamisen mittari. 

Lindblom-Ylänne ym. (2007) ja kollegansa argumentoivat, miksi yliopis-
to-opettajan ammatti-identiteetti rakentuu voimakkaasti tutkijaidentiteetin 
varaan ja miksi opettaminen sijoittuu yleensä yliopisto-opettajien mielikuvis-
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sa vasta toiselle sijalle. Heidän näkemyksensä mukaan syynä on se, että 
useimmat yliopisto-opettajat mieltävät olevansa tutkijoita ja työyhteisöksi 
koetaan juuri oma tutkijayhteisö. Niinpä yliopisto-opettajan ammatillinen 
identiteetti muodostuukin lähinnä oman oppiaineen ja tieteenalan hallinnasta 
sekä tutkijan ammattitaidosta, ei opettajuudesta. Opettajuus on kuitenkin osa 
yliopisto-opettajan asiantuntijuutta, mikä vaatii myös pedagogista osaamista 
tieteenalan hallinnan lisäksi (mts. 473; ks. myös Ramsden 2003; Entwhistle 
2003). Pedagoginen asiantuntijuus Lindblom-Ylänteen ja tutkijakollegojensa 
mukaan tarkoittaa ”taitoa muuntaa oman oppiaineen asiat pedagogisesti mie-
lekkääseen ja jäsentyneeseen muotoon sekä taitoa tukea opiskelijoiden asian-
tuntijaksi kehittymisen prosessia” (mts. 473.) Tässä määrittelyssä pedagogi-
nen asiantuntijuus määritellään siis yksilöasiantuntijuudeksi perinteisesti. 
Yliopisto-opettajan pedagoginen asiantuntijuus opettajankoulutuksessa reali-
soituu käytännön opetus- ja ohjaustoimintana, joten sen laadulla on merkitys-
tä tulevien opettajien profession ja ammatti-identiteetin kehittymiselle (ks. 
Sollamo 2002, esipuhe). 

 
4.2.3 Opettajuuteen oppiminen tiedon näkökulmasta 

Opetuksen ja ohjauksen tarkoitus on saada opiskelijat oppimaan. Opiskelijoiden 
oppimisen laatu ja oppimistulokset ovat opetuksen onnistumisen mitta (Sollamo, 
2002). 

 
Mitä pitäisi yliopisto-opettajan ymmärtää oppimisesta tiedon näkökulmasta 
katsottuna saattaakseen opiskelijan asiantuntijuuden oppimisprosessiin? 
Opettajuuteen oppimisen tavoitteet ja päämäärät on yleensä kirjoitettu peda-
gogiseen opetussuunnitelmaan, mutta epistemologisesti, tiedon näkökulmasta 
katsottuna oppimisen ehtoja ei opetussuunnitelmasta voida lukea, ehkä vain 
arvailla. Tässä alaluvussa opettajuuteen oppimista tarkastellaan tiedon näkö-
kulmasta tarkoituksena laajentaa ymmärrystä oppimisen ehdoista tietoteoreet-
tisesti. 

Opettajuus asiantuntijuutena on kompleksista, koska asiantuntijuus on 
muuttuvaa. Erno Lehtisen ja Tuire Palosen (1997) mukaan tiedon verkottu-
minen on lisännyt kompleksisuutta ja tuonut uuden haasteen asiantuntijuudel-
le. He totesivat jo 1990-luvun loppupuolen tutkimuksissaan epistemologises-
sa tarkastelussa nousseen esille ”uudenlaisen jännitteen”. Perinteisen käsityk-
sen mukaan tiedon olemus on ajateltu substanssiksi, joka sijaitsee yksilön 
mielessä. Tätä haastamaan tutkimuskirjallisuudessa on vahvistunut ajattelu-
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tapa, jonka mukaan tieto voidaan pikemminkin määritellä yksilön ja fyysisten 
ja sosiaalisten situaatioiden suhteiksi. Tämän ajattelutavan mukaan ”tietämi-
nen on kykyä toimia vuorovaikutuksessa yksilöiden ja asioiden kanssa ja 
oppiminen parantaa osallistumista toimintaan”, sanovat kyseiset tutkijat. 
(mts. 109.) 

 Myös eksperttiyttä tutkineen, kognitiivisen psykologian tutkijan Anneli 
Eteläpellon (1997) mukaan asiantuntijaksi oppimisen tutkimuksessa tarvitaan 
asiantuntijatiedon uudelleen määrittelyä. Varhaisen eksperttiystutkimuksen 
rajoittuminen lähes yksinomaan toiminnan kognitiivisiin aspekteihin on joh-
tanut keskusteluun eksperttiystutkimuksen kohteen laajentamisen tarpeesta. 
Keskustelussa on korostettu asiantuntijuuden sosiaalista ja kulttuurista mää-
rittymistä samalla kun kognitiivisten prosessien rinnalle on otettu toiminnan 
motivaatioon ja tahtotoimintoihin liittyviä prosesseja. Myös asiantuntijoiden 
käsitykset ja uskomukset heidän oman työnsä kohteesta on nähty asiantunti-
juuden keskeisenä sisältönä. Hän ehdottaakin, että asiantuntijatietoa analysoi-
taisiin ja määriteltäisiin sen kolmen komponentin, praktisen, formaalin ja 
metakognitiivisen tietämyksen näkökulmasta, jolloin asiantuntijatietoa voitai-
siin myös hyödyntää koulutuksen käytäntöjen arvioinnissa. (mts. 86, 100–
101.) Mitä nämä kolme komponenttia tarkoittavat opettajan asiantuntijuutta 
analysoitaessa, siitä katsaus seuraavana? 

Eteläpelto (1997) muistuttaa mieleen, että aiemmin, jo 1970-luvulta lähti-
en asiantuntijuustutkimuksen pääpaino on ollut soveltavan kognitiivisen 
tutkimuksen alueella. Tiedon määrän lisäksi sen rakentuminen ja organisoi-
tuminen on ollut keskeistä tutkimuksen kohteena. Muun muassa Chi ym. 
(1988) ja Ericsson ja Lehman (1996) ovat tutkineet noviisien ja eksperttien 
pitkäaikaisen muistin tietorakenteita ja todenneet eroja sen edustuksissa. 
Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että ekspertit eroavat aloittelijoista ja 
noviiseista siten, että ”eksperttien pitkäaikaisessa muistissa olevat tietoraken-
teet ovat monitasoisia, hierarkkisia ja tehtävänratkaisun kannalta tarkoituk-
senmukaisesti organisoituneita niin, että ne ovat helposti käytettävissä” ja 
siten, että ”ekspertit representoivat oman alansa tietoa korkeatasoisin abstrak-
tein käsittein”. (mts. 96–97.) Opettajankouluttajalle, alansa asiantuntevalle 
ekspertille tällä tiedolla on didaktinen merkitys: Asiantuntijatiedon näkökul-
masta katsottuna aineenopettajan koulutukseen osallistuvista suurin osa on 
aloittelijoita, jotkut heistä noviisitason asiantuntijoita ja jotkut jopa ekspertte-
jä. Tämä edellyttää yliopisto-opettajalta didaktista asiantuntijatietämystä niin, 
että hän kykenee tunnistamaan ja ottamaan huomioon eri opiskelijoiden ke-
hittyvän asiantuntijuuden asteen ja sen vaihtelun opintojen eri vaiheissa niin 
opetukseen organisoimisessa kuin pedagogisessa ohjauksessakin. 
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Eteläpellon (1997) mukaan asiantuntijatietämyksellä on erityisluonne, 
jonka mukaan asiantuntijatieto määrittyy. Asiantuntijatieto on laajentunut 
formaalin tiedon tutkimisesta myös käsitysten ja uskomusten tutkimiseen. 
Eteläpellon johtamassa korkeakoulutusta koskevassa oppimisen ja ekspettiy-
den tutkimuksessa asiantuntijatieto ymmärrettiin ”tietämykseksi, jossa integ-
roituu käsitteellinen tieto sekä henkilöiden omakohtaiseen kokemukseen 
perustuva kokemustieto, arvotieto, uskomukset, näkemystieto sekä asiantun-
tijasubjektin laaja-alainen viisaus” (mts. 97). Hän huomauttaa, että asiantunti-
jan kokemustieto ja oppikirjojen formaalinen tieto saattavat näyttää toisensa 
poissulkevilta tiedontyypeiltä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Molemmilla 
tiedontyypeillä on tärkeä rooli asiantuntijuuden rakentamisessa. ”Asiantunti-
jaksi oppimisen eri vaiheissa formaali ja praktinen tietämys ovat eri tavoin 
painottuneita ja eri tavalla oppimisen kohteena. Kun asiantuntijaksi oppimi-
sen varhaisia vaiheita luonnehtii usein jommankumman tiedon muodon yli-
korostaminen, näyttää korkeatasoiselle asiantuntijuudelle olevan tyypillistä 
näiden tiedon eri muotojen vahva integroituminen ja läheinen vorovaikutus” 
(mts. 97). Yksilöasiantuntijuuden kehittymisen kannalta tämä tieto on merki-
tyksellinen opettajankoulutuksen opetus- ja ohjaustoiminnassa ja ylipäätään 
laitoksen pedagogisten opintojen organisoimisen kannalta katsottuna. 

Asiantuntijuuden kehittymisen ymmärtämiseksi Eteläpelto (1997) kehot-
taa tarkastelemaan asiantuntijatiedon luonnetta ja sen kolmea komponenttia. 
Hän toteaa, että asiantuntijatiedon analyyttisen tarkastelun pääpaino on siir-
tynyt yleisistä filosofisista pohdinnoista ja jaottelusta deklaratiiviseen ja pro-
seduraaliseen tietoon entistä eritellympään ja myös konkreettisempaan suun-
taan. Tähän on vaikuttanut asiantuntijatiedon kontekstuaalisuuden ja sosiaali-
sen luonteen painottaminen tutkimuksen lähtökohtana. Asiantuntijatiedon 
erittelyjä voidaan soveltaa monin tavoin esimerkiksi asiantuntijuuden tason 
arvioinneissa ja koulutuksen suunnitteluissa. Tutkijan mukaan ”erityisesti 
praktisen tietoteorian pohjalta nousevissa asiantuntijatiedon kuvauksissa on 
luotu pohjaa asiantuntijatiedon aiempaa paremmalle ymmärtämiselle” (mts. 
97). Aineenopettajan pedagogisten opintojen suunnittelussa analyyttinen 
asiantuntijatietämys on tulkittavissa vaikuttavan didaktisen toiminnan ehdok-
si. 

Eteläpelto (1997) viittaa Bereiter ja Scardamalian (1993) ja Vosniadoun 
(1996) tieteellisiin tutkimuksiin asiantuntijatiedon jaosta kolmeen ekspertti-
komponenttiin, jotka ovat praktinen, formaalinen ja metakognitiivinen tietä-
mys. Nämä edustavat ”välttämättömiä ja toisiaan täydentäviä tietämyksen ja 
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osaamisen puolia” (mts. 98). Komponentit eroavat toisistaan ominaisuuksien-
sa perusteella. Praktista tietämystä on kuvattu seuraavasti: ”Praktinen tietä-
mys on luonteeltaan (i) kokemuspohjaista siinä mielessä että se on tuotettu 
käytännön ongelmanratkaisussa saadun kokemuksen kautta, (ii) toiminnallis-
ta siinä mielessä että tällainen tieto otetaan yleensä käyttöön vain todellisessa 
ongelmanratkaisutilanteessa, jossa se ilmenee toimintaa ohjaavassa muodos-
sa, (iii) henkilökohtaista siinä mielessä, että se rakentuu subjektiivisesti mer-
kityksellisistä omakohtaisista kokemuksista, (iv) kontekstuaalista ja situatio-
naalista siinä mielessä, että se syntyy ja myös parhaiten ilmenee niissä konk-
reettisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä joissa se on hankittu, (v) ääne-
töntä, hiljaista ja usein myös tiedostamattomaksi jäävää, mikä selittyy ainakin 
osittain päätöksenteon automatisoitumisella ja toimintavaiheiden tiivistymi-
senä, (vi) informaalista siinä mielessä, että tällaista tietoa käytetään arvioin-
neissa ja tehtäessä ennusteita käytännön tilanteissa ilman, että arviointien ja 
ennusteiden perusteita kyettäisiin aina muodollisesti perustelemaan tai käsit-
teellistämään, (vii) impressionistista siinä mielessä että se on luonteeltaan ns. 
tuntumatiedon kaltaista. Tällaista tietoa käytetään esim. monimutkaisissa ar-
viointitilanteissa, joissa joudutaan yhdistämään asiakasta koskevaa tietoa 
oletuksiin hänen mahdollisista tarpeistaan ja odotuksistaan ” (mts. 98). Tä-
män tutkimuksen aineistosta voidaan havaita, että aineenopettajaksi koulut-
tautuvien palautteissa korostuu praktinen tietämyksen ja osaamisen merkitys 
jopa niin, että suuri osa opiskelijoista eri vaiheissa opintojaan arvioi praktisen 
eksperttiyden riittäväksi osaamiseksi opettajan työtehtävissä ja että teoreetti-
nen formaalinen tietämys on toissijainen tai jopa tarpeeton. 

Toinen keskeinen asiantuntijatiedon komponentti, formaali tieto on Ete-
läpellon mukaan monessa mielessä vastakohta praktiselle tiedolle. Se on 
”oppikirjatietoa”, julkista, näkyvää ja helposti kommunikoitavaa. Formaali 
tieto voidaan ilmaista käsitteellisesti ja käyttää ratkaisujen perusteluna. Asi-
antuntijoita kysyttäessä perusteluja heidän toiminnalleen, saadaan yleensä 
esille juuri formaalia tietämystä. Formaalia tietämystä käytetään systemaatti-
sessa opiskelussa ja opettamisessa sekä asiantuntijuudesta kommunikoitaes-
sa. Formaali tietämys on välttämätöntä myös silloin, kun käsitellään asian 
todistamiseen liittyviä perusteluja. Peruskoulutuksen aikana hankittu formaali 
tietämys toimii lähtökohtana ja tarttumapintana kokemuksen myötä hankitta-
valle praktiselle tietämykselle (mts. 98–99). Opettajankoulutuksessa formaa-
lisen tiedon käyttö näkyy ja kuuluu esimerkiksi opetustilanteissa, erityisesti 
uuden asian esittelyssä ja tutkielmien suullisissa ja kirjallisissa raportoinneis-
sa, jolloin argumentoidaan oppikirjoilla tai tutkimuskirjallisuudella. Mutta 
perustelut voivat olla myös vahvasti informaaliseen tietoon perustuvia, jol-
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loin myös oppimiskeskustelun luonne sävyttyy opiskelijoiden uskomuksia ja 
omia arvoja korostavaksi. 

Eteläpellon (1997) mainitsema kolmas asiantuntijatietämyksen kompo-
nentti, metakognitiivinen tietämys eroaa praktisesta ja formaalisesta tiedosta 
siinä, että se liittyy aina henkilön omaan toimintaan ja sen ohjaukseen eli 
toiminnan itsesäätelyä koskeviin metakognitiivisiin prosesseihin. Metakogni-
tiivinen tieto voi koskea tarkkaavaisuuden suuntaamista, hallintaa ja käynnis-
sä olevan toiminnan ohjausta ja valvontaa. Tutkija painottaa, että ”itsesääte-
lyn onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että henkilö on esim. tietoinen 
käyttämistään strategioista sekä oman kapasiteettinsa, tietämyksensä ja kom-
petenssinsa rajoista. Bereiter ja Scardamalia (1993) määrittelevät metakogni-
tiivisen tietämyksen osaamiseksi, joka liittyy siihen, miten hallita ja organi-
soida itseä niin että saa tehtävän suoritettua. Metakognitiivisella tietämyksel-
lä on asiantuntijan toiminnassa aivan erityinen rooli siinä mielessä, että sen 
tehtävänä on integroida ja suodattaa formaalin ja praktisen tiedon käyttöä” 
(mts. 99). Voidaan sanoa, että metakognitiivisen tietämyksen osaaminen on 
ehto opettajaksi kasvulle, mutta siihen voi oppia oppimalla reflektiotaidon. 
Tämä kuitenkin vaatii reflektiiviseen toimintaan perustuvan opetussuunni-
telman. 

 Tämän tutkimuksen aineistona olevista opiskelijapalautteista on luetta-
vissa, että osa opiskelijoista ei ole ”tietoinen käyttämistään strategioista sekä 
oman kapasiteettinsa, tietämyksensä ja kompetenssinsa rajoista”, joten opis-
kelun aikainen omaan toimintaan liittyvä itsesäätely on siinä mielessä vaja-
vaista tai se ei toimi. Käytännössä tämä ilmenee esimerkiksi opiskelijan rutii-
ninomaisena suorittamisena, koska ”on pakko”, tietämättömyytenä omasta 
oppimistyylistä ja -strategiasta sekä formaalin ja praktisen tietämyksen toisis-
taan irrallisina niin, että vaikkapa oppimiskäsityskäsitteellä ei ole vastinetta 
käytännön toiminnassa ja päinvastoin. Moni opiskelija ei siis yksinkertaisesti 
tiedä – ei ole praktista eikä formaalia tietoa –, miten itse voisi vaikuttaa sub-
jektina omaan opettajaksi kasvuunsa. Siksi yliopisto-opettajien, niin didak-
tikkojen kuin opetusharjoittelua ohjaavien opettajienkin olisi tiedostettava 
tämä kasvatustieteellinen opetuksen ja ohjauksen haaste: metakognitiiviseen 
tietämyksen osaamiseen voidaan ohjata systemaattisen, reflektiivisen ohjaus-
toiminnan avulla muistaen, että opiskelija on aktiivinen toimija. Tutkimusai-
neiston kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tulokset nostavat esiin juuri reflektii-
visen toiminnan epäonnistumisen: reflektio ja sen tiedollinen merkitys opetta-
jaksi oppimisprosessin kannalta on jäänyt opiskelijoille ja heidän palautteen-
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sa mukaan myös opettajille epäselväksi. Tutkimustulokset osoittavat, että 
suurin osa opiskelijoista ajattelee praktisella tietämyksellä olevan merkitystä 
opettajan työn kannalta, formaalilla tutkimustiedolla ei niinkään. Tätä tietoa 
ja sen merkitystä tarkastellaan systeemisesti analyyttisemmin tulosluvussa ja 
tutkimuksen yhteenveto-osiossa. 

Eteläpelto (1997) pitää asiantuntijuuteen oppimisen kannalta ongelmalli-
sena opetussuunnitelmallisen mallin puuttumista. Hän sanoo, että ”asiantunti-
jatiedon kolmen komponentin pohjalta ei toistaiseksi juuri ole esitetty opetus-
suunnitelmallisia malleja, joiden varassa korkea-asteen koulutuksessa olisi 
jäsennetty asiantuntijaksi oppimisen eri vaiheita” (mts. 99). Vaikka hänen 
väitteensä on vuosikymmenen takaa ja vaikka akateemisia opetussuunnitel-
mia on uudistettu kyseisenä aikana jo muutaman kerran, väite on fakta edel-
leenkin. Olisiko tähän ongelmaan vastaus opetussuunnitelmamallissa, joka 
rakentuisi soveltaen konstruktivistista tiedon rakentamisen ajatusta ja jossa 
reflektiivinen toiminta jäsentäisi oppimaan oppimista pedagogisten opintojen 
punaisena lankana? Tutkimuksen aineisto antaa yllykkeitä tuon suuntaiseen 
opetussuunnitelman kehittämiseen. Mitä tämä tarkoittaisi sitten käytännön 
tasolla muutoksena aiempaan? Muutos tarkoittaisi pedagogisten opintojen 
uudelleen organisointia niin, että opetussuunnitelman ajatuksellisena lähtö-
kohtana olisi asiantuntijaksi oppiminen tiedon kolmen komponentin näkö-
kulmasta ja oppimisen instrumenttina pedagogisesti ohjattu reflektio, joka 
toimisi opintosisällön ja oppimistavoitteiden kokoavana punaisena lankana. 
Asiantuntijuustavoitteena olisi professionaalinen akateeminen lukutaito ja 
didaktisen sisältötiedon hallinta. Samansuuntaisen ajattelutavan asiantunti-
juustavoitteista on Eteläpellon (1997) mukaan esittänyt Cheryl Geisler 
(1994), joka on kuvannut korkeakoulutuksen aikana tapahtuvaa asiantuntijak-
si oppimista juuri akateemisen lukutaidon ja alan sisältötiedon hallinnan 
kehittymisenä. ”Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelijan tietämys omasta alas-
taan on maallikkotietämystä, johon ei vielä liity akateemista lukutaitoa eli 
kykyä käsitteellistää, hyödyntää ja tuottaa oman alan tieteellistä tietoa. Maal-
likkotiedossa eksperttiyden komponentit ovat siis vielä toisistaan eriytymät-
tömiä. Korkeakoulutuksen aikana akateeminen lukutaito kehittyy asiantunti-
juuden konkreettisesta sisällöstä irrallisena oman alan tieteellisen tekstin lu-
kutaitona” (mts. 99; Geisler 1994). 

Ylijoki (1998) nimittää akateemista asiantuntijaksi oppimista ”identiteet-
tiprojektiksi”, mikä sopii hyvin kuvaamaan yksilön yksilöllistä tiedonraken-
tamista kulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Hän on tutkinut akateemi-
seen heimokulttuuriin liittyvää moniäänisyyttä ja vaihtelevuutta analysoimal-
la, miten tulevat sosiaalipsykologit noviiseina muuntavat omaksumaansa 
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”mallitarinaa” persoonallisissa identiteettiprojekteissaan ja päätynyt totea-
maan: 

”Harrelaista psykologisen avaruuden mallia seuraten voi sanoa että kukaan yk-
sittäinen noviisi ei täysin tai suoraan jäljennä heimonsa mallitarinaa, vaan tulok-
kaiden sisäiset tarinat ovat omaksutun mallitarinan muuntamisen ja muokkaami-
sen tuloksia. Kysymys on kollektiivisen ja yksityisen suhteesta: opiskelijat eivät 
ole vain paikallisen yhteisönsä mallitarinan omaksujia, vaan myös sen muuntajia, 
jotka omia muunnoksiaan julkistaessaan tuottavat lisäksi uusia aineksia kollektii-
viseen mallitarinavarantoon. Toisin sanoen noviisit eivät ole vain akateemisen 
heimokulttuurinsa tuotteita ja sosialisaation kohteita, vaan aktiivisia toimijoita, 
jotka rakentavat oppialaansa oman erityisen suhteen. Siksi saman alan opiskeli-
joiden akateeminen identiteetti saattaa poiketa huomattavastikin” (mts. 186–187). 
 

Koulutuksen ja opettajankoulutuksen vaikuttavuutta tutkineen Niemen (2000) 
mukaan niin opettajien kuin opettajaksi opiskelevienkin on tarkoituksenmu-
kaista tiedostaa, että ”kunkin ammatin kulttuurinen identiteetti muotoutuu 
pitkäaikaisen perinteen, nykytilanteesta nousevien ja tulevaisuutta ennakoivi-
en paineiden muovaamana” (mts. 173). 

 Opettajankoulutusta koskevaa tutkimuskirjallisuutta selatessa toistuu kä-
sitys, että opettajuus asiantuntijuutena − olipa kyse mistä koulutuksen tasosta 
hyvänsä − on jaettua asiantuntijuutta, johon systeemisesti opitaan dialogin 
avulla ja jota onnistuva opettajuus edellyttää. Tähän käsitykseen on kokeneen 
opettajan helppo yhtyä. Aloittelijalle ja noviisille asia näyttäytyy toisin. Siksi 
on tärkeää, että opiskelijat tulevat heti opintojensa alusta saakka tietoiseksi 
teoreettinen ja käytännöllinen tiedon vuorovaikutteisesta suhteesta ja merki-
tyksestä ja siitä, että tämäkään ei riitä asiantuntijuuteen oppimiseen, vaan 
pitää oppia ja rohkaistua itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Tämä on 
konkreettinen pedagoginen haaste opetussuunnitelmalle ja sen toteuttamiselle 
käytännön tasolla. 

Edeltävä teoreettinen pohdiskelu asiantuntijuuteen opettamisesta ja oppi-
misesta voidaan tiivistää Reijo Siltalan (2010) väitöskirjan sanoin:  

”Perinteisesti on ajateltu niin, että koulutusjärjestelmä antaa tiedollisia valmiuk-
sia, joita sitten myöhemmin sovelletaan työelämän innovaatioprosesseissa. Kon-
struktiivisen oppimisteorian ja innovaatioteorian samanaikainen soveltaminen 
koulutuksessa voisi kuitenkin tuottaa toimintamallin, joka tukisi opiskelijan inno-
vaatiotaitojen kehittymistä koulutuksen alkuvaiheista lähtien. Tällöin perinteinen 
kuilu ”teoreettisen opetuksen” ja ”työelämän käytännöllisten vaatimusten” välil-
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tä poistuisi. Opiskelijan ammatillinen kasvu etenisi jo opiskeluaikana pidemmälle 
kuin nykyisin. (mts. 18.) 
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Kuvio 7 Kehittyvä ammattitaito (Siltala, 2010). 

 
Eri tutkijat ovat kysyneet ja löytäneet vastauksia siihen, mikä tekee oppimisesta 

mielekästä? Oppimisen mielekkyys syntyy opiskelijan omasta aktiivisesta ja 
tavoitteellisesta panostuksesta omaan oppimiseensa. Opettaja voi omalla toiminnallaan 
tukea opiskelijaa mielekkään oppimiskokemuksen luomisessa. Aktiivisuutta lisää 
opiskelijan mahdollisuus suunnata oppimisensa omien kiinnostuksen kohteiden 
mukaisesti. Oppimista edistää myös se, että opiskelija pystyy kytkemään opittavan 
aineksen jo olemassa oleviin tietorakenteisiinsa ja hänelle itselleen relevanttiin 
kontekstiin. Opetettavan sisällön oppimisen lisäksi voi esimerkiksi verkko-
opetusympäristössä käytettävien menetelmien käyttö auttaa opiskelijoita saavuttamaan 
muitakin taitoja, kuten metakognitiivisia eli oppimaan oppimisen taitoja.  

Oppimisen mielekkyyteen (meaningful learning, ks. Ausubel, 1968; Jonassen, 1995; 
myös Ruokamo & Pohjolainen, 1999; Nevgi & Tirri, 2003) vaikuttavat opiskelijan 
aktiivisuus, intentionaalisuus ja reflektiivisyys, opetuksen konstruktiivisuus, 
opiskelumenetelmien yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus sekä opittavan aineksen 
tilannesidonnaisuus ja sen siirtovaikutus. Oppimistehtävien sisältöjä suunnitellessaan 
opettajan kannattaa ottaa huomioon, miten voisi samalla toteuttaa mielekästä oppimista. 
Esimerkiksi verkkokeskustelun avulla voidaan edistää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta 
sekä aktiivisuutta ja oppimispäiväkirjan avulla reflektiivisyyttä, aktiivisuutta sekä 

 
 
Kuvio 7. Kehittyvä ammattitaito (Siltala, 2010). 
 
Tavoitteenahan on syväoppiminen pintaoppimisen sijaan ja opiskelijan ym-
märrys teoreettisen tiedon välttämättömyydestä asiantuntijatehtävissä kuten 
opetustyössä. Siltala (2009) on koonnut kehittyvän ammattitaidon elementit 
(kuvio 7) niin, että formaalinen ja pragmaattinen tietämys toimivat sytykkei-
nä yksilön innovatiiviselle toiminnalle.  

Eri tutkijat ovat kysyneet ja löytäneet vastauksia siihen, mikä tekee oppi-
misesta mielekästä? Oppimisen mielekkyys syntyy opiskelijan omasta aktii-
visesta ja tavoitteellisesta panostuksesta omaan oppimiseensa. Opettaja voi 
omalla toiminnallaan tukea opiskelijaa mielekkään oppimiskokemuksen luo-
misessa. Aktiivisuutta lisää opiskelijan mahdollisuus suunnata oppimisensa 
omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Oppimista edistää myös se, että 
opiskelija pystyy kytkemään opittavan aineksen jo olemassa oleviin tietora-
kenteisiinsa ja hänelle itselleen relevanttiin kontekstiin. Opetettavan sisällön 
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oppimisen lisäksi voi esimerkiksi verkko-opetusympäristössä käytettävien 
menetelmien käyttö auttaa opiskelijoita saavuttamaan muitakin taitoja, kuten 
metakognitiivisia eli oppimaan oppimisen taitoja. 

Oppimisen mielekkyyteen (meaningful learning, ks. Ausubel, 1968; Jo-
nassen, 1995; myös Ruokamo & Pohjolainen, 1999; Nevgi & Tirri, 2003) 
vaikuttavat opiskelijan aktiivisuus, intentionaalisuus ja reflektiivisyys, ope-
tuksen konstruktiivisuus, opiskelumenetelmien yhteisöllisyys ja vuorovaikut-
teisuus sekä opittavan aineksen tilannesidonnaisuus ja sen siirtovaikutus. 
Oppimistehtävien sisältöjä suunnitellessaan opettajan kannattaa ottaa huomi-
oon, miten voisi samalla toteuttaa mielekästä oppimista. Esimerkiksi verkko-
keskustelun avulla voidaan edistää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta sekä 
aktiivisuutta ja oppimispäiväkirjan avulla reflektiivisyyttä, aktiivisuutta sekä 
intentionaalisuutta. Nämä vuorostaan tukevat opetettavien sisältöjen omak-
sumista. (Nevgi & Tirri, 2003, 36–37.) 

Jonassenin (1995) mielekkään oppimisen teoria rakentuu mielekkään op-
pimisen ominaisuuksista. Alla olevassa taulukossa kuvataan 11 ominaisuutta, 
jotka ovat keskeisiä motivoivan oppimisympäristön tekijöitä. Mielekkään 
oppimisen ominaisuudet tulevat ideaalitapauksessa esille linjakkaan opetuk-
sen ja ohjauksen (alignment teaching) kvaliteetin osuvuutena (Enwistle 
2002). Tästä näkökulmasta opetuksen ja oppimisen suhdetta voidaan kuvata 
pedagogisena yhtälönä: linjakas opetus luo edellytykset mielekkäälle oppimi-
selle ja mielekäs oppiminen edellyttää linjakkaan opetuksen toteutumista. 

 
Taulukko 3. Mielekkään oppimisen ominaisuudet (Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, 
Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–
27; Nevgi & Tirri 2003.) 
 

Ominaisuudet Kriteerit 
1.  Konstruktiivisuus ja kumulatiivi-

suus 
Oppijat yhdistelevät uutta tietoaaiempaan tietoonsa 

2.  Aktiivisuus ja itseohjautuvuus Oppijat ovat aktiivisia tiedon hankkijoita ja käsitte-
lijöitä 

3.  Yhteistoiminnallisuus ja yhteisöl-
lisyys 

Oppijat työskentelevät yhdessä rakentaen uutta 
tietoa 

4.  Keskustelumuotoisuus ja vuoro-
vaikutteisuus 

Oppijat osallistuvat yhteiseen toimintaan keskuste-
lun avulla 

5.  Kontekstuaalisuus ja situationaa-
lisuus 

Oppijat opiskelevat mahdollisimman autenttisessa 
reaalimaailmaa vastaavassa tilanteessa 
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6.  Siirtovaikutus (transfer) Oppijat pystyvät soveltamaan oppimaansa uusissa 
oppimistilanteissa 

7.  Päämääräsuuntautuneisuus (goal-
oriented) ja tavoitteellisuus (pur-
posive) 

Päämääränä aktiivinen, kognitiivisen tavoitteen 
saavuttaminen. Oppijat voivat itse asettaa omat 
päämääränsä. 

8.  Ohjauksellisuus 
Opettajan, tutorin sekä toisten oppijoiden palaute ja 
tuki edistävät oppimista ja oppijan oman osaamisen 
arviointia. 

9.  Yksilöllisyys Oppimisympäristö ja -tilanne on yksilöllinen ja 
erilainen kaikille oppijoille 

10.  Reflektiivisyys Oppijat tulevat tietoisiksi omista ajattelu- ja oppi-
misprosesseistaan 

11.  Abstraktisuus 
Uusien ideoiden konstruointi tapahtuu abstraktilla 
tasolla, teoreettisten ideoiden kehittely yltää käy-
tännön kokemusta syvemmälle taholle. 

 
Ammatillisen koulutuksen puolella 2000-luvun vaihteen opetussuunnitelma-
uudistuksessa otettiin käyttöön käsite työssä oppiminen, jolla tarkoitetaan 
opiskelijan praktista oppimisympäristöä. Samasta on kyse myös yleissivistä-
vässä koulutuksessa: kun opiskelijat osallistuvat opetusharjoitteluun, he ovat 
käytännön työssä oppimassa opetuksen praktiikkaa. Eri tutkimusten (esim. 
Väisänen 2002) ja tämänkin tutkimuksen aineiston mukaan opiskelijat pitävät 
mielekkäänä juuri työssä oppimisen eli opetusharjoittelujen jaksoja verrattu-
na teoreettisiin opintoihin. Nevgin ja Tirrin (2003, 36–37) mukaan opetus-
suunnitelman kehittämistä työssä oppimisen prosessina kuvaavatkin hyvin 
Wengerin (1998, 5) oppimisen eri ulottuvuudet: oppiminen yhteisöön kuulu-
misena, oppiminen kokemuksena ja merkityksenantona, oppiminen käytän-
töinä ja oppiminen identiteettityönä. Parhaimmillaan yhteinen opetussuunni-
telmatyö ja työssä oppimisen prosessi synnyttävät uudenlaisen kollaboratiivi-
sen yhteistyön työkulttuurin (Hargreaves1994), joka on edellytys opettajan 
työssä kaikilla koulutuksen asteilla.  

 
4.3 Yliopisto-ohjaus pedagogisena toimintana 

Opettajankoulutus tulisi nähdä pedagogisena prosessina, jossa keskeisinä lähtö-
kohtina ovat tulevien opettajien kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja uudistavan 
oppimisen edellytysten luominen (Väisänen, 2002, 132). 
 

Pertti Väisänen (2002, 132–145) on perehtynyt yliopisto-ohjaukseen pedago-
gisena toimintana muun muassa tutkimalla opetusharjoittelun ohjauksen 
”retoriikkaa ja todellisuutta”. Kyseisessä tutkimuksessaan hän on keskittynyt 
luokanopettajankoulutuksen eri osapuolten, opiskelijoiden ja opettajankoulut-
tajien käsityksiin ohjauksesta. Tutkimuksiinsa nojaten hän sanoo, että  
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opettajankoulutus tulisi nähdä pedagogisena prosessina, jossa keskeisinä lähtö-
kohtina ovat tulevien opettajien kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja uudistavan 
oppimisen edellytysten luominen. Tämä näkökulma tulisi ottaa huomion opetta-
jankoulutuksen ohjauksessa, koska ohjaussuhteet ovat tärkeitä ammattikäytäntei-
den muovaajia. Ohjaajat toimivat muun muassa opetuksen malleina, ohjeiden ja 
neuvojen antajina sekä tukea antavina ammatillisen kasvun edistäjinä. Parhaim-
millaan ohjaussuhteet voivat olla sekä ohjaajan että ohjattavan vastavuoroisen 
ammatillisen kasvun lähteitä. Ohjauksen ideaalina on tällöin dialogi, tasavertai-
nen vuoropuhelu. Dialogiin pyrkivät ohjaajat käyttävät kollaboratiivista, yhteis-
toiminnallista ohjaustyyliä, ja he yhdistävät tuen ja haasteen tavalla, joka valtaut-
taa ohjattavat sitoutumaan opettamaan oppimisen prosessiin kriittis-reflektiivi-
senä toimintana (mts. 132). 
 

Anna-Raija Nummenmaa ja Tiina Soini (2008, 49) määrittelevät akateemisen 
ohjauksen ammatilliseksi työsuhteeksi, joka voidaan vahvistaa psykologisella 
ohjaussopimuksella. Heidän mukaan ohjaus on vuorovaikutusprosessi, jossa 
ohjaajan ja opiskelijan erilaiset käsitykset tutkimuksesta, ohjauksesta ja op-
pimisesta kohtaavat. 

Ohjauksen käsitettä käytetään monin tavoin eri yhteyksissä. Tässä tutki-
muksessa ohjauksella tarkoitetaan yliopisto-ohjausta eli akateemista ohjausta, 
joka on pedagogista tavoitteellista toimintaa ja joka on vuorovaikutteinen, 
emergenttinen29 prosessi ohjaajan ja opiskelijan välillä. Tutkimuksen ohjaus-
alueita ovat opetusharjoittelun, reflektion ja tutkimuksen ohjaukset, joiden 
symbolista ja toiminnallista yhteensopivuutta ammatillisen kasvun kannalta 
tarkastellaan niiden relevanssin ja kvaliteetin osuvuutena. Seuraavissa alalu-
vuissa luodaan katsaus ohjauksen käsitteeseen, käytänteisiin, tavoitteisiin ja 
ohjaussuhteeseen kolmen suomalaista yliopisto-ohjausta käsittelevän, Väisä-
sen (2002), Nummenmaan ym. (2008) ja Lena Levanderin (2007) tutkimuk-
sen pohjalta. Väisänen on tutkinut luokanopettajakoulutuksen ohjausta Joen-
suun yliopistossa, Nummenmaa ym. jatkotutkintokoulutuksen ohjausta Tam-
pereen yliopistossa ja Levander reflektiota yliopisto-opettajan työssä Helsin-
gin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisessä tiedekunnassa. Kaikkien mai-
nittujen tutkimusten lähtökohdat ovat akateemisessa koulutusprosessitutki-
muksessa ja yleisessä pedagogisessa ohjaustutkimuksessa, joten tutkimukset 

                                                             
 

29  emergenssi = fil. uudenlaisen kvaliteetin syntyminen aikaisemmista, Nykysuomen sivistys-
sanakirja (1975) 
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sopivat hyvin myös aineenopettajan koulutuksen ohjauksen tarkastelemiseen. 
Aineenopettajankoulutusta koskevia vastaavia pedagogista ohjausta koskevia 
tutkimuksia ei ole. 

 
4.3.1 Ohjaus käsitteenä, käytänteinä ja tavoitteina 

Mitä tutkijat tarkoittavat akateemisella ohjauksella ja millaisena toimintana 
se näkyy koulutuksen arjessa? Nummenmaan ja Soinin (2008) määrittelemä-
nä akateeminen ohjaus on yliopistossa annettavaa ohjausta, joka tähtää ohjat-
tavan tieteellisen sivistyksen ja tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Se pyrkii 
myös edistämään ohjattavassa tieteelliseen ajatteluun perustuvaa yleisempää 
ammatillista asiantuntijuutta. Ohjaus suuntautuu yhtäältä yliopiston omiin 
koulutuksellisiin tavoitteisiin ja toisaalta ohjattavien omien kehityspyrkimys-
ten edistämiseen ja tukemiseen sekä autonomisen, kriittisen ja rakentavan 
tieteellisen ajattelun kannustamiseen (mts. 49). Järjestelmätasolla opetus-
suunnitelma on ohjauksen kehittämisen väline, joka konkretisoi opetuksen ja 
ohjauksen käytänteitä (mts. 50). 

Tutkijat toteavat opiskelijoiden liittävän ohjauksen useimmiten henkilö-
kohtaiseen ohjauskeskusteluun ohjaajan kanssa. Todellisuudessa ohjauksen 
toimintakenttinä ja näyttämöinä ovat opiskelijan erilaiset formaalit toimin-
taympäristöt, kuten tutkijaseminaarit ja opetustilanteet, ja informaalit toimin-
taympäristöt, kuten kahvilat ja käytäväkeskustelut. Ohjausta antavat siis vi-
ralliset ja epäviralliset toimijat, joten rajanveto on usein epäselvää. Virallinen 
ohjaus vahvistetaan yleensä muodollisena ohjaussuhteena opiskelijastatuksen 
mukaan. Epävirallinen ohjaus tarkoittaa yleensä opiskelijoiden keskinäisiä 
keskusteluja, joka jossakin tilanteessa hyvinkin laajamittaisena syntyy vas-
taamaan tarpeeseen, johon virallinen ohjaus ei ole pystynyt vastaamaan. 
(Nummenmaa & Soinin 2002, 50 mukaan Moitus, Huttu, Isohanni, Lerkka-
nen, Mielityinen, Talvi, Uusi-Rauva & Vuorinen 2001). Tämän tutkimuksen 
laadullisessa aineistossa kommentoidaan runsaasti formaalia ohjausta, mutta 
tuodaan esille myös informaalin ohjauksen ulottuvuus ja merkitys. (mts. 50–
51.) 

Nummenmaa ja Soini (2008) toteavat edelleen, että esimerkiksi tohtori-
koulutuksen yhteydessä puhuttaessa ohjauksesta, ohjaus yhdistetään ylei-
simmin väitöskirjan ohjaukseen (mts. 50) tai ohjaus ymmärretään usein vain 
neuvojen antamisena, mikä tarkoittaa ”kysymys-vastaus -vuorovaikutusta” ja 
on usein aloittelevan ohjaajan tapa ohjata (mts. 61). Väitöstutkimus – kuten 
aineenopettajankoulutuksen aineopintotasoinen tutkimuskin – on eräänlainen 
tuote ja ohjauksen ulkoinen kiintopiste, jonka institutionaalisesti muotoutu-
neet kriteerit voidaan konkreettisesti osoittaa ohjattavalle. Siksi se, miten 
”tuote” määritellään ja millaisena tieteellinen tutkimusprosessi ymmärretään, 
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vaikuttaa oleellisella tavalla ohjaukseen. (mts. 50.) Tutkimuksen aineiston 
mukaan myös aineenopettajankoulutuksen keskeisenä ongelmana on, että 
kasvatustieteenalan tutkimus realisoituu ja tulkitaan niin kirjoitetussa kuin 
toteutuvassa opetussuunnitelmassa ennemminkin muista pedagogisista opin-
noista erilliseksi ”pedagogiseksi tuotteeksi” kuin että se olisi osa teoreettisen 
ja pragmaattisen ammatillisen kasvun prosessia, joka jatkuu ja aktivoituu 
uudelleen ja uudelleen opettajan työssä muuttuvien kontekstien ja situaatioi-
den käynnistämänä. 

Nummenmaan ja Soinin (2008) tutkimuksessa koulutusprosessien tuote-
prosessi näkökulmaa sovellettiin ohjaustoimintaa laajemmin koko opiskelu-
prosessiin ja selvitettiin opiskelijoiden (N=176) tohtorikoulutukselle asetta-
mia tavoitteita ja orientaatioita tutkimusprosessiin. Tutkimustuloksista ilme-
ni, että opiskelijaorientaatiot muodostivat kolme ryhmää: produktio-orientoi-
tuneet (22 %), prosessiorientoituneet (41 %) sekä produkti- ja prosessiorien-
toituneet (37 %). Produktiorientoituneet opiskelijat korostivat tutkinnon it-
seisarvoa ja tohtorin arvoa tai muuta välineellistä ”kauppatavaraa”, kuten 
esimerkiksi ”muodollisen akateemisen pätevyyden saavuttamista sekä uskot-
tavan julkaisuluettelon kasvattamista”. Prosessiorientoineet opiskelijat puo-
lestaan korostivat väitöstutkimuksen merkitsevän oman osaamisen kehittä-
mistä ja itsensä toteuttamista (mts. 51–52). Innovaatioteoreettisesti katsottuna 
tutkimuksen intressinä on ollut tutkia ennakkoasenteiden kautta tohtorikoulu-
tuksen opetussuunnitelman symbolista yhteensopivuutta ja sen relevanssia 
tutkijaprofession kasvun kannalta. Tutkimusorientoitumista tarkastellaan 
samaan tapaan myös tässä tutkimuksessa, kuitenkin niin, että aineenopetta-
jaksi kouluttautuvat arvioivat toteutunutta pedagogista opetustussuunnitelmaa 
jälkikäteen kokemustensa kautta. 

Ohjaus yleiskäsitteenä ei ole ongelmaton, eikä sitä voida myöskään kai-
kilta osin soveltaa sellaisenaan opetusharjoitteluun, toteaa luokanopettajien 
ohjausta tutkinut Väisänen (2002, 134). Ohjausta ei yksikäsitteisenä ole ole-
massa, vaan se merkitsee eri asioita eri tilanteissa. Ohjauksen tehtävänä voi 
olla sosiaalistaminen, opettaminen, valmennus, ohjaus, neuvojen antaminen, 
kannustaminen, innostaminen, haastaminen ja tutkimaan saattaminen, rooli-
mallin antaminen, tukeminen ja auttaminen (Väisänen 2008, 135; vrt. Fuller-
ton 1998, 6). Väisänen (mts. 134) pitäytyy määrittelemään ohjausta klassises-
ti:  

Ohjaus on perinteisesti määritelty vuorovaikutussuhteeksi, joka on vapaaehtoi-
nen, dynaaminen, pitkäkestoinen, intensiivinen ja tukea antava. Tätä suhdetta 
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luonnehtivat lisäksi luottamus, ystävyys, vastavuoroisuus ja kunnioitus (Colwell 
1998; Fullerton 1998). Ohjauksessa kokeneempi henkilö ohjaa vasta-alkajan 
ammatillista kehitystä. Ohjauksen tehtäviä toteutetaan ohjaajan ja ohjattavan vä-
lisen vuorovaikutussuhteen piirissä jatkuvana, huolehtivana ja epämuodollisena 
toimintana (Anderson & Shannon 1988, 40.) 
 

Väisäsen mukaan opetusharjoittelun ohjaus poikkeaa kuitenkin yleisestä 
tavasta määritellä ohjausta instrumentaalisen luonteensa vuoksi (vrt. Colwell 
1988). Nimittäin opetusharjoittelussa ohjaussuhde ei ole opiskelijalle vapaa-
ehtoinen, vaan osa koulutusta, jolla pyritään varmistamaan opetussuunnitel-
man tavoitteiden mukainen ammatillinen kompetenssi (mts. 134). Tämä pätee 
opetusharjoittelun osalta kaikessa muussakin opettajankoulutuksen ohjaus-
toiminnassa: koulutettava sitoutuu pedagogisten opintojen tutkintovaatimus-
ten mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen, myös tutkimuksen ohjaukseen ja 
reflektion ohjaukseen, saavuttaakseen koulutuksessa tavoiteltavan ammatilli-
sen kompetenssin tason. 

Tämän tutkimuksen aineisto käsittää myös tieteenalaryhmien (HUM ja 
MALU) reflektion ohjaukseen liittyvän palauteaineiston. Reflektion ohjauk-
sen menetelmänä oli portfoliotyöskentely, jossa tutkimuksen tulosten mukaan 
epäonnistuttiin. Portfolion oli tarkoitus toimia reflektiopäiväkirjan tapaan, 
mutta ohjauksen käytäntö koettiin epäselvänä ja kirjavana, ja esimerkiksi 
portfolion kirjoittaminen arvioitiin yleisesti ottaen ”työlääksi, turhaksi ja 
merkityksettömäksi” opettajuuteen oppimisen kannalta. Vain jotkut opiskeli-
jat ovat kokeneet toteutuneen refleksiivisen toimintatavan positiivisena asian-
tuntijuuteen kehittymistään ja reflektio-ohjauksen merkitystä arvioidessaan. 
Akateemista reflektiota tutkinut Lena Levander (2007, 452–467) on ”itse 
pitänyt säännöllisesti reflektiopäiväkirjaa jo usean vuoden ajan” toimiessaan 
maa- ja metsätalouden tiedekunnassa opetuksen eri kehittämishankkeissa, 
vaikka ”joskus tuntuu vaivalloiselta ja vaativalta kirjoittaa”, kuten hän artik-
kelissaan toteaa. Hän sanoo, että ”kirjoittamisen ja reflektoinnin tulee palvel-
la sen hetkistä tarvetta ja omaa asiantuntijatyötä” ja että ”päiväkirjani sisältä-
vät muistettavaa, kokemuksia, tapahtumia ja arvioita − siis reflektion eri 
tasoja”. ”Kokemukseni ovat erittäin positiivisia” (mts. 465). Levanderin 
mukaan ”kirjoittaminen lyhyessä ajassa ilman ohjeita ja systemaattista ete-
nemistä ei tuota arvioivaa eikä kriittistä reflektioprosessia. Arvioiva ja kriitti-
nen reflektiivinen kirjoittaminen on vaativampaa ja pitemmän aikajakson 
työskentelyn tulos kuin kuvaileva kirjoittaminen” (mts. 461).  

Levanderin mukaan – vaikka reflektio on keskeinen käsite oppimiseen, 
opettamiseen ja ammatissa kehittymiseen liittyvässä toiminnassa – sen mää-
ritteleminen on ongelmallista käsitteen monitasoisuuden vuoksi. Käsitteenä 
reflektio on keskeinen käsite oppimiseen, opettamiseen ja ammatissa kehit-
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tymiseen liittyvässä toiminnassa. Reflektiokäsitteen määrittely on monitahoi-
suuden, moni-ilmeisyyden ja monitasoisuuden vuoksi vaikeaa. Reflektiosta, 
reflektiivisestä ajattelusta tai reflektiivisestä toimintatavasta voidaan puhua 
useasta eri näkökulmasta: esimerkiksi oppimisen ja opiskelun, kokemuksesta 
oppimisen, ammatillisen identiteetin kehittymisen, omien uskomusten ja ole-
tusten tutkimisen ja niiden muuttamisen tai valtaan ja sen jakaantumiseen liit-
tyvien kysymysten näkökulmista. Reflektion käsite on käytössä usealla tie-
teenalalla, esimerkiksi kasvatustieteessä, psykologiassa, filosofiassa ja sosio-
logiassa, mikä tekee haastavaksi reflektioon liittyvän kirjallisuuden tutkimi-
sen (Moon 1999a). Kirjallisuudessa kuitenkin viitataan lähes poikkeuksetta 
siihen, että reflektion määritelmä on peräisin John Deweyltä (Brockbank & 
MeGill 1998; Brookfield 1995; Mezirow 1991,1998; Moon 1999a ja b). Jen-
nifer Moonin (1999a) mukaan kasvatusfilosofi John Dewey kirjoitti 1920-
luvulla muun muassa ihmettelyn ja reflektion tärkeydestä ja Jürgen Habermas 
Habermas tarkasteli reflektiota oppimisen kannalta keskeistä elementtiä, 
tiedon muodostumista. Donald Schön puolestaan tutki 1980-luvulla asiantun-
tijan reflektiivistä toimintatapaa ja toiminnassa tietämistä. Tätä toimintatapaa 
asiantuntija käyttää sekä intuitiivisesti että tarkoituksellisesti esimerkiksi 
ongelmatilanteita ratkaistessaan. (mts. 453.) 

Kysymykseen, miksi reflektiivistä toimintatapaa korostetaan oppimisessa 
ja asiantuntijan työtapana, Levander toteaa kaksi syytä: Ensiksikin konstruk-
tiivinen oppimisnäkemys painottaa oppimisen prosessiluonteisuutta, tiedon 
yhteistoiminnallista rakentamista, itseohjautuvuutta, kokemuksesta oppimista 
ja tunteiden huomioimista. Reflektion käyttäminen oppimista syventävänä 
menetelmänä on linjassa konstruktiivisen oppimisnäkemyksen kanssa. Ref-
lektion tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden tiedon omakohtainen ymmär-
täminen, merkitysten havaitseminen, kokemusten ja oman toiminnan käsit-
teellistäminen tai omien perusperiaatteiden ja käsitysten tarkistaminen. Kaik-
kia näitä yhdistää ydintavoite: oppiminen. Oppimisen tutkimus on osoittanut 
sen, että ihminen ei opi ymmärtämään omakohtaisesti, jos hän osallistuu 
passiivisesti tiedon siirto -menetelmällä toteutettuun opetukseen tai koulutuk-
seen. Tuloksena on korkeintaan pinta- ja ulkoa oppimista. Sen sijaan oman 
aktiivisen ajattelu- ja muokkausprosessin kautta uudet asiat tulevat osaksi 
omaa tietämystä ja ymmärrystä. Reflektio on tärkeä elementti oppimisproses-
sissa. Se on oppimisen työkaluja ajattelun väline, oli sitten kyse työkokemuk-
sista oppimisesta, sisältöjen oppimisesta tai asiantuntijana kehittymisestä. 
Käsitykset siitä, mitä laadukas oppiminen ja opetus ovat, ovat muuttuneet sitä 



Teoreettinen viitekehys 73 

 

mukaa kuin olemme saaneet enemmän tietoa oppimisesta. Tästä on edelleen 
seurannut se, että opettajien pitää mukauttaa opetusmenetelmiään, niin että ne 
tukevat ymmärrystä etsivää ja syväsuuntautunutta opiskelua. Ja toiseksi työs-
sä oppimisen merkityksen kasvaminen yhtenä elinikäisen oppimisen periaat-
teena on edellyttänyt uusia välineitä jäsentää ja käsitteellistää kokemusta. 
Donald Schönin tutkimukset asiantuntijan toimintatavoista osoittavat, että 
asiantuntija käyttää hyväksi toiminnassaan intuitiivista käyttöteoriaa ja että 
hänen toimintatapaansa liittyy keskeisesti reflektiivinen ajattelu (Schön 1983; 
1987). Asiantuntijan käyttöteoria kehittyy hänen kokemustensa ja arvojensa 
sekä muilta saatujen toimintamallien dynaamisessa vuorovaikutusprosessissa. 
Reflektiivinen asiantuntija tarkkailee omaa toimintaansa sekä toiminnan 
aikana että sen jälkeen (reflection-in-action ja reflection-on-action) ja pystyy 
siksi kehittämään ja muuttamaan toimintaansa tarkoituksenmukaisemmaksi. 
Toinen reflektiiviseen toimintatapaan huomiota kiinnittävä teoriatausta liittyy 
kokemukselliseen oppimiseen (experiential learning). Kokemuksellisen op-
pimisen yksi keskeinen periaate ja prosessin vaihe on kokemuksen käsitteel-
listäminen reflektion avulla. Kokemuksellisen oppimisen prosessia on sovel-
lettu paljon aikuisten kouluttamisessa, kuten Kolb (1984) on tutkimuksissaan 
osoittanut (mts.453–454).  

Levander (2007) on koonnut eri tutkijoiden näkemyksiä reflektion yti-
mestä: Arkikielessä reflektiolla voidaan tarkoittaa sisäistä puhetta, itsetutkis-
kelua tai ajattelua, mutta kaikki ajattelu ei ole kuitenkaan reflektiota (Ojanen 
2000). Reflektio voi olla toimintaa, menetelmä ja prosessi, tai se voi olla 
väline ja tulos. Yleensä reflektio kuvataan toimintana, jossa reflektoija tietoi-
sesti käsitteellistää kokemustaan ja toimintaperiaatteitaan, ja tuloksena on 
muuttunut käsitys ja laadullisesti erilainen ymmärrys asiasta (Brockbank & 
McGill 1998). Yksinkertaisimmillaan reflektio voi tarkoittaa yksilön sisäistä 
dialogia ja itsetutkiskelua tai dialogia toisen kanssa, ja tyypillisimmillään se 
on oppimisen ja kokemuksen arvioivaa työstämistä kirjoittamalla. Anne 
Brockbank ja Ian McGill (1998) sekä John Biggs (1999) korostavat reflektio-
prosessin yhteisöllisyyttä. Ääneen pohtiminen toisten kanssa auttaa jäsentä-
mään omia ajatuksia tehokkaasti. Esimerkkinä portfoliotyöskentelyssä ver-
taisryhmä, ohjaaja ja tuutori ovat osoittautuneet tärkeiksi reflektion aktivoi-
misessa. Stephen Kemmisin (1985) mukaan yhteiskunnallisesta näkökulmas-
ta katsottuna reflektio on arvosidonnaista ja liittyy aina johonkin historialli-
sesti olemassa olevaan kontekstiin. Sosiaaliset, inhimilliset ja poliittiset nä-
kökulmat korostuvat. Reflektion tuotteena on tietoinen ja sitoutunut toiminta, 
joka on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä. (mts. 455–456). 

Eräs ammatillisen kehittymisen tärkeimpiä välineitä on reflektiivinen 
toimintatapa (mts. 452). Koska tässä tutkimuksessa tutkitaan aineenopetta-
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jaksi kouluttautuvien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestä noviisista 
pedagogiseksi asiantuntijaksi, tarkastellaan vielä analyyttisesti, mitä reflektio 
tarkoittaa asiantuntijan toimintatapana. Levander näkee reflektiivisen toimin-
tatavan kahtena ulottuvuutena: 

Ensinnäkin, asiantuntija voi työssään tietoisesti pysähtyä pohtimaan, mi-
ten hän työskentelee, millaista tietoa hän käyttää ja voisiko hän tehdä asioita 
paremmin tai eri tavalla. Hän voi myös jälkikäteen arvioida tilannettaan. 
Tällöin on kyse toiminnan aikaisesta (reflection-in-action) tai jälkeisestä 
reflektiosta (reflection-on-action) (Schön 1987). Cowan on (1998) lisännyt 
näihin vielä kolmannen reflektiotyypin eli valmistautumisen tulevaan (reflec-
tion-for-action). Oman toiminnan tietoinen tarkkailu saa tarkkailijan parem-
min tietoiseksi omasta toimintateoriastaan, mikä on edellytys toiminnan 
muuttamiselle. Toiseksi, asiantuntija voi kehittää itseään tietoisesti ja tavoit-
teellisesti pitkän ajan kuluessa reflektioprosessin avulla. Tämä edellyttää 
jatkuvaa tutkivaa otetta, säännöllistä kokemuspäiväkirjan pitoa ja muiden 
omaa toimintaa kehittävien tehtävien tekemistä (esimerkiksi portfolion työs-
täminen, työnohjaus, mentorointi tai opetuskokeilut). 

 

reflektio

toiminnan aikainen, tilanteessa tapahtuva ajattelu

harkittu, tavoitteellinen ja pitkäaikainen työskentely
 

 
Kuvio 8. Reflektiivisen toimintatavan kaksi ulottuvuutta (mts. 458). 
 
Levanderille (2007) on muodostunut kokemusten kautta käsitys, että reflektio 
tapahtuu ainakin kolmella tasolla, joista kukin tuottaa laadullisesti erilaista 
tieto reflektoivalle henkilölle. Itsereflektion lisäksi tarvitaan yhteisöllistä 
reflektointia: 
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reflektio

analyyttinen

kriittinen

arvioiva

Mitä tapahtui?

Miten kokemukset ja niiden merkitys
ovat suhteessa perusperiaatteisiini?

Mitä kokemus tai uudet ideat
minulle merkitsevät?

 
 
Kuvio 9. Jäsennys reflektioulottuvuuksien tasoista. (mts. 460). 
 
Levander ohjaa tulkitsemaan reflektiolaatikoita seuraavasti:  

 
Analyyttinen reflektio: 

Analyyttinen ja kuvaileva kirjoittaminen jäsentää kokemusta. Reflektoija 
muistelee, palauttaa mieleensä ja kuvailee. Työstäminen jäsentää omaa tietoa 
ja lisää teknistä tietoa esimerkiksi opetusmenetelmistä sekä mahdollisesti 
lisää varmuutta kokeilla uutta, esimerkiksi uusia opetusmenetelmiä. Tämän 
tason reflektio ei vielä kuvaa, mitä henkilö ajattelee oppimisesta tai opettami-
sesta tai kuinka hänen ymmärryksensä on muuttunut esimerkiksi koulutuksen 
aikana. 

 
Arvioiva reflektio: 

Arvioivan reflektion aikana henkilö pohtii oman toimintansa tai tietojensa 
tarkoituksenmukaisuutta. Hän liittää uutta ainesta vanhaan ja etsii yhteyksiä 
uuden ja vanhan tiedon välillä. Arvioiva reflektio tuottaa ymmärrystä. Se on 
enemmän kuin tietoa esimerkiksi opetusmenetelmistä. Se on ymmärrystä 
siitä, miten menetelmiä sovelletaan suhteessa oppimisen tavoitteisiin. 

Arvioiva reflektio tuottaa laadullisesti uudenlaista toimintaa, sillä kirjoit-
taja on tietoisesti arvioinut toimintaansa. Henkilö ei vain lisää uusia mene-
telmiä mekaanisesti repertuaariin vaan on myös ymmärtänyt, kuinka tavoit-
teet ja tilanteet edellyttävät erilaisia lähestymistapoja. 

 
Kriittinen reflektio:  

Henkilön pitää uskaltaa tulla tietoiseksi omista perusperiaatteistaan ja toimin-
tatavoistaan. Hän tarkastelee avoimesti ja rehellisesti omia perusperiaattei-
taan ja uskomuksiaan ja arvio, kuinka ne vaikuttavat hänen toimintaansa. Hän 
on valmis tarkistamaan periaatteitaan ja myös arvioimaan, mitä vaikutuksia 
omalla toiminnalla on ympäristöön. (mts. 460–461.) 
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Reflektion eri tasot tuottavat siis erilaista tietoa. Levander on konstruoinut 
alla olevaan kuvioon, minkälaista tietoa reflektio tuottaa. Hän toteaa yhtäläi-
syyksiä Habermasin tiedon intresseihin (vrt. Habermas 1987). 

 
Analyyttinen 
reflektio → 

henkilö kuvailee ja muistelee 
tapahtunutta → 

tekninen tieto lisääntyy 

Arvioiva 
reflektio → 

henkilö arvioi kokemuksen 
/oppimisen merkitystä → 

käytännön toimintaa 
uusivaa tietoa, perustel-
tua tietoa 

Kriittinen 
reflektio → 

henkilö arvioi tapahtuneen 
merkitystä suhteessa johon-
kin omaan perusperiaattee-
seen → 

tuleminen tietoiseksi 
omista perusperiaatteis-
ta ja mahdollinen muu-
tos 

 
Kuvio 10. Reflektion eri tasot ja reflektion avulla syntynyt tieto (Levander 2007, 
461). 
 
Tutkimuskirjallisuuteen (Walker 1985; Moon 1999a ja b; Schön 1987) ja 
omiin reflektionohjauskokemuksiin nojaten Levanderin mukaan (2007) ”ref-
lektiivisen työskentelyn tärkeimmät välineet ovat puhe ja kirjoittaminen eri 
muodoissaan eli toisin sanoen ajattelun kiteyttäminen visualisoimalla tai 
verbalisoimalla” (mts. 461). Hänen mukaan luonteva tapa reflektoida on 
keskustella kollegojen kanssa kasvokkain tai asiantuntijaverkossa tai selkeyt-
tää omaa toimintaansa kirjoittamalla, koska ”kirjoittaminen tarjoaa eräänlai-
sen objektiivisen linssin kokemuksen tarkasteluun”, mikä puolestaan tarjoaa 
mahdollisuuden palata koettuun heti tai myöhemmin. (mts. 461): 

Koulutuksen yhteydessä pelkkä kehotus reflektoida ei riitä, sillä merkityksellinen 
reflektio tarvitsee tuekseen ohjausta. Tajunnan virta ja vapaa assosiaatio voivat 
sysätä reflektion liikkeelle, mutta ne eivät ole riittäviä omien perusperiaatteiden 
kriittiseen arviointiin. Oman toiminnan arviointi vaatii aikaa. Pedagoginen tietoi-
suus omasta opettajuudesta on sekä arvioivan että kriittisen reflektion tulos. Anne 
Brockbankin ja lan McGiffin mukaan onnistuneen reflektion edellytys koulutusti-
lanteessa on ajan lisäksi mahdollisuus aitoon dialogiin (Brockbank & McGill 
1998). Opettaja tai kouluttaja luo edellytykset reflektoivalle työskentelylle ja toi-
mii ohjaajana. Muut koulutukseen osallistujat toimivat tärkeinä keskustelukump-
paneina ja kysymysten esittäjinä. (mts. 462–463). 
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Tutkimuksen aineistosta nousee esille edellä mainittuja reflektionohjaukseen 
liittyviä opiskelijoiden näkemyksiä: osa toivoo pedagogisesti ohjattua portfo-
liotyöskentelyä omaa oppimistaan silmällä pitäen, osalle riittäisi tajunnanvir-
tamenetelmä ja vapaa assosiaatio – ”jos on pakko kirjoittaa”. Opettajan kou-
lutuksen tavoitteena on ohjata oman opettajuuden pedagogiseen tietoisuuteen. 
Pedagoginen tietoisuus syntyy arvioivan ja kriittisen refektion tuloksena 
sosiaalisen systeemin vuorovaikutuksessa myös Levanderin kokemustiedon 
mukaan; juuri sosiaalisen systeeemin merkitystä innovaation omaksumisessa 
ja yleensäkin oppimisessa painottavat myös tämän tutkimuksen keskeiset 
tutkimuskirjallisuusasiantuntijat, Rogers (2003) ja Ramsden (2007). Seuraa-
vassa alaluvussa tarkastellaan vielä lähemmin pedagogisen tietoisuuden syn-
tymistä ohjaussuhteena. 

 
4.3.2 Ohjaus suhteena 

… paradoksi joka Campus Conexus -hankkeeseen30 liittyy on se, että yliopisto ins-
tituutiona on siinä mielessä ongelmallinen, että meille on vaikeata reflektoida it-
seämme. Me pääsemme soluun tai yhteiskuntaan tai metsään vaikka kuinka syväl-
le, mutta itseemme meidän on hyvin vaikea katsoa. Meille peili on jotenkin hanka-
la työväline (Melin, 2010). 
 

Ohjaussuhteessa on aina kaksi osapuolta. Väisänen (2008) tarkastelee ohjaus-
suhdetta perinteisesti ymmärrettynä kehittävänä ja kehittyvänä suhteena. Hän 
sanoo, että ”ohjaajat ja opettajaksi opiskelevat tuovat mukanaan yhteiseen 
yritykseensä monia yksilöllisiä uskomuksia, suhtautumistapoja ja huolia. 
Tällaiset konstruktiot merkitsevät sekä ohjaajan että opiskelijan kannalta, että 
ohjaussuhteet ovat äärimmäisen monimutkaisia” (mts. 135). Jos ymmärräm-
me Hawkeyn (1997) mukaan tulevan opettajan ammatillisen kehityksen opet-
tamaan oppimisen prosessina, määrittyy ohjaus opetus-oppimistilanteena, 
jossa opiskelija ohjauskokemusten ansiosta muuttuu sekä kognitiivisella, af-
fektiivisella että sosiaalisella alueella (mts. 135). Tällä tutkijat viittaavat 
emergenssiin, uuden syntymiseen. Väisänen tulkitsee kognitiivisen, affektii-
visen ja sosiaalisen oppimisen alueet tasoiksi, joilla kaikilla tasoilla ohjaaja 
joutuu toimimaan. Mitä enemmän ollaan tekemisissä affektiivisella ja ihmis-
suhdealueella, sitä syvällisemmäksi ohjaussuhde muodostuu ja sitä enemmän 
ohjaajalta vaaditaan ihmissuhdetaitoja. 

Ohjaussuhdetta voidaan tarkastella esimerkiksi erilaisten vaiheiden kautta 
kehittyvänä toimintana, jossa ohjaajan roolit vaihtelevat ohjaussuhteen ede-

                                                             
 

30  Campus Conexus – Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen. 2009. Tampereen 
yliopiston opettajankoulutuslaitos. 
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tessä tai opiskelijan kehittyessä (Väisänen 2008, 135 Furlong & Maynardin 
1995, McJunkinin ym. 1998 ja McNally & Martinin 1997 mukaan). McJun-
kin ym. (1998) ovat luokitelleet kolme ohjauksen tyyliä: epäsuora eli ohjeista 
pidättyvä, suoria ohjeita antava ja yhteistoiminnallinen tyyli. Yhteistoimin-
nallinen tyyli korostaa kumppanuutta ongelmanratkaisussa. Ajatuksia ja nä-
kemyksiä vaihdetaan kollegoiden kesken ja päätökset perustuvat yhteiseen 
sopimukseen (mts. 135–136).  

Yhteistä sopimusta ohjaustoiminnan onnistumisen takaamiseksi korosta-
vat myös Nummenmaa ja Soini (2008, 53–58). Ohjaajan ja opiskelijan ohja-
ussuhteen laatua on jäsennetty esimerkiksi roolisuhteena, valtasuhteena sekä 
ohjaussuhteessa ilmenevien ongelmien ja hyvän ohjaussuhteen kautta (esim. 
Delamont ym. 1997 ja Saarinen 2003). Ammatillinen ohjaussuhde on erityi-
nen ammatillinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on edistää akateemisen 
koulutettavan tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittymistä. (mts. 2008, 53.) 
Ammatilliselta ohjaussuhteelta edellytetään Peavya (1997) siteeraten samoja 
perusedellytyksiä kuin hyvältä ohjaussuhteelta muutoinkin eli sitoutumista 
yhteistyösuhteeseen, toisen osapuolen kunnioittamista, asiakeskeisyyttä, aitoa 
kiinnostuneisuutta, tasa-arvoisuutta ja ymmärtävää vuorovaikutusta. (Num-
menmaa & Soini 54.) 

Koska opiskelijalla on oikeus odottaa ohjaussuhteeen tukevan aidosti aka-
teemista opiskelua, Nummenmaa ja Soini (2008) sekä Lindblom-Ylänne ja 
Wager (2003) ehdottavat ohjaajan ja ohjattavan yhteistyön varmistamiseksi 
kirjallista sopimusta, jossa on ”kaksi erilaista ulottuvuutta”, ’juridinen’ ja 
’psykologinen’. (mts. 54.) – ”Psykologinen” ohjaussopimus operatiivisena 
ohjausprosessin suunnitelmatekstinä puoltaa paikkaansa molemminpuoliseksi 
prosessin sujumiseksi, mutta ehdotettu juridinen ohjaussopimus ei olisi legi-
tiimi. – Nummenmaa ja Soini kuvaavat psykologinen sopimukseen nivoutu-
via odotuksia ja sitoutumista Delamontin ym. (1997) mukaillen opiskelija- ja 
ohjaajaodotuksina seuraavasti:  

 
Ohjaaja voi odottaa opiskelijalta muun muassa sitä, että 

- opiskelija tulee ohjaukseen valmistautuneena 
- opiskelija tuottaa jatkuvasti kirjallista materiaalia ja jakaa luonnosma-

teriaalia 
- opiskelija on säännöllisesti yhteydessä ohjaajaan 
- opiskelija tekee yhdessä sovitetut ja aikataulutetut tehtävät. 
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Opiskelija voi puolestaan odottaa ohjaajalta, että saa 

- säännöllistä ohjausta 
- suullista ja kirjallista palautetta kohtuullisessa ajassa. 
 

Mikäli sopimuksen tekemistä luonnehtivista periaatteista ei kirjata mitään 
ylös, ne saattavat helposti unohtua tai ne yksinkertaisesti muuttuvat osapuo-
lilla inhimillisistä syistä. Jotta yhteistyösopimusta ei miellettäisi vain teknis-
luonteiseksi kirjaamiseksi, ohjausdialogilla on tärkein rooli realisoida sujuva 
ohjaustoiminta. Ohjaussopimus vaatii myös ajantasaisuutta ja joustavuutta – 
kaikkea ei ole edes mahdollista lopullisesti sopia ohjaussuhteen alussa. (mts. 
55.) 

Väisänen (2002, 137–139) on tutkinut luokanopettajaksi kouluttautuvien 
käsityksiä kokemansa perusteella siitä, millainen on hyvä ohjaaja? Tutkimuk-
sessaan hän keskittyi hyvän ohjauksen piirteisiin ohjausihanteita kartoitta-
malla. Hän sanoo, että kun ohjaussuhdetta tarkastellaan opiskelijan näkökul-
masta, näyttäisi ohjaajien antama tuki, kuten Cameron-Jones ja O’Haran 
(1997) sekä Hawkeyn (1997) tutkimuksistakin käy selville, nousevan tär-
keimmäksi hyvän ohjauksen piirteeksi. Esimerkiksi Cameron-Jonesin ja 
O’Haran (1995) tutkimuksessa ohjaajat arvostivat korkeimmalle ohjaajan 
roolin tuen antajana, mallina ja palautteenantajana. MeJunkin ym. (1998) 
havaitsivat tutkimuksessaan, että opiskelijat suosivat yhteistoiminnallista 
tyyliä ja useimmat ohjaajat käyttävät sitä. Vähiten suosittu oli epäsuora (non-
directive) tyyli, ja sitä myös käytettiin harvimmin. Väisäsen omassa tutki-
muksessa (N=66) löytyi aineistoista yhteensä 262 mainintaa hyvän ohjaajan 
ominaisuuksista. Aineiston analyysin, tulkinnan ja yksityiskohtaiset tulokset 
väisänen on esittänyt toisaalla (Väisänen 2001a). Hyvän ohjaajan piirteet 
tiivistyivät kolmeksi ylätason kategoriaksi ja edelleen alakategorioihin seu-
raavasti: 

Ensimmäinen yläkategoria ”ammatillisuus” oli suurin sisältöluokka (39 
% maininnoista), jonka alakategoriat olivat a) kompetenssi, b) reflektio, c) 
standardit ja normit sekä d) persoona. Ammatillisen kompetenssin kategoria 
sisältää mainintoja hyvästä ohjaajasta teoreettisesti ja käytännöllisesti päte-
vänä, taitavana ja tietävänä ammattilaisena, joka on oman alansa asiantuntija. 
Hänellä on hyvä ohjaustaito ja hän kykenee vuorovaikutukseen aikuisten 
kanssa. Toinen sisältöluokka liittyi ohjaajan refleksiivisyyteen, ammatilliseen 
kehitykseen ja haluun oppia työssään. Tähän liittyvät kommentit tulivat aino-
astaan didaktikoilta, ei opiskelijoilta. Väisänen siteeraa ohjaajasta tärkeältä 
tuntuvaa ajatusta: ”Hyvä ohjaaja pyrkii ottamaan palautetta työstään, tunnis-
taa epäonnistumisensa ja on kykenevä kehittämään itseään jatkuvasti, tule-
maan viisaammaksi.” (mts.137.) Ohjauksen standardeissa ja normeissa koros-
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tui ohjaajan luotettavuus ja sitoutuminen työhönsä. Hyvä ohjaaja on täsmälli-
nen, tavoitettavissa ja sietää kritiikkiä. Yksi opiskelijoista ilmaisi asian seu-
raavasti: ”Ohjaaja ei keskeytä tuntiasi, antaa täsmällistä palautetta myöntei-
sessä hengessä eikä nöyryytä ohjattavaa.” Persoonallisuudeltaan hyvä ohjaaja 
nähtiin muun muassa sosiaalisena ja kypsänä henkilönä, jolla on huumorinta-
jua ja elämänkokemusta. Lisäksi hän on persoonallinen, joustava, luova, 
jämäkkä ja laajakatseinen. (mts. 137.) 

Toinen pääkategoria, joka edusti ohjauksen sosiaalista puolta, nimettiin 
”ohjaussuhde” -kategoriaksi. Tähän viitattiin noin 36 %:ssa maininnoista: 
Hyvä ohjaaja nähtiin tuen antajana, kannustajana ja turvallisen ohjaussuhteen 
luojana. Hyvä ohjaaja kuuntelee ohjattavaa, on empaattinen ja helposti lähes-
tyttävä; hän motivoi ja kiinnittää huomiota ohjattavan itsetuntoon. Hyvä 
ohjaaja on kenttäkoulun opettajan käsityksen mukaan ”ystävällinen kollega, 
avoin ja turvallinen ”vanhempi”. Opiskelijan toive on, että ohjaaja ”antaa 
tukea ja ohjaa epäonnistumisen jälkeen”. (mts. 138.)  

Kolmas pääkategoria, ”ohjauksen tehtävät ja tyylit”, sisälsi noin 25 % 
maininnoista, joissa viitattiin ohjaajan tehtäviin. Nämä jaettiin kolmeen ala-
kategoriaan, jotka olivat a) ohjeita antava, b) kasvua edistävä sekä c) yhteis-
toiminnallinen ja haasteita asettava kategoria. Ensimmäinen alakategoria 
liittyy ohjaajan rooliin auktoriteettina ja ohjeita antavana mallina. Ohjaaja 
nähtiin neuvojen antajana, valmentajana ja palautteen antajana. Vastaukset 
sisälsivät myös sellaisia sanoja tai ilmaisuja, kuten ”ohjaa”, ”jakaa ideoita”, 
”jakaa asiantuntemustaan opiskelijalle”, ”antaa ehdotuksia”, ”jakaa tietoa”. 
Vastauksista 55 % tuli opiskelijoilta. Myös Jyrhämä (1999; 2002) on toden-
nut tutkimuksissaan, että ohjeet ja neuvot ovat säilyttäneet suosionsa opetus-
harjoittelussa ja että opiskelijat ovat varsin ”reseptinnälkäisiä”; erään opiske-
lijan sanoin ”hyvä ohjaaja antaa rakentavaa palautetta ja ehdotuksia siitä, 
miten asioita voidaan korjata; hän antaa vihjeitä ja neuvoja; hän ei oleta, että 
opiskelija tietää kaiken”. Väisänen toteaa, että myös Hawkeyn (1998, 336-
338) analyysi ohjauskeskusteluista opetusharjoittelussa osoittaa ohjaajan 
puheessa esiintyvän eniten ohjeiden ja neuvojen antamista tai informaation 
jakamista, mutta lähes yhtä paljon opiskelijan yllyttämistä kehittämään omaa 
ajatteluaan. Toinen alakategoria liittyi opiskelijan ammatillisen kasvun edis-
tämiseen. Ohjaajan rooli nähtiin pikemminkin suorista ohjeista pidättyvänä 
kasvun edistäjänä. Hyvä ohjaaja antaa opiskelijalle vapaat kädet ideoida, 
suunnitella, keksiä, kokeilla ja toteuttaa opetusta, toisin sanoen vastuuta, ja 
ohjaa oppimaan ja kehittymään sekä näkemään laajemmin. Yhteistoiminnal-
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linen ohjaustyyli korostaa kumppanuutta ongelmanratkaisussa ja päätöksen-
teossa. Ajatuksia ja ideoita vaihdetaan kollegoiden kesken opiskelijan ollessa 
nuorempi kollega. Hyvä ohjaaja aktivoi, esittää kysymyksiä, pyytää peruste-
luita, ohjaa tutkimaan ja yllyttää harkitsemaan eri vaihtoehtoja. (mts. 138.)  

Väisäsen tutkimukset (2001a, 2002, 140–144) ohjauksen retoriikasta ja 
todellisuudesta toivat esille myös ohjaavien luokanopettajien ja didaktikkojen 
erot ohjauksessa. Eri ohjaajaryhmien ohjauksessa havaittiin tilastollisesti 
merkitseviä eroja (Studentin t-testi) kaikilla neljällä ulottuvuudella, jotka 
olivat I ammatillisesti pätevä ohjaus ja ohjanta, II dialogi ja ammatillisen 
kasvun edistäminen, III hyvä ohjaussuhde ja rakentava palaute sekä IV haas-
teet ja yhteinen pohdiskelu. Ulottuvuuksia arvioi neljä opiskelijaryhmää, 
joista kolme ensimmäistä ryhmää arvioi normaalikoulun ohjaavien opettajien 
ohjauksen paremmaksi kuin didaktikkojen ohjauksen, kun taas neljäs ryhmä 
arvioi didaktikkojen ohjausta paremmaksi. Väisäsen tutkimustulosten mu-
kaan normaalikoulun ohjaajat antavat ohjausta, joka on opiskelijoiden koke-
mana ammatillisesti pätevämpää; he antavat enemmän ohjausta, opastusta ja 
malleja, ja ohjauksessa painottuvat enemmän tasavertainen kollegiaalinen 
vuorovaikutus ja ammatillisen kasvun edistäminen. Ohjaussuhde on lähei-
sempi; se antaa enemmän tukea, kannustusta ja rakentavaa palautetta. Didak-
tikkojen antama ohjaus puolestaan asettaa opiskelijoiden mukaan enemmän 
haasteita; siinä on laajempi näkökulma opettajankoulutukseen; se kyselee, 
yllyttää kehittämään ajattelua ja pohtimaan opetusta myös teoreettisesta nä-
kökulmasta. Kuitenkin kun tätä tulosta tarkastellaan aikaisemman tutkimuk-
sen valossa (Väisänen 2001a), näyttäisi siltä, etteivät opiskelijat arvosta tätä 
puolta ohjauksessaan yhtä korkealle kuin mallien, ohjeiden ja neuvojen an-
tamista, ”reseptologiaa”. Myös Cameron-Jones ja 0’Hara (1997) havaitsivat 
tutkimuksessaan, että opiskelijat arvostavat vähiten ohjaajan roolia haastei-
den asettajana ja tuutorina. (mts. 140.) Tämän tutkimuksen niin kvantitatiivi-
sen kuin kvalitatiivisenkin aineiston tulokset ovat samansuuntaiset nimen-
omaan opetusharjoittelua koskevan ohjauksen kohdalla – harjoittelukoulujen 
ohjaavien opettajien ohjaus koetaan relevanssiltaan ja kvaliteetiltaan yhteen-
sopivampana opettajuuden kasvun kannalta kuin didaktikkojen ohjaus (luku 
6).  

Väisäsen (2002) tutkimustulosten mukaan myös ohjauksen kokonaislaa-
tua koskevassa kysymyksessä ohjaajaryhmien näkemykset erosivat tilastolli-
sesti merkitsevästi (Friedmanin varianssianalyysi ja Wilcoxonin T-testi). 
Normaalikoulun ohjaavien opettajien ohjauksen laatu sai kokonaisarvosanak-
si 8,45, kenttäkoulujen 7,74 ja didaktikkojen 7,50. Suurimmat hajonnat ja 
pisteiden vaihteluvälit olivat kenttäkoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen 
ohjauksen arvioinneissa. Eroista huolimatta tulokset ovat kokonaisuutena 
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varsin tyydyttävät tutkijan näkemyksen mukaan; kuitenkin Väisäsen sanoin 
”kannattaa pitää mielessä Niemen (1995, 14–15.) tutkimuksiin perustuva 
tulos, että hyvä opettaja ei välttämättä ole hyvä opetusharjoittelun ohjaaja, 
vaan ohjaajia on jatkuvsti koulutettava tehtäväänsä”. (mts. 140–141). Myös 
kenttäkoulujen ohjaajien ja didaktikkojen heikompiin arviointeihin löytyy 
Väisäsen mukaan luonnolliset, pikemminkin opettajankoulutusjärjestel-
määmme ja työnjaollisiin rooleihin kuin näiden ryhmien ammatillisiin omi-
naisuuksiin liittyvät selitykset. Syyt saattavat olla kahtaalla: didaktiikan leh-
torit voivat olla oman aineenopettajataustansa vuoksi roolinsa vankeja painot-
taessaan aineenhallinnallista näkökulmaa ja lyöden opiskelijoiden mielestä 
laimin niitä kokonaisvaltaisia odotuksia ja tarpeita, joita heillä on. Toisaalta 
yliopistojen niukkojen opetusresurssien takia didaktikot ovat myös järjestel-
män uhreja; heillä ei ole mahdollisuutta kantaa täyttä vastuuta ohjaajan tehtä-
västään täysien opetusvelvollisuuksien ja muiden tehtävien takia. (mts. 143.) 

Väisänen (2002, 141–144)) on kirjannut tutkimukseensa sekä opiskelijoi-
den kehittämisehdotuksia että argumentoituja vastauksia kehittämisehdotuk-
siin. Näistä katsaus muutamaan keskeiseen. Tuloksista nousee esille oleelli-
simpana ohjauksen tärkein piirre: Cameron-Jonesin ja O’Haran tutkimusten 
(1995; 1997) tutkimusten tavoin sekä ohjaajat että opiskelijat pitävät myön-
teistä ilmapiiriä ohjauksen tärkeimpänä piirteenä; hyvä ohjaaja on kannusta-
va, empaattinen ja kuunteleva. (mts. 142.) Opiskelijat näkivät tärkeänä myös 
ohjaajan suoran ohjauksen eli ohjaajan roolimallina toimimisen, ohjaamisen 
sekä neuvojen ja informaation jakamisen. Väisänen huomauttaa, että näke-
mys suorien ohjeiden antamisesta jakaa sekä tutkijoiden että kentän mielipi-
teitä. Itse hän allekirjoittaa Jyrhämän (1999; 2002) näkemyksen siitä, että 
ohjeiden ja neuvojen, ”reseptien”, tulisi olla pedagogisesti legitimoituja, 
teoreettisesti johdettuja ja empiirisesti varmistettuja. Suorat ohjeet ja neuvot 
sinänsä eivät ole pahasta, mutta opetusohjeiden käyttöön tulisi liittää kriitti-
nen arviointi. Ekspertin antamat opetusta koskevat ohjeet ja neuvot voidaan 
nähdä itsenäisesti ajattelevan opettajan ammatillisen kasvun älyllisinä työvä-
lineinä, mutta asianosaisten tulisi ymmärtää, että vallitsevien käytänteiden ja 
mallien kritiikitön siirtäminen uusille opettajasukupolville ei luo edellytyksiä 
uudistavalle oppimiselle ja koulun kehittämiselle. Väisäsen mukaan ”perim-
mältään tässä on myös kyse paljon puhutusta teorian ja käytännön välisestä 
kuilusta. Opiskelijan on vaikea soveltaa teoreettisia ideoita käytäntöön, kun 
se jätetään pelkästään opiskelijan huoleksi eikä sitä tueta määrätietoisen oh-
jauksen avulla.” Niin opetusmenetelmät kuin sisällötkin kaipaavat hänen 
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mukaan selvästi uudelleen arviointia. Keinotekoiset raja-aidat teorian ja käy-
tännön, ”ylätalon” ja ”alatalon”, koulutuksen akateemisuuden ja ammatilli-
suuden sekä didaktikon ja luokanlehtorin roolien välillä tulisi lopultakin 
purkaa. Kasvatustieteen pitäisi pystyä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa 
tarjoamaan opiskelijoille välineitä pedagogisten käytänteiden jatkuvaan ke-
hittämiseen”. (mts. 143.) 

Ohjauksen todellisuutta tarkastelevassa osatutkimuksessa oli havaittavissa 
selviä eroja ohjaajaryhmien antaman ohjauksen laadussa. Hyvän ohjauksen 
ihanteet ja opiskelijoiden odotukset olivat ristiriidassa koetun ohjauksen 
kanssa; erityisesti toivottiin didaktikkojen aktiivisempaa osallistumista ohja-
ukseen, didaktisten neuvojen antamista ja tulemista opiskelijan tasolle tasa-
vertaisina kumppaneina. Yhdeksi suurimmista ongelmista opiskelijat kokivat 
ohjaussuhteen epätasa-arvon eli Colwellin (1977) sanoin instrumentaalisuu-
den, mikä näkyy ylempi-alempi -asetelmana ohjauksessa. Ohjaajien tulisi olla 
tietoisia vallasta ja vallankäytöstä ohjaussuhteessa. Keskeinen kysymys ohja-
uksessa onkin, kuinka ohjausdyadeille vahingollinen vallan epätasapaino 
onnistutaan poistamaan ja luomaan kollegiaalinen ja tasavertainen ilmapiiri, 
mitä Schantz (2000) korostaa. Lähtökohtana voisi olla eri osapuolten odotus-
ten ja tarpeiden selvittely. Väisänen yhtyy Nummenmaan (1997,83) näke-
mykseen siitä että ohjauskeskustelulle asetettavat tavoitteet ja rajat, joiden 
puitteissa toimitaan, olisi hyvä selvittää ohjauksen alkuvaiheessa (mts. 143). 
 Väisänen (2002) kysyykin tutkimuksensa perusteella: Miten koulutuksen 
tavoitteet, rakenteet ja prosessit sekä ihanteet ja käytänteet saadaan paremmin 
kohtaamaan toisensa? Yhtenä konkreettisena toiminnallista yhteensopivuutta 
parantava keinona hän ehdottaa kollaboratiivista ja tutkivaa toimintamallia 
opettajankoulutuksen pedagogisen ohjauksen kehittämiseksi. Yleisemmällä 
tasolla tarkasteltuna hänen mukaan opettajan ammatillisen kasvun prosessia 
tulisi ymmärtää entistä paremmin ja ottaa koulutuksen lähtökohdaksi, koska  

opettamaan oppiminen on syvällisesti ihmisen persoonallisuutta koskettava ja 
ammatillisen kasvun prosessi, pitkäkestoinen oppimis- ja sosiaalistumistapahtu-
ma. Opettajankouluttajien tulisi hyväksyä, että opiskelija ei ole tyhjä astia, jota 
kouluttajat täyttävät tiedoilla, taidoilla ja omilla näkemyksillään. Lähtökohtana 
uuden oppimiselle ja perustellun käyttöteorian rakentamiselle tulisi olla edellytys-
ten luominen vallitsevien uskomusten paljastamiselle, artikuloinnille ja uudelleen-
rakentamiselle. Mielikuvat, arvot ja pedagogiset uskomukset, joita opiskelijoilla 
on koulutuksen alussa, pitäisi nykyistä paremmin integroida koulutuksen päämää-
riin, sisältöihin ja menetelmiin. Sitä edellyttää myös jatkuvasti esillä oleva kon-
struktivistinen oppimiskäsitys, joka kuitenkin on jäänyt lähinnä mantran asemaan 
nykyisessä opettajankoulutuksessa (Väisänen 2002). 
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Väisänen (2002) visioi myös ”pitkäkestoisen ohjauksen mallia”. Se tarkoittaa 
käytännössä muun muassa sitä, että kollegiaaliset ohjaaja- ja opiskelijaryh-
mät tapaavat säännöllisesti koko koulutuksen ajan, mikä vahvistaisi opetta-
juuteen kasvua yhteisöllisen toimintakulttuurin avulla. Väisänen ehdottaa 
työskentelymuodoiksi esimerkiksi opiskelijan oman opettajuuden refleksii-
vistä tutkimista (mm. metaforat, portfolio, opetuksen analyysi), ammatillisen 
kasvun ryhmäistuntoja ja tapausperustaista opettajantyön tutkimista, mikä 
nivoo yhteen teoreettista ja käytännön toimintaa. Tavoitteena on opettajaksi 
opiskelevan oman käyttöteorian tietoinen kehittäminen. Tällaisessa ohjaus-
mallissa koulutuksen akateemisuus ja ammatillisuus sekä koulutus- ja kasva-
tustehtävä sulautuvat yhteen (mts. 144.), hän sanoo. 

 
4.4 Kehysteoriana Rogersin innovaatioiden diffuusio -teoria 
Edeltävä normatiivinen ja teoreettinen yliopistopedagoginen kirjoitus taus-
toittavat tätä tutkimusta, jossa tutkimusaineistona olevaa toteutuneen Aineen-
opettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelman 2005−2008 opiskelijapa-
lautetta tarkastellaan Rogersin (2003) innovaatio ja diffuusio -teoreettisessa 
viitekehyksessä. Tutkimuksen tarkoituksenahan on tutkimustehtävän mukai-
sesti avata sitä, miten opiskelijat kokevat akateemisen opetussuunnitelman 
yhteensopivuuden opiskelu- ja oppimisympäristönä ammatillisen kasvunsa 
kannalta. Opetussuunnitelma ymmärretään systeemisenä koulutusinnovaatio-
na, joka tutkimuksellisen hypoteesin mukaan tukee opettajuuteen kehittymis-
tä tai voi olla estämässä sitä. 

Opetussuunnitelmaa tarkastellaan prosessina ja produktina, ja sen ulottu-
vuudet ovat kirjoitettu, toteutuva ja toteutunut opetussuunnitelma. Opiskelijat 
noviisitason asiantuntijoina osallistuvat lukuvuosittain opetussuunnitelma-
prosessiin aktiivisina ”tuotekehittelijöinä” kommentoidessaan lukuvuosipa-
lautteissaan toteutunutta opetussuunnitelmaa ammatillisen kasvunsa kannalta. 
Toiminnallista opetussuunnitelmaympäristöä muokataan ja parannetaan (re-
innovation) lukuvuosittain palautteiden perusteella. Systemaattista palaute-
käytäntöä hyödynnetään lukuvuosittaisen uudistamistarpeen lisäksi myös tut-
kinnonuudistusten yhteydessä, jolloin opetussuunnitelman yhteensopivuutta 
kehitetään myös strategisesti.  

Kirjoitettu opetussuunnitelma on kaikilla koulutuksen asteilla keskeinen 
koulutuksen kehittämisväline, joka hallinnollis-pedagogisena tuotteena uudis-
tetaan määräajoin eri asiantuntijatahojen yhteistyönä. Vuorovaikutusproses-
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sin läpikäyneen koulutuksellisen innovaation sopivuutta ja ominaisuuksia 
pedagogiseen ja didaktiseen toimintaan testataan koulutuksen arjessa. Opetta-
jat ovat keskeisiä muutosagentteja koulutuksen kehittämistyössä, niin myös 
aineenopettajankoulutuksessa. Rogersin (2003) innovaatio ja diffuusio -teoria 
tarjoaa tähän kehittävään muutostyöhön yhden tavan jäsentää opetussuunni-
telmaa ja lisätä tietoisuutta opetussuunnitelmasta systeemisenä innovaationa. 

Seuraavissa alaluvuissa perehdytään tarkemmin niihin innovaatio ja dif-
fuusio -teorian keskeisiin käsitteisiin ja sisältöihin, joiden varaan tämän tut-
kimuksen teoriakehys rakentuu. Jotta teoreettinen juonne kontekstoituu suh-
teessa tarkasteltavaan tutkimusaineistoon, luvuissa viitataan sopivin kohdin 
opettajankoulutuslaitoksen käytännön pedagogiseen toimintaan niin organi-
saation kuin yksilönkin näkökulmasta. Rogersin teoriaa täydennetään muiden 
tutkijoiden näkökulmilla. 

 
4.4.1 Innovaatio käsitteenä 

If an idea seems new to the individual, it is an innovation (Ewerett M. Rogers 
2003, 12). 
 

Innovaatiokäsitettä on määritelty tutkimuskirjallisuudessa monin tavoin eri 
tieteiden lähtökohdista käyttötarkoituksen mukaan. Innovaatiotutkimus on 
monitieteistä. Perinteisesti se yhdistetään teknologian tai talouselämän alueel-
le kuuluvaksi, mutta käsite on alkanut vakiintua 2000-luvulla myös suomen-
kielisen koulutuksen ja kasvatuksen tutkimuksen sanastoon: puhutaan peda-
gogisista innovaatioista (pedagogical innovation) ja koulutuksellisista inno-
vaatioista (educational innovation). Seppo Tella ja Kirsi Tirri (1999) edusti-
vat 1990-luvun lopulla suomalaista asiantuntijuutta eurooppalaisessa Obser-
vatorio-komiteassa31, jossa konstruoitiin kansallisten näkemysten pohjalta 
eurooppalaista koulutusinnovaatiopolitiikkaa. Yksi suomalaisten painopiste-
alue oli kehittyvän tieto- ja viestintäyhteiskunnan moderni tieto- ja viestintä-
tekniikka. Komiteassa muun muassa analysoitiin kasvatusinnovaatiokäsite 
uutuutena, tuotteena, muutoksena, toimintana, prosessina ja intentionaalisuu-
tena ja määriteltiin innovaatio sellaisten uutuusvoimaisten ratkaisujen kollek-

                                                             
 

31  Observatorio oli Euroopan unionin 13 jäsenvaltion konsortiumi, jonka tavoitteena oli perus-
taa vertailevan kasvatustieteen alueella toimivien tutkijoiden ja kasvatustieteilijöiden eu-
rooppalainen verkosto. Observatorion vuosiksi 1994–1998 asettamat tavoitteet sisälsivät 
mm. tiedon keräämisen innovaation ja muutoksen ehdoista, innovaation keskeisten levitys-
tapojen tunnistamisen, eurooppalaisella tasolla toteutuvan innovaattorien verkottamisen ja 
innovaation levittämisen helpottamisen, kansallisten innovaatiopolitiikkojen selventämisen 
ja kasvatusinnovaatioita koskevan käsitteellisen informaation ja tiedon jakamisen ja välittä-
misen.  
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tiiviseksi luomiseksi, jotka vastaavat (uusiin) tarpeisiin. Observatoriossa 
tehty tutkimus paljasti syvällisiä eroja innovaatiokäsitteen käytössä ja ym-
märtämisessä eri maissa. Käsite korvattiin usein esimerkiksi sanoilla muutos, 
kehitys tai reformi, jotka ilmensivät eri EU-maissa vallalla ollutta historiallis-
ta, sosiologista tai poliittista katsantoa. (mts. 2.) 

Suomalaisissa yliopistoissa on tehty tämän vuosikymmenen aikana joita-
kin kasvatustieteellisiä innovaation diffuusiota koskevia väitöskirjoja. Näyt-
tää siltä, että erityisesti terveydenhuoltoala, teknologia ja talouselämä hyö-
dyntävät diffuusiotutkimusta. Muutoin koulutuksen ja kasvatuksen tutkimuk-
sen alueella innovaatio- ja diffuusiotutkimus on edelleen vähäistä siitä huo-
limatta, että teoreettisesti se tarjoaisi mahdollisuuden tarkastella mitä tahansa 
kouluorganisaatiota innovaatiosysteeminä. 

Innovaatioita ja innovaatioiden diffuusiota koskevan tutkimuksen historia 
juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolelle, kuten yhdysvaltalainen tutkija 
Ewerett M. Rogersin (2003) teoksessaan Diffusion of Innovations tutkimus-
taustaa selvittää. Rogersin (mts. 44–45) laatiman tutkimustilaston mukaan 
koulutusta koskevan innovaatioiden diffuusiotutkimuksen osuus on noin 8 
%:n luokkaa kaikista kyseisistä tutkimuksista. Tyypillisiä koulutuksen inno-
vaatiotutkimuskohteita ovat opetus ja oppiminen lastentarhan, matematiikan, 
ohjelmoidun opetuksen ja ryhmäopetuksen alueilla.32 Innovaatioiden dif-
fuusiotutkimuksen perinne on alkanut sosiologian alan tutkimuksena ja jat-
kunut erityisesti maataloussosiologian alan tutkimuksena, jonka osuus kaikis-
ta diffuusiotutkimuksista on 20 %, kun muun sosiologisen tutkimuksen osuus 
on 9 %. Lisäksi diffuusiotutkimusta on tehty seuraavilla tieteen aloilla: antro-
pologia (4 %), julkinen terveydenhoito (10 %), viestintä, (15 %), talous ja 
johtaminen (16 %) ja maantiede (4 %). Muiden määrittelemättömien tieteen-
alojen osuus on 14 % diffuusiotutkimuksista ( mts. 44–45, 39–101.) 

Rogers määrittelee innovaatiokäsitteen yksinkertaisimmillaan näin: ”If an 
idea seems new to the individual, it is an innovation” (mts. 12). Rogersin 
määrittelmänä innovaatio on idea, käytännne tai asia, jonka yksilö tai yhteisö 
kokee uutena. Voi olla, että innovaatio ei ole objektiivisesti katsottuna uusi, 
mutta yksilölle se voi näyttäytyä uutena asiana, mikäli hän tulee ensimmäisen 
kerran tietoiseksi asiasta. Tietoisuus innovaation olemassa olosta ei siis ole 
yksilölle vielä tietoa innovaatiosta itsestään. Yksilö on saattanut tietää inno-

                                                             
 

32  ks. Table 2.1. The Nine Major Diffusion Research Traditions (Rogers 2003, 44–45). 
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vaation olemassa olosta jo aiemmin, mutta ei ole vielä asennoitunut siihen 
millään tavoin, toisin sanoen ei ole muodostanut kantaansa, suhtautuako 
innovaatioon hyväksyvästi tai torjuvasti. Varsinainen innovaation omaksu-
misvaihe alkaa vasta, kun yksilö saa riittävästi tietoa innovaatiosta (knowled-
ge), voi vakuuttua siitä (persuasion) ja voi tehdä päätöksen innovaation käyt-
töönotosta tai hylkäämisestä, kokonaan tai osin (desicion to adopt), toisin 
sanoen omaksuu innovaation ja sopeutuu siihen. Rogersin määrittelyssä yksi-
lön suhde innovaatioon on siis subjektiivinen. 

Innovaatio voidaan määritellä myös objektiivisesti lähtien tuotteiden tai 
kuluttajien käyttäytymisen muutoksista, jotka poikkeavat aiemmin totutusta 
käytännöstä. Tutkimuskirjallisuudessa innovaatiot tyypitellään tai luokitel-
laan muun muassa sen mukaan, millainen vaikutus innovaatiolla on sosiaali-
sen systeemin jäsenien käyttäytymiseen. Teknologisia innovaatioita tutkineet 
Engel ym. (1995) jaottelevat innovaatiot kolmeen kategoriaan: jatkuviin, 
dynaamisiin ja epäjatkuviin innovaatioihin. Jatkuva innovaatio on olemassa 
oleva innovaatio, johon tehdään parannuksia. Esimerkkinä mainitaan uudet 
automallit ja fluorin lisääminen hammastahnaan – uudistuksesta huolimatta 
perustuote säilyy yksilölle samana (mts. 877.) Sosiaalisen systeemin jäsenet 
voivat käyttää avoimen innovaation uudistettua versiota siis samaan tapaan 
kuin aiemminkin, ja innovaation parannettu hyöty on yksilön käytettävissä 
tarvitsematta muuttaa omaa käyttäytymismallia. Tämä asenteisiin liittyvä 
seikka korostuu erityisesti teknologisten innovaatioiden omaksumisprosessis-
sa (Moore 1999, 10.) Myös minkä tahansa koulutusorganisaation opetus-
suunnitelma käy esimerkkinä jatkuvasta innovaatiosta. Analogisesti – opetus-
suunnitelma uudistetaan määrävuosin, mutta uudistettu opetussuunnitelma ei 
kuitenkaan merkitse välttämättä muutosta opetussuunnitelmaympäristössä 
toimivien käyttäytymismalleihin. Engelin ym. dynaaminen innovaatio tar-
koittaa saman tuotteen uudelleen luomista tai entisen dynaamista muuttamis-
ta. Tällaisen innovaation kyseessä ollessa yksilö ei yleensä muuta käyttäyty-
mismalliaan, vaan pitäytyy aiemmin omaksumassaan – esimerkiksi sähkö-
hammasharjaan ja luomuruokaan ei hyödytä vaihtaa. Epäjatkuva innovaatio 
tarkoittaa uutta innovaatiota, jota ei ole aiemmin ollut. Tällaiset innovaatiot 
muuttavat radikaalisti yksilöiden käyttäytymistä sosiaalisessa systeemissä, 
kuten auto, televisio tai tietokone ovat tehneet. (mts. 878–879.) Tutkimuskir-
jallisuudessa puhutaankin radikaaleista innovaatioista. Tuote on selkeästi 
uusi, jolloin muutokset ovat selkeästi näkyvissä myös sosiaalisen systeemin 
muutoksina. Toisena ääripäänä ovat inkrementaaliset innovaatiot, jotka ovat 
jatkuvia innovaatioita. Näissä aiempaa tuotetta tai toimintaa uudistetaan vain 
joiltakin osin, mikä näkyy myös sosiaalisen systeemin vähäisinä toiminta-
muutoksina. Lisäksi puhutaan edellisten välimaastoon jäävästä käsitteestä 
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standardi innonvaatio. Kyse on aiemmasta käytössä olleesta tuotteesta, johon 
on lisätty uusi ominaisuus (Tidd ym. 2005, 12.) Myös Grupp ja Maital (2001) 
määrittelevät innovaatiokäsitteen edellisen tapaan: 1) inkrementaalinen inno-
vaatio; tarkoittaa uutta kehitysversiota olemassa olevasta tuotteesta, 2) stan-
dardi innovaatio; vanhaan tuotteeseen lisätään uusi ominaisuus ja 3) radikaali 
innovaatio; selkeästi uusi tuote.  

Tutkimuskirjallisuudessa käytetään myös käsitteitä pedagoginen innovaa-
tio ja koulutuksellinen innovaatio, vaikkakin suomalaisessa kasvatustieteelli-
sessä tutkimuskirjallisuudessa kyseisten käsitteiden käyttö on jokseenkin 
harvinaista johtuen innovaatioteoreettisen tutkimuksen vähäisyydestä. Joita-
kin määritelmiä löytyy liittyen väitöstutkimuksiin tai opetusministeriön ra-
hoittamiin korkeakoulujen kehityshankkeisiin, kuten aiemmin on mainittu. 
Esimerkiksi Manninen ym. (2000), joka jakaa innovaatiot teknologisiin ja 
pedagogisiin, on päätynyt määrittelemään pedagogisen innovaation uuteen 
oppimisnäkemykseen perustuvana opetussuunnitelmana, oppimisympäristönä 
sekä yleensä perinteisestä poikkeavana opetuksena ja koulutuksena, jossa on 
mahdollisesti myös sovellettu uutta teknologiaa aiemmasta poikkeavilla uu-
silla menetelmillä. (Manninen ym. 2000.)  

Mervi Vidgren (2009) on harvinaisessa suomalaista korkeakoulutuksen 
innovaatiotoimintaa koskevassa väitöstutkimuksessaan tarkastellut koulu-
tusinnovaatiotoiminnan tukemista johtamisen näkökulmasta. Tässä tarkoituk-
sessa hän on laatinut taulukon kuuden eri tutkijan tavasta lähestyä innovaa-
tiotutkimuskohdetta, mikä edesauttaa samalla innovaatiokäsitteen määritte-
lyä. Innovaatiokäsitettä voidaan siis määritellä esimerkiksi tyypittelyn, muu-
toksen, ominaisuuden, uudistusasteen ja vaikuttavuuden, päätöksenteon tai 
oppimisen näkökulmasta. Vidgrenin laatimaan (mts. 30) taulukkoon on tum-
mennettu kohdat (tutkijan lisäys), jotka luonnehtivat parhaiten nyt kyseessä 
olevan tutkimuksen opetussuunnitelmainnovaatiota ja jotka yleisinä innovaa-
tiotutkimusteoreettisina käsitteinä Rogersin (2003) määrittelyn ohella määrit-
tävät tämän tutkimuksen opetussuunnitelmainnovaatiota käsitteenä. 
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Taulukko 4. Innovaatioiden määrittely eri tutkijoiden mukaan (Vidgren, 2009, 30), 
hieman mukaeltuna. 
 

Innovaatio tyypittelynä (Hämäläinen & Heiskala 2004, 10−11) 
- teknologinen innovaatio (fyysinen tuote, tuotantoprosessi, -menetelmä) 
- taloudellinen innovaatio (liiketoimintaa edistävät) 
- sosiaalinen innovaatio (aineettomat innovaatiot) 

Innovaatio muutoksena (Tidd ym. 2005, 10) 
- tuoteinnovaatio (muutos tuotteessa) 
- prosessi-innovaatio (muutos tavassa tuottaa) 
- asemainnovaatio (muutos kontekstissa) 
- paradigma-innovaatio (muutos mentaaleissa malleissa) 

Innovaatio lähestymistapana (Chesbrough 2006) 
- avoin innovaatio 
- suljettu innovaatio 

Innovaation uutuutena (Tidd ym. 2005, 12) 
- inkrementaalinen innovaatio (pienet edistysaskeleet) 
- radikaali innovaatio (muutoksia eri tasoilla) 

Innovaation päätöksentekona (Fullan 1994) 
- vapaaehtoinen innovaatio, työntekijä päättää itse 
- auktoriteetti-innovaatio, ylempi taho päättää 
- kollektiivinen innovaatio, ryhmä päättää konsensus-periaatteella 

Innovaatio oppimisena (Engeström 2004, 29–30): 
- ratkaisuinnovaatio (rajoittuu yhteen komponenttiin, jolloin oppiminen hetkellistä) 
- prosessi-innovaatio (monivaiheinen, ei itsestään selvä ratkaisu) 
- järjestelmäinnovaatio (uusi toimintamalli, joka siirretään käytäntöön) 

 
Tässä tutkimuksessa innovaatiolla tarkoitetaan koulutuksellista innovaatiota, 
akateemista opetussuunnitelmaa, joka määritellään systeemiseksi koulutusin-
novaatioksi ja jolla on yliopistopedagoginen intentio. Opetussuunnitelma on 
produkti (kirjoitettu opetussuunnitelma) ja prosessi (suunniteltu ja toteutunut 
opetussuunnitelma). Produktina se on inkrementaalinen innovaatio, prosessi-
na avoin, kollektiivisuuteen perustuva kollektiivinen sosiaalinen innovaatio. 

 
4.4.2 Innovaation diffuusio 

Rogersin (2003) tutkimusten mukaan uuden idean läpivieminen ja sen omak-
suminen on vaikeaa, vaikka siitä olisikin ilmeistä etua käyttäjälle. Monen in-
novaation kohdalla omaksuminen laajalti käyttöön vie pitkän ajan, jopa vuo-
sia siitä ajankohdasta, kun se ensimmäisen kerran on ollut saatavilla. Yhtei-
senä ongelmana onkin niin yksilö- kuin organisaatiotasolla se, miten nopeut-
taa innovaation diffuusiota. (mts. 5.) Sosiaalisen systeemin yksilöt eivät ni-
mittäin omaksu innovaatiota yhtä aikaa (mts. 267). Tämä tieto korostuu myös 
tässä tutkimuksessa: opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottajat ovat 
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yksilöitä – opiskelijoilla on yksilöllinen omaksumistahtinsa omista lähtökoh-
distaan, mikä selittää innovaation omaksumista osaltaan. 

 

 
Tässä tutkimuksessa innovaatiolla tarkoitetaan koulutuksellista innovaatiota, 
akateemista opetussuunnitelmaa, joka määritellään systeemiseksi koulutusin-
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4.4.2 Innovaation diffuusio 
Rogersin (2003) tutkimusten mukaan uuden idean läpivieminen ja sen omak-
suminen on vaikeaa, vaikka siitä olisikin ilmeistä etua käyttäjälle. Monen 
innovaation kohdalla omaksuminen laajalti käyttöön vie pitkän ajan, jopa 
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vuosia siitä ajankohdasta, kun se ensimmäisen kerran on ollut saatavilla. 
Yhteisenä ongelmana onkin niin yksilö- kuin organisaatiotasolla se, miten 
nopeuttaa innovaation diffuusiota. (mts. 5.)  Sosiaalisen systeemin yksilöt 
eivät nimittäin omaksu innovaatiota yhtä aikaa (mts. 267).  Tämä tieto koros-
tuu myös tässä tutkimuksessa: opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottajat 
ovat yksilöitä – opiskelijoilla on yksilöllinen omaksumistahtinsa omista läh-
tökohdistaan, mikä selittää innovaation omaksumista osaltaan. 

 Diffuusiolla (diffusion) tarkoitetaan innovaation käyttöön leviämistä, toi-
sin sanoen innovaation yleistymistä.  Diffuusioprosessissa 1) innovaatiosta 2) 
viestitään 3) eri viestintäkanavien kautta 4) tiettynä aikajaksona sosiaalisen 
järjestelmän jäsenten keskuudessa. Innovaation omaksumisnopeudella (rate 
of adoption) puolestaan tarkoitetaan suhteellista nopeutta, jolla yhteisön jäse-
net omaksuvat innovaation.  Omaksumisnopeutta mitataan yleensä ihmismää-
rinä, jotka omaksuvat uuden idean suunnitellussa ajassa, vaikkapa yhden 
vuoden aikana.  Omaksumisnopeus on numeerinen indikaattori, joka kuva-
taan yleensä s-käyränä kuvion 8 osoittamalla tavalla. (mts. 5,11.) 
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Diffuusiolla tarkoitetaan prosessia, jossa 1) innovaatiosta 2) viestitään 3) eri viestintäkanavien 
kautta 4) tiettynä aikajaksona sosiaalisen järjestelmän jäsenten keskuudessa.  
 
Kuvio 11. Diffuusioprosessi (Rogers, 2003, 11). 
 
Diffuusiolla (diffusion) tarkoitetaan innovaation käyttöön leviämistä, toisin 
sanoen innovaation yleistymistä. Diffuusioprosessissa 1) innovaatiosta 2) 
viestitään 3) eri viestintäkanavien kautta 4) tiettynä aikajaksona sosiaalisen 
järjestelmän jäsenten keskuudessa. Innovaation omaksumisnopeudella (rate 
of adoption) puolestaan tarkoitetaan suhteellista nopeutta, jolla yhteisön jäse-
net omaksuvat innovaation. Omaksumisnopeutta mitataan yleensä ihmismää-
rinä, jotka omaksuvat uuden idean suunnitellussa ajassa, vaikkapa yhden 
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vuoden aikana. Omaksumisnopeus on numeerinen indikaattori, joka kuvataan 
yleensä s-käyränä kuvion 10 osoittamalla tavalla. (mts. 5, 11.) 

Innovaation diffuusio (diffusion of innovation) on sosiaalisen järjestelmän 
vuorovaikutuksellisen prosessin seuraus, mikä näkyy muutoksena. Vuorovai-
kutusprosessiin osallistuvat yksilöt tai yhteisöt, jotka luovat ja jakavat uutta 
tietoa tietyn ajan kuluessa, intensiivisesti tai vähemmän intensiivisesti, muut-
tavat sosiaalisen systeemin rakennetta ja funktiota (social change). Muutos 
voi tapahtua suunnitellusti ohjattuna ja johdettuna prosessina, kuten tähän 
tutkimukseen liittyvänä esimerkkinä tutkinnonuudistus ja opetussuunnitel-
man uudistaminen, tai se voi tapahtua spontaanisti ja suunnittelematta esi-
merkiksi poliittisen vallankumouksen tai luonnonmullistuksen seurauksena 
(mts. 5–6). Keskeistä on ymmärtää innovaatioprosessin vuorovaikutukselli-
nen luonne (mts. 12). Organisaatioiden sosiaalisia järjestelmiä tutkineen Ro-
gersin sanoin ”Diffusion is a kind of social change, defined as the process by 
which alteration occurs in the structure and function of social system” (mts. 
6). 

 Rogers kuvaa sosiaalisen systeemin innovaation diffuusion rakentumista 
neljänä elementtinä, jotka ovat 1) innovaatio itse, 2) kommunikaatiokanavat, 
3) kommunikaatioprosessin ajallisuus ja 4) sosiaalisen järjestelmän jäsenet. 
Nämä elementit ovat havaittavissa kaikissa sosiaalisen järjestelmän innovaa-
tion diffuusioprosesseissa. (mts. 11–31; ks. kuviot 11 ja 12).  

Diffuusion omaksumisilmiötä tutkiessaan Rogers on laatinut omaksujaka-
tegoriat, jotka voivat perustua yksilöiden omaksumisnopeuden määrittelyyn 
tai innovatiivisuuteen. Omaksujan innovatiivisuuteen perustuva luokittelua 
hän pitää tarkoituksenmukaisempana kuin pelkästään innovaation omaksu-
misajan mittaamiseen perustuvaa luokittelua. Kussakin omaksujakategoriassa 
yksilön innovatiivisuuden aste on samanlainen, joten kategoriointia tällä 
perusteella voi pitää selkeänä tapana kuvata systeemin jäsenten innovatiivi-
suutta. (mts. 267.) Omaksujakategorioita on viisi: 1) innovaattorit, 2) aikaiset 
omaksujat, 3) aikainen enemmistö, 4) myöhäinen enemmistö ja 5) viivästeli-
jät. (mts. 280.) Vaikka tässä tutkimuksessa ei tutkita opiskelijoiden innovatii-
visuuden astetta, mainittakoon, että laadullisen aineiston analyysi tuo selkeäs-
ti esille näitä kategorisia piirteitä.  

Rogers toteaa, että innovaatiotutkimuksissa innovatiivisuudesta on tullut 
tärkein riippuva muuttuja. Innovatiivisuus osoittaa todettavan käyttäytymis-
muutoksen, ei niinkään kognitiivista tai asenteellista muutosta, mikä on 
useimpien diffuusio-ohjelmien perustavoite. Innovatiivisuus (innovativeness), 
jota on tutkittu eniten kyseessä olevan teorian käsitteistä, tarkoittaa sitä astet-
ta, jolla yksilö (tai muu omaksujayksikkö) suhteellisesti aiemmin omaksuu 
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uusia ideoita kuin systeemin muut jäsenet (mts. 280.) Innovatiivisuuteen 
perustuva omaksujakategoriakuvaus on kuvattu kuviossa 9.  
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34%
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16%

X-2sd X-sd X X-sd  
Innovatiivisuusulottuvuus, mitattuna ajassa, jossa yksilö omaksuu innovaation tai innovaatioita, 
on jatkumo. Innovatiivisuusvariaabeli on jaettu viiteen kategoriaan jättämällä keskihajonta pois 
(sd) omaksumisajan keskiarvosta (x). 
 
Kuvio 12. Innovatiivisuuteen perustuva omaksujakategoria (Rogers 2003, 281). 
 
Viisi omaksujakategoriaa ja niiden kunkin keskimääräinen prosenttiosuus 
asettuvat normaalijakaumalle yllä olevan kuvion 9 osoittamalla tavalla. 

 
4.4.3 Innovaation omaksumisprosessi 

Innovaation omaksumisprosessia voidaan tarkastella yksilön tai organisaation 
omaksumisprosessina. (Rogers 2003.) Molemmissa tapauksissa prosessissa 
on samankaltaisia piirteitä (kuviot 14 ja 15). Tässä tutkimuksessa innovaatio-
ta tarkastellaan opiskelijan omaksumisprosessiin liittyvänä arviointitekona, 
osana opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmainnovaation omaksumis-
prosessia. Kyse on systeemisestä koulutusinnovaatiosta ja sen käyttöönotto-
vaiheen arvioinnista. Tutkimustehtävän (ks. tutkimusasetelma, kuvio 1) mu-
kaan opiskelijat arvioivat subjektiivisesti yksilöinä sosiaalisen systeemin, 
opettajankoulutuslaitoksen, opetussuunnitelmainnovaation 1) symbolista yh-
teensopivuutta (relevanssi) ja 2) sen kvalitatiivista osuvuutta (kvaliteetti) 
opettajaksi kehittymisen kannalta. Opiskelijat ovat toimineet kunakin luku-
vuonna toteutuvan opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa omaksujina ja 
edelleen re-inventaattoreina. Heidän osuutensa on merkittävä opetussuunni-
telman uudelleen määrittely -vaiheessa (re-invention), jota käsitellään tar-
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kemmin tuonnempana (kuvio 14). Opiskelijan arviointisuhdetta opetussuun-
nitelmainnovaatioon omaksumisprosessin käyttöönottovaiheessa (implemen-
tation) ja uudelleenmäärittelyvaiheessa (re-invention) kuvataan tässä tutki-
muksessa teorisoituna konstruktiona, joka on rakennettu innovaatioteorian 
(Rogers 2003) ja konstruktivistisen oppimisen teorian (Bereiter 1994; Prawat 
1996) periaatteille kuvion 13, Opiskelija OPS-innovaation yhteensopivuuden 
määrittäjänä, osoittamalla tavalla. Koska tämä on uusi tapa lähestyä akatee-
mista opetussuunnitelmaa, teorisoinnin tarkoituksena on hahmotella teoreet-
tinen malli, jota voitaisiin hyödyntää missä tahansa systeemistä koulutusin-
novaatioita koskevassa tutkimuksessa. Malli mahdollistaa esimerkkinä ole-
van opetussuunnitelman yhteensopivuuden määrittämisen tutkimisen mui-
denkin omaksujatoimijoiden kuin opiskelijaomaksujien näkökulmasta. Tut-
kimuksen pohdintaosassa teoriointiin viitataan tämän tutkimuksen merkityk-
sen kannalta ja jatkotutkimuskysymyksenä. Nimettäköön hahmoteltavaa teo-
riointia tässä vaiheessa vaikkapa systeemisen koulutusinnovaation yhteenso-
pivuuden määrittämisen malliksi. 
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Opiskelijaomaksuja opetussuunnitelmainnovaation symbolisen ja toi-
minnallisen yhteeensopivuuden subjektiivisena määrittäjänä  
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nutta OPSia uusmäärittelee 
opiskelu- ja oppimisympäristöä 
kokemansa perusteella. 

 
 
Kuvio 13. Opiskelija OPS-innovaation yhteensopivuuden määrittäjänä.  
 
Rogersin (2003) innovaation omaksumisprosessilla (innovation decision 
process) tarkoitetaan sosiaalisessa systeemissä tapahtuvaa kommunikaatio-
prosessia. Yksilö tai muu päätöksentekoyksikkö käy innovaation omaksu-
misprosessin aikana läpi viisi vaihetta: tieto → vakuuttuminen → päätös→ 
käyttöönotto → vahvistaminen. Aluksi tarvitaan riittävää 1) tietoa (knowled-
ge) innovaatiosta, jotta siitä voidaan muodostaa henkilökohtainen ja profes-
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sionaalinen käsitys ja 2) vakuuttua (persuason) sen tarpeellisuudesta. Mikäli 
sen tarpeellisuudesta ja merkityksestä uudistamisen ja kehittämisen kannalta 
vakuututaan, tehdään 3) päätös innovaation omaksumisesta (adopt), muussa 
tapauksessa se hylätään (reject), kokonaan tai osittain. Hyväksymispäätöstä 
seuraa innovaation 4) käyttöönottovaihe (implementation) ja viimeisenä 
vaiheena 5) vahvistustuksen hakeminen (confirmation) käyttöönottopäätök-
selle. (mts. 267–299.) Kuviossa 11 kuvataan Rogersin (mts. 170) innovaation 
omaksumisprosessin viiden vaiheen malli33, joka perustuu hänen laaja-alai-
siin empiirisiin innovaatioiden diffuusio -tutkimuksiinsa. 

 

                                                             
 

33 Ks. innovaatiopäätösprosessin viiden tason malli, A Model of Five Stages in the Innovation-
Decision Process, mts. 170. ja innovation omaksumisprosessin hierarkkinen tasomalli, Stag-
es in the Innovation-Decision Process, The Hierarchy of  effects and the Stages of change 
Correspond to Stages in the Innovation Decision Process (mts. 199). 
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Rogersin mukaan useat nykyajan diffuusiotutkijat ovat päätyneet samaan 
innovaation omaksumisprosessin viiden vaiheen malliin, jonka käsiteperustaa 
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on löydettävissä jo sosiologien, Ryan ja Grossin (1943)34 maataloutta koske-
vissa tutkimuksissa (mts. 169). Tämän akateemisen opetussuunnitelmatutki-
muksen kannalta kiintoisa yksityiskohta on Rogersin korostama Ryan ja 
Grossin tutkimus iowalaisista maanviljelijöistä aloittelevina maissin kasvatta-
jina – he eivät voineet suhtautua impulsiivisesti innovaatioon (impulse de-
cision), maissinviljelyn aloittamiseen, vaan joutuivat etsimään runsaasti tie-
toa eri kanavien kautta ja kokeilemaan vuosia, ennen kuin saattoivat tiedon ja 
kokemuksen kasvaessa vähitellen omaksua maissinviljelyn salat niin, että 
siitä tuli heille osaamisen rutiinia. Analogia opettajaksi kasvuun on yhtäläi-
nen – tarvitaan tietoa sekä käytännön kokemusta asiantuntijaohjatusti ja itse-
ohjautuvasti asiantuntijaosaamisen strukturoimiseen ja sen ylläpitoon.  

 
Opiskelijat opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottajina ja re-
inventaattoreina 

Mitä opetussuunnitelmainnovaation omaksumisprosessi tarkoittaa aineen-
opettajaksi opiskelevien lähtökohdista tarkasteltuna? Se tarkoittaa karkeasti 
ottaen seuraavaa prosessia: Kukin opiskelija hakeutuu yksilönä pedagogisin 
opintoihin omista lähtökohdistaan. Opettajankoulutuslaitos organisoi formaa-
lisen oppimis- ja opiskeluympäristön, mutta myös informaali ympäristö vai-
kuttaa kaiken aikaa, ennen opintoja ja opintojen aikana ja jälkeen. Kukin 
opiskelija saa pedagogisiin opintoihin liittyvää tietoa yhteisistä kanavista, 
kuten laitoksen tietoverkoista, mutta myös monin eri tavoin informaalisti eri 
viestimistilanteissa, joten opetussuunnitelmaympäristöä koskevan tiedon ra-
kentuminen on yksilöllistä. Ja kukin tulkitsee samaakin tietoa eri tavoin. Kun 
tietoa on riittävästi, opiskelija tekee päätöksen pyrkiä opiskelemaan aineen-
opettajaksi. Hakeutumista opintoihin on ohjannut eriasteinen tieto ja tietoi-
suus pedagogisista opinnoista ja niiden merkityksestä. Jos opiskelijan on ollut 
helppoa vakuuttua pedagogisten opintojen relevanssista, opetussuunnitelma 
on mahdollisimman yhteensopiva hänen tavoitteidensa, odotustensa ja en-
nakkokäsitystensä kanssa ja opinnot tuntuvat hyödyllisiltä oman tulevaisuu-
den kannalta, opiskelupäätös on syntynyt helposti. Toisin sanoen opiskelija 
on jollakin tasolla tietoinen jo hakeutumisvaiheessa normatiivisesta opetus-
suunnitelmasta tulevana opiskelu- ja oppimisympäristönä, asennoituu myön-
teisesti opintoihin ja päättää aloittaa opinnot.  

Opintojen alkaessa tietoisuus pedagogisista opinnoista muuttuu vähitellen 
tiedoksi; opetussuunnitelmainnovaatio oppimis- ja opiskeluympäristönä kon-

                                                             
 

34 Ryan, B. & Gross, N. C., 1943. The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communi-
ties. Rural Sociology 8:15–24. RS(E) 
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kretisoituu, mikä tarkoittaa uusien asioiden kohtaamisia: suurin muutos on se, 
että ainelaitosten toimintaympäristö vaihtuu kaikilla opettajankoulutuslaitok-
sen toimintaympäristöksi ja humanistiset sekä luonnontieteiden tieteenalat 
kasvatustieteen alaksi, toisin sanoen akateeminen kulttuuri muuttuu osittain 
toiseksi. Muutos näkyy uuden opetussuunnitelmainnovaation käyttöönotto-
vaiheen toteutumisessa opiskelijalle enemmän tai vähemmän ravistelevana 
muutoksena aiempaan toimintakulttuuriin ja -ympäristöön verrattuna, mikä 
tulee esille pedagogisten opintojen aikana eri keskustelutilanteissa ja arvioin-
tipalautteissa.  

Suomessa akateemisia toimintakulttuureita ja -ympäristöjä on tutkinut 
muun muassa Oili Ylijoki (1998). Hänen mukaan Snow’n Cambridgen yli-
opistossa 1959 pitämä The Two Cultures -luento35 ”avasi uudenlaisen näkö-
kulman akateemiseen maailmaan. Siinä akateemista maailmaa tarkasteltiin 
sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä …” ensimmäisen kerran julkisesti (mts. 
34). Ylijoki pohtiikin retorisin kysymyksin, miten akateemista maailmaa tulisi 
tarkastella: 

... kuinka monta kulttuuria akateemisesta maailmasta tulee erottaa, jää avoimeksi. 
Jos nimittäin katsoo tarpeeksi kaukaa, koko yliopistomaailma näyttää helposti yh-
tenevältä, mutta mikroskooppisen lähikatseen edessä yksi ja sama tutkimussuun-
tauskin voi jakautua useiksi leireiksi. Keskeistä on siten, miltä etäisyydeltä ja mitä 
tarkoitusta varten akateemista maailmaa tarkastelee. Becheria (1994, 151–152) 
mukaellen voi erottaa neljä tarkastelutasoa: 1. akateeminen kulttuuri kokonaisuu-
dessaan, 2. samankaltaisten tieteenalojen muodostamat ryppäät, 3. yksittäiset tie-
teenalat ja 4. erikoisalat tieteiden sisällä ja niiden välillä (mts. 34–5). 
 

Opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottovaihe vaihtelee intensiteetiltään 
ja ajalliselta kestoltaan eri opiskelijoilla: Suurin osa opiskelijoista omaksuu 
opetussuunnitelmaintentionaalisen toiminnan sellaisenaan, osa pitkittää pe-
dagogisia opintojaan tietoisesti siirtämällä kursseja ja myöhemmäksi. Jotkut 

                                                             
 

35 Snown luentoa The Two Cultures Cambridgen yliopistossa 1959 pidetään klassikkona ja 
tiedekulttuurien tutkimuksen alkupaalutuksena. Snown mukaan akateeminen maailma ja-
kaantuu kahteen kulttuuriin, luonnontieteilijöihin ja humanisteihin, jotka eivät ymmärrä toi-
siaan (mts. 31). Kirjoituksessaan The Two Cultures: A Second Look (1993) Snow lievensi 
näkemystään kahdesta kulttuurista – näiden väliin asettui kolmas kulttuuri, sosiaalihistorioit-
sijat, joilla hän tarkoitti yhteiskuntatieteilijöitä. Tätä on pidetty sosiologian kehityksen alku-
na (hermeneuttinen vs. luonnontieteellinen orientaatio ja niiden välinen heilahtelu), ks. Lep-
enius (1985). 
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”suorittavat” pedagogiset opinnot loppuun tietoisina, että eivät edes aio ha-
keutua opettajan uralle. Joku päättää lopettaa opinnot alkuun. Kyse Rogersin 
(2003) mukaan innovaation omaksumisprosessista ja -asteesta. Opetussuun-
nitelmainnovaation käyttöönottovaiheessa opiskelija omaksuu uuden toimin-
takulttuurin osin tai kokonaan tai hylkää sen lopullisesti tai vain joksikin 
aikaa ja jatkaa mahdollisesti opintojaan myöhemmin. Opiskelijastatus näyttää 
määrittävän jossain määrin opiskelun kestoa: opetussuunnitelmainnovaation 
käyttöönottovaihe kestää yleensä noin lukuvuoden, joidenkin kohdalla kaksi 
tai kolme lukuvuotta ja joidenkin kohdalla määräämättömän ajan. Kun opin-
not on suorittu loppuun, kukin opiskelija arvioi kokemansa perusteella ope-
tussuunnitelmainnovaation käyttöönottovaihettaan ja raportoi arviointilomak-
keella, miten pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaympäristö toimi ai-
neenopettajaksi kasvun kannalta.  

Opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottovaiheen analyyttinen tarkaste-
lu antaa relevanttia tietoa opetussuunnitelmaympäristön toiminnan komplek-
sisuudesta tiedekunta- ja laitosorganisaatiotasojen opetussuunnitelmatyöhön 
välillisesti, mutta pedagogisten opintojen kyseessä ollessa erityisesti opetta-
jankoulutuslaitokselle. Eri ainelaitoksilta pedagogisiin opintoihin tulleet opis-
kelijat edustavat toisistaan poikkeavia akateemisia kulttuureja, joten opiskeli-
joiden opetussuunnitelmaympäristöä koskeva palaute tarjoaa näköaloja myös 
eri oppiaineisiin lukuvuosittain. Opiskelijat antavat palautteissaan yksilöinä 
viitteitä laitoksen – ja laitosten – opetussuunnitelman uusmäärittelyyn, kun he 
modifioivat (re-invent) lukuvuosittain opetussuunnitelmaympäristöä diskurs-
sillaan innovaation suurimpana käyttäjäryhmänä (vrt. kuvio 8, vaihe 3 ja 4). 
Näin ollen kunkin lukuvuoden opiskelijat osallistuvat omalta osaltaan peda-
gogisten opintojen ajantasaistamiseen ja kehittämiseen laitosorganisaation 
opetussuunnitelmaprosessissa, jota voidaan kuvailla sykliseksi non stop -pro-
sessiksi.  

 
4.4.4 Organisaation innovaatioprosessi 

Rogers (2003) mukaan organisaation innovaationomaksumisprosessi on pal-
jon kompleksisempaa verrattuna yksilön innovaation omaksumisprosessiin. 
Syy on selvä: organisaatiossa innovaation käyttöönottoprosessiin ”sekaantuu” 
suuri joukko ihmisiä, niin uudistuksen puolesta puhujia kuin vastustajiakin, ja 
kummallakin puolella on oma roolinsa päätöksentekovaiheessa. Prosessin 
myöhemmässä vaiheessa innovaation käyttöönotto saa molemminpuolisen 
hyväksynnän, mikä tarkoittaa innovaation ja organisaation toiminnan muut-
tumista merkittävällä tavalla. (mts. 402−403). 

Rogers (2003) nimeää kolme organisaation innovaation käyttöönottoon 
liittyvää päätöksentekotyyppiä, jotka ovat  
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1) omaan valintaoikeuteen perustuvat innovaatiopäätökset (optional in-
novation-decisions); yksilö voi riippumatta muista systeemin jäsenistä 
tehdä oman päätöksensä hyväksyä tai hylätä innovaatio; esimerkkinä 
iowalaiset maissin viljelijät; opiskelija voi päättää itse, hyväksyykö 
opetussuunnitelmainnovaation opiskelu- ja oppimisympäristökseen, ts. 
aloittaako pedagogiset opinnot 

2) kollektiiviset innovaatiopäätökset (collective innovation-decisions); 
päätös hyväksyä tai hylätä innovaatio perustuu yhteisön jäsenten kon-
sensukseen; kun päätös on tehty, sitä noudatetaan; esimerkkinä tupa-
kointikielto kaupungin tiloissa; aineenopettajan pedagoginen opetus-
suunnitelma 

3) autoritääriset innovaatiopäätökset (authority innovation-decisions); in-
novaation hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätöksen tekee muuta-
mat systeemin jäsenet, joilla on valtaa, korkea sosiaalinen status tai 
jotka ovat alan asiantuntijoita; esimerkkinä Nokian turvallisuudesta 
vastaavan johdon kielto työntekijöille lähettää liitetiedostosähköposte-
ja. 

 
Lisäksi jotkin yksilön innovaatiopäätökset voivat olla riippuvaisia edellä 
mainituista ensisijaisista innovaatiopäätöksistä. Rogers nimittää näitä contin-
gent innovation-decisions. Esimerkkinä hän mainitsee, että lääkäri ei voi ot-
taa käyttöön uutta lääkintäohjelmaa, ennen kuin sairaala on tehnyt innovaa-
tiopäätöksensä lääkintävarusteiden uudistamisesta hoitoon sopivaksi (mts. 
403). Analogisesti myös tämän tutkimuksen opetussuunnitelmainnovaation 
käyttöönottoa on edeltänyt laajan opetussuunnitelmatyöryhmän konsensuk-
seen perustuva kollektiivinen päätös uudistetun opetussuunnitelman käyt-
töönotosta. Kullakin opiskelijalla on sitten omaan valintaoikeuteen perustuva 
vaihtoehto hyväksyä opetussuunnitelma opiskelu- ja oppimisympäristökseen 
tai hylätä se. Kyse on tässä tapauksessa kahden käyttöönottopäätöksen kon-
tingenssista: organisaation opetussuunnitelmainnovaation käyttöönottopäätös 
on ensisijainen ja opiskelijan käyttöönottopäätös toissijainen.  

Rogers (2003) kuvaa organisaation innovaatioprosessin36 kahden aktiivi-
sen toiminnan jatkumona: valmistelu/suunnitteluvaihe (initiation) → käyt-
töönottovaihe (implementation). Uudistamista koskeva valmistelu/suunnitte-

                                                             
 

36  Ks. Organisaation innovaatioprosessin viisi tasoa -kuvaus, Five Stages in the innovation 
Process in Organization (mts. 421). 
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luvaihe käsittää kaiken innovaation omaksumiseen tarvittavan tiedon, inno-
vaation määrittelyn ja suunnitelman. Suunnitteluvaiheessa on erotettavissa 
agenda- ja yhteensopivuusvaiheet: organisaatiosta nousee eri syistä agendalle 
uudistamistarpeita ja esitetyn innovaation yhteensopivuus organisaatioyhtei-
sön arvojen ja toiminnan kanssa on varmistettava. (mts. 421.) Tämän tutki-
muksen kyseessä ollessa se tarkoittaa opetussuunnitelman symbolista yhteen-
sopivuutta sekä organisaation että aineenopettajaksi kouluttautuvien kannalta. 
Rogersin uudistuksen käyttöönottovaihe puolestaan käsittää innovaation 
omaksumisvaiheeseen liittyvät kaikki tapahtumat, toiminnat ja päätökset. 
Hän jakaa käyttöönottovaiheen kolmeksi eri vaiheeksi, joita ovat innovaation 
uusmäärittelyn vaihe, selkiinnyttämisen vaihe ja rutiini- eli vakiinnuttamis-
vaihe. Innovaation uusmäärittely tarkoittaa, että innovaatiota modifioidaan 
organisaatiolle sopivaksi ja organisaation rakenteita muutetaan tarvittaessa. 
(mts. 421.) Tässä tutkimuksessa opiskelijat nähdään aktiivisina, opetussuun-
nitelmaympäristönsä toimivuuden strategista ja operatiivista sujuvuutta ref-
lektoivina toimijoina. Rogersin mukaan selkiinnyttämisvaiheessa innovaation 
suhdetta organisaatioon määritellään tarkemmin. Rutiinivaihe on innovaation 
vakiinnuttamisvaihetta − innovaatiosta tulee osa organisaation toimintaa ja 
sen irrallinen identiteetti häipyy. (mts. 421). Seuraavan sivun kuviossa 15 
kuvataan Rogersin organisaation innovaatioprosessin viisi tasoa. 
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Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmainnovaatioprosessi  

Mitä Rogersin organisaation innovaatioprosessi on toimintana opettajankou-
lutuslaitoksen opetussuunnitelman uudistamisessa? Sitä voidaan kuvata ana-
logisesti innovaation käyttöönottomallina tiivistetysti näin:  

Opetussuunnitelman valmisteluvaihe: 
OPS agendalla joka kolmas vuosi 
Tarkistetaan ajantasainen pedagoginen ja normatiivinen sopivuus 
Laaditaan opetussuunnitelma nelikantayhteistyönä37 sidosryhmien kanssa  
↓ 

Päätös käyttöönotosta: 
Kollektiivinen päätös 
Tiedekunta vahvistaa käyttöönotto/toimeenpanopäivämäärän 
↓ 

Opetussuunnitelman käyttöönotto ja arviointi: 
OPSia uusmääritetään lukuvuosittain muun muassa keräämällä opiskeli-
japalaute 
OPSia selkiinnytetään lukuvuosittain operatiivisen tason muutoksin OPS 
vakiintuu käyttöön kolmen lukuvuoden aikana versioksi, joka uudistetaan 
seuraavan tutkinnonuudistuksen yhteydessä sopimusten, säädösten ja stra-
tegioiden mukaisesti. 

 
Helsingin yliopistossa opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmainnovaa-
tion omaksumisprosessi näkyy asiantuntijaohjattuna kollektiivisena toiminta-
na. Ajallisesti opetussuunnitelman uudistamisen valmisteluvaiheeseen käyte-
tään vuosi tai puolitoista vuotta, jonka jälkeen uudistettu opetussuunnitelma 
vahvistetaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja otetaan käyttöön. 
Tutkimuksen kohteena olevaa aineenopettajan koulutuksen pedagogista ope-
tussuunnitelmaa 2005–2008 valmisteltiin kuitenkin tavallisuudesta poiketen 
pitempään valtakunnallisesti yhdessä muiden yliopistojen kanssa muun mu-
assa Vokke-projektilla (ks. alaluku 3.2.3) Bologna-sopimuksen mukaisesti 
eurooppaulotteiseksi koulutusinnovaatioksi. Koska pedagoginen opetussuun-
nitelma on systeemi-innovaatio, suunnitteluvaiheeseen osallistuvat luonnolli-
sesti kaikki systeemin tahot: suurimpana ryhmänä opettajankoulutuslaitoksen 
opetus- ja hallintohenkilöstö, normaalikoulujen rehtori- ja opettajaedustajat, 
aineenopettajaksi opiskelevien edustajat ja erikseen kutsutut asiantuntijat 
opetusministeriöstä, tiedekunnista ja kenttäkouluilta. 

                                                             
 

37  nelikantayhteistyö = opettajankoulutuslaitos, ainelaitokset,harjoittelukoulut ja muut sidos-
ryhmät 
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Opetussuunnitelman uudistaminen perustuu käytännöstä saatuun koke-
mukseen ja aiempaan tietoon sekä yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia 
ennakoivaan tutkimus- ja viranomaistietoon. Uudistettavan opetussuunnitel-
man määrittely tapahtuu uuden tiedon perusteella. Eri edustajista kootut asi-
antuntijapienryhmät tuovat oman näkemyksensä yhdessä rakennettavaan ope-
tussuunnitelmaluonnokseen, josta käydään dialogia pienryhmissä ja järjestä-
mällä muun muassa avoimia seminaareja. Tavoitteena on mahdollisimman 
toimiva, kaikki käyttäjätahot huomioon ottava, tutkimusvaatimuksiin perus-
tuva kirjoitettu opetussuunnitelma. Uudistetun opetussuunnitelma tulee pe-
rustua yliopiston strategiaan, olla yhteensopiva ja laadullisesti osuva sekä 
operatiivisesti joustava. Opetussuunnitelma uudistetaan tutkintovaatimusten 
muutosten mukaisesti yleensä kolmen vuoden periodeissa. 

Aineenopettajakoulutukseen tulevat opiskelijat vaihtuvat lukuvuosittain, 
joten opetussuunnitelmainnovaation käyttöönotto ja innovaation omaksumis-
prosessi opiskelijanäkökulmasta katsottuna käynnistyy aina uudelleen ja eri-
laisena joka lukuvuosi. Opiskelijat arvioivat yksilöinä opetussuunnitelmaa 
koulutusinnovaationa, ja opiskelijoiden palaute opetussuunnitelmaympäristön 
toimivuudesta auttaa opettajankoulutuslaitosta opetussuunnitelman uusmää-
rittely- ja selkiinnyttämisvaiheessa (ks. kuviot 14 ja 15) lukuvuosittain. Se 
mikä ei toimi pedagogisesti, voidaan muuttaa. Opetussuunnitelmasta tulee 
vähitellen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ohjaavaa koulutuksen 
rutiinia ja sen erillinen identiteetti häviää.  

Opetussuunnitelma on opiskelijalle kompleksinen systeemi-innovaatio. 
Hyvällä syyllä voidaankin kysyä, millaisena pedagoginen opetussuunnitelma 
näyttäytyy opiskelijalle? Alla mallinnetaan opetussuunnitelmaympäristö (ku-
vio 15), joka kuvaa aineenopettajaopiskelijan asiantuntijatiedon rakentamisen 
systeemistä ympäristöä. Malli on synteesi tämän tutkimuksen normatiivisesta 
ja teoreettisesta viitekehyksestä ja visualisoi tutkimustehtävää. Tutkimuksen 
tulososan yhteenvedossa palataan tähän kuvioon. 
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ennakoivaan tutkimus- ja viranomaistietoon.  Uudistettavan opetussuunni-
telman määrittely tapahtuu uuden tiedon perusteella.  Eri edustajista kootut 
asiantuntijapienryhmät tuovat oman näkemyksensä yhdessä rakennettavaan 
opetussuunnitelmaluonnokseen, josta käydään dialogia pienryhmissä ja jär-
jestämällä muun muassa avoimia seminaareja. Tavoitteena on mahdollisim-
man toimiva, kaikki käyttäjätahot huomioon ottava, tutkimusvaatimuksiin 
perustuva kirjoitettu opetussuunnitelma.  Uudistetun opetussuunnitelma tulee 
perustua yliopiston strategiaan, olla yhteensopiva ja laadullisesti osuva sekä 
operatiivisesti joustava.  Opetussuunnitelma uudistetaan tutkintovaatimusten 
muutosten mukaisesti yleensä kolmen vuoden periodeissa. 

Aineenopettajakoulutukseen tulevat opiskelijat vaihtuvat lukuvuosittain, 
joten opetussuunnitelmainnovaation käyttöönotto ja innovaation omaksumis-
prosessi opiskelijanäkökulmasta katsottuna käynnistyy aina uudelleen ja 
erilaisena joka lukuvuosi. Opiskelijat arvioivat yksilöinä opetussuunnitelmaa 
koulutusinnovaationa, ja opiskelijoiden palaute opetussuunnitelmaympäristön 
toimivuudesta auttaa opettajankoulutuslaitosta opetussuunnitelman uusmää-
rittely- ja selkiinnyttämisvaiheessa (ks. kuviot 10 ja 12) lukuvuosittain. Se 
mikä ei toimi pedagogisesti, voidaan muuttaa.  Opetussuunnitelmasta tulee 
vähitellen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ohjaavaa koulutuksen 
rutiinia ja sen erillinen identiteetti häviää.  

Opetussuunnitelma on opiskelijalle kompleksinen systeemi-innovaatio.  
Hyvällä syyllä voidaankin kysyä, millaisena pedagoginen opetussuunnitelma 
näyttäytyy opiskelijalle?  Alla mallinnetaan opetussuunnitelmaympäristö 
(kuvio 14), joka kuvaa aineenopettajaopiskelijan asiantuntijatiedon rakenta-
misen systeemistä ympäristöä.  Malli on synteesi tämän tutkimuksen norma-
tiivisesta ja teoreettisesta viitekehyksestä ja visualisoi tutkimustehtävää.  
Tutkimuksen tulososan yhteenvedossa palataan tähän kuvioon. 
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opiskelijan 
aiottu  
HOPS  

INFORMAALINEN  TIETO 
opettajien luku-
vuositason aiotut 
opetusohjelmat ja 
kurssisuunnitel-
mat 

 

 

OPS-ympäristö? 
Opettajuus? 
Eksperttiys? 

FORMAALINEN TIETO/TIETÄMYS 
-yliopistopedagoginen tutkimus 
-opetuksen ja oppimisen tutkimus 
-kansalliset ja yliopiston strategiat 

 

PRAKTINEN TIETO/TIETÄMYS 
-AO-koulutus 
-harjoittelukoulukokemus 

 

opiskelijan koettu 
OPS 2005-06 

opiskelijan koettu 
OPS 2006-2007 

opiskelijan koettu 
 OPS 2007-2008 

tutkintovaatimukset  
 

OKL:nkirjoitettu 
OPS 2005-2008 

 

          t a v o i t e l t u    p e d a g o g i n e n    a s i a n t u n t i j u u s 

METAKOGNITIIVINEN TIETO/TIETÄMYS -kompetenssi                                                            
                                                                                REFLEKTOINTI JA 
-integroi ja suodattaa formaalisen ja praktisen tiedon käyttöä                      RE-INNOVOINTI 
-ehto opettajaksi kasvulle 
-voidaan oppia oppimalla reflektiotaito  

 
 
Kuvio 16. Aineenopettajuuteen kasvun opetussuunnitelmallinen malli: asiantuntijuu-
den rakentuminen systeemisessä OPS-ympäristössä (mallin pohjana käytetty lähteitä 
Eteläpelto 1997; Bereiter & Scardemalia 1993; Vosniadoun 1996; Rogers 2003). 
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4.4.5 Innovaation omaksumiseen vaikuttavat ominaisuudet  

Innovaation omaksumisnopeutta selittävät tutkimuksissa havaitut innovaation 
ominaisuudet. Omaksumisnopeuden vaihtelua selittävät eniten, 49−87 % , 
viisi helposti havaittavaa innovaation ominaisuutta (perceived attributes of 
innovations): suhteellinen hyöty (relative advantage), yhteensopivuus (com-
patibility), monimutkaisuus (complexity), kokeiltavuus (trialability) ja havait-
tavuus (observability). Näiden lisäksi omaksumisnopeuden vaihtelua selittä-
vät myös innovaation päätöksentekotyyppi, diffuusiovaiheen innovaatioka-
navien laatu ja sosiaalisen systeemin laadulliset tekijät sekä muutosagenttien 
ponnistelut uudistuksen läpiviemiseksi. (mts. 221.) Tässä tutkimuksessa fo-
kusoidaan opetussuunnitelmainnovaation yhteensopivuuteen ammatillisen 
kasvun kannalta. 

Kuten jo aiemmin on todettu, Rogersin mukaan innovaation päätöksente-
koprosessi on yleensä nopeampaa yksilötasolla kuin organisaatiotasolla: mitä 
enemmän on yhteisön jäseniä, sitä hitaampaa on innovaation omaksumisno-
peus. Yksi keino nopeuttaa innovaation omaksumista on yrittää muuttaa 
päätöksentekoyksiköitä niin, että muutoksenteossa on vähemmän toimijoita. 
(mts. 221.) Se ei ole kuitenkaan aina mahdollista varsinkaan sosiaalisten 
innovaatioiden kohdalla, joita edustaa tutkimuksen kohteena oleva opetus-
suunnitelmainnovaatio. 

Alla olevassa kuviossa 17 kuvataan innovaation omaksumiseen vaikutta-
vat muuttujat ja niiden suhteet.  
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Innovaatioiden omaksumiseen vaikuttavat muuttujat 
 
Omaksumiseen vaikuttavat muuttujat  Riippuva, selittävä muuttuja 
 

1. Innovaation ominaisuudet 
 

1. suhteellinen hyöty (relative advantage) 
2. yhteensopivuus (compatibility)  
3. monimutkaisuus ( complexity) 
4. kokeiltavuus (trialability) 
5. helposti havaittavuus (observability) 

 
II. Innovaatiopäätöstyypit 

 

  1. omavalintainen (optional)        INNOVAATIOIDEN (RATE OF ADOPTION 
  2. kollektiivinen (collective)          OMAKSUMISNOPEUS OF INNOVATIONS) 
  3. autoritaarinen (authority) 
 
III. Kommunikaatiokanavat (communication channels) 
 (massamedia ja henkilöiden välinen) 

 
IV. Sosiaaalisen systeemin luonteenlaatu (nature of the 
 social system), (normit, verkostuneisuuden aste jne.) 

 
V. Muutosagenttien ponnistelut (extent of change agents' 
 promotion efforts) 

 
Kuvio 17. Innovaatioiden omaksumiseen vaikuttavat muuttujat (Rogers 2003, 222). 
 
Rogersin mukaan edellä esitellyt viisi innovaation omaksumisnopeuteen vai-
kuttavaa muuttujatyyppiä eivät ole olleet tasavertaisesti diffuusiotutkijoiden 
kiinnostuksen kohteena. Näistä kuvion 13 alussa mainitut viisi helposti todet-
tavaa ominaisuutta (perceived attributes of innovations) ovat olleet laajastikin 
tutkimuksen kohteina, ja juuri niillä on huomattu selitettävän noin puolet 
innovaatioiden omaksumisnopeuden vaihtelusta. (mts. 222.) Tämä tieto tarjo-
aa myös suomalaisille innovaatioiden diffuusiotutkijoille teoreettisen, monia 
eri tutkimusmahdollisuuksia tarjoavan tutkimuskentän tarttua esimerkiksi 
koulutuksen ja kasvatuksen alueen tutkimuksiin uusin menetelmin ja lähes-
tymistavoin. Rogersin (mts. xxi) sanoin: “We do not need more-of-the-same 
diffusion research. The challenge for diffusion scholars of the future is to 
move beyond the proven methods and models of the past, to recognize their 
shortcomings and limitations, and to broaden their conceptions of the diffu-
sion of innovations.” 

Rogersin (2007) mukaan innovaation omaksujalle tärkein omaksumiseen 
vaikuttava tekijä on kuitenkin hyöty, mikä tulee selkeästi esille tutkimusai-
neistossakin (luku 6). Sama tulos ilmenee opetusministeriön julkaisemasta 
Osmo Lampisen (2003, 23) suomalaisen korkeakoulutuksen uudistamista 
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koskevasta tutkimuksesta. Tutkimuksessa viitataan Rogersin ja Shoemakerin 
(1971) diffuusiotutkimukseen, jossa tutkijat esittelivät laajaan kirjallisuustut-
kimukseen perustuen edellä mainitut viisi innovaation ominaisuutta omak-
sumiseen vaikuttavina kriittisinä tekijöinä. Lampisen mukaan myös Levine 
(1980) toteaa omassa tutkimuksessaan tärkeimpinä muuttujina yhteensopi-
vuuden ja hyödyllisyyden, jotka takaavat innovaation menestyksen. Hyödyl-
lisyys on näistä selvästi tärkeämpi, ja yhteensopimatonkin innovaatio voidaan 
omaksua, jos se on hyödyllinen. Hyödyllisyyden suhteen kiistanalainen inno-
vaatio taas harvoin tulee hyväksytyksi. Lampinen toteaa, että korkeakouluja 
koskevassa kirjallisuudessa on painotettu yhteensopivuuden merkitystä. Esi-
merkiksi Becherin ja Koganin (1980) mukaan Englannin avoimen yliopiston 
onnistumisen avain on sen nojautumisen vakiintuneiden yliopistojen standar-
deihin. Tutkijoiden mukaan uudistukset, jotka lyövät korville vanhoja käytän-
töjä ja arvostuksia, eivät sen sijaan ole menestyneet. Tutkijat Cerych ja Saba-
tier (1986) erottavat kolme innovaation laajuusulottuvuutta: syvyys koskee 
sitä, missä määrin innovaatio poikkeaa olemassa olevista arvioista ja käytän-
nöistä, funktionaalinen muutoksen syvyys viittaa niiden alueiden määrään, 
joilla innovaatio saa aikaan perustavia muutoksia ja muutoksen laajuus viittaa 
siihen, missä määrin muutos koskee koko järjestelmää, yksittäisiä sektoreita 
tai yksiköitä. Lampinen sanoo, että Cerych ja Sabatier (1986) tekevät syvyy-
den suhteen mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Heidän mukaan syvällinenkin 
arvoja ja menettelyjä muuttava innovaatio on toteutettavissa, mikäli se rajoit-
tuu vain muutamalle funktionaaliselle alueelle ja mikäli muutoin järjestelmä 
pysyy ennallaan. Myös laajuudeltaan suuret mutta syvyydeltään vähäiset 
innovaatiot kuten Britannian avoin yliopisto voivat onnistua. On kuitenkin 
vähemmän riskialtista toteuttaa innovaatioita instituutioiden tai osasysteemi-
en kuin koko systeemin laajuudelta. Esimerkkeinä liian laajoista ja syvistä 
reformeista mainitaan Saksan Gesamthohschulet ja Ranskan 1968 reformi, 
jotka laajenivat liian monelle alueelle. Suomessa suuria koulunuudistuksia on 
yleensä torjumisen pelossa pehmustettu kokeiluilla, jotka ovat uuden tiedon 
ohella voittaneet aikaa uudistuksen suosiolle, sanoo Lampinen (Lampinen 
1998, 162–166; 2003, 23). Esimerkkinä mainittakoon yleissivistävän koulu-
tuksen opetussuunnitelmauudistus, joka tuli voimaan vuonna 1994 ja 2000-
luvun taitteeseen osunut toisen asteen ammatillisen koulutuksen valtakunnal-
listen opetussuunnitelmaperusteiden uudistus. Molempia uudistuksia edelsi 
usean vuoden innovoivat pilotointihankkeet, joihin kouluilla oli mahdollisuus 
lähteä mukaan oma-aloitteisesti. 
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Seuraavaksi luodaan katsaus innovaation viiteen omaksumiseen vaikutta-
vaan ominaisuuteen niin, että kukin ulottuvuus, suhteellinen hyöty, yhteenso-
pivuus, monimutkaisuus, kokeiltavuus ja helposti havaittavuus käydään läpi 
erikseen. Kuten aiemmin on mainittu, tässä tutkimuksessa fokusoidaan ope-
tussuunnitelman yhteensopivuuteen niin, että arviointipalautetta arvioidaan 
opintojen relevanssina ja kvaliteetin osuvuutena. Toisin sanoen opiskelijat 
arvioivat pedagogisten opintojen suhteellista hyötyä ammatillisen kasvun 
kannalta, mutta myös toteutuvan opetussuunnitelman laadullista selkeyttä ja 
sujuvuutta. 

 
4.4.6 Suhteellinen hyöty (relative advantage) 

Rogers (2003) sanoo muidenkin diffuusiotutkijoiden havainneen, että inno-
vaation tuottama suhteellinen hyöty on yksi voimakkaimmista innovaation 
omaksumisnopeuden ennusteista. Suhteellisella hyödyllä (relative advantage) 
tarkoitetaan innovaatiosta saatavaa hyötyä suhteessa sen omaksumiskustan-
nuksiin. Kun yksilöt (tai organisaatio) käyvät läpi innovaation omaksumis-
prosessia, he ovat motivoituneita hakemaan tietoa innovaatiosta vähentääk-
seen sitä epävarmuutta, joka liittyy innovaatioon suhteessa sen hyötyyn. 
Potentiaaliset innovaation omaksujat haluavat tietää hyötyasteen, miten uusi 
idea tai käytäntö on parempi itselle (tai organisaatiolle) kuin jo olemassa 
oleva käytäntö. Niinpä tieto innovaation suhteellisesta hyödystä onkin tärkeä 
osa organisaation innovaatioviestintää. Se on diffuusioprosessiin keskeisesti 
vaikuttava tekijä. (229–240.) Opiskelijoille innovaation ”hyöty” merkitsee 
aineenopettajan asiallisen ja muodollisen kelpoisuuden saavuttamista asian-
tuntijaopetuksen ja -ohjauksen avulla tietyssä ajassa, joten he myös odottavat 
toteutuvalta opetussuunnitelmalta professionaalista hyötyä. 

 
4.4.7 Yhteensopivuus (compatibility)  

Puhuessaan innovaatioiden ominaisuuksista (attributes of innovations) Ro-
gers (2003) toteaa, että on tutkittu paljonkin ihmisten innovatiivisuutta ja sen 
eriasteisuutta. Kyse on ollut silloin eri omaksujakategorioihin liittyvistä ih-
misten luonteenpiirteistä ja niiden määrittämisestä. Paljon vähemmän on 
nähty vaivaa analysoida itse innovaatioiden eroja, erityisesti sitä, kuinka 
innovaatioiden helposti todettavat ominaisuudet vaikuttavat innovaatioiden 
omaksumisnopeuteen. Rogers ennakoi, että lähivuosina tämä tutkimusintres-
sien epätasapaino tulee häviämään. Hänen mielestään jatkossa olisi hyödyl-
listä tutkia ihmisten reagointia innovaatioihin ja laatia ennusteita innovaatioi-
den omaksumisesta. Reaktiot voitaisiin määrittää sen mukaan, mikä innovaa-
tio on kulloinkin kyseessä ja tutkia, miten se liittyy potentiaalisen omaksujan 
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uskomuksiin ja aiempiin kokemuksiin. (mts. 219−220.) Tässä tutkimuksessa 
itse asiassa kuljetaan Rogersin viittaamia tutkimuspolkuja tutkimalla aineen-
opettajaksi opiskelevien reagointia opetussuunnitelmainnovaatioon tavoittee-
na tuottaa tietoa, miten reagointituloksia voidaan hyödyntää aiempaa enem-
män ja systemaattisemmin pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaympä-
ristön kehittämisessä. 

Rogers (2003) määrittelee innovaation yhteensopivuuden (compatibility) 
omaksumisasteeksi, joka on johdonmukainen yksilön arvojen, aiempien ko-
kemusten ja tarpeiden kanssa. Yksilön on helpompi hyväksyä uusi idea tai 
toimintatapa omaan tilanteeseensa, kun se tuntuu jollain tavoin tutulta eikä 
täysin vieraalta. Jo vähäinenkin uuden idean tai toiminnan tunteminen auttaa 
yksilöä antamaan sille merkityksen ja tekemään siitä samalla aiempaa tu-
tumman. Innovaatio voi olla yhteensopiva (compatible) tai yhteensopimaton 
(incompatible) 1) sosiokulttuuristen arvojen ja uskomusten, 2) aiemmin käyt-
töön otettujen ideoiden tai 3) yksilön innovaatiotarpeiden kanssa. (mts. 
240−246.) Tässä tutkimuksessa oletusarvona on, että aineenopettajan koulu-
tuksen opetussuunnitelma on innovaationa yhteensopiva kaikkien kolmen 
ulottuvuuden osalta, koska 1) opetussuunnitelman arvoperusta on kansallinen 
sosiokulttuurinen perusta uskomuksineen (kaikilla opiskelijoilla on jonkin 
asteinen tuntuma suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja -kulttuuriin), 2) ope-
tussuunnitelma noudattaa helposti todettavaa pitkäaikaista aiempaa käytäntöä 
ja 3) opiskelijan tarve on (ainakin) muodollisesti pätevöityä aineenopettajak-
si.  

Rogersin lisäksi muutkin innovaatiotutkijat ovat määritelleet yhteensopi-
vuuskäsitettä. Symbolisella yhteensopivuudella (compatibility) tarkoitetaan 
pedagogisten opintojen merkitystä ja tärkeyttä eli relevanssia opettajuuteen 
kehittymisen kannalta (Becher & Kogan, 1980; Cerych ja Sabatier, 1986; 
Lampinen, 2003; Levin, 1980; Rogers & Shoemaker 1971; Rogers, 2003). 
Myös Raivolan (Raivolan ym. 2000) mukaan relevanssi tarkoittaa ”koulutuk-
sen tavoitteiden osuvuutta ja mielekkyyttä tarpeisiin nähden”. Kyse on koulu-
tustarpeiden ja -tarjonnan vastaavuudesta ja mielekkyydestä niin tavoitteiden, 
sisältöjen kuin koulutusvolyyminkin osalta. Koulutuksen vaikuttavuutta pa-
rantaa, jos koulutukselle on olemassa yksilöllinen, organisatorinen tai yhteis-
kunnallinen tarve ja sen tavoitteet ovat relevantit eri tasoilta tulevien tarpei-
den kanssa. (mt.) Symbolinen yhteensopivuustaso on pedagogisen ja didakti-
sen toiminnan, opetuksen ja ohjauksen strateginen taso. 
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Tietoliikennealan innovaatiotutkijan Sanna Sundqvistin (2003) mukaan 
”innovaation koettu yhteensopivuus määritellään innovaation yhteensopivuu-
della omaksujan arvomaailman, aiempien kokemusten ja nykyisten tarpeiden 
kanssa” (mts. 16). Hänen mukaan omaksujan ja innovaation välistä yhteen-
sopivuutta voidaan tarkastella kahden eri dimension kautta, symbolisena 
yhteensopivuutena ja toiminnallisena yhteensopivuutena. ”Symbolisella yh-
teensopivuudella tarkoitetaan omaksujan subjektiivista käsitystä innovaatios-
ta, eli sitä miten omaksuja kokee innovaation. Kun taas toiminnallinen yh-
teensopivuus viittaa siihen, mitä omaksujalta vaaditaan, jotta hän voi käyttää 
innovaatiota.” (mts. 16.) Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelmainnovaation 
yhteensopivuutta tarkastellaan juuri näiden kahden mainitun ulottuvuuden 
kautta, kuten kuviossa 13 kuvataan. Opetussuunnitelmainnovaation symboli-
nen yhteensopivuus, i.e. relevanssin osuvuus, tarkoittaa opiskelijan arvomaa-
ilman, aiempien kokemusten sekä sen hetkisten ja tulevaisuuden kannalta 
tärkeiden ja merkityksellisten koulutuksellisten tarpeiden yhteensopivuutta 
suhteessa innovaatioon. Kyse on pedagogisten opintojen opetussuunnitelman 
strategisesta tavoitetasosta, joka kuvataan relevanssiulottuvuutena. Opiskeli-
jat peilaavat opetussuunnitelman tavoitestrategista toteutumista omiin strate-
gisiin tarpeisiinsa. Opetussuunnitelmainnovaation toiminnallinen yhteensopi-
vuus, i.e. kvalitatiivinen osuvuus, puolestaan tarkoittaa opiskelijan subjektii-
vista käsitystä opetuksen ja ohjauksen käytännön toiminnantason laadusta 
suhteessa omaan valmiustasoon omaksua innovaatiota. Kyse on opetussuun-
nitelman toiminnallisesta tasosta ja sen praktisesta yhteensopivuudesta suh-
teessa opiskelijan omaan valmiustasoon opiskella ja oppia aineenopettajuutta 
lukuvuosittain realisoituvassa opetussuunnitelmaympäristössä. Opiskelijat 
peilaavat opetussuunnitelmaympäristön laadullista selkeyttä ja sujuvuutta 
suhteessa omiin opiskelu- ja oppimisvalmiuksiinsa. Kyse on pedagogisten 
opintojen opetussuunnitelman operatiivisesta tavoitetasosta, joka kuvataan 
kvaliteettiulottuvuutena. 

 
4.4.8 Monimutkaisuus (complexity) 

Rogers (2003) tarkoittaa innovaation monimutkaisuudella suhteellista vaike-
utta ymmärtää innovaatiota ja käyttää sitä. Mikä tahansa uusi idea tai asia 
voidaan luokitella monimutkainen-yksinkertainen–akselilla. Jotkin innovaa-
tiot ovat omaksujan kannalta selkeitä, toiset taas eivät. Yleensä innovaatioi-
den monimutkaisuus ei ole yhtä merkittävä tekijä kuin innovaation suhteelli-
nen hyöty tai yhteensopivuus, mutta toisaalta saattaa olla niinkin, että moni-
mutkaisuudesta tulee omaksumisen este. Rogers mainitsee esimerkin kotitie-
tokoneiden omaksumisesta USA:ssa. Ensimmäiset omaksujat olivat teknolo-
giafriikkejä, jotka ”yksinkertaisesti rakastivat teknisiä vempaimia”. Heistä 
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monet olivat insinöörejä, tieteilijöitä tai muita, joilla oli mittava kokemus 
joko suurtietokoneista tai minitietokoneista ennen kotitietokoneiden markki-
noille tuloa vuoden 1980 aikoihin. Nämä harrastajaomaksujat eivät pitäneet 
kotitietokoneita monimutkaisina. Mutta yksilöillä, jotka omaksuivat innovaa-
tion mainittuja myöhemmin, ei ollut vastaavanlaista korkean tason teknistä 
tietotaitoa, ja niinpä he kokivat viikkojen frustroitumisen hankittuaan laitteen 
omaan käyttöön. He olivat tyrmistyneitä – heillä ei ollut tietotaitoa, kuinka 
eri tekniset komponentit yhdistetään, kuinka tekstinkäsittely toimii, kuinka 
eri ohjelmat saadaan toimimaan ja niin edelleen. Frustroituneet yksilöt koitti-
vat ratkaista tietokoneen käytön ongelmaa manuaalin avulla ja kysymällä 
apua myyjiltä, jotka ”puhuivat kummallista teknistä jargonia”. Lopulta suurin 
osa aloittelijoista sai apua tietokoneenkäyttäjille tarkoitetuista kerhoista, 
ystäviltä tai muuten selviytyäkseen innovaation monimutkaisuusongelmas-
taan. Kaiken kaikkiaan tämä tilanne vaikutti negatiivisesti 1980-luvulla inno-
vaation omaksumisnopeuteen. Sen jälkeen kotitietokoneiden käyttö on muut-
tunut ajan myötä käyttäjäystävällisemmäksi, mikä on puolestaan vaikuttanut 
siihen, että USA:n kaikkia talouksia koskevan tilaston mukaan kotitietoko-
neiden omaksumisnopeus oli lisääntynyt 50 % vuoteen 2002 mennessä. (mts. 
257–258.)  

Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelmainnovaation monimutkaisuusulot-
tuvuus on osa toteutuneen opetussuunnitelman kvalitatiivisen osuvuuden (ks. 
kuvio 11) kokonaisuutta, ei erillinen tutkimusulottuvuus. Tutkimusaineiston 
analyysituloksista on luettavissa samantyyppisiä omaksumiseen liittyviä 
piirteitä kuin Rogersin edellä kuvatussa kotitietokoneinnovaation omaksu-
misesimerkissäkin: innovaattorit ja aikaiset omaksujat arvioivat pedagogiset 
opinnot heti opintojen alusta alkaen mahdollisuutena luovaan toimintaan, 
myöhäiset omaksujat ja vitkastelijat puolestaan kritisoivat ”kummallista 
jargonia” vielä opintojen loppuvaiheessakin. Monimutkaisuusulottuvuudella 
tarkasteltuna opetussuunnitelmainnovaation omaksumiseen liittyviä ongelmia 
voidaan tarkastella dikotomisesti yksinkertaisesti kysymällä: Onko kirjoitet-
tu, virallinen opetussuunnitelman selkeä, yksiselitteinen ja ymmärrettävä 
toimintaohje? Ja realisoituuko toimintaohje lukuvuosittain sujuvaksi pedago-
giseksi toimintaympäristöksi? Näihin ydinkysymyksiin liittyviä opiskelijoi-
den subjektiivisia tulkintoja pedagogisen opetussuunnitelman kompleksisuu-
desta ja muistakin omaksumiseen vaikuttavista ominaisuuksista tarkastellaan 
tulososan toiminnallinen yhteensopivuus (compatibility) -osiossa, alaluvussa 
6.2.. 
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4.4.9 Kokeiltavuus (trialability) 

Rogersin (2003) kokeiltavuus tarkoittaa innovaation rajattua tutustumis- ja 
kokeilumahdollisuutta ennen omaksumispäätöstä. Uudet ideat tai toiminnot, 
joita on mahdollista kokeilla ennakkoon, omaksutaan nopeammin kuin ne, 
joita ei voi kokeilla. Henkilökohtainen innovaatioon tutustuminen ennakkoon 
merkitsee yksilölle keinoa antaa merkitys innovaatiolle ja hahmottaa, kuinka 
innovaatio toimii toimii omalla kohdalla. Tällainen mahdollisuus hälventää 
uuden idean tai toiminnan mukanaan tuomaa epävarmuutta ja lisää innovaati-
on omaksumisnopeutta. Rogers korostaa kokeiltavuuden merkitystä; jos in-
novaatio voidaan suunnitella niin, että sitä voidaan kokeilla ennakkoon, se 
lisää innovaation omaksumisnopeutta. Ennakkokokeilulla saattaa olla re-
inventio -vaikutus – yksilöllä on oiva mahdollisuus määrittää innovaatiota 
uudelleen paremmin itselleen sopivaksi. Toisin sanoen innovaatio voi muut-
tua kokeilun myötä.  

Rogers toteaa jo ensimmäisten innovaatiotutkijoiden, maataloussosiologi-
en Grossin (1942) ja Ryanin (1948) havainneen saman kuin hänkin tutkimuk-
sissaan, että aikaiset omaksujat pitävät kokeiltavuutta huomattavasti tärke-
ämpänä innovaation omaksumiseen vaikuttavana ominaisuutena kuin myö-
hemmät omaksujat. Tämä selittyy sillä, että innovatiivisimmat yksilöt ovat 
joutuneet omaksumaan uutta toimintaa aloittamalla tyhjästä, kun taas myö-
häiset omaksujat ovat voineet toimia seuraamalla vain toisten esimerkkiä. 
(mts. 258.) 

Innovaation ominaisuuksista kokeiltavuus saa erityismerkityksen pedago-
gisissa opinnoissa. Opettajankoulutukseen hakeutunut opiskelija luottaa asi-
antuntijoiden laatimaan innovaatioon, pedagogiseen opetussuunnitelmaan ja 
on tyytyväinen siihen, että innovaation yhteensopivuutta suhteessa omiin 
tavoitteisiin ja tarpeisiin on mahdollista testata eri tavoin pedagogisin ja di-
daktisin kokeiluin opintojen aikana. Kokeiltavuuden merkitys korostuu eri-
tyisesti opintojen aikaisena opetusharjoitteluna, joka realisoituu myöhemmin 
opettajantyössä ammatillisen osaamisen kasvuna ja varmuuden lisääntymise-
nä. Sundqvist (2003) on määritellyt kokeiltavuuskäsitettä talouselämän näkö-
kulmasta, mutta määrittely sopii yhtä lailla kyseessä olevan koulutuksellisen 
innovaation kokeiltavuuden määrittelyyn. Hänen mukaan ”kokeiltavuuden 
merkitys kasvaa mitä suuremmasta investoinnista on kysymys. Kokeiltavuu-
den merkitys korostuu myös mitä useammin innovaatiota käytetään ja tai 
mitä näkyvämpi innovaatio on” (mts. 17).  
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4.4.10 Havaittavuus (observability) 

Rogersin (2003) mukaan havaittavuus innovaation ominaisuutena tarkoittaa 
sitä, miten innovaatio ja sen käyttöönoton tulokset ovat muiden havaittavissa. 
Jotkin innovaatiot ovat helposti havaittavissa ja kommunikoitavissa, kun taas 
joitakin innovaatiota on vaikea hahmottaa tai kuvailla muille ihmisille. Ha-
vaittavuuden aste vaikuttaa innovaation omaksumiseen: mitä havaittavampi 
innovaatio on, sitä nopeammin sosiaalisen systeemin jäsenet sen omaksuvat. 
Innovaation havaittavuutta ja sen merkitystä selventääkseen Rogers ottaa 
esimerkin teknologian alueelta, koska ”useimmat innovaatiot, joita on tutkittu 
aiemmin diffuusion kannalta, ovat olleet teknologisia innovaatioita” (mts. 
17). Teknologiset innovaatiot käsittävät kaksi komponenttia, laitteiston 
(hardware) ja ohjelmiston (software). Näistä laitteisto fyysisenä komponent-
tina on havaittavuusasteeltaan helposti havaittava, kun taas ohjelmistoa on 
vaikea hahmottaa. Tästä seuraa, että innovaatioilla, joissa ohjelmistonäkö-
kulma on hallitseva, on vähäinen havaittavuusaste. Vähäinen havaittavuusas-
te vaikuttaa taas innovaation omaksumiseen negatiivisesti. (mts. 17–18).  

Opetussuunnitelma innovaationa on kylläkin fyysinen kirjoitettuna, mutta 
toteutuessaan systeemisenä kompleksisena oppimisympäristönä se on vaike-
asti havaittavissa ja kommunikoitavissa, mikä vaikuttaa tiedollisen sisällön 
omaksumisasteeseen. Oppimisympäristöä voidaan hahmottaa vasta kokemal-
la ja syventämällä tietoisuutta pedagogisista opinnoista. Aineiston perusteella 
voidaan tulkita, että opetussuunnitelman sisältöä tarkastellen opetusharjoitte-
lun ohjausalue on havaittavampaa kuin teoreettisten opintojen, kuten vaikka-
pa tutkimuksen osuus, mikä tulee esille omaksumisasteeltaan positiivisina tai 
negatiivisina yhteensopivuuden arvioina.  

 
4.4.11 Muutosagentit (change agents) tiedon linkittäjinä 

Innovaatioiden diffuusio -teoreettisen ajattelumallin mukaan opettajankoulu-
tuslaitos on sosiaalinen systeemi ja opettajat ovat muutosagentteja (change 
agents), joilla on vaikuttajan rooli opetussuunnitelmainnovaation käyttöön-
otossa. Opettajat toimivat varsinaisina tiedonvälityslinkkeinä laitoksen, sidos-
ryhmätoimijoiden ja opiskelijoiden välillä ja vastaavat osaltaan siitä, että lai-
toksen formaalinen opetussuunnitelmatieto välittyy asiantuntijoiden ja opis-
kelijoiden ja muiden pedagogisten toimijoiden kesken sujuvasti. Katsotaan 
tarkemmin, mitä muutosagentilla tarkoitetaan innovaatioiden diffuusio -teo-
riassa. 
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Rogersin (2003) mukaan monien muidenkin ammattien yhteydessä voi-
daan käyttää käsitettä muutosagentti (change agent) kuvaamaan sosiaalisen 
systeemin linkittäjän roolia. Muutosagentti huolehtii siitä, että tieto kulkee 
systeemin, asiantuntijoiden ja asiakkaiden välillä. Muutosagentin yksi pää-
tehtävä onkin edesauttaa tätä tiedonkulkua. Jotta kommunikoinnilla olisi 
todellista merkitystä, organisaation aiottujen innovaatioiden pitää olla valitut 
niin, että ne ovat yhteensopivia yksilöiden tarpeiden kanssa. Asiakkaiden 
palautteen taas tulee kulkea muutosagenttien kautta organisaation vastuussa 
oleville tahoille niin, että organisaatio voi aidosti, tarkoituksenmukaisella 
tavalla saada tietoa toiminnastaan ja sopeuttaa toimintaansa asiakkaiden esit-
tämien muutostarpeiden mukaan. (mts. 368.) 

Muutosagentteja ei itse asiassa tarvittaisi innovaatioiden diffuusiossa, jos 
organisaation ja yksilön välillä ei olisi sosiaalista ja teknistä kuilua. Muutos-
agentit ovat yleensä koulutukseltaan korkeasti koulutettuja, akateemisen 
tutkinnon suorittaneita teknisen alueen asiantuntijoita, jotka hallitsevat inno-
vaatioiden diffuusion. Toisaalta juuri heidän tavallista suurempi tietämyksen-
sä (know-how) aiheuttaa esteen, joka vaikeuttaa heitä kommunikoimasta 
suoraan asiakkaiden kanssa. (mts. 367–368.)  

Rogers (2003) toteaa, että asiakasnäkökulmasta katsottuna innovaation 
käyttöönottoprosessissa on tunnistettavissa organisaation muutosagentin seit-
semän eri tehtävää. Tiivistettynä muutosagentin tehtävänä innovaatioproses-
sissa on  

1. auttaa yksilöä tiedostamaan ja yksilöimään käyttäytymismallinsa muu-
tostarpeet  

2. luoda luotettava keskinäinen vuorovaikutussuhde asiakkaaseen 
3. diagnosoida ongelmat ja osoittaa ratkaisuvaihtoehdot  
4. laatia tavoitetoimintasuunnitelma  
5. muuttaa suunnitelma käytännöksi ja rohkaista toimimaan sen mukaan 
6. tukea yksilöä uuden käyttäytymismallin omaksumisessa ja sen jatku-

misessa 
7. saada aikaan tavoiteltu muutos: yksilön itseluottamus vahvistuu ja hän 

oppii itsenäisesti muuttamaan käyttäytymismalliaan. (mts. 370.). 
 
Esitelty prosessi on ideaali tapa toimia innovaation käyttöönotossa, mutta 
muutosagentti-asiakas -suhteessa todellisuus saattaa olla hyvinkin toisenlai-
nen. Rogers kehottaakin tutkimaan ideaalin ja todellisen muutosagentti-
asiakas -suhteen eroja. Tutkiminen lisää ymmärrystä siitä, miksi monet orga-
nisaation innovaatioiden vastaanottoa parantavat interventiotoimenpiteet 
eivät onnistu: asiakkaat yksilöinä ovat erilaisia innovaation omaksujina, niin 
ominaisuuksiltaan, innovaation omaksumisnopeudeltaan kuin taustoiltaankin. 
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(mts. 368–370.) Rogers on muun muassa tutkinut muutosagenttien ja asiak-
kaiden samankaltaisuutta (homophily) ja eroavuutta (heterophily) ja näiden 
ominaisuuksien vaikutusta kontaktien laatuun ja määrään puolin ja toisin. 
Muutosagentit eroavat yleensä asiakkaistaan monella tavalla, ja heillä on 
eniten kontakteja niiden asiakkaiden kanssa, jotka muistuttavat heitä eniten. 
Tutkimustulokset osoittavat vahvasti seuraavat muutosagentti-asiakas -suh-
teita koskevat yleistykset: yhteys muutosagenttiin on positiivisesti korreloiva 
asiakkailla, joilla on muita korkeampi sosioekonominen status, tavanomaista 
korkeampi koulutus, joiden sosiaalinen osallistuminen on muita aktiivisem-
paa ja jotka ovat kosmopoliitteja. Nämä yleistykset viittaavat siihen, että 
muutosagentin ja asiakkaiden välinen kommunikaatio on vaikuttavampaa 
silloin, kun heidän samankaltaisuuden asteensa on tavallista korkeampi. Ro-
gers mainitsee kommunikaatioesimerkin Brasilian maanviljelyä koskevasta 
innovaatiotutkimuksesta, jonka aineisto käsitti 1307 maanviljelijän innovaa-
tion käyttöönottoa koskevan tiedon (Rogers ym. 1970) ja jossa tutkittiin asi-
akkaiden muutosagenttikontakteja yhden vuoden ajalta. Kontaktimäärät per 
vuosi asiakkaisiin olivat seuraavat:  

- innovaattorit 20 
- aikaiset omaksujat 15  
- aikainen enemmistö 12  
- myöhäinen enemmistö 5  
- vitkastelijat 3  

 
Rogers toteaa edellisen ja muun noin 4000 maanviljelijöiden innovaation 
käyttöönottoa koskevan tutkimuksen perusteella (Rogers ym. 1970), että 
esitetty tulos on tyypillinen: maanviljelijöiden muutosagenttikontakteja selit-
tää eniten heidän innovatiivisyysasteensa ja toiseksi eniten sosioekonominen 
status. Tuloksista oli tulkittavissa, että muutosagentit auttavat käytännössä 
vähiten heitä, jotka tarvitsisivat eniten heidän apuaan. (mts. 381–383.)  

Analogisesti opettajankoulutuksessa opettajan rooli on muutosagentin 
rooli. Tehtävä on hyvin selkeä: tehtävänä on ohjata kukin noviisiasiantuntija 
yksilönä – innovaattorista vitkastelijaan – oppimisprosessiin, jonka tavoittee-
na on muutos, professionaalisuuteen tähtäävä ja sitä edistävä käyttäytymis-
malli. Tämä tulee tapahtua pedagogisin keinoin, joten muutosagenttiuden 
onnistuminen edellyttää pedagogista kompetenssia ja ymmärrystä innovaati-
on käyttöönottajasta, opiskelijasta: opiskelijat eroavat toisistaan taustakult-
tuuriltaan, kompetenssitasoltaan ja henkilökohtaisilta tavoitteiltaan; pedago-
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gisten opintojen alussa heitä yhdistää yleensä vain ainelaitoksilla suoritetut 
aineopinnot, opittu oman oppiaineen toimintakulttuuri ja jonkinasteinen tie-
tämys aiotusta pedagogisesta opetussuunnitelmainnovaatiosta. Nämä ovat 
opettajan lähtökohdat kunkin lukuvuoden toiminnan alussa. Kuinka hyvin 
muutosagenttiudessa on onnistuttu, siitä raportoivat asiakkaat viimeistään 
opintojen lopussa. Rogersin (2003, 366) sanoin ”A change agent usually 
seeks to secure the adoption of new ideas, but he or she may also attempt to 
slow the diffusion process and prevent the adoption of certain innovations 
with undesirable effects.” Pedagogiset opinnot akateemisena opetussuunni-
telmana on systeemi -innovaatio, siksi sitä tulee tarkastella sekä yksilön että 
organisaation muutoksen kannalta. 
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5 Tutkimuksen empiirinen toteuttaminen 
5.1 Tutkimustehtävästä johdetut tutkimusongelma-alueet 
Tutkimustehtävänä on ollut selvittää, millainen innovaatio toteutunut Ai-
neenopettajan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitelma on opis-
kelu- ja oppimisympäristönä opettajaksi kasvun kannalta MALU ja HUM -
oppiaineryhmien opiskelijoiden kokemana ja arvioimana? Tutkimustehtäväs-
tä on johdettu seuraavat kaksi tutkimusongelma-aluetta kysymyksineen:  

 
Tutkimusongelma-alue 1: Millainen on toteutuneen OPSin symbolinen yh-
teensopivuus (relevanssi) MALU ja HUM -ppiaineryhmien opiskelijoiden 
arvioimana lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007 ja 2007−2008? Eroavatko 
MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja 
miten? Relevanssitarkastelu kohdentuu pedagogisten opintojen merkityksen 
arviointiin (opettajaprofessio, opettajaidentiteetti) opettajaksi kehittymisen 
kannalta. 

 
Tutkimusongelma-alue 2: Millainen on toteutuneen OPSin toiminnallinen 
yhteensopivuus (kvaliteetti) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden 
arvioimana lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007ja 2007−2008? Eroavatko 
MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja 
miten? Kvaliteettitarkastelu kohdentuu opetus- ja ohjausalueiden pedagogi-
sen ja didaktisen toiminnan laadulliseen osuvuuteen opettajaksi kehittymisen 
kannalta. 

 
Opiskelijat opetussuunnitelmainnovaation omaksujina on jaettu tieteenala-
orientaation perusteella kahteen ryhmään, matemaattis-luonnontieteelliseen 
(MALU) ja humanistiseen (HUM) ryhmään, koska on haluttu selvittää, onko 
oppiaineryhmien käsitysten välillä eroa. Tutkimuksen aineistoa, toteutuneen 
opetussuunnitelman opiskelijapalautteita, tarkastellaan Rogersin (2003) inno-
vaatioteoreettisessa kehyksessä. 

Opetussuunnitelman yhteensopivuutta tarkastellaan tässä tutkimuksessa 
siis kahtena tutkimusongelma-alueena, jotka ovat 1) symbolisen yhteensopi-
vuuden alue ja 2) toiminnallisen yhteensopivuuden alue. Symbolinen yhteen-
sopivuus on strategisen tason dimensio ja toiminnallinen yhteensopivuus 
operatiivisen tason dimensio. Opetussuunnitelman symbolinen yhteensopi-
vuus määritellään omaksumisasteeksi, joka on johdonmukainen opiskelijan 
arvojen, aiempien kokemusten ja tarpeiden kanssa opettajuuteen kasvun 
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kannalta. Symbolisesta yhteensopivuudesta käytetään tiivistetysti nimityksiä 
relevanssi, merkitys ja tärkeys synonyymisesti. Relevanssi viittaa tässä opet-
tajaprofessioon ja opettajaidentiteettiin. Tämä näkyy kyselylomakkeiden ”ar-
vioi … kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kannalta” -tyyppi-
sinä kysymyksinä. Opetussuunnitelmainnovaation toiminnallinen yhteensopi-
vuus puolestaan määritellään opetussuunnitelman laadulliseksi tasoksi suh-
teessa opiskelijan tiedolliseen vaatimustasoon, jotta hän voi omaksua inno-
vaatiota. Toiminnallisesta yhteensopivuudesta käytetään nimityksiä kvaliteet-
ti ja kvaliteetin osuvuus. Kvaliteetin osuvuus viittaa pedagogiseen selkeyteen 
ja sujuvuuteen koskien pedagogisten opintojen rakennetta, sisältöä, organi-
sointia ja menetelmiä. Kvaliteettikäsitteellä viitataan pedagogisten opintojen 
operatiiviseen tasoon, mikä näkyy kyselylomakkeiden tehtävänantona ”Seu-
raavana on joukko pedagogisiin opintoihin liittyviä käytänteitä ja toimintata-
poja. Arvioi kutakin erikseen opinnoille opetussuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta”. Toimintatason arvioinnin kohteet ovat 
olleet seuraavat toiminnalliset ominaisuudet: A. työskentelytavat, B. kurssien 
suorittamistapa, C. opintojen etenemistahti, D. opinnoista tiedottaminen, E. 
oppimateriaalien saatavuus, F. saadut tvt-valmiudet, G. työpanos/opintojen 
kuormittavuus, H. oma panostus pedagogisiin opintoihin. Molempien tutki-
musongelma-alueiden tarkastelu jäsentyy pedagogisen ja didaktisen toimin-
nan keskeisten elementtien, opetuksen ja ohjauksen mukaan. 

Tässä tutkimuksessa sivutaan koulutuksen vaikuttavuuden arviointia niin 
yksilö- kuin organisaatiotasollakin. Koulutusta ohjataan säädöksin, resurssein 
ja tiedolla, kuten opetussuunnitelmilla. Tenhulan (2002) mukaan koulutuksen 
vaikuttavuutta parantavaa se, että koulutukselle on olemassa yksilöllinen, 
organisatorinen tai yhteiskunnallinen tarve ja että sen tavoitteet ovat relevan-
tit koulutuksen eri tasoilta tulevien tarpeiden kanssa. Koulutustarpeiden ja 
koulutustarjonnan vastaavuus ja mielekkyys niin tavoitteiden, sisältöjen kuin 
koulutusvolyyminkin osalta pitää osua yksiin. 

 
5.2 Tutkimuksen kohde ja tutkimusaineisto 
Tutkimuksen kohteena on ollut aineenopettajankoulutuksen Opettajan peda-
gogiset opinnot 2005–2008 -opetussuunnitelma, jota tarkastellaan toteutu-
neena opiskelu- ja oppimisympäristönä opiskelijoiden kokemana innovaatio-
teoreettisessa kehyksessä. Tutkimusaineistona on lukuvuosien 2005–2006, 
2006–2007 ja 2007–2008 opiskelijapalautteet. Tutkimusaineisto kerättiin 
lukukausittain lukuvuosina 2005–08 yliopistopedagogisiin opintoihin osallis-
tuneilta opiskelijoilta lukukausipalautteina kyselylomakkeilla (liite 1).  

Opetussuunnitelmakautena 2005–08 palautekyselyyn vastasi kolmen lu-
kuvuoden aikana yhteensä 1550 opiskelijaa. Palautekyselyyn vastanneista 
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matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalojen (MALU) edustajia oli N=517 
(33 %) ja humanistis-reaaliaineiden tieteenalojen (HUM) edustajia N=1033 
(67 %) taulukon 5 mukaisesti. 

 
Taulukko 5. Pedagogisten opintojen kyselyyn vastanneiden lukumäärät MALU ja 
HUM -orientaation mukaan lukuvuosittain opetussuunnitelmakautena 2005−2008. 
 

Vastaajat lukuvuosittain MALU (N) HUM (N) Yhteensä (N) 
Opiskelijoita 2005−2006 170 (30 %) 388 (70 %) 558 (100 %) 
Opiskelijoita 2006−2007 219 (40 %) 323 (60 %) 542 (100 %) 
Opiskelijoita 2007−2008 128 (28 %) 322 (72 %) 450 (100 %) 

 
Palautekyselyyn vastanneiden opiskelijoiden ikä vaihtelee 21−58 ikävuoden 
välillä (ka. ~ 27 vuotta). Opiskelijat edustavat kolmea opiskelijastatusta: 
maisteritutkinnon jälkeen erilliset aineenopettajan opinnot suorittamaan tul-
leet opiskelijat, suoravalinnan kautta tulleet tutkinto-opiskelijat ja pääaine-
opintojen aloittamisen jälkeen pedagogisiin opintoihin tulleet tutkinto-opis-
kelijat. Aineistoa ei ole luokiteltu tässä tutkimuksessa iän tai opiskelijastatuk-
sen perusteella. Aineistosta on kuitenkin havaittavissa niiden merkitys opetta-
juuden kasvuun vaikuttavina tekijöinä, mikä tulee esille aineistoesimerkeissä.  

 
5.3 Tutkimusmittarit ja analyysit 
Aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia toteutuneesta pedagogisesta ope-
tussuunnitelmasta opiskelu- ja oppimisympäristönä lähdettiin tutkimaan ke-
räämällä lukukausittain palautetietoa kyselylomakkeilla (liite1). Opiskelijoita 
pyydettiin arvioimaan kunkin lukukauden lopussa toteutuneita kursseja, lu-
kukauden pedagogisia opintoja kokonaisuutena ja pedagogisiin opintoihin 
liittyneitä käytänteitä ja toimintatapoja Likertin asteikolla 1–5 ja sen jälkeen 
täsmentämään vastaamistaan ”vapaamuotoisin kommentein” ja esittämään 
”ideoita kurssin kehittämiseksi”. Koska kyselylomake sisältää myös ”arvioi 
… ” -tyyppisiä kysymyksiä, joissa ääriarvot on määritelty sanallisesti eri il-
mauksin, asteikkojen soveltaminen kuvataan selkeyden ja luotettavuuden 
vuoksi tulosten esittämisen yhteydessä (alaluvut 6.1 ja 6.2). Syyslukukauden 
lopussa opiskelijat arvioivat pedagogisten opintojen perusopintoja koskevaa 
aluetta ja kevätlukukauden lopussa aineopintotason aluetta ja pedagogisia 
opintoja kokonaisuutena.  

Kolmen lukuvuoden aikana kerätty aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti 
ja kvalitatiivisesti. Tutkimusaineiston sisällön analyysit esitellään luvuissa 
5.4.1 (tilastoaineiston T-testi) ja 5.4.2 (laadullisen aineiston sisällönanalyysi). 

 



122 Ulla Hotti 

 

5.4 Tutkimusmenetelmä  
Tämän tutkimusotteeltaan integroidun tutkimuksen menetelmäksi valikoitui 
tutkimustehtävän mukaan luontevasti sisällön analyysi. Pirita Seitamaa-
Hakkarainen (1999) on perehtynyt sisällön analyysiin tutkimusmenetelmänä. 
Hänen mukaan sisällön analyysin avulla tutkimuksessa pyritään systemaatti-
seen ja kattavaan kuvaukseen aineistoon liittyvistä sisällöistä. Sisällön ana-
lyysi voidaan toteuttaa sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen mu-
kaisesti. Tutkimusongelma ja teoreettinen viitekehys muodostavat lähtökoh-
dan sisältöluokkien valinnalle ja määrittelylle. Sisältöluokat voidaan rakentaa 
myös tutkittavan aineiston pohjalta tai ne voidaan muodostaa ulkopuolista 
käsitejärjestelmää, viitekehystä tai teoriaa käyttäen. (mt.; ks. myös Alasuutari 
1995; Eskola & Suoranta 2000; Hirsjärvi ym. 2007; Tuomi & Sarajärvi 
2009.)  

Myös Hirsjärven ym. (2007) mukaan aineistoa voidaan analysoida monin 
tavoin. Laadullisessa tutkimuksessa erityisesti analyysi koetaan vaikeaksi, 
koska ”vaihtoehtoja on paljon tarjolla eikä tiukkoja sääntöjä ole olemassa”. 
Analyysitavan valitseminen on kuitenkin pääperiaatteeltaan helppoa – vali-
taan vain sellainen analyysitapa, jolla parhaiten vastataan tutkimustehtävään 
tai tutkimusongelmaan. Analyysitavat jäsennetään karkeasti kahdella tavalla: 
selittämiseen pyrkivässä lähestymistavassa käytetään usein tilastollista ana-
lyysia ja päätelmien tekoa ja ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa 
käytetään tavallisesti laadullista analyysia ja päätelmien tekoa (mts. 219). 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston sisällön analyyseillä pyritään selit-
tävään ja ymmärtävään tulkintaan ja päätelmiin. Analysointiprosessia voi-
daan luonnehtia teoriaohjaavaksi ja aineistolähtöiseksi. Molemmat analyysit, 
tilastollinen ja laadullinen, käyvät vuoropuhelua keskenään, mikä hyödyttää 
tutkimuksen kokonaisuutta syventämällä tietoa. Tutkimusotteen painotus 
kvantitatiivinen–kvalitatiivinen -akselilla on kvantitatiivista tutkimusotetta 
painottava. Tutkimuksen metodologiset valinnat on esitelty luvussa 2 ja teo-
reettiset valinnat luvussa 3. Määrällisen ja laadullisen tutkimusotteen integ-
roinnin soveltaminen sisällön analyysissä havainnollistuu alla olevassa Sei-
tamaa-Hakkaraisen (1999) rakennekuviossa (kuvio 18).  
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Normatiivinen viitekehys 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 15. Määrällinen tai laadullinen tutkimusote sisällön analyysissa 

(Seitamaa-Hakkarainen 1999). 
Tutkimusaineisto on analysoitu tilastollisesti ja laadullisesti. Aineiston ti-

lastollinen analyysi on tehty t-testinä SPSS-ohjelmalla. ja laadullinen analyy-
si Atlas-ti–ohjelmalla. Seuraavissa kahdessa alaluvussa kuvataan tutkimuk-
sen empiirisen aineiston analyysiprosessit pääpiirteittäin.  

5.4.1 Kvantitatiivinen sisällönanalyysi 
Seitamaa-Hakkaraisen (1999) mukaan sisällön analyysi voi olla kvantita-

tiivisesti orientoitunut analyysimenetelmä, jolloin se noudattaa tilastollisen 
tutkimuksen logiikkaa. Perinteisesti sisällön analyysi (content analysis) on 
ollut lähtökohdiltaan ”varsin kvantitatiivista”, mikä on tarkoittanut esimer-
kiksi frekvenssijakautumien esittämistä (ks. esim. Sommer & Sommer 1991). 
Tilastollisia menetelmiä käytettäessä sisältö käsitetään tilastolliseksi ilmiöksi. 
Tämä näkökulma on ollut edustettuna muun muassa aiemmin viestinnän 

SISÄLLÖN ANALYYSI 

Kvalitatatiivinen sisällön analyysi Kvalitatatiivinen sisällön analyysi 
 

Teoriasta operationa-
lisoitu luokitus 

Aineistolähtöinen 
sisällön analyysi 

Teoriasta ja aineistos-
ta kehitetty systemaat-
tinen sisällön analyysi 

Grounded teorian 
lähestymistapa 

Tulokset esitetään 
käsitteinä 

Tulokset esitetään 
tilastollisesti  

 
Kuvio 18. Määrällinen tai laadullinen tutkimusote sisällön analyysissa (Seitamaa-
Hakkarainen 1999). 
 
Tutkimusaineisto on analysoitu tilastollisesti ja laadullisesti. Aineiston tilas-
tollinen analyysi on tehty t-testinä SPSS-ohjelmalla. ja laadullinen analyysi 
Atlas-ti -ohjelmalla. Seuraavissa kahdessa alaluvussa kuvataan tutkimuksen 
empiirisen aineiston analyysiprosessit pääpiirteittäin. 

 
5.4.1 Kvantitatiivinen sisällönanalyysi 

Seitamaa-Hakkaraisen (1999) mukaan sisällön analyysi voi olla kvantitatiivi-
sesti orientoitunut analyysimenetelmä, jolloin se noudattaa tilastollisen tut-
kimuksen logiikkaa. Perinteisesti sisällön analyysi (content analysis) on ollut 
lähtökohdiltaan ”varsin kvantitatiivista”, mikä on tarkoittanut esimerkiksi 
frekvenssijakautumien esittämistä (ks. esim. Sommer & Sommer 1991). 
Tilastollisia menetelmiä käytettäessä sisältö käsitetään tilastolliseksi ilmiöksi. 
Tämä näkökulma on ollut edustettuna muun muassa aiemmin viestinnän tut-
kimuksessa, mutta puhtaasti määrälliseen esiintymiseen (sana, ilmaisu jne.) 
perustuva sisällön analyysi on kuitenkin väistynyt. Yhteiskuntatieteet ovat 
käyttäneet paljon määrällistä sisällön analyysia tutkimusmenetelmänä. On 
analysoitu muun muassa poliittisten puheiden muotoa ja sisältöä sekä puo-
lueohjelmissa esiintyviä teemoja. Seitamaa-Hakkaraisen mukaan sisällön 
analyysi mahdollistaa sellaisen yhteiskunnallisen tutkimuksen, jossa ei olla 
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suoraan kontaktissa ihmisten kanssa, vaan yhteiskunnan ilmapiiriä tarkastel-
laan välillisesti lehtikirjoitusten tai muiden dokumenttien avulla. Määrällises-
ti orientoituneen sisällön analyysin tavoitteena on sisällön tai sisältöluokkien 
esittäminen numeerisessa muodossa. Jotta taulukot eivät jää vain numeroiksi 
ja arvoiksi, niitä tulkitaan ja niistä tehdään johtopäätöksiä (mt.). 

Tutkimuksen aineiston tilastollisiin merkitsevyystestauksiin käytettiin t-
testiä (independent-samples T-test). Koska tässä tutkimuksessa haluttiin myös 
verrata, eroavatko kahden tieteenalaorientaatioryhmän (MALU ja HUM) 
arvioinnit toisistaan, testattiin tieteenalaryhmien opetuksen ja ohjauksen 
symbolista ja toiminnallista yhteensopivuutta koskevien keskiarvojen yh-
täsuuruutta t-testillä. Testin tuloksena saatiin vertailtavat keskiarvot M 
(mean), keskihajonnat S.D. (standard deviation) ja t-arvot (Sig. 2-tailed) 
tilastotaulukoihin (ks. esim. Nummenmaa 2009, 160−172; Alkula 1995, 64, 
143−163, Muhli & Kanniainen 2000, 70−71.) Vertailtavat ryhmät ovat toisis-
taan riippumattomia, eli molemmissa ryhmissä on eri havainnot. Tutkimusin-
tressinä oli selvittää, onko orientaatioryhmien välillä merkitsevää eroa (p: ns 
= ei merkitsevä; * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001) arvioitaessa toteu-
tuneen opetussuunnitelman symbolista ja kvalitatiivista yhteensopivuutta 
opettajuuden kannalta. 

Opetussuunnitelmainnovaation yhteensopivuusastetta tarkasteltiin siis 
kahtena ulottuvuutena, 1) symbolisena yhteensopivuutena ja 2) toiminnallise-
na yhteensopivuutena. Symbolinen yhteensopivuus mittaa relevanssin osu-
vuutta eli opetussuunnitelman merkityksen ja tärkeyden astetta (luku 6, tau-
lukot 7−14) ja toiminnallinen yhteensopivuus mittaa kvaliteetin osuvuutta 
(luku 6, taulukot 15−22). Aineenopettajankoulutuksen arvioiminen -kyselylo-
makkeet opetussuunnitelmakaudelta 2005−2008 ovat liitteenä (liite 1). Ky-
symyslomakkeet on suunniteltu, kehitetty ja laadittu aineenopettajan koulu-
tuksen opettajien yhteistyönä. Tutkija ei ole osallistunut kysymyslomakkei-
den laadintaan. Samoin koodausohje on laadittu opettajankoulutuslaitoksella. 
Taulukoissa näkyvät merkinnät ja lyhenteet ovat käytössä sellaisenaan lu-
kuunottamatta palautelomakkeiden Likert-asteikkoon liittyvää ohjeistusta. 
Koska opetus- ja ohjausalueiden symbolista yhteensopivuutta mittaavan 
Likert-asteikon määrittäminen on eksplikoitu kyselylomakkeissa alun perin 
vain osittain ”Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) –”, niin 
asteikkoa on täydennetty ja käytetään tässä tutkimuksessa seuraavasti, jotta 
tilastotaulukoiden tulkinnat tulososan eri kohdissa ovat linjassa toistensa 
kanssa: 
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Opetus- ja ohjausalueet/symbolinen yhteensopivuus 
Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 merkitys pieni  → merkitys pieni → ei tue juurikaan opettajuutta 
2 –   → merkitystä jonkin verrran → tukee opettajuutta vähän 
3 –   → merkitystä kohtalaisesti → tukee opettajuutta kohtalaisesti 
4 –   → merkitys melko suuri → tukee opettajuutta melko paljon 
5 merkitys suuri  → merkitys suuri → tukee opettajuutta paljon 

 
Tukee opettajuutta tässä tarkoittaa tukee opettajuuteen kasvua. Innovaatioteo-
reettisessa kehyksessä tarkasteltuna asteikossa liikutaan toteutuneen opetus-
suunnitelman vähäisen yhteensopivuuden ja yhteensopivuuden välillä. Edellä 
esitettyä opetus- ja ohjausalueiden mittaria käytetään toimintaympäristön 
symbolisen osuvuuden määrittämiseen ja tulkintaan. Symbolinen osuvuus 
määrittää opetus- ja ohjaustoiminnan relevanssia ammatillisen kasvun näkö-
kulmasta opiskelijoiden kokemana. 

Edellä olevasta poiketen opetus- ja ohjausalueen toiminnallinen yhteen-
sopivuus -taulukoissa Likertin asteikon arvojen käyttö vaihtelee eri muuttuji-
en kohdalla, joten mittareiden tulkinta on yhtenäistetty seuraavasti: 

 
Opetusalue/opintojen sisällössä eteneminen ja aikataulussa eteneminen 

Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 liian nopea   → liian nopea → ei tue opettajuuteen oppimista 
2 - → nopea → tukee jonkin verran oppimista 
3 - → sopiva → tukee oppimista  
4 - → hidas → tukee jonkin verran oppimista 
5 liian hidas → liian hidas → ei tue oppimista 

      
Opetusalue/ opintojen sisällölliset päällekkäisyydet 

Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 erittäin vähän  → erittäin vähän → tukee opettajuuteen oppimista hyvin  
2 – → jonkin verran → tukee oppimista melko hyvin 
3 –  → keskimäärin paljon → tukee oppimista kohtalaisesti 
4 –   → paljon → tukee oppimista jonkin verran 
5 erittäin paljon  → erittäin paljon → tukee oppimista heikosti 
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Opetusalue/ opetuksen asiantuntevuus soveltavan kasvatustieteen laitoksella yleisesti 
Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 erittäin vähäinen → erittäin vähäinen → ei tue opettajuuteen oppimista 
2 –    → jonkin verran → tukee oppimista jonkin verran 
3 –     → kohtalainen → tukee oppimista kohtalaisesti 
4 –    → suuri → tukee oppimista hyvin 
5 erittäin suuri → erittäin suuri → tukee oppimista erittäin hyvin 

 
Opetusalue/ opintojen kuormittavuus (oma työpanos suhteessa opintopistemäärään) 

Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 liian pieni   → liian pieni työpanos → ei tue opettajuuteen oppimista 
2 –    → vähäinen työpanos → tukee vain vähän oppimista 
3 –    → kohtalainen työpanos → tukee kohtalaisesti oppimista 
4 –    → suuri työpanos → estää oppimista jonkin verran 
5 liian suuri   → liian suuri työpanos → estää oppimista 

 
Opetusalue/ oppimateriaalien saatavuus, kursseista tiedottaminen, 

OPSista tiedottaminen 
Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 erittäin huono  → erittäin huonoa  → ei tue opettajuuteen oppimista 
2 –    → jonkin verran huonoa → tukee jonkin verran oppimista 
3 –     → kohtalaista → tukee kohtalaisesti oppimista 
4 –     → hyvää → tukee oppimista hyvin 
5 erittäin hyvä  → erittäin hyvää  → tukee oppimista erittäin hyvin 

 
Edellä esitettyjä opetusalueiden viittä mittaria käytetään opetusympäristön 
laadullisen osuvuuden määrittämiseen ja tulkintaan. Kvalitatiivinen osuvuus 
määrittää opetusympäristön praktista sujuvuutta opiskelijoiden kokemana.  

 
Ohjausalue/ ”olen saanut riittävästi ohjausta opetusharjoitteluun” 

Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 liian vähän → liian vähän → ohjaus ei tue opettajuuteen harjoittelua 
2 – → vähänlaisesti → ohjaus tukee opettajuuteen harjoittelua vähän 
3 – → sopivasti → ohjaus tukee opettajuuteen harjoittelua hyvin 
4 – → runsaasti → ohjaus tukee opettajuuteen harjoittelua melko hyvin 
5 liian paljon → liian paljon → ohjaus häiritsee opettajuuteen osittain harjoittelua 
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Ohjausalue/ ”olen saanut riittävästi ohjausta tutkielman tekemiseen” 
Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 täysin eri 
mieltä 

→ en saanut ohjausta →ohjaus ei tue tutkimusta 

2 – → sain ohjausta vähän →ohjaus tukee tutkimusta jonkin verran 
3 – → sain ohjausta kohtalaisesti →ohjaus tukee tutkimusta kohtalaisesti 
4 – → sain ohjausta melko paljon →ohjaus tukee tutkimustamelko hyvin 
5 täysin 
samaa mieltä 

→ sain ohjausta riittävästi →ohjaus tukee tutkimusta hyvin 

  
Ohjausalue/ ”olen saanut riittävästi ohjausta portfolion tekemiseen” 

Lomakkeessa: Käytetään tulosten tulkinnassa synonyymisesti: 
1 täysin eri 
mieltä 

→ en saanut ohjausta →ohjaus ei tue reflektointia  

2 – → sain ohjausta vähän →tukee reflektointia jonkin verran 
3 – → sain ohjausta kohtalaisesti →tukee reflektointia kohtalaisesti 
4 – → sain ohjausta melko paljon →tukee reflektointia melko hyvin 
5 täysin 
samaa mieltä 

→ sain ohjausta riittävästi →ohjaus tukee reflektointia hyvin 

 
Edellä esitettyjen ohjausalueiden kolmea mittaria käytetään ohjausympäristön 
laadullisen osuvuuden määrittämiseen ja tulkintaan. Kvalitatiivinen osuvuus 
määrittää ohjausympäristön praktista sujuvuutta opiskelijoiden kokemana. 

 
5.4.2 Kvalitatiivinen sisällönanalyysi 

”Kvalitatiivisen aineiston käsittelyn alkuvaiheessa joutuu sietämään epätie-
toisuutta siitä, mitä aineiston kanssa pitäisi oikeastaan tehdä”, sanovat Eskola 
ja Suoranta (2003, 162). Tämän tutkimuksen laajasta laadullisesta aineistosta 
(571 excel-sivua ja 8672 quotations) huolimatta kyseinen ongelma ei realisoi-
tunut niinkään alkuvaiheen analyysin organisoinnin ja teknisen suorituksen 
kohdalla, vaan ennemminkin haasteeksi muodostui analyysien tulkintavaihe – 
laadullisen aineiston ja tilastollisen aineiston tulkinnallinen sulauttaminen. 
Tutkijoiden mainitsemaa epätietoisuutta laadullisen aineiston käsittelyn suh-
teen vähensi se, että kyse on tutkimusotteeltaan integroidusta tutkimuksesta, 
jota ohjaa pedagogiseen ja didaktiseen toimintaan liittyvät taustateoriat ja 
innovaatiokehysteoria kummankin analyysin osalta. Seuraavassa luodaan ly-
hyt teoreettinen katsaus kvalitatiiviseen sisällönanalyysiin ja kerrotaan ana-
lyysin organisoinnista ja toteuttamisesta ATLAS-ti -analyysiohjelmalla. 

Kvalitatiivinen sisällönanalyysi on tekstianalyysia. Jouni Tuomen ja An-
neli Sarajärven (2009, 104) mukaan ”sisällönanalyysissä etsitään merkityk-
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siä”, kuten tässäkin analyysissä. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetel-
mä. Sitä voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä, ja sen 
avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysi voidaan ym-
märtää väljänä teoreettisena kehyksenä tai yksittäisenä metodina (mts. 91).  

Myös Seitamaa- Hakkaraisen (1999) mukaan 

”kvalitatiivisessa sisällön analyysissä ollaan kiinnostuneita tutkittavaan ilmiöön 
liittyvistä sisällöllisistä merkityksistä, ei varsinaisesti sisältöjen esiintymistihey-
destä. Tällainen tutkimus noudattaa yleisesti kvalitatiivisen tutkimuksen logiikkaa: 
aineiston analysointi ei ole tutkimusprosessin viimeinen vaihe vaan tutkimuksen 
kulkua kuvaa syklisyys ja aineiston keräämisen ja analysoinnin vuorovaikutus. 
Kvalitatiivinen sisällön analyysi voidaan lisäksi jakaa sen mukaan pohjautuuko 
analyysissa käytettävä sisältöluokitus teoriasta johdettuihin käsitteisiin tai luok-
kiin, nouseeko luokitusrunko puhtaasti aineistosta (aineistolähtöinen luokittelu) 
vai muodostetaanko aineiston luokitusrunko sekä teorian ja aineiston vuorovaiku-
tuksessa. Puhtaasti aineistolähtöistä sisällön analyysia edustaa grounded teori-
aan pohjautuva lähestymistapa (grounded teoria). Vastaavasti luokittelun kehit-
täminen voi perustua siihen, että sekä teorian että aineiston vuorovaikutuksesta 
syntyy systemaattiset sisältöluokat ja joiden pohjalta tuloksia voidaan tarkastella 
sekä tilastollisesti että käsitteellisesti” (mt.). 
 

Useimmat sisällön analyysit perustuvat induktiiviseen (yksittäisestä yleiseen) 
ja deduktiiviseen (yleisestä yksittäiseen) päättelyyn, mutta myös abduktiivista 
päättelyä joudutaan käyttämään, kun havaintojen tekoon liittyy selkeästi 
johtoajatus. (Tuomi & Sarajärvi 2009; vrt. Alasuutari 1995.) Tämä tarkoittaa 
käytännössä aineiston pilkkomista, jonka jälkeen tieto konstruoidaan uudel-
leen synteesiksi. Otteeltaan integroidussa tutkimuksessa, kuten tässäkin, 
joudutaan soveltamaan kaikkia kolmea päättelyn logiikkaa. Katsotaan seu-
raavaksi tarkemmin tämän tutkimuksen sisällönanalyysiprosessia. 

Laadullisen aineiston käsittelyyn perustuvassa tutkimuksessa analyysia 
tapahtuu kaikissa vaiheissa ensi lukemisesta alkaen. Analyysin alkuvaiheessa 
tarvitaan organisointirunko, joka on suunnitelma analyysista (Syrjälä ym. 
1994, 166), niin myös tässä tutkimuksessa. Integroidun tutkimusotteen vuok-
si organisointirunkona toimi väljä suunnitelma, joka otti huomioon myös 
tilastollisen analyysin sulauttamisen. Tutkimuksen laadullista – tai pikem-
minkin integroitua – analyysiprosessia voidaan kuvata seuraavasti: 
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Laadullisen aineiston lukeminen tilastoaineiston yhteydessä → kokonai-
suuden ja luokitteluperustan hahmottaminen 

↓ 
Karkea luokittelu → tutkimustehtävän, taustateorioiden mukaan ja aineis-
ton mukaan 

↓ 
Luokkien vahvistaminen taustateorioiden mukaan → luokkien käyttö 
analyysissa 

↓ 
Luokkien lisääminen aineiston ”pakottamana” analyysin edetessä. 

↓ 
Laadullisen analyysin tulosten sovittaminen innovaatioteoreettiseen ke-
hykseen 

↓ 
Laadullisen analyysin tulosten sisällöllinen ja tekninen sulauttaminen 
tilastollisen analyysin tuloksiin 

↓ 
Tilastollisen ja laadullisen analyysien tulosten dialoginen tulkinta → 
tulostekstin laatiminen. 

↓ 
Laadullisen analyysin sopivuuden ja luotettavuuden arvioiminen tutki-
muksen edetessä ja tulosten pohdinnan yhteydessä. 

 
Kuvio 19. Laadullisen aineiston sisällön analyysin organisoiminen ja integroiminen 
tilastolliseen analyysiin. 

 
Kvalitatiivisen analyysin prosessi eteni seuraavasti. Tutkija perehtyi tutki-
musaineistoon opetussuunnitelmakautena 2005−2008 kunakin lukuvuonna 
lukukausittain lukemalla ja tarkastelemalla opiskelijapalauteraporttia, joka oli 
lähetetty excel-tiedostona aineenopettajakoulutuksen opettajille tiedoksi ja 
käsiteltäväksi oppiaineryhmiin kunkin ryhmän päättämällä tavalla. Raporttia 
esiteltiin ja siitä keskusteltiin myös aineenopettajakoulutuksen lukukausittai-
sissa suunnittelukokouksissa. Aineryhmittäin palautetta koskeva käytäntö oli 
kirjava, samoin opettajankoulutuslaitoksen, ainelaitosten ja harjoittelukoulu-
jen välillä. Tutkijalle aineisto tuli kuitenkin sangen tutuksi, johon vaikutti 
myös oman aineryhmän opiskelijoiden portfolio-ohjaus, mikä tarkoitti kunkin 
opiskelijan kanssa henkilökohtaista palaute- ja ohjauskeskustelua kaksi ker-
taa lukuvuodessa. Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin tiedekunnassa syyslu-
kukaudella 2006, ja tutkija aloitti aktiivisen tutkimuksen teon opetuksen 
ohella. Lukukausisykleittäin tullut palauteraportti ja keskustelu siitä edesaut-
toivat tutkimuksen aineiston luokittelun hahmottelua taustoittavien teorioiden 
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valossa. Tässä mielessä tutkimuksellinen ote on saanut myös toimintatutki-
muksen piirteitä. 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuskirjallisuudessahan mainitaan yleensä kaksi 
laadullisen sisällön analyysin muotoa, aineistolähtöinen analyysi ja teoria-
lähtöinen analyysi tai puhutaan joko induktiivisesta ja deduktiivisesta sisäl-
lönanalyysista” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107; ks. myös Miles & Huberman 
1984; Catanzaro 1988; Cavanagh 1997).  

Tuomi & Sarajärven (2009) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa pyri-
tään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Siinä analyysiyk-
siköt valitaan aineistosta tutkimustehtävän mukaan, eivätkä analyysiyksiköt 
ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Periaatteessa teorian merkitys analyysin 
ohjaajana liittyy metodologiaan siten, että tutkimuksessa julkilausutut meto-
dologiset sitoumukset ohjaavat analyysia, mutta aikaisemmilla havainnoilla, 
tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi olla mitään tekemistä 
analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan 
olevan aineistolähtöistä. Teoria, joka tutkimuksessa liittyy analyysiin ja ana-
lyysin lopputulokseen, koskee vain analyysin toteuttamista. Fenomenologis-
hermeneuttisen perinteeseen liittyvät tutkimukset ovat esimerkkejä pyrki-
myksestä tämäntyyppiseen analyysiin. Päättelyn logiikka on induktiivinen. 
(mts. 95.) Teorialähtöinen analyysi puolestaan on luonnontieteellisen tutki-
muksen perinteinen analyysimalli, joka nojaa tiettyyn teoriaan, malliin tai 
auktoriteetin esittämään ajatteluun. Se on deduktiivista tutkimusta. Aineiston 
analyysia ohjaa valmis aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys, jossa on 
valmiiksi hahmotellut kategoriat. Tämäntyyppisen analyysin taustalla on 
useimmiten eurooppalaisen laadullisen tutkimuksen perinteiden mukaisesti 
aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa. (mts. 97-98.) 

Tässä tutkimuksessa laadullinen analyysi on muodoltaan teoriaohjaava 
analyysi, joka on tietynlainen sovellus edellisistä. Laadullisen aineiston ana-
lyysimenetelmänä se sopii hyvin tutkimuksen metodologiaan. Tuomi ja Sara-
järvi (2009) puhuvat teoriaohjaavasta analyysistä, ja Eskola (2001, 2007) 
käyttää samasta asiasta teoriasidonnainen analyysi -käsitettä. Teoriaohjaa-
vassa analyysissa analyysiyksiköt luodaan myös aineistosta, mutta siinä 
teoreettinen viitekehys ohjaa analyysia. Kaikkiaan analyysista on tunnistetta-
vissa aikaisemman tutkimustiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon mer-
kitys ei ole teoriaa testaava, vaan paremminkin uusia ajatusuria aukova. (mts. 
96–97.)  

Tuomi ja Sarajärven (2009) esimerkki terveydenhoidonalan teoriaohjaa-
vasta tutkimusajattelusta valottaa myös tämän tutkimuksen analyysiperiaat-
tetta: ”Esimerkiksi voidaan lähteä tutkimaan ihmisten kokemuksia terveydes-
tä. Tutkimuksen teoreettisessa osassa, viitekehyksessä, tullaan siihen tulok-
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seen, että ihmisen terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen olemispuo-
len tasapainoa. Tutkimuksen aineisto voidaan kerätä hyvinkin vapaasti. Ai-
neiston analyysivaiheessa edetään aluksi aineistolähtöisesti, mutta analyysin 
loppuvaiheessa tuodaankin analyysia ohjaavaksi ajatukseksi mainittu jako 
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen siten, että ihmisten kokemuksia tarkas-
tellaan tällä tapaa jaoteltuna. Näiden kolmen ihmisen olemispuolen sisältö 
muodostuu aineistolähtöisesti, mutta lopputulos ihmisestä fyysisenä, psyyk-
kisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena on teoriaosassa määritelty” (mts. 97). – 
Laadullinen aineisto ja teoreettinen viitekehys käyvät vuoropuhelua. Analo-
gisesti tässä tutkimuksessa on lähdetty tutkimaan toteutuneen opetussuunni-
telman symbolista ja toiminnallista yhteensopivuutta opettajuuden kehittymi-
sen kannalta, joten kokonaisuutta tarkastellaan innovaatioteoreettisessa ke-
hyksessä. Tutkimusta taustoittava teoreettinen viitekehys fokusoituu luonnol-
lisesti opettajuutta ja opettajuuteen oppimista taustoittaviin keskeisiin teori-
oihin eli opetussuunnitelmaa, asiantuntijuuteen oppimista, yliopisto-opetusta 
ja -ohjausta koskeviin teorioihin. Tutkimuksen laadullinen aineisto käsittää 
kaikki kyselylomakkeiden avovastaukset opetussuunnitelmakaudelta 2005− 
2008. Aineiston määrällinen valinta on tutkijan harkinnan tulos; analyysiin 
valittiin koko aineisto mahdollisimman kattavan ja luotettavan aiotun ja to-
teutuvan opetussuunnitelman kokonaiskuvan saamiseksi. Aineiston analyy-
sissa lähdettiin liikkeelle ja edettiin kylläkin aineistolähtöisesti sen tarjoamien 
”luokitusehdotuksien” mukaan, mutta todellisuudessa analyysissa otettiin 
käyttöön systemaattinen, opetus- ja ohjausteorioihin pohjaava luokituskäy-
täntö heti alussa. Tähän ”pakotti” laaja aineisto, joka on avovastausten luon-
teen mukaisesti hyvin kirjava ja rönsyilevä, mikä korostui Atlas-ti-ohjelma-
analyysissä. Aineisto ”pakotti” analyysin edetessä myös täsmentämään ja 
lisäämään uusia analyysiluokkia.. Ohjelmalla analysoitiin siis koko laadulli-
nen aineisto, joka tuotti lähes 5000 analysoitua tekstisegmenttiä, mikä kertoo 
avovastausaineiston laajuudesta (List of current quotations (4885). Quotati-
on-Filter: All, liite 5) – ja työläydestä. 

Tutkijan työtä ohjasi tutkimustehtävän ja aineiston ohella vahvasti teo-
reettinen ja pragmaattinen tietämys opetussuunnitelmasta pedagogisena ja 
didaktisena toimintaympäristönä eli opetus-, ohjaus- ja oppimisympäristönä. 
Eri tutkijoiden mukaan teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikka on abduk-
tiivista päättelyä, mikä tuli esille tämänkin tutkimuksen aikana. ”Tutkijan 
ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja teoreettiset mallit. Tutkija 
pyrkii yhdistelemään näitä toisiinsa pakolla, puolipakolla ja välillä luovasti-
kin, ja yhdistelyn tuloksena saattaa syntyä aivan uuttakin”, toteavat Tuomi ja 
Sarajärvi (2009, 96–97). Aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset käsitteet 
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luodaan aineistosta, kun taas teoriaohjaavassa ne tuodaan valmiina, ilmiöstä 
”jo tiedettynä” (mts. 2009, 117). 

Tämän tutkimuksen laadullisen aineiston analyysin työvälineenä käytet-
tiin Atlas-ti -analyysiohjelmaa, niin sanottua pehmeän tiedon systemaattiseen 
käsittelyyn tarkoitettua ohjelmaa. Ohjelma ei rajoitu tiettyyn metodiin tai 
tutkimusotteen sovellusalueeseen, vaikkakin sen juuret ovat aineistolähtöi-
sessä Grounded theory -tutkimusmenetelmässä. Ohjelman toimintaperiaatetta 
ei ole tarkoituksenmukaista esitellä laajemmin, mutta ohjelmaan viitataan 
seuraavassa tutkimuksen laadullisen analyysin esittelyssä niiltä osin, kuin se 
on selkeyden vuoksi tarpeen. Viittaukset ovat Turusen ja Ruohomäen (2001) 
mukaan. 

Laadullinen analyysi Atlas-ti -ohjelmalla eteni seuraavasti. Kuten sanottu, 
analyysia ohjasi tutkimustehtävä: 

Millainen innovaatio toteutunut Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005− 
2008 -opetussuunnitelma on opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajaksi 
kasvun kannalta MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden kokemana 
ja arvioimana?  

Luokittelun laatimista ohjasi myös hypoteesi, että laadullinen aineisto, 
siis opiskelijoiden avovastaustekstit, antaa joko suoraan (eksplisiittisesti) tai 
viitteellisesti (implisiittisesti) vastauksia opetussuunnitelman yhteensopivuu-
desta symbolisella ja toiminnallisella tasolla opiskelijoiden subjektiivisten 
kokemusten perusteella tutkimustehtävän kahden tutkimusongelma-alueen 
tutkimuskysymyksiin: 

1) Millainen on toteutuneen OPSin symbolinen yhteensopivuus (rele-
vanssi) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana 
lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007 ja 2007−2008? Eroavatko MA-
LU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja 
miten? Relevanssitarkastelu kohdentuu pedagogisten opintojen merki-
tyksen arviointiin (opettajaprofessio, opettajaidentiteetti). 

2) Millainen on toteutuneen OPSin toiminnallinen yhteensopivuus (kva-
liteetti) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana 
lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007ja 2007−2008? Eroavatko MALU 
ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja mi-
ten? Kvaliteettitarkastelu kohdentuu opetus- ja ohjausalueiden peda-
gogisen ja didaktisen toiminnan laadulliseen osuvuuteen opettajaksi 
kehittymisen kannalta. 

 
Kysymykset ongelma-alueittain ovat samat kuin kvantitatiivisen analyysinkin 
kohdalla. Kvalitatiivisella aineistonanalyysillä tähdätään tilastollisten tutki-
mustulosten syventävään tulkintaan.  
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Laadullisen aineiston luokitteluun ja teemoitteluun liittyvä toimenpiteiden 
frekvenssiä koskeva informaatio on tallentunut HU-tiedostoon (hermeneutic 
unit) AO-analyysi 2005−2008 seuraavana datana:  

 
CODES-PRIMARY-DOCUMENTS-TABLE (CELL=Q-FREQ) 
- - - 
Code-Filter: All [179] 
PD-Filter: All [95] 
Quotation-Filter: All [4885] 

 
Yllä olevat merkinnät tarkoittavat, että laadullinen aineisto on analysoitu 
4885 tekstisegmenteiksi suodattamalla aineisto ensin 95 primaaridokumentti 
–filtterin kautta vastaajien tieteenalaorientaation mukaan ja edelleen vielä 
179 temaattisen opetusta ja ohjausta koskevan koodifiltterin kautta (liitteet 2 
ja 3). Analyysiohjelmalla saatiin systematisoitu kokonaisuus integroidun tut-
kimustuloksen tulkintaa varten. Seuraavassa avataan hieman lisää laadullista 
analyysiä ja siinä käytettyjä käsitteitä. 

 Laadullinen analyysi eteni prosessina niin, että ensin luotiin hermeneutti-
nen yksikkö (hermeneutic unit) AO-analyysi 2005−08. Se tarkoittaa kokonai-
suutta, joka sisältää kaikki primaaridokumentit (primary documents) eli alku-
peräisen laadullisen tutkimusaineiston (opetuksen ja ohjauksen kurssit) ko-
konaisuutena. Tutkimusprosessin kuluessa tutkija liittää hermeneuttiseen 
yksikköön aineistosta tekemänsä tulkinnat, ja kaikki aineiston tulkinta teh-
dään hermeneuttisen yksikön sisällä. (Turunen & Ruohomäki, 2001.) Tässä 
tutkimuksessa hermeneuttinen yksikkö koostui laadullisen aineiston lukuvuo-
sittain järjestetyistä opetusta ja ohjausta koskevista avovastauksista, jotka 
muodostavat primaaridokumentteja. Hermeneuttinen yksikkö nimettiin HU: 

AO 2005-08 analyysi (liite 3). Aineiston analyysi tuotti myös runsaasti sekun-
daaridokumentteja. Niillä tarkoitetaan kaikkia tutkijan havaintoja primaari-
dokumenteista eli koodeja, muistioita, tekstisegmenttejä ja koodien välisiä 
suhteita. (Turunen & Ruohomäki 2001.) Sekundaaridokumentit tarjoavat 
runsaasti valmiiksi analysoitua aineistoa uusiin tutkimuksiin.  

Seuraavana liitettiin primaaridokumentit (primary documents) hermeneut-
tiseen yksikköön. Primaaridokumentit ovat yhtä kuin opetussuunnitelmakau-
den 2005−08 lukuvuosittaisten palautteiden avovastaukset, jotka oli tallennet-
tu syys- ja kevätlukukausittain excel-tiedostojen havaintomatriiseihin. Pri-
maaridokumentit muutettiin tekstitiedostoiksi ja koodattiin hermeneuttiseen 
yksikköön P:1− P:95 -koodeilla (liite 3). Primaaridokumentit koodattiin erot-
tumaan toisistaan kahden kriteerin perusteella: 1) onko kysymyksessä opetus- 
tai ohjausalueen perus- tai aineopinnot ja 2) kumpiko opiskeluorientaatio on 
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kysymyksessä, matemaattisluonnontieteellinen (luonn) vai humanistinen 
(hum). Alla oleva koodausote selventää asiaa. 

P 1: AD1 hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\AD1 hum s 
2005.txt] text/plain 
↓ 
↓ 
↓ 
P95: portf luonn k 2008.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\portf k 2008 
luonn.txt] text/plain 
 
Tämän koodauksen funktio oli jakaa aineisto kahteen tieteenalaorientaation 
mukaiseen pääluokkaan, jotta oli mahdollista vastata molempia tutkimusalu-
eita, opetusta ja ohjausta, kattavaan tutkimuskysymykseen Eroavatko MALU 
ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja miten? 
Laadullisen tulostiedon funktiona on tilastollisen tulostiedon syventäminen 
tutkimusaineiston sisällön analyysissä.  

Viimeisenä vaiheena koodattiin primaaridokumenttitekstit tekstikatkelmin 
(quotation coding) eli teemoitettiin laadullinen tekstiaineisto taustateorioiden 
ja kehysteorian ohjaamana. Tämä tapahtui niin, että primaaritekstit eli koko 
laadullinen aineisto suodatettiin vielä 179 koodifiltterin kautta. Toisin sanoen 
tutkijan primaariteksteistä poimimat tekstitsegmentit eli tekstikatkelmat (qua-
tation) koodattiin teoreettisesti ohjaavan koodihierarkian mukaisesti opetus- 
ja ohjausalueittain 179 temaattiseen luokkaan (liite 3). Kunkin teema-alueen 
koodilla on kolme kannanottovaihtoehtoa: positiivinen, negatiivinen/kriitti-
nen ja kehittämisehdotus.  

 Opetus- ja ohjausalueiden luokat rajattiin koskemaan joko relevanssi- eli 
merkitystasoa (opettajaprofessio ja –identiteetti) tai toiminnallista tasoa eli 
kvaliteettitasoa (opetuksen ja ohjauksen rakenne, sisältö, organisoiminen 
sekä menetelmät). Tekstianalyysin koodausvaiheessa kunkin tekstikatkelman 
kohdalla on kysytty kaksi kysymyssarjaa: 

1) Viittaako valittu tekstikatkelma opetus- vai ohjausalueelle, viittaako se 
rakenteeseen, sisältöön vai organisointiin ja onko se positiivinen (+), 
negatiivinen (−) vai kehittämisehdotuksen (keh) sisältävä kannanotto? 

2) Viittaako valittu tekstikatkelma pedagogisten opintojen merkitykseen 
vai laatuun ja onko se positiivinen (+), negatiivinen (−) vai kehittä-
misehdotuksen (keh) sisältävä kannanotto? 

 
Näillä kysymyksillä on luotu luokituskriteeristö, joka pohjautuu siis tutki-
muksen taustateorioihin ja kehysteoriaan. Toteutunutta koodauslistaa ei tar-
koituksenmukaista raportoida tässä kokonaisuutena sen laajuuden vuoksi, 
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vaan se on luettavissa liitteessä 4. Luokituksen periaate ja käytäntö käyvät 
selville seuraavista kahdesta koodausesimerkistä: 

 
Ensimmäinen esimerkki koskee ”opintojen merkitys” -koodausta (rele-
vanssi). Tähän koodiluokkaan on koodattu tekstikatkelma, joka on opiskeli-
jan eksplisiittinen tai implisiittinen kannanotto pedagogisten opintojen merki-
tyksestä koskien opettajaidentiteettiä. Se voi olla positiivinen, negatiivinen tai 
kehittämisehdotus.  
 
Koodi "op tav id"  

opiskelijan positiivinen arvio pedagogisten opintojen toteutumisesta ammatti-
identiteetin kehittymisen kannalta 

Koodi "op tav id −"  

opiskelijan negatiivinen arvio pedagogisten opintojen toteutumisesta ammatti-
identiteetin kehittymisen kannalta 

Koodi "op tav keh"  

opiskelijan ehdotus pedagogisten opintojen kehittämiseksi ammatti-identiteetin kehit-
tymisen kannalta 

 
Toinen esimerkki koskee ”opintojen laatu” -koodausta (kvaliteetin osu-
vuus). Tähän koodiluokkaan on koodattu tekstikatkelma, joka on opiskelijan 
eksplisiittinen tai implisiittinen kannanotto pedagogisten opintojen laadusta 
koskien tutkimuksen ohjausta. Se voi olla positiivinen, negatiivinen tai kehit-
tämisehdotus.  
 
Koodi "tutk ohj"  

opiskelijan positiivinen arvio tutkimuksen ohjauksesta 

Koodi "tutk ohj -"  

opiskelijan negatiivinen arvio tutkimuksen ohjauksesta 

Koodi "tutk ohj keh"  

opiskelijan kehittämisehdotus tutkimuksen ohjaukseksi 
 

Teoriaohjaavaa sisällönanalyysi eteni ATLAS-ti–analyysiohjelmalla edellä 
kuvatun mukaisesti. Yhteenvetona sisällönanalyysin etenemisestä kuvataan 
vielä koodausketju pelkistettynä tapahtumana seuraavasti:  

tekstisegmentti (n=4885) → opetus- tai ohjausluokkaan (n=179) → relevans-
si- tai kvaliteettiluokkaan (n=2) → osaksi yhdistävää yhteensopivuusluokkaa 
tulkittavaksi. 
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Ilman Atlas-ti -analyysiohjelmaa näin laajan (571 excel-sivua; 8672 quota-
tions) laadullisen aineiston analysointi olisi ollut mahdottomuus. Kuten Tu-
runen ja Ruohomäki (2001) toteavat, ohjelma tarjoaa ”kehikon, johon tutkija 
voi kiinnittää tulkintansa ja tekemänsä löydökset. Ohjelmalla voi tutkia, ver-
tailla, laajentaa ja koota aineistoa uudelleen.” Toisaalta tutkijana on joutunut 
pohtimaan, onko näin laaja aineiston analyysi tarpeen tutkimuksen kokonai-
suuden kannalta. Toisaalta tällaisessa pitkittäisasetelmatutkimuksessa vertail-
tavaa tietoa ei voi saada muutoin kuin analysoimalla koko aineisto lukuvuo-
sittain, mikäli halutaan varmistaa tiedon luotettavuus. Ehkä parempi menette-
ly olisi ollut jakaa tutkimus useamman tutkijan kesken. 

 
5.4.3 Tutkimusmenetelmän luotettavuus 

Tieteellisien tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa operoidaan yleensä 
käsitteillä reliabiliteetti, validius ja triangulaatio. Näillä käsitteillä johdatel-
laan lukija tekemään omia arvioitaan tämän tutkimuksen menetelmävalin-
noista ja niiden vaikuttavuudesta luotettavuuteen. Raportoitavan, akateemista 
opetussuunnitelmaa koskevan tutkimuksen aineiston analyysin lähtökohdat 
ovat tutkimustehtävässä, tutkimusaineistossa, metodologisissa valinnoissa ja 
teoreettisissa valinnoissa. Kyrö (2004, 116) muistuttaakin, että ”aineiston 
analyysissä tulee ilmetä teorian ja aineiston välinen suhde. Sen tulee olla 
loogisesti kirjoitettu ja ottaa kantaa tutkimustehtävään ja tutkimusongelmiin. 
Sen lisäksi analyysissa tulee osata katsoa myös olennaisten ja esiin nousevien 
asioiden taakse ja yli” (ks. myös Cohen ym. 2008; Merriam 1998; Hirsjärvi 
ym. 2007). 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty sisällön analyysiä. Sisällön analyysin 
avulla pyritään systemaattiseen ja kattavaan kuvaukseen aineistoon liittyvistä 
sisällöistä. Sen avulla voidaan yhdistää laadullinen ja määrällinen tutkimus-
ote, jolloin molemmat lähestymistavat täydentävät toisiaan sen sijaan, että 
vastakkaisuus korostuisi. (Seitamaa-Hakkarainen, 2003.) Tutkimuksen alku-
puolella luvussa 2 on kuvattu tutkimusasetelma (design), jota tarkennetaan 
luvussa 5 kuvaamalla tutkimuksen empiirinen toteutus analyyttisesti: Alalu-
vussa 5.1. tarkennetaan tutkimustehtävän tutkimusongelma-alueet kysymyk-
sineen ja alaluvussa 5.2 raportoidaan tutkimuksen kohteeseen ja aineistoon 
liittyvä tieto. Alaluku 5.3. selventää taas tukimusmittareiden ja molempien 
analyysien periaatteet. Kvantitatiivisen analyysin toteuttaminen kuvataan 
alaluvussa 5.4.1 ja kvalitatiivinen analyysi alaluvussa 5.4.2. Molemmissa 
analyysiluvuissa esitellään yksityiskohtaisesti prosessin kulku ja analyysitek-
niikkaa havainnollistaen esimerkein.  

Hirsjärven ym. (2007) mukaan tieteellisessä ”tutkimuksessa pyritään vält-
tämään virheiden syntymistä, mutta siitä huolimatta tulosten luotettavuus ja 
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pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioi-
maan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta” (Hirsjärvi ym. 2007, 226), kuten 
tässäkin. Kvantitatiivisen tutkimuksen puolelta on tullut tutkimuksen luotet-
tavuuden arvioitiin kaksi käsitettä, reliaabelius ja validius. Tutkimuksen reli-
aabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa 
ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliaabelius voidaan todeta usealla tavalla. 
(mts. 226–227.) Tutkimuksen alaluvuissa 5.3 ja 5.4 on pyritty kuvaamaan 
tutkimuksen mittarit ja analyysiprosessit analyyttisesti, joiden pohjalta tämä 
tutkimus oletetaan voitavan toistaa. Digitaalisesti aineistoa käsiteltäessä 
kvantitatiivisen aineiston virheelliset syöttötietojen arvot on korjattu ja kvali-
tatiivisen aineiston osalta noudatettu asiaankuuluvia luokitteluohjeita.  

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite, validius tarkoittaa tutki-
muksen pätevyyttä (Hirsjärvi ym. mts. 226) eli pysyvyyttä. Validius tarkoit-
taa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoi-
tuskin mitata. Mittarit ja menetelmät eivät kuitenkaan aina vastaa sitä todelli-
suutta, jota tutkija kuvittelee tutkivansa; mittari voi aiheuttaa tuloksiin virhet-
tä. Validiutta voidaan arvioida eri näkökulmista, jolloin puhutaan ennusteva-
lidiudesta, tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta (ks. lähem-
min Hirsjärvi & Hurme 2000, 186–187). Tämän tutkimuksen mittariin liitty-
vä kriittinen kohta liittyy kyselylomakkeen joidenkin kysymysten mittaami-
seen ja arvonmäärittämiseen, mikä on pyritty ennakoiden korjaamaan täs-
mentämällä arvonmäärittelyä yhdenmukaiseksi kaikissa kohdissa, jotta virhe-
tulkinnoilta vältytään tai että ne ainakin minimoituvat mahdollisuuksien mu-
kaan ( ks. alaluku 5.4.1). 

Hirsjärvi ym. (2007, 227) toteaa, että kvalitatiivisen tutkimuksen puolella 
reliaabelius ja validius saavat eri tutkijoiden mukaan erilaisia tulkintoja. Esi-
merkiksi Wolcott (1995) sekä Holstein ja Gubritun (1995) pitävät käsitettä 
validius epäselvänä – tapaustutkimuksen tekijä saattaa ajatella, että kaikki 
ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, joten perinteiset 
luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät voi tulla kysymykseen. Tämän 
vuoksi Hirsjärvi painottaakin, että kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja päte-
vyyttä tulisi jollakin tavoin arvioida, vaikka kyseisiä käsitteitä ei haluttaisi-
kaan käyttää. Hän toteaa Janesickia (2000, 393) mukaellen, että laadullisen 
tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 
toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita ja että validi-
us merkitsee kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteenso-
pivuutta. (mts. 227.) Tässä integroidussa tutkimuksessa sen kaikissa vaiheissa 
on ollut tavoitteena sovittaa yhteen metodologiset valinnat ja teoreettiset 
valinnat tutkimustehtävän mukaan, millä tavoitellaan tutkimuksen luotetta-
vuutta.  
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Kasvatustieteellisen tutkimuskirjallisuuden mukaan tutkimuksen luotetta-
vuutta lisää myös triangulaatio (Alasuutari 1995; Cohen ym. 2009; Eskola & 
Suoranta 2000; Merriam 1998; Pitkäniemi 2009). Kuten luvussa 2 jo todet-
tiin, tutkimusotteeltaan integroitua tutkimusta kutsutaan myös triangulaa-
tiotutkimukseksi. Tässä tutkimuksessa triangulaatio se tulee esille kolmella 
tavalla aineistoa, teoriaa ja menetelmää koskevana triangulaationa: Ensiksi-
kin tutkimuksen tutkimustehtävän ja tutkimusongelmien ratkaisemiseksi on 
päädytty käyttämään kahdenlaista aineistoa, tilastollista ja laadullista vastaa-
maan samoihin tutkimuskysymyksiin. Toiseksi tutkimusaineistoa tarkastel-
laan innovaatioteoreettisessa kehyksessä kolmen oppimiseen vaikuttavan 
teorian kautta. Ja kolmanneksi tutkimus integroituna nojaa lähtökohdiltaan 
kahteen tutkimusstrategiaan tulostiedon laajentamiseksi ja syventämiseksi. 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia 
alusta loppuun. Tässä tutkimuksessa tieteellisen tutkimuksen luotettavuusky-
symyksiin orientoi paradigmaluku 2, nyt kyseessä oleva luku puolestaan 
fokusoi tutkimuksen menetelmän luotettavuuteen ja tutkimuksen luotettavuu-
den arviointi kokonaisuuden kannalta esitetään tutkimuksen pohdintaluvussa 
7. 
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6 Tutkimustulokset  

 
Tässä tulosluvussa vastataan tutkimustehtävään, millainen toteutunut Ai-
neenopettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitelma 2005–2008 on yh-
teensopivuudeltaan (compatibility) opiskelu- ja oppimisympäristönä opetta-
juuteen kasvun kannalta kahden tieteenalaryhmän, humanistisesti (HUM) ja 
matemaattis-luonnontieteellisesti (MALU) orientoituneiden aineenopettaja-
opiskelijoiden kokemana ja arvioimana. Tulokset esitellään kahden tutkimus-
ongelma-alueen mukaan niin, että ensin tarkastellaan pedagogisten opintojen 
symbolista yhteensopivuutta ja sen jälkeen toiminnallista yhteensopivuutta, 
minkä jälkeen tulokset vedetään yhteen. Tulostarkastelun rungon muodostaa 
tilastollinen tulos, jota selitetään ja syvennetään avaamalla kvalitatiivista 
tulosta aineistoesimerkein. 

Molempien aineistojen tulosten tarkastelua ongelma-alueittain jäsentää 
pedagogisen ja didaktisen toiminnan ydin, opetus ja ohjaus, jonka merkitystä 
(relevanssi) ja laatua (kvaliteetti) opiskelijat ovat arvioineet ammatillisen 
kasvun kannalta. Opetuskategoria sisältää ainedidaktiikan, yleisdidaktiikan, 
tutkimuksen ja tieto- ja viestintätekniikan taitojen opetuskäytön opetuksen ja 
ohjauskategoria pedagogisen ja didaktisen ohjauksen, Opetuskategoria käsit-
tää ainedidaktiikan kurssit, ainedidaktiikka 1 (ad1), ainedidaktiikka 2 (ad2), 
ainedidaktiikka 3 (ad3) ja ainedidaktiikka 4 osa 1, yleisdidaktiikan (yd) kol-
me kurssia sekä tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetuksen (TVT-
taidot), joka realisoituu myös ohjausalueen toimintana. Opetus on luento- ja 
ryhmäopetusta. Ohjauskategoria sisältää opetusharjoittelun ohjauksen, aine-
opintotasoisen tutkimuksen ohjauksen ja ja reflektion ohjauksen. Pedagogi-
seen ohjaukseen osallistuvat niin opettajakoulutuslaitoksen opettajat kuin 
kaikkien harjoittelukoulujen ohjaavat opettajat. Reflektion ohjaus on nimetty 
opetussuunnitelmassa 2005−2008 portfolioksi, jolla on tarkoitettu portfolio-
työskentelyä ja portfolio-ohjausta. Taulukko 6 havainnollistaa Aineenopetta-
jan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitelman tutkimusta jäsentä-
vän opetus- ja ohjausaluejaon. 
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Taulukko 6. Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitelma 
jaettuna opetus- ja ohjauskategorioihin. 
 

OPETUS PEDAGOGINEN OHJAUS 
Ainedidaktiikka: ad 1-3 kurssit Opetusharjoittelun ohjaus 
AD 1: Aineen opettamisen, opiskelun ja 
oppimisen tietoteoreettiset, psykologiset ja 
didaktiset perusteet (7 op, 5 ov) 
AD 2: Työtapa- ja opetuksen 
suunnitteluseminaari (3 op, 2 ov) 
AD 3: Opetussuunnitelmatyön ja opetuksen ja 
oppimisen arvioinnin seminaari (7 op, 4 ov) 

Perusharjoittelu harjoittelukoulussa (7 op, 
4 ov) 
Soveltava harjoittelu (5 op, 3 ov) 
Syventävä harjoittelu harjoittelukoulussa 
(8 op, 5 ov) 
 

Tutkimuksen opetus Tutkimuksen ohjaus 
AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -
seminaari 
Osa 1: Tutkimus ja metodit (4 op, 2 ov) 
 

AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -
seminaari 
Osa 1: Tutkimus ja metodit (4 op, 2 ov) 
AD 4: Opettaja oman työnsä tutkijana -se–
minaari 
Osa 2: Pedagoginen tutkielma (6 op, 3 ov) 

Yleisdidaktiikka: yd 1-3 kurssit Reflektion ohjaus 
Kehitys- ja oppimispsykologia (4 op, 2 ov) 
Erityispedagogiikka (4 op, 2 ov) 
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset 
jafilosofiset perusteet (5 op, 3 ov) 

Portfolio (2 op, 1 ov) 
 

TVT-taidot: Tieto- ja viestintätekniikka 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 

 
Tutkimustulokset esitellään niin, että toteutuneen opetussuunnitelman 2005− 
2008 symbolinen yhteensopivuus käsitellään luvussa 6.1 ja toiminnallinen 
yhteensopivuus luvussa 6.2. Molemmissa luvuissa pääpaino on tilastollisen 
aineiston taulukoiden selittämisessä ja taulukoiden syventävässä tulkitsemi-
sessa laadullisen aineiston tulosten avulla. Tutkimustulokset kootaan lopuksi 
yhteen luvussa 6.3, jossa kvantitatiivinen tulos selitetään sanallisesti (6.3.1) 
ja kvalitatiivinen tulos kvantifioidaan (6.3.2). Tutkimuksen tuloksia tulkitaan 
siis abduktiivisesti analyysi-synteesi -päättelynä tutkimukselle asetettujen tie-
donintressien ja metodologisten valintojen mukaan (Kyrö 2004, 71–79; Nii-
niluoto, 1984; Haaparanta-Niiniluoto 1998).  

 
6.1 Toteutuneen opetussuunnitelman 2005–2008 symbolinen 

yhteensopivuus  
Tässä alaluvussa vastataan tutkimustehtävän ongelma-alueen 1 tutkimusky-
symyksiin tarkastelemalla toteutuneen Opettajan pedagogiset opinnot –
opetussuunnitelman 2005–2008 symbolista yhteensopivuutta opettajuuteen 
kehittymisen kannalta. Innovaatioteorian mukaisesti symbolisella yhteenso-
pivuudella (compatibility) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa opiskelijan arvo-
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maailman, aiempien kokemusten sekä sen hetkisten ja tulevaisuuden kannalta 
tärkeiden ja merkityksellisten koulutuksellisten tarpeiden yhteensopivuutta 
suhteessa opetussuunnitelmainnovaatioon. Kyse on pedagogisten opintojen 
opetussuunnitelman strategisesta tavoitetasosta, jota kuvataan relevanssiulot-
tuvuutena. Strategisella tasolla opiskelijat tavoittelevat opettajaprofessiota ja 
sen myötä opettajaidentiteetin kehittymistä ja vahvistumista. Opiskelijat 
peilaavat toteutuneen opetussuunnitelman suhdetta omiin taustoihinsa ja 
tarpeisiinsa (ks. alaluku 4.4.6 ja 4.4.7). 

Tulostarkastelun kohteena on sisällön analyysin tuottama kvantitatiivinen 
ja kvalitatiivinen tutkimustulos. Tilastolliset tulokset esitetään lukuvuosittain 
opetus- ja ohjausalueiden tilastotaulukoina ja lopuksi koko opetussuunnitel-
makauden yhteenvetotaulukoina. Tulosten selittämisessä ja tulkinnassa käy-
tetään myös laadullisen aineiston esimerkkejä tilastollisen tuloksen syventä-
miseksi. Kvalitatiivisesta aineistosta poimitut opiskelijoiden kannanotot, 
jotka avaavat ja siis syventävät kvantitatiivista tulosta, on kategorioitu neljäl-
le opetusalueelle, jotka ovat 1) ainedidaktiikan, 2) yleisdidaktiikan, 3) tutki-
muksen ja 4) tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetus. Ohjausalueiden 
kategorioita on kolme, 1) opetusharjoittelun, 2) tutkimuksen ja 3) reflektion 
ohjauksen kategoria. Aineistoesimerkkien valinnassa on noudatettu periaatet-
ta, että ne edustavat useasti toistuvaa näkemystä pedagogisten opintojen 
symbolisesta yhteensopivuudesta (compatability) tai ei yhteensopivuudesta 
(incompatability) relevanssin osuvuuden kannalta tai että yksittäinen kannan-
otto on relevantti ja realistinen pedagogista opetussuunnitelmaa innovoiva 
ehdotus. Symbolinen yhteensopivuus tarkoittaa tässä pedagogisen ja didakti-
sen toiminnan ytimen, opetuksen ja ohjauksen merkitystä opettajuudelle. 
Aineistoesimerkeissä kuuluu opiskelijoiden positiivinen, kriittinen ja kehittä-
vä re-innovointi niin, että 1) opetus/ohjaus on relevanssiltaan osuvaa opetta-
juuteen oppimisen kannalta (+), 2) opetus/ohjaus ei ole relevanssiltaan osu-
vaa opettajuuteen oppimisen kannalta (–) tai että 3) opetus/ohjaus on innovoi-
tava relevanssin osuvuuden parantamiseksi (kehittämisehdotus).  

Opetuksen ja ohjauksen symbolista yhteensopivuutta tarkastellaan rele-
vanssin osuvuutena opetus- ja ohjausalueittain jäsennettynä lukuvuosittain 
seuraavissa kuudessa alaluvussa 6.1.1–6.1.6, joiden tulokset vedetään lopuksi 
yhteen alaluvussa 6.1.7. 

 
6.1.1 Opetusalueen relevanssin osuvuus 2005–2006 

Opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä ainedidaktiikan, yleisdidaktiikan, 
tutkimuksen opetuksen ja tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetusta. 
Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat 
(MALU, HUM) ovat arvioineet pedagogisten opintojen opetusalueen rele-
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vanssia ammatillisen kasvunsa kannalta kokonaisuutena. Sisällön analyysissä 
niin kvantitatiivisen kuin kvalitatiivisenkin aineiston arviointiulottuvuudet 
ovat opettajaprofessio ja opettajaidentiteetti. Taulukossa 7 kuvataan pedago-
gisen ja didaktisen opetusalueen merkityksen arviointitulos t-testin tuloksena. 
Tilastotulosta selitetään sanallisesti ja tulkitaan laadullisen aineiston esi-
merkkien avulla. 

 
Taulukko 7. Opetuksen relevanssi 2005−2006 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OPETUS MALU N=48–166 HUM N=112–385 
 n M S.D. n M S.D. t 
Ainedidaktikka  
ad 1 kok 80 3,14 0,98 195 3,28 0,85 1,23 ns 
ad 2 kok 78 2,81 0,98 195 3,07 0,95 2,05 ns 
ad 3 kok 67 3,40 0,94 167 3,61 0,86 1,62 ns 
Yleisdidaktiikka  
erped kok 57 2,72 0,94 155 2,85 1,01 0,82 ns 
kehpsyk kok 55 3,51 0.92 148 3,55 0,90 0,26 ns 
kasvfil kok 48 3,55 1,18 112 3,66 0,97 1,71ns 
Tutkimusopetus  
kasv tutk luo 
pohj 166 3,36 1,07 385 3,34 1,01 0,76 ns 

tvt-opetuskäyttö  
tvt-taidot 160 2,63 1,00 380 2,58 1,06 0,51 ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Kvantitatiivisen aineiston perusteella taulukon 7 mukaan lukuvuoden 2005− 
2006 aineenopettajaksi opiskelevien relevanssin osuvuuden arvioita suhteessa 
omiin odotuksiin leimaa samansuuntaisuus: Molemmat tieteenalaryhmät 
(MALU ja HUM) arvioivat yhteneväisesti ainedidaktiikan opetuksen merki-
tyksen opettajuuden kehittymisen kannalta keskimäärin kohtalaiseksi (M= 
3,22). Yleisdidaktiikan opetusalueen kehityspsykologian ja kasvatusfilosofi-
an opetuksen arvioidaan tukevan opettajuutta melko paljon (M=3,57) ja eri-
tyispedagogiikan opintojen tukevan opettajuutta lähes kohtalaisesti (M=2,79). 
Kasvatustieteellisen tutkimusopetuksen pedagoginen merkitys arvioidaan 
kohtalaiseksi (M=3,35), mutta tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetuk-
sen merkitys niukan kohtalaiseksi (M=2,61). Kvantitatiivisesta tuloksesta 
voidaan tiivistäen todeta, että molempien tieteenalaryhmien mukaan luku-
vuonna 2006−2007opetussuunnitelma on opetusalueeltaan keskimäärin koh-
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talaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla; yleisdidaktiikan ja tutkimusope-
tuksen merkitys opettajuudelle arvioidaan korkeimmalle, sitten ainedidak-
tiikka ja vähiten merkitystä arvioidaan olevan tieto- ja viestintätaitojen ope-
tuskäytön opetuksella.  

Kvalitatiivisesta aineiston perusteella molempien tieteenalaryhmien opis-
kelijat korostavat opetuksesta saatavaa suhteellista hyötyä (relative advanta-
ge), mikä näkyy positiivisina, kriittisinä ja innovoivina arviointeina; ne vies-
tivät subjektiivisesta innovaation käyttöönottovaiheesta ja relevanssin osu-
vuudesta, ja niiden funktio on re-innovoida opetussuunnitelman opetusaluetta 
koetun perusteella. Opiskelija voi esimerkiksi todeta: ”Kurssi oli lyhyt, mutta 
erittäin hyödyllinen tuleville aineenopettajille. On tärkeää saada tietoa erilai-
sista oppijoista” tai ”Yleisdidaktiikan luennot todella hyödyllisiä.” tai ”... 
(opettajan) yleisdidaktiikka oli loistava! Luentoja olisi saanut olla enemmän! 
Yleisdidan kirjallisuus oli hyödyllistä, ainedidan monisteniput ei!" 

Yleisdidaktiikan opinnoista arvellaan muutenkin olevan eniten ”todellista 
hyötyä” opettajan työhön, mutta opintoihin orientoivan kouluun tutustumisen 
merkityksestä ollaan kahta mieltä – yhtäältä ”oli hyvä että käytiin tutustu-
massa kouluun – jotain konkreettista jo heti aluksi; kouluun tutustuminen oli 
hyödyllinen, sillä pääsi seuraamaan erilaisia tunteja” ja toisaalta ”kouluuntu-
tustuminen turhaa: meistä jokainen on istunut koulussa 12 vuotta! + monella 
opetuskokemusta”. Useiden opiskelijoiden mielestä opintojen alun orientaa-
tiokokonaisuutta voisi kehittää ammatillisen kasvun kannalta monipuolisem-
maksi ja siten hyödyttävämmäksi, koska kokemuksen perusteella ”kouluuntu-
tustuminen ei ole tutustumista vaan opetuksen seurantaa. Miksi ei tarjota 
tutustumista opettajan normaalin päivän kulkuun? Missä opettajankokoukset? 
Psykologi-kuraattoripalvelut? jne. ...?” , kuten eräs opiskelijoista asian ilmai-
see. 

Yleisdidaktiikan ohella myös ainedidaktiikan opetuksen osuvuutta kom-
mentoidaan usein ”erittäin hyödyllistä” ja että ”kurssi herätti paljon ajatuk-
sia” koskien opettajuutta. Erityisen mielekkäänä oppimisena (meaningful 
learning) pidetään itsenäistä, vastuullista tekemistä – ”hyödyllisenä koin 
kurssi- ja tuntisuunnitelmien tekemisen ja muiden suunnitelmiin tutustumisen 
ja niistä keskustelemisen”. Omalla aktiivisella toiminnalla arvioidaan olevan 
yksilöllistä ja yhteisöllistä merkitystä opettajuuteen kehittymisessä, jota op-
pimisympäristön (complexity, trialability, observability) odotetaan tukevan. 
Molempien ryhmien opetuksen relevanssin osuvuus -arvioinneissa korostuu 
myös se, että opetuksen sisällön tulisi vastata opetussuunnitelman sisältöä ja 
tavoitteita ja olla linjakasta (alignment). Yleisesti ajatellaan opetuksen sisäl-
lön opettavan muun muassa kriittistä ajattelua ”mullistamalla” omia käsityk-
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siä – onko esimerkiksi erityispedagogisen opetusalueen kirjallisuus relevant-
tia muunkin kuin peruskoulun opettajan työssä?  

Ainedidaktisen tutkimuksen merkityksen ymmärtämiseen kasvetaan ai-
neiston mukaan vähitellen; perusopintojen aikana kasvatustieteelliseen ope-
tukseen suhtaudutaan hyvinkin kriittisesti, mutta aineopintovaiheessa tietä-
mys ja ymmärrys myös formaalisesta tiedosta osana asiantuntijuuden kehit-
tymistä praktisen tiedon ohella lisääntyy ja muokkaa opiskelijoiden tutkiva 
opettaja –ajattelua myönteiseen suuntaan. ”Turhin kurssi ikinä ainakin opet-
tajaksi kehittymisen kannalta. Kuormittaa aivan liikaa ja hyöty näkemykseni 
mukaan hyvin vähäinen. Kai jokainen oppii omalla ainelaitoksellaan teke-
mään tutkielman”, pukee sanoiksi yksi opiskelija monen muun kollegansa 
ajatuksen. Siteeraus viestii myös siitä, että aineiston mukaan osa opiskelijois-
ta ei hahmota pedagogisten (perus)opintojensa aikana ainelaitoksen ja opetta-
jankoulutuslaitoksen tieteenalojen tieteenkulttuurista eroa. Tältä osin lienee 
oikea tulkinta, että tutkimusopetuksen merkitys opettajuudelle koetaan vähäi-
seksi tai jopa tarpeettomaksi, mikä on haaste yliopistopedagogisesti. Mutta 
perusopintojen tutkimukseen orientoiva kurssi oli monen mielestä myös opet-
tajuutta edistävä kokemus, koska ”kurssilla käsiteltiin monipuolisesti tutki-
muksen tekemistä” ja koska on ”tärkeää opiskella teoriaa, työ opettaa sitten 
konkretiaa”. Kvalitatiivisesta aineistosta jää kuitenkin päällimmäisenä mie-
leen usein ilmaistuna ainedidaktisen tutkimusopetuksen ongelmallisuus, joka 
kiteytyy toteamukseen ”tuntuu todella ongelmalliselta yhdistää teoria ja käy-
täntö (vrt. tavoitteet = OPSin tavoitteet tietyin osin). 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opetus saa kritiikkiä osakseen 
sekä vähäisyytensä että opetuskäytön opetuksen puutteen vuoksi. Kommen-
toineiden arvioinnit olivat lähes poikkeuksetta ”Valmiuksia tieto- ja viestintä-
tekniikkaan en kokenut saavani tarpeeksi. En tiedä, osaanko esim. käyttää 
tietokonetta opetuksen yhteydessä.” – tyyppisiä kommentointeja. Aineen-
opettajaopiskelijat, jotka olivat hakeutuneet soveltavan harjoittelun aikana 
verkkokurssille, suhtautuvat kurssin hyötyyn kriittisesti. Eräs osallistujista 
toteaa: ”Osallistuin johdatus etä- ja verkko-opiskeluun kurssille ... . Opin 
opetusteknologian mahdollisuuksista, mutta muuten kontaktiopetusta olisi 
voinut olla enemmän. Opettajuuteeni pintapuolinen raapaisu aiheesta ei vai-
kuttanut.” Yksi opiskelija kuitenkin on kokenut verkkokurssin relevantiksi: 
”Verkko-opetuskurssi oli onnistunut ja siitä sai mielestäni hyvää pohjaa tule-
vaisuuden työssä epäilemättä vastaan tuleviin haasteisiin.”  

Alla olevat humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation 
opiskelijoiden aineistoesimerkit opetuksen relevanssista havainnollistavat 
lisää yksilötason innovaation omaksumisprosessiin kuuluvaa käyttöönottoa. 
Opiskelijat kommentoivat avovastauksissaan opetuksen relevanssia koskevaa 
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tilastotulosta viittaamalla opettajaprofessioon38 ja opettajaidentiteettiin39, 
eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Opettajaprofessioon viittaukseksi on tulkit-
tu sellainen opiskelijan arviointi, joka viittaa deklaratiiviseen ja proseduraali-
seen tietoon ja opettajaidentiteettiin puolestaan viittaukset, jotka viittaavat 
enemmänkin intuitiiviseen tietoon. (Tynjälä & Nuutinen 1997, 184; Eteläpel-
to 1997, 86–100; Bereider & Scardamalia, 1993). Molempien tieteenalaryh-
mien opiskelijat re-innovoivat arvioinneillaan aineenopettajan pedagogisen 
opetussuunnitelman opetusalueen symbolista yhteensopivuutta suhteellisen 
professionaalinen hyödyn (relative advantage) (Rogers, 2003) tarkastelukul-
masta, mikä näkyy aineistossa pääasiassa enemmän professioviittauksina 
kuin identiteettiviittauksina. Seuraavat opetusalueelta valitut suhteellista 
hyötyä ilmentävät aineistoesimerkit sisältävät positiivisia (+), kriittisiä (−) ja 
innovoivia arviointeja opetuksen relevanssista. Taulukossa kannanotot on 
jaettu opettajaprofessio- ja opettajaidentiteettiviittauksen perusteella: 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen relevanssista lukuvuonna 2005–2006 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettaja-professioon 
+ HUM P 2: AD2 hum s 2005 

Luin Tapio Puolimatkan teoksen Opetusta 
vai Indoktrinaatiota. Mullisti aika lailla 
käsitystäni hyvästä opetuksesta. 
 
HUM P 4: Erped hum s 2005 
Kurssi oli lyhyt, mutta erittäin hyödylli-
nen tuleville aineeneopettajille. On tärke-
ää saada tietoa erilaisista oppijoista.  
 
HUM P21: Kasvfil hum k 2006 Kurssi 
herätti paljon ajatuksia, jotka vaikuttivat 
positiivisesti opettajana kehittymiseen. 
Pienryhmäkeskustelut olivat mielenkiin-
toisia.  
 
HUM P20: AD4 osa 2 hum k 2006 
Pedagogisen työn tekeminen on hyödyl-

MALU P10: AD1 luonn s 2005 Yleisdi-
daktiikan luennot todella hyödyllisiä.  
 
MALU P27: AD4 osa 2 luonn k 2006 
Koska aihe (=tutkielman aihe) oli kiin-
nostava, oli siitä hyötyäkin.  
 
MALU P12: AD4 osa 1 luonn s  
Pienryhmät säilyttäisin ennallaan. Kes-
kustelut ja ryhmän palaute ovat olleet 
erittäin merkittäviä oman kehittymisen 
kannalta (opettajaksi ja tutkivaksi opetta-
jaksi). Kovan luokan vaatimukset pienel-
tä tutkimukselta, olisi mukavaa saada 
enemmän palautetta itse tutkimuksesta, 
kuin pelkästään suunnitelmasta. Minun 
mielestäni suurin hyöty ollut juuri pien-
ryhmistä! Ohjausta olen saanut hyvin ja 

                                                             
 

38 Professio = ”korkeatasoiseen tietämiseen perustuva osaaminen” (Tynjälä & Nuutinen, 1997, 
184) 

39 Identiteetti = identifikaation eli samastumisen tulos (Nyky Suomen Sanakirja, 1975); ”Opet-
tajaidentiteetti käsitetään subjektipositiona, joka rakentuu diskursiivisesti moninaisissa kult-
tuurisissa ja sosiaalisissa käytänteissä” (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2011. 
Tiedostavaksi taito- ja taidekasvattajaksi (Critically Consciuous Arts Educator, CCAE)  
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listä, koska omien töiden lisäksi muiden 
töistä saa ideoita ja materiaalia omaa 
tulevaa työtä varten.  

innostunut tutkimuksen aiheesta. Luento-
jen käytettävyys kyseenalaista?  
 

− HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Leikkituokiot ihan hauskoja, mutta en 
koe, että niistä olisi jäänyt kovinkaan 
paljon käteen. Työssäoppiminen tukee 
parhaiten opettajuuteni kehittymistä, ei 
niinkään teoreettinen tieto oppiaineen 
opettamisesta. Liikaa teoriaa, jolla ei ole 
mitään tekemistä opettamisen kanssa, 
keskitytään pohtimaan sitä, mitä … 
(=oppiaine) on, sen sijaan, että tutkittai-
siin, miten sitä voidaan opettaa. Konk-
reettinen tuntien valmistelu ja suunnittelu 
olisi ihan mukava lisä ennen opetushar-
joittelun alkua. Nyt heitettiin veteen 
ilman varmistusta siitä, osasiko harjoitte-
lija uida. Yleisdidaktiikkaa ja 
ainedidaktiikkaa voisi tiivistää.  
 
HUM P 3: AD4 osa1 hum s 2005 Ei nämä 
metodit nyt kauheasti kasvata opettajana! 
Tämä kurssi osui pahasti harjoittelun 
kanssa päällekkäin, joten pitää vielä 
perehtyä itse asioihin paremmin. On 
loistavaa, että tänä vuonna saa tutkielman 
sijaan tehdä pedagogisen tuotteen, josta 
minulle opettajana on oikeasti hyötyä. En 
näe suurta hyötyä siinä, että kirjoittaisin 
laajan tutkielman, minusta se on merki-
tyksetöntä opettajan työni kannalta. On 
muitakin tapoja oppia alastaan. Meistä 
kaikista tulee opeja, mutta useimmista ei 
tutkijoita, joten: kiitos mahdollisuudesta 
tehdä mieluummin pedagoginen tuote.  
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ope-
tuksessa ei periaatteessa käsitelty. Se olisi 
nykyään tarpeellista. Muutenkin voitaisiin 
keskittyä käytännöllisempiin, konkreetti-
siin asioihin, ei niin teoreettista näkökul-
maa.  

MALU P10: AD1 luonn s 2005  
Kouluun tutustuminen ei antanut minulle 
tutusta työympäristöstä mitään uutta.  
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005 
OPSissa mainittu: saa valmiuksia tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöön. En tunnista-
nut tuon ja kurssin välillä mitään yhteyt-
tä.  
 
P12: AD4 osa 1 luonn  
Kurssin toteutus täsmälleen OPSin 
mukainen, mutta vaikea ymmärtää, miksi 
tällainen (=tutkimusmenetelmät) sisältyy 
opettajien pedagogisiin opintoihin. 
Hieman enemmän perusteluja sille, miksi 
tutkimuksen tekeminen nähdään merkit-
täväksi tekijäksi opettajuuteen kasvami-
sessa. Mitä opettajuus tarkoittaa tässä? 
En pidä tieteen tekemistä sen tärkeänä 
osana, vaikka se ehkä onkin hyödyllistä. 
Opettaja ei kovin perillä asioista. 
  
 
 
 
 

K
eh

itt
äm

is
eh

do
-

tu
s HUM P19: AD3 hum k 2006 

Kirjallisuus pitäisi liittää paremmin 
opintojaksoon. Kaiken tulisi olla vielä 
paremmin linjassa. Pienryhmissä OPSiin 
ja lakeihin tutustuminen oli erittäin 
hyödyllistä, tässä yhteydessä olisi voinut 
pohtia aihetta opettajan käytännön työn 

MALU P27: AD4 osa 2 luonn k 2006 
Kurssin idea oli mielestäni hieno eli 
opettaa, kuinka tilastollisin menetelmin 
tutkitaan opetusta ja oppimistuloksia. 
Kurssin harjoitukset - jotka muuten olivat 
syyslukukauden lopulla tietokoneluokis-
sa olivat todella onnistuneita. Hienoa. 
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kannalta enemmän: muuntaa OPS kurssi-
suunnitelmaksi? Pienryhmissä olisi saanut 
olla enemmän konkreettista. Tarkaste-
limme tekstitaidon kokeita ja sitä olisi 
saanut olla enemmän.  
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Kurssitavoitteissa oli mainittu tieto- ja 
viestintätekniikan käyttö opetuksessa. 
Tämä tavoite ei toteutunut kovin hyvin, 
jatkossa pitäisi ehdottomasti opetella mm. 
power pointin käyttö luennoilla atk-
luokassa, jotta kaikki sen oppisivat. Sitä 
kuitenkin vaaditaan käytettäväksi monella 
kurssilla ja työssä.  
 
HUM P19: AD3 hum k 2006 
Tieto- ja viestintätekniikkaa pitäisi olla 
enemmän: OPS (peruskoulun ja lukion) 
edellyttää sen monipuolista käyttöä, mutta 
tutkintoon ei kuulu sen harjoittelu. Word 
ja internetin normaali käyttö eivät riitä 
tulevaisuuden kouluissa... .  

Juuri tällaista näppituntumaa opettajat 
mielestäni tarvitsevat tilastollisiin mene-
telmiin. Valitettavasti kyseisiä menetel-
miä ei juuri monissakaan proseminaari-
töissä käytetty, vaan keskityttiin sinänsä 
hyödylliseen "näin monta prosenttia on 
tätä mieltä matikasta" - analyyseihin.  
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005 
TVT:n käyttöä opetuksessa voitaisiin 
käsitellä enemmän. Enemmän käytännöl-
lisiä neuvoja.  
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005 
Kemian ja matematiikan pienryhmät 
olivat hyödyllisiä, koska antoivat konk-
reettisia apuvälineitä opettajan työhön. 
Voisi painottaa enemmän käytännölli-
syyttä ja sitä kautta ohjata opettamisessa.  
 
 
 

Viittaus opettaja-identiteettiin 
+ HUM P 1: AD1 hum s 2005 

Kouluun tutustuminen oli hyvä, koska 
siinä näki opettajan työtä käytännössä.  

P10: AD1 luonn s 2005 
... en ollut pohtinut oppimiskäsityksiä 
ym. lainkaan (= aiemmin) ... 

− HUM P 3: AD4 osa1 hum s 2005 AD4-
luennoista ei ollut käytännön apua. En 
ymmärtänyt niiden merkitystä harjoittelun 
tai tulevan työn kannalta. Proseminaari-
työn ajattelu tässä vaiheessa (harjoittelu + 
jo oma gradu lähes valmis) turhauttavalta. 
Tutkielman sisällyttäminen pedagogisiin 
opintoihin on mielestäni turha, opettajan 
työ on käytännön työtä. Tässä vaiheessa 
ei ajattele opettajaa niinkään tutkimusme-
netelmiin panostavana ihmisenä.  

MALU P11: AD2 luonn s 2005 
Tuntuu todella ongelmalliselta yhdistää 
teoria ja käytäntö (vrt. tavoitteet - - = 
OPSin tavoitteet)  
 
MALU P12: AD4 osa 1 luonn s 2005 
Miksi, miksi, miksi tälle uhrataan niin 
paljon aikaa ja vaivaa?? Opiskelijat ovat 
tehneet tutkimuksia omissa pääaineis-
saan, miksi täytyy nyt väen väkisin tehdä 
kasvatustieteellinen tutkimus? Motivointi 
teiltä ei ainakaan suju.  
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HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Tieto- ja viestintätekniikkaa voisi olla 
enemmän, samoin kasvattajan tehtävään 
perehdyttämistä.  
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Portfolio, kouluun tutustuminen (ja ennen 
kaikkia ryhmäkeskustelu) auttoivat 
opettajaksi kasvua eniten.  
 

P11: AD2 luonn s 2005 
Ajatuksena ihan hyvä, että kuvataan 
tunti, jolloin jälkeenpäin pystyy ana-
lysoimaan. Oli mielenkiintoista analysoi-
da omaa opetustaan ja samoin tarkkailla 
oppilaiden ajatuksia ähemmin.  
 
P11: AD2 luonn s 2005 
Tukiopetus/erityisopetuksen seuranta oli 
mielestäni hyödyllistä ja oman oppimisen 
kannalta merkittävä kokemus.  
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6.1.2 Ohjausalueen relevanssin osuvuus 2005−2006 

Ohjauksella tarkoitetaan pedagogista ja didaktista ohjausta, joka on kohden-
tunut opetusharjoitteluun, kasvatustieteelliseen tutkimuksen ohjaukseen ja 
portfolio-ohjaukseen (reflektio). Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanis-
tisen tieteenalaryhmän opiskelijat (MALU, HUM) ovat arvioineet pedagogis-
ten opintojen ohjauksen relevanssia ammatillisen kasvunsa kannalta kokonai-
suutena (taulukko 8). Laadullisen aineiston symbolisen yhteensopivuuden 
arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja opettajaidentiteetti. Taulukos-
sa 8 kuvataan pedagogisen ja didaktisen ohjausalueen merkityksen arviointi-
tulos t-testin tuloksena. Tulosta selitetään sanallisesti ja tulkitaan laadullisen 
aineiston esimerkkien avulla. Ohjausalueen relevanssin osuvuutta tarkastel-
laan samaan tapaan kuin opetusaluettakin. 

 
Taulukko 8. Ohjauksen relevanssi 2005–2006 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OHJAUS MALU N= 46–159 HUM N =118–356 
 n M S.D. n M S.D. t 
Opetusharjoittelu  
Perusharj Kok 83 4,31 0,94 196 4,57 0,75 -2,43 ** 
Sovharj Kok 46 4,28 0,86 118 4,21 0,98 0,43 ns 
Syvharj Kok 75 4,11 0,86 170 4,39 0,86 -2,36 * 
Tutkimus   
Ad4/1 Kok 82 2,87 0,98 192 2,64 0,98 1,78 ns 
Ad4/2 Kok  70 2,96 1,11 177 3,14 1,01 -1,26 ns 
Reflektio  
Portfolio 159 2,50 1,16 356 2,78 1,11 -2,59 ** 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukosta 8 ilmenee, että molemmat tieteenalaryhmät (MALU, HUM) ar-
vioivat samansuuntaisessti kaikkien opetusharjoittelujen merkityksen melko 
suureksi (M>4) ammatillisen kasvun kannalta. Ryhmien näkemykset eroavat 
jonkin verran toisistaan, mikä näkyy perusharjoittelun (t=−2,43**) ja syven-
tävän harjoittelun (t=−2,36*) osalta tilastollisena merkitsevyytenä. Molem-
mat ryhmät arvioivat tutkimukseen orientoivan ohjauksen AD1/4 –kurssin 
aikana tukevan opettajuutta lähes kohtalaisesti ja AD4/2-kurssin aikana koh-
talaisesti (M≈3). Tutkimusopetuksen merkitystä asiantuntijuuteen kehittymi-
sessä hahmotetaan perusopinnoissa jonkin verran, mutta aineopinnoissa ym-
märrys lisääntyy ja syvenee, mikä tulee ilmi aineistojen tuloksissa. Tieteen-
alaryhmien toisistaan poikkeava lähestymistapa tulee esille jonkin verran 



Tutkimustulokset 149 

 

kvalitatiivisessa aineistossa, ei kuitenkaan merkitsevästi. Molemmat tieteen-
alaryhmät arvioivat portfoliotyöskentelyn merkityksen opettajuudelle kohta-
laisen tärkeäksi (HUM M=2,78, S.D. 1,11; MALU M=2,5, S.D. 1,16), vaik-
kakin ryhmien arviointien välillä on havaittavissa tilastollinen merkitsevyys 
(t=−2,59**); matemaattis-luonnontieteellisen opiskelijaryhmän joukossa 
suhtaudutaan nihkeämmin portfolioon reflektion keinona kuin humanistien 
joukossa, mikä tulee ilmi myös kvalitatiivisessa aineistossa tieteenalaryhmien 
toisistaan poikkeavina lähestymistapoina, kuten tutkimuksenkin ohjausalueel-
la. Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien 
tieteenalaryhmien mukaan lukuvuonna 2006−2007opetussuunnitelma ohjaus-
alueeltaan on keskimäärin kohtalaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla; 
opetusharjoittelu tukee ammatillista kasvua melko paljon, kasvatustieteelli-
nen tutkimusopetus kohtalaisesti ja portfolio vain jonkin verran. 

Kvalitatiivisen aineiston arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja 
opettajaidentiteetti kuten opetusalueellakin. Kvalitatiivisesta aineiston perus-
teella molempien tieteenalaryhmien opiskelijat korostavat ohjauksessta saa-
tavaa suhteellista professionaalista hyötyä (relative advantage), mikä ilmenee 
positiivisina, kriittisinä ja innovoivina arviointeina. Arvioivat kannanotot 
viestivät subjektiivisesta innovaation käyttöönottovaiheen kokemuksesta ja 
relevanssin osuvuudesta, ja niiden funktio on re-innovoida opetussuunnitel-
man ohjausaluetta koetun perusteella. 

Suurin osa opiskelijoista arvioi hyötyvänsä ohjatusta opetusharjoittelusta 
professionaalisesti melko paljon, mikä samalla tukee opettajaidentiteetin 
kasvua. Seuraavat kaksi aineistoesimerkkiä sopivat kuvaamaan yleisesti ai-
neistossa esille tulevaa näkemystä opetusharjoittelusta kokemuksena ja sen 
hyödystä opettajuudelle:  

”Ryhmänohjaukset olivat hyödyllisiä. Perusharjoittelu oli melko raskas ja 
iltaluennot tuntuivat välillä raskailta. Erinomainen ohjaaja oli todella arvokas 
harjoittelun onnistumisen kannalta. Harjoittelu on todella positiivinen koke-
mus, koin, että se todella hyödyttää minua ammatillisessa mielessä. ... Tiesin 
mitä hain ja sain paljon hyviä kokemuksia ja ajatuksia ja pääsin tutustumaan 
tavalliseen kouluun. Tunnen että kasvoin opettajaksi eniten tämän osuuden 
ansiosta verrattuna muihin aineen opet.ped.opintoihin verrattuna. Sain todella 
hyvät eväät tulevaisuuden työhöni. Kenttäkoulussa tutustui opettajuuteen 
erittäin tehokkaasti, opettajanhuoneessa kohdeltiin tasavertaisena kollegana, 
aina sai tukea/apua/ohjausta, kun pyysi. Perusharjoittelu olisi sujunut parem-
min, jos kaikkia kursseja ei olisi ahdettu samoille päiville!”  

”Olin onnekas harjoitteluiden suhteen, sain 3 täysin erilaista kokemusta (pe-
rusharj. normaalikoulu, sovelt. harj. ammattikorkea, syv. harj. 3 eri kenttäkou-
lua). Jokainen niistä oli hyödyllinen. Pidänkin harj.koulun vaihtamista hyödylli-
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senä. Silti yksi harjoittelu (mielellään perusharj.) syytä suorittaa normaalikoulus-
sa.” 
 

Kvalitatiivisenkin tutkimusaineiston perusteella tulee selkeä kuva siitä, että 
ohjattu opetusharjoittelu motivoi opiskelijoita eniten; ”harjoittelu oli ilman 
muuta syksyn paras osio” useimman opetusharjoittelijan mielestä. Praktisen 
tietämyksen lisääminen opettaja-asiantuntijuuden rakentamisessa koetaan 
opinnoissa kaikkein tärkeimmäksi, ja ”oikea koulu” koetaan parhaimmaksi 
oppimisympäristöksi opettajaksi oppimisen kannalta. Opettajaidentiteettiä 
vahvistaa mahdollisuus osallistua koulun työyhteisöön ja samastuminen opet-
tajakollegoihin. Opiskelija pukee sanoiksi monen muun kollegansa ajatuksen, 
että juuri koettu ”harjoittelu antoi realistisen kuvan opettajan työstä, koska sai 
osallistua työyhteisöön.” Tämä tulee esille erityisesti matemaattis-luonnon-
tieteellisen opiskelijaryhmän avovastauksissa, joissa korostuu kaksi tärkeää 
asiaa, koulu työyhteisönä ja itsenäinen vastuu. (vrt. Jonassen 1995; Ruoka-
mo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003.) Aineiston mukaan opiskeli-
jat arvostavat kokemusta ”oikeassa” koulutyöyhteisössä toimimisesta ja sel-
laista ohjaussuhdetta, joka on mahdollistaa itsenäisen vastuun kannon. 

Ohjattuun opetusharjoittelun relevanssin osuvuuteen liittyy myös kriitiik-
kiä. Aineiston mukaan yleensä on kyse on siitä, että harjoittelijan opettajako-
kemusta, joka voi olla pitkäaikainen ja monipuolinen, ei oteta huomioon 
ohjauksessa. Oppimisprosessin kannalta ristiriitainen tilanne turhauttaa ja 
heikentää motivaatiota. Opetusharjoittelijan mukaan ”on valitettavaa että 
koulutuksessa – sokla ja norssit – ei arvosteta henkilön hankkimaa muuta 
pääomaa. Kohtelu norssissa oli kuin pikkulapsella. Huomasin, että en halua, 
enkä sovellu perusopetuksen opettajaksi.” Tai opetusharjoitteluun tullut tote-
aa lakonisesti – ”oli valmiiksi paljon kokemusta -> hyöty (=ohjauksen) pie-
ni”. Nämä kommentit muistuttavat siitä, että oppimisympäristö ja -tilanne on 
yksilöllinen ja erilainen kaikille opiskelijoille, mikä mielekkään oppimisen 
(Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–
419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003) ja linjak-
kaan opetuksen (Biggs 2003; Ramsden 2007) näkökulmasta katsottuna tulisi 
ottaa huomioon ohjausta suunniteltaessa ja eri ohjaustilanteissa. Ohjatun 
harjoittelun tehtävä on edistää kunkin tulevan aineenopettajien pragmaatti-
suutta henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti pedagogisin ja 
didaktisin keinoin. 

Onnistunut ohjauskokemus tulee arvioinneissa esille relevantteina toivo-
muksina ja ehdotuksina re-innovoida (Rogers 2003) opetussuunnitelmaa, 
mikä välittyy näiden kahden opiskelijan oppimiskokemuksista: ”Oli mukavaa 
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tutustua erityisammattikoulun opetukseen. Toivoisin muillekin enemmän 
perus- ja lukio-opetuksesta eroavia tilaisuuksia suorittaa soveltava harjoittelu 
– tosi avartavaa!” ja ”Yhden ohjaajan ohjauksessa saimme suunnitella koko 
kurssin itse ja vapaat kädet aiheiden ja metodien valintaan. Tämä oli tärkeää 
itseluottamuksen kannalta.” – Molemmat koetut ohjaustilanteet mahdollista-
vat opettaja-asiantuntijuuden ja -identiteetin rakentumisen. (Jonassen 1995; 
Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003) ja linjakkaan opetuksen 
(Biggs 2003; Ramsden 2007; Ausubel 2003; Entwhistle 2004.) Praktisen 
tiedon lisääntymistä ohjatun opetusharjoittelun aikana siis arvostetaan kovin, 
koska sen arvioidaan ”antavan eniten eväitä” aineenopettajan työhön. Opiske-
lijat perustelevat harjoituksen suurta merkitystä opettajuudelleen myös sillä, 
että ”opettajan työ on käytännön työtä” ja että ”aion opettajaksi, en tutkijaksi, 
siksi tutkielman teko tuntuu turhalta”. Tämä ajattelumalli tulee esille myös 
tutkimusopetuksen relevanssin osuvuuden arvioinnissa, jota tarkastellaan 
seuraavaksi. 

Jotkut aineenopettajaksi opiskelevat kokevat tutkimusopetuskokonaisuu-
den (AD4/1 ja AD4/2) jopa turhana. Tutkimuskurssien tarpeellisuus ja peda-
goginen merkitys jakavat opiskelijoiden mielipiteitä. Osa opiskelijoista arvioi 
avovastauksessaan tutkimuksen ohjauksen ammatillisen kasvun kannalta 
”hienoksi ideaksi” oppia tekemään kasvatustieteellistä tutkimusta ja sovelta-
maan tietoa esimerkiksi oppimistulosten tutkimiseen. Opiskelija ilmaisee 
tyytyväisyytensä tutkimusohjaukseen opintojen lopussa vaikkapa näin: ”Tut-
kielma – suurin ahdistuksen aihe – muuttuikin omaa opettajuutta syvällisesti 
tukevaksi.” Osa opiskelijoista kyseenalaistaa ”kasvatustieteellisen tutkimuk-
sen” tarpeellisuuden ja merkityksen opettajuudelle: ”Ihan turhaa! Suurin osa 
sen osallistujista FM/LIS/FT -miksi taas joku seminaarityö? Mieluummin 
jotain aiheita ja niistä alustuksia ja keskustelua. Aiheet tulisi liittyä opettajan 
työhön! Mikä ohjaus? Ei tarvetta... Tutkimus ei juuri auta opiskelijaa kehit-
tymään opettajana (siinä voi tutkia mitä vaan, mikä liittyy hieman opettami-
seen). Polarista suhtautumista selittänee yhtäältä se, että opiskelijoiden val-
miudet tutkimiseen ovat yksilöllisiä; eri opiskelijastatuksella olevat opiskeli-
jat etenevät opinnoissaan henkilökohtaisten oppimissuunnitelmiensa mukaan, 
joten he myös arvioivat asiantuntijuuden kasvun merkitystä eri tavoin. Toi-
saalta tutkimuksen ohjauksen relevanssin osuvuutta koskevista arvioinneista 
ilmenee, että pedagogisten opintojen merkitys ja tavoitteet osana asiantunti-
juuden rakentumista ovat joltain osin jääneet hahmottumatta osalle opiskeli-
joilta. Tätä selittänee formaalisen tiedon (so. kasvatustieteellinen tieto) riit-
tämättömyys lähestyä ja toteuttaa monitieteistä didaktista tutkimusta ja ym-
märtää kasvatustieteellisen tutkimuksen merkitystä opettaja-asiantuntijuu-
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delle. (Entwhistle 2007; Eteläpelto 1997; Kirjonen ym. 1997; Tynjälä 1999). 
Problematiikkaa voidaan lähestyä yliopistopedagogisen ohjauksen ja organi-
soinnin keinoin (Nummenmaa ym. 2008; Tynjälä 1999). Kvalitatiivinen 
aineiston perusteella on havaittavissa, että tutkimusopetus ja -ohjaus on näh-
tävä aineenopettajan pedagogisen opetussuunnitelman tulevana kehittämis-
haasteena – aineenopettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmallinen 
lähtökohta on tutkimukseen perustuva laadukas opetus ja ohjaus ja ”tulosta-
voitteena” asiantuntija, siis reflektoiva opettaja, joka osaa puolestaan soveltaa 
tutkimustietoa käytännon opettajan työssään, olipa kyse mistä koulutuksen 
asteesta hyvänsä. 

Opiskelija-arviointien mukaan myös portfolio-ohjaus vaatii innovointia. 
(ks. esim. Jyrhämä 2002; Nummenmaa 2008; Väisänen 2002) Lukuvuonna 
2005–2006 on reflektion ohjauksessa käytetty portfoliota, mikä käytäntönä 
on herättänyt enemmän kritiikkiä kuin ymmärrystä. Opiskelijoiden arvioin-
neista on luettavissa, että heille on jäänyt hämärän peittoon portfolion funk-
tio: 

”Koko ajan on ollut epäselvää se, mitä portfoliossa pitää olla, mutta toisaalta sii-
hen on ollut myös ihan hyödyllistä purkaa tuntemuksia ja uskon, että siitä on hyö-
tyä myös tulevaisuudessa. Alkukankeuksien jälkeen portfoliotyöskentely ollut hyö-
dyllistä ja kehittävää.”  

”Olisin kaivannut vielä tarkempia ohjeita portfolion laatimiseen, mutta portfolion 
idea on kyllä hyvä. Opiskelijan täytyy pysähtyä miettimään, mitä todella ajattelee 
opetuksesta, kasvatuksesta ja oppimisesta. Enemmän käytännön neuvoja sen laa-
timiseen.” 
 

Kehittämislähtökohtana voisi olla pelkistetty portfolion funktion määrittele-
minen vaikkapa niin, että portfolio on oppimisen ja ohjauksen pedagoginen 
instrumentti, jolla opettaja ja opiskelija ohjaavat ja koordinoivat pedagogisia 
opintoja yhteistuumin. Opiskelijapalautteiden portfoliotyöskentelyä koskevan 
kritiikin ydin käy ilmi alla olevista kommenteista; portfolion funktio ja mer-
kitys ovat jääneet epäselväksi opiskelijoille – opiskelijoiden mukaan myös 
opettajille ja ohjaajille! Tältä osin suuri osa opiskelijoista innovaation käyt-
töönottajina ovat olleet hylkäämässä osittain tai kokonaan (rejection and later 
adoption, continued rejection) silloisen lukuvuoden 2005–2006 kaikille pe-
dagogisille toimijoille uutena ja outona toimintamallina tulleen reflektionoh-
jauskäytännön (ks. Rogers 2003).  

Molempien tieteenalaryhmien opiskelijat re-innovoivat arvioinneillaan 
aineenopettajan pedagogisen opetussuunnitelman ohjausalueen symbolista 
yhteensopivuutta suhteellisen professionaalinen hyödyn (relative advantage) 
(Rogers 2003) tarkastelukulmasta, mikä näkyy aineistossa pääasiassa enem-
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män professioviittauksina kuin identiteettiviittauksina. Seuraavat ohjausalu-
eelta valitut suhteellista hyötyä ilmentävät aineistoesimerkit sisältävät posi-
tiivisia (+), kriittisiä (−) ja innovoivia arviointeja ohjausalueen relevanssin 
osuvuudesta ja ei osuvuudesta opetuksen relevanssista. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
ohjauksen relevanssista lukuvuonna 2005−2006 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettajaprofessioon 
+ HUM P24: Sovharj hum k 2006.txt  

Tein soveltavan harjoittelun kustantamos-
sa oppikirjaosastolla, joka antoi aivan 
uuden ja hyödyllisen näkökulman oppikir-
joihin ja siten myös opetukseen.  
 
HUM P20: AD4 osa 2 hum k 2006  
Kirjallinen työ hyödytti, koska tutkin 
erästä olennaista äidinkielen ja kirjalli-
suudenopetuksen osa-aluetta. Tutustuin 
myös erilaisiin oppikirjoihin.  
 
HUM P 9: portf hum s 2005  
Portfoliotyöskentely oli yllättävän hyödyl-
listä ja myös mukavaa. Portfoliotyösken-
telystä tulee mielekästä vain, jos ohjaaja 
onnistuu vakuuttamaan opiskelijat sen 
hyödyllisyydestä omien ajatusten selkiyt-
täjänä. Portfolioni auttoi osaltaan pysy-
mään aikataulussa. … 
Välttämätön paha... mutta onhan se 
myönnettävä, että itsearvioinnista hyötyy-
kin jotakin.  

MALU P17: perush luonn s 2005  
Harjoittelu oli ilman muuta syksyn paras 
osio. Kemian opiskelijalla tosin menee 
tuntien valmistautumiseen älyttömän 
paljon aikaa, kun suunnittelun lisäksi 
kaikki kokeelliset työt on testattava ja 
välineet etsittävä ja siivottava. Yhteistyö 
ohjaavan opettajan kanssa toimi hyvin ja 
koululla harjoittelijat otettiin vastaan 
enemmänkin kollegoina kuin opiskeli-
joina. Opettajan huoneessa sain paljon 
vinkkejä ja neuvoja opetukseen ja opin 
paljon myös kaikesta muusta opettajan 
työstä kuin vain opetuksesta. 

− HUM P24: Sovharj hum k 2006.txt  
Sitä en ymmärrä, kuinka kolme harjoitte-
lujaksoa lukiossa antaa minulle valmiudet 
laaja-alaiseen pedagogiseen pätevyyteen...  
 
MALU P 3: AD4 osa1 hum s 2005 
Tämä jää kauimmaksi omasta todellisuu-
desta, vaikka tavoite on kyllä mahd. 
opettajankin kehittyä myös "akateemises-
ti". Tutkielman sisällyttäminen pedagogi-
siin opintoihin on mielestäni turha, opetta-
jan työ on käytännön työtä. Tässä vaihees-
sa ei ajattele opettajaa niinkään tutkimus-
menetelmiin panostavana ihmisenä.  
 
HUM P 9: portf hum s 2005.txt  

MALU P18: portf luonn s 2005  
Selkeämmät portfolio-ohjeet. Portfo-
liokeskusteluista ei ollut mitään hyötyä 
… Portfolio on edelleen irrallinen osa 
kokonaisuutta? … Portfolio oli välttämä-
tön paha harjoittelun lopuksi - kovin 
syvällistä arvoa sillä tuskin on.  
 
MALU P27: AD4 osa 2 luonn k 2006.txt  
Seminaarityötä tehdessä oli lopulta ihan 
hauskaa, mutta mielestäni kurssi ei 
palvele opiskelijoiden tarpeita. Nämä 5 
ov voisi käyttää johonkin sellaiseen, 
josta opettajan työssä olisi todellista 
hyötyä. … Jokainen joutuu meistä 
omissa aineopinnoissaan tekemään 
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Mikä on portfolion luonne? Kirjoitetaanko 
sitä muille vai vain itselle? Miten asioita 
pitäisi käsitellä?  
 
 

riittävästi vastaavanlaista työtä. Opetta-
juuden kannalta hyvin vähän hyötyä.  
 
MALU P20: AD4 osa 2 hum k 2006 
Tutkielman teko häiritsi harjoittelua. 

ke
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HUM P25: syvharj hum k 2006  
Pidin syv. harjoittelua todella hyödyllise-
nä, varsinkin arviointiin tutustuminen oli 
mieleen ja se olisi voinut olla vieläkin 
syvällisempää. Olin onnekas harjoittelui-
den suhteen, sain 3 täysin erilaista koke-
musta (perusharj. harjoittelukoulu, sovelt. 
harj. ammattikorkea, syv. harj. 3 eri 
kenttäkoulua). Jokainen niistä oli hyödyl-
linen. Pidänkin harj. koulun vaihtamista 
hyödyllisenä. Silti yksi harjoittelu (mielel-
lään perusharj.) syytä suorittaa normaali-
koulussa. Seurattavien tuntien määrä oli 
liian suuri, hyöty laski jo ihan minimiin 
viimeisillä tunneilla. Pidettävien tuntien 
määrä mielestäni ok.  
 
HUM P23: portf hum k 2006  
Olen oppinut opiskelupäiväkirjan ja 
reflektion merkityksen opinnoissa, työssä 
ja opettamisessa, tulen käyttämään sitä 
todella paljon. (Inhosin aluksi portfoliota). 
Portfoliossa opiskelija saa itse miettiä 
syntyjä syviä ja saada jonkinlaisen oival-
luksen omasta opettajuudestaan. Pitäkää 
portfoliotyöskentely kurssivaatimuksissa! 
Kun oppii arvioimaan itseään ja suorituk-
siaan, on helpompi huomata puutteita ja 
kehittää niitä. ... Portfoliotyöskentelyä 
olisi voinut ohjata enemmän. Se tuntui 
olevan monelle hieman hämärä käsite. 
Portfolio jäi koko vuoden muiden kiirei-
den paineessa lapsipuolen asemaan, kun 
sen käsittely SOKLAssa oli niin vähäistä. 
Ajoittain sen olemassaolo unohtui koko-
naan ja sen merkitys jäi kyseenalaiseksi. 
Portfolion laatiminen pakottaa pysähty-
mään miettimään asioita. Hyvä!  

MALU P31: Sovharj luonn k 2006  
Oli mukavaa tutustua erityisammattikou-
lun opetukseen. Toivoisin muillekin 
enemmän perus- ja lukio-opetuksesta 
eroavia tilaisuuksia suorittaa soveltava 
harjoittelu - tosi avartavaa! Harjoittelu 
antoi realistisen kuvan opettajan työstä, 
koska sai osallistua työyhteisöön (verrat-
tuna normaalikouluun).  
 
MALU P30: portf luonn k 2006  
Portfolio kokonaisuutena jäi hyvin 
hataraksi. Ohjeistus oli heikkoa, olin 
pitkään ihan "pihalla" koko asiasta. 
Tähän tarvittaisiin loogisuutta, mutta 
tämä ilmeisesti onkin jo tiedostettu. … 
Portfolion suurin anti on ollut kahden-
keskeiset keskustelut SOKLAlla syksyn 
alussa, jouluna ja syventävän harjoittelun 
päätteeksi. Toivon, että niille varataan 
riittävästi aikaa, sillä opettajuuden 
kannalta sillä on oikeasti merkitystä, että 
vuoden aikana tapahtuvasta kehityksestä 
saa puhua myös harjoituskoulujen ulko-
puolella. Ohjeistusta portfoliossa eri 
ryhmien välillä pitäisi yhtenäistää.  
 

Viittaus opettaja-identiteettiin 
+ HUM P 8: perush hum s 2005  

Tunnen että kasvoin opettajaksi eniten 
tämän osuuden ansiosta verrattuna muihin 
aineenopettajan pedagogisiin opintoihin 
verrattuna. Sain todella hyvät eväät tule-
vaisuuden työhöni. Kenttäkoulussa tutus-
tui opettajuuteen erittäin tehokkaasti, 

MALU P32: syvharj luonn k 2006  
Yhden ohjaajan ohjauksessa saimme 
suunnitella koko kurssin itse ja vapaat 
kädet aiheiden ja metodien valintaan. 
Tämä oli tärkeää itseluottamuksen 
kannalta.  
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opettajanhuoneessa kohdeltiin tasavertai-
sena kollegana, aina sai tu-
kea/apua/ohjausta kun pyysi. … Kenttä-
koulussa suoritettu harjoittelu oli loistava: 
sai henkilökohtaista ohjausta, tutustui 
opettajanhuoneessa, kokouksissa ja luok-
karetkellä muihinkin opettajiin.  
 
HUM P25: syvharj hum k 2006.txt  
Normaalikoulussa harjoittelu oli onnistu-
nut, erityisesti se tuki identiteettiäni 
opettajana. …harjoittelu oli varsin hieno 
kokemus. Ohjaus ammattitaitoista! (Hyvä, 
että kaikki harjoittelijat pääsevät edes 
johonkin harjoitteluun normaalikoului-
hin!)  
 
P20: AD4 osa 2 hum k 2006 
Tutkielma - suurin ahdistuksen aihe - 
muuttuikin omaa opettajuutta syvällisesti 
tukevaksi. On hyvä, että saa tehdä peda-
gogisen tuotoksen (kurssisuunnitelman), 
jota painottaa teorialla. Oma ajatusmaail-
ma avartui toisten töitä lukiessa.  

 
 

− HUM P 8: perush hum s 2005 
Se, että harjoittelu ei antanut minulle juuri 
mitään ei ole harjoittelu/kenttäkoulun 
vika, vaan se, että olen ollut opettajana n. 
3 vuotta! Tuntuu täysin turhauttavalta 
tehdä nyt tällaista harjoittelua.  
 
HUM P 3: AD4 osa1 hum s 2005  
Tässä vaiheessa (perusharjoittelun aikana) 
tällä kurssilla (=AD1/4) ei ole mitään 
merkitystä eikä tässä ole järkeä. … Aion 
opettajaksi, en tutkijaksi, siksi tutkielman 
teko tuntuu turhalta. Kaikki aika menee 
nyt harjoitteluun, tutkimussuunnitelman 
teko jäi hyvin pinnalliseksi.  
 

MALU P49: perush luonn s 2006 
Oli valmiiksi paljon kokemusta -> hyöty 
(=ohjauksen) pieni.  
 
MALU 32: syvharj luonn k 2006 
Ok, että sai suunnitella hieman pidem-
män kokonaisuuden, mutta mitään 
filosofista tai opettajapersoonaa tukevaa 
harjoittelussa ei ollut. Ryhmänohj. 
hieman pakkopullaa, seurattuja  
tunteja liikaa (20 ok), palautteet hyvin 
pikaisia ja monesti jäi.  
 
MALU P 3: AD4 osa1 hum s 2005 
Ei vastaa opettajuuteni kehittymiseen. 
Kurssin aiheita olisi voinut sitoa käytän-
töön. Jäi hiukan irralliseksi. Osa asiasta 
oli kertausta. Tämä kurssi tulee suht 
yllättäen, ja on aika tiivis. Samaan 
aikaan lievästi muuta tekemistä. 
Tutkielmaahan tässä käsitellään, tiedä 
onko sillä merkitystä opettajuudelleni . 
pakkopullaa, tutkielma ok.  
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HUM P25: syvharj hum k 2006 
Palautetta ja ohjausta enemmän.  
 
HUM P41: portf hum s 2006 
Luopukaamme koko portfoliosta. Paljon 
työtä, ei mitään hyötyä ainakaan minulle 
(ehkä didaktikko saa edes kunnon naurut). 
Ohjaava opettaja ei edes lukenut – ei 
keskusteltu. 

MALU P30: portf luonn k 2006 
Portfolion suurin anti on ollut kahden-
keskeiset keskustelut SOKLAlla syksyn 
alussa, jouluna ja syventävän harjoittelun 
päätteeksi. Toivon, että niille varataan 
riittävästi aikaa, sillä opettajuuden 
kannalta sillä on oikeasti merkitystä, että 
vuoden aikana tapahtuvasta kehityksestä 
saa puhua myös harjoituskoulujen ulko-
puolella. Ohjeistusta portfoliossa eri 
ryhmien välillä pitäisi yhtenäistää. 

    

6.1.3 Opetusalueen relevanssin osuvuus 2006–2007 

Opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä ainedidaktiikan, yleisdidaktiikan, 
tutkimuksen opetuksen ja tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetusta. 
Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat 
(MALU, HUM) ovat arvioineet pedagogisten opintojen opetusalueen rele-
vanssia ammatillisen kasvunsa kannalta kokonaisuutena (taulukko 9). Laa-
dullisen aineiston arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja opetta-
jaidentiteetti. Taulukossa 9 kuvataan pedagogisen ja didaktisen opetusalueen 
merkityksen arviointitulos t-testin tuloksena. Tulosta selitetään sanallisesti ja 
tulkitaan laadullisen aineiston esimerkkien avulla.  

 
Taulukko 9. Opetuksen relevanssi 2006−2007 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

MALU N = 65–213 HUM N = 89–309 
OPETUS 

n M S.D. n M S.D. t 
Ainedidaktiikka  
ad 1 kok 103 3,15 1,03 153 3,33 0,91 -1,48 ns 
ad 2 kok 108 3,05 0,98 170 3,06 0,92 -0,16 ns 
ad 3 kok 103 3,21 0,98 128 3,31 0,95 -0,78 ns 
Yleisdidaktiikka  
erped kok 72 3,25 1,06 143 3,60 0,83 -2,66 ** 
kehpsyk kok 69 3,28 1,01 124 3,56 0,84 -2,13 * 
kasvfil kok 65 3,37 1,14 89 3,74 0,97 -2,18 * 
Tutkimusopetus  
kasv tutk luo 
pohj 217 3,39 1,14 309 3,77 0,97 -4,18 *** 

tvt-opetuskäyttö  
tvt-taidot 213 2,54 1,01 309 2,33 1,00 2,31 * 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 



Tutkimustulokset 157 

 

Taulukon 9 mukaan molemmat tieteenalaryhmät arvioivat opetusalueen rele-
vanssin osuvuuden lukuvuodelta 2006−2007 samansuuntaisesti, mutta eroa-
kin on nähtävissä edellisvuoteen verrattuna ja tieteenalaryhmien kesken. 
Ainedidaktiikan arvioidaan edelleen tukevan ammatillista kasvua kohtalaises-
ti (M>3) ja tvt-opetuskäytön opetuksen vain jonkin verran (x≤2,5); arvo on 
pudonnut edellisvuodesta hieman. Keskiarvojen perusteella humanistit ar-
vioivat ainedidaktisen opetuksen hyödyttävän ammatillista kasvua hieman 
enemmän kuin matemaattis-luonnontieteiden opiskelijat. Erona edellisvuo-
teen verrattuna silmään pistää se, että humanistit arvioivat yleisdidaktiikan ja 
kasvatustieteellisen tutkimuksen opetuksen tukevan opettajuutta melko paljon 
(M>3,5), kun taas matemaattis-luonnontieteellisen ryhmässä arvioidaan näi-
den merkitys opettajuudelle edelleen kohtalaiseksi (M<3,5). Tämä tieto poik-
keaa edellisestä vuodesta. Tulosta voitaneen selittää tieteenalakulttuurien 
erolla, mutta myös innovaatioteoreettisesti: edellisen lukuvuoden opiskelija-
palautteiden perusteella muokattiin opetussuunnitelman kriittisiä opetusalu-
eiden kohtia toiminnallisesti yhteensopivammaksi, millä on saattanut olla 
suora vaikutus myös symbolisen yhteensopivuuden paranemiseen. Näiden 
lisäksi tulosta voitaneen selittää myös lukuvuoden aloittaneilla uusilla opiske-
lijoilla innovaation käyttöönottajina. 

Yleisdidaktiikan arvioidaan tukevan opettajuuden kehittymistä siis 
enemmän kuin ainedidaktiikan. Oppiaineryhmät arvioivat toisistaan jonkin 
verran poikkeavasti yleisdidaktiikan opetuksen ammatillista hyötyä, mikä 
näkyy tilastollisena merkitsevyytenä (erped -2,66**, kehpsyk -2,13*, kasvfil 
2,18*) tuloksessa. Tutkimusopetuksen relevanssin osuvuuden arvioinnin koh-
dalla tieteenalaryhmien näkemykset eroavat niin, että tulos on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä (-4,18***). Mistä tämä johtuu, on mielenkiintoinen erilli-
nen tutkimuksen kohde. 

Myös tvt-opetuskäytön opetuksen relevanssin osuvuuden arvioinnissa tie-
teenalaryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä (2,31*) ero. Eroa voita-
neen selittää osittain sillä, että luonnontieteiden ja formaalisten tieteiden 
aineenopettajat ja aineenopettajiksi opiskelijat ovat tottuneet tieto- ja viestin-
täteknisiin opetus- ja oppimisympäristöihin, joten verkottunut toimintakult-
tuuri ja virtuaalimaailma koetaan luontevana sosiaalisena toimintaympäristö-
nä. Muutoinhan, kuten todettu, molempien ryhmien kokemus on se, että tieto- 
ja viestintätekniikan opetuskäytön opetuksella arvioidaan olevan merkitystä 
ammatillisen kasvun kannalta ainoastaan jonkin verran (x≤2,5), mitä on pi-
dettävä huolestuttavana tuloksena virtuaalioppimisympäristöjen aikakaudella 
ja siksi yliopistopedagogisena haasteena ja aiotun opetussuunnitelman ope-
tusalueen keskeisenä kehittämiskohteena edellisvuoden tavoin. 
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Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan lukuvuonna 2006−2007opetussuunnitelma on ope-
tusalueeltaan keskimäärin kohtalaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla; 
yleisdidaktiikan ja tutkimusopetuksen merkitys opettajuudelle arvioidaan 
korkeimmalle, sitten ainedidaktiikka ja vähiten merkitystä arvioidaan olleen 
tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetuksella.  

Kvalitatiivisesta aineiston perusteella molempien tieteenalaryhmien opis-
kelijat korostavat opetuksesta saatavaa suhteellista hyötyä (relative advanta-
ge), mikä ilmenee aineistossa positiivisina, kriittisinä ja innovoivina arvioin-
teina. Arvioinnit viestivät subjektiivisesta innovaation käyttöönottovaiheesta 
ja relevanssin osuvuudesta. Opiskelijat hyväksyvät ja hylkäävät innovaatiota 
suhteessa omiin arvoihin, taustoihin ja tarpeisiin nähden eli re-innovoivat ar-
vioinneillaan opetussuunnitelmaa symbolisesti yhteensopivammaksi itselleen 
(ks. Rogers 2003). 

Aineistosta ilmenee, että matemaattis-luonnontieteellisen orientaation 
opiskelijat eivät juurikaan pohdi suoraan avovastauksissaan lukuvuoden 2006 
−2007 toteutuneen opetussuunnitelman merkitystä opettajuutensa kannalta, 
mutta kritisoivat kylläkin opetuksen kvaliteettia, joka on tarkastelun kohteena 
erikseen alaluvussa 6.2. Ainedidaktiikan opetus koetaan yleensä kohtalaisen 
relevantiksi opetusmuodosta riippumatta: ”Itse aloin pohtimaan ainedidak-
tiikkaa kunnolla vasta perusharjoittelussa. AD1 toimii kyllä johdattelevana 
kurssina.” ja ”Ryhmätunnit tuntuivat hyödyllisiltä ja tarjosivat paljon käytän-
nön vinkkejä opetuksen suunnitteluun. (jonkin verran niitä tarjosivat luennot-
kin)”. Pienryhmän koetaan vahvistavan myös opettajaidentiteettiä, vaikkapa 
siksi, että ”Pienryhmä oli kiva! Luennoilla myös paljon hyödyllistä tietoa.” 
Toisaalta päinvastaisiakin kokemuksia ainedidaktiikan relevanssin osuvuu-
desta asiantuntijuuteen kasvussa tulee esille: ”Ainedidaktiikan luennot ja 
suoritettava kirjallisuus olivat mielestäni hiukan liian teoreettisia, enkä oikein 
pystynyt hahmottamaan mikä niiden hyöty on tulevassa ammatissani.” 

 Ainedidaktiikkaa ja yleisdidaktiikkaa kommentoineiden opiskelijoiden 
mielestä koettu opetus on yhtäältä ”yleissivistävää”, toisaalta ”liian teoriapai-
notteisesta”, mutta opetukselta odotetaan ”muuta kuin mutuun –perustuvaa” 
opetusta eikä ”se saisi mennä liian syvälle tieteeseen”. Esimerkiksi yleisdi-
daktiikan kehityspsykologisen kurssin relevanssi arvioidaan hyvinkin osu-
vaksi ammatillisen kasvun kannalta, koska se ...”antaa laaja-alaista näkemys-
tä. Yleissivistävää. Hyvähkö kurssi, saisi olla käytännönläheisempi. ... Ryh-
mäopetus toimi ... . Tuli lukuisia ahaa-elämyksiä eri asioista, eniten kaikista 
kursseista harjoittelua lukuunottamatta. ... Kun en aiemmin ole psykologiaa 
lukenut, kurssi oli hyödyllinen ja kiinnostavakin. Toisaalta kurssin merkitys 
saattaa jäädä aukeamatta tulevalle opettajalle, erityisesti matemaattis-luon-
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nontieteellisesti orientoituneelle opiskelijalle ”... aiheet ok, mutta turhan 
teoreettista aineenopettajan tarpeisiin. … Välillä luennoilla liikaa sivistyssa-
noja, jotka eivät fyysikolle aukene. … Ei oikein jäänyt mitään käteen kurssis-
ta.” 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen opetus jakoi nyt tarkastelussa olevana 
lukuvuonna 2006−2007matemaattis-luonnotieteellisen orientaation opiskeli-
joiden ja humanistien näkemykset tutkimuksen opetuksen relevanssista opet-
taja-asiantuntijuuteen kehittymisen kannalta katsottuna tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi; humanistithan arvioivat tutkimusopetuksen merkityksen opet-
tajuudelle melko suureksi. Tämä ero näkyy kvalitatiivisessa aineistossa niin, 
että matemaattis-luonnontieteiden aineenopettajaopiskelijoiden tutkimusope-
tuksen relevanssin osuvuuspohdinta sisältää enemmänkin suoria kriittisiä 
kannanottoja kuin myönteisiä kokemuksia, kun taas humanistit pohtivat sekä 
myönteiseltä että kriittiseltä kannalta kyseisten opintojen hyötyä itselleen 
(relative advantage): ”Opettajatutkielman teko kyllä onnistuu (varsinkin 
näin erillisenä opiskelijana = jo gradun raapustaneena) mutta en näe 
miten tutkielman teko kehittää opettajuuteen”; ”Olen kriittinen ajatuksel-
le, että oma opettajuuteni kehittyisi metodiluennoilla tai millä tahansa kurs-
seilla”. Kannanottoihin molemmissa ryhmissä näyttää vaikuttavan tieteenala-
kulttuurinen ero ja toisaalta eri opiskelijastatuksella opiskelevien valmius 
omaksua koulutuksellista innovaatiota tältä osin. Yleisiä kannanottoja ovat 
”turha” ja ”hyödytön”. Kvalitatiivisesta aineistosta voidaan yleisellä tasolla 
havaita, että kriittisimmät kannanotot ajoittuvat perusopintoihin, ja pedagogi-
nen ymmärrys kasvatustieteellistä tutkimuksen merkityksestä ammatillisen 
kasvun kannalta kasvaa aineopintovaiheessa tietämyksen lisääntyessä. Mate-
maattis-luonnontieteiden opiskelijaryhmässä kriittisyys kasvatustieteellistä 
tutkimusta kohtaan pysyy kutakuinkin vakaana pedagogisten opintojen aika-
na. Joku on kokenut ammatillisessa kasvussaan hyötyvänsä, koska ”... semi-
naareista sai uusia näkökulmia, joiden avulla voi kehittää omaa ope-
tusta ja tehdä siitä mielenkiintoista”, mutta useimmiten kommentoineen 
opiskelijan kokemus on: ”En näe tutkielman tekemistä aiheelliseksi enkä 
metodien opettamista. Tässä vaiheessa opintoja niitä on jo tehty, eli ei opi 
uutta. En näe hyötyä tästä opettajan työssä.”  

Aineenopettajaopiskelijoista erityisesti matemaattis-luonnontieteiteiden 
opettajaopiskelijat pitävät tärkeänä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
opetuksen osaamista tulevassa opettajan työssä ja ovat siksi huolissaan tvt-
opetuksen vähäisyydestä tai oikeammin ”olemattomuudesta” pedagogisten 
opintojen aikana ja yhteydessä. Tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön ope-
tuksen relevanssin osuvuutta suhteellisen hyödyn (relative advantage) kan-
nalta kommentoi kuitenkin kovin harva – vain yhdeksän noin kolmesta sadas-
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ta! Viesti on kuitenkin selvä: ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ei käsi-
telty. ... Tieto- ja viestintäteknisiä taitoja en oppinut.” Molemmat tie-
teenalaryhmät viestivät samaa: tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön ope-
tuksen opetus on riittämätöntä perusteluna se, että tulevina opettajina he 
joutuvat työskentelemään virtuaaliympäristöissä ja opettamaan kaikilla eri 
koulutusasteilla oppilaille ja opiskelijoille virtuaaliverkoissa toimimista. 
Tieto- ja viestintätaitojen opetuksen kvaliteetin osuvuutta käsitellään erikseen 
alaluvussa 6.2. Alla lisää lukuvuoden 2006–2007 humanistisen ja matemaat-
tis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden pedagogisen opetussuunni-
telman re-innovointia suhteellisen hyödyn näkökulmasta ammatillisen kasvun 
kannalta. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen relevanssistalukuvuonna 2006-07 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettajaprofessioon 
+ HUM P42: AD1 luonn s 2006 

Kaikkein hyödyllisimmiksi itselleni 
koin kaikenlaiset ryhmäkeskustelut, 
koska niissä kuuli muiden kokemuksia 
ja näkökulmia ja sai kommentteja 
omistaan. ... Harmi, kun keskusteluille 
oli aina liian vähän aikaa, koska  
niistä oppi hyvin. 
  
HUM P51: AD3 hum k 2007 
Pienryhmissä tekstitaitojen arviointi 
oli todella hyödyllistä. Muutenkin 
lisää konkretiaa! ... Pienryhmätyö oli 
mielekästä + luennot, varsinkin eri-
tyislasten (lukihäiriöisten) opetuksen 
ongelmat.  
 
HUM P38: kehpsyk hum s 2006  
Kurssi oli erinomainen katsaus psyko-
logiseen näkökulmaan. Olen aikai-
semmin lukenut psykologiaa, joten en 
ehkä niin paljon uutta oppinut, mutta 
kiva oli kerrata vanhaa, jo opittua 
tietoa. Muutenkin pidän psykologiasta 
ja uskon sen olevan todella tärkeää 
opettajan työssä. Lisääkin saisi olla 
opettajankoulutuksessa. Mielestäni 
tällä kurssilla sai hyvän kokonaisku-
van kehitys- ja oppimispsykologisesta 
teoriasta.  

MALU P42: AD1 luonn s 2006 
Pienryhmistä on enemmän hyötyä kuin 
luennoista. Muut kurssin aiheet toimivat 
hyvänä tukena luennoille ja pienryhmille. ... 
Oman opettajuuden kehittymisen kannalta 
oli itsellekin yllätyksenä merkityksellisintä 
aiheet ja kokonaisuudet, jotka käsittelivät 
opettajuutta ylipäänsä. ...  
Pienryhmätuokiot ovat hedelmällisiä sillä 
näkisin että näiden opintojen tarkoitus on 
saada meidät miettimään/ajattelemaan 
opettajuutta. Tässä pienryhmät opettivat 
meitä eniten. Lisäksi yleisdidaktiikan luen-
not oli järjestetty hyvin/opetettiin hyvin.  
 
MALU P58: AD3 luonn k 2007  
Kurssi tuntui mielenkiintoiselta ja monipuo-
liselta. … Käytännönläheisyys parasta. 
Arviointien läpikäyminen madalsi kauhua ja 
pelkoa, joka liittyi etenkin yo-kokeiden 
arviointiin.  
 
MALU P60: kasvfil luonn k 2007 
Erittäin mielenkiintoinen kurssi. Hyvin 
sivistävä paketti joka pisti ajattelemaan 
yhteiskuntamme sekä koulun todellista 
merkitystä.  
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
Luennot tavoitteiden kannalta ja itsenikin 
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HUM P36: Erped hum s 2006  
Erittäin hyvä kurssi! Ensi kerran oli 
olo, että "tästä on minulle oikeasti 
hyötyä!" … Pienryhmätyö oli miele-
kästä + luennot, varsinkin erityislasten 
(lukihäiriöisten) opetuksen ongelmat. 
EP on tosi tärkeää, lisää painoarvoa 
pitäis tällä olla opettajanharjoittelussa.  
 

kannalta hyödyllisemmät kuin AD1 ja 2:ssa. 
... Läsnäolopakko hieman mietityttää.  
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 2007 
Seminaareista sai uusia näkökulmia, joiden 
avulla voi kehittää omaa opetusta ja tehdä 
siitä mielenkiintoista 
Seminaareissa istuminen herätti paljon 
mielenkintoisia ajatuksia ja oli samalla 
viihdyttävää seurata tiukkasävyisiä kom-
mentteja.  

− HUM P33: AD1 hum s 2006 
Ainedidaktiikan luennot ja suoritetta-
va kirjallisuus olivat mielestäni hiukan 
liian teoreettisia, enkä oikein pystynyt 
hahmottamaan mikä niiden hyöty on 
tulevassa ammatissani.  
 
HUM P33: AD1 hum s 2006  
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ei 
käsitelty. ... Tieto- ja viestintäteknisiä 
taitoja en oppinut.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Opettajatutkielman teko kyllä onnis-
tuu (varsinkin näin erillisenä opiskeli-
jana = jo gradun  
raapustaneena) mutta en näe miten 
tutkielman teko kehittää opettajuuteen.  
 
 

MALU P47: kehpsyk luonn s 2006  
Antaa laaja-alaista näkemystä. Yleissivistä-
vää, kun en aiemmin ole psykologiaa luke-
nut, kurssi oli hyödyllinen ja kiinnostavakin. 
… Aiheet ok, mutta turhan teoreettista 
aineenopettajan tarpeisiin. … Välillä luen-
noilla liikaa sivistyssanoja, jotka eivät 
fyysikolle aukene. … Ei oikein jäänyt mi-
tään käteen kurssista.  
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
Kurssista ei ollut minulle mitään hyötyä, 
vaikka vakuutettiin sen auttavan kasvatustie-
teellisen tutkimuksen teossa. Niin ei ol-
lut.Tutkimusta tehneelle tur-
ha.Tutkimusmenetelmäluentoihin liittyvät 
tehtävät olivat heikkoja ja eivät tukeneet 
oppimista.  
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 2007 
Seminaarityö ja opettajuus eivät liitty toisin-
sa: olen tehnyt jo ns. seminaarityötä pää- ja 
sivuaineisiin liittyen, missä se onkin ymmär-
rettävää.  
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s HUM P36: Erped hum s 2006 
Luennot olivat onnistuneita, ryhmät 
turhia. Pienryhmässä sattui valtaosalla 
olemaan paljon koulukokemusta ja 
erityisoppilaskokemusta. Pääsimme 
pitkälle ja syvälle käytäntöön. Ryhmät 
kannattaisikin jakaa myös kokemuksi-
en perusteella.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Kehittäisin palautteenantojärjestelmää 
siten, että kaikkien olisi luettava 
toistensa työt ja kommentoitava niitä. 
Rajaisin tutkielman laajuutta. Sopiva 
laajuus olisi n.20 sivua. Napakkuutta 
ja selkeitä ohjeita kurssin käytäntöi-

MALU P45: Erped luonn s 2006  
Menee liian syvälle neuropsykologiaan. 
Mielenkiintoista ehkä, ei välttämättä niin 
oleellista. … Käytännön erkkapedaa paljon 
lisää! …Varsinkin Mötet med alla barn 
vaikutti suuresti ajatusmaailmani kehityk-
seen. Hienoa, että valikoimassa oli kirja joka 
oli aidosti hyödyllinen!  
 
MALU P42: AD1 luonn s 2006  
Jos tavoitteena oli tieto- ja viestintätekniikan 
valmiuksia opetuksessa, niin miten se sisäl-
tyi opetukseen? … Tieto- ja viestintäteknii-
kan käytöstä (= opetuskäytöstä) olisi voinut 
olla enemmän. … Miten voi oppia tekemään 
… (oppia käyttämään ohjelmaa) 10 min 
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hin. Ryhmässä on ajoittain henkisesti 
raskasta olla... Henkilökunnan stressi 
näkyy opetuksen tasossa. Gradun 
tehneille teor. anti jäi vähäiseksi. 
Parempi ohjeistus olisi tarpeen.  
 
HUM P20: AD4 osa 2 hum k 2006 
Enemmän ohjausta, seminaarityön 
tekeminen antaa paljon.  
 
 

ilman tietokonetta katsomalla vain, kun 
luennoitsija itse tekee? … Jos käytetään 
opit/webct -ympäristöjä, myös opettajien 
kommentoitava oppilaiden töitä!  
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
En näe tutkielman tekemistä aiheelliseksi 
enkä metodien opettamista. Tässä vaiheessa 
opintoja niitä on jo tehty, eli ei opi uutta. En 
näe hyötyä tästä opettajan työssä. Enemmän 
hyötyä vaikka laki  
opettajan tukena -kurssista tms.  
On vaikea ymmärtää, miksi tutkiel-
man/tutkimuksen tekoon panostetaan yhden 
vuoden pedagogisissa opinnoissa. Olisin 
mieluummin käynyt sen tilalla jonkin käy-
tännön opettajantyöhön  
liittyvän kurssin. 

Viittaus opettajaidentiteettiin 
+ HUM P33: AD1 hum s 2006 

Kurssi oli tärkeä erityisesti muihin 
opiskelijoihin tutustumisessa ja tuki-
verkoston luomisessa.  
AD1:n tarkoitus olisikin mielestäni 
orientoida opeopintoihin ja suunnata 
katsetta oman opetettavan aineen 
opetukseen. Tässä onnistuttiin. 
 
HUM P53: Kasvfil hum k 2007 
AD-ryhmän keskustelut syksyllä 
olleet (opettajuuteen) oppimisen 
kannalta vuoden merkittävimmät jutut.  
 
HUM P38: kehpsyk hum s 2006 
Luentojen olisi pitänyt painottua 
enemmän käytännön puoleen ja siihen 
mihin juuri aineenopettajat työssään 
törmäävät. Kurssi oli liian teoreettinen 
ja vaikea yhdistää opettajuuden tai 
koulun todellisuuteen. Hyvä kirjalli-
suus ja pienryhmät. Monelle henkinen 
tuki, kun perusharjoittelu lähestyy.  

MALU P42: AD1 luonn s 2006  
Oman opettajuuden kehittymisen kannalta 
oli itsellekin yllätyksenä merkityksellisintä 
aiheet ja kokonaisuudet, jotka käsittelivät 
opettajuutta ylipäänsä. … Tuntisuunnitelmi-
en tekeminen oli tärkeää ja opettavaista.  
 
  

− HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006  
Tutkimusmenetelmäluennot tuntuivat 
turhilta kun ei ollut pätkääkään ehtinyt 
pohtia vielä omaa tutkimusaihettaan. 
Olen kriittinen ajatukselle, että oma 
opettajuuteni kehittyisi metodiluen-
noilla tai millä tahansa kursseilla (ks. 
kysymys). Mielestäni se kehittyy vain 
harjoittelussa ja töissä. Pienryhmissä 

MALU P60: kasvfil luonn k 2007  
En kokenyt kurssia mielekkääksi opettajuu-
teni kannalta, mutta aiheiltaan kurssi oli 
ajoittain todella mielenkiintoinen ja herätti 
paljon ajatuksia. … Snellman kirja/Suomen 
koulujärjestelmän kehitys ja historia on 
jokaiselle opettajan identiteettiä rakentavalle 
mielestäni erittäin tärkeä luettava. … Kurssi 
auttoi ymmärtämään kuinka paljon valtaa 
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tekstitaitojen arviointi oli todella 
hyödyllistä. Muutenkin lisää konkreti-
aa! 

koululla ja opettajalla on.  
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HUM P53: Kasvfil hum k 2007  
BSCW-kuviota en ihan ymmärtänyt, 
että mikä funktio sillä oli, kun sinne 
vain liitti oman referaattinsa. Jos 
verkossa olisi myös keskusteltu ja se 
olisi korvannut aika turhalta tuntuvat 
pienryhmät, se olisi ollut ok. 

- 

 
6.1.4 Ohjausalueen relevanssin osuvuus 2006–2007 

Ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä pedagogista ja didaktista ohjausta, 
joka ohjausalueena käsittää opetusharjoittelun ohjauksen, kasvatustieteellisi-
en tutkimuksen ohjauksen ja portfolio-ohjauksen (reflektio). Matemaattis-
luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat (MALU, 
HUM) ovat arvioineet pedagogisten opintojen ohjauksen relevanssia amma-
tillisen kasvunsa kannalta kokonaisuutena (taulukko 10). Laadullisen aineis-
ton arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja opettajaidentiteetti. Taulu-
kossa 10 kuvataan pedagogisen ja didaktisen ohjausalueen merkityksen arvi-
ointitulos t-testin tuloksena. Tulosta selitetään sanallisesti ja tulkitaan laadul-
lisen aineiston esimerkkien avulla. 

 
Taulukko 10. Ohjauksen relevanssi 2006−2007 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OHJAUS MALU N=76–203 HUM N=84–294 

 n M S.D. n M S.D. t 

Opetusharjoittelu  

perusharj kok 107 4,31 1,04 172 4,58 0,79 -2,48 ** 

sovharj kok 76 3,86 1,12 84 3,87 1,14 -0,07 ns 

syvharj kok 97 4,03 1,04 118 4,31 0,98 -1,98 * 

Tutkimus   

ad4/1 kok 108 2,72 1,04 175 2,68 0,95 1,02 ns 

ad4/2 kok  107 2,87 1,12 128 2,96 1,02 0,35 ns 

Reflektio  

portfolio 203 2,44 1,17 294 2,56 1,14 -1,15 ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 



164 Ulla Hotti 

 

Taulukosta 10 käy ilmi, että molemmat tieteenalaryhmät arvioivat saman-
suuntaisesti perusharjoittelun ja syventävän harjoittelun tukevan ammatillista 
kasvua melko paljon (M>4). Ryhmien näkemysten välillä on kuitenkin eroa, 
mikä näkyy perusharjoittelun (t=- 2,48**) ja syventävän harjoittelun (t=-
1,98*) tulosten tilastollisena merkitsevyytenä. Molemmissa ryhmissä opetus-
harjoittelujen merkitys vähenee keskiarvotarkastelussa perusharjoittelusta 
syventävään harjoitteluun hieman, mikä tuloksena noudattelee edeltävän 
lukuvuoden harjoittelujen tulosta: syyslukukauden opetusharjoittelu on uutta 
ja motivoi, kevätlukukaudella motivaatiotaso laskee jonkin verran, koska osa 
opiskelijoista kokee jopa opetusharjoittelun toistavan itseään (ks. laadullisen 
aineiston esimerkit). Myös soveltavan harjoittelun arvioidaan tukevan opetta-
juutta melko paljon (M≈4) perusteluna se, että ”harjoitella voi muuallakin 
kuin harjoittelukouluissa”. Tätä mahdollisuutta pidetään merkittävänä asian-
tuntijanäkökulman laajentumisen kannalta, mikä tulee esille kvalitatiivisessa 
aineistossa.  

Tutkimuksen ohjauksen relevanssin osuvuuden arviointitulokset koskevat 
ainedidaktiikan (AD4) kursseja, jotka ovat kasvatustieteelliseen tutkimukseen 
orientoiva kurssi Tutkimus ja menetelmät (AD4/1) ja Opettaja työnsä tutkija-
na -kurssi (AD4/2). Näiden kurssien aikana opiskelijat saavat ohjausta tutki-
muksen tekoon sekä laativat ja esittelevät itsenäisen tutkimuksen. Molempien 
tieteenalaryhmien opiskelijat arvioivat tutkimuskurssien ohjauksen tukevan 
opettajuutta lähes kohtalaisesti (M≈3). 

Kuten edellisenäkin lukuvuonna, molempien tieteenalaryhmien opiskeli-
jat arvioivat portfolio-ohjauksella olevan merkitystä vain jonkin verran (M< 
2,5) myös lukuvuonna 2006–2007. Myös kvalitatiivisesta aineistosta on luet-
tavissa, että portfolio käsitteenä, sen funktio ja merkitys ovat jääneet opiskeli-
joille epäselväksi, ja tältä osin innovaation ”monimutkaisuudesta (complexi-
ty) tulee omaksumisen este” (Rogers 2003). 

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan lukuvuonna 2006−2007opetussuunnitelma on ohja-
usalueeltaan keskimäärin kohtalaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla; 
opetusharjoittelun ohjauksen merkitys opettaja-asiantuntijuuteen kasvun kan-
nalta on melko suuri, tutkimuksen ohjauksen merkitys lähes kohtalainen ja 
portfolio-ohjauksen merkitys vähäinen, vain jonkin verran ammatillista kas-
vua tukeva. 

Kvalitatiivisen aineiston arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja 
opettajaidentiteetti kuten opetusalueellakin. Kvalitatiivisesta aineiston perus-
teella molempien tieteenalaryhmien opiskelijat korostavat ohjauksesta saata-
vaa suhteellista professionaalista hyötyä (relative advantage), mikä ilmenee 
positiivisina, kriittisinä ja innovoivina arviointeina (ks. aineistoesimerkki-
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kooste alla). Arvioivat kannanotot viestivät subjektiivisesta innovaation käyt-
töönottovaiheen kokemuksesta ja relevanssin osuvuudesta, ja niiden funktio 
on re-innovoida opetussuunnitelman ohjausaluetta koetun perusteella. Suurin 
osa opiskelijoista arvioi hyötyvänsä ohjatusta opetusharjoittelusta professio-
naalisesti melko paljon, mikä samalla tukee opettajaidentiteetin kasvua. Seu-
raavat näkemykset kuvaavat yleisesti aineistossa esille tulevia näkemyksiä 
opetusharjoittelun merkityksestä, tärkeydestä ja hyödystä opettajuudelle: 
erään tulevan aineenopettajan mukaan ”tämä (= perusharjoittelu) oli tähän 
mennessä tärkeintä koko koulutuksessa, koska opettaminen on käytäntöä ei 
teoriaa” ja toisen mukaan samansuuntainen näkemys kiteytyy ”enemmän 
käytäntöä, vähemmän teoriaa” syventävää harjoittelua koskevaksi näkemyk-
seksi. 

Kvalitatiivisessa aineistossa tulos avautuu pääpiirteittäin kriittisiltä osil-
taan seuraavasti: Avovastausten mukaan osa opiskelijoista kokee opetushar-
joittelussa ohjauksen toiminnaksi, joka ei tuekaan opettajaksi kasvua. Mate-
maattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden (MALU) kannanotois-
sa muistutetaan siitä, että eri statuksella tulevat opiskelijat tulisi ottaa pa-
remmin huomioon, jotta opetusharjoittelu olisi mielekästä ja jotta ohjaus 
tukisi kunkin opettajaksi kasvua. Myös humanistit (HUM) arvioivat kannan-
otoissaan motivaation laskevan, mikäli opettajantyötä vuosia tehneiden aiem-
paa opetuskokemusta ja sen myötä tullutta asiantuntijuutta ja kompetenssia ei 
oteta huomioon. Opetusharjoittelun merkitys pahimmillaan voi jäädä silloin 
”repiväksi ja rikkovaksi kokemukseksi”. Tämänsisältöiset viestit haastavat 
kouluttajat pohtimaan tulevien aineenopettajien pedagogisen ohjauksen pe-
ruskysymyksiä; yksilöllisyys ja opiskelijalähtöisyys ovat akateemisen ope-
tuksen ja ohjauksen strategisia kulmakiviä – miten ne voidaan ottaa huomi-
oon aiempaa paremmin pedagogisessa opetussuunnitelmassa. Kvalitatiivises-
ta aineistosta on toistuvasti luettavissa myös, että opiskelijat re-innovoisivat 
toteutuvaa opetussuunnitelmaa opetusharjoittelun ohjauksen osalta ammatil-
lista kasvua tukevammaksi, mikä tarkoittaa toteutuvassa ohjauskäytännössä 
opiskelijan nykyistä itsenäisemmän vastuun sallimisen analogisesti mielek-
kään oppimisen teorian mukaan: ”Vastuuta suunnittelussa opiskelijoille. 
Täällä edetään osin aika opettajajohtoisesti”. (vrt. Jonassen 1995; Ruo-
kamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003.) 

Molemmat tieteenalaryhmät arvioivat samansuuntaisesti myös tutkimuk-
sen ohjauksen relevanssia: suhtautuminen tutkimukseen avautuu enemmän 
kriittisinä kannanottoina kuin opettajuutta tukevina kokemuksina. Erityisesti 
matemaattis-luonnontieteellisen ryhmässä kritisoidaan analyyttisesti tutki-
musohjauksen relevanssia, mikä konkretisoituu positiivisia signaaleja sisältä-
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vien arvioiden puutteena alla olevassa aineistoesimerkkikoosteessa. Kuten to-
dettu, tutkimuksen ohjauksen arvioidaan hyödyttävän lukuvuonna 2006− 
2007 lähes kohtalaisesti opettajuutta. Tutkimuksen ohjauksen symbolinen yh-
teensopivuus kulkee käsikädessä ohjauksen kvaliteetin kanssa; yleisesti otta-
en tutkimuksen ohjaus on arvioitu symbolisestikin yhteensopivaksi, jos opis-
kelija on kokenut myös operatiivisella tasolla, että ”henkilökohtainen ohjaus 
oli hyvää!” ja ”tutkielman tekemiseen saatu ohjaus oli ammattitaitoista ja 
tutkimusta eteenpäin vievää”. Yhtäältä tutkimusseminaarin merkitys opettaja-
asiantuntijuudelle kiteytyy tämän tapaisena moniulotteisena, positiivissävyt-
teisenä konstruktiivisena pohdintana aineistossa:  

Seminaaritöiden käsittely, aiheista riippuen, on tuonut ideoita omien tun-
tien suunnitteluun. Ehdottaisin, että käsittelyissä jokainen sanoisi jotain käsi-
teltävästä työstä. Tutkielman tekemiseen sai paljon tukea ja todennäköisesti 
olen tyytyväinen vielä valmisteilla olevaan, mutta valmistuvaan tuotteeseen. 
Seminaarit ovat minusta hyvä lähtökohta sille, että opiskelijaa kannustetaan 
omaksumaan akateeminen ja omaan kehitykseen panostava asenne omaa 
ammattia kohtaan. Lisäksi käydyt keskustelut rikastuttivat omaa kokemusta. 

Toisaalta tutkimuksen tarpeellisuus opettajuudelle on kyseenalaistettu ja 
ohjaus koettu epärelevantiksi. Monien humanistien mielestä ”jotenkin tun-
tuu epäoleellisesti tämä prosemman teko” pedagogisten opintojen perus-
opintovaiheessa – joidenkin mielestä vielä aineopintojen vaiheessakin. Kyse 
on innovaatioteoreettisesti katsottuna innovaation eri aikaisesta omaksumi-
sesta – omaksujat ovat yksilöitä, innovaattoreista vitkastelijoihin (Rogers 
2003). Eräs matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden aineenopettaja-
opiskelija muotoilee monen muun kollegansa tapaan kriittisen näkemyksen 
ainedidaktisesta tutkimuksesta ja sen ohjauksesta relative advantage –
näkökulmasta (Rogers 2003): ”... tutkielman tarkoitus opettajan opinnoissa 
jäi hieman epäselväksi. Tutkielman teko oli ihan kivaa, mutta en kokenut 
siitä olevan hyötyä opettajuuteen kasvamisessa.” Toisen opiskelijan mielestä 
”On vaikea ymmärtää, miksi tutkielman/tutkimuksen tekoon panostetaan 
yhden vuoden pedagogisissa opinnoissa. Olisin mieluummin käynyt sen 
tilalla jonkin käytännön opettajantyöhön liittyvän kurssin.” Näissä tutkimuk-
sen ohjauksen relevanssipohdinnoissa tiedon vaaka kallistuu perusopinnoissa 
vahvasti praktisen tiedon puolelle ja aineopinnoissa tietämyksen lisääntyessä 
selkeästi teoreettisen tiedon painoarvo lisääntyy opettajaksi kasvussa.  

Kvalitatiivisen aineiston mukaan portfolio-ohjausta ei nähdä relevanttina 
toimintana. Matemaattis-luonnontieteellisestä tieteenalaryhmästä kommen-
toidaan portfolion merkitystä yksiselitteisesti: ”Turha.” Portfoliotoimintaa 
kommentoineista aineenopettajaopiskelijoista enemmistö kritisoi portfolio-
ohjausta kärkevästi. Aineistosta ilmenee, että portfolion funktio ja merkitys 
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ovat jääneet suurelle osalle opiskelijoita epäselväksi – myös opettajille opis-
kelijoiden mukaan. Tämä tieto kiteytyy humanistiopiskelijan kommenttiin 
opintojen päättyessä: ”Koko portfolion pääidea on minulle vieläkin hämärän 
peitossa.” Opetussuunnitelmainnovaatio tältä osin voidaan tulkita hylätyksi 
tai ainakin vahvasti re-innovoitavaksi. Alla on kooste eri opiskelijoiden sisäl-
löltään usein toistuvia arviointeja opetussuunnitelman ohjausalueiden rele-
vanssista opettajaprofession ja -identiteetin kehittymisen ulottuvuuksin luku-
vuodelta 2006–2007 koetun perusteella. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen relevanssista 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettajaprofessioon 
+ HUM P40: perush hum s 2006  

Kenttäkoulu todella hyvä juttu. Siellä 
näkee todellista elämää. ...  
Ohjaajani oli erittäin hyvä. Tunnen 
oppineeni ja kehittyneeni paljon. 
Osa ryhmänohjauksista jäi etäisiksi, 
vaikka suurin osa oli selkeästi hyödyl-
listä. Oman ohjaajan  
kanssa synkkasi tod. hyvin - palaute 
oli rakentavaa ja kannustavaa. Koulu 
yhteisönä -seminaarin pienryhmä toimi 
hyvin. Syksyn parasta ja hyödyllisintä 
antia! Harjoittelu oli muuten antoisa, 
mutta opetustunteja on melko vähän. 
Toisaalta näin jäi suunnittelulle hyvin 
aikaa, mikä on tärkeää näin alussa.  
 
HUM P56: Sovharj hum k 2007 
Koska harjoittelu kesti vajaat 3 viik-
koa, oli koulu yhteisönä tunteja vaikea 
saada kasaan ja kolmelle viikolle 
kertyi paljon hommaa. Siitä olen 
tyytyväinen, että tein soveltavan 
harjoittelun koulussa, se tuki kasvuani 
opeksi ehkä eniten tämän vuoden 
aikana. Ohjaus oli todella hyvää.  
 
HUM P63: sovharj luonn k 2007 
Soveltava harjoittelu oli mielestäni 
hyödyllinen, kun sen sai suorittaa 
muualla kuin perinteisessä  
muodossa. Antoi toisenlaisen näkö-
kulman kasvatusammattiin.  
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006 
Suunnitelmaan sai hyvin palautetta ja 

MALU P40: perush hum s 2006 
Parasta antia! Perusharjoittelu oli ehdot-
tomasti syksyn antoisin ja hyödyllisin 
jakso. Ohjaavat opettajat olivat päteviä ja 
kannustavia, ja koulun ilmapiiri mukava. 
Tavoitteista ainoastaan oppilashuollon 
osuus jäi melko vähäiseksi. Itselläni kävi 
hyvä tuuri ohjaajan suhteen: sain paljon 
ohjausta. Toisaalta olen kuullut, ettei asia 
kaikkien osalta ollut näin. Kaiken kaikki-
aan olen hyvin tyytyväinen harjoitteluun. 
Se oli raskas, mutta opin paljon.  
 
MALU P49: perush luonn s 2006 
Erityisesti pidin koulu yhteisönä -
seminaarista, sain ryhmäkeskusteluista 
paljon irti, etenkin kun ryhmä koostui eri 
aineiden opiskelijoista, joilla oli erilaisia 
näkökulmia asioihin.  
 
P27: AD4 osa 2 luonn k 2006 
Seminaarityön alustavan tutkimussuunni-
telman kommentointi verkkosivuilla oli 
hyvä ja onnistunut  
ratkaisu, koska samalla oli menossa 
perusharjoittelu ja läsnäolo tietyssä 
paikassa tiettyyn aikaan olisi ollut hanka-
laa.  
 
MALU P62: portf luonn K 2007  
Mietin miksi portfolioon kirjoittamiani 
asioita muutenkin. Kirjoittaminen tuntui 
välillä ajanhaaskaukselta. Portoliota 
tehdessä oli pakko pysähtyä miettimään 
missä mennään ja mitä on jäänyt käteen. 
Itselleni ainakin erittäin tervetullut juttu! 
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erittäin rakentavaa sekä kollegoilta että 
ryhmänvetäjältä! Kurssilla käsiteltiin 
monipuolisesti tutkimuksen tekemistä.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Seminaaritöiden käsittely, aiheista 
riippuen, on tuonut ideoita omien 
tuntien suunnitteluun. Ehdottaisin, että 
käsittelyissä jokainen sanoisi jotain 
käsiteltävästä työstä. Tutkielman 
tekemiseen sai paljon tukea ja toden-
näköisesti olen tyytyväinen vielä 
valmisteilla olevaan, mutta valmistu-
vaan tuotteeseen.Seminaarit ovat 
minusta hyvä lähtökohta sille, että 
opiskelijaa kannustetaan omaksumaan 
akateeminen ja omaan kehitykseen 
panostava asenne omaa ammattia 
kohtaan. Lisäksi käydyt keskustelut 
rikastuttivat omaa kokemusta.  
 
HUM P62: portf luonn k 2007 
Mietin portfolioon kirjoittamiani 
asioita muutenkin. Kirjoittaminen 
tuntui välillä ajanhaaskaukselta. 
Portoliota tehdessä oli pakko pysähtyä 
miettimään missä mennään ja mitä on 
jäänyt käteen. Itselleni ainakin erittäin 
tervetullut juttu! Tuli arvioitua omaa 
kehitystä vuoden aikana ja tietää nyt 
paremmin millainen olen opettajana. 

Tuli arvioitua omaa kehitystä vuoden 
aikana ja tietää nyt paremmin millainen 
olen opettajana.  
 
 

− HUM P25: syvharj hum k 2006 
Mielestäni koulu yhteisönä tuntui 
väkisin järjestetyltä nyt keväällä. En 
saanut siitä mitään irti.  
 
HUM P25: syvharj hum k 2006 
En mielestäni oppinut syventävässä 
harjoittelussa mitään verrattuna sovel-
tavaan harjoitteluun.  
Olisikohan syynä ollut se, että tein 
opiskelun ohella vähän opettajan töitä 
ja kokemusta karttui sitäkin kautta. 
Lisäksi oli kovin kiire. Varsinki koulu 
yhteisönä -seminaarit ja muut pakolli-
set seurattavat luennot koin turhina. 
Lisäksi seurattavia tunteja aivan liikaa. 
Perus- ja syventävä harjoittelu erosivat 
kohdallani lähinnä siksi, että tein 
toisen kenttä- ja toisen  
harjoittelukoulussa. Tämä vaikutti 
siten, että syventävässä oli paremmat 

MALU P63: sovharj luonn k 2007  
Koska soveltava harjoitteluni tapahtui 
markkinointialan ihmisten ohjauksessa 
ns. pedagoginen ohjaus oli olematonta. 
Silti sain arvokasta oppia nimenomaan 
projektimuotoisesta työstä ja oppimateri-
aalin tuottamisesta.  
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
Tarkoitukseni on alkaa opettajaksi eikä 
tutkijaksi, joten tutkimiseen keskittymi-
nen menee hieman asian vierestä. Täysin 
tarpeeton ja mielenkiinnoton niille opis-
kelijoille jotka eivät aio kasvatustieteen 
tutkijoiksi (99%).En näe vielä, että tämä 
kehittäisi opettajuuttani. Tutkielmaa 
varten sain kyllä ohjausta. Luennot olivat 
erittäin raskaat -> opettaja ja oppilaat 
kaikki olivat turhautuneita. Tutkielman 
teko ei minusta ole olennaista opettajaksi 
kehittymiselle. Pienryhmät olivat sangen 
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välineet ja enemmän ryhmäohjauksia. 
Ohjaavat opettajat olivat ehkä ko-
keneempia ja "tiukempia". Muuten 
melko samanlaista.  
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006 
Tutkimusmenetelmäluennot tuntuivat 
turhilta kun ei ollut pätkääkään ehtinyt 
pohtia vielä omaa tutkimusaihettaan. 
Olen kriittinen ajatukselle, että oma 
opettajuuteni kehittyisi metodiluen-
noilla tai millä tahansa kursseilla (ks. 
kysymys). Mielestäni se kehittyy vain 
harjoittelussa ja töissä. ... En tässä 
vaiheessa pysty näkemään tutkimuk-
sen tekemisen merkitystä opettajan 
arkipäivässä.  
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006 
Minusta seminaari ei ole hedelmälli-
nen käytännön työn kannalta. Tuntuu, 
että tieteellisyyttä on ympätty väkisin 
mukaan.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Minusta tämä tutkimuksenteko ei 
kehitä opettajuutta. Lisäksi tässä on 
opintopisteisiin nähden aivan liikaa 
työtä! Samoin tämän ajankohdan 
päällekkäisyys syventävän harjoittelun 
kanssa ei toimi paitsi jos meidät 
halutaan väsyttää hengiltä ja tässä 
elämänvaiheessa.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Tutkielma on kaukana opettajan 
käytännön töistä. Tutkimuksen sijaan 
opiskelijoita voitaisiin kannustaa 
tekemään jotain oman opetuksen 
kannalta hyödyllisempää (pedagoginen 
tuote), tai koko kurssi korvata jollain 
suoraan työelämään liittyvällä koko-
naisuudella. 
 
HUM P41: portf hum s 2006  
Portfoliotyöskentelyn seuraaminen ei 
ollut kovin tarkkaa joten se oli helppo 
tehdä "laiskasti". Alussa myös portfo-
lion merkitys ja tavoitteet jäivät hämä-
riksi. En koe portfolion auttavan 
minua suuresti. Tuntuu välillä, että 
teen sitä vain siksi, koska se on osa 

pintapuolista keskustelua tutkimuksista, 
eikä palaute muuttanut suunnitelmiamme 
lainkaan. Enemmän harjoittelua, vähem-
män tutkimusta. 
  
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 2007 
Kurssin työmäärä ei mitenkään vastaa 
siitä saatavia opintoviikkoja. Vaikka 
kurssi opettajana kehittymisen kannalta 
melko turha (kurssi on paljon tärkeämpi 
tutkijana kehittymisen kannalta), itse 
tutkimuksen tekeminen oli mielenkiin-
toista ja toi mukanaan merkittäviä uusia 
tuloksia kaikille suomen fysiikan opetta-
jille ja opiskelijoille. Samoin seminaarit 
olivat antoisia. Matemaattisten aineiden 
opettajaksi opiskeleville suunnatut omat 
luennot antoivat aika suppean kuvan 
kasvatustieteellisestä tutkimusmenetel-
mistä, ei hyvä. Liikaa painoarvoa tilastol-
lisella käsittelyllä. 
Esityksiä oli mukava kuunnella, opin 
niistä paljon. Ryhmätöiden teko samaan 
aikaan toi porukkaan  
yhteishengen, mikä oli mukavaa. Keskus-
telimme yhdessä ja jaoimme ajatuksia. 
Rakentava juttu monessa mielessä. Tut-
kielma oli opettavainen ja mielenkiintoi-
nen prosessi. Aikataulu oli hyvä ja ohja-
usta riittävästi. Opponoinnin puuttuminen 
työtä tehdessä oli hämmentävää. Mitä 
hyötyä opponoinnista on jos työ on  
jo palautettu? Käytännön järjestelyissä 
kummallisuuksia, ohjeet ristiriitaisia ja 
päällekkäisiä. Seminaarin kirjoitusohje 
netissä vanha ja sisälsi vanhoja tieto-
ja/käytäntöjä.  
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 2007  
Ohjausta tutkielman tekemiseen sai liian 
vähän, minkä takia tutkielma ei onnistu-
nut niin hyvin kuin olisin halunnut. Myös 
tutkielman tarkoitus opettajan opinnoissa 
jäi hieman epäselväksi. Tutkielman teko 
oli ihan kivaa, mutta en kokenut siitä 
olevan hyötyä opettajuuteen kasvamises-
sa.  
 
MALU P62: portf luonn k 2007  
Ohjeet olivat heikohkot ja tulkinnanvarai-
set. Turhaa pakkopullaa. En pidä portfo-
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vaatimusta. Oppimispäiväkirja auttaa 
reflektoimaan, samoin ohjaaville 
opettajille kirjoittamani reflektoivat 
vastaukset.  
 
HUM P55: portf hum k 2007  
Koko portfolion pääidea on minulle 
vieläkin hämärän peitossa.  
 

liota suuressa arvossa opettajuuteni 
kehityksessä. En osannut hyödyntää 
portfoliota. Tein pakosta viimeisenä 
iltana. Vähän vapaamuotoisemmat toteu-
tustavat, ei mitään sivumäärävaatimuksia. 
Jossain määrin turhaa.  
 
MALU P50: portf luonn s 2006  
Turha.  

ke
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HUM P56: Sovharj hum k 2007  
Suoritin harjoittelun yliopistosektoril-
la, mikä oli mielenkiintoinen mahdol-
lisuus perehtyä aikuisten opettamiseen. 
Mielestäni on erinomaisen tärkeää ja 
avartavaa, että harjoittelun voi suorit-
taa muulla kasvatus- ja opetusalla kuin 
peruskoulussa ja lukiossa, mikäli 
opiskelija näin haluaa.  
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007  
Seminaaritöiden käsittely, aiheista 
riippuen, on tuonut ideoita omien 
tuntien suunnitteluun. Ehdottaisin, että 
käsittelyissä jokainen sanoisi jotain 
käsiteltävästä työstä. Tukielman 
tekemiseen sai paljontukea ja todennä-
köisesti olen tyytyväinen vielä valmis-
teilla olevaan, mutta valmistuvaan 
tuotteeseen. Seminaarit ovat minusta 
hyvä lähtökohta sille, että opiskelijaa 
kannustetaan omaksumaan akateemi-
nen ja omaan kehitykseen panostava 
asenne omaa ammattia kohtaan. Lisäk-
si käydyt keskustelut rikastuttivat 
omaa kokemusta.  
 
HUM P41: portf hum s 2006 
Selkeät kirjalliset ohjeet. Enemmän 
keskustelua ja pohdintaa portfolion 
merkityksestä. Painottakaa et se kan-
dee alottaa harjottelun alus-
sa...loppukiireiden keskellä se ei 
oikein palvele tarkoitusta (jää pinnalli-
seksi). Kiireessä ei ehdi paneutua 
tarpeeksi. ... Oman opetuksen käyttö-
teoriani miettiminen oli tosi hyvä ja 
tärkeää. Lisäisin ehkä vain ohjausta.  

MALU P50: portf luonn s 2006  
Miksi tavoitteissa että "valikoidaan 
edustava kokoelma"? Eikö epäonnistumi-
setkin kannattaisi kirjata, jotta niistä voi 
oppia ja kehittyä? Opettajuuden kehitty-
misen kannalta hyötyä voisi olla, jos 
portfoliota käyttäisi välineenä suunnitel-
lulla tavalla - taitaa vaan jäädä käyttämät-
tä ... Kirjallisen tuotoksen määrää voisi 
pienentää ja vastaavasti keskustelujen 
määrää lisätä.  
 

Viittaus opettajaidentiteettiin 
+ HUM P40: perush hum s 2006 

Koulu yhteisönä-ryhmässä oli kivaa 
tutustua muihin kollegoihin ja heidän 
ajatuksiinsa. ... Muilta auskuilta ja 

MALU P49: perush luonn s 2006 
Hyödyllistä kautta linjan. Portfolio oli 
työläs, mutta siitäkin oli hyötyä. Harjoi-
tustunnit ja tuntien seuraaminen avasi 
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oppilailta saatu palaute oli kovin 
tärkeää.  
 
HUM P56: Sovharj hum k 2007  
Kenttäkoulussa pääsee käsiksi koulu-
yhteisöön.  
 
HUM P41: portf hum s 2006.txt  
Portfoliotapaaminen oli todella hyvä ja 
kannustava. Portfolio on varmasti 
jatkossakin hyödyllinen. Portfolion 
sisältö tuntui hieman vaihtelevan eri 
AD-ohjaajien kesken.  
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Ihan kiva varmasti lukea vanhempana 
mitä olin miettinyt näistä asioista (= 
opettajuudesta) tämän ikäisenä.  
 
HUM P40: perush hum s 2006 
... (= koulussa) oli kiva ilmapiiri, 
vaikkei jokaisen ohjaavan opettajan 
kanssa kemiat osuneetkaan yhteen. 
Opin paljon. ... Kaksi ryhmänohjaajaa 
kolmesta oli loistavia, ja se kolmaskin 
toimi varoittavana esimerkkinä. ... 
Ohjaajat todella mukavia, palaute 
hyvää ja rakentavaa. Hyviä havaintoja 
niin itsestään ja myös muista. Oppi 
itsestään opettajana paljon. Omat 
vahvuudet ja heikkoudet ja mitä varaa 
tehdä toisin. Kivaa on ollut! 

silmiä koulun todellisuuteen. Syksyn 
hyödyllisin kurssi, meni muista kierrok-
sella ohi. Harjoittelu toimi omalla kohdal-
la todella hyvin. Ei valittamista. Erittäin 
tärkeää opettajaksi kehittymisen kannalta, 
antoisa mutta rankka kokemus. Kaikki 
osatekijät tärkeitä, mutta pidetyt tunnit, 
ryhmän ohjaukset ja palaute hyödyllisin-
tä.  
 

− HUM P40: perush hum s 2006  
On valitettavaa että koulutuksessa - 
sokla ja norssit - ei arvosteta henkilön 
hankkimaa muuta pääomaa. Kohtelu 
norssissa oli kuin pikkulapsella. Huo-
masin, että en halua, enkä sovellu 
perusopetuksen opettajaksi.  
 
HUM P57: syvharj hum k 2007  
Syventävä harjoittelu oli repivä ja 
rikkova kokemus. Ohjaaja ei tukenut 
opettajaksi kasvua. Ohjaaja oli niin 
kiireinen, ettei ehtinyt kohdata opiske-
lijaa. Ohjaajan metodit ohjaukseen 
olivat uhkailu ja syyttely. Ohjaaja 
suorastaan kiusasi. OPS:aa ei ollut 
lupa pohtia eikä suurempia kokonai-
suuksia saanut suunnitella. Paska 
kokemus.  
 

MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006  
Tarkoitukseni on alkaa opettajaksi eikä 
tutkijaksi, joten tutkimiseen keskittymi-
nen menee hieman asian vieres-
tä.Tutkimuksen tekemisen perusteet 
käsitellään kyllä selkeästi. Täysin tarpee-
ton ja mielenkiinnoton niille opiskelijoille 
jotka eivät aio kasvatustieteen tutkijoiksi 
(99%). Enemmän harjoittelua, vähemmän 
tutkimusta.  
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HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007 
Tutkimus kuuluu johonkin toiseen 
oppimiskokonaisuuteen kuin aineen-
opettajankoulutukseen. En jotenkin 
tuntenut saavani tukea tutkielman 
tekemieen seminaari-istunnoissa. 
Muuttaisin tutkielman käytännönlähei-
semmäksi työksi. Teoreettinen lähes-
tymistapa ja väitöskirjojen kahlaami-
nen eivät kehitä opettajuut-
ta.Tutkielman teko oli työlästä, enkä 
ainakaan vielä näe, miten se voisi 
syventää opettajuuttani. Ihan hyödyl-
listä tehdä tieteellinen tutkielma, jos 
haluaa tutkijaksi. Mutta opettajuutta 
ajatellen en hyötynyt tästä paljoa.  
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HUM P22: syv ohj hum k 2006 
Vastuuta suunnittelussa opiskelijoille. 
Täällä edetään osin aika opettajajoh-
toisesti.  
 

MALU P49: perush luonn s 2006 
Oli valmiiksi paljon kokemusta -> hyöty 
pieni. Kuunneltavia tunteja riittää vä-
hemmän. Ei soklan puolelle opetusta 
samaan aikaan. 

 
6.1.5 Opetusalueen relevanssin osuvuus 2007–2008 

Opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä ainedidaktiikan, yleisdidaktiikan, 
tutkimuksen opetuksen ja tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetusta. 
Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat 
(MALU, HUM) ovat arvioineet pedagogisten opintojen opetusalueen rele-
vanssia ammatillisen kasvunsa kannalta kokonaisuutena (taulukko 11). Laa-
dullisen aineiston arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja opetta-
jaidentiteetti. Taulukossa 11 kuvataan pedagogisen ja didaktisen opetusalu-
een merkityksen arviointitulos t-testin tuloksena. Tulosta selitetään sanalli-
sesti ja tulkitaan laadullisen aineiston esimerkkien avulla. 

 
Taulukko 11. Opetuksen relevanssi 2007−2008 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

MALU N=54-117 HUM N=131-309 OPETUS 
n M S.D. n M S.D. t 

Ainedidaktiikka  
ad 1 kok 64 3,42 0,92 137 3,56 0,94 -0,99 ns 
ad 2 kok 63 3,44 0,82 143 3,41 0,97 0,28 ns 
ad 3 kok 54 3,50 0,84 154 3,45 0,95 0,31 ns 
Yleisdidaktiikka  
erped kok 58 3,07 1,21 132 3,14 1,08 -0,38 ns 
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kehpsyk kok 56 4,07 0,97 131 3,89 0,96 1,16 ns 
kasvfil kok 40 3,25 1,03 106 3,70 0,92 -2,52 ** 
Tutkimusopetus  
kasv tutk luo 
pohj 123 3,76 1,10 309 3,96 1,00 -1,90 ns 

Tvt-opetuskäyttö  
tvt-taidot 117 2,50 1,10 309 2,46 0,99 0,43 ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 11 mukaan keskiarvotarkastelussa lukuvuonna 2007−2008 molem-
mat tieteenalaryhmät (MALU, HUM) arvioivat eri opetusalueiden opetuksen 
merkitystä ammatillisen kasvun kannalta hyvinkin samansuuntaisesti: ainedi-
daktisen opetuksen, yleisdidaktisen opetuksen arvioidaan tukeneen opettajuu-
teen kehittymistä kohtalaisesti (M>3), mutta kahteen aiempaan lukuvuoteen 
verrattuna tutkimusopetuksen tukeneen – ehkä yllättäenkin – opettajuutta 
poikkeuksellisesti melko paljon (M≈4). Tieto- ja viestintätaitojen opetuskäy-
tön opetuksen arvellaan hyödyttäneen opettaja-asiantuntijuutta vain jonkin 
verran (M<2,5), kuten on ollut laita kahtena aiempanakin lukuvuotena. Tieto- 
ja viestintätekniikan tilastollinen arviointitulos muistuttaa faktasta, että virtu-
aaliset opetusympäristöt edellyttävät opettajilta pedagogisia ja didaktisia 
tieto- ja viestintätaitoja kaikilla koulutuksen asteilla. Tämä tulee esille myös 
opiskelijoiden kvalitatiivisessa aineistossa. Näiden taitojen opetuskäytön 
opetus ja ohjaus ovat aineenopettajankoulutuksen ydinopetusta, joten tulos on 
yliopistopedagoginen kehittämishaaste. 

 Verrattaessa vielä yksittäisiä kursseja kahteen edelliseen lukuvuoteen ke-
hityspsykologian (M≈4) merkitys on kasvanut eniten molempien tieteenala-
ryhmien arviointien mukaan, joten opiskelijat ovat kokeneet sen tukevan 
ammatillista kasvua melko paljon. Vain kasvatusfilosofian opetuksen merki-
tyksen arvioiminen ammatillisen kasvun kannalta jakaa tieteenalaryhmien 
mielipiteet tilastollisesti merkitsevästi (t =-2,52 **) – humanistit ovat koke-
neet merkityksen matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden opettajaopis-
kelijoita relevantimpana. 

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan lukuvuonna 2007–2008opetussuunnitelma on ope-
tusalueeltaan keskimäärin kohtalaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla. 
Ensimmäistä kertaa opetussuunnitelmakaudella 2005–2008 tutkimusopetuk-
sen merkitys opettajuudelle arvioidaan korkeimmalle, sitten yleisdidaktiikka 
ja ainedidaktiikka ja vähiten merkitystä arvioidaan olleen tieto- ja viestintä-
taitojen opetuskäytön opetuksella, kuten kahtena aiempanakin lukuvuotena. 
Huomio kiinnittyy yksittäisistä kursseista kehityspsykologian merkityksen 
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arviointiin – ensimmäistä kertaa sen arvioidaan tukevan kaikista yleisdidak-
tiikan opinnoista melko paljon opettaja-asiantuntijuuteen kasvua molemmissa 
tieteenalaryhmissä. Näistä kahdesta poikkeamasta on vedettävissä johtopää-
tös, että kahden aiemman lukuvuoden toteutuneen opetussuunnitelman re-in-
novoinnilla on ollut merkittävä sysäävä vaikutus opetussuunnitelmainnovaa-
tion kehittämiseen lukuvuosittain ja että vaikutus on myös strateginen: ym-
märrys tutkimusperusteisesta opetuksesta näyttää selkeästi lisääntyneen ai-
neenopettajankoulutuksessa tuloksen perusteella. Toisin sanoen tietämys 
formaalisen tiedon ja praktisen tiedon keskinäisestä merkityksestä asiantunti-
juudella näyttää tilastotuloksen valossa lisääntyneen lukuvuosittaisten ope-
tussuunnitelman kehittämistoimenpiteiden ansioista. [vrt. Eteläpelto (1997); 
Scardamalia (1993); Vosniadoun (1996); Rogers (2003).] 

Kvalitatiivisesta aineistosta ilmenee, että matemaattis-luonnontieteellisten 
oppiaineiden opiskelijat ovat kommentoineet niukasti lukuvuoden 2007– 
2008 opetusalueita. Tutkimusopetusta molemmat tieteenalaryhmät arvioivat 
samansuuntaisesti, kuten on jo todettukin, symboliselta yhteensopivuudeltaan 
melko suureksi suhteessa omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, mikä on opetus-
suunnitelmakauden 2005–2008 eräänlainen ennätystulos. Kvalitatiivisessa 
aineistossakin tieteenalaryhmien (MALU, HUM) tutkimusta koskevat arvi-
oinnit ovat sisällöltään samantyylisiä ymmärtävässä myönteisyydessään: 
Humanistiopiskelijan mukaan tutkimusopetus on ollut ”mielekästä ja hyödyl-
listä” ja ”seminaarityöskentely oli antoisaa”. Tuleva matemaattis-luonnon-
tieteellisen oppiaineryhmän opettajakandidaatti puolestaan pohtii, että ”tut-
kielman tekeminen hyvä, koska kyseessä on akateeminen koulutus, mutta 
tällainen iso työ raskaan vuoden keskellä lisää stressiä huomattavasti. ... Mie-
lenkiintoista tehdä ja uskon tutkimuksesta olevan hyötyä minulle.” Molem-
mista kommenteista käy ilmi relative advantage -näkökulma yksilön inno-
vaation omaksumisprosessissa (Rogers 2003). Kommenteissa korostuu myös 
yksilön oppimisprosessiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä mielek-
kyysulottuvuus (vrt. Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen 
& Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & 
Tirri 2003; Rogers 2003). 

Niin humanististen kuin matemaattis-luonnontieteellistenkin oppiaineiden 
tulevat opettajat kritisoivat ainedidaktiikan ja yleisdidaktiikan opetusalueiden 
opetusta – kuten kahtena edellisenä lukuvuotena – tyyliin ”liian teoreettista 
luennoilla” ja toivovat ”enemmän käytännön opetusta siitä, miten luokassa 
toimitaan” (vrt. Jyrhämä 2002; Väisänen 2002). Huomio kiinnittyy vielä 
siihen, että humanisteista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opetusta ei 
ole kommentoitunut kukaan ja matemaattis-luonnontieteiden opiskelijoista-
kin vain muutama – voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että lukuvuonna 
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2007–2008 ei ole työskennelty lainkaan digitaalisessa opetus- ja oppimisym-
päristössä tai oppimisympäristökysymystä ei ole koettu relevantiksi opettaja-
asiantuntijuuden kannalta? Alla oleva kvalitatiivisen aineiston esimerkki-
kooste luo lisä valaistusta opiskelijoiden näkemyksiin opetussuunnitelma-
kauden 2005–2008 viimeisen lukuvuoden 2007–2008 toteutuneen opetus-
suunnitelman opetusalueen relevanssista ammatillisen kasvun kannalta. Sisäl-
töjä leimaa odotetusti suhteellisen hyödyn tavoittelu, joka on ilmaistu ekspli-
siittisesti tai implisiittisesti (ks. Rogers 2003). 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen relevanssista lukuvuonna 2007−2008 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettajaprofessioon 
+ HUM P65: AD1 hum s 2007 

Ainedidaktiikan pienryhmät enemmän 
opettajan kokonaisvaltaista työtä tukevaa 
tietoa. Vähentäisin opetusteorioita ja 
keskittyisi enemmän käytännön opetus-
työn läpikäyntiin. Näin harjoittelu ja ad1-
kurssi tukisivat toisiaan.Yleisdidaktiikan 
luennot olivat todella mielenkiintoisia, 
samoin kouluuntutustumisen jak-
so.Muuten kaikki tuntui melko merkityk-
selliseltä. Pienryhmät ok --> niistä eniten 
hyötyä!  
 
HUM P66: AD2 hum s 2007 
Valmisti harjoittelujaksoon hyvin tule-
malla lähemmäksi käytännön opetustyön 
haasteita.. Edelleen se kiireen tuntu, 
välillä huomioi liikaa ainedidaktiikan 
opetuksen haasteita, eikä itse aineen 
opetuksen haasteita. Mutta paljon sain 
kaikilta AD-kursseilta.  
 
HUM P68: erped hum s 2007 
Mielenkiintoinen ja tarpeellinen kurssi. 
antoi paljon. Erityispedagogiikan ryhmiä 
voisi olla enemmänkin. Koen sen tärkeä-
nä osana opettajaksi  
kehittymisessä.  
 
HUM P69: kasvpsyk hum s 2007 
Oli niin hyvä vetäjä, että herätti uuden-
laisen kiinnostuksen ammattiin. Sama 
vetäjä teoriaan, koska  
sitä olisi ollut mielenkiintoista kuulla. 

MALU P74: AD2 luonn s 2007 
Itselle avautui oppilaille pidettävien 
demonstraatioiden hyöty kemian 
ad:ssa. Videointi oli hyödyllistä...  
 
MALU P76: Erped luonn s 2007 
Avasi aivan uusia näkökulmia koulu-
maailmaan. HOJKS:n teko hyvä. 
Luennot mielenkiintoisia.Ryhmäkerrat 
pintaraapaisuja,.Tärkeä asia, pitäisi 
olla enemmän.  
 
MALU P79: kehpsyk luonn s 2007 
Ryhmät olivat tosi hyödyllisiä ja 
luennot hyviä.  
 
MALU P91: kasvfil k 2008 luonn 
Avasi hyvin silmiä opettajan ja nyky-
koulun arkeen.  
  
MALU P90: AD4 osa 2 luonn k 2008 
Ryhmäkeskustelut seminaaritöissä 
tärkeitä. Motivaationi oli nolla, mutta 
sai kuitenkin miettimään opettajuutta 
huomattavan paljon.Tutkielman teke-
minen hyvä, koska kyseessä on aka-
teeminen koulutus, mutta tällainen iso 
työ raskaan vuoden keskellä lisää 
stressiä huomattavasti. Ehkä olisi 
mielekkäämpää tehdä yksi samanlai-
nen tutkimus, mutta kirjoittaa siitä 
lyhyempi raportti. Oman aineryhmän 
opettaja voisi pitää myös menetelmä-
osuuden. Opponoinnin merkitys suuri, 
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Uutta perusteltua tietoa kohtaamisista. 
Kaikkein konkreettisin kursseista. Hyvät 
luennoitsijat, tuntui että opin jotain! 
Pienryhmä aika turha.Kurssi kasvatti 
minua siten, että tajusin toimivani myös 
kasvattajana, en ainoastaan oman aineeni 
opettajana. Psykologisen puolen huomi-
oiminen ja oppiminen erittäin hyödyllis-
tä.  
 
HUM P82: AD3 k 2008 hum 
Vierailut havainnollisia. Ainedidaktiikka 
jaksoista ehdottomasti paras ja hyödylli-
sin. Koin saavani kättä pidempää tulevai-
suutta ajatellen. 
Yleisesti Ad-tehtävät ovat olleet hyviä 
erityisesti koulutyöhön konkreettisesti 
liittyviä; siten kokeidenjako harjoittelu 
oli myös antoisa. Vaikka aineen hallin-
nan merkitys on tärkeä, toivoisin voi-
makkaampaa pedagogista suuntautunei-
suutta ja mahdollisia harjoituksia. Ko-
keen laatimisen säilyttäisin ennallaan, 
siitä sai paljon hyviä koekysymysideoita 
tulevaisuutta ajatellen. Kriittistä pedago-
giikka en oikein ymmärtänyt. Opettajan 
jaksaminen -aihe oli erittäin hyvä ja 
tarpeellinen. Tehtävien suunnittelu itse ja 
niiden hyvyyden pohtiminen teoriapoh-
jalta olivat todella hyödyllisiä. 
  
HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Mielekästä ja hyödyllistä. Tuli kiire, 
koska harjoittelu samaan aikaan. 
Syventävä kokemus, ohjauksessa ristirii-
taisuutta koska ohjaaja vaih-
tui.Seminaarityöskentely oli antoisa. 
Opin paljon muiden töistä. Raskasta 
aikataulullisesti. Pedagogista tuotetta 
voisi markkinoida enemmän. 
Opettajatutkielman tekeminen on vielä 
hieman kesken, mutta koen sen hyvin 
oleelliseksi työni kannalta.  Seminaa-
rissa voisi hyödyntää pienryhmätyösken-
telyä ideointiin ja työn luonteen kartoit-
tamiseen.  
Tutkielma perehdyttää tehokkaasti 
tieteenalaan. Aika rankkaa kuitenkin.  

en muuttaisi. Mielenkiintoista tehdä ja 
uskon tutkimuksesta olevan hyötyä 
minulle.  
 

− HUM P65: AD1 hum s 2007 
Tämän kurssin hyödyllisyys selviää 
varmaan vasta tulevaisuudessa, se oli 
niin teoreettinen.  

MALU P73: AD1 luonn s 2007  
Kouluuntutustumisen jakso ihan 
hauska, mutta en koe oppineeni siitä 
paljon.  
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HUM P68: erped hum s 2007 
Pienryhmä oli TURHA, hojkshomma ei 
suoraan sanottuna ollut kovin kiinnosta-
va.Liian teoreettista! Enemmän käytän-
nön opetusta siitä, miten luokassa toimi-
taan erityisoppilaiden kanssa. ... Ihan 
kiinnostava kurssi, mutta ei tule esille 
semmoista tietoa, joka auttaisi meitä 
toimimaan "oikealla" tavalla vaikeissa 
tilanteissa. Vaikka tilanteita voi olla 
tuhansia, voisi ottaa esille joitakin yleisiä 
tapoja, joilla voimme selvitä tilanteista 
koulussa. Ehkä liian paljon erit. ped. 
meille, sillä mehän olemme aineenopetta-
jia. Tottakai meidän on hyvä tietää er. 
ped. mutta ei näin yksityiskohtaisesti --> 
se kuuluu erityisopettajille. Luennot 
vähän yli hilseen, enemmän käytännön 
tasoa; myös taustat voisi selittää kansan-
tajuisemmin. HOJKS laadittiin ihan 
ilman ohjausta tuntumalla vain. Netti-
luentomateriaalin saanti ei voi olla näin 
vaikeaa!  
 
HUM P69: kasvpsyk hum s 2007 
Ajatus taustalla jäi tosin hämäräksi (mitä 
opin?)  
 
HUM P82: AD3 k 2008 hum 
Luennoilla ei tullut esille mitään uutta. ... 
luennot aiheuttivat ainoastaan ahdistusta. 
Luennot olivat edelleen yhtä hattaraa 
kuin syksyllä.  
Ihan turha, en oppinut mitään.  
 
HUM P83: AD4 osa 2 hum k 2008 
Edelleenkään en ole varma onko prose-
minaarityöstä juurikaan hyötyä opetta-
juuteni kannalta.Eniten hyötyä oli oman 
tuotteen suunnittelusta. Siitä sai ideoita 
oikeaa opetustyöhön. Seminaari-istunnot 
palvelevat mielestäni eniten kulloinkin 
käsiteltävän työn tekijää, ei juuri muita. 
Toki joitakin uusia ideoita ja tarvittavia 
tietoja sai myös muiden töistä. Oli hie-
man kiinnostavaa nähdä muiden töitä ja 
keskustella niistä, toisaalta erillisen 
tutkielman teko oli epätarkoituksenmu-
kaista ja puuduttavaa kun harjoittelu oli 
samaan aikaan, Miksi? Mitä hyötyä 
tutkielma on?  

 
MALU P89: AD3 k 2008 luonn  
Anti ryhmätyöskentelystä jäi vähäisek-
si. Ei tapahtunut itseni kannalta mitään 
merkittävää. AD3 koostui käytännössä 
4 osiosta, joten vaikea arvioida kurssia 
kokonaisuutena.  
 
MALU P73: AD1 luonn s 2007  
Liian teoreettista luennoilla, liikaa 
työtä ja raportteja. Cmap-tehtävä oli 
turha opettajuuden kannalta. En ym-
märrä mitä hyötyä on opiskelijaesitel-
mistä, joiden keskeinen anti on opetel-
la käyttämään Cmap:ia.  
 
MALU P74: AD2 luonn s 2007  
Turha kurssi. Kurssin myötä innostus 
viimein lopahti täysin. En ikinä olisi 
uskonut, että kiinnostus opettajuuteen 
voisi lopahtaa. Voisiko kurssia kehittää 
edes jotenkin hyödylliseksi?  
 
MALU P91: kasvfil k 2008 luonn 
Kurssin punainen lanka jäi epäselväk-
si. 
Luennoitsija tuputti vain omia näke-
myksiään, joita en edes viitsinyt kom-
mentoida.  
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HUM P82: AD3 k 2008 hum  
Liian teoreettista tietoa (=ainedidaktiikan 
luennot) sovellettavaksi kouluopetuk-
seen. Vaikka aineen hallinnan merkitys 
on tärkeä, toivoisin voimakkaampaa 
pedagogista suuntautuneisuutta.  
 
HUM P68: erped hum s 2007 
Tätä (=erityispedagogiikka) voisi olla 
opinnoissa enemmänkin. Tärkeä osa-
alue, jonka merkitys on tulevaisuudessa 
kasvamassa entisestään. Ansaitsisi 
enemmän  
aikaa eli laajemman kurssin.  
 
HUM P76: Erped luonn s 2007 
Olisin toivonut enemmän tietoa erilaisis-
ta oppimisvaikeuksista, ja miten niihin 
voi vaikuttaa.  

MALU P90: AD4 luonn k 2008 
Kun olen gradun jo tehnyt, niin kurssi 
hieman turhauttava ja merkityksetön. 
Pitäisi olla vaihtoehtoinen suoritustapa. 
Tutkielman teko olisi pitänyt selke-
ämmin avata, myös ajoitus huono.  
 

Viittaus opettajaidentiteettiin 
+ - MALU P73: AD1 luonn s 2007 

Mielestäni koko kurssi on hyvä paketti, 
koska tutustuin alan kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin + verkostoiduin opiskelija-
toverien kanssa.  
 
MALU P76: Erped luonn s 2007  
Avasi aivan uusia näkökulmia koulu-
maailmaan. HOJKS:n teko hyvä.  

− HUM P84: kasvfil k 2008 hum  
Ryhmiä varten tehtävät kommentaarit ok, 
tulipahan luettua. Luennot ihan ok, tosin 
harmittavan tiiviisti, Jos on viikon kipeä-
nä niin yli puolet luennoista jäi pois. Ei 
tukenut opettajuuttani juurikaan.  
Joo, hyvä kurssi, kerrankin jotain siistiä. 
Ja ah niin snellmanilainen lähestymista-
pa. Kaiken uuden konstruktivismin ym. 
keskellä tervettä!!! 

MALU P79: kehpsyk luonn s 2007 
Aineenopettajana lapsen aivojen 
kehitys ja varhaislapsuus ei kosketa 
miltään osin. Oppiaines on  
yläaste-lukio, ei lastentarha. Luokan-
opettajille ym. voisi varmaan pitää 
omat luennot vauvoista ja  
lapsista.  
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6.1.6 Ohjausalueen relevanssin osuvuus 2007–2008 

Ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä pedagogista ja didaktista ohjausta, 
joka on kohdentunut opetusharjoitteluun, kasvatustieteen alan tutkimuksen 
ohjaukseen ja portfolio-ohjaukseen (reflektio). Matemaattis-luonnontieteelli-
sen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat (MALU, HUM) ovat arvioi-
neet pedagogisten opintojen ohjauksen relevanssia ammatillisen kasvunsa 
kannalta kokonaisuutena (taulukko 12). Laadullisen aineiston arviointiulottu-
vuudet ovat opettajaprofessio ja opettajaidentiteetti. Taulukossa 12 kuvataan 
pedagogisen ja didaktisen ohjausalueen merkityksen arviointitulos t-testin 
tuloksena. Tulosta selitetään sanallisesti ja tulkitaan laadullisen aineiston 
esimerkkien avulla. 

 
Taulukko 12. Ohjauksen relevanssi 2007−2008 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana 
 

MALU N=36–110 HUM N=105–279 
OHJAUS 

n M S.D. n M S.D. t 
Opetusharjoittelu  
perusharj kok 63 4,22 0,91 193 4,19 089 0,21 ns 
sovharj kok 36 4,25 1,11 105 3,91 1,10 1,58 ns 
syvharj kok 51 4,22 1,03 141 4,28 0,85 -0,46 ns 
Tutkimus   
ad4/1 kok 67 2,85 1,00 153 2,99 1,00 -0,91 ns 
ad4/2 kok  57 3,26 0,99 163 3,04 1,01 1,47 ns 
Reflektio   
portfolio 110 2,42 1,18 279 2,50 1,15 -0,61 ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 12 mukaan lukuvuoden 2007−2008 molemmat tieteenalaryhmät 
(MALU, HUM) arvioivat kaikkien opetusharjoittelujen hyödyttävän opet-
tajuuden kehittymistä melko paljon (M>4). Tulos noudattelee kahden edelli-
sen vuoden arviointeja – kaikkina lukuvuosina kummankin tieteenalaryhmän 
opiskelijat arvioivat aineenopettajan pedagogisten opintojen praktisen osuu-
den relevanssin kannalta osuvammaksi kuin teoreettisen tutkimusohjauksen. 
Tutkimuksen ohjauskurssien AD4/1 ja AD4/2 arvioidaan tukevan opettajuut-
ta kohtalaisesti (M≈3,00), mikä tuloksena tarkoittaa opetussuunnitelmakau-
den 2005−2008 parasta tulosta. Ryhmien näkemykset ovat yhtenevät. Vas-
taava positiivinen kehitys on nähtävissä myös tutkimuksen opetusalueella 
(M≈4), kuten edellisessä alaluvussa todettiin (ks. taulukko 14, kasvatustie-
teellinen tutkimus luo pohjaa -kohta). Parantunutta tulosta voidaan hyvinkin 
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selittää omaksujien – opiskelijoiden ja opettajien – yksilö- ja yhteisötason 
lukuvuosittaisilla re-innovoinneilla ja niistä johtuvilla konkreettisilla uudis-
tamistoimenpiteillä tutkimusopetuksen ja -ohjauksen kehittämiseksi. 

Re-innovointi ei ole kuitenkaan vaikuttanut samalla tavoin positiivisesti 
portfolion omaksumiseen. Portfoliotoiminnan on koettu tukevan pedagogisia 
opintoja ja ammatillista kasvua vain jonkin verran (M<2,5) kahden edellisen 
lukuvuoden tapaan. Innovaatioteoreettisesti tarkasteltuna opetussuunnitelma-
innovaatiota tältä osin ei ole pidetty symbolisesti yhteensopivana, koska se 
on koettu ”epäselväksi” ja ”turhaksi”. Portfoliota ei siis ole omaksuttu osana 
opetussuunnitelmainnovaatiota yksilötasolla eikä myöskään yhteisötasolla 
opettajankoulutuksessa, joten käytännössä se on hylätty reflektion muotona ja 
välineenä (ks. Rogers 2003). Erityisen kriittisesti suhtautuvat matemaattis-
luonnontieteellisen orientaation opiskelijat, mitä selittänee parhaiten sekä 
tutkimuksen että yliopisto-opetuksen tieteenalakulttuuriset traditiot40, ns. 
”akateemisen maailman isojako”41 Yliopisto-opetusta koskevassa tutkimuk-
sessa on havaittu eri tieteenalojen ja oppiaineiden opetuksessa ja opetuskult-
tuureissa eroja, joiden on katsottu johtuvan tieteenalojen tietorakenteiden 
sekä opetus- ja tutkimustraditioiden erilaisuudesta. (ks. Becher & Kogan 
1992, 91–92; Nevgi ym. 2009; Ylijoki 1996, 60–64). Eri oppimistutkijoiden 
mukaan kuitenkin asiantuntijan yksi keskeinen kompetenssiulottuvuus on 
reflektiotaito, jossa kyse on oppimisesta ja akateemisen tiedon soveltamisesta 
käytännöntilanteisiin. Opettajaksi kouluttautuvat tarvitsevat reflektiotaitoa 
opettajantyössään. Pedagogisten opintojen opetussuunnitelmallisiin tavoittei-
siin on kirjattu muun muassa oman käyttöteorian rakentamisen tavoite. Asi-
antuntijan käyttöteoria kehittyy hänen kokemustensa ja arvojensa sekä muilta 
saatujen toimintamallien dynaamisessa vuorovaikutusprosessissa. Refleksii-
vinen asiantuntija tarkkailee omaa toimintaansa sekä toiminnan aikana että 
sen jälkeen (reflection-in-action ja reflection-on-action) ja pystyy siksi kehit-
tämään ja muuttamaan toimintaansa tarkoituksenmukaisemmaksi (Levander 
2008; Schön 1983). Tulevat aineenopettajat tarvitsevat asiantuntijatyössään 

                                                             
 

40 C.P. Snow´n Cambridgen yliopistossa 7.5.1959 pitämän tiedekulttuurien tutkimuksen klas-
sikoksi muodostuneen luennon kahdesta kulttuurista, The two Cultures, katsotaan aloitta-
neen akateemisen tieteenalakulttuurien jaottelun (Becher 1989; Ylijoki, 1996, 31).  

41 Tunnetuimmat kahden kulttuurin edelleen kehittelijät ovat Anthony Biglan ja David Kolb 
(1985), edellinen tutkimuksen ja jälkimmäinen yliopisto-opetuksen näkökulmasta, jotka ja-
koivat tieteen neljään tiederyppääseen: kova/abstrakti, soveltava/aktiivinen, pehmeä/kon-
kreettinen ja puhdas/reflektiivinen tieteenala Becherin (1994, 152) mukaan. Becherin ja Ko-
ganin (1992) mukaan yliopisto-opetuksen vaihtelua voi tehdä ymmärrettäväksi samoilla 
ulottuvuuksilla kuin tutkimuksenkin eriytymistä (Ylijoki 1996, 55–61). Becher (1994) on 
jatkanut Biglanin ja Kolbin neljän toisistaan poikkeavien tiederyppään piirteiden tutkimista 
akateemiset heimot -kulttuurin näkökulmasta (Ylijoki 1996, 58, 61–73). 
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reflektiotaitoa, jota voidaan opettaa ja ohjata eri tavoin opettajankoulutukses-
sa; kvalitatiivisen aineiston mukaan opiskelijat antavat tähänkin opetussuun-
nitelmainnovaation osaan eksplisiittisiä ja implisiittisiä parannusehdotuksia 
reflektiotoiminnan operatiivisen tason kehittämiseksi kaikkina kolmena luku-
vuotena. Niin kvantitatiivisen kuin kvalitatiivisenkin tuloksen perusteella 
reflektion ohjaus on selkeä kehittämisen kohde, johon voidaan vastata ope-
tussuunnitelman kehittämistyöllä ja yliopistopedagogisella koulutuksella.  

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan lukuvuonna 2007−2008 opetussuunnitelma on ohja-
usalueeltaan keskimäärin kohtalaisesti yhteensopiva symbolisella tasolla; 
opetusharjoittelun ohjauksen merkitys opettaja-asiantuntijuuteen kasvun 
kannalta on melko suuri, tutkimuksen ohjauksen merkitys kohtalainen ja 
portfolio-ohjauksen merkitys vähäinen, vain jonkin verran ammatillista kas-
vua tukeva. Lisäksi tuloksesta ilmenee, että portfoliota lukuun ottamatta 
aineenopettajakokousten opetussuunnitelmaa ja opetusta ja ohjausta koskevat 
kehittämiskeskustelut ja lukuvuosittain tehdyt operatiiviset re-innovoinnin 
perusteella tehdyt ”korjaukset” näkyvät opetussuunnitelmakauden viimeisenä 
lukuvuonna 2007−2008 opetuksen ja ohjauksen relevanssin osuvuuden pa-
rantuneina tilastollisina tuloksina. 

Kvalitatiivisen aineiston arviointiulottuvuudet ovat opettajaprofessio ja 
opettajaidentiteetti kuten opetusalueellakin. Kvalitatiivisen aineiston perus-
teella molempien tieteenalaryhmien opiskelijat korostavat ohjauksesta saata-
vaa suhteellista professionaalista hyötyä (relative advantage), mikä ilmenee 
positiivisina, kriittisinä ja innovoivina arviointeina. Arvioivat kannanotot 
viestivät subjektiivisesta innovaation käyttöönottovaiheen kokemuksesta ja 
relevanssin osuvuudesta, ja niiden funktio on re-innovoida opetussuunnitel-
man ohjausaluetta koetun perusteella. 

Suurin osa molempien tieteenalaryhmien opiskelijoista arvioi hyötyvänsä 
ohjatusta opetusharjoittelusta professionaalisesti melko paljon, mikä samalla 
tukee opettajaidentiteetin kasvua. Seuraavat ammatillista hyötyä (relative 
advantage) ja innovaation nopeaa omaksumista (adopt) ilmentävät aineisto-
esimerkit sopivat kuvaamaan yleisesti kvalitatiivisessa aineistossa esille tule-
vaa näkemystä opetusharjoittelusta positiivisena kokemuksena ja sen hyödys-
tä opettajuudelle:  

”Perusharjoittelua on ollut erittäin käytännönläheistä ja opettavaista, ja jaksosta 
on todella paljon hyötyä tulevaisuudessa. On tullut olo, kuin olisi ollut jo opetta-
jana.” 

”Perusharjoittelu on todella hyvä, sillä sen aikana pääsee oikeasti tekemään 
opettajantyötä. ... Harjoittelussa olen oppinut eniten. ... Harjoittelu on ollut erit-
täin hyödyllinen ja opettavainen.” 
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”Kenttäkoulu on loistava paikka saada kokemusta siitä mitä se opettajan työ oi-
keasti on.” 

”Meitä oli ... norssissa yht. 5 harjoittelijaa. Tunnelma oli hyvä ja opin erittäin 
paljon.” 
 

Opiskelijoiden kvalitatiivisista arvioinneista ilmenee, että he toivovat enem-
män mahdollisuuksia aiempaa itsenäisempään opetuksen suunnitteluun ja 
vastuunkantoon, mikä lisäisi motivaatiota ja vahvistaisi opettajaidentiteetin 
kasvua; ”... ajoittain toivoin että olisi saanut enemmän kokeille ”omia siipi-
ään” opettajana. Kaipasin ajoittain myös yksityiskohtaisempaa palautetta 
tunneistani.” Opiskelija kokee mielihyvää oppimistilanteessa, jossa hänen 
asiantuntijuuteensa noviisinakin luotetaan: ”Sain opettaa vaativia ryhmiä ja 
sain erinomaista ohjausta.” Opetusharjoitteluja koskevat kriittiset kannanotot 
liittyvät yleensä juuri ”omien siipien” sallimisasteeseen, jossa on parhaimmil-
laan kyse onnistuneesta ohjaussuhteesta ja pahimmillaan epäonnistuneesta 
ohjaussuhteesta (Nummenmaa & Soini 2008; Jyrhämä 2002; Väisänen 2002). 
Ohjauksen relevanssin osuvuus tai ei osuvuus on monen tekijän summa sosi-
aalisessa systeemissä (Rogers 2003). Opiskelijat ovat yksilöitä ja aktiivisia 
toimijoita, joten kommenteissa korostuu myös yksilön oppimisprosessiin ja 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä mielekkyysulottuvuus (vrt. Jonassen 
1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vah-
tivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003; Rogers 2003). Esi-
merkiksi matemaattis-luonnontieteellisen ryhmään kuuluneen opiskelijan 
mukaan ”... järjettömintä olivat oman aineen ryhmänohjaukset, jossa opettajat 
kertovat omia mielipiteitään hyvästä opetuksesta.” 

Matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijat ovat kommentoi-
neet niukasti ohjausalueiden relevanssia, mutta sitäkin kriittisemmin portfo-
lio-ohjauksen relevanssia opetussuunnitelmakauden 2005−2008 viimeisenä 
lukuvuotena 2007–08. Opiskelija pukee sanoiksi monen muun kollegansa 
ajatuksen portfoliosta hyödyttömänä ja vaatii sen hylkäämistä epärelevanttina 
reflektion välineenä: ”Pois kokonaan. Kasvan opettajaksi ilman sitäkin! Tur-
haa lisähommaa. Jokainen, joka haluaa tulla hyväksi opettajaksi, miettii näitä 
asioita varmasti muutenkin. Myös kollegan mielestä portfolio on ”aivan hö-
pöhöpöä”. Samansuuntaisia reflektion ohjausta koskevia kriittisiä kannanot-
toja on myös humanistiopiskelijoiden kannanotoissa. Reflektion käyttöä 
koulutuksessa tutkineen Levanderin (2007, 461) mukaan ”koulutuksen yh-
teydessä pelkkä kehotus reflektoida ei riitä, sillä merkityksellinen reflektio 
tarvitsee tuekseen ohjausta. Tajunnan virta ja vapaa assosiaatio voivat sysätä 
reflektion liikkeelle, mutta ne eivät ole riittäviä omien perusperiaatteiden 
kriittiseen arviointiin.” Tutkimuskirjallisuuteen (Walker 1985; Moon 1999a 
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ja b; Schön 1987) ja omiin reflektionohjauskokemuksiin nojaten Levanderin 
mukaan (2007) ”refleksiivisen työskentelyn tärkeimmät välineet ovat puhe ja 
kirjoittaminen eri muodoissaan eli toisin sanoen ajattelun kiteyttäminen visu-
alisoimalla tai verbalisoimalla” (mts. 461). Hänen mukaan luonteva tapa 
reflektoida on keskustella kollegojen kanssa kasvokkain tai asiantuntijaver-
kossa tai selkeyttää omaa toimintaansa kirjoittamalla, koska ”kirjoittaminen 
tarjoaa eräänlaisen objektiivisen linssin kokemuksen tarkasteluun”, mikä 
puolestaan tarjoaa mahdollisuuden palata koettuun heti tai myöhemmin. (mts. 
461). Reflektion anti on se, että se tuottaa tietoa. Reflektion kolme tasoa 
tuottavat erilaista tietoa: analyyttinen taso lisää teknistä tietoa esimerkiksi 
innovaation omaksumisvaiheissa, arvioiva taso, joka korostuu tässä tutki-
muksessa, tuottaa innovaatiota uusivaa perusteltua tietoa ja kriittinen reflek-
tio auttaa tietoiseksi tulemista omista perusperiaatteista. (vrt. Levander mts. 
461.) Näin ovat jotkut opiskelijoista kokeneetkin. Kvalitatiivisesta aineistosta 
käy ilmi myös positiivisia, tietoisuutta lisääviä portfolio-ohjauskokemuksia, 
kuten esimerkiksi näiden kahden, humanistin ja matemaattis-luonnontietei-
siin orientoituneen opiskelijan kohdalla on käynyt: ”Pohdin portfoliotekstis-
säni opettajuutta tavalla, jota muuten en olisi tehnyt. Tekstit eivät vie paljon 
aikaa.” tai ”Portfoliopakko pakottaa reflektoimaan --> hyvä!” – Tässä opetta-
jat ovat toimineet muutosagentteina tiedon linkittäjinä ohjaajan roolissa; 
Rogersin (2003, 370) mukaan muutosagentit (change agents) edistävät inno-
vaationomaksumista tiedonlinkittäjinä ja heidän yksi keskeinen tehtävänsä on 
auttaa yksilöä tiedostamaan ja yksilöimään käyttäytymismallinsa muutostar-
peet. Myös Eteläpelto puhuu tietoiseksi tulemisen merkityksestä asiantunti-
juudelle (1997), jotta muutos on mahdollista. 

Todettakoon vielä lopuksi, että kvalitatiivisesta aineistosta on luettavissa 
aiempaa myönteisempi suhtautuminen ainedidaktiseen tutkimukseen ja sen 
ohjaukseen nyt tarkastelun kohteena olevana opetussuunnitelmakauden 2005 
−2008 viimeisenä lukuvuotena 2007–2008. Tältäkin osin, kuten tutkimusope-
tuksenkin osalta, on havaittavissa jonkin verran muutosta: tutkiva opettaja –
ajattelutavasta ja sen merkityksestä asiantuntijuudelle ollaan aiempaa tietoi-
sempia. Opiskelija ilmaisee asian näin: ”Tutkielman tekeminen hyvä, koska 
kyseessä on akateeminen koulutus. ... mielenkiintoista tehdä ja uskon tutki-
muksesta olevan hyötyä minulle.” Toisaalta osa opiskelijoista pohtii vielä 
pedagogisten opintojen päättyessäkin: ”Tuntui että tutkielman teko ei kehitä 
minua opettajana. Olisin toivonut enemmän käytännönläheisyyttä opettajan 
työhön. Muiden töistä kuuntelu tuntui hyödyttömältä. – Kukin opiskelija 
omaksuu innovaatiota suhteellisen hyödyn kannalta yksilönä (Rogers 2003), 
mikä haastaa yliopistopedagogisen ohjauksen. (Eteläpelto 1997; Nummen-
maa & Soini 2008; Ramsden 2007). Alla olevaan koosteeseen on projisoitu 
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aineenopettajaopiskelijoiden pedagogista opetussuunnitelmaa re-innovoivia 
näkemyksiä yliopistopedagogisen ohjauksen relevanssin osuvuudesta amma-
tillisen kasvun kannalta lukuvuonna 2007–2008.  

  
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen relevanssista lukuvuonna 2007−2008 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

Viittaus opettajaprofessioon 
+ HUM P71: perush hum s 2007 

Harjoittelujakso on ollut todella antoisa ja 
opettavainen. Valmistanut eniten itse 
työelämään. Ohjaus monipuolista ja 
kannustavaa sekä toi esille hyvin koko-
naisvaltaisemman näkemyksen opettajuu-
desta. Hyödyllinen harjoittelu  
 
HUM P87: sovharj k 2008 hum 
Todella hyödyllinen, sillä kenttäkoulussa 
harjoittelu todella erilaista kuin normaali-
koulussa. Oli erittäin kehittävä ja mielen-
kiintoista ja hyödyllistä harjoitella kenttä-
koulussa.Ohjaaja oli hyvä, kenttäkoulussa 
kivaa. Loistava kokemus! Hyvä että 
kenttäkoulussa näkee oikeaa arkea.... 
Norssiharjoittelu todella hyödyllinen, 
koulu työ-yhteisönä osio mielenkiintoinen  
 
HUM P87: sovharj k 2008 hum 
Antoisa harjoittelu kustantamossa. Hie-
noa, että on tällainenkin mahdollisuus. 
Oli kiva että pääsi yritysmaailmaan 
näkemään oppikirjojen kääntöpuolen.  
 
HUM P87: sovharj k 2008 hum  
Verkkokurssi hyvä vaihtoehto. Olen 
kiinnostunut verkko-opetuksesta, siksi 
kiinnostava.  

MALU P93: sovharj k 2008 luonn 
Sain todella paljon irti harjoittelusta. 
Ohjaus .... koulussa mahtavaa! Oli va-
paampaa ja pääsi mukaan opeyhteisön 
juttuihin. Sai hyviä käytännön vinkkejä 
ja tietoja. 
Suosittelen myös opetusharjoittelumah-
dollisuutta kenttäkoulussa. 
 
MALU P90: AD4 luonn k 2008  
Ryhmäkeskustelut seminaaritöissä 
tärkeitä. Motivaationi oli nolla, mutta sai 
kuitenkin miettimään opettajuutta huo-
mattavan paljon.  
 
MALU P81: portf luonn s 2007  
Portfolion tekeminen pakotti pysähty-
mään ja ajattelemaan perusharjoitteluun 
liittyviä ajatuksia ja tunnelmia.  
 
MALU P86: Portf k 2008 hum  
Sähköinen portfolio ja blogi hyvä. Myö-
hemmin varmasti mukava lukea tiivis-
telmää.  
 
MALU P72: portf hum s 2007  
Portfoliopakko pakottaa reflektoimaan --
> hyvä!  
 

− HUM P83: AD4 k 2008 hum  
Tuntui että tutkielman teko ei kehitä 
minua opettajana. Olisin toivonut enem-
män käytännönläheisyyttä opettajan 
työhön. Muiden töistä kuuntelu tuntui 
hyödyttömältä.  
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Mikä ihmeen portfolio? Portfolioni on 
vielä melko alkutekijöissä ... Jättäisin 
kokonaan pois.  
 

MALU P80: perush luonn s 2007 
Pedagogiset seminaarit eivät harjoittelus-
sa antaneet juuri mitään.  
 
MALU P81: portf luonn s 2007  
Pois kokonaan. Kasvan opettajaksi ilman 
sitäkin! Turhaa lisähommaa. Jokainen, 
joka haluaa tulla hyväksi opettajaksi, 
miettii näitä asioita varmasti muutenkin. 
Ihan ok saada sellainen kasaan, mutta 
koen sen hiukan stressaavana. Oppisin 
kyllä ilman portfoliotakin.  
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MALU P95: portf k 2008 luonn  
Aivan höpöhöpöä.  
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HUM P88: syvharj k 2008 hum  
Pitäisi olla mahdollisuus tehdä enemmän 
itse, en kokenut eroavan (=syventävän 
harjoittelun) mitenkään perusharjoittelus-
ta, esim. yhtään arviointitehtävää en ole 
saanut tehdä. Perusharjoittelun ero syven-
tävään harjoitteluun lähinnä ohjaajien 
vaihtuminen. Tämä jo kolmas seminaari-
muotoinen kurssi. Opettajuuden kannalta 
en kokenut kurssia erityisen antoisaksi. 
Ohjeistuksen pitää tuoda esille, että työn 
ohjeeksi kannattaa valita teitä kiinnostava 
teema, josta on hyötyä tulevien kurssien 
tekemisessä! Siis koulun kurssien suun-
nittelussa ja toteutuksessa. Mielenkiin-
toista, en kuitenkaan ymmärrä miten 
edistää opettajuuttani. Ei tunnu oleellisel-
ta opettajaksi kasvamisen kannalta. 
Hyppäys omasta pääaineesta kasvatustie-
teen traditioihin tutkielman teossa tuntui 
vaikealta, toisaalta helpotti kun olen jo 
tehnyt yhden gradun. Syventävä koke-
mus, ohjauksessa ristiriitaisuutta koska 
ohjaaja vaihtui.  

MALU P90: AD4 k 2008 luonn  
Tutkielman tekeminen hyvä, koska 
kyseessä on akateeminen koulutus, mutta 
tällainen iso työ raskaan vuoden aikana 
lisää stressiä huomattavasti. Ehkä olisi 
mielekkäämpää tehdä yksi samanlainen 
tutkimus, mutta kirjoittaa siitä lyhyempi 
raportti. Oman aineryhmän opettaja voisi 
pitää myös menetelmäosuuden. Op-
ponoinnin merkitys suuri, en muuttaisi. 
Mielenkiintoista tehdä ja uskon tutki-
muksesta olevan hyötyä minulle.  
 

Viittaus opettajaidentiteettiin 
+ HUM P71: perush hum s 2007  

Perusharjoittelu kokonaisuudessaan hyvä 
ja kattava. Harmi kun ei siihen voinut 
keskittyä rauhassa ja täysin Ad4-kurssin 
takia. Kaikkein hyödyllisin kurssi syksyn 
opinnoista. Varsinkin opettajuuden kan-
nalta. Mielestäni perusharjoittelu oli hyvä, 
tiivis kokonaisuus, jonka aikana on 
mahdollista kokeilla eri menetelmiä 
tavallisessa ympäristössä. Lisäksi ohjaaji-
en ja muiden auskujen palaute auttoi 
osaltaan kehittämään omaa opettajuutta. 
Perusharjoittelu oli todella hyödyllinen. 
Siellä sai käytännön kokemusta ja vinkke-
jä, muutamassa viikossa oppi opettami-
sesta todella paljon. Antoisin jakso tänä 
syksynä. Tunnen oppineeni todella paljon. 
Koulu yhteisönä -kurssi myös hyvä. 
Ryhmänohjaukset olivat käytännönlähei-
syydessään syksyn parasta antia. Pe-
rusharjoittelu on todella hyvä, sillä sen 
aikana pääsee oikeasti tekemään opetta-
jantyötä. Harjoittelussa olen oppinut 

MALU P80: perush luonn s 2007  
Perusharjoittelua on ollut erittäin käytän-
nönläheistä ja opettavaista, ja jaksosta on 
todella paljon hyötyä tulevaisuudessa. 
On tullut olo, kuin olisi ollut jo opettaja-
na. Kenttäkoulu on loistava paikka saada 
kokemusta siitä mitä se opettajan työ 
oikeasti on.  
 
MALU P94: syvharj luonn k 2008 
Ohjaaja suhtautui asiallisesti ja arvosta-
vasti. Harjoittelun anti riippuu siitä, 
millaisen ohjaajan saa. 
Harjoittelu on ollut erittäin hyödyllinen. 
Kohtelu oli erinomaista.  
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eniten.  
 
HUM P88: syvharj k 2008 hum 
Toimii hyvin. Harjoittelut antoivat var-
muutta ja kokemusta.  
 
HUM P87: sovharj k 2008 hum  
Soveltavassa harjoittelussa sai realisti-
semman kuvan koulun arjesta (vrt. nor-
maalikouluihin). Sain osallistua moniin 
koulun toimintoihin ja toimia yhteistyössä 
muidenkin opettajien kuin ohjaajani 
kanssa.  
 
HUM P86: Portf k 2008 hum 
Pohdin portfoliotekstissäni opettajuutta 
tavalla, jota muuten en olisi tehnyt. 
Tekstit eivät vie paljon aikaa. 

− HUM P88: syvharj k 2008 hum 
..., ohjaajat luulevat, ettei opiskelijoilla 
ole muuta tekemistä, kuin viilata tunti-
suunnitelmia uudestaan ja uudestaan.  
 
 

MALU P80: perush luonn s 2007  
Järjettömintä olivat oman aineen ryh-
mänohjaukset, jossa opettajat kertovat 
omia mielipiteitään hyvästä opetuksesta. 
AD-opetus on käsittääkseni tätä varten. --
> tutkittua tietoa, mitä/ miten pitää tehdä, 
ei vanhojen opettajien omia tapoja. 

ke
hi

tt
äm

is
eh

do
tu

s 

HUM P87: sovharj hum k 2008  
Hankin harjoittelupaikan ammattikorkea-
koulusta itse. Ohjaajani oli todella hyvä, 
hänellä oli minulle paljon aikaa ja hän 
antoi minulle vapaat kädet. Kokemus oli 
todella kannustava ja silmiä avaava. Sain 
ohjaavan openi kanssa muokata harjoitte-
lua melko paljon. Vapaus normaalikoulun 
jälkeen oli upeaa! Ehdottomasti vapaus 
tulee säilyttää. Kasvokkaisia tapaamisia 
voisi lisätä yhdellä, esim. välitapaaminen. 
Erilainen, rento harjoittelu. Ennakkoluulot 
karisivat ja vastaanotto oli lämpimämpi 
kuin normaalikoulussa.  

MALUP88: syvharj hum k 2008 
Seminaarit sekä ryhmäohjaukset olivat 
erittäin hyödyllisiä, ajoittain toivoin että 
olisi saanut enemmän kokeille ”omia 
siipiään” opettajana. Kaipasin ajoittain 
myös yksityiskohtaisempaa palautetta 
tunneistani.  
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6.1.7 Kokoava tarkastelu opetus- ja ohjausalueiden relevanssin 
osuvuudesta  

Tässä lukua 6 kokoavassa yhteenvetoluvussa tarkastellaan toteutuneen ope-
tussuunnitelman relevanssin osuvuutta matemaattis-luonnontieteellisen (MA-
LU) ja humanistisen (HUM) opiskeluorientaation vertailuna ja verrataan 
myös lukuvuosittaisia arviointituloksia toisiinsa tilastollisiin tuloksiin nojau-
tuen. Ensimmäisen tutkimusongelma-alueen tehtävänähän oli tarkastella uu-
distetun opetussuunnitelman 2005–2008 symbolista yhteensopivuutta vastaa-
malla 1. ongelma-alueen tutkimuskysymyksiin: 

Millainen on toteutuneen OPSin symbolinen yhteensopivuus (relevanssi) 
MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana lukuvuosina 
2005−2006, 2006−2007ja 2007–2008? Eroavatko MALU ja HUM -oppiaine-
ryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja miten? Relevanssitarkastelu 
kohdentuu pedagogisten opintojen merkityksen arviointiin opettajuuden ke-
hittymisen kannalta. 

 
Kuten aiemmin on todettu, symbolisessa yhteensopivuudessa on kyse peda-
gogisten opintojen relevanssin osuvuudesta opettajuuden kehittymisen kan-
nalta. Relevanssin osuvuudella viitataan opettajaprofession ja opettajaidenti-
teetin kehittymiseen. Opiskelijat ovat arvioineet pedagogisten opintojen mer-
kitystä tästä näkökulmasta subjektiivisten kokemustensa pohjalta.  

Relevanssin osuvuutta tarkastellaan ja vertaillaan kahden tilastolliset tu-
lokset lukuvuosilta 2005–2008 kokoavan taulukon avulla. Tarkastelussa 
edetään niin, että ensin selitetään ja tulkitaan opetusalueen symbolinen yh-
teensopivuus (taulukko 13) ja sitten ohjausalueen symbolinen yhteensopivuus 
(taulukko 14). Kumpaankin taulukkoon on koottu kolmea lukuvuotta koske-
vat t-testin tulokset. Yhteenvetotuloksia selitetään opetussuunnitelman 2005− 
2008 opetus- ja ohjausalueiden relevanssin osuvuutena ja osoitetaan kehittä-
miseen viittaavat opetus- ja ohjausalueen kohdat (M< 3).  

 
OPETUSALUEEN SYMBOLINEN YHTEENSOPIVUUS 2005–2008:  

Opiskelijat ovat arvioineet kokemansa perusteella toteutuneen opetussuunni-
telman symbolista yhteensopivuutta opetuksen relevanssin osuvuutena eli 
opetusalueen merkitystä ja tärkeyttä professionäkökulmasta. Oheisesta ope-
tusaluetta koskevasta taulukosta (taulukko 13) käy ilmi, missä määrin toteu-
tunut opetussuunnitelma tältä osin vastaa opiskelijoiden subjektiivisia odo-
tuksia.  

Opetusaluetta kokonaisuutena silmämääräisesti arvioitaessa taulukosta on 
luettavissa, että molemmat ”akateemiset heimot” arvioivat pedagogisten 



188 Ulla Hotti 

 

opintojen relevanssia symbolisen yhteensopivuuden tasolla samansuuntaises-
ti: opetusalueen kaikki kolme kurssialuetta, ainedidaktiikka, yleisdidaktiikka 
ja tutkimuksen opetus, tukevat opettajuuteen kasvua kohtalaisesti (M=>3), 
mutta neljäs, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opetuksen alue, tukee 
opettajuutta vain jonkin verran (M=>2). Seuraava opetusalueen oppiaineiden 
relevanssin vertailu osoittaa, että tieteenalaryhmien ja lukuvuosien välillä on 
myös joitakin eroja. 

Ainedidaktiikan relevanssin osuvuus arvioidaan kohtalaiseksi molemmis-
sa oppiaineryhmissä kaikkina lukuvuosina (MALU M=3,24; HUM M=3,34). 
Oppiaineryhmien yhtenevää näkemystä ainedidaktiikan kohtalaisesta merki-
tyksestä opettajuudelle voidaan selittää ja tulkita Ylijoen (1998) tapaan kult-
tuuriin kuuluvana noviisien sosialisaationa: ainedidaktiikka jatkaa totuttua 
aineenopintojen sisältö- ja toimintakulttuuria, vaikkakin näkökulma muuttuu 
kasvatustieteelliseksi. Opetussuunnitelman ainedidaktiikka didaktisena inno-
vaationa fokusoi juuri aineenopettajuutta ja aineenopettajaidentiteettiä. Mutta 
tulosta voidaan ja pitääkin tulkita myös yksilöllisenä motivaatiokysymykse-
nä: aineenopettajankoulutukseen hakeutuneilla opiskelijoilla itse kullakin on 
eksplisiittinen tai implisiittinen henkilökohtainen oppimissuunnitelmansa, 
johon sisältyy aineenopettajuuden persoonallinen tavoittelu ”omalla erityisel-
lä tavallaan”. Ylijoki (1998) sanookin, että ”noviisi on … sekä heimonsa 
kulttuurin tuote että sen luoja” tieteenalasta riippumatta. ”Harrélaisesta näkö-
kulmasta tarkasteltuna opiskelijoiden akateeminen sosialisaatio siten tarkoit-
taa oman tieteenalan toimintatapojen, arvojen ja perususkomusten omaksu-
mista, mutta niin, että kukin opiskelija myös muuntaa ja muokkaa yhteisöllis-
tä ainesta omalla erityisellä tavallaan. Näin akateemisen identiteetin muovau-
tuminen koostuu kahdesta toisiinsa limittyvästä prosessista: akateemisen 
heimokulttuurin omaksumiseen kiinnittyvästä sosiaalisesta identiteettiprojek-
tista ja kollektiivisen heimokulttuurin muuntamiseen perustuvasta persoonal-
lisesta identiteettiprojektista” (mts. 138). Toisin sanoen innovaatioteoreetti-
sesti tarkastellen kyse on yksilön innovaation omaksumisprosessista osana 
sosiaalista systeemiä (Rogers 2003). 

Myös yleisdidaktiikan opintojen merkitys opettajuudelle arvioidaan koh-
talaiseksi, kuten yleisdidaktiikan kolmen kurssin kooste alla osoittaa. Kes-
kiarvoista käy myös ilmi, että karkeasti ottaen humanistit arvioivat matemaat-
tis-luonnontieteellisiä opiskelijoita hieman korkeammalle yleisdidaktiikan 
opintojen relevanssin.  

Erityispedagogiikka MALU M=3,01 HUM M=3,20 
Kehityspsykologia MALU M=3,62 HUM M=3,67 
Ksvatusfilosofia MALU M=3,39 HUM M=3,70 

 



Tutkimustulokset 189 

 

Kehityspsykologian opintojen merkitys opettajuudelle arvioidaan jopa melko 
suureksi (M≈4). Sama tilanne on humanistien arvioidessa kasvatusfilosofian 
relevanssia. Kasvatusfilosofian lukuvuosittaisia tuloksien keskiarvoja tarkas-
teltaessa oppiaineryhmien näkemyksissä on erojakin – humanistit arvioivat 
kasvatusfilosofian relevanssin kaikkina lukuvuosina korkeammaksi kuin 
matemaattis-luonnontieteellisesti orientoituneet opiskelijat taulukon 13 mu-
kaan. Huomiota kiinnittää myös se, että lukuvuonna 2006−2007 yleisdidak-
tiikan kaikkien kurssien t-testin tulos on merkitsevä (**), ja kasvatusfilosofi-
an kohdalla tulos on merkitsevä lukuvuonna 2007–2008. Mikä kyseisen lu-
kuvuoden ”poikkeavaa” ilmiötä selittää, on mielenkiintoinen kysymys, jota ei 
tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista selittää.  

 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien eroja voidaan yksinkertaisesti selittää 
akateemisen tieteenalakulttuurien perinteellä: becherilaisen nelikenttään jä-
sentyvän oppiainejaon mukaan matemaattis-luonnontieteelliset oppiaineet si-
joittuvat tieteidenjakokehikossa kova–puhdas tai kova–soveltava alueille ja 
humanistiset aineet kehikon vastapuolelle pehmeä–puhdas ja pehmeä sovel-
tava alueille (ks. Clark 1986, Becher 1989 ja 1993; Ylijoki 1998, 64, 29–85).  

Kasvatustieteellisen tutkimusopetuksen relevanssin osuvuus lukuvuosina 
2005−2008 (MALU M=3,50; HUM M=3,69) arvioidaan molemmissa ryh-
missä kohtalaista paremmaksi, eli tutkimusopetus tukee opettajuutta melko 
paljon (M≈4) yleisdidaktiikan kehityspsykologian tuloksen tapaan. Tulos on 
yliopiston tutkimuspohjaisen opetusstrategian ja opetussuunnitelman tavoit-
teiden suuntainen; opetussuunnitelman 2005−2008 yleistavoitteisiin on kir-
joitettu: ”… Koulutus luo edellytykset sille, … että opiskelija on työtään 
laaja-alaisesti tutkiva ja kehittävä asiantuntija, joka suhtautuu joustavasti 
muutokseen ja on valmis itsensä elinikäiseen kehittämiseen” (OPS 2005− 
2008, 2007, 1). Lukuvuonna 2006–2007, kuten yleisdidaktiikan kurssienkin 
kohdalla, t-testin tulos on erittäin merkitsevä (***): humanistit arvioivat 
matemaattis-luonnontieteiden tieteenalojen opiskelijoita korkeammalle tut-
kimuksen opetuksen merkityksen opettajuudelle ja matemaattis-luonnontie-
teellisessä oppiaineryhmässä näkemykset vielä hajaantuvat selvästi. Sama 
toistuu myös lukuvuonna 2007–2008. MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
välinen ero selittynee akateemisen tutkimusperinteen tieteenalakulttuurien 
erilaisuudella, kuten yleisdidaktiikankin kohdalla (ks. Clark 1986, Becher 
1989 ja 1993; Ylijoki 1998).  

Vaikka akateemiseen asiantuntijuuteen kuuluu keskeisenä myös sähköis-
ten viestintätaitojen hallinta informaatioteknologisissa pedagogisissa toimin-
taympäristöissä, aineenopettajan työhön kouluttautuvat arvioivat tieto- ja 
viestintätaitojen opintojen hyödyttävän opettajuutta vain jonkin verran (M≈ 
2,5; MALU M=2,56; HUM M=2,46). Tulos on kriittinen ja selkeä viesti 
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pedagogisen opetussuunnitelman kehittämiseksi yhteensopivammaksi tieto- 
ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta. Ryhmien välisessä keskiarvovertai-
lussa matemaattis-luonnontieteellisen oppiaineryhmän opiskelijat arvioivat 
tieto- ja viestintätaito-opetusalueen relevanssin kaikkina kolmena lukuvuote-
na 2005−2008 hieman korkeammalle kuin humanistit. Tämä näkyy taulukos-
sa 13 myös lukuvuoden 2006−2007 tilastollisena merkitsevyytenä (**). Ilmi-
ötä selittänevät tieteenalakulttuurit ja oppiaineiden toimintakulttuurit; mate-
maattis-luonnontieteellisten aineiden opettajat ovat tottuneet siihen, että ky-
seisten oppiaineiden opettajille informaatioteknologinen toimintaympäristö 
on normaali toimintaympäristö, eli he ovat tottuneet käyttämään tietokoneita, 
ohjelmia ja tietoverkkoja oppiaineeseen kuuluvana − humanistit eivät. 

 Tieto- ja viestintätaitojen relevanssin arviointitulosta tulisi tarkastella 
kriittisesti akateeminen asiantuntijuus -ulottuvuudella, mutta myös muuttu-
van oppimisympäristön lähtökohdista yliopistopedagogisena kysymyksenä. 
Muun muassa Teichlerin (1998) mukaan monipuoliset viestintätaidot ovat 
akateemista asiantuntijuutta (mts. 537). Aineenopettajan pedagogisen opetus-
suunnitelman 2005−2008 yleistavoitteisiin on kirjoitettu: ”… Koulutus luo 
edellytykset sille, … että opiskelija. on vuorovaikutus- ja viestintätaitoinen 
sekä hallitsee tieto- ja viestintätekniikan käytön … ” (OPS 2005−2008, 2007, 
1). Tältä osin tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opinnot eivät toteudu 
yliopiston opetusstrategian ja opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti, 
joten opetusalueena se on kehittämis- ja uudistamiskohde numero yksi. Inno-
vaation yhteensopimattomuuden aste kuuluu koetun perusteella opiskelijan 
kommentissa seuraavasti: ”En edes tiennyt, että tvt-taidot ovat tavoitteina, en 
ole niistä mitään kuullut.” 
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OHJAUSALUEEN SYMBOLINEN YHTEENSOPIVUUS 2005−2008:  

Opiskelijat ovat arvioineet kokemansa perusteella toteutuneen opetussuunni-
telman symbolista yhteensopivuutta myös ohjausalueen relevanssin osuvuu-
tena eli pedagogisen ohjauksen merkitystä ja tärkeyttä professionäkökulmas-
ta. Oheisesta ohjausaluetta koskevasta taulukosta 16 ilmenee, missä määrin 
toteutunut opetussuunnitelma ohjauksen osalta vastaa opiskelijoiden subjek-
tiivisia asiantuntijuusodotuksia.  

Ohjausaluetta kokonaisuutena tarkasteltaessa molemmat ”akateemiset 
heimot” arvioivat pedagogista ohjaustoimintaa ja sen merkitystä symbolisen 
yhteensopivuuden tasolla hyvinkin samansuuntaisesti: opetusharjoittelujen 
keskiarvon perusteella opetusharjoittelun relevanssi koetaan melko suureksi 
(MALU M=4,18; HUM M=4,25), ainedidaktisen tutkimusohjauksen (M≈3; 
MALU M=2,92; HUM M=2,91) relevanssin osuvuus kohtalaiseksi ja portfo-
lio-ohjauksen (reflektio) (M≈2,5; MALU M= 2,45; HUM M=2,61) katsotaan 
tukevan opettajuutta jonkin verran. Väisäsen (2002, 143) sanoin ”perimmil-
tään tässä (= tuloksessa) on myös kyse paljon puhutusta teorian ja käytännön 
välisestä kuilusta”. Väisänen on tutkinut muun muassa opetusharjoittelun 
ohjauksen todellisuutta luokanopettajakoulutuksessa. Ohjausaluetta tarkem-
min kurssikohtaisesti tarkasteltaessa humanistien ja matemaattis-luonnontie-
teellisten opiskelijaryhmien näkemyksissä ilmenee joitakin eroja. 

 Opetusharjoittelun arvioidaan tukevan opettajuuteen kehittymistä melko 
paljon molemmissa opiskelijaryhmissä kaikkina lukuvuosina. Ryhmien arviot 
ovat keskenään samantyyppiset eri lukuvuosina. Perusharjoittelu arvioidaan 
”kaikkein yhteensopivimmaksi”, sitten syventävä harjoittelu ja viimeisenä 
soveltava harjoittelu opetussuunnitelmankauden keskiarvovertailun perusteel-
la (alla oleva vertailu). Edelleen asteikolla 1–5 mitattuna humanistit arvioivat 
matemaattis-luonnontieteiden opiskelijoita hieman korkeammalle opetushar-
joittelun merkityksen kaikkina vuosina, aivan kuten oli laita opetusalueiden-
kin relevanssin arvioinnin kohdalla lukuun ottamatta tvt-opetuskäytön ope-
tusta: 

Perusharjoittelu MALU M=4,28 HUM M=4,45 
syventävä harjoittelu MALU M=4,12 HUM M=4,33 
soveltava harjoittelu MALU M=4,13 HUM M=4,00. 

 
Vaikka taulukon 14 mukaan opetusharjoittelun merkitystä arvioidaankin 
samansuuntaisesti (M≈4), t-testin tulos osoittaa, että opiskelijaryhmien nä-
kemykset opetusharjoittelun yhteensopivuudesta lukuvuosina 2005−2006 ja 
2006−2007 poikkeavat toisistaan: perusharjoittelun kohdalla ero on tilastolli-
sesti merkitsevä (**) ja syventävän harjoittelun kohdalla suuntaa antava (*). 
Soveltavan harjoittelun kohdalla ryhmien näkemys on yhteneväinen (ns).  
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Ainedidaktisen tutkimusopintojen keskeisenä tavoitteena on ”tutkiva 
opettaja” -kompetenssi. Ainedidaktisen tutkimuksen ohjauksen merkitys 
ammatillisen kasvun kannalta arvioidaan molemmissa opiskelijaryhmissä 
kaikkina lukuvuosina samansuuntaisesti: perusopintovaiheen tutkimusorien-
taatio-opinnot (ad4/1) tukevat opettajuutta lähes kohtalaisesti (M≈3); MALU 
M=2,81; HUM M=2,77) ja aineopintotason opinnot kohtalaisesti (MALU 
M=3,00; HUM M=3,04). Kvantitatiivinen tulos viittaa siihen, mikä ilmenee 
selvemmin laadullisen aineiston tuloksia tarkasteltaessa: perusopintovaihees-
sa suhtaudutaan kriittisesti tutkimusopetukseen ja -ohjaukseen, mutta hyvin 
myönteisesti opetusharjoitteluun. Perustelu on noviisin – ”minusta tulee 
opettaja, ei tutkija”. Perusopintojen aikainen kriittisyys tutkimusopetusta 
kohtaan selittyy tieteenalakulttuurimuutoksella siirryttäessä ainelaitosten toi-
mintakulttuureista kasvatustieteen tutkimusalueelle, mutta myös oppimispro-
sessilla. Aineopintovaiheessa tilanne tasoittuu tai voidaan myös sanoa, että se 
muuttuu päinvastaiseksi: tutkimuksen arvostus kasvaa ja opetusharjoittelujen 
vähenee jonkin verran tietämyksen muutosten myötä (esim. Eteläpelto 1997). 
Myös tutkimusopintojen organisoiminen yhtä aikaa opetusharjoittelun kanssa 
kritisoidaan epätarkoituksenmukaiseksi, minkä katsotaan haittaavaan opinto-
ja. Tähän operatiivisen tason problematiikkaan palataan toiminnallisen yh-
teensopivuuden arviointia koskevissa alaluvuissa 6.2 ja 6.3. erikseen. Tutki-
musaineistosta ilmenee myös, että osa opiskelijoista kokee ja tulkitsee perus- 
ja aineopintotason tutkimusopinnot toisistaan irrallisina opintoina ja että 
tutkiva opettaja –ajatteluun oppiminen koetaan epärelevanttina. Koska peda-
gogisten opintojen tutkimusopetuksen ja -ohjauksen tavoitteet ovat opetus-
suunnitelman mukaan strateginen tutkiva opettaja, opintojen uudelleen orga-
nisointi linjakkaan opetuksen teorian periaatteiden mukaan parantaisi oppi-
misympäristöä tältä osin (Jonassen 1996; Ramsden 2007; Entwhistle 2007). 
Näillä perustein aineistoa tulkiten tutkimusopetuksen ja -ohjauksen kehittä-
minen on opetussuunnitelman toinen kehittämiskohde.  

Taulukon 14 mukaan kummankin tieteenalaryhmän opiskelijat arvioivat 
portfolio-ohjauksen (reflektio) tukevan opettajuuteen kasvua jonkin verran 
(M≈2,5; MALU M=2,45; HUM M=2,61). Opetussuunnitelmakauden tarkas-
telussa merkitys vähenee ensimmäisestä lukuvuodesta toiseen ja kolmanteen 
siirryttäessä tasaisesti. Vaikka erot ovat lukuina pienet, suunta tulee selväksi 
– vuosi vuodelta suhtaudutaan kriittisemmin portfolio-ohjaukseen. Tutki-
muksen kvalitatiivisessa aineistossa kritisoidaan suoraan portfolion relevans-
sia ja siihen liittyvää ohjaustoimintaa. Lukuvuonna 2005−2006 tieteenala-
ryhmät (MALU, HUM) arvioivat eri tavoin portfolion merkitystä, joten tulos 
on tilastollisesti merkitsevä (**). Johtopäätös on, että portfolion funktio ja 
merkitys reflektion välineenä, ovat jääneet opiskelijoille epäselväksi, joten 
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aineistoa tulkiten reflektion ohjaus on opetussuunnitelman kolmas kehittä-
misalue. 
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6.2 Toteutuneen opetussuunnitelman 2005–2008 
toiminnallinen yhteensopivuus  

 
Tässä tulosluvussa tarkastellaan toteutuneen Opettajan pedagogiset opinnot -
opetussuunnitelman 2005–2008 toiminnallista yhteensopivuutta opettajuu-
teen kehittymisen kannalta. Kyse on pedagogisten opintojen operatiivisen 
tason, opiskelu- ja oppimisympäristön laadun arvioinnista, jota on mitattu 
opetuksen kvaliteetin osuvuutena opetusalueittain. Innovaatioteorian mukai-
sesti toiminnallisella yhteensopivuudella (compatibility of operational envi-
ronment) tarkoitetaan toteutuneen opetuksen ja ohjauksen toimintojen kvali-
teetin osuvuutta eli pedagogisen ja didaktisen toiminnan laadullista osuvuut-
ta: selkeyttä, sujuvuutta ja riittävyyttä. Tulostarkastelun kohteena on tutki-
muksen kvantitatiivinen aineisto. Tulokset esitetään lukuvuosittain tilastotau-
lukoina ja niiden yhteenvetotaulukoina. Tulosten selittämisessä ja tulkinnassa 
käytetään myös laadullisen aineiston esimerkkejä tilastotiedon avaamiseksi ja 
syventämiseksi. 

Laajasta kvalitatiivisesta aineistosta (571 excel-sivua, 8672 quotations) 
poimitut opiskelijoiden kannanotot, jotka avaavat ja syventävät kvantitatiivis-
ta tulosta, kohdistuvat opetuksen 1) rakenteeseen, 2) sisältöön, 3) organisoin-
tiin sekä 4) menetelmiin ja käytänteisiin sekä ohjauksen 1) ohjausympäris-
töön yleensä ja ohjaussuhteeseen. Aineistoesimerkkien valinnassa on nouda-
tettu periaatetta, että ne edustavat useasti toistuvaa näkemystä pedagogisten 
opintojen toiminnallisesta yhteensopivuudesta (compatability) tai ei yhteen-
sopivuudesta (incompatible) kvaliteetin osuvuuden kannalta tai että yksittäi-
nen kannanotto on relevantti ja realistinen pedagogista opetussuunnitelmaa 
innovoiva ehdotus. Toiminnallinen yhteensopivuus tarkoittaa tässä pedagogi-
sen ja didaktisen toiminnan ytimen, opetuksen ja ohjauksen kvalitatiivista 
osuvuutta: laadullista selkeyttä, sujuvuutta ja riittävyyttä ammatillisen kasvun 
kannalta. Opiskelijat siis peilaavat opetussuunnitelmaympäristön laadullista 
selkeyttä ja sujuvuutta suhteessa omiin opiskelu- ja oppimisvalmiuksiinsa. 
Esimerkeissä kuuluu opiskelijoiden positiivinen, kriittinen ja kehittävä re-
innovointi niin, että 1) opetus ja ohjaus ovat kvaliteetiltaan osuvaa opettajuu-
teen oppimisen kannalta, 2) opetus ja ohjaus eivät ole kvaliteetiltaan osuvaa 
opettajuuteen oppimisen kannalta tai että 3) opetusta ja ohjausta on innovoi-
tava kvaliteetin osumisen parantamiseksi.  

 
6.2.1 Opetusalueen kvaliteetin osuvuus 2005–2006 

Opetuksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointituloksia, 
jotka koskevat opetuksen kvaliteettia. Opiskelijat ovat arvioineet toteutuneen 
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opetussuunnitelmaympäristön 2005–2006 opetusalueiden laatua pedagogisten 
opintojen rakenteen, sisällön, organisoinnin ja menetelmien näkökulmasta. 
Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän opiskelijat 
(MALU, HUM) ovat arvioineet toteutuneen opetussuunnitelmana 2005–2006 
opetuksen kvaliteetin osuvuutta opettajuuteen oppimisen kannalta seuraavas-
ti: 

 
Taulukko 15. Opetuksen kvaliteetti 2005−2006 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OPETUS MALU N=160–167 HUM N=380–384 
 n M S.D. n M S.D. t 
Rakenne  
ops kok 160 2,95 0,94 380 3,16 0,93 -2,41* 
Sisältö  
sis etenem 163 2,96 0,64 381 2,70 0,78 3,65*** 
sis päällekk 166 2,81 1,05 386 2,78 1,07 0,34 ns 
 kuormittav 163 3,96 0,84 381 3,87 0,91 1,14 ns 
Organisointi  
aikat eten 163 2,56 0,81 380 2,16 0,84 5,08*** 
oppim saat 161 2,77 1,07 380 2,48 1,03 2,92** 
tiedott kurss 165 1,95 0,87 384 2,18 0,93 -2,82** 
Menetelmät  
asiantunt 167 3,71 0,85 384 3,85 0,82 -1,89 ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 15 mukaan opetuksen rakennetta molemmat tieteenalaryhmät 
(MALU, HUM) arvioivat samansuuntaisesti: kirjoitettu opetussuunnitelma 
arvioidaan keskimäärin selkeäksi kokonaisuudeksi (M≈3), joka tukee opiske-
lua ja opettajuuteen oppimista kohtalaisesti. Ryhmien arvioinneissa on ha-
vaittavissa suuntaa antava merkitsevyysero (t=-2,43*); yleisesti ottaen huma-
nistit ovat hieman tyytyväisempiä opetussuunnitelmaan kokonaisuutena ma-
temaattis-luonnontieteiden opettajaopiskelijoihin verrattuna.  

Opetuksen sisällöllisen sujuvuuden arviointi käsittää opintojen etenemi-
sen, päällekkäisyyden ja kuormittavuuden arviointia. Opintojen sisällöllinen 
eteneminen on molempien tieteenalaryhmien mukaan nopeatahtista (M=2,83) 
ja opinnoissa on sisällöllisiä päällekkäisyyksiä keskimäärin paljon (M=2,80). 
Humanistit kritisoivat enemmän opintojen sisällöllistä etenemisnopeutta ver-
rattuna matemaattis-luonnontieteellisen ryhmän opiskelijoihin, mikä ilmenee 
tilastollisesti erittäin merkitsevänä erona (t=3,65***). Opintojen sisällöllistä 
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kuormittavuutta kritisoidaan kummassakin tieteenalaryhmässä samansuuntai-
sesti: oma työpanos on koettu liian suureksi suhteessa opintopistemäärään 
(M≈4), minkä arvellaan haittaavan opiskelun sujuvuutta ja yleensäkin oppi-
mista jonkin verran. 

Opetuksen organisoinnin arvioinnissa on pitänyt arvioida opintojen aika-
taulutuksen toimivuutta, oppimateriaalien saatavuutta ja kursseihin liittyviä 
käytännön järjestelyjä ja niistä tiedottamista. Molemmat ryhmät arvioivat 
opintojen aikataulutetun opiskelutahdin nopeaksi (M=2,36), minkä myös 
katsotaan haittaavan opiskelua ja oppimista jonkin verran. Humanistit kriti-
soivat matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoita enemmän 
aikataulutuksen kireyttä, mikä näkyy tilastollisesti erittäin merkitsevänä tu-
loksena (t=5,08***). HUM-opiskelijat arvioivat oppimateriaalin saatavuuden 
jonkin verran huonoksi (M=2,48), MALU-opiskelijat taas lähes kohtalaiseksi 
(M=2,77), mikä ilmenee tilastollisena merkitsevyytenä (t=2,92**). Tiedotta-
minen on osa strategista ohjausta ja sosiaalisen yhteisön vuorovaikutusta, 
jolla on merkittävä rooli yksilön ja yhteisön innovaation omaksumisproses-
sissa; se voi vaikuttaa niin yksilö- kuin yhteisötasollakin innovaation hyväk-
symiseen tai hylkäämiseen (Rogers 2003). Opiskelijoiden palautteiden mu-
kaan kursseista tiedottaminen ei suju toivotulla tavalla ja on riittämätöntä; 
MALU-ryhmä arvioi kursseja koskevan tiedottamisen jonkin verran huonoksi 
(M=1,95, S.D.=0,87), samoin HUM-ryhmä (M=2,18; S.D. 0,93); ryhmien 
näkemyksissä on havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero (t=-2,82**). Teh-
tävänä oli arvioida myös soveltavan kasvatustieteen laitoksen opetuksen 
asiantuntevuutta yleisesti, mikä käytännössä on tarkoittanut opettajien ope-
tusmenetelmien ja -käytänteiden laadullisen osuvuuden ja opetuksen suju-
vuuden arviointia koetun perusteella. Molemmat tieteenalaryhmät arvioivat 
opetuksen asiantuntevuuden samansuuntaisesti suureksi (M=3,77, S.D.= 
0,84), mikä tukee opiskelua ja opettajuuteen oppimista toiminnan tasolla hy-
vin.  

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan kirjoitettu opetussuunnitelma toteutuneena pedago-
gisena ja didaktisena toimintana on kvaliteetiltaan kohtalaisen yhteensopiva 
opiskelu- ja oppimisympäristönä; opetuksen asiantuntevuus on hyvin yhteen-
sopivaa eli tukee eri valmiuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista hyvin; 
opetuksen sisällöllisen sujuvuuden taso ja opetuksen käytännön organisointi 
ovat kvaliteetiltaan jonkin verran huonotasoisia eivätkä näin ollen tue riittä-
västi eri valmiuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista. Lisäksi tuloksessa 
kiinnittää huomiota erityisesti se, että tieteenalaryhmien näkemykset opetuk-
sen selkeydestä ja sujuvuudesta rakenne-, sisältö- ja organisointialueilla 
eroavat toisistaan viidessä kohdin tilastollisesti merkitsevästi; yleisesti ottaen 
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humanistit kritisoivat opetuksen sisältö- ja organisointikäytäntöjä ja mate-
maattis-luonnontieteiden opettajaopiskelijat tiedottamista riittämättömänä ja 
epäselvänä. Tulos viittaa tieteenalojen toimintakulttuurisiin eroihin, mikä pi-
täisi tiedostaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Innovaation laadulliset ominaisuudet (percieved attributes of innovation) 
ja muutosagentit (change agents) tiedon linkittäjinä – tässä tapauksessa opet-
tajat – vaikuttavat siis yksilön, mutta myös yhteisön innovaation omaksumi-
seen, hyväksymiseen tai hylkäämiseen (Rogers 2003, 221). Niinpä kvalitatii-
vinen aineisto tarjoaakin mahdollisuuden katsoa tilastotietoa syvemmälle, 
miten aineenopettajaopiskelijat 2005−2006 sekä yksilöinä että sosiaaliseen 
toimintaan osallistuvina yhteisön jäseninä ovat todellisuudessa kokeneet 
opetuksen toiminnallisesti yhteensopivaksi tai ei yhteensopivaksi peilaamalla 
opetussuunnitelmaympäristön kvaliteettia suhteessa omiin opiskelu- ja oppi-
misvalmiuksiinsa. Seuraavassa aineistokatsauksessa tilastotulosta avataan 
lukijalle muutamin kvalitatiivisessa aineistossa toistuvin muutosehdotuksin ja 
lopun aineistoesimerkkikoosteella. Opetussuunnitelman re-innovoinnin funk-
tiohan on lisätä pedagogisten opintojen selkeyttä ja sujuvuutta; seuraavat 
kvalitatiivisen aineiston esimerkit sisältävät positiivisia (+), kriittisiä (−) ja 
innovoivia arviointeja opintojen rakenteesta, sisällöstä, organisoinnista ja 
menetelmistä opetusympäristön laadun parantamiseksi:  

Molemmista tieteenalaryhmistä ”kehotettiin” muuttamaan opetussuunni-
telman rakennetta kolmessa kohdin. Ensimmäinen muutosehdotus koski 
ainedidaktiikan 1. ja 2. kurssin ”luonnotonta erillisyyttä”, minkä opiskelijat 
kokivat haittaavan opetuksen rytmitystä: ”Kurssi olisi sopinut mielestäni 
paremmin 1. periodiin (2-periodi harjoittelun takia todella työläs). Tehtävien 
suunnittelu pienryhmissä tuntui todella turhalta, koska omat harjoitustunnit 
olivat tulossa. Ad2:n olisi voinut hyvin tehdä periodissa 1, sillä nyt (pe-
risodissa 2) se tuntui "ylimääräiseltä" kun perusharjoittelu oli pääasia. Itselle-
ni jäi se tuntu, että syksyn nopeassa etenemistahdissa AD1 ja AD2 muodosti-
vat jatkumon, eikä varsinkaan pienryhmissä tuntunut siltä, että kurssikohtai-
sissa tavoitteissa kuvattuja suuria ja selviä sisällön vaihtumisia olisi tapahtu-
nut. Poistakaa koko kokonaisuus! (=AD 2). Kurssi poistettiin erillisenä.42 

Toinen kohta, johon opiskelijat toivoivat parannusta, koski erityispedago-
giikan opintoja; opintomäärän riittämättömyyttä perusteltiin ammatillisen 
kompetenssin kannalta: ”Erityispedagogiikka on jokaisen opettajan arkea. 
Tämä kurssi ei anna välineitä oikeiden tilanteiden käsittelyyn. Enemmän 
aikaa tälle, koska tämä on TÄRKEÄÄ TYÖSSÄMME.” ja ” Hyvä kurssi, 

                                                             
 

42 AD1 ja AD2 sulautettiin AD1:ksi lukuvuosien 2005–06 ja 2006–07 re-innovoinnin perus-
teella. Muutos sujuvoitti perusopintoja, mikä on ilmennyt eri toimijoiden tyytyväisyytenä. 
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tätä voisi laajentaa ja painottaa hieman enemmän esim. ainedidan kustannuk-
sella.” Erityispedagogiikan opetusta ei ole lisätty, vaan tuntimäärät ovat säi-
lyneet ennallaan. 

Kolmantena kohtana opiskelijapalautteiden perusteella pedagogisten 
opintojen pahin rakenteellinen ongelmakohta on ollut molempien tieteenala-
ryhmien (MALU, HUM) mukaan tutkimusopintojen sijoittaminen opetushar-
joittelun ja aine- tai yleisdidaktisten opintojen kanssa samanaikaiseksi. Sillä 
on ollut negatiivinen kumulatiivinen vaikutus myös pedagogisten opintojen 
sisällön ja organisoinnin kvaliteettiin. Opiskelija kiteyttää tämän kvalitatiivi-
sessa aineistossa yleisesti esille tulevan opiskelua ja oppimista koskevan 
ongelman näin: ”Kohtuutonta vaatia tutk. menetelmiin keskittymistä ja tunti-
suunnitelman tekoa, samoin väitöskirjan esittelyä ja erittäin työlästä tenttiä. 
Ryhmätapaamiset ja luennot veivät iltoja. Päivät menivät usein koulussa, illat 
ryhmissä, luennoilla tai koulunpidollisissa tapahtumissa. Yöt opiskelussa ja 
tuntien suunnittelussa. Kirjastosuunnistus oli turha! Tähän mennessä on suo-
ritettu jo niin paljon, että tiedetään tai osataan ottaa asioista selvää. Ad 2 ja 
perusharjoittelu ovat vieneet niin paljon työtä, että en ole vielä jaksanut kes-
kittyä tutkimukseen ja menetelmiin. On raskasta ajatella viettävänsä joululo-
man tutkimussuunnitelmaa tehden... . Eniten kurssissa häiritsi ajankohta. 
Tuntui turhalta tulla luennoille iltamyöhään kun vielä tärkeä perusharjoittelu 
on käynnissä. Kurssi olisi voinut olla jo alkusyksyllä.” Kyseinen ongelma 
nousi esille opetussuunnitelmakauden 2005−2008 muinakin lukuvuosina, 
minkä seurauksena pedagogisten opintojen rakennetta muutettiin opiskelijoi-
den ehdottamalla tavalla: tutkimusopetus alkaa opintojen alkaessa ja jakaan-
tuu tasaisesti läpi lukuvuoden.43  

Lisäksi molemmista tieteenalaryhmistä parantavina uudistamistoimenpi-
teinä toistuvasti ehdotettiin opetuksen sisällön fokusoimista aineenopettajan 
kompetenssiin, koska ”tuntui sitä paitsi, ettei sitä, että olemme aineenopetta-
jia, huomioitu, vaan saimme samat luennot kuin luokanopet ja että ”voisi 
lukea sellaisia teoksia kotitenttiin että ne liittyvät työhön aineenopettajana (ei 
ala-astejuttuja)”. Molemmat tieteenalaryhmät toivoivat myös opetuksen or-
ganisointiin ja menetelmiin toistuvasti ”enemmän pienryhmiä, vähemmän 
luentoja ja kirjoja”, mutta aikataulun ja kuormituksen suhteen ehdollisesti – 
”ryhmät olivat aivan turhat ja hyödyttömät, varsinkin kun ne oli iltaisin pe-
rusharjoittelun aikana ja kaikki opiskelijat olivat aivan kuolleita”; edelleen 
”mielestäni pienryhmät olivat tärkeitä, sillä niissä pohdittiin aiheita yhdessä”. 
Opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota myös tiedon sirpaleisuuteen ja integ-

                                                             
 

43 Opetussuunnitelman rakenne muutettiin re-innovointiehdotuksen mukaisesti seuraavaan 
OPSiin 2009–11. 
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roimattomuuteen: ”Luennot ja ryhmät täydentämään enemmän toisiaan! 
Pienryhmien välille voisi ehkä muodostaa jonkinlaista yhteneväisyyttä – eri 
opettajien johdolla tehtiin aivan eri asioita.” Tämä realistinen, opetusta integ-
roiva ehdotus, samoin aiemmat muutkin ja edelleen alla olevat tieteenala-
ryhmien opetuksen kvaliteetin osuvuutta mittaavat kannanotot korostavat 
linjakkaan opetuksen ja mielekkään oppimisen vaadetta (vrt. Jonassen 1995; 
Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003; Rogers 2003). 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen kvaliteetista (osuvuus, sujuvuus) lukuvuonna 2005−2006 
Toteutuneen 
OPSin 
sujuvuus ja 
osuvuus 

Humanistisesti orientoituneet 
opiskelijat 

Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

+   
Rakenne - - 
Sisältö HUM P 1: AD1 hum s 2005  

Yleisdidaktiikan luennot ja kirja on 
hyvä johdanto. (viittaus OPSin 
sisältöön) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005  
Tuntisuunnitelman teko ohjattuna 
hyvä juttu. (viittaus OPSin sisäl-
töön) 
 
HUM P19: AD3 hum k 2006  
Tärkeintä olivat: POPS:iin ja 
LOPS:iin tutustuminen (viittaus 
OPSin sisältöön) 
 
HUM P1: AD1 hum s 2005 
Käsitteli juuri sellaisia yhteiskunnal-
lisia asioita ja sidoksia, joista olin 
kaivannut tietoa. (viittaus OPSin 
sisältöön) 
 

P10: AD1 luonn s 2005 
Erittäin kiinnostavia olivat yleisdi-
daktiikan luennot ja kirja (en ollut 
pohtinut oppimiskäsityksiä ym.  
lainkaan) (viittaus OPSin sisältöön) 
  
P11: AD2 luonn s 2005 
Kirjaa ei ollut, materiaali koostu 
itse kerätyistä materiaaleista. Ma-
tematiikan osuus oli pienryhmien 
osalta erittäin hyvin suunniteltu ja 
aihe oli erittäin tärkeä ja hyvä. 
Kurssisuunnitelmien teko oli hyö-
dyllistä. (viittaus OPSin sisältöön) 
 
P13: Erped luonn s 2005 
Pienryhmät hyviä, paljon käytännön 
esimerkkejä "erilaisten" oppilaiden 
kohtaamisesta. (viittaus OPSin 
sisältöön) 

Organisointi HUM P19: AD3 hum k 2006 
Uudenlaiset opetusideat (verkko, 
kuvat opetuksessa, vierailut) kiin-
nostavia ja kannustavia. Samoin 
arviointiin perehtyminen -> paras 
AD-kurssi selkeästi! (viittaus orga-
nisointiin) 
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005  
Mielestäni pienryhmät olivat tärkei-
tä, sillä niissä pohdittiin aiheita 

P10: AD1 luonn s 2005 
Fysiikan pienryhmäopetus ok. 
(viittaus organisointiin) 
 
P13: Erped luonn s 2005 
Harjoitukset olivat  
hyviä. (viittaus organisointiin) 
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yhdessä. (viittaus organisointiin) 
 
P 6: kehpsyk hum s 2005 
Kaikkein parhaimpia ja hyödyllisim-
piä kursseja pedagogisten opintojeni 
aikana. Konkretisoitua, asioita 
esitettiin ja lähestyttiin havainnollis-
tavasti esimerkkien kautta sekä 
opettajien, oppilaiden että vanhem-
pien kannalta. Teoriaa ja käytäntöä 
sopivasti . (viittaus organisointiin)  

Menetelmä HUM P 4: Erped hum s 2005  
Oikeastaan oli ihan hyvä, että saatiin 
itse laatia HOJKS kurssilla. (viittaus 
opetusmenetelmään) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005.txt  
Erilaisten tehtävätyyppien läpikäynti 
oli antoisaa. Mitä käytännönlähei-
sempää, sen parempaa. Ad 2 -
luennot toivat itse opettamiseen 
liittyvää tietoa, hyvä! Pienryhmässä-
kin olisi mielekkäämpää liikkua 
hieman konkreettisemmalla tasolla. 
Sosiokonstruktiivisesta oppi-
mis/opiskelu/ opetuskäsityksestä 
huolimatta jatkuva ryhmäkeskustelu 
ei tunnu aina järkevältä. Joitain 
asioita opettaja voisi "opettaa" 
jakamalla omaamaansa tietoa, josta 
sitten voisi vaikkapa keskustella 
ryhmissä. (viittaus menetelmään) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005 
Opetusmenetelmiä käytiin monipuo-
lisesti läpi opiskelijoiden kautta. 
Tärkeää, että pääsi itse kokeilemaan. 
Menetelmiä oppi myös analysoi-
maan (ehkä liiankin pitkälle, kun 
arvioida piti kolmeen kertaan - 
esittäjät, suullisesti ja kirjallisesti) 
(viittaus menetelmään) 

MALU P10: AD1 luonn s 2005  
Erittäin kiinnostavia olivat yleisdi-
daktiikan luennot ja kirja (en ollut 
pohtinut oppimiskäsityksiä ym. 
lainkaan) sekä maantiedon ryhmät 
(paljon käytännön pohdintaa). 
Biologian ad 1 oli kokonaisuutena 
hajanainen. Yleisdidaktiikan luento-
ja oli tosi vähän. (viittaus mene-
telmään) 
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005 
AD1 ja AD2 opintojen parasta antia 
perusharjoittelun lisäksi ... erin-
omainen opettaja. Filosofian didak-
tiikka ja didaktinen filosofia yhdis-
tyivät hedelmällisellä tavalla. 
Ainedidaktiikka ok. Toisinaan 
tuntuu, että teoriapitoisista aineista 
olisi saanut enemmän irti, jos 
filosofian opetusharjoittelua olisi 
ollut enemmän takana. Tämä oli 
onnistunein kokonaisuus. Pieni 
miinus kirjallisuudesta, jota tuntui 
olevan vain siksi, että sitä pitää olla. 
Mieluummin kirjallisuutta vähem-
män ja syvällisempi paneutuminen 
siihen. (viittaus menetelmään) 
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005  
Hyvää oli opetustilanteiden "simu-
lointi".(viittaus menetelmään) 

−    
Rakenne HUM P 3: AD4 osa1 hum s 2005 

... perusharjoittelun aikana on koh-
tuutonta vaatia tutk. menetelmiin 
keskittymistä ja tuntisuunnitelman 
tekoa, samoin väitöskirjan esittelyä 
ja erittäin työlästä tenttiä. Ryhmäta-
paamiset ja luennot veivät iltoja. 
päivät menivät usein koulussa, illat 

MALU P11: AD2 luonn s 2005  
Tavoitteet on mielestäni kirjoitettu 
(= opsiin) niin ettei niistä oikein 
hahmota miten ne on toiminut. 
(viittaus rakenteeseen) 
 
P12: AD4 osa 1 luonn s 2005 
Ei saisi olla samaan aikaan pe-
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ryhmissä, luennoilla tai  
koulunpidollisissa tapahtumissa. Yöt 
opiskelussa ja tuntien suunnittelussa. 
Kirjastosuunnistus oli turha! Tähän 
mennessä on suoritettu jo niin pal-
jon, että tiedetään tai osataan  
ottaa asioista selvää. Ad 2 ja pe-
rusharjoittelu ovat vieneet niin 
paljon työtä, että en ole vielä jaksa-
nut keskittyä tutkimukseen ja mene-
telmiin. On raskasta ajatella viettä-
vänsä joululoman tutkimussuunni-
telmaa tehden... . Eniten kurssissa 
häiritsi ajankohta. Tuntui turhalta 
tulla luennoille iltamyöhään kun 
vielä tärkeä  
perusharjoittelu on käynnissä. Kurssi 
olisi voinut olla jo alkusyksyllä. 
(viittaus rakenteeseen, joka vai-
kuttaa organisointiin ja sisältöön) 
 
HUM P19: AD3 hum k 2006  
Kurssin suorittamisen jälkeen ei voi 
vaihtaa opintoviikkomäärää, mitä 
siis tapahtui nyt. Opsissa luki 4 ov ja 
kurssista tuli 2,5 ov! (viittaus ra-
kenteeseen) 

rusharjoittelun kanssaTutkielman 
teko tärkeää ja hyvä asia, mutta 
aikataulu huono. Harjoittelu vie 
kaiken ajan ja energian, ei ole aikaa 
luovalle ajattelulle, mitä tutkimuk-
sen suunnittelu ja pohdinta vaatisi-
vat,  
voisiko tämän aloittaa jo 1. pe-
riodissa..? (viittaus rakenteeseen, 
joka vaikuttaa organisointiin ja 
sisältöön) 
 
 

Sisältö P 9: portf hum s 2005 
Kaiken muun ohella ei ehtinyt 
todellakaan tehdä, lisäksi omia 
kokemuksia reflektoidaan muutenkin 
todella paljon auskujen kesken, 
portfolio lähinnä riippakivi ja kont-
rolliväline, ei tuonut mitään muuta 
lisää kuin työmäärän. (viittaus 
sisältöön) 

MALU P10: AD1 luonn s 2005  
OPSissa mainittu: saa valmiuksia 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. 
En tunnistanut tuon ja kurssin 
välillä mitään yhteyttä. (viittaus 
sisältöön) 
 
P13: Erped luonn s 2005  
Tuntui sitä paitsi, ettei sitä, että 
olemme aineenopettajia, huomioitu, 
vaan saimme samat luennot kuin 
luokanopet. (viittaus sisältöön) 

Organisointi HUM P 1: AD1 hum s 2005 
Ad 1 kurssilla piti käsitellä mm. 
tekstitaitoja, mutta minä muiden 
muassa en tiedä, mitä ne ovat. Opet-
taja tarvitsee käytännön taitoja, ei 
muka-teoreettista löpinää. Ad 1 -
kurssilla olisi voinut käsitellä jo 
tuntisuunnitelman tekoa sekä OPS:in 
muokkaamista tuntisuunnitelmaksi, 
olisi ollut konkreettista hyötyä. 
Ainedidaktiikan luennoilla olisi 
kaivannut tiivistä ja selkeää tietopa-
kettia. Nyt homma leveni keskuste-

MALU P11: AD2 luonn s 2005  
Täytyy myöntää että kurssin luen-
not menivät ohi sillä ne oli pakattu 
kahteen päivään enkä päässyt 
kumpanakaan. Tuollaiset maratoni-
teholuennot eivät mielestäni toimi 
muutenkaan: Liikaa asiaa, keskit-
tymiskyky ei riitä 6 tunniksi put-
keen. (viittaus organisointiin) 
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luun joka ei palvellut ke-
tään.Tuntisuunnitelmia olisi voitu 
alkaa suunnitella jo tuolloin (harjoi-
tella niiden tekemistä). Tehtävänan-
not olivat hieman epäselviä. Tentti-
mahdollisuus: on älytöntä, ettei 
ApuMatissa ollut ad 1-4 tietoja heti 
alkusyksystä ja ettei kirjatenttejä saa 
tehdä etukäteen vaan aina vain 
meneillään olevassa moduulissa -> 
kiire, pula tenttikirjoista. (viittaus 
organisointiin) 
 
HUMP 2: AD2 hum s 2005  
Kurssi ja erityisesti luennot tuntuivat 
hyvin hajanaisilta ja epämääräisiltä. 
(viittaus organisointiin) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005  
Luennoilla oli liikaa asiaa ja liian 
pinnallista käsittelyä. Ryhmät olivat 
aivan turhat ja hyödyttömät, varsin-
kin kun ne oli iltaisin perusharjoitte-
lun aikana ja kaikki opiskelijat olivat 
aivan kuolleita. (viittaus organi-
sointiin) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005 
Työtavat (eli opetusmenetelmät) 
esiteltiin hyvin ja kattavasti opiskeli-
joiden toimesta. Muuten samat 
huonot puolet kuin ad4-kurssilla - 
aikataulut, deadlinet, kurssivaati-
mukset heittelivät sinne tänne ja 
vetäjä ei vaikuttanut järin motivoitu-
neelta. Edes opettajan tulisi olla 
selvillä, mitä on tarkoitus tehdä; mitä 
on tehty viime tunnilla, mitä monis-
teita on saatu jne. (viittaus organi-
sointiin) 

Menetelmä HUM P 1: AD1 hum s 2005  
Luennoilla en saanut juurikaan uutta 
tietoa. Monet asiat olivat yleisluon-
toisia ja melko tuttuja. Kurssilla 
käsiteltiin liikaa itsestäänselvyyksiä, 
ei huomioitu opiskelijoiden lähtöta-
soa. Lisäksi luennot eivät olleet 
valmisteltu niiden periaatteiden 
pohjalta (= opetussuunnitelman 
tavoitteet), joita luennoilla opiskel-
tiin. Enemmän pienryhmiä, vähem-
män luentoja ja kirjoja. (viittaus 

MALU P10: AD1 luonn s 2005  
... luennot korvattiin (ainedidaktii-
kan luennot) opiskelijoiden tekemil-
lä tehtävillä ... ympäristössä, mistä 
ei opiskelijalle jäänyt käteen yhtään 
mitään. (viittaus menetelmään) 
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menetelmään) 
 
HUM P 4: ... hum s 2005 
Vaihtakaa luennoitsija johonkin 
sellaiseen ihmiseen, joka osaa luen-
noida, lukea, puhua ja on vielä  
jopa kiinnostunut puhumastaan 
asiasta! (viittaus menetelmään) 

Kehittämis- 
ehdotus 

  

Rakenne HUM P 2: AD2 hum s 2005  
Kurssi olisi sopinut mielestäni 
paremmin 1. periodiin (2-periodi 
harjoittelun takia todella työläs). 
Tehtävien suunnittelu pienryhmissä 
tuntui todella turhalta, koska omat 
harjoitustunnit olivat tulossa. Ad2:n 
olisi voinut hyvin tehdä periodissa 1, 
sillä nyt (perisodissa 2) se tuntui 
"ylimääräiseltä" kun perusharjoittelu 
oli pääasia. Itselleni jäi se tuntu, että 
syksyn nopeassa etenemistahdissa 
AD1 ja AD2 muodostivat jatkumon, 
eikä varsinkaan pienryhmissä tuntu-
nut siltä, että kurssikohtaisissa 
tavoitteissa kuvattuja suuria ja selviä 
sisällön vaihtumisia olisi tapahtunut. 
Poistakaa koko kokonaisuus!(=AD 
2)(viittaus rakenteeseen). 
 
HUM P 4: Erped hum s 2005 
Erityispedagogiikka on jokaisen 
opettajan arkea. Tämä kurssi ei anna 
välineitä oikeiden tilanteiden  
käsittelyyn. Enemmän aikaa tälle, 
koska tämä on TÄRKEÄÄ TYÖS-
SÄMME. (viittaus rakenteeseen) 

MALU P13: Erped luonn s 2005  
Hyvä kurssi, tätä voisi laajentaa ja 
painottaa hieman enemmän esim. 
ainedidan kustannuksella. (viittaus 
rakenteeseen) 
 
MALU P26: AD3 luonn k 2006  
Tavoitteiden mukaan opiskelija saa 
valmiuksia monipuoliseen TVT:n 
käyttöön opetuksessa ja monimuo-
tokoulutuksessa. Olisin halunnut 
saada näitä valmiuksia ja muilta 
opiskelijoilta kyselemällä opinkin 
jotain. Huomasin, etten ollut edes 
kaikkein "huonoimpia" TVT:n 
käytössä. Olisin kuitenkin kaivan-
nut tältä koulutukselta enemmän 
juuri TVT:n osalta. Eikö voisi olla 
vapaaehtoinen TVT:n kurssi opiske-
lijoille? Sen voisi suunnitella kurs-
sia tarvitsevien kanssa yhdessä, 
kurssin alkaessa. (viittaus raken-
teeseen) 
 
 
 
 
 

Sisältö HUM P19: AD3 hum k 2006  
Monikulttuurisuutta aineenopettajille 
lisää! (viittaus sisältöön) 
 
HUM P 4: Erped hum s 2005  
Olisin kaivannut enemmän neuvo-
ja/todellisia tilanteita, mitä keinoja 
opettajalla on luokkatilanteessa, jos 
luokassa on erityisoppilas. (viittaus 
sisältöön) 
 
HUM P 6: kehpsyk hum s 2005  
Vuorovaikutustaitojen opettamista 
ehdottomasti enemmän. Myös 

MALU P13: Erped luonn s 2005  
Eksaktimpaa tietoa esim. käy-
töshäiriöistä, huumeongelmista 
yms. Tutkimustiedon esittelyä jne. 
Nyt  
luennoitsijat puhuivat pinnallisesti 
omista kokemuksistaan (luento & 
pienryhmät). Ryhmätentti oli ki-
va/erilainen kokemus. Luentokalvot 
tulivat ihan myöhässä nettiin. 
(viittaus sisältöön) 
 
MALU P15: kehpsyka luonn s 2005 
Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen 
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opettajanhuoneen sisällä tapahtuvaa 
vuorovaikutusta voisi tuoda esille. 
(viittaus sisältöön) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005  
Voisi lukea sellaisia teoksia kotitent-
tiin että ne liittyvät työhön aineen-
opettajana (ei ala-astejuttuja). (viit-
taus sisältöön) 
 
HUM P 4: Erped hum s 2005 
Erityispedagogiikka on jokaisen 
opettajan arkea. Tämä kurssi ei anna 
välineitä oikeiden tilanteiden käsitte-
lyyn. Enemmän aikaa tälle, koska 
tämä on TÄRKEÄÄ TYÖSSÄM-
ME. Ei käytöshäiriöiden luettelemis-
ta vaan enemmän käytännön tilan-
teiden pohdintaa – kiitos. (viittaus 
sisältöön) 

sytyttäjinä -teos pakolliseksi suori-
tusvaatimukseksi! Erinomainen ja 
näkemyksiä avartava teos. Lisää 
”oikeita” esimerkkejä. (viittaus 
sisältöön) 
 
MALU P26: AD3 luonn k 2006  
Koska ainedidaktiikka kuului 
olennaisena osana arviointi, olisi 
voinut olla konkreettisesti esim. 
koetehtävien laadintaa ja siihen 
liittyvää arviointia (pisteytystä). 
Enemmän käytännön esimerkkejä 
esim. eri oppimistavoista. Arviointi 
syvemmin ja konkreettisesti. (viit-
taus sisältöön) 
 
 

Organisointi HUM P 2: AD2 hum s 2005  
Tätä kurssia ei pitäisi järjestää 
päällekkäin harjoittelun kanssa, 
kuten ei AD4:kaan. Harjoittelu voisi 
olla vähän lyhyempi ja luennot + 
ryhmät ennen tai jälkeen harjoitte-
lun. (viittaus organisointiin) 
 
HUM P 6: kehpsyk hum s 2005  
Korvaavuudet kuntoon psykan 
laitoksen kanssa! (viittaus organi-
sointiin) 
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005  
Luennot ja ryhmät täydentämään 
enemmän toisiaan! Pienryhmien 
välille voisi ehkä muodostaa jonkin-
laista yhteneväisyyttä - eri opettajien 
johdolla tehtiin aivan eri asioita. 
(viittaus organisointiin) 
 
HUM P 1: AD1 hum s 2005  
Aineisto pitäisi olla tarkemmin 
määritelty ja opettajan tulisi jo 
etukäteen päättää, miten kurssi 
suoritetaan. Tentin kysymykset eivät 
vastanneet muistiinpanoja = käytän-
nössä tenttiin oli vaikea valmistau-
tua. Ad 1 -kurssilla olisi voinut 
käsitellä jo tuntisuunnitelman tekoa 
sekä OPS:in muokkaamista tunti-
suunnitelmaksi, olisi ollut konkreet-

MALU P11: AD2 luonn s 2005  
Opetustuokion pitäminen oli sama-
na päivänä luentojen kanssa. Olisi 
ollut hyödyllisempää jos olisi ensin 
kuullut luennot ja sitten suunnitellut 
opetustuokion. Kurssilla tehdyt 
tehtävät eivät korvaa pienryhmiä. 
(viittaus organisointiin) 
 
MALU P15: kehpsyka luonn s 2005  
Luennot hyviä, vaikka osittain 
päällekkäisiä. Ryhmät ok vuorovai-
kutustaitojen osalta. Kirjat inhimil-
lisiä, perusteet-kirja jopa opettavai-
nen (ryhmän luovuus aika turha). 
Kurssista puuttui kasvatuksen ja 
opetuksen kokonaisvaltainen suun-
nittelu. Harjoitteluun ei ole hyvä 
yhdistää muita opintoja - tulee 
turhia käytännön ongelmia. Moti-
vaatiota analyysien kirjoittamiseen 
oli vaikea löytää, koska harjoittelut 
olivat tärkeimpänä mielessä. (viit-
taus organisointiin) 
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005 
Kouluun tutustumiseen liittäisin 
pienryhmäopiskelua paremmin, 
jolloin tulisi paremmin ohjattua 
didaktista keskustelua. Kirjallisuutta 
enemmän - didaktista näkökulmaa. 
Lisää konkretiaa. Opetuksen tulisi 
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tista hyötyä.Tuntisuunnitelman 
tekemistä olisi hyvä harjoitella 
(ainakin kerran) aikaisemmin. Kou-
luun tutustumiseen riittäisi kaksi 
päivää ja vähemmän tehtäviä -> sitä 
joutuu raportissa kuitenkin käymään 
läpi itsensä kanssa syvällisemmin. 
(viittaus organisointiin) 
 
HUM P 2: AD2 hum s 2005 
Valmiudet kokonaisvaltaiseen 
suunnitteluun jäivät aika heppoisiksi, 
vaikka opetussuunnitelmia käytiin-
kin läpi. Kirjallisuus (artikkelit) oli 
hyvää. Vapaamuotoinen ja keskuste-
leva ote on hyvä, mutta lisäksi 
toivoisin ainedidaktiikan opintoihin 
selkeyttä ja ennalta-arvattavuutta: 
millaisia asioita tullaan käsittele-
mään ym. Yksi asia mikä mielestäni 
myös kaipaisi kehitystä olisi se, että 
kaikki työt ja deadlinet saisi tietää 
heti kursin alussa. (viittaus organi-
sointiin) 

tapahtua lyhyempinä pätkinä. Noin 
2 tuntia on maksimi. Pienryhmissä 
oli ehkä liikaa kirjallisia töitä. 
(viittaus organisointiin) 
 
MALU P10: AD1 luonn s 2005  
Ainedidaktiikan luentoja voisi 
monipuolistaa esimerkiksi vieraili-
jaluennoilla. (viittaus organisoin-
tiin) 
 
 
 

Menetelmä HUM P 1: AD1 hum s 2005  
Opetussuunnitelmasta ei hyötyä 
kentällä, jos ei kerrota kuinka niitä 
soveltaa käytäntöön. (viittaus mene-
telmään) 

- 

 
6.2.2 Ohjausalueen kvaliteetin osuvuus 2005−2006 

Ohjauksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointitulokset, 
jotka koskevat opetusharjoittelun, tutkimuksen ja reflektoinnin ohjauksen 
kvaliteettia. Tutkimuksellisen hypoteesin mukaan ohjaus on tukenut tai ei ole 
tukenut ammatillista kasvua (asteikko 1–5). Opiskelijoiden tehtävänä oli 
arvioida yliopistopedagogisen ohjauksen laadullista riittävyyttä suhteessa 
oman opettajuuden rakentumiseen. Laadullinen riittävyys viittaa tässä ohja-
usympäristön ja ohjaussuhteen sujuvuuteen. Aineenopettajaopiskelijat tie-
teenalaryhmittäin (MALU, HUM) ovat arvioineet lukuvuoden 2005−2006 
toteutuneen yliopistopedagogisen ohjauksen kvaliteetin osuvuutta seuraavas-
ti:  
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Taulukko 16. Ohjauksen kvaliteetti 2005–2006 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OHJAUS MALU N=46-159 HUM N=118-196 
 n M S.D. n M S.D. t 
Opetusharjoittelu  
 perusharj 83 4,01 1,08 195 4,07 1,07 -0,39ns 
 sov harj 46 4,43 0,78 118 3,87 1,09 3,19** 
 syv harj 77 4,01 1,01 169 3,97 0,99 0,31ns 
 Tutkimus   
 ad 4/1 86 3,65 1,16 196 3,23 1,13 2,82** 
 ad4/2 70 3,41 1,29 176 3,47 1,22 -0,30ns 
Refektio   
 portfolio 159 3,35 1,28 357 3,26 1,11 0,83ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 16 mukaan MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijat arvioi-
vat opetusharjoittelun, tutkimuksen ja portfolion (reflektio) ohjauksen laatua 
seuraavasti: 

Molempien ryhmien mukaan opetusharjoittelujen ohjaus on toiminnalli-
sella tasolla ollut hyvinkin yhteensopivaa. Se on tukenut opettajaksi harjoitte-
lua yleisesti ottaen melko hyvin (M=4,06) eli pedagogista ohjausta on ollut 
saatavilla runsaasti, mutta kuitenkin niin, että ohjaus on jättänyt tilaa myös 
harjoittelijan aktiivisuudelle ja itseohjautuvuudelle; oppijat ovat aktiivisia 
tiedon hankkijoita ja käsittelijöitä (Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahti-
vuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 
26–27; Nevgi & Tirri 2003.) MALU-opiskelijat arvioivat opetusharjoittelujen 
ohjauksista soveltavan harjoittelun ohjauksen tukeneen kaikkein eniten opet-
tajaksi kasvua (M=4,43, S.D.=0,78), kun HUM-opiskelijat puolestaan arvioi-
vat tuen kohtalaiseksi (M=3,87, S.D..=1,09). Soveltavan harjoittelun ohjauk-
sen kvaliteetin osuvuudesta tieteenalaryhmien näkemykset eroavat (t= 
3,19**), vaikka kvalitatiivisen aineiston mukaan molemmat ryhmät pitävät-
kin soveltavaa harjoittelua yleisesti ottaen ”näköaloja avartavana ja positiivi-
sena kokemuksena”. Opiskelijoiden mukaan on mielekästä opiskella mahdol-
lisimman autenttisessa reaalimaailmaan vastaavassa tilanteessa, mihin sovel-
tava harjoittelu tarjoaa harjoittelukouluja enemmän yksilöllisiä vaihtoehtoja; 
kontekstuaalisuus ja situationaalisuus mielekkään oppimisen keskeisenä 
ominaisuutena korostuu. (Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuo-
vinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; 
Nevgi & Tirri 2003.) 
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Molemmat ryhmät arvioivat tutkimusohjausympäristön toiminnallisella 
tasolla keskimäärin kohtalaiseksi laadultaan. Tieteenalaryhmien näkemykset 
ohjauksen osuvuudesta kuitenkin eroavat (t=2,82**) tutkimusopetuksen 
orientaatiovaiheessa: matemaattis-luonnontieteiden opettajaopiskelijat arvioi-
vat saaneensa AD4/1 Tutkimus ja menetelmät –kurssin tutkimuksen orientaa-
tiovaiheessa ohjausta melko paljon (M=3,65, S.D. 1,16), mikä tukee tutki-
musoppimista melko hyvin, mutta humanistit vain kohtalaisesti, mikä tukee 
tutkimusoppimista (M=3,23, S.D.= 1,13) vain kohtalaisesti. Ero tasoittuu 
tutkijaseminaari AD4/2 Opettaja työnsä tutkijana -seminaarin aikana: aine-
opintovaiheessa molemmat ryhmät arvioivat tutkimuksen ohjauksen kohtalai-
sen osuvaksi ja riittäväksi (M≈3,4).  

Tilastotuloksen mukaan molempien tieteenalaryhmien opiskelijat kokevat 
saaneensa ohjausta portfolion laadintaan kohtalaisesti (M≈3). Huomautetta-
koon tässä kohden, että kvalitatiivisen aineiston perusteella osalle opiskeli-
joista portfolio on tarkoittanut opetusharjoittelun portfoliota, jolloin ohjauk-
sen arviointi on kohdistunut ohjaaviin opettajiin, ja osalle se on tarkoittanut 
laajempaa pedagogisten opintojen portfoliota, jolloin arviointi on saattanut 
kohdistua sekä ohjaaviin opettajiin että opettajankoulutuslaitoksen opettajiin. 
Epätietoisuus portfolion funktiosta tuli esille jo pedagogisten opintojen sym-
bolisen ohjauksen yhteensopivuuden käsittelyn yhteydessä. – Portfoliotyös-
kentelyn relevanssihan arvioitiin siinä yhteydessä vain jonkin verran merki-
tykselliseksi opettajuuteen oppimisen kannalta (luku 6). Tuloksesta voidaan 
päätellä, että portfolio-ohjauksen toiminnallisen tason yhteensopivuuden aste 
määrittää myös symbolisen yhteensopivuuden tasoa; kvalitatiivisesti osuva 
reflektion ohjaus lisää ohjattavan tietoisuutta reflektion merkityksestä ja 
tärkeydestä opettaja-asiantuntijuudelle (vrt. Levander 2007; Nummenmaa-
Soini 2008; Väisänen 2002). 

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan toteutunut ohjausympäristö on kvaliteetiltaan toi-
minnallisesti keskimäärin yhteensopivaa pedagogista ja didaktista toimintaa 
suhteessa opiskelijoiden omiin opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin, joten toteu-
tunut ohjausympäristö on tukenut opiskelua ja oppimista kohtalaisesti: ope-
tusharjoittelun ohjaus on kvaliteetiltaan melko hyvin yhteensopivaa toimin-
taa, tutkimuksen ohjaus ja portfoliotyöskentelyn ohjaus puolestaan kohtalai-
sesti yhteensopivaa toimintaa. Lisäksi tuloksesta käy ilmi, että matemaattis-
luonnontieteellisen orientaation opiskelijat arvioivat soveltavan harjoittelun 
ja tutkimuksen ohjauksen (orientaatiokurssi) kvaliteetiltaan osuvammaksi 
kuin humanistit.  

Kvalitatiivinen aineisto tarjoaa runsaasti syventävää tietoa siitä, miten 
opiskelijat ovat kokeneet ohjauksen kvaliteetin pedagogisten opintojensa 
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aikana eri tilanteissa. Itse kukin kommentoinut opiskelija avaa ohjauksen 
kvaliteetin osuvuutta koskevaa tilastotulosta yleensä viittaamalla avovastauk-
sissaan ohjausympäristöön ja ohjaussuhteeseen, eksplisiittisesti tai implisiitti-
sesti. Opiskelijan ohjauskokemus ja sitä koskeva laadullinen arvio on aina 
subjektiivinen, koska hän omaksuu innovaatiota ja re-innovoi sitä yksilönä 
omista lähtökohdistaan. Re-innovoinnin funktio on toteutuneen opetussuun-
nitelman toiminnallisen yhteensopivuuden parantaminen, tässä tapauksessa 
pedagogisen ohjauksen osuvuuden parantaminen yksilötasolla toiminnallises-
ti sopivammaksi. Kun re-innovoijia on lukuvuosittain noin sataviisikymmen-
tä ja kun suurin osa antaa samansuuntaista positiivista, kriittistä tai inno-
voivaa palautetta, viesti on silloin selvä: innovaatio vaatii muutosta. 

Lukuvuoden 2005−2006 pedagogisessa ohjaustoiminnassa opiskelijoita 
eniten närkästytti portfolio-ohjaus, koska ”portfoliotyö on koko vuoden oh-
jeistettu huonosti. Tehtävänannot ovat omituisia, ahdistavia eivätkä kohtaa 
opiskelijan/harjoittelijan todellisuutta”. Niinpä toinen närkästynyt loihe lau-
sumaan: ”Joku SOKLAssa voisi asettaa jonkinlaiset "raamit" portfolion kans-
sa puuhastelulle. Sanaa "portfolio" kuulee paljon, mutta kukaan ei tunnu 
tietävän (edelleenkään) mikä sen tarkoitus tai merkitys on. Tukea? Ohjausta? 
Koko portfolio /refleksiivinen essee on vitsi: parhaan arvosanan saa itses-
täänselvyyksiä jaarittelemalla. Ohjeissa kehotettiin kertomaan mitä tapahtuu 
oppilaan päässä – mutta ei muka ole mutu-asiaa!! Tiedettä? Tuskin - jos työt 
olisi tarkempia/syvempiä/lyhyempiä ja esiteltäisiin avauksina seminaareissa 
voisi portfoliotoiminnassa olla järkeä.” Nämä siteeraukset kuvaavat portfolio-
työskentelyn toiminnallisen tason kvalitatiivisen osuvuuden kriittistä astetta 
ja ongelmakenttää lukuvuonna 2005−2006 osuvasti. Mutta palautteiden mu-
kaan parhaimmillaan osalle opiskelijoista portfoliotyöskentely on tarjonnut 
mahdollisuuden lisätä opettajuuteen oppimista, metakognitiivisen tietämyk-
sen osaamista, reflektion avulla: ”Portfolio on hyvä tapa analysoida omia ko-
kemuksia harjoittelussa. Se siis kannattaa säilyttää. Ohjeet voisi antaa vähän 
selkeämmin, sillä nyt ohjeet olivat aika ympäripyöreitä ja oli aika epävarma 
olo kirjoittaessa, kiinnittääkö huomiota ihan vääriin asioihin. Hyvä juttu! Tuli 
kirjattua omia mietteitä ja tavoitteita paperille ja samalla pohdittua niitä. 
Hyvää myös ettei rajattu vaan jokainen sai tehdä omannäköisensä portfolion. 
Korostan portfolion tekemisen tärkeyttä pikkuhiljaa, ehkä jotain paperille ja 
kaikista kursseista eikä vain harjoittelusta. Muutama lause/kappale asioista. 
Ohjaavan opettajan kanssa keskustelin syvällisemmin, viimeisessä ad2 -
ryhmässä ryhmäkeskustelu toimi hyvin. Eri tutkijoiden mukaan ”metakogni-
tiivisella tietämyksellä on asiantuntijan toiminnassa aivan erityinen rooli siinä 
mielessä, että sen tehtävänä on integroida ja suodattaa formaalin ja praktisen 
tiedon käyttöä” (Eteläpelto 1997, 99; Bereiter ja Scardemalia 1993), mikä on 
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siis ehto opettajaksi kasvulle. Metakognitiivinen tietämys liittyy aina henki-
lön omaan toimintaan ja en ohjaukseen eli toiminnan itsesäätelyä koskeviin 
metakognitiivisiin prosesseihin (Eteläpelto 1997). Edellä mainituissa kriitti-
sissä aineistoesimerkeissä viitataan ohjausympäristöön yleisesti, positiivises-
sa esimerkissä myös ohjaussuhteeseen, jolla on aineiston mukaan kaikkein 
eniten merkitystä ohjauksen laadullisen sujuvuuden kannalta. Ohjaussuhde 
on noviisille juridinen praktinen hyötysuhde, mutta myös inhimillinen psyko-
loginen suhde (Nummenmaa & Soini 2008; Väisänen 2002). Opiskelija tote-
aakin tyytyväisenä: ”On hyvä, että ohjaavia opettajia on kaksi, koska näke-
mykset ovat erilaisia ja palaute siis monipuolista. ... ja siellä ainakin ilmapiiri 
on kannustava ja tukeva. Todella hyvät ohjaavat opettajat.” Osa opiskelijoista 
piti ohjaajan kanssa käytyjen ohjauskeskusteluja opettajuuteen kehittymisen 
kannalta portfolion kirjoittamista osuvampana toimintana, toisaalta kirjoitta-
misenkin jotkut arvioivat oman oppimisen kannalta kvalitatiivisesti osuvaksi 
toiminnaksi (vrt. Levander 2008; Väisänen 2002): ”Keskustelut hyviä. Olen 
tyytyväinen portfoliotyöskentelyyn. Portfoliotyöskentelyn tärkein anti olivat 
ohjaus harjoittelun aikana ja yksilöohjaus SOKLA:ssa. Tavoitteet oli myös 
hyvä kirjata ylös, muuten kirjoittaminen ei mielestäni ollut portfolion tärkein 
anti.” 

Molempien tieteenalaryhmien opiskelijoiden mukaan ainedidaktisen tut-
kimuksen ohjaus oli kohtalaisen selkeää, sujuvaa ja riittävää kvantitatiivisen 
tuloksen mukaan. Kvalitatiivisesta aineistosta poimitut seuraavat kaksi nä-
kemystä tutkimusohjauksen toiminnallisesta yhteensopivuudesta tulevat 
esille toistuvasti positiivisesti latautuneina kokemuksina ohjausympäristön 
toimivuudesta; esimerkeissä viitataan useimmiten ohjausympäristöön yleises-
ti, mutta myös analyyyttisesti ohjaussuhteeseen:  

”Oli erittäin hyödyllistä lukea muiden töitä, varsinkin jos ne todella käsit-
telivät didaktiikkaa. Toisaalta lukeminen vei paljon aikaa ja tuntui usein 
turhalta. Kyllä mielestäni tämä kurssi oli erittäin hyödyllinen koska siinä 
yhdistyi valtava määrä teoriaa käytäntöön. Säilyttäisin kurssin juuri sellaisena 
kuin se oli nyt. Suuri kiitos sen onnistumisesta täytyy antaa ohjaajallemme, 
.... Hänellä oli hyvä ja napakka ote, ja kurssi ”pysyi kasassa” ja tutkielmat 
valmistuivat ajallaan.” 

”Kurssilla tuli hyvin tietoa ainedidaktisesta tutkimuksesta ja menetelmistä. ... (= 
opettajan/ohjaajan) luennot mielenkiintoisia ja myös seminaarit (tutkimussuunni-
telma) ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Avartaneet tutkimuksen tekoa kasvatustie-
teen näkök. yms. ... (=ohjaajan) tapa ohjata opiskelijoita on erittäin myönteinen 
ja kannustava. ... (= ohjaaja) antoi paljon hyviä ajatuksia ja tukea oman seminaa-
rityön tekemiselle.” 
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Aineistossa tulee esille toistuvasti myös kaksi toivetta: tutkimuksen tekijät 
toivovat aiempaa enemmän yksilöllistä tutkimuksen ohjausta ohjauskeskuste-
luineen ja riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen; ajallinen resurssi voidaan 
muuttaa paremmaksi sillä, että tutkimusopetus sijoitetaan alkamaan heti pe-
dagogisten opintojen alussa ja tutkimusohjaus hajautetaan tasaisesti lukuvuo-
delle. Tämä mahdollistaa silloin myös pitkäjänteisemmän ohjaussuhteen. 
Opiskelija muokkaisi tutkimuksen opetus- ja ohjausympäristöä toiminnalli-
sesti näin: 

”Enemmän ohjausta tutkielman tekoon, esim. AD4-luentojen yhteydessä. (Ihan 
perusasioista lähtien, osa ei välttämättä ole tehnyt edes aineseminaarityötä ennen 
AO-opintoja). Enemmän ohjausta, seminaarityön tekeminen antaa paljon. ... Tut-
kielmien käytännönläheisyys oli hyvä juttu. Opettajatutkielman tekemiseen kaipai-
si lisää ohjausta. ... Jos tutkielman tekeminen on tutkintovaatimuksissa, edellyttäi-
sin enemmän ohjausta jo aiheen valinnasta lähtien. Kurssilla käytiin vain valmiit 
työt läpi. ... Mielestäni ei tarvita henkilökohtaisia portfolioistuntoja vaan henkilö-
kohtaista tutkielmatapaamisia. Olisi hyvä jos tutkielmien mielenkiintoisiin sisäl-
töihin paneuduttaisiin enemmän ja jätettäisiin pilkut yms. vähemmälle.” 
 

Lukuvuoden 2005−2006 pedagogisessa ohjaustoiminnassa laadullisesti osu-
vinta ohjaustoiminta oli opetusharjoittelujen ohjaus, mikä tuli esille tilastotu-
loksessa ja mikä tulee esille kvalitatiivisessa aineistossa suurelta osin hyvin-
kin positiivisina kokemuskommentteina. Suuri osa opetusharjoittelijoista on 
kokenut niin kuin kollegansa, joka toteaa noviisi-asiantuntija -parityön suju-
vuudesta kauniisti: ”Ohjaava opettaja on hyvä tuki ja neuvonantaja.” 
Aineiston perusteella voidaan sanoa, että opiskelijoiden kokeman onnistu-
neen opetusharjoittelun ohjauksessa toteutuu mielekkään oppimisen ominai-
suudet ja ei onnistuneen opetusharjoittelun ohjauksessa jokin ominaisuuksista 
ei realisoidu, toisin sanoen toiminnallinen taso ei ole yhteensopiva (vrt. Jo-
nassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–
419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003). Mielek-
kään oppimisen kokemus syntyy laadukkaasta opetuksesta ja ohjauksesta 
(esim. Ramsden 2007). Opiskelija arvioi ohjausta analyyttisesti: 

”Kenttäkoulussa harjoittelijaryhmästä tuli opettajuutta kehittävä voima. Harjoit-
telunohjaaja oli lisäksi todella pätevä niin työssän kuin ohjaajanakin. Ohjaavat 
opettajat olivat hyvin erilaisia. Joku ei antanut palautetta eikä ohjausta juuri ol-
lenkaan, toinen taas paneutui ja syventyi todella harjoittelijan tukemiseen. Pe-
rusharjoittelussa ohjaavan opettajan rooli on suuri. Harjoittelu on ollut syksyn 
paras osio. Hyödyllisin. Perusharjoittelu oli onnistunut. Ohjaus hyvää. Hyvin or-
ganisoitu. ... Ohjaavat opettajani normaalikoulussa olivat aivan ihania! Heiltä sai 
todella paljon tukea ja hyvää ohjausta. He antoivat vapaat kädet mitä tuli tuntien 
suunnitteluun. Voin sanoa pelkkää hyvää heistä. ... ohjaava opettaja teki selväksi 
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oman näkemyksensä, mutta välillä olisin kaivannut omankin katsantokannan hy-
väksymistä. Palaute olisi niin ikään voinut olla toisinaan rakentavampaa. ... oh-
jaajat mukavia. Ohjaavan opettajan osuus harjoittelun onnistumiselle on suuri. It-
selläni oli erittäin antoisa harjoittelu, koska ohjaava opettaja antoi juuri oikean-
laista ja oikean määrän tukea ja ohjausta.”  
 

Opetusharjoittelujen toiminnallista yhteensopivuutta parhaimmillaan! Alla on 
lisää humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskeli-
joiden re-innovointia toteutuneen opetussuunnitelman ohjaustoimintojen 
yhteensopivuuden parantamiseksi lukuvuodelta 2005−2006.  

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
ohjauksen kvaliteetista (osuvuus, sujuvuus) lukuvuonna 2005−2006 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti  
orientoituneet opiskelijat 

Ohjaus-ympäristö 
+ HUM P 8: perush hum s 2005 

Ryhmänohjaukset oli hyviä ja 
käytännön kannalta välttämättömiä. 
Seurattujen tuntien määrä sopiva ja 
pidettäviä tunteja sopivasti. Kuor-
mittavuus on vain paljon suurempi 
kuin soklan "ohjeissa". Tavoitekes-
kustelua ei ollut ohjaavan opettajan 
kanssa, sen olisin kaivannut. Ohja-
uksen määrä vaihtelee suuresti 
riippuen ohjaavasta opettajasta. 
Oppilashuolloista on saanut paljon 
tietoa. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 

MALU P17: perush luonn s 2005  
On hyvä, että ohjaavia opettajia on 
kaksi, koska näkemykset ovat 
erilaisia ja palaute siis monipuolista. 
... ja siellä ainakin ilmapiiri on 
kannustava ja tukeva. Todella hyvät 
ohjaavat opettajat. Toisen aineen 
osalta harjoittelu oli hyvä ja vastasi 
OPSia. ... Opettajien tulisi ymmär-
tää se, että monen aineenhallinta 
esim. koulun kokeellisten töiden 
osalta on "hatara". Juuri siihen hain 
- ja sainkin - tukea. WebCT:ssä ollut 
koulu yhteisönä -kurssi oli upea 
juttu! Kiitos ohjaajan panostuksesta.  

−  HUM P24: Sovharj hum k 2006  
Seurattavia tunteja on liikaa. Apaat-
tista istumista. En saanut ohjausta 
melkein ollenkaan. Ja koska koulu 
sijaitsi kaukana norsseista, en pääs-
syt ryhmäohjauksiin. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P23: portf hum k 2006 
Portfoliotyö on koko vuoden ohjeis-
tettu huonosti. Tehtävänannot ovat 
omituisia, ahdistavia eivätkä kohtaa 
opiskelijan/harjoittelijan todellisuut-
ta. Kenties vapaamuotoisena esim. 
oppimispäiväkirja toimisi parem-
min? Portfolio ei ehkä vain sovi 
oppimistyyliini. Vapaampi ja luo-

MALU P32: syvharj luonn k 2006  
Ohjaus ei ollut hyvää (tai sitä ei 
ollut) ja ohjaajat vaikuttivat työhön-
sä leipääntyneiltä, toisin kuin aikai-
semmissa kenttäharjoittelussani. 
Ryhmänohjaukset ja kouluyhteisönä 
seminaari oli harjoittelun parasta 
antia. Aikaisempaa kenttäkouluhar-
joittelua ei norssissa tunnuttu arvos-
tavan. Aloin tosissani pohtia urava-
lintaani ... Harjoittelun aikana tuli 
pidettyä tunteja, mutta ohjaus jäi 
lähinnä hallinnolliseksi höpinäksi.  
Varsinaista palautetta opetuksesta 
tai sen pedagogisesta toimivuudesta 
ei saatu. Opetustuntien palautetta 
tulisi kehittää. Opettajat tulisi 
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vempi portfolio toimisi paremmin. 
... Tai joku reflektio portfolion 
sijasta. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
HUM P 9: portf hum s 2005 
Portfolio ohjeistetaan ristiriitaisesti 
ja huonosti. Harjoittelukoulujen 
ohjaajat eivät tiedä siitä juuri mi-
tään. Portfoliosta, joka ideana on 
hyvä, tulee turhanpäiväisen löpinän 
keräyspiste, ei itsearvioinnin tai 
opettajana kehittymisen väline. 
Otsikot kuten "mitä toivon" eivät 
ohjaa arvioimaan itseä. Ei ole paljon 
foliota missään käsitelty. Ohjaus 
puutteellista! Koska opet vaihtuivat 
vuosien varrella ja hommasta puut-
tui jatkuvuus, on portfolioni ensim-
mäinen varteenotettava osa kasassa 
perusharjoittelun jälkeen. Portfo-
liokeskustelu ohjaajan kanssa (5 
hlön ryhmä) oli aika pinnallinen. 
Olisin kaivannut lisää henkilökoh-
taista ohjausta. Portfolio tuntui 
ajoittain kaiken muun alle jäävältä 
riippakiveltä. Reflektoinnin voisi 
hoitaa toisinkin. Lisäksi hullua että 
portfolion alkuperäinen deadline oli 
5.12. kun harjoittelu jatkui 16.12. 
asti! Pakollinen portfolio tylsä ja 
ärsyttävä, koska oikeasti harjoittelu 
ja muutenkin opiskelu herättää 
paljon ajatuksia, mutta tuntuu siltä, 
että portfolioon täytyy neutraloida ja 
"kaunistaa" pohdintoja. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P23: portf hum k 2006  
Joku SOKLAssa voisi asettaa jon-
kinlaiset "raamit" portfolion kanssa 
puuhastelulle. Sanaa "portfolio" 
kuulee paljon, mutta kukaan ei 
tunnu tietävän (edelleenkään) mikä 
sen tarkoitus tai merkitys on. Tukea? 
Ohjausta? Koko portfolio 
/refleksiivinen essee on vitsi: par-
haan arvosanan saa itsestäänsel-
vyyksiä jaarittelemalla. Ohjeissa 
kehoitettiin kertomaan mitä tapahtuu 
oppilaan päässä - mutta ei muka ole 
mutu-asiaa!! Tiedettä? Tuskin - jos 

velvoittaa kirjalliseen palautteeseen. 
Pelkkä puhe unohtuu hetkessä. 
Ohjaava opettaja voisi antaa myös 
kokonaisarvion kehityksestä. (viit-
taus ohjausympäristöön) 
 
MALU P12: AD4 osa 1 luonn s 
2005  
Kurssin ajankohta on erittäin huono 
ja kotitehtävät aiheuttavat paljon 
stressiä harjoittelun aikana. Parempi 
olisi irrottaa harjoittelusta esim. 
koeviikko, jolloin ei ole harjoittelua 
ja silloin suoritetaan AD4:n tehtä-
vät.  
Luennoitsijan ja ryhmänvetäjien 
yhteistyö ei ollut saumatonta, tehtä-
vät menivät päällekkäin. Ensin 
tehtäviä tehtiin 3 hlön ryhmissä ja 
sitten yhtäkkiä 2 hlön ryhmissä -> 
sekasortoa. Gradu on jo kirjoitettu 
pari vuotta sitten ja tuntuu vähän 
hölmöltä käydä tutkimussuunnitel-
man perusteita. Kurssin ajankohta 
huono! Perusharjoittelu vie liikaa 
energiaa AD4:ltä! Luennoitsijalta 
oli tilastolliset menetelmät hukassa. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
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työt olisi tarkem-
pia/syvempiä/lyhyempiä ja esiteltäi-
siin avauksina seminaareissa voisi 
portfoliotoiminnassa olla järkeä. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P 8: perush hum s 2005 
Kehitysidea: ei harjoittelutunteja 
peräkkäisille viikoille. Suunnittelu 
tulee liian raskaaksi varsinkin jos 
saa aiheet myöhään. ... Ohjaajat 
olivat erilaisia. Eri ohjaajilla erilai-
nen ohjaustyyli. Lisää yhteistyötä 
ohjaajien välille tarvitaan... Ohjaajat 
vaativat eri asioita. Yhtenäiset 
vaatimukset olisi oltava. ... Ohjaava 
opettaja oli hyvä antamaan palauttei-
ta mutta ei ollut hyvä ohjaamaan. ... 
Erityisopetukseen ei perehdytty. 
Opettajalla oli liian vähän aikaa 
perehtyä palautteen antamiseen ja 
palautetta en saanut juurikaan. 
Joskus "tunti oli ihan hyvä" oli ainoa 
kommentti. Ohjaavaa opettajaa olisi 
voinut informoida enemmän. Ohjaa-
van open palaute niukkaa ja koski 
tauluvaloa, kalvokynän väriä ym. Ei 
juurikaan kannustanut. 
Henk.koht./ryhmäohjausta ei lähes 
lainkaan. Itse piti tivata koulusta 
ennen harjoittelun alkua tietoa. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
HUM P24: Sovharj hum k 2006  
Ei ideoita. Hyvin meni. Kenttäkou-
lun ohjaavalla opettajalla ei ollut 
kovin analyyttinen ote ohjaukseen, 
syvällinen paneutuminen puuttui. 
Toisaalta pidin kenttäkoulun ren-
nommasta ilmapiiristä. Parasta antia 
oli tutustuminen esim. Vanhem-
painiltoihin, opettajankokouksiin 
jne. Ohjaavia opettajia tulisi tiedot-
taa siitä, kuinka perusteellisesti 
ohjaus tulisi tehdä = antaa esim. 
jäsennettyä palautetta tunneista. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 

MALU P32: syvharj luonn k 2006  
Minusta oli erittäin hyvä juttu, että 
sain tehdä perusharjoittelun kentällä 
ja syventävän normaalikoulussa. 
Sellaiselle, jolla ei ole opettajanko-
kemusta voisi perusharjoittelu olla 
normaalikoulussa ja syventävä 
kentällä. Muuten hyvä, mutta koulu 
yhteisönä -seminaari tuntui suurim-
milta osin turhalta. (viittaus ohja-
usympäristöön) 
 
MALU P17: perush luonn s 2005  
Ennen harjoittelua olisi ollut hyvä 
käydä läpi toimintasäännöt. Ohjaus-
ta voisi yhtenäistää. Ohjaajilla 
todella eri vaatimukset esim. tunti-
suunnitelman suhteen. Yhtenäisem-
pi palautekäytäntö, ryhmänohjauk-
siin tulisi panostaa enemmän ja 
suunnitella ne huolellisemmin. 
Ryhmänohjauksia ja koulu yhteisö-
nä -tunteja liikaa. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
 
MALU P12: AD4 osa 1 luonn s 
2005  
Luennoilla keskityttiin kvantitatiivi-
seen analyysiin. Esimerkit kvalita-
tiivisesta olisi olleet tarpeellisia. 
Ehkä tutkimusmenetelmistä olisi 
voitu ottaa vaikka esimerkkejä -> 
olisi ehkä mennyt perille ...? Pitäisi 
antaa tutkimuksen aiheen pohdinta 
tehtäväksi jo 1. periodin aikana. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
MALU P27: AD4 osa 2 luonn k 
2006  
Jotta kurssi auttaisi niitä opiskelijoi-
ta, jotka tekevät ensimmäistä tutki-
mustaan, istunnoissa pitäisi käydä 
läpi työn etenemistä. Esim. kysely-
lomakkeiden kehittäminen yhdessä 
toisen parin kanssa voisi olla he-
delmällistä. Seminaarityö tulisi 
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esitellä kunnolla. Eli jäsennellä sen 
tekeminen. Motivaatio tutkielman 
tekemiselle oli tulevan gradun 
tekemisen helpottuminen. Kirjalli-
nen työ oli haaste.Tutkielman 
aiheen valinnasta johtuen työn 
tekeminen tuntui välillä turhalta ja 
työläältä. Hyvän aiheen löytämiseen 
olisi voinut olla varattuna enemmän 
seminaariaikaa tms. . Selvemmin 
tutkimuksen pienet yksityiskohdat 
mm. viitteet. Kurssin aluksi olisi 
voinut kertoa (kerrata) seminaari-
työn tekniset piirteet (lähdeviitteet, 
vaadittavat osiot...).  
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
MALU P18: portf luonn s 2005  
Olisi hyvä painottaa portfoliotyös-
kentelyn aloittamista jo heti syksyl-
lä, samantien kun opinnot alkavat. 
Ajatus hyvä, toteutus/ohjeistus... 
epämääräinen. Kukaan ei täysin 
tunnu tietävän, mitä ja milloin 
pitäisi kirjoittaa. Säilyttäisin itsere-
flektoinnin, samoin sitä ohjaavat 
kysymykset. Lisäisin kysymyksiä ja 
kehoittaisin opiskelijaa vastaamaan 
niihin, mutta kaikkiin ei olisi pakko 
saada vastausta. Säilyttäisin itsere-
flektoinnin, samoin sitä ohjaavat 
kysymykset. Lisäisin kysymyksiä ja 
kehottaisin opiskelijaa vastaamaan 
niihin, mutta kaikkiin ei olisi pakko 
saada vastausta. Aluksi oli vaikea 
tajuta, mistä portfoliossa on oikein 
kyse. Oli hyvä, että ohjauksessa ... 
(= ohjaaja) painotti, että se tehdään 
itselle. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
MALU P30: portf luonn k 2006 
Portfolion tekemiseen enemmän 
ohjeita ja vähemmän kirjoitettuja 
sivuja. Keskustelut voisivat olla 
hyödyllisempiä. Kirjoitettavan 
portfolion asemasta mieluummin 
suullisia keskusteluja ainedidakti-
kon kanssa. ... Portfolio-ohjeista 
voisi tehdä ainekohtaisemman. ... 
Idea itsereflektiosta jne. on hyvä, 
mutta toteutustapa ei. Portfolioon ei 
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oikein ehdi (jaksa) keskittyä tar-
peeksi paljon, jää aika hyödyttö-
mäksi tekstintuottamiseksi. Jos 
porkkanat eivät auta, kannattaisi 
laittaa pakolliseksi analysoida x kpl 
oppituntia sekä muita samanlaisia 
tehtäviä. Johtaa varmasti valituk-
seen, mutta saattaa lopulta olla 
hyödyllistä. Opiskelijat ovat yllättä-
vän kypsymättömiä ottamaan vas-
tuuta omasta kehityksestään, men-
nään yli mistä aita on matalin. 
Portfolion ohjeistukseen olisin 
kaivannut enemmän täsmällisyyttä 
(mitä pitää sisältää, millaisia ko-
koontumisia kuuluu. Millä tavoin 
harjoittelut eroavat? Miten erot 
näkyvät/tulevat esille portfolios-
sa.Viimeinen portfolioluento merki-
tyksetön? Portfolio siinä vaiheessa 
jo tehty ja palautettu... Portfolion 
voisi toteuttaa ryhmätyönä. Selke-
ämmät tavoitteet, ohjeistus! Portfo-
liotyöskentelystä saatava tiiviimpi 
paketti. Nyt hyöty opiskelijalle 
minimaalinen, olematon! (viittaus 
ohjausympäristöön) 

Ohjaussuhde 
+ HUM P 8: perush hum s 2005  

Ohjaava opettaja on hyvä tuki ja 
neuvonantaja (viittaus ohjaussuh-
teeseen) 
 
HUM P 8: perush hum s 2005 
Kenttäkoulussa harjoittelijaryhmästä 
tuli opettajuutta kehittävä voima. 
Harjoittelunohjaaja oli lisäksi todella 
pätevä niin työssään kuin ohjaajana-
kin. Ohjaavat opettajat olivat hyvin 
erilaisia. Joku ei antanut palautetta 
eikä ohjausta juuri ollenkaan, toinen 
taas paneutui ja syventyi todella 
harjoittelijan tukemiseen. Perushar-
joittelussa ohjaavan opettajan rooli 
on suuri. Harjoittelu on ollut syksyn 
paras osio. Hyödyllisin. Perushar-
joittelu oli onnistunut. Ohjaus 
hyvää. Hyvin organisoitu. Ohjaavat 
opettajani normaalikoulussa olivat 
aivan ihania! Heiltä sai todella 
paljon tukea ja hyvää ohjausta. He 

MALU P31: sovharj luonn k 2006  
Soveltava harjoittelu oli erityisen 
hyödyllinen ja kehittävä, koska 
pääsi tutustumaan työyhteisöön  
huomattavasti norssia paremmin. 
Kenttäkoulussa sain parempaa 
ohjausta kuin normaalikoulussa. 
Harjoittelu antoi realistisen kuvan 
opettajan työstä, koska sai osallistua 
työyhteisöön (verrattuna normaali-
kouluun). Kokonaisuudessaan 
toimiva ja aikataulu sopiva! Oli 
todella mahtava olla ainut harjoitte-
lija koko koulussa ja saada ohjaavan 
open jakamaton huomio. Soklan 
puolelta oltiin kyllä aika passiivisia. 
Tavoitteet piti ihan itse asettaa ja 
pyrkiä niitä kohti; harjoittelu oli 
aika erilainen kaikille, vaikeustasol-
taan ja sisällöltään. Soveltava 
harjoittelu antoi hyvän kokonaisku-
van opettajan työnkuvasta. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 
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antoivat vapaat kädet mitä tuli 
tuntien suunnitteluun. Voin sanoa 
pelkkää hyvää heistä. ... ohjaava 
opettaja teki selväksi oman näke-
myksensä, mutta välillä olisin 
kaivannut omankin katsantokannan 
hyväksymistä. Palaute olisi niin 
ikään voinut olla toisinaan rakenta-
vampaa. ... ohjaajat mukavia. (viit-
taus ohjausympäristöön) 
 
HUM P23: portf hum k 2006  
Portfolio toimi todella hyvin, ehkä 
ainoana asiana koko vuon-
na...Ohjausta (varsinkin yksilö) voisi 
olla muutama tunti enemmän. Hyvä 
keino reflektoida. Ajattelen kirjoit-
tamalla. Pyydetyt palautteet auttoi-
vat minua portfolion tekemisessä. 
Portfolioni olisi ollut paljon laajem-
pi, kuin mitä lopulta vaadittiin. 
Portfoliotyöskentely oli hyvin 
ohjattua. Itse koen portfolion kirjoit-
tamisen hyödylliseksi - asioita ja 
omaa toimintaansa on mietittävä ja 
niiden kirjoittaminen pakottaa ehkä 
syvällisempään pohdintaan kuin 
niistä puhuminen. (viittaus ohjaus-
suhteeseen) 
 
 

 
MALU P32: syvharj luonn k 2006  
Ohjaavan opettajan osuus harjoitte-
lun onnistumiselle on suuri. Itselläni 
oli erittäin antoisa harjoittelu, koska 
ohjaava opettaja antoi juuri oikean-
laista ja oikean määrän tukea ja 
ohjausta. (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
MALU P12: AD4 osa 1 luonn s 
2005  
Enemmän ohjausta tutkielman 
tekoon, esim. AD4-luentojen yhtey-
dessä. (Ihan perusasioista lähtien, 
osa ei välttämättä ole tehnyt edes 
aineseminaarityötä ennen AO-
opintoja). Enemmän ohjausta, 
seminaarityön tekeminen antaa 
paljon. ... Tutkielmien käytännönlä-
heisyys oli hyvä juttu. Opettajatut-
kielman tekemiseen kaipaisi lisää 
ohjausta. ... Jos tutkielman tekemi-
nen on tutkintovaatimuksissa, 
edellyttäisin enemmän ohjausta jo 
aiheen valinnasta lähtien. Kurssilla 
käytiin vain valmiit työt läpi. ... 
Mielestäni ei tarvita henkilökohtai-
sia portfolioistuntoja vaan henkilö-
kohtaista tutkielmatapaamisia. Olisi 
hyvä jos tutkielmien mielenkiintoi-
siin sisältöihin paneuduttaisiin 
enemmän ja jätettäisiin pilkut yms. 
vähemmälle. (viittaus ohjaussuh-
teeseen) 
 
MALU P30: portf luonn k 2006.txt  
Keskustelut hyviä. Olen tyytyväinen 
portfoliotyöskentelyyn. Portfolio-
työskentelyn tärkein anti olivat 
ohjaus harjoittelun aikana ja yksilö-
ohjaus SOKLA:ssa. Tavoitteet oli 
myös hyvä kirjata ylös, muuten 
kirjoittaminen ei mielestäni ollut 
portfolion tärkein anti. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 

− HUM P25: syvharj hum k 2006 
Normaalikoulun ja kenttäkoulun ero 
suuri. Norm. koulussa ohjausta 
enemmän kuin kenttäkoulussa - 
omalla kohdalla "ristiriita": pe-
rusharjoittelu kenttäkoulussa, oli 

MALU P18: portf luonn s 2005  
Potfoliokeskusteluista kahden 
kesken opettajan kanssa ei ole 
juurikaan hyötyä: opettaja puhuu 
eikä opiskelija saa suunvuoroa 
ohjatakseen keskustelua haluamaan-
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itsenäisempää opetuksen suunnitte-
lua kuin syventävä harjoittelu norm. 
koulussa. Olisi ollut parempi toisin 
päin.Normaalikoulussa käytännön 
järjestelyt toimivat hyvin. Suhde 
ohjaajiin jäi etäiseksi. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P 3: AD4 osa1 hum s 2005  
Olin pettynyt opettajien asenne-
vammaan suhteessa eri tutkimusme-
todeihin. Luulisi tämän laitoksen 
opettajien tiedostavan opettajien 
asenteiden vaikutuksen oppimiseen. 
Systemaattinen metodi lyötiin 
lyttyyn ja narratiivinen nostettiin 
jalustalle. Missä on akateeminen ote 
ja käsittely? Lisäksi ilmeni piilohal-
veksuntaa opettajien kesken toisiaan 
kohtaan. ... Harmi kun työ piti tehdä 
parityönä, vaikeuttaa jatkotutkinnon 
tekemistä. (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
HUM P 9: portf hum s 2005  
Juuri tavoitekeskustelun puute teki 
portfoliosta puutteellisen. Vaikka 
arvioinkin itse itseäni, olisin kaivan-
nut keskustelua opettajan kanssa. 
Konkreettisemmat ohjeet olisi ollut 
tarpeen. Ja siihen varattaisiin vaikka 
yksi kerta, et juteltaisiin siinä olevis-
ta asioista ja tavoitteista. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 

sa suuntaan. Keskusteluista ei saa 
myöskään apua portfolion kirjoitta-
miseen. ... Portfolion tekemisen 
ohjausta voisi kehittää lisää. Selke-
ämmät ohjeet. Tekisi mieli kysyä, 
mikä on portfolio. Portfolion ohjeis-
tus todella vähäistä, ei vieläkään 
selvää mitä portfolio pitää sisäl-
lään?! (viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
MALU P30: portf luonn k 2006  
Koska olin tehnyt AD:n aikaisem-
min, en saanut tietoa portfoliosta ja 
syksyllä en saanut mitään ohjausta 
ja keväällä kuulin aina jälkeenpäin 
mitä pitää tehdä. Ei vois vähempää 
kiinnostaa. Reflektio tapahtuu jo 
mielessä, ei sitä tarvitse kirjata ylös. 
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P 8: perush hum s 2005  
Olen saanut erittäin hyvää palautetta 
ohjaajalta. Jopa niin hyvää, että 
ihmettelen eikö kehittämistarpeita 
ole? Varmasti on, mutta kritiikkiä en 
ole juuri saanut. Tämän takia mietin, 
onko harjoittelulla ollut kehitykseen 
merkitystä. (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
HUM P25: syvharj hum k 2006 
Eri ohjaavilla opettajilla ... normaa-
likoulussa on eri käsitykset esim. 
ohjauksen määrästä ja laadusta. 
Ehkä pelisääntöjä voisi selkiyttää: 
toisille ohjauskerraksi riittää 15 min 
rupattelu, toisilla se on aina 1h 
pedagoginen istunto. Palautteen ja 

MALU P27: AD4 osa 2 luonn k 
2006  
Olisin halunnut enemmän ohjausta 
tutkielman tekemiseen. Nyt sitä 
kommentoi vasta lopuksi opponent-
ti. Opin, miten tärkeää on ohjaajan 
osuus tutkimustyössä. Itselläni työn 
rajaaminen epäonnistui. Tosin 
"pilalle" menneestä työstä oppii 
paljon, ehkä enemmän kuin "kivut-
ta" syntyneestä. (viittaus ohjaus-
suhteeseen) 
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keskustelujen merkitys suuri. Palau-
tetta ja ohjausta enemmän. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P 9: portf hum s 2005  
Portfolio on hyvä tapa analysoida 
omia kokemuksia harjoittelussa. Se 
siis kannattaa säilyttää. Ohjeet voisi 
antaa vähän selkeämmin, sillä nyt 
ohjeet olivat aika ympäripyöreitä ja 
oli aika epävarma olo kirjoittaessa, 
kiinnittääkö huomiota ihan vääriin 
asioihin. Hyvä juttu! Tuli kirjattua 
omia mietteitä ja tavoitteita paperille 
ja samalla pohdittua niitä. Hyvää 
myös ettei rajattu vaan jokainen sai 
tehdä omannäköisensä portfolion.  
Korostan portfolion tekemisen 
tärkeyttä pikkuhiljaa, ehkä jotain 
paperille ja kaikista kursseista eikä 
vain harjoittelusta. Muutama lau-
se/kappale asioista. Ohjaavan opet-
tajan kanssa keskustelin syvälli-
semmin, viimeisessä ad2 -ryhmässä 
ryhmäkeskustelu toimi hyvin. (viit-
taus ohjaussuhteeseen) 

 
6.2.3 Opetusalueen kvaliteetin osuvuus 2006–2007 

Opetuksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointituloksia, jot-
ka koskevat opetuksen rakenteen, sisällön, organisoinnin ja menetelmien 
laatua. Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tieteenalaryhmän 
opiskelijat (MALU, HUM) ovat arvioineet toteutuneen opetussuunnitelmana 
2006–2007 opetuksen kvaliteetin osuvuutta opettajuuteen oppimisen kannalta 
seuraavasti: 

 
Taulukko 17. Opetuksen kvaliteetti 2006−2007 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OPETUS MALU 
N=211–314 

HUM 
N=307–314  

 n M S.D. n M S.D. t 
Rakenne  
ops kok 212 2,96 0,94 311 3,10 0,81 -1,80ns 
Sisältö        
sis etenem 212 3,00 0,65 307 2,78 0,82 3,28*** 
sis päällekk 215 2,88 1,04 309 2,92 1,01 -0,39ns 
op kuormittav 213 3,76 0,90 314 3,82 0,92 -0,84 ns 
Organisointi  
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aikat eten 211 2,59 0,84 307 2,26 0,89 4,23*** 
oppim saat 212 2,90 1,05 309 2,65 0,97 2,79** 
tiedott kurss 214 1,99 1,00 310 2,44 0,98 -5,16*** 
Menetelmät  
asiantunt  216 3,70 0,92 310 3,85 0,84 -1,91ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 17 mukaan humanistit ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaa-
tion opiskelijat arvioivat opetuksen laatua seuraavasti: Molemmat op-
piaineryhmät arvioivat opetussuunnitelman rakennetta samansuuntaisesti: 
opetusohjelma eli kirjoitettu opetussuunnitelma kokonaisuutena on kvalitatii-
viselta osuvuudeltaan kohtalaisen (M≈3) selkeä asiakirja tavoitteiden ja sisäl-
lön puolesta tarkasteltuna, joten se tukee kohtalaisesti opiskelua ja oppimista.  

Opetuksen sisältöaluearviointiin kuuluvat opintojen sisällöllinen etenemi-
nen, opetussisältöjen päällekkäisyys sekä opintojen kuormittavuus. Niin 
humanistit kuin matemaattis-luonnontieteellisesti orientoituneet opiskelijat 
arvioivat, että opintojen sisällöllinen eteneminen on sopivaa (M≈3); ryhmien 
näkemysten välillä on kuitenkin tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (t= 
3,28***); MALU-ryhmän opiskelijat arvioivat opintojen sisällöllisen etene-
mistahdin humanisteja sopivammaksi, mutta ryhmän näkemykset hajaantu-
vat. Molempien ryhmien opiskelijat arvioivat olevan sisällöllisiä päällekkäi-
syyksiä keskimäärin paljon (M≈3), mikä tukee kuitenkin oppimista vielä 
kohtalaisesti. Opintojen kuormittavuutta arvioidaan niin, että se koetaan suu-
rena omana työpanoksena suhteessa opintopistemäärään (M=3,79), mikä taas 
estää sujuvaa opiskelua ja oppimista jonkin verran. Kahden viimeksi mainit-
tujen seikan koetaan heikentävän pedagogisten opintojen kvaliteettia. Ope-
tusympäristön laadulliseen puoleen kohdistuu kritiikkiä, koska käytännön 
toimintaa ei ole koettu sujuvaksi niin, että se tukisi opiskelua ja oppimista 
kaikin osin. Tieteenalaryhmien näkemykset opetuksen organisoinnista ovat 
mitta-asteikolla samansuuntaisia, mutta eroavat toisistaan tilastollisesti mer-
kitsevästi: Molemmat ryhmät arvioivat opintojen etenemistahdin olevan 
aikataulullisesti nopeaa (M=2,42), ja ryhmien arviointien välillä on tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä ero (t=4,23***); HUM-ryhmän opiskelijat kokevat 
opintotahdin aikataulullisesti matemaattis-luonnontieteiden opiskelijoita 
hankalammaksi opiskelun ja oppimisen kannalta. Oppimateriaalien saatavuus 
on lähes kohtalaista (M≈3) molempien ryhmien mukaan; näkemysero on 
kuitenkin tilastollisesti merkitsevä (t=2,79**). Tulos selittynee osittain sillä, 
että humanististen tieteenalojen opiskelijoiden määrä on matemaattis-
luonnontieteiden opiskelijoiden määrään verrattuna huomattavasti suurempi. 
Edelleen kursseihin liittyvä tiedottaminen arvioidaan jonkin verran huonoksi 
(MALU M=1,99, HUM M=2,44), ja ryhmien näkemykset poikkeavat toisis-
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taan erittäin merkitsevästi (t=−5,16***); humanistit ovat hieman tyyväisem-
piä tiedonkulkuun verrattuna matemaattis-luonnontieteiden opiskelijoiden 
kokemuksiin. Opetuksen organisointia koskeva kritiikki viestii opetussuunni-
telmaympäristön toiminnallisesta ei-yhteensopivuudesta ja sen asteesta: käy-
tännön opetustoiminta ei ole kaikin osin kvaliteetiltaan selkeää ja sujuvaa, 
millä saattaa olla kielteinen vaikutus opiskelumotivaation ja oppimiseen. 
Opettajuuteen oppimista säätelee kulloinkin toteutuva opetussuunnitelmaym-
päristö opiskelu- ja oppimisympäristönä. Konstruktivistisesta näkökulmasta 
katsottuna oppimisympäristön toimintakulttuuri on keskeinen oppimisen sää-
telijä (esim. von Wright, 65). Asioiden suhteuttaminen omaan itseen, minäre-
ferenssi, on tehokas tapa käynnistää oppimiseen liittyviä prosesseja (mts. 58). 
avoimessa oppimisympäristössä (versus suljettu oppimisympäristö) pyritään 
jatkuvasti reflektoiden löytämään prosessia sillä hetkellä säätelevät tekijät, 
ulkoiset ja sisäiset, vaikuttamaan niihin ja näin ohjaamaan oppimisprosessia. 
Tämä edellyttää, että oppimisympäristön toimivuus on jatkuvasti kaikkien 
siihen osallistuvien ja sitä yhdessä rakentavien arvioinnin kohteena (mts. 63). 
Oppimisympäristön ilmapiiri vaikuttaa olennaisesti siihen, mitä on mahdol-
lista oppia: riittävän turvallisessa oppimisympäristössä on mahdollisuus ottaa 
riskejä, kyseenalaistaa omaa ja toisten ajattelua ja herätä kysymään vaikeita 
miksi-kysymyksiä (mts. 65) – vaikkapa opetussuunnitelman toiminnallisen 
yhteensopivuuden kvaliteetista.  

Opetusalueen laadullisen osuvuuden tarkastelussa positiivisin palaute tu-
lee opettajankoulutuslaitoksen opetushenkilöstön asiantuntijuudesta: mo-
lemmat tieteenalaryhmät arvioivat opetusmenetelmien ja -käytänteiden osalta 
soveltavan kasvastustieteen laitoksen asiantuntemusta samansuuntaisesti 
melko suureksi (M=3,78).  

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan kirjoitettu opetussuunnitelma toteutuneena pedago-
gisena ja didaktisena toimintana on kvaliteetiltaan kohtalaisen yhteensopiva 
opiskelu- ja oppimisympäristönä; opetuksen asiantuntevuus on hyvin yhteen-
sopivaa eli tukee eri valmiuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista hyvin; 
opetuksen sisällöllisen sujuvuuden taso ja opetuksen käytännön organisointi 
ovat kvaliteetiltaan jonkin verran huonotasoisia eivätkä näin ollen tue riittä-
västi eri valmiuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista. Lisäksi tuloksessa 
kiinnittää huomiota erityisesti se, että tieteenalaryhmien näkemykset opetuk-
sen selkeydestä ja sujuvuudesta rakenne-, sisältö- ja organisointialueilla 
eroavat toisistaan neljässä kohdin tilastollisesti merkitsevästi; yleisesti ottaen 
humanistit kritisoivat opetuksen sisältö- ja organisointikäytäntöjä ja mate-
maattis-luonnontieteiden opettajaopiskelijat tiedottamista riittämättömänä ja 
epäselvänä, kuten edellisenäkin lukuvuonna. Tulos viittaa tieteenalojen toi-
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mintakulttuurisiin eroihin, mikä pitäisi tiedostaa opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Koska kvantitatiivinen tulos noudattelee pääpiirteiltään edeltävän luku-
vuoden 2005−2006 toiminnallisen yhteensopivuuden arvioinnin tulosta, kva-
litatiivisessakin aineistossa tulee esille hyvin samantyyppisiä toteutuneen 
opetussuunnitelman toiminnallista yhteensopivuutta koskevia positiivisia, 
kriittisiä kuin innovoiviakin arviointeja. Tämä tarkoittaa suoraan sitä, että 
edellisen lukuvuoden opiskelijoiden re-innovointi ei ole uudistanut toimin-
nallisia opetuskäytäntöjä, mutta vahvistanut kylläkin muiden pedagogisten 
toimijoiden tietoisuutta pedagogisten opintojen rakenteeseen liittyvistä on-
gelmakohdista, joilla on kumulatiivinen vaikutus opintojen organisointiin ja 
sisältökysymyksiin. Rakenteelliset ja organisointiin liittyvät ongelmat kyt-
keytyvät siis edelleen ainedidaktiikka 2:den ja tutkimusopetuksen järjestämi-
seen; näiden opetus on päällekkäin opetusharjoittelun kanssa, mikä aiheuttaa 
kuormittavuuden kasautumisen ja lisää ongelmia tiedonkulussa. Riittäköön 
kaksi opiskelijakommenttia opetussuunnitelman rakenteeseen liittyen ainedi-
daktiikka 2:den kvalitatiivisen osuvuuden asteesta ja merkityksestä: ”Oli 
hyvä, että kemian pienryhmissä opetustuokiot ja yleensäkin koko opintoko-
konaisuus järjestettiin ennen harjoittelun alkua (viime vuonna ollut kuulem-
ma harjoittelun kanssa päällekkäin. Kurssin voisi hyvin integroida AD1:een. 
Demon tekeminen oli kurssin opettavin asia, muuten viikon lyhytkurssi on 
ihan turha.” Ja toinen: ”AD2 ajoittui ajankohtaan, jolloin opiskelijat olivat 
kaikilta osin hyvin kiireisiä. AD2 voisi ehkä käsittää pidemmän ajanjakson. 
Nyt se juostiin läpi. Meni pahasti päällekkäin perusharjoittelun kanssa - 
kumpi on tärkeämpää: harjoittelu vai AD2:n tehtävät ja luennot? Perushar-
joittelun aikana ei ehdi pohtia ylimääräisiä. Kurssi lyhyt, tarpeeton täytepala 
erillisenä kokonaisuutena?” Todettakoon, että tämä yksittäinen pedagogisten 
opintojen rakennetta44 ja organisointia selkeästi parantava muutos lukuvuon-
na 2006−2007 ennakoi jo muidenkin oppiaineiden kyseisen kurssin sulautta-
mista osaksi ainedidaktiikan orientaatiokurssia kesken opetussuunnitelma-
kauden 2005−2008.  

Kuten pedagogisten opintojen relevanssitarkastelun yhteydessä todettiin, 
tutkimusopetusta pidetään kohtalaisen tärkeänä opettajuudelle (M≈3, ks. 
alaluku 6.2), mutta tutkimusopetuksen ajallista sijoittamista ja organisoimista 
kritisoidaan: ”AD4 kurssin aikataulutusta olisi hyvä miettiä. Tänä vuonna 
opiskelijoiden aikataulut ovat olleet ihan mahdottomat, kun AD4/1 luennot ja 
ryhmät ovat olleet harjoittelun aikana iltaisin. Ei mitenkään riitä voimat kun 

                                                             
 

44  Opetussuunnitelma 2009–2011 -uudistuksen yhteydessä toteutettu. 
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päivät seuraa tunteja, illat istuu luennoilla tai ryhmässä ja kun omat tunnitkin 
on suunniteltava niin yötkinhän siinä menee!” Tutkimusopetuksen rakenteen 
ja organisoinnin ongelmallisuutta oppimisen kannalta kuvaavat myös nämä 
kaksi formaalisen ja praktisen tiedon prosessointiin (esim. Eteläpelto 1997; 
Tynjälä 2002) viittaavaa kannanottoa: ”Ei saa olla ryhmiä klo 18–20! Mene-
telmäluentojen ajankohta järjetön. Miksi ihmeessä pitää tunkea menetelmät 
juuri perusharjoittelun alkuun joka on niin työläs vaihe? On todella vaikea 
keskittyä niin erityyppisiin asioihin.” ja ”Harjoittelun aikana on tullut selväk-
si, etteivät teoria ja käytäntö kohtaa. Opetusharjoittelussa olen oppinut 
enemmän kuin AD-kursseilla koko syksynä. Enemmän kasvatustiedettä ja 
erityispedagogiikkaa!” Näiltä osin opinnot eivät siis vakuuta (persuason) 
opiskelijoita omaksumaan (adopt) innovaatiota, vaan pikemminkin hylkää-
mään (reject), mikäli hankaloittavia ominaisuuksia (attributes of innovation) 
ei minimoida tai poisteta. Aktiivisina toimijoina opettajaopiskelijoita motivoi 
toiminnan muuttaminen niin, että opetustoiminta on sujuvaa ja linjakasta 
(constructive alignment) opiskelun ja oppimisen kannalta. Tähän on haluttu 
vaikuttaa re-inventiolla, palautteilla, tavoitteena muokata pedagogista opetus-
suunnitelmaa toimivammaksi kyseisin osin. merkityksellistä pedagogisen 
toimintaympäristön yhteensopivuuden parantamiseksi on, että opiskelija-
asiantuntijoiden modifiointi otetaan huomioon (collective adoption) opetus-
suunnitelman uudistamisessa, lukuvuosittain ja opetussuunnitelmakausittain 
(Roger, 2003; Sundqvist 2003; Biggs 1996; Bigss & Tang 2007). 

Lukuvuoden 2006−2007opiskelijapalautteissa tulee toistuvasti esille vielä 
linjakkaan opetuksen (Bigss 1996; Biggs & Tang 2007) vaade: ”Harjoittelua 
ja opiskelua on saatava lähemmäksi toisiaan ja linkitettävä toisiinsa.” ja 
”Pienryhmätyöskentelyä voisi kehittää enemmän käytännön koulutyötä tuke-
vaksi eli esim. opetusmenetelmiä voisi käsitellä enemmän. Hyvänä näin kurs-
silla ops:iin tutustumisen ja opstyön harjoittelemisen. Luentojen ja pienryh-
mien asiat eivät juuri linkittyneet toisiinsa.” Linjakkuuden vaade tuli esille 
edellisenäkin lukuvuonna, samoin kuin seuraavakin kysymys; osa aineen-
opettajaopiskelijoista viittaa palautteissaan myös opetuksen sisältökysymyk-
siin toistuvasti: ”Aineenopettajakoulutuksessa koin tarpeettomaksi käsitellä 
luennoilla alle (ylä)kouluikäisten kehittymistä, ja aikuisten taantumusta.” ja 
”Luennoilla käsiteltiin mielestäni turhan paljon pieniä lapsia koskevia asioita. 
Painopiste olisi voinut olla enemmän joko suoraan kehityksessä tai sitten 
yläaste ja lukioikäisissä.” Tämän tyyppisiä näkemyksiä on perusteltu yleisdi-
daktiikan vähäisellä resurssoinnilla: ”Yleisdidaktiikan luentoja oli niin vähän, 
että niistä ei oikein saanut mitään irti.” ja ”Mielestäni myös aineenopettajana 
tarvitsisi paljon enemmän tietoa psykologiasta kun tällä hetkellä on opinto-
ohjelmassa. Jos opettaja nähdään kasvattajana eikö keh ja opp psykaa tulisi 
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olla enemmän kuin 4 op?” Todettakoon vielä, että opiskelijoita näyttää pu-
huttavan myös lukuvuonna 2006−2007 opettajankoulutuslaitoksen tiedonkul-
ku, johon ei olla tyytyväisiä. Kuten jo aiemminkin on mainittu, erityisesti 
matemaattis-luonnontieteiden opiskelijaryhmän mukaan tiedottaminen on 
koettu ongelmaksi: ”Kurssi (=AD3) sinällään ihan jees. Tiedottaminen toimi 
kurssin osalta tosi huonosti. Olisi ollut hyvä, että alusta asti saisi keskittyä 
opiskeluun eikä siihen missä täytyy olla seuraavaksi.” 

Pedagogisten opintojen opetuksen rakennetta, sisältöä, organisointia ja 
menetelmiä koskevia re-innovoivia kommentteja lukuvuonna 2006−2007 on 
aineistossa runsaasti. Edellä olevat ja alle poimitut opiskelijapalautteet avaa-
vat tilastotulosta ja syventävät tietoa lukuvuoden 2006−2007 opetuksen toi-
minnallisesta yhteensopivuuden asteesta. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen kvaliteetista lukuvuonna 2006−2007 
Toteutuneen 
OPSin 
sujuvuus ja 
osuvuus 

Humanistisesti orientoituneet 
opiskelijat 
 

Matemaattis-luonnontieteellisesti 
orientoituneet opiskelijat 

+   
Rakenne 
 

HUM P22: ops rak hum k 2006 
Vuosi on ollut hyvin mielekäs, 
olen oppinut paljon ja monilla 
hyvillä menetelmillä. Kuitenkin 
yksi kehitettävä asia on valtava 
työn määrä!! Tuntuu että koko 
vuoden olen ollut ihan piipussa ja 
osa hyvistä tehtävistä on mennyt 
siksi "hukkaan". Osan voisi 
varmaan karsia. Toivottavasti 
tällä palautteella myös kehitetään 
asioita!! (viittaus rakenteeseen) 

MALU P29: ops rak luonn k 2006 
Modulisysteemi ei oikein sovi näille 
opinnoille. Pitäisi olla enemmän kyt-
köksissä harjoittelukouluihin. (viittaus 
rakenteeseen) 
 
 

Sisältö HUM P33: AD1 hum s 2006  
Muuten tavoitteet vaikuttavat 
täyttyneen, mutta käyttöteoria 
käsite itsessään jäi epäselväksi. 
Enemmän "miten" opetan -
materiaalia. Pienryhmät ja luen-
not toimivat hyvin, kurssin 
yhteydessä ollut kirjallisuus olisi 
ehkä voinut olla relevantimpaa. 
(viittaus sisältöön) 
 
HUM P34: AD2 hum s 2006 
Kriittinen pedagogiikka on 
mielenkiintoista ja siihen voisi 
keskittyä esim. ryhmissä: miten  

MALU P42: AD1 luonn s 2006  
Pienryhmissä keskityttiin ongelmiin, 
jotka ovat aloittelevan aineenopettajan 
mielessä päällimmäisinä. Aihetta 
käsiteltiin kurssilla kattavasti. Olen 
tyytyväinen kurssiin. Organisointia 
olisi voinut parantaa (terveisiä koko 
soklalle). (viittaus sisältöön) 
 
MALU P43: AD2 luonn s 2006  
OPS:in painotus ja tutustuminen oli 
hyvä. (viittaus sisältöön) 
 
MALU P58: AD3 luonn k 2007  
Keskustelut ja käytännön esimerkit 
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toteutetaan käytännössä? (viitta-
us sisältöön) 
 
HUM P38: kehpsyk hum s 2006 
Tavoitteet todella yleviä; en-
nemminkin kurssi avasi silmät ja 
esitteli eri näkökulmia ja herätti 
ajatuksia. Ryhmän kehityksen 
käsittely jäi vähemmälle (mieles-
täni etenkin luennoilla painotet-
tiin yksilön kehitystä ja kasvua). 
(viittaus sisältöön) 
 
P40: perush hum s 2006 
Tieto- ja viestintätekniikan 
käytöstä opetuksessa en oppinut 
juuri mitään. Samoin erityisope-
tuksen ja oppilashuollon asioista 
oli vain vähän puhetta. (viittaus 
sisältöön) 

ovat arvokkaimpia osia. Käytännön 
harjoitukset ts. yo-tehtävien läpikäynti, 
olivat todella hyödyllisiä. Kokeen teko 
oli myös tarpeen, vaikkakin myös 
työläs tehdä. (viittaus OPSin sisäl-
töön) 
 
MALU P60: kasvfil luonn k 2007  
Kurssi oli hyvin mielenkiintoinen ja 
kurssimateriaali tuki luentoja. Pidin 
kurssista. Kiinnostavat luennot - järke-
vää, ajankohtaista, kriittistä, jämptiä. 
(viittaus sisältöön) 
 
 

Organisointi HUM P34: AD2 hum s 200 
Uskonnon ja historian yhteis-
luento loistava idea - eheyttävää 
opetusta! (viittaus organisoin-
tiin) 
 
HUM P36: Erped hum s 2006  
Hyvät luennoitsijat. Paras ja 
mielenkiintoisin syksyn kurssi! 
Luennoitsijat hyviä ja asiantun-
tevia, pienryhmätunnit sovelsivat 
luennoilla kuultua ja kirjallisuus 
(etenkin er ped perusteet) rele-
vanttia. Kiitos! Syntyi into 
opiskella tätä lisääkin :) Tästä 
kurssista sain paljon irti. ... 
erittäin käytännönläheinen, teetti 
HOJKSin - asia on kirkas ja selvä 
tehtävän jälkeen! Kiitos ... ! 
(viittaus organisointiin) 

MALU P43: AD2 luonn s 2006  
Oli hyvä, että kemian pienryhmissä 
opetustuokiot ja yleensäkin koko 
opintokokonaisuus järjestettiin ennen 
harjoittelun alkua (viime vuonna ollut 
kuulemma harjoittelun kanssa päällek-
käin). (viittaus organisointiin) 
 
MALU P42: AD1 luonn s 2006 
Vetäjät ok, mutta vaativat tavoitteet - 
vaikea käydä läpi syvällisesti ko. 
ajassa. (viittaus organisointiin) 
 
 
 

Menetelmä HUM P22: kaytanteet hum k 
2006 Vuosi on ollut hyvin miele-
käs, olen oppinut paljon ja monil-
la hyvillä menetelmillä. Kuiten-
kin yksi  
kehitettävä asia on valtava työn 
määrä!! Tuntuu että koko vuoden 
olen ollut ihan piipussa ja osa 
hyvistä tehtävistä on mennyt 
siksi "hukkaan". Osan voisi 
varmaan karsia. Toivottavasti 

MALU P45: Erped luonn s 2006  
Pienryhmäkeskustelut olivat oikein 
hyviä. Pareittain mietitään ajan kanssa 
erilaisia ongelmia. (viittaus menetel-
miin) 
 
MALU P43: AD2 luonn s 2006 
Pienryhmissä oppii! (viittaus menetel-
miin) 
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tällä palautteella myös kehitetään 
asioita!! (viittaus menetelmiin) 

−    
Rakenne HUM P 17 Turha. Ajanhukkaa ja 

uuvuttavaa kesken harjoittelun. 
Prosemmatyö liian laaja. Ei 
tarkoituksena ole tehdä uutta 
tutkimusta, vaan kirjoittaa teorian 
pohjalta. Uudessa tutkinnossa 
kandintyö 10-20 s, prosemma nyt 
20-30. mikä mennyt pieleen? 
(viittaus rakenteeseen) 
 
 

MALU P42: AD1 luonn s 2006  
Yleisdidaktiikan luentoja oli niin 
vähän, että niistä ei oikein saanut 
mitään irti. Kouluuntutustuminen oli 
turhaa, koska kouluyhteisö on entuu-
destaan tuttu. Kouluuntutustuminen oli 
turhaa, koska kouluyhteisö on entuu-
destaan tuttu. En osallistunut erityispe-
daan, kehityspsykan ja AD3-luentoihin, 
siitä huolimatta toivoisin suurempaa 
arvostusta aiemmille suorituksille; 75 
ov ei tahtonut riittää korvaamaan 
muutamaa hassua opintopistettä. Asia-
sisällössä ei ollut mitään poikkeavaa, 
vaan aiemmat opinnot kattoivat nämä 
paremmin kuin hyvin. (viittaus raken-
teeseen) 
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
AD4 -kokonaisuus tuntuu raskaalta 
harjoittelun lisänä. Tässä vaiheessa 
syksyä on hyvin vaikea orientoitua 
uuden projektin aloittamiseen. (viittaus 
rakenteeseen) 
 

Sisältö HUM P51: AD3 hum k 2007  
Opsin tekeminen jäi epäselväksi, 
arvioinnin käsittely oli 
perusteellista. Toivoisin, että 
asioita sidottaisi enemmän 
konkreettiseen työelämään, esim. 
yläkoulun asioita ei ole käsitelty 
lainkaan ja suurin osa 
valmistuneista kuitenkin sijoittuu 
peruskouluun. (viittaus sisäl-
töön)  

P42: AD1 luonn s 2006 Samoja asioita 
käsiteltiin sekä pää- ja sivuaineen 
luennoilla sekä ryhmissä ja osittain 
vielä kirjallisuudessa. Tämä on turhaut-
tavaa. (viittaus sisältöön) 
 
MALU P47: kehpsyk luonn s 2006 
Aineenopettajakoulutuksessa koin 
tarpeettomaksi käsitellä luennoilla alle 
(ylä)kouluikäisten kehittymistä, ja 
aikuisten taantumusta. Ryhmien kes-
kustelut hyviä. ... tentittävä kirjallisuus 
on pinnallinen katsaus psykologiaan, ja 
tentistä pääsee läpi ymmärtämättä 
mitään. Parempi olisi tarjota laajempi 
perehtyminen pykologiaan. (viittaus 
sisältöön) 

Organisointi HUM P34: AD2 hum s 2006  
AD2 ajoittui ajankohtaan, jolloin 
opiskelijat olivat kaikilta osin 
hyvin kiireisiä. AD2 voisi ehkä 
käsittää pidemmän ajanjakson. 
Nyt se juostiin läpi. Meni pahasti 

MALU P42: AD1 luonn s 2006  
Käsitellyt asiat olivat tärkeitä ja mie-
lenkiintoisia. Tapa, jolla niitä käsiteltiin 
oli kuitenkin pinnallinen ja kiireinen. 
Etenkin pienryhmissä olisi hyvä keskit-
tyä kunnolla johonkin tehtävään ... , 
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päällekkäin perusharjoittelun 
kanssa - kumpi on tärkeämpää: 
harjoittelu vai AD2:n tehtävät ja 
luennot? Perusharjoittelun aikana 
ei ehdi pohtia ylimääräisiä.Kurssi 
lyhyt, tarpeeton täytepala erilli-
senä kokonaisuutena? (viittaus 
organisointiin) 
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 
2006 AD4 luennot jäivät suurelta 
osin väliin, koska opetusharjoit-
telu samaan aikaan, tutkimusme-
netelmät jo entuudestaan tuttuja. 
Tämä kurssi osui harjoittelun 
kanssa samaan aikaan ja päivät 
olivat pitkiä ja raskaita. Osa 
luennoista oli päällekkäin omien 
pidettävien tuntien kanssa ja 
aiheutti sovittelua koulun ja 
soklan välillä. Aika raskas, 
huono ajankohta. ... Ajankohta 
harjoittelun päällä on kehno. 
Kenelläkään ei ole aikaa eikä 
resursseja panostaa kurssiin ja 
aineet jää siksi pintaraapaisuksi, 
mikä on todella epämotivoivaa!! 
"Kokeesta tulee helppo. Lukio-
tiedoilla pärjää. Metodiesseeseen 
kunhan kirjoitatte jotain. Olette-
han lukiossa opiskelleet psykaa" 
-kommentit eivät ainakaan lisää 
motivoineet. Tuntui, ettei ope-
tuksen järjestäjästäkään ollut 
kyse merkityksellisestä aiheesta. 
Luennot ja tentit yhdessä harjoit-
telun kanssa oli liian rankkaa. 
Varsinkin kun syksy on kokonai-
suudessaan ollut rankka. (viitta-
us organisointiin) 
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 
2006 AD4 kurssin aikataulutusta 
olisi hyvä miettiä. Tänä vuonna 
opiskelijoiden aikataulut ovat 
olleet ihan mahdottomat, kun 
AD4/1 luennot, ryhmät ovat 
olleet harjoittelun aikana iltaisin. 
Ei mitenkään riitä voimat kun 
päivät seuraa tunteja, illat istuu 
luennoilla tai ryhmässä ja kun 
omat tunnitkin on suunniteltava 

eikä hutiloiden suorittaa lukuisia tehtä-
viä. Kiireellinen tunnelma pienryhmäs-
sä ei ollut rakentavaa. En tykkää tehdä 
asioita hosumalla! (viittaus organi-
sointiin) 
 
P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
AD4 -kokonaisuus tuntuu raskaalta 
harjoittelun lisänä. Tässä vaiheessa 
syksyä on hyvin vaikea orientoitua 
uuden projektin aloittamiseen. (viittaus 
organisointiin) 
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niin yötkinhän siinä menee! 
(viittaus organisointiin) 
 

Menetelmä HUM P40: perush hum s 2006 
Harjoittelussa ei oppinut käyttä-
mään opetussuunitelmaa työväli-
neenä, koska opetus perustui 
kirjan asioiden läpikäymiseen 
(olivat ne vanhentuneita tai ei). 
(viittaus menetelmiin) 

MALU P42: AD1 luonn s 2006 
Esseitä ihan hirveä määrä, voisiko 
sivumäärä esseissä olla pienempi? 
Varsinkin ... puolelle enemmän keskus-
telua ym. ja vähemmän esseetehtäviä. 
(viittaus organisointiin) 

Kehittämisehdotus 
Rakenne HUM P53: Kasvfil hum k 2007  

Kasvatustieteiden yleisopinnot 
eivät olisi pahitteeksi aineenopet-
tajankoulutuksessa. Olen vahvas-
ti sitä mieltä, että kasvatustieteen 
perusopinnot tulisi sisällyttää 
pedaopintoihin. (viittaus raken-
teeseen) 
 

MALU P43: AD2 luonn s 2006  
Kurssin voisi hyvin integroida 
AD1:een. Demon tekeminen oli kurssin 
opettavin asia, muuten viikon lyhyt-
kurssi on ihan turha. (viittaus raken-
teeseen) 
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 2006 
Tutkimusmenetelmäluennot huonoon 
aikaan. (= perusharjoittelun aikana) 
(viittaus rakenteeseen) 

Sisältö HUM P33: AD1 hum s 2006 
Harjoittelun aikana on tullut 
selväksi, etteivät teoria ja käytän-
tö kohtaa. Opetusharjoittelussa 
olen oppinut enemmän kuin AD-
kursseilla koko syksynä. Enem-
män kasvatustiedettä ja erityis-
pedagogiikkaa! Käytäntöä lisää 
teorian kustannuksella. Tent-
tisumat pois (työergonomia). 
AD2:n osasta osan asioista voisi 
siirtää AD1:seen. Yleisdidaktiik-
kaa ... enemmän! (viittaus 
sisältöön) 
 
HUM P36: Erped hum s 2006 
Mielestäni olisi ollut hyvä kiin-
nittää enemmän huomiota lieviin 
oppimishäiriöihin, esim. lukihäi-
riöön, eli katsoa aihetta 
luennoillakin enemmän 
aineenopettajan näkökulmasta. 
Muuten luennot ja pienryhmän 
olivat hyviä. Ruotsinkielisen 
tenttikirjan funktiota en oikein 
ymmärtänyt. Jossakin kohdin 
luennoilla mentiin vähän liian 
sisälle aivojen toimintaan muun 
sisällön käsittelyn kärsiessä. 
(viittaus sisältöön) 

MALU P42: AD1 luonn s 2006 
Opettajan kasvattajaroolia tuli ainoas-
taan kouluun tutustumisen yhteydessä. 
(viittaus sisältöön) 
 
MALU P58: AD3 luonn k 2007  
Arvioinnin osuus on opettajan amma-
tissa suuressa roolissa ja siihen olisi 
hyvä saada työkaluja. Oppikirjaa 
työvälineenä voisi käsitellä jollain AD-
kurssilla. (viittaus sisältöön) 
 
MALU P60: kasvfil luonn k 2007 
Luentojen kalvot nettiin. (viittaus 
sisältöön) 
 
MALU P58: AD3 luonn k 2007 
Keskustelut ja käytännön esimerkit 
ovat arvokkaimpia osia. ... Lisää psyko-
logiaa. Ryhmissä enemmän vapaata 
keskustelua, poverpointteja voisi 
korvata jonkun kirjan lukemisella 
kotona. Ryhmätapaamisia tulisi käyttää 
ajatustenvaihtoon. (viittaus sisältöön) 
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HUM P51: AD3 hum k 2007  
Pienryhmätyöskentelyä voisi 
kehittää enemmän käytännön 
koulutyötä tukevaksi eli esim. 
opetusmenetelmiä voisi käsitellä 
enemmän. Hyvänä näin kurssilla 
ops:iin tutustumisen ja opstyön 
harjoittelemisen. Luentojen ja 
pienrymien asiat eivät juuri 
linkittyneet toisiinsa. Enemmän 
käytännön ohjausta oppilaiden 
arviointiin, samoin kurssien 
suunnitteluun. Ehkä vielä enem-
män saisi olla aineiden arvoste-
lua. Pienryhmät olivat loistava 
juttu, niissä sai tehtyä kaikkea 
hyödyllistä, kuten aineiden yms. 
arvostelu. Luentoihin voisi 
miettiä jotain kiinnostavampia 
sisältöjä, itselleni ei jäänyt juuri 
mitään. (viittaus OPSin sisäl-
töön)  

Organisointi HUM P34: AD2 hum s 2006  
Luennoitsijat saisi ottaa selvää 
toistensa ohjelmasta, että liika 
kertaus vältettäisiin. (viittaus 
organisointiin) 
 
HUM P33: AD1 hum s 2006  
Mielestäni pitäisi ottaa huomioon 
työkokemusta koulussa siinä 
mielessä, että kouluun tutustumi-
sen jaksoa ei vaadittaisi opiskeli-
joilta, joilla on työkokemusta 
suomalaisesta koulusta. Sen ajan 
olisin voinut käyttää mm. tutus-
tumiseen kasvatustieteelliseen 
kirjallisuuteen. (viittaus organi-
sointiin) 
 
HUM P34: AD2 hum s 2006  
Kurssista voisi olla tarkempi 
ohjelma tarjolla, jossa olisivat 
kunkin luennon aiheet kullekin 
kerralle. Auttaisi hahmottamaan 
kokonaisuuden paremmin ja 
ennalta valmistautumaan aihee-
seen. Luennoista ei muodostunut 
selkeää kokonaisuutta, joka kerta 
eri puhuja ja eri tyyli. (viittaus 
organisointiin) 

P94: syvharj k 2008 luonn 
Harjoittelua ja opiskelua on saatava 
lähemmäksi toisiaan ja linkitettävä 
toisiinsa. (viittaus organisointiin) 
 
MALU P42: AD1 luonn s 2006 
Pienryhmät käsittelivät aiheita pinnalli-
sesti ja aina oli kiire! Pienryhmien 
parantaminen nro 1 tavoite. (viittaus 
organisointiin) 
 
MALU P47: kehpsyk luonn s 2006 
Voisikohan K ja O ja ERP tenttien 
välissä olla esimerkiksi viikonloppu. 
Nyt tentit olivat peräkkäisinä päivinä. 
Siitä on kyllä yllättävän paljon haittaa. 
Ainakin hektistä. (viittaus organisoin-
tiin) 
 
MALU P58: AD3 luonn k 2007 
Oppilaan arviointi tuntuu haastavalta, 
joten kurssilla oli tilausta. ... jälleen 
liikaa kalvoja suhteutettuna luentojen 
aikaan. Varmasti paras ainedidaktiikan 
kursseista. Kurssin suorittaminen 
tenttimällä ei mielekästä, kirjoitel-
mat/oppimistehtävät parempia merki-
tyksellisen oppimisen kannalta. ... 
Asioiden käsittely oli yleisellä tasolla. 
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HUM P35: AD4 osa 1 hum s 
2006 Ei saa olla ryhmiä klo 18-
20! Menetelmäluentojen ajan-
kohta järjetön. Miksi ihmeessä 
pitää tunkea menetelmät juuri 
perusharjoittelun alkuun joka on 
niin työläs vaihe? On todella 
vaikea keskittyä niin erityyppi-
siin asioihin. (viittaus 
organisointiin) 
 

Opettajien käyttäytyminen ei vastannut 
opetusta ja opetettavia asioita. Kursseil-
la logistiikkaongelmia. Läsnäolovel-
voitteita useassa paikassa yhtä aikaa. 
Pienryhmät antavat eniten opettajana 
kehittymisen kannalta. Koska samaan 
aikaan paljon toimintaa, luennot tuntu-
vat ns. pakkopullalta. Tämä heijastuu 
myös muuhun teoreettiseen opetukseen. 
(viittaus organisointiin) 

Menetelmä HUM P58: AD3 luonn k 2007 
Ei luentoja oppilasesityksinä 
vaan luentoina. (viittaus mene-
telmään) 
 
HUM P33: AD1 hum s 2006  
Paremmat powerpointesitykset. 
(viittaus menetelmään)  
 
HUM P51: AD3 hum k 2007  
Ryhmätentti-idea ja toteutus 
hyvä. (viittaus menetelmään)  
 
HUM P53: Kasvfil hum k 2007  
Virkistävää, että opetta-
ja/luennoitsija esittää rohkeasti 
mielipiteensä ja jättää kriittisyy-
den kuulijalle. Pienryhmät eivät 
tuntuneet erityisen mielekkäiltä, 
kun niitä ei millään tavalla 
nivottu kokonaisuuteen. Suku-
puoli koulussa tuntui jo vähän 
loppuun kolutulta aiheelta. 
Pienryhmien onnistuminen ei 
todella vaadi muuta kuin keskus-
telua. (viittaus menetelmään)  

MALU P43: AD2 luonn s 2006  
Pienryhmissä toteutettu demo (fys) oli 
hyödyllistä valmistautumista harjoitte-
luun. Tähän olisi voinut käyttää enem-
män aikaa vaikkapa kirjallisuuden 
lukemisen kustannuksella. (viittaus 
menetelmään)  
 
P42: AD1 luonn s 2006 
Kouluuntutustuminen oli turhaa, koska 
kouluyhteisö on entuudestaan tuttu. 
(viittaus menetelmään) 
 

 
6.2.4 Ohjausalueen kvaliteetin osuvuus 2006–2007 

Ohjauksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointituloksia, jot-
ka koskevat opetusharjoittelun, tutkimuksen ja reflektoinnin ohjauksen kvali-
teettia. Tutkimuksellisen hypoteesin mukaan ohjaus on tukenut tai ei ole 
tukenut ammatillista kasvua (asteikko 1–5) Opiskelijoiden tehtävänä oli arvi-
oida pedagogisen ohjauksen laadullista riittävyyttä suhteessa oman opetta-
juuden rakentumiseen. Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tie-
teenalaryhmän opiskelijat (MALU, HUM) ovat arvioineet toteutuneen ope-
tussuunnitelmana 2006−2007 ohjauksen kvaliteetin osuvuutta seuraavasti:  
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Taulukko 18. Ohjauksen kvaliteetti 2006−2007 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OHJAUS MALU M=76–204 HUM M=82–294  
 n M S.D. n M S.D. t 
Opetusharjoittelu  
 perusharj 107 4,02 1,12 175 4,04 1,05 -0,16ns 
 sov harj 76 3,95 0,97 82 3,70 1,26 1,40ns 
 syv harj 96 3,92 0,94 122 4,01 1,17 -0,62ns 
 Tutkimus  
 ad 4/1 110 3,55 1,07 178 3,41 1,12 1,02ns 
 ad4/2 107 3,36 1,26 127 3,86 1,07 -3,28*** 
 Reflektio  
 portfolio 204 3,38 1,24 294 2,88 1,18 4,51*** 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 18 mukaan aineenopettajaopiskelijat arvioivat pedagogisen ohjauk-
sen kvaliteettia seuraavasti: 

Opetusharjoittelun ohjaukset tukevat molempien tieteenalaryhmien arvi-
ointitulosten mukaan melko paljon opettajuuteen oppimista (M=3,94). Huo-
mio kiinnittyy siihen, että opetusharjoittelun tiettyjä ohjausalueita, soveltavaa 
ja syventävää (MALU) harjoittelua, arvioidaan pedagogiselta laadultaan 
hieman heikommaksi kuin edellisenä lukuvuonna (M<4) kuten kokonaisuut-
takin.  

Tutkimukseen ohjausta on ollut molempien ryhmien mukaan kohtalaisesti 
(M>3): molempien ryhmien mukaan AD4/1 Tutkimus ja menetelmät –
kurssilla ohjaus on tukenut tutkimusprosessin alkua kohtalaisesti ( M=3,48) − 
tosin mielipiteet hajaantuvat jonkin verran, erityisesti HUM-ryhmällä (S.D. 
=1,12). AD4/2 Opettaja työnsä tutkijana -kurssin kohdalla tieteenalaryhmien 
näkemysten välillä on havaittavissa tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (t=-
3,28***): matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijat arvioivat 
ohjauksen tukeneen tutkimuksen tekoa kohtalaiseksi, joskin mielipiteet ha-
jaantuvat (M=3,36, S.D.=1,26), mutta humanististen aineiden opettajaopiske-
lijat kokevat saaneensa ohjausta melko paljon (M=3,86, S.D. 1,07), mikä taas 
on tukenut tutkimusprosessia melko hyvin.  

Myös portfolio-ohjauksen pedagogisesta kvaliteetista on tieteenalaryhmi-
en näkemysten välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (4,51***): MA-
LU-ryhmän opiskelijoiden mukaan portfolio-ohjaus on ollut opettajuuteen 
oppimisen kannalta selkeästi kohtalaisen riittävää ja tukenut opintoja kohta-
laisesti (M=3,38), joskin opiskelijaryhmän sisällä on erilaisia käsityksiä (S.D. 
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=1,24). HUM-ryhmän opiskelijoidenkin mukaan ohjaus on tukenut portfolio-
työskentelyä niukan kohtalaisesti (M=2,88). Tulos on edeltävää lukuvuotta 
hieman parempi, mutta tuloksista on luettavissa, että ohjattu portfoliotyös-
kentely vaatii laadullista kehittämistä; kyse on yksilöllisen oppimisprosessin 
ohjauksesta ja tukemisesta ja niin ollen opetuksen ja opintojen sujuvuudesta.  

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan toteutunut ohjausympäristö on kvaliteetiltaan toi-
minnallisesti keskimäärin yhteensopivaa pedagogista ja didaktista toimintaa 
suhteessa opiskelijoiden omiin opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin, joten luku-
vuonna 2006−2007 toteutunut ohjausympäristö on tukenut opiskelua ja op-
pimista hyvin ja kohtalaisesti: opetusharjoittelun ohjaus on kvaliteetiltaan 
melko hyvin yhteensopivaa toimintaa, tutkimuksen ohjaus ja portfoliotyös-
kentelyn ohjaus puolestaan kohtalaisesti yhteensopivaa toimintaa. Lisäksi 
tuloksesta käy ilmi, että matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiske-
lijat arvioivat soveltavan harjoittelun ja portfolio-ohjauksen kvaliteetiltaan 
osuvammaksi kuin humanistit, jotka puolestaan arvioivat tutkimuksen ohja-
uksen kakkosvaiheen (AD4/2) tukeneen opintoja melko paljon – M≈4! Ero 
edelliseen lukuvuoteen on selkeästi poikkeava.  

Kvalitatiivinen aineisto tarjoaa runsaasti syventävää tietoa siitä, miten 
opiskelijat ovat kokeneet ohjauksen kvaliteetin pedagogisten opintojensa 
aikana eri tilanteissa. Kommentoineet opiskelijat avaavat ohjauksen kvalitee-
tin osuvuutta koskevaa tilastotulosta viittaamalla avovastauksissaan ohjaus-
ympäristöön ja ohjaussuhteeseen, eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Kunkin 
opiskelijan ohjauskokemus ja sitä koskeva laadullinen arvio on aina subjek-
tiivinen, koska kukin omaksuu innovaatiota ja re-innovoi sitä yksilönä omista 
lähtökohdistaan. Re-innovoinnin funktio on toteutuneen opetussuunnitelman 
toiminnallisen yhteensopivuuden parantaminen, tässä tapauksessa pedagogi-
sen ohjauksen osuvuuden parantaminen yksilötasolla toiminnallisesti koettua 
sopivammaksi opiskelu- ja oppimisympäristöksi. 

Kuten edellisenäkin lukuvuonna, lukuvuoden 2006−2007 pedagogisessa 
ohjaustoiminnassa laadullisesti osuvinta koettua ohjaustoimintaa oli opetus-
harjoittelujen ohjaus, mikä tuli esille tilastotuloksessa ja mikä tulee esille 
kvalitatiivisessa aineistossa suurelta osin hyvinkin positiivisina kommenttei-
na. Yksi opiskelijoista pukee sanoiksi monen muun kollegansa kokemuksen: 
”Ohjaavat opettajat olivat todella hyviä. Koulussa on mahtava ilmapiiri ja 
asiansaosaavat ohjaajat. Kohdallani kaikki sujui hyvin, sain riittävästi ja 
erittäin ammattitaitoista ohjausta. Kokonaisuudet (= kurssin opetuskokonai-
suudet) tukivat toisiaan.” Toisenlaisiakin kokemuksia on: ”Molemmissa har-
joitteluissa oli ohjaaja, joka antoi toteuttaa omia suunnitelmia sekä ohjaaja 
joka heitti suunnitelmani roskiin. Ensin mainittujen ohjaajien palaute hyödyl-



234 Ulla Hotti 

 

listä ja rakentavaa, toisten pelkkää haukkumista.” Väisäsen (2002) tutkimuk-
sessa (alaluku 4.3.2) sekä ohjattavat että ohjaajat korostivat hyvää ohjaussuh-
detta. Hyvä ohjaaja nähtiin tuen antajana, kannustajana, turvallisen ohjaus-
suhteen luojana, kuuntelijana, empaattisena ja helposti lähestyttävänä työpa-
rina, joka motivoi ja kiinnittää huomiota ohjattavan itsetuntoon. Hyvä ohjaaja 
on kenttäkoulun opettajan käsityksen mukaan "ystävällinen kollega, avoin ja 
turvallinen ”vanhempi” ja opiskelijan mukaan partneri, joka "antaa tukea ja 
ohjaa epäonnistumisen jälkeen”. (mts. 138.)  

Myös tutkimuksen ohjaus arvioitiin laadullisesti osuvimmaksi humanis-
tisten oppiaineiden opettajaopiskelijoiden ryhmässä, mutta kohtalaiseksi 
matemaattis-luonnontieteiden opiskelijaryhmässä. Opiskelijan kommentissa 
korostuu monen kollegan kommentin tapaan aineistossa toistuvasti esille 
tulevana ohjauksen laatutekijänä professionaalisuus: ”Tutkielman tekemiseen 
saatu ohjaus oli ammattitaitoista ja tutkimusta eteenpäin vievää.”  

Molempien tieteenalaryhmien arvioinneissa tulee esille myös ohjauksen 
kriittiset alueet, kun ohjaus ei ole ollut toiminnallisella tasolla laadullisesti 
ammatillista kasvua tukeva. Lukuvuonna 2006−2007 kriittiset kannanotot 
liittyvät eniten portfolio-ohjausympäristöön; se, mikä ”mättää”, eksplikoituu 
näissä kahdessa, eri tieteenalaojen ohjausta edustavassa palautteessa. Ne ovat 
noviisiasiantuntijoiden ohjausympäristöanalyyseja ja samalla kehittämisehdo-
tuksia reflektion ohjaustoiminnan muuttamiseksi: 

Selkeät ohjeet tarpeen. Tosi epämääräistä. Käytännön toteutuksesta paljon epä-
selvyyttä. Hyvin irrallinen asia. Harjoittelun ohessa tehty portfolio oli ihan jees. 
Tosin ohjaajalle ei halunnut näyttää kaikkea. ... Ryhmässämme ohjaaja oli ym-
märtänyt portfolion määritelmän väärin, tai ainakin itse kuvittelin, että tarkoitus 
oli tehdä yksi portfolio, johon kootaan koko aineenopettajan koulutuksen ajan 
mietteitä ja materiaalia, eikä että olisi tarkoitus tehdä 2 portfoliota. 

Itsereflektointi on tärkeää, mutta portfolio on edelleenkin hämärä juttu - missä, 
mitä, häh? En edelleenkään tiedä, mitä tähän "portfolioon" tulee, eikä ohjaavilla 
opettajillakaan ole muuta käsitystä kuin "jotain” suunnitelmia.  
 

Yleensä innovaatioiden monimutkaisuus (complexity) ei ole yhtä merkittävä 
tekijä kuin innovaation suhteellinen hyöty tai yhteensopivuus innovaation 
omaksumisprosessissa, mutta toisaalta saattaa olla niinkin, että monimutkai-
suudesta tulee omaksumisen este (Rogers 2003; Sundqvist 2003; Lampinen 
1994). Yllä olevista kommenteista on tulkittavissa, että toteutuneen opetus-
suunnitelman portfolio-ohjaustoiminta ei ole tukenut ammatillista kasvua, 
vaan toiminnallisella tasolla siitä on tullut pedagogisen epäselvyyden vuoksi 
”hämärä juttu”, este omaksua (adopt) innovaatio tältä osin. Sen vuoksi opis-
kelijat ovat ehdottamassa portfolio-ohjauksen hylkäämistä (reject) toiminnan 
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tasolla kvalitatiivisesti yhteensopimattomana, epäselvänä käytäntönä. Toi-
saalta kommenteista on luettavissa, että reflektiotoiminnan merkitystä ei 
kyseenalaisteta, vaan arvioidaan symbolisella tasolla relevantiksi toiminnak-
si: ”itsereflektointi on tärkeää”, kuten opiskelija toteaa. Jotta reflektion ohja-
us olisi myös toiminnallisella tasolla kvalitatiivisesti osuvaa toimintaa, laa-
dullisen aineiston ja tilastotuloksen (M≈3) perusteella reflektion ohjaustoi-
minnan kehittämisen lähtökohdaksi määrittyy kvalitatiivisen osuvuuden pa-
rantaminen. Tähän voidaan vastata yliopistopedagogisesti; ”opettaja tai kou-
luttaja luo edellytykset reflektoivalle työskentelylle ja toimii ohjaajana” (Le-
vander 2007, 462–463; myös Nummenmaa 2010; Ramsden 2007). 

Pedagogisten opintojen ohjaustoimintaa re-innovoivia kommentteja on 
aineistossa runsaasti. Edellä olevat ja alle poimitut opiskelijapalautteet avaa-
vat tilastotulosta ja syventävät tietoa lukuvuoden 2006−2007 opetuksen toi-
minnallisesta yhteensopivuuden asteesta. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
ohjauksen kvaliteetista (osuvuus, sujuvuus) lukuvuonna 2006−2007 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti  
orientoituneet opiskelijat 

Ohjaus-ympäristö 
+ HUM P56: Sovharj hum k 2007  

Soveltava harjoittelu oli sopivan 
kevyt lukukauden alkuun ja sen 
aikana oli hyvä kirjoittaa tutkielmaa. 
Sain erittäin hyvää ohjausta, mikä 
vaikutti omaan jaksamiseen positii-
visesti. Koulu yhteisönä - asioihin 
olin tutustunut jo perusharjoittelussa. 
Ryhmänohjauksia ei ollut, enkä niitä 
kaivannut. Soveltavassa harjoittelus-
sa ohjaus oli sopivan vapaata, mutta 
sitä oli kuitenkin tarpeeksi. Ryh-
mänohjauksia yms. järjestettiin myös 
sopivasti. Sai toteuttaa itsenäisem-
min kuin ... (=normaalikoulussa). 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
P52: AD4 osa 2 hum k 2007  
Seminaari-istunnot on hyviä sen 
kannalta, että saa tutustua muiden 
töiden kautta laajasti ...didaktisiin 
aihealueisiin. Kaikki voisivat tehdä 
äärimmäisen käytännönläheisen 
työn. Seminaarityön tekeminen alkoi 
vähän kuin varkain. Alussa olisi 
hyvä antaa selkeät ohjeet, mitä 
ollaan tekemässä. Loppujen lopuksi 
neuvoja sai ihan hyvin, mutta olisi 

MALU P17: perush luonn s 2005  
On hyvä, että ohjaavia opettajia on 
kaksi, koska näkemykset ovat 
erilaisia ja palaute siis monipuolis-
ta. ... ja siellä ainakin ilmapiiri on 
kannustava ja tukeva. Todella hyvät 
ohjaavat opettajat. (viittaus ohja-
usympäristöön) 
 
MALU P49: perush luonn s 2006  
Ohjaavat opettajat olivat todella 
hyviä. Koulussa on mahtava ilma-
piiri ja asiansaosaavat ohjaajat. 
Kohdallani kaikki sujui hyvin, sain 
riittävästi ja erittäin ammattitaitois-
ta ohjausta. Kokonaisuudet (= 
kurssin opetuskokonaisuudet) 
tukivat toisiaan. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
 
MALU P63: sovharj luonn k 2007  
Soveltava harjoittelu oli selkeästi 
erilainen osa harjoittelussa ja hyvä 
niin. Vaihtoehtoiset tavat suoritta-
miseen parantavat motivaatiota. 
Liian vähän opintoviikkoja. Ohjaus 
oli aika laimeaa. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
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ollut kiva saada ne alusta lähtien. 
Koen, että proseminaarityön kautta 
sain ihan hyvän kuvan kasvatustie-
teellisestä tutkimuksesta. Ryhmädy-
namiikka toimi hyvin ja työt käsitel-
tiin huolellisesti. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
 
 
 

 
MALU P64: syvharj luonn k 2007  
Hyvä! Ei liikaa kyyläystä ja ohjaus-
ta, joustavuutta arviointiin, keskit-
tyminen hyvä. Oli hienoa, että 
normaalikouluissakin aikataulut sai 
hyvin sovittua. Syventävässä 
harjoittelussa nautin jo opettami-
sesta. Ohjaajat ... 
(=harjoittelukoulussa) olivat ihania. 
(viittaus ohjausympäristöön) 

− HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006  
Eri didaktikkojen ryhmät poikkeavat 
kuormitukseltaan hurjasti. Vähitellen 
huomaa ja kuulee kenen ryhmään 
kannattaa mennä. Voisiko näitä 
yhtenäistää? En myöskään tiedä 
onko kasvatustieteellisiä menetelmiä 
tarpeen tietää niin perusteellisesti 
(kyseessä on kuitenkin sivu-
aineopinnot). Minusta on outoa, että 
luennoitsija voi mennä muuttamaan 
yhteisen kirjallisuuden (opetussuun-
nitelmassa) määritellyn muuksi. 
Opintopisteisiin nähden kirjallisuutta 
oli aivan liikaa. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007  
Vaatimukset proseminaarityöhön 
eivät vastaa soklan ohjeita. ... Tut-
kielman vaatimukset tuntuivat tosin 
välillä epäselviltä: perinteisen tutki-
muksen tekijöiltä vaadittiin mieles-
täni enemmän työtä kuin pedagogi-
sen tuotteen tekijöiltä. Lisäksi 
seminaarin ajankohta kesken harjoit-
telun ei ollut hyvä opiskelumotivaa-
tion kannalta. (viittaus ohjausym-
päristöön) 
 
HUM P55: portf hum k 2007  
Selkeät ohjeet tarpeen. Tosi epämää-
räistä. Käytännön toteutuksesta 
paljon epäselvyyttä. Hyvin irrallinen 
asia. Harjoittelun ohessa tehty 
portfolio oli ihan jees. Tosin ohjaa-
jalle ei halunnut näyttää kaikkea. ... 
Ryhmässämme ohjaaja oli ymmärtä-
nyt portfolion määritelmän väärin, 
tai ainakin itse kuvittelin, että tarkoi-
tus oli tehdä yksi portfolio, johon 

MALU P49: perush luonn s 2006  
Harjoittelussa ei seurattu koulun 
opsia vaan tunnit tehtiin pääasiassa 
kirjamateriaalien mukaisesti. 
Oppilashuolto ja erityisopetus 
käytiin läpi hätäisesti, ei jäänyt 
paljoa käteen. Koulu yhteisönä -
tunnit olivat välillä pakollista 
istumista ja ajanhukkaa. Muut osat 
harjoittelussa toimivat hyvin. 
Normaalikoulussa harjoittelu ei 
antanut kuitenkaan käytännön 
kokemusta käyttäytymishäiriöiden 
käsittelyyn. (viittaus ohjausympä-
ristöön) 
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 
2006 
Täysin tarpeeton ja mielenkiinno-
ton niille opiskelijoille jotka eivät 
aio kasvatustieteen tutkijoiksi 
(99%). Lisäksi on kohtuutonta 
sijoittaa tämä kurssi perusharjoitte-
lun kanssa samaan aikaan, kun 
muutenkin on kiirein aika. Vähim-
millään tämä kurssi tulisi synkro-
noida harjoituskoulujen koeviikon 
kanssa. Luentopakko tarpeeton; 
miksi samoja asioita ei voi opiskel-
la itsenäisesti, kun monella on 
pakollista läsnäoloa muualla johtu-
en perusharjoittelusta. Ryhmäajat 
oli huonot! Seminaarit liian pitkiä. 
Päällekkäisyyttä harjoittelun kans-
sa; kaikki jäi hieman irralliseksi. ... 
Olen ... (=akateeminen tutkinto), ja 
suorittanut opinnäytteet ja kurssit 
tiedonhakua ja kirjoitus-
/esitystekniikkaa varten ... . Lisäksi 
opetan aihetta yliopistolla. Kurssi 
ei opettanut erityisesti ainedidakti-
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kootaan koko aineenopettajan koulu-
tuksen ajan mietteitä ja materiaalia, 
eikä että olisi tarkoitus tehdä 2 
portfoliota - yksi perusharjoittelun ja 
yksi syventävän harjoittelun aikana. 
Olisin osannut analysoida omaa 
edistymistäni ilman tällaista keino-
tekoisen tuntuista pakotettakin. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
 

sesta tutkimuksesta mitään, vaan on 
enemmänkin saman asian työlästä 
kertaamista, mikä itse kunkin tulee 
opiskella pää- ja sivuaineessaan. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
MALU P49: perush luonn s 2006  
Portfolio on kirosana, turha, rasit-
tava, inhottava. Portfolion kirjoit-
taminen vastenmielistä. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P50: portf luonn s 2006  
Itsereflektointi on tärkeää, mutta 
portfolio on edelleenkin hämärä 
juttu -missä, mitä, häh? En edel-
leenkään tiedä, mitä tähän "portfo-
lioon" tulee, eikä ohjaavilla opetta-
jillakaan ole käsitystä "jotain 
suunnitelmia". Turha yritys yhdis-
tää pedagogisia opintoja paketiksi. 
... Koko portfoliosta on jäänyt 
edelleen aika epämääräinen olo. 
Tilannetta ei helpota se, että v 2003 
portfolio-ohjeet olivat erilaiset! 
Huomioikaa suoravalintaopiskeli-
jat! Itsearviointia on turha tehdä 
kirjallisesti, suullinen keskustelu 
asioista, tavoitteista ja tunteista on 
paljon hyödyllisempää. ... Tämän 
hetken suoritustapa ohjaa opiskeli-
jaa kirjoittamaan raporttinsa palau-
tuspäivää edeltävänä iltana. Kukaan 
ei oikeasti halua nähdä, mitä aineis-
toa harjoittelusta on kerääntynyt. ... 
Todellinen pakkopulla. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P62: portf luonn K 2007  
Tuli vaikutelma, ettei portfolion 
ohjaaminen kiinnostanut ohjaajaa 
ja hän tuskin luki palautettuja 
tehtäviä. Portfolion kokoaminen on 
mielestäni liian suorituskeskeistä 
raporttien ohjepituuksineen. Koen 
turhaksi. Tuntisuunnitelmakansio 
olisi hyödyllinen. Koen epäreiluna 
myös sen, että mennessäni portf. 
keskusteluun, ohjaajani sanoi: 
"anteeksi, en ole ehtinyt lukea 
tekstiäsi, mutta keskustellaan 
jostain". Portfolio toimisi toisenlai-
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sena, ei reflektion välineenä. Miksi 
minulta vaaditaan, jos ohjaajatkaan 
eivät tee mi tään?! Loppujen lopuk-
si en tiennyt mitä portfolioon tulee 
liittää, miten vapaamuotoinen se 
oikein on. Jotenkin portfolio tarvit-
sisi selkeämmän kehyksen ja 
raamit. (viittaus ohjausympäris-
töön) 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P40: perush hum s 2006 
Rankkaa, mutta erittäin hyödyllistä. 
Enemmän koordinointia soklan ja 
koulujen välillä, aikataulut ovat 
muutenkin tiukkoja! Mukavia ohjaa-
jia, yhteisöllisyys auskujen parissa 
toimi. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 

MALU P49: perush luonn s 2006  
Koulu yhteisönä -osio oli turha, 
eikä tarjonnut mitään uutta, joten 
sen voisi korvata esim. ainekohtai-
sella ryhmänohjauksella. Koulu 
yhteisönä -seminaariin tulisi mie-
lestäni liittää enemmän käytännön-
läheisiä teemoja esim. työrauhan 
säilyttäminen luokassa jne. ... 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
MALU P64: syvharj luonn k 2007 
Harjoittelut ovat ehdottomasti 
pedagogisten opintojen tärkeintä 
antia. Enemmän opetusta soklalta  
kouluille mm. ainedidaktiikan 
opetusta esim. seminaareihin ja 
ryhmänohjauksiin. Seurattujen 
tuntien osalta tarkoitus ja toteutus 
eivät kohtaa, määrä ei korvaa 
laatua. Voisiko seuraamisen yhtey-
teen keksiä joitain syventäviä 
tehtäviä tms. ja vähentää pakollis-
ten seurattavien määrää? Viimeiset 
10 h on aivan puisevaa, turhaa ja 
oppimisen kannalta ajan hukkaa, 
koska ei jaksa enää keskittyä. 
Määrä myös tekee seurattavista jo 
etukäteen ns. suorituspainotteisen 
paketin oppimisen sijaan. ... Ryh-
mänohjauksiin erikoistilanteita, 
joita opettaja kohtaa työssään 
(esim. suhtautuminen huumeisiin, 
tappeluihin, käytännön neuvoja), 
pedagogiset seminaarit puuduttavan 
tylsiä, tuntuivat ajanhukalta, huonot 
pitäjät. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 
2007 
Tarkempaa ja selkeämpää johdatte-
lua tutkimuksen tekemiseen myös 
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pienryhmissä. Miksi laitos ei 
järjestä esim. kunnollista spss-
kurssia? Puolen tunnin pikakoulu-
tuksesta ei ole apua. Tutkielma 
vaikea tehdä. tutkielman suuruus 
muutenkin kyseenalainen - se ei ole 
gradu. ... Opiskelijoille antaisin 
lisää vastuuta tutkimuksen tekemi-
seen, ei näin paljon ohjausta. ... 
Miten olisi säännölliset istunnot 
neljän rykäyksen sijaan? Seminaa-
ri-istunnot tulisi aikatauluttaa 
huolellisesti etukäteen. Turhia 
kokoontumisia tulisi välttää. Jo 
opetustyössä olevana koin hanka-
laksi sen, että jouduin istuntoja 
varten hankkimaan työhöni sijaisen 
ja pyytämään vapaata. Etukäteen 
oli kuitenkin vaikea tietää, pitääkö 
tapaamiseen varata aikaa tunti vai 
päivä. Muuten kaikki ok. ... Kaik-
kiin ryhmiin samat pelisäännöt. 
Tavoitteet selkeämmiksi. Laaditta-
vien töiden tasoissa, suoritus- ja 
toimintamalleissa oli todella suuri 
haitari. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
MALU P44: AD4 osa 1 luonn s 
2006 
Jako verkko-opetuksen ja läsnäolon 
välillä ei toiminut. Läsnäolleet 
olivat saaneet enemmän informaa-
tiota tutkimuksen tekemisestä ja 
kurssiin liittyvistä käytännön 
asioista. Nämä tiedot olisi pitänyt 
viedä verkkoalustalle. ... Tutkimus-
suunnitelmaan vaadittavista asioista 
voisi puhua ensimmäisellä ryhmä-
kerralla enemmän. (viittaus ohja-
usympäristöön) 
 
MALU P62: portf luonn K 2007  
Ehdotan oppimispäiväkirjaa ja sen 
avulla portfolion kokoamisen 
jaksottamista. Koko homman 
kokoaminen ja pohtiminen kerralla 
on aika raskasta. Kaikki tuotoksia 
ei tulisi vaatia, vaan itse valitut, 
edustavat tuntisuunnitelmat yms. 
Portfolio pitäisi saada takaisin 
arvioinnin jälkeen (paperiversiot). 
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... Keskustelu vertaisryhmässä tai 
mentorointi toimisi ja tukisi pa-
remmin. Vertaisarviointi olisi 
hyödyllisintä; portfoliotyskentelyyn 
voisi kytkeä opiskelijatovereiden 
harjoitustuntien kuuntelun ja palau-
tekeskustelut. ... Mulle jäi epäsel-
väksi, että portfolio tehdään vain 
harjoittelusta. Laitoin sinne myös 
soklan osuudet, tuli hieman liian 
laaja ja raskas homma. Välillä 
portfolion kirjoittaminen on tuntu-
nut väkinäiseltä, mutta on kum-
minkin ollut hyvä pohtia omaa 
toimintaa ja kehittymistä. (viittaus 
ohjausympäristöön)  

Ohjaussuhde   
+ HUM P57: syvharj hum k 2007  

Olen erinomaisen tyytyväinen 
syventävään harjoitteluun ... -
lukiossa: sekä ohjaus että opetus-
ryhmä olivat erinomaisia. ... Ohjaa-
jani oli loistava ja pidin kenttäkou-
lun antamasta vapaudesta. (viittaus 
ohjausuhteeseen) 
 
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006 
Tutkimussuunnitelmat esitetty 
selkeästi. Toivoisin, että väitöskirjo-
jen osuutta voisi vähentää, koska  
harva meistä lopulta väittelee näistä 
aiheista. Kirjallisuuden käsittelytapa 
oli toimiva (pareittain referoitiin ja 
esiteltiin yksi kirja/artikkeli). Luen-
not ja pienryhmät antavat hyvin 
pohjaa tutkielman tekemisella, 
kirjallisuus olisi voinut olla moni-
puolisempaa. Tutkielman tekemi-
seen saatu ohjaus oli ammattitaitois-
ta ja tutkimusta eteenpäin vievää. 
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P41: portf hum s 2006  
Jotenkin epämääräinen tapa suorit-
taa. Sitä on ihan kiva kirjoittaa, 
mutta tavoitteet ovat kyllä turhan  
ylevät. Ihan hyvä tapa pohtia opetta-
juuttaan. Pystyn reflektoimaan 
ohjaajan kanssa palautetilanteessa 
riittävästi, kirjall. reflektiot yleensä 
toistoa. Toisaalta on hyvä niputtaa 

MALU P63: sovharj luonn k 2007  
Kenttäkoulun ohjaajalla ei ehkä 
samoja valmiuksia antaa palautetta 
kuin norsseissa. Tulisi painottaa 
heille palautteen merkitystä, siis 
rakentavan ja fiksun palautteen. ... 
Kouluyhteisöön tutustumista voisi 
olla vähemmän, koska kukaan ei 
tunnu tietävän, mistä niitä merkin-
töjä voi saada. Tai sitten tarkemmat 
instruktiot myös kouluille, kuinka 
niitä voi suorittaa. Soveltavan 
tunnit, mentorit yms tapaamiset 
menivät usein päällekkäin, josta 
tuli ylimääräistä stressiä ja setvittä-
vää yms. korvaavia tehtäviä. ... 
Opiskelija voisi saada esittää 
toiveita harjoittelukoulusta esim. 
haluaako peruskouluun vai lukioon. 
Koulu yhteisönä: liikaa tunteja. 
Pidetyt tunnit ok, mutta seurattavia 
tunteja melko paljon. Sain ohjaa-
valta opettajalta kirjallisen palaut-
teen, mikä hyvä. Sain myös paljon 
suullista palautetta/ohjausta, lo-
makkeessa vaadittava minimi liian 
vähän. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
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suunnitelmat ja materiaalit. 
Miksi se pitää kirjoittaa, kun kaikki 
muistiinpanot on jo tehty, turhautta-
vaa, mikä on sen työn  
merkitys minulle? SWOT erittäin 
hyvä tapa arvioida itseä. Mitä odotan 
perusharjoittelulta ok. Mikä tunti 
meni hyvin, mikä huonosti - ohjee-
seen vielä lisäys, että voit liittää 
jonkun tuntisuunnitelman mukaan. 
Vertailutehtävä hyvä - motivoi 
havainnoimaan kunnolla jo tunteja 
seuratessa. Hyvät apukysymykset 
(=ohjauskysymykset). ... On tärkeää 
että reflektoinnille on varattu niin 
paljon aikaa! Ehdottomasti upeinta 
oli yksinkeskustelu ainedidaktikon 
kanssa! Erittäin merkityksellinen ja 
tärkeä! Vielä selkeämpi ohjeistus, 
sillä omalla ainedidaktiikan opetta-
jalla oli vielä omia lisäyksiä. (viitta-
us ohjaussuhteeseen) 

− HUM P40: perush hum s 2006  
Ohjaus oli hieman puutteellista, eikä 
yli 30 vuotta opettanut ohjaava 
opettaja juurikaan hyväksynyt 
"erilaisia" ideoita. ... Ryhmänohja-
ukset ja koulu yhteisönä -osiot jäivät 
pinnallisiksi raapaisuiksi koulun 
toiminnasta. ... 
Erittäin huonosti organisoitu koulus-
sa: infoa liian myöhään, asenteet 
harjoittelijoita kohtaan negatiiviset, 
kommunikaatio opettajien ja harjoit-
telijoiden kesken ei vaan onnistunut. 
TVT? Koulu yhteisönä seminaari on 
täysin turha, koska aiheet olivat 
samoja kuin kehityspsykologian 
tunneilla ja Ad-ryhmissä. Harjoitus-
tunnit muuttuivat ahdistaviksi ohjaa-
van opettajan takia. (viittaus ohja-
ussuhteeseen) 
 
HUM P57: syvharj hum k 2007 
Ohjaus syventävässä harjoittelussa 
oli ala-arvoista. Palautteet olivat 
mitään sanomattomia enkä kokenut 
juurikaan hyötyväni niistä. Myös 
harjoittelijan asemaan ... (= harjoitte-
lukoulussa) tulisi kiinnittää huomio-
ta: oli erittäin epämiellyttävää, kun 
edes opettajat eivät tervehdi käytä-

MALU P64: syvharj luonn k 2007  
Normaalikoulun ryhmäohjaukset 
olivat pakkopullaa. (viittaus ohja-
ussuhteeseen) 
 
MALU P49: perush luonn s 2006 
Ohjauksen laatu riippuu paljon 
ohjaajasta. Ohjaajillani oli täysin 
eri linjat. Tähän toivoisin yhtenäi-
syyttä. 
Pidetyt tunnit onnistuivat, sain 
positiivista palautetta mutta hyvin 
vähän mitään rakentavaa. Eniten 
perusharjoittelussa harmitti se, että 
en päässyt harjoittelemaan omaa 
pääainettani! Kysymyksiini tästä ei 
vastattu kunnolla. Mielestäni olen 
kevään harjoittelussa täysin eriar-
voisessa asemassa muihin opiskeli-
joihin verrattuna, sillä pääaineen 
osalta opetuskokemukset puuttuvat 
täysin!! En ymmärrä sitä, että 
samaan aikaan matematiikan 
sivuaineopiskelijat saavat harjoitel-
la matematiikkaa koulussa, kun 
muutamat sen pääaineopiskelijat 
eivät!! Ohjaus oli hyvin holhoavaa, 
minkä ymmärtää niiden harjoitteli-
joiden kannalta, joiden opetusko-
kemus on vähäinen. ... Tuntien 
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vällä tai suhtaudu opiskelijoihin 
tasavertaisina yhteistyökavereina. 
Oli helpotus kun harjoittelu loppui. 
Pitkä jakso oli erinomainen ja tärkeä 
kokemus. Oli mukavaa, ettei tunti-
suunnitelmia tarvinnut toteuttaa niin 
orjallisesti kuin muissa harjoitteluis-
sa. ... Ohjaus oli olematonta, mutta 
palaute piikittelevää ja ikävästi 
ilmaistua. Paljon pahaa mieltä. 
Herää kysymys, millä perusteella 
normaalikouluissa on muka parem-
paa ohjausta kuin kenttäkouluissa? 
Yksi huono, ylimielinen ohjaaja 
pystyy helposti pilaamaan koko 
harjoittelujakson. ... Ohjaajilla oli 
liikaa harjoittelijoita -> kevään 1. 
ohjaajani ei ottanut työtään tosis-
saan, vaan muutaman minuutin 
"ohjaus" kattoi sekä pidetyn tunnin 
palautteen että seuraavan tunnin 
ohjauksen. ... Syventävä harjoittelu 
oli repivä ja rikkova kokemus. 
Ohjaaja ei tukenut opettajaksi kas-
vua. Ohjaaja oli niin kiireinen, ettei 
ehtinyt kohdata opiskelijaa. Ohjaajan 
metodit ohjaukseen olivat uhkailu ja 
syyttely. Ohjaaja suorastaan kiusasi. 
OPS:aa ei ollut lupa pohtia eikä 
suurempia kokonaisuuksia saanut 
suunnitella. Paska kokemus. (viitta-
us ohjaussuhteeseen) 

seuraaminen hyvä juttu, myös 
muiden kuin omien aineiden. 
Ryhmänohjauksista osassa liikaa 
päällekkäistä asiaa mitä jo käsitelty 
muuallakin. Koulu yhteisönä oli 
kokonaisuutena ihan ok, haasteelli-
set oppilaat -osuus huono. Palautet-
ta ei saa tarpeeksi, olisi hyvä jos 
auskut olisi velvoitettu seuraamaan 
tietyn määrän muiden auskujen 
tunteja ja antamaan niistä palautet-
ta.... Oma ammatinvalinta vahvistui 
erittäin huonosti ohjauksesta huo-
limatta. (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
MALU P62: portf luonn K 2007 
Koen turhaksi (= portfolion). 
Tuntisuunnitelmakansio olisi 
hyödyllinen. Koen epäreiluna myös 
sen, että mennessäni portf. keskus-
teluun, ohjaajani sanoi: "anteeksi, 
en ole ehtinyt lukea tekstiäsi, mutta 
keskustellaan jostain". Portfolio 
toimisi toisenlaisena, ei reflektion 
välineenä. Miksi minulta  
vaaditaan jos ohjaajatkaan eivät tee 
töitään?! (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P40: perush hum s 2006  
Ryhmänohjaukset hyödyllisiä, mutta 
pedagogisessa seminaarissa paljon 
kehittämisen varaa. Se meni erityis-
pedagogiikan kanssa päällekkäin 
(käsiteltiin lähestulkoon samoja 
asioita). Toisaalta uuttakin asiaa tuli 
jonkun verran. ... Soklan ja koulun 
yhteistyö ei pelannut: ohjaavat opet 
eivät olleet tietoisia oikein mistään 
käytännöistä. Koulu yhteisönä -
seminaarin anti oli aika pieni. Oh-
jaavalta opettajalta sai aivan liian  
vähän ohjausta. Kuitenkin harjoitte-
lusta jäi ihan hyvä mieli. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P40: perush hum s 2006.  
Seurattavia tunteja voisi arvioida, 
jotta seuraamisessa olisi jotain järkeä 

MALU P49: perush luonn s 2006 
Ohjaajillani oli täysin eri linjat. 
Tähän toivoisin yhtenäisyyttä. 
Ohjaus saisi olla intensiivisempää. 
 (viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
MALU P57: syvharj hum k 2007 
Säilyttäisin ennallaan mahdollisuu-
den käydä harjoittelemassa kahdes-
sa luokassa kahdelle eri ohjaavalle 
opettajalle, koska saman luokan 
ohjaamiseen pohjalta on vaikea 
saada oikeaa käsitystä opettamises-
ta, erityisesti siinä tapauksessa kun 
opetettava ryhmä on ns. vaikea. ... 
Perus- ja syventävä harjoittelun 
ainoa konkr. ero oli syv. harjoitte-
luun sisältyvä arviointiosio. Ohja-
uksen laatu ja määrä täysin riippu-
vaisia opettajasta. (viittaus ohjaus-
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ja niitä voisi olla vähemmän. (viit-
taus ohjausympäristöön) 
 
HUM P56: Sovharj hum k 2007  
Opiskelijoita voisi enemmän roh-
kaista menemään ulkomaille harjoit-
teluun. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
HUM P57: syvharj hum k 2007  
Soklan täytyy tajuta, ettei opetusta 
voi järjestää päällekkäin! ... Soklan 
ja norssin välillä voisi olla enemmän 
yhteisyötä, esim. nyt yksi pakollinen 
seminaari oli sama kuin soklassa 
järjestetty luento. ... Kenttäkoulussa 
pitäisi olla myös kirjallinen suunni-
telma harjoittelijaa varten. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P35: AD4 osa 1 hum s 2006  
Kurssi sijoittuu samaan aikaan 
perusharjoittelun kanssa. Kun har-
joittelu on ensisijalla, ei oikein riitä  
energiaa miettiä tutkielmaa, joka 
pitää tehdä vasta keväällä. Ajoitus 
on siis aika huono. Olemme opiske-
lemassa vasta opettajiksi; tutkielman 
teettäminen on vähän kuin abeilta 
vaadittaisiin prosemityö. Vaikka 
aihe kiinnostava, mielekkyys ky-
seenalaista, aika ja resurssit rajalli-
set. Tenttikirjallisuutta voisi miettiä 
uudelleen. Käsitykseni mukaan vain 
harva loppujen lopuksi luki Research 
methods in education -teoksen. 
Opintoviikkomäärään nähden tentti-
kirjallisuutta oli liikaa. Loppusyksy 
oli hyvin raskas. Tarkoituksenmu-
kaisempaa luettavaa. Itse selvisin 
tentistä loistavasti lukematta kyseistä 
teosta. Miten mahdollista? (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P52: AD4 osa 2 hum k 2007  
Seminaari-istuntojen aikataulu oli 
tiukka. Tarkat ohjeet tutkielmaan 
tulisi antaa hyvissä ajoin ja tarkasti 
kirjallisena. Mielestäni tutkielman 
tekemiseen tarvittaisiin enemmän 
henk. koht. ohjausta didaktikoilta, 
mutta en tiedä onko mahdollista, kun 

suhteeseen) 
 
MALU P62: portf luonn K 2007 
Suurin hyöty portfoliostani oli 
ehkäpä kenttäkoulujen opettajalle, 
joka pyysi sen nähtäväksi. Hän 
ainakin koki sen lukemisen mielek-
kääksi. Pystyi ehkä ymmärtämään 
lähtökohtiani  
syvemmin. Normaalikoulussa 
kukaan ei koskaan ehtinyt (?) 
pyytää portfoliotani luettavaksi. Se 
on vähän harmi. Mielestäni portfo-
liota kannattaisi hyödyntää juuri 
harjoittelujen reflektoinnissa sekä 
apuvälineenä ohjauksessa. Mutta: 
mikä pointti on kirjoittaa sellaiseen 
harjoitteluun (soveltava) liittyen 
"kokemuksia", jota ei edes suoritet-
tu? kuulema osa ohjaajista vaati 
"reflektointia" tällaisesta kuvitel-
lusta harj. jaksosta. (viittaus ohja-
usympäristöön) 
 
MALU P50: portf luonn s 2006 
Minulle itsearviointi on hyvin 
tärkeää oppimisen kannalta. Sen 
tekeminen portfoliomuodossa on 
hyödyllistä mutta siitä miten se 
kannattaa tehdä ei juuri ole kerrot-
tu. Portfoliossa käsiteltävien asioi-
den miettimisestä on varmaankin 
hyötyä, mutta onko niistä  
välttämätöntä muotoilla pitkä 
kirjallinen tuotos? Portfoliokeskus-
telut olivat ihan ok, ja niiden osuus  
olisi voinut olla suurempi ja mah-
dollisesti yhdistettynä harjoitteluun 
harjoittelukouluissa. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P52: AD4 osa 2 hum k 
2007 
Tutkielman tekoon pitäisi saada 
enemmän ohjausta. (viittaus ohja-
ussuhteeseen) 
 
MALU P59: AD4 osa 2 luonn k 
2007 
Opiskelijoille antaisin lisää vastuu-
ta tutkimuksen tekemiseen, ei näin 
paljon ohjausta. ... Miten olisi 
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meitä on niin paljon. Oman tutkiel-
man tekeminen kyllä kokosi ajatuk-
set kaikesta siitä teoriasta, mitä on 
tullut vuoden aikana. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P41: portf hum s 2006 
Portfolioon selkeämmät ohjeet! 
Ohjeistustunnillakaan ei syntynyt 
selkeää käsitystä mitä ollaan teke-
mässä! Lisää tapaamisia - henkilö-
kohtaisia, mahdollisesti perusharjoit-
telun aikana. Olisi hyvä painottaa 
sitä, että portfolion teko olisi aloitet-
tava jo AD1:n aikana. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P55: portf hum k 2007  
Reflektio ja itsearviointi ovat tietys-
sä määrin tärkeitä asioita opettajaksi 
kehittymisessä. Portfolioon täytyi 
kuitenkin kirjoittaa runsaasti tekste-
jä, joista en kokenut olevan hyötyä. 
Tekstejä voisi olla siis huomattavasti 
vähemmän esim. opintojen alussa ja 
lopussa on varmasti hyvä pohtia 
asioita. Samoin harjoittelun jälkeen 
esim. yhdessä tekstissä. ... Portfolio 
on hyvä, jos sen merkityksen ja 
hyödyn itselle oivaltaa. Portfolion 
tulee kuitenkin olla hyvin pitkälti 
omaehtoisuuteen perustuva: hol-
hoaminen, minimikirjoitusrajat/ -
määrät eivät missään nimessä sovel-
lu portfolioon ja helposti tappavat 
motivaation sen kirjoittamiseen. 
Ennemmin tulisi motivoida, rohkais-
ta ja antaa lupa omannäköisen 
portfolion tekoon. (viittaus ohjaus-
suhteeseen) 

säännölliset istunnot neljän rykäyk-
sen sijaan? 
Lisää ohjausta erityisesti tutkiel-
man tekemisen alkuun pääsemisek-
si (ohjaajan vastaanottoajat  
hankalia kun ei ehdi). Istunnot 
hyödyllisiä suurimmaksi osaksi, 
apua ja tukea tuli. Tutkielman 
tekeminen ei itselläni meinaa 
onnistua mitenkään. Tuntuu, että 
vaaditaan liikaa enkä osaa mitään. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
 
 
 

 
6.2.5 Opetusalueen kvaliteetin osuvuus 2007–2008 

Opetuksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointituloksia, jot-
ka koskevat opetuksen rakenteen, sisällön, organisoinnin ja menetelmien laa-
tua. Aineenopettajaopiskelijat tieteenalaryhmittäin (MALU, HUM) ovat arvi-
oineet toteutuneen opetussuunnitelmana 2007–2008 opetuksen kvaliteetin 
osuvuutta opettajuuteen oppimisen kannalta seuraavasti: 
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Taulukko 19. Opetuksen kvaliteetti 2007−2008 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OPETUS MALU N=120–123 HUM N=306–313 
 n M S.D. n M S.D. t 
Rakenne  
ops kok 122 2,67 0,95 311 2,80 0,95 -1,31ns 
Sisältö  
sis etenem 122 2,71 0,67 310 2,67 0,78 0,48ns 
sis päällekk 122 3,06 1,02 306 2,73 0,97 3,13* 
op kuormitt 120 3,87 0,93 310 3,81 0,91 0,54ns 
Organisointi 
aikat eten 122 2,35 0,77 310 2,12 0,81 2,73** 
oppim saat 120 2,82 1,08 311 2,78 1,02 0,32ns 
tiedott kurss 120 2,40 1,05 313 2,72 0,99 -2,98** 
Menetelmät  
asiantunt  123 3,59 0,96 309 3,84 0,91 -2,60** 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 19 mukaan MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijat arvioi-
vat opetussuunnitelmakauden 2005−2008 viimeisenä lukuvuonna 2007−2008 
opetuksen laatua seuraavasti: 

Molemmat tieteenalaryhmät, humanistit ja matemaattis-luonnontieteelli-
sesti orientoituneet opiskelijat arvioivat kokemansa perusteella opetussuunni-
telman rakennetta eli opetusohjelman sisältöä ja tavoitteita kvaliteetin osu-
vuuden näkökulmasta lähes kohtalaiseksi (M≈3). Opintojen sisällöllistä ete-
nemistä arvioidaan lähes sopivaksi (M≈3), mikä tukee oppimista. Molempien 
ryhmien mukaan sisällöllisiä päällekkäisyyksiä opetuksessa on keskimäärin 
paljon (MALU M>3, HUM M≈3). MALU-opiskelijoita haittaa päällekkäi-
syydet jonkin verran enemmän (t=3,13*). Kumpikin ryhmä arvioi opintojen 
kuormittavuuden eli oman työpanoksen suhteessa opintopistemäärään saman-
suuntaisesti melko suureksi (M~4), mikä haittaa opintojen sujuvuutta ja op-
pimista. Tämä tulee esille myös laadullisen aineiston esimerkkien valossa. 

Tieteenalaryhmät kritisoivat opetuksen organisointia samansuuntaisesti: 
Opintojen aikataulullista etenemistä pidetään nopeana (M≈2), mikä myös 
haittaa oppimista. Ryhmien näkemysten välillä on tilastollisesti merkitsevä 
ero (t=2,73**); nopeatahtisuus haittaa enemmän humanisteja. Molemmat 
ryhmät arvioivat oppimateriaalien saatavuuden kohtalaiseksi (M≈3), mikä 
sujuvoittaa opiskelua kohtalaisesti. Kurssien käytännön järjestelyihin liittyvä 
tiedottaminen on matemaattis-luonnontieteiden tieteenalaryhmän mukaan 
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jonkin verran huonoa, mikä tukee vain vähän opiskelua, mutta humanistien 
mielestä lähes kohtalaista (MALU M=2,40, HUM M=2,72; t= -2,98**). Tar-
kastelun kohteena olevana lukuvuonna 2007−2008 tiedottaminen arvioidaan 
kuitenkin huomattavasti paremmaksi verrattuna opetussuunnitelmakauden 
kahteen aiempaan lukuvuoteen. Muutosta selittänee lukuvuosittainen opiske-
lijapalautteen huomioon ottaminen verkottuneessa, vuorovaikutteisessa ai-
neenopettajankoulutussysteemissä (Rogers 2003).  

Soveltavan kasvatustieteen laitoksen asiantuntemus arvioidaan molem-
missa ryhmissä suureksi (M≈3), mikä tukee oppimista hyvin. Ryhmien nä-
kemysten välillä on tilastollinen merkitsevyysero (t=2,60**) – humanistit 
arvioivat opettajien asiantuntijuuden matemaattis-luonnontieteiden opiskeli-
joita suuremmaksi (HUM M=3,84, MALU M=3,59). Opiskelijat määrittävät 
opetuksen asiantuntijuuden asteen samalle tasolle kuin kahtena aiempanakin 
lukuvuotena. 

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan kirjoitettu opetussuunnitelma toteutuneena pedago-
gisena ja didaktisena toimintana on kvaliteetiltaan kohtalaisen yhteensopiva 
opiskelu- ja oppimisympäristönä; opetuksen asiantuntevuus on hyvin yhteen-
sopivaa eli tukee eri valmiuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista hyvin; 
opetuksen sisällöllisen sujuvuuden taso on keskimäärin kohtalaista ja tukee 
oppimista kohtalaisesti, vaikkakin opintojen kuormittavuusaste koetaan jon-
kin verran esteeksi oppimiselle; opetuksen käytännön organisointi on kvali-
teetiltaan lähes kohtalaista, mikä tukee melko hyvin tai kohtalaisesti eri val-
miuksin opiskelevien opiskelua ja oppimista. Lisäksi tieteenalaryhmien nä-
kemykset opetuksen selkeydestä ja sujuvuudesta sisältö-, organisointi- ja 
menetelmäalueilla eroavat toisistaan neljässä kohdin tilastollisesti merkitse-
västi: yleisesti ottaen humanistit kritisoivat opetuksen sisältö- ja organisointi-
käytäntöjä ja matemaattis-luonnontieteiden opettajaopiskelijat tiedottamista, 
kuten kahtena edellisenäkin lukuvuonna. Tulos viittaa tieteenalojen toiminta-
kulttuurisiin eroihin, mikä pitäisi tiedostaa ja ottaa huomioon opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa (esim. Ylijoki 1998). 

Kvantitatiivinen tulos noudattelee pääpiirteiltään kahden edeltävän luku-
vuoden, 2005−2006 ja 2006–2007, tuloksia, vaikka muutostaksia onkin ha-
vaittavissa: kuormittavuutta eli omaa työpanosta suhteessa opintopistemää-
rään kritisoidaan jopa aiempaa enemmän liian suureksi, koska se estää oppi-
mista; tiedottaminen taas arvioidaan aiempaa paremmaksi, kohtalaiseksi, 
mikä sujuvoittaa opiskelua. Kvalitatiivisessa aineistossa toistuvat kylläkin 
samantyyppiset positiiviset, kriittiset ja innovoivat kannanotot, kuten edeltä-
vinäkin lukuvuosina, mutta volyymi on vähäisempi ja opetuksen kvaliteetti 
osuvuusasteeltaan jonkin verran positiivisempi. Opetussuunnitelman toimin-
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nallisen yhteensopivuuden osittaista laadullista parantumista voitaneen selit-
tää edellisten lukuvuosien opiskelijoiden re-innovoinneilla, joilla on ollut 
vaikutusta toiminnallisten opetuskäytäntöjen parantamiseen (Rogers 2003). 
Tästä huolimatta rakenteellinen ja organisointiin liittyvä ongelma-alue on 
tutkimusopetuksen järjestäminen; tutkimusopetus on päällekkäin opetushar-
joittelun kanssa, mikä aiheuttaa kuormittavuuden kasautumisen ja lisää on-
gelmia tiedonkulussa. Ongelma kiteytyy kvalitatiivisessa aineistossa molem-
pien tieteenalaryhmien opiskelijoiden kommenteissa turhautumisena esimer-
kiksi näin: ”Miksi pitää tehdä tutkielma? Ohjelma liian tiukka, onko edes 
tarpeellinen?”, ”Tutkielma tuntui hieman pakkopullalta, työmäärä iso verrat-
tuna opintopistemäärään.” ja "Yhtä aikaa harjoittelun kanssa, raskasta. Hen-
kilökohtaista ohjausta enemmän! Opintopisteet eivät vastaa työmäärää. Tar-
kennusta tutkielman laajuuteen.” Toisaalta tutkimusopetukseen suhtaudutaan 
aiempaa positiivisemmin, mikä ilmenee vähäisempänä kritiikkinä ja joinakin 
myönteisinä kokemuksina tähän tapaan: ”Hyvä, että tutkielma tehtiin. Olisi 
hyvä, jos ei päällekkäin harjoittelun kanssa.” Molempien ryhmien opiskelijat 
toivovat opetusmenetelmiltä ja käytänteiltä entistä vuorovaikutteisempaa 
toimintaa: ”Ryhmiin enemmän keskustelua, vähemmän teoriaa!”, ”Seminaa-
rimainen työskentelytapa turhauttaa. Enemmän keskustelua ja aikaa töiden 
läpikäymiseen.” ja ”Keskustelut seminaarissa parasta. Ryhmäkeskustelut 
seminaaritöissä tärkeitä.” 

Todettakoon vielä, että lukuvuoden 2007−2008 matemaattis-luonnont-
ieteellisen tieteenalaryhmän opiskelijat ovat kommentoineet hyvin niukasti 
tai ei lainkaan pedagogisia opintojaan ja että kummankaan ryhmän opiskelijat 
eivät kommentoi lainkaan tieto- ja viestintätaitojen opetuskäytön opetusta, 
mikä voitaneen tulkita kyseisen opetuksen puuttumisena. Kommentoinnin 
niukkuuden voi tulkita myös opetuksen pedagogiseksi ja ainedidaktiseksi 
osuvuudeksikin, mutta toisaalta opiskelijan sanoin ”aineenhallinta oli mieles-
täni aivan liian dominoivasti esillä, opettajuuteni kehittymiseen olisin kai-
vannut huomattavasti käytännönläheisempää ja didaktisempaa otetta.” – Pe-
dagoginen ja didaktinen kompetenssi versus aineenhallinta priorisoituvat 
kvalitatiivisessa aineistossa. Opiskelun ja oppimisen mielekkyyttä lisää mah-
dollisimman autenttinen, reaalimaailmaa vastaava tilanne (Jonassen 1995; 
Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003). Kyse on pedagogisten 
opintojen kontekstuaalisesta ja situationaalisesta osuvuudesta, toisin sanoen 
kvalitatiivisesta yhteensopivuudesta (compatibility, Rogers 2003).  

Pedagogisten opintojen opetuksen rakennetta, sisältöä, organisointia ja 
menetelmiä koskevia re-innovoivia kommentteja lukuvuonna 2007−2008 on 
aineistossa aiempia lukuvuosia vähemmän. Kommentoinnin niukkuus tulee 
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esille alla olevassa aineistoesimerkkikoosteessa puuttumisina. Edellä olevat 
ja alle poimitut opiskelijapalautteet avaavat tilastotulosta ja syventävät tietoa 
lukuvuoden 2007–2008 opetuksen toiminnallisesta yhteensopivuuden astees-
ta. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
opetuksen kvaliteetista lukuvuonna 2007−2008 
Toteutuneen 
OPSin 
sujuvuus ja 
osuvuus 

Humanistisesti orientoituneet 
opiskelijat 
 

Matemaattis-luonnontieteellisesti  
orientoituneet opiskelijat 

+   
Rakenne 
 

HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Tutkielma tuntui hieman pakkopul-
lalta, työmäärä iso verrattuna opin-
topistemäärään. Töiden esittely 
muutaman päivän aikana on rankkaa 
kun pitää lukea niin paljon. Istunnot 
pitkäveteisiä mutta kai ihan hyödyl-
lisiä. (viittaus rakenteeseen). 

MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Järkevästi kasattu: syksyn luennoista 
tutkimustyökaluja. Olisi mukava 
nähdä tutkielmissa monipuolisesti 
erilaisia tutkimustyökaluja. (viittaus 
rakenteeseen) 
 

Sisältö HUM P66: AD2 hum s 2007  
Kunpa olisi ollut aikaa keskittyä 
enemmän. Tuntui että energia oli 
vähissä. Aikataulu oli liian tiukka, 
muuten hyvä kurssi. Tuntien suun-
nittelutehtävä oli hyvä, samoin 
tunnilla esitelty lisämateriaali, kuten 
tekstit ja musiikki. ... Kurssilla 
käsiteltiin käytännönläheisiä asioita, 
esim. kurssin suunnittelu käytännös-
sä. Oli mukavaa tehdä paljon pieniä 
käytännönläheisiä tehtäviä, mm. 
kurssisuunnitelma ja harjoitustehtä-
viä. (viittaus sisältöön) 
 
HUM P82: AD3 k 2008 hum  
Arviointi ja koe-systeemit oli hyviä 
ja hyödyllisiä. (viittaus sisältöön) 
 

MALU P74: AD2 luonn s 2007  
Pienryhmissä ihan kiinnostavia 
juttuja. Kiire! (viittaus organisoin-
tiin) 
 
MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Keskustelut seminaarissa parasta. 
Ryhmäkeskustelut seminaaritöissä 
tärkeitä. (viittaus sisältöön) 
 

Organisointi HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Hyvä, että tutkielma tehtiin. Olisi 
hyvä, jos ei päällekkäin harjoittelun 
kanssa. 
Hyvä harjoitusta gradua varten. En 
jättäisi missään nimessä pois. (viit-
taus organisointiin) 
 
 
 

MALU P78: kehpsyk luonn s 2007  
Kurssin vetäjä antoi hyvin vapaat 
kädet aiheen käsittelyyn. Työmäärä 
tuntui kohtuulliselta ja aihe mielen-
kiintoiselta. Oli todella mielenkiin-
toinen kurssi. (viittaus organisoin-
tiin) 
 
MALU P91: kasvfil k 2008 luonn. 
Kurssi oli melko tiivis, paljon 
luettavaa. Luennot olivat mielen-
kiintoisia. Pienryhmästä en saanut 
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paljoakaan irti. Asiantuntevat luen-
noitsijat. Tärkeä näkökulma opetta-
juuteen. (viittaus organisointiin) 
 
MALU P78: kehpsyk luonn s 2007  
Ryhmät olivat hyvät. Loistavat 
luennot. Pienryhmätkin hyvin 
luovia. Vähän organisointiongelmia. 
(viittaus organisointiin) 
 
 

Menetelmä HUM P66: AD2 hum s 2007 
Kurssisuunnitelman teko pareittain 
oli hyödyllistä, näitä harjoituksia 
voisi olla enemmänkin. Oli hyvää 
käytännönläheistä evästystä harjoit-
telulle. Esim. tunti- ja kurssisuunni-
telmat olivat hyviä tehtäviä. ... Paras 
AD-kurssi! Todella hyödyllinen. Oli 
mukavaa kun kaikki tehtä-
vät/suoritukset tehtiin kurssin aika-
na, eikä mitään jäänyt roikkumaan. 
(viittaus menetelmiin) 
 
HUM P82: AD3 k 2008 hum 
Vierailut hyviä, samoin ryhmätyös-
kentely. Käytännönläheisemmäksi. 
Arviointikäsikirja hyvä työmuoto, 
samoin ryhmätentti. (viittaus mene-
telmiin) 
 

MALU P74: AD2 luonn s 2007  
Aika toimiva kokonaisuus. ... Ope-
tustuokioiden videointi oli hyvä! 
Kommentit myös nauhalle, helpottaa 
analysointia. Hyvä opetustuokion 
pitäminen. Jaksosuunnitelmaa ei 
opetettu tekemään ja tuntisuunni-
telmakin jäi aika vähäiseksi. Ryh-
mätyö paikkasi kuitenkin asiaa. 
Pienryhmien opetustuokio + video-
analyysi oli hyödyllinen. Videoana-
lyysille enemmän aikaa kiitos! 
Kurssi oli hyvä ja hyödyllinen. 
(viittaus menetelmiin) 
 
MALU P78: kehpsyk luonn s 2007 
Luennot loistavia, todella innostavia 
ja opiskelijoita hyvin lähestyvä ote! 
Kaikki luennoitsijat ansaitsevat ison 
plussan, heidän ansiosta rankan 
syksyn jaksoi puskea läpi. Kurssin 
asiat tuntuivat jäävän päähän keski-
määräistä ped. opintojen antia 
paremmin. (viittaus menetelmiin) 
 
MALU P73: AD1 luonn s 2007  
... (=opettaja) on hyvä, koska on 
todella miettinyt asioitaan, tarjoaa 
ideoita ja virikkeitä opetukseen ja 
kriittistäkin näkemystä! (viittaus 
menetelmiin) 

−    
Rakenne  

HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Miksi pitää tehdä tutkielma, harjoi-
tellaan ainelaitoksillakin? ... Ohjel-
ma liian tiukka, onko tutkielma edes 
välttämätön? Mieluummin esim. 
puheviestintää, draamaa tms. 
 (viittaus rakenteeseen) 

 
MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Yhtä aikaa harjoittelun kanssa, 
raskasta.Henkilökohtaista ohjausta 
enemmän! Opintopisteet eivät 
vastaa työmäärää. Tarkennusta 
tutkielman laajuuteen. Keskustelut 
seminaarissa parasta. Joitain ajatuk-
sia heräsi, muuten turha. (viittaus 
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rakenteeseen) 
Sisältö HUM P65: AD1 hum s 2007  

Aineenhallinta oli mielestäni aivan 
liian dominoivasti esillä, opettajuu-
teni kehittymiseen olisin kaivannut 
huomattavasti käytännönläheisem-
piä ja didaktisempaa otetta. ... AD1 
luennot olivat yhtä hattaraa. Asioi-
hin ei paneuduttu kunnolla, eivätkä 
ne kosketelleet lainkaan käytäntöä. 
En muista yhtään järkevää, hyödyl-
listä ajatusta luennoilla esitetystä. 
Luentoihin käytännöllisempää asiaa: 
Eiköhän ainelaitoksen puolella ole 
saatu teorioita jo tarpeeksi. Luen-
noista edes ohjelma opiskelijoille 
etukäteen, jotta voi varautua kiin-
nostavaan aiheeseen. ... Luennoilla 
ei käsitelty riittävästi oppituntien 
arkea ja kulkua. Pienryhmässä sen 
sijaan sai ihan konkreettisia ohjeita 
mm. tuntisuunnitelmien tekoon. ... 
Ad1-pienryhmäopetus vaihteli 
paljon opettajan mukaan, on esi-
merkiksi hankalaa pitää opetus-
tuokio, jos ei olla käyty läpi erilaisia 
opetusmetodeja. ... Päällekkäisyyk-
siä voisi poistaa, samoja asioita ei 
tarvitse käydä luennoilla ja ryhmissä 
läpi moneen kertaan, ellei niitä 
aidosti syvennetä/pohdiskella. 
(viittaus sisältöön) 
 
HUM P68: erped hum s 2007 
Liikaa asiaa! Mikä oleellista aineen-
opettajalle tietää? (viittaus sisäl-
töön) 

MALU P73: AD1 luonn s 2007  
Ainedidaktiikka tärkeää, yleisdidak-
tiikka joutavaa. Ryhmät sen sijaan 
olivat ihan pelkkää puuhastelua ja 
turhautumista, (sijainen oli ... ). 
Kellään ei ollut näkemystä, mitä 
ryhmissä tehtäisiin, ei edes sijaisella. 
Meidän AD-ryhmässä ei tehty 
mitään hyödyllistä. Hyvän opettajan 
pohdinta jokaisessa tilaisuudessa 
alkoi kyllästyttämään toisen viikon 
kohdalla. Toivoisin työvälineiden 
käytön opetusta! Yleisesti liikaa 
teorioita, käytännönläheisyys jäi 
monin paikoin puuttumaan (viittaus 
sisältöön) 
 
MALU P89: AD3 luonn k 2008 
... ryhmiin vähemmän pelejä ja 
leikkejä. ... ryhmät ala-arvoisia, 
oppimispelit voisi unohtaa. (viittaus 
sisältöön) 
 
 

Organisointi HUM P83: AD4 k 2008 hum  
Seminaarimainen työskentelytapa 
turhauttaa. Enemmän keskustelua ja 
aikaa töiden läpikäymiseen. ... 
Seminaari oli aika raskas setti 
harjoittelun kansa samaan aikaan. 
Järjetöntä tehdä yhtä aikaa harjoitte-
lun kanssa. Ylipäätään muutenkin 
täysin tarpeeton ja ärsyttävä koko-
naisuus. Poistettava ja tilalle kasva-
tuspsykologiaa. Täysin epäsuhdassa 
tehty työ ja opintopisteet. Aivan 
kohtuutonta! ... Tutkielman tekemi-
seen voisi varata aikaa opiskelijoi-
den lukujärjestykseen. Se lisäisi 

- 
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motivaatiota ja kiinnostusta jos edes 
teoriassa olisi muutenkin aikaa 
tehdä tutkielmaa kuin pääsiäisen 
pyhät ja yöt. Lopputuloksen kannal-
ta olisi myös hyvä, jos seminaarit 
olisivat hieman aiemmin keväällä, 
jotta palautteen jälkeen ehtisi vielä 
muokata työtään. Työn laatua 
heikentää harjoittelun päällekkäi-
syys. (viittaus organisointiin) 
  

Menetelmä HUM P65: AD1 hum s 2007  
AD1 luennot eivät olleet kovinkaan 
hyviä, vaan pintaraapaisu aiheeseen. 
Odotin niiltä paljon enemmän. 
Antoisin osuus olivat pienryhmät. 
Luennoilla luennoitsijan tapa pitää 
luentoja todella sekava, opetusta 
vaikea seurata. Luennoilla puhutaan 
mikkiin! (viittaus menetelmiin) 
 
HUM P69: kasvpsyk hum s 2007 
Jos haluan leikkiä roolileikkejä, 
menen rippi tai peruskouluun, en 
yliopiston järjestämiin pienryhmiin, 
varsinkin kun ne järjestetään klo 18-
20. Aikaa voi tuhlata näköjään tässä 
tiedekunnassa älyttömän monella 
tapaa. ... Välillä turhautti, kun 
luonnontieteilijöiden takia piti 
vääntää yksinkertaista asiaa rauta-
langasta. (viittaus menetelmiin) 
 
HUM P83: AD4 k 2008 hum Semi-
naarimainen työskentelytapa tur-
hauttaa. Enemmän keskustelua ja 
aikaa töiden läpikäymiseen. (viitta-
us menetelmiin) 

- 
 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

  

Rakenne HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Aikataulu selville jo alkuvuodesta. 
Tutkielma liian laaja. Ajankohta 
huono harjoittelun takia. Osa 1 
turhaa istumista. (viittaus organi-
sointiin)  

- 

Sisältö HUM P65: AD1 hum s 2007  
Päällekkäisyyksiä voisi poistaa, 
samoja asioita ei tarvitse käydä 
luennoilla ja ryhmissä läpi moneen 
kertaan, ellei niitä aidosti syvenne-
tä/pohdiskella. (viittaus sisältöön) 

MALU P89: AD3 luonn k 2008 
... ryhmä yllätti positiivisesti, kurs-
sin parasta antia. Erityisesti ... 
ryhmässä keskitytään liikaa perus-
koulun asioihin, enemmän lukio, 
ammattikoulu tms. puolta. Ei ehdi 
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kaikkea. ... Arvostelua enemmänkin. 
(viittaus sisältöön) 

Organisointi HUM P83: AD4 k 2008 hum  
Aika haastavaa istua iltoja täällä kun 
on päivät harjoittelussa. Mutta ihan 
okei. Kaikki ohjeet koskien tutkiel-
maa tulee kertoa jo joulukuussa, kun 
AD4 alkaa. Sympatiseerataan 
tulevia opiskelijoita, kiitos. (viittaus 
organisointiin) 
 
HUM P65: AD1 hum s 2007  
Yleisdidaktiikkaa enemmän, koko 
alkujakso voisi olla enemmän 
yhdessä kaikkien aineopettajien 
kanssa opintojen alussa. Luennot 
joskus aika puisevia, miesopiskelijat 
ihan eri huomioarvossa luennoilla. 
… Kehittäisin jollain tapaa ainedi-
daktiikan yhteisluentoja. Niistä olisi 
hyvä pitää vaikka oma tentti vaik-
kakin vain asteikolla hyväksyt-
ty/hylätty. Käytiin läpi paljon tärkei-
tä asioita. Vähemmän luentoja. AD1 
pienryhmä oli hyödyllinen. ... 
Kouluun tutustumisessa pitäisi 
opiskelijoiden päästä seuraamaan 
myös oman oppiaineen tunteja. 
(viittaus organisointiin) 

MALU P73: AD1 luonn s 2007 
Minulla oli paljon päällekkäisyyk-
siä, johtuen erikoisesta aineyhdis-
telmästäni, joten olisi hyvä jos 
tällainen voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon. (viittaus organisointiin) 
 
MALU P74: AD2 luonn s 2007.txt  
Jos pienryhmissä on tarkoitus tehdä 
ryhmätöitä, olisi hyvä jos sen teke-
miseen olisi aikaa tehtävänannosta 
esitykseen enemmän kuin yksi ilta 
(tod. näk. ei sovi ajat kaikille). 
(viittaus organisointiin) 
 
MALU P89: AD3 k 2008 luonn  
Pienryhmissä kaikki työt keskittyvät 
kahdelle helmikuun ensimmäiselle 
viikolle. 5 deadlinea viikossa on 
liikaa, hajauttakaa työt paremmin. ... 
arvioinnista voisi puhua enemmän. 
Päällekkäisyyttä luennoissa, ajan-
käyttöä voisi miettiä. (viittaus 
organisointiin) 
 

Menetelmä HUM P69: kasvpsyk hum s 2007 
Pienryhmätunteja voisi olla enem-
män. Pienryhmätoimintaa tulisi 
kehittää, ja sitä tulisi joko lisätä tai 
poistaa kokonaan. (viittaus mene-
telmään) 
 
HUM P84: kasvfil k 2008 hum 
Pienryhmät olivat aivan loistavia! 
Tämänkaltaisia vuorovaikutus- ja 
ryhmätyötilanteita pitäisi olla enem-
män, etenkin poikkitieteellisiä 
ryhmiä. (viittaus menetelmään) 
 
 

MALU P74: AD2 luonn s 2007  
Eipä se opetuksen taso paljon ad1 
ryhmistä ... noussut, vaikka vetäjä 
oli "ammattilainen". Voitas käyttää 
ryhmäkertoja tutkimuksen käsitte-
lyyn ja niiden pohjalta miettiä 
erilaisia luokkatilanteita ja opetus-
menetelmiä (tytöt/pojat, hei-
kot/lahjakkaat, ym. (viittaus 
menetelmään) 
 
MALU P73: AD1 luonn s 2007 
Kouluun tutustumisen raportti + 
tehtävät turhia. Ohjeistusta pitäisi 
myös parantaa. ... ryhmiin enemmän 
keskustelua, vähemmän teoriaa! 
(viittaus menetelmään) 
 
MALU P89: AD3 luonn k 2008 
... (=oppiaineessa) palautetta ja 
kommentteja olisi kaivannut enem-
män. (viittaus menetelmään) 
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MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Opponointi: jokainen kirjoittaisi 
kolme positiivista ja negatiivista 
huomiota esityksestä, jotka annettai-
siin esitelmän pitäjälle. (viittaus 
menetelmään) 

 
6.2.6 Ohjausalueen kvaliteetin osuvuus 2007–2008 

Ohjauksen kvaliteetin osuvuus -tarkastelussa esitellään arviointituloksia, 
jotka koskevat opetusharjoittelun, tutkimuksen ja reflektoinnin ohjauksen 
kvaliteettia. Tutkimuksellisen hypoteesin mukaan ohjaus on tukenut tai ei ole 
tukenut ammatillista kasvua (asteikko 1–5) Opiskelijoiden tehtävänä oli arvi-
oida pedagogisen ohjauksen laadullista riittävyyttä suhteessa oman opetta-
juuden rakentumiseen. Matemaattis-luonnontieteellisen ja humanistisen tie-
teenalaryhmän opiskelijat (MALU, HUM) ovat arvioineet toteutuneen ope-
tussuunnitelmana 2007−2008 ohjauksen kvaliteetin osuvuutta seuraavasti: 

 
Taulukko 20. Ohjauksen kvaliteetti 2007−2008 MALU ja HUM -tieteenalaryhmien 
arvioimana. 
 

OHJAUS MALU N=36–111 HUM N=104–259 
 n M S.D. n M S.D. t 
Opetusharjoittelu  
perusharj 63 4,10 0,93 139 4,14 0,89 -0,32ns 
sov harj 36 4,11 1,06 104 4,02 1,00 0,47ns 
syv harj 53 4,15 1,05 144 4,18 0,91 -0,19ns 
Tutkimus  
ad 4/1 69 3,59 1,25 154 3,64 1,10 0,25ns 
ad4/2 57 3,61 1,22 161 3,61 1,07 0,03ns 
Reflektio  
portfolio 111 2,97 1,16 279 3,03 1,14 -0,41ns 

ns = ei merkitsevä, * = p<0,05; ** = p<0,01; ***=p<0,001 
 

Taulukon 20 mukaan MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijat arvioivat 
ohjauksen laatua seuraavasti: 

Opetussuunnitelmakauden 2005−2008 viimeisen lukuvuoden 2007−2008 
ohjauksen arvioinnissa kiinnittyy huomio siihen, että kaikilla ohjauksenarvi-
oinnin alueilla kummankin tieteenalaryhmän (MALU, HUM) arviointitulok-
set ovat hyvin samankaltaisia keskenään ja että erityisesti tutkimuksen ohja-
uksen laadullinen osuvuus on selkeästi parantunut kahteen edelliseen vuoteen 
verrattuna. Molemmat ryhmät arvioivat lähes samoin tuloksin kaikkien ope-
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tusharjoittelujen ohjauksen kvaliteetiltaan tukeneen opettajuuteen oppimista 
melko paljon (M>4). Molempien ryhmien opiskelijat arvioivat saaneensa 
ohjausta tutkimuksen tekoon melko paljon (M≈4) ja arvioivat portfolio-
ohjaustakin kohtalaiseksi (M≈3). 

Kvantitatiivisesta tuloksesta voidaan tiivistäen todeta, että molempien tie-
teenalaryhmien mukaan toteutunut ohjausympäristö on kvaliteetiltaan toi-
minnallisesti keskimäärin yhteensopivaa pedagogista ja didaktista toimintaa 
suhteessa opiskelijoiden omiin opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin, joten luku-
vuonna 2007−2008 toteutunut ohjausympäristö on tukenut opiskelua ja op-
pimista melko hyvin ja kohtalaisesti: opetusharjoittelun ohjaus ja tutkimuk-
sen ohjaus ovat kvaliteetiltaan melko hyvin yhteensopivaa toimintaa ja port-
foliotyöskentelyn ohjaus puolestaan kohtalaisesti yhteensopivaa toimintaa. 
Lisäksi tuloksesta käy ilmi, että kummankin tieteenalaryhmän opiskelijat 
arvioivat tutkimuksen ohjauksen molempien vaiheiden, ykkösvaiheen 
(AD4/1) ja kakkosvaiheen (AD4/2, tukeneen opintoja melko paljon – M≈4! 
Tutkimuksen ohjaus on tilastotuloksen valossa parantunut opetussuunnitel-
makauden ensimmäisestä lukuvuodesta kolmanteen lukuvuoteen tasaisesti re-
innovoinnin perusteella tehtyjen uudistamistoimenpiteiden myötä. 

Kvalitatiivinen aineisto tarjoaa runsaasti syventävää tietoa siitä, miten 
opiskelijat ovat kokeneet ohjauksen kvaliteetin pedagogisten opintojensa 
aikana eri tilanteissa. Kommentoineet opiskelijat avaavat ohjauksen kvalitee-
tin osuvuutta koskevaa tilastotulosta viittaamalla avovastauksissaan ohjaus-
ympäristöön ja ohjaussuhteeseen, eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Kunkin 
opiskelijan ohjauskokemus ja sitä koskeva laadullinen arvio on aina subjek-
tiivinen, koska kukin omaksuu innovaatiota ja re-innovoi sitä yksilönä omista 
lähtökohdistaan (Rogers 2003; Sundqvist 2003; Ramsden 2007; Nummen-
maa & Soini 2010; Väisänen 2002). Re-innovoinnin funktio on toteutuneen 
opetussuunnitelman toiminnallisen yhteensopivuuden parantaminen, tässä 
tapauksessa pedagogisen ohjauksen osuvuuden parantaminen yksilötasolla 
toiminnallisesti koettua sopivammaksi opiskelu- ja oppimisympäristöksi. 

Kuten kahden edellisenkin lukuvuoden, lukuvuoden 2007−2008 pedago-
gisessa ohjaustoiminnassa laadullisesti osuvinta koettua ohjaustoimintaa oli 
opetusharjoittelujen ohjaus. Yksi opiskelijoista kiteyttää monen muun ohja-
usympäristökokemuksen näin: 

Erittäin hyvä, osaavat ohjaajat ja mukava ympäristö. Toteutustavat kaikki hyödyl-
lisiä, yhteistyössä eri tahojen, esim. vanhempien, erityisopettajien kanssa voisi 
puhua enemmän ja jotakin opettajien välisestä yhteistyöstä käytännössä. Olisi ol-
lut mukava saada enemmän loppupalautetta ensimmäisestä neljästä tunnista. Oli-
sin halunnut pitää enemmän tunteja samalle ryhmälle Aika samanlainen kuin pe-
rusharjoittelu kaikki osiot voisi säilyttää ennallaan. Seurattavia tunteja oli onnek-
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si vähemmän kuin perusharjoittelussa. Ohjaaville opettajille voisi olla ohjeet, 
missä vaiheessa tuntien aiheet on annettava opiskelijoille. 
 

Kokemusten perusteella verrataan ja kommentoidaan realistisesti myös ohja-
ussuhteen kvaliteettia; sillä on tutkimusten mukaan suuri merkitys opettajuu-
delle (esim. Väisänen 2002, Ramsden 2007): ”Ohjaaja suhtautui asiallisesti ja 
arvostavasti. Toinen ohjaaja ei yhteistyökykyinen.” 

Myös tutkimuksen ohjausta arvioitiin saadun melko paljon, mikä on tuke-
nut opettaja tutkijana –opintoja melko hyvin. Molempien ryhmien opiskelijat 
toivovat lisää henkilökohtaista ohjausta (vrt. Väisänen 2002) ja että tutki-
muksen opetus aloitetaan heti pedagogisten opintojen alkaessa, siis hajaute-
taan koko lukuvuodelle pedagogisesti toimivammaksi (vrt. Eteläpelto 1997): 
”Henk.koht. ohjausta enemmän, koko ryhmän tapaamisia vähemmän. Ohjaa-
vasta opettajasta (...) on ollut suuri apu! Opettajan positiivinen asenne on 
kannustanut ja motivoinut tekemään työn. Opettajatutkielman tekoon olisi 
hyvä saada enemmän yksilöohjausta, seminaari-istunnoissa pitäisi opiskeli-
joilta edellyttää enemmän keskustelua.” Kvalitatiivisesta aineistosta on luet-
tavissa, että tutkimusopetus lukuvuonna 2007−2008onkin motivoivaa, mutta 
rakenteellinen heikkous edelleen heijastuu organisointiin ja hankaloittaa siten 
käytännön sujuvuutta: ”Mielekästä ja hyödyllistä. Tuli kiire, koska harjoittelu 
samaan aikaan.” toteaa yksi opiskelijoista ja toinen aprikoi samaa asiaa hie-
man laajemmin: ”Syventävä kokemus, ohjauksessa ristiriitaisuutta koska 
ohjaaja vaihtui. Seminaarityöskentely oli antoisa. Opin paljon muiden töistä. 
Raskasta aikataulullisesti. Pedagogista tuotetta voisi markkinoida enemmän. 
Opettajatutkielman tekeminen on vielä hieman kesken, mutta koen sen hyvin 
oleelliseksi työni kannalta. Seminaarissa voisi hyödyntää pienryhmätyösken-
telyä ideointiin ja työn luonteen kartoittamiseen. Tutkielma perehdyttää te-
hokkaasti tieteenalaan. Aika rankkaa kuitenkin.” Yksi kommentoineista pa-
rantaisi vielä tutkimuksen ohjauksen kvaliteetin osuvuutta fokusoimalla en-
tistä vuorovaikutteisempaan seminaaritoimintaan mielekkään oppimisen 
kriteerein painottaen yhteisöllisyyttä ja ohjauksellisuutta oppimisen kannalta 
(Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–
419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003.): ”Tutkiel-
man tekeminen hyvä, koska kyseessä on akateeminen koulutus, mutta tällai-
nen iso työ raskaan vuoden keskellä lisää stressiä huomattavasti. Ehkä olisi 
mielekkäämpää tehdä yksi samanlainen tutkimus, mutta kirjoittaa siitä lyhy-
empi raportti. Opponointi: jokainen kirjoittaisi kolme positiivista ja negatii-
vista huomiota esityksestä, jotka annettaisiin esitelmän pitäjälle.”  

Vaikka pedagogisten opintojen ohjausalueen laadullinen yhteensopivuus 
(compatibility) on tilastotuloksen mukaan kaikin osin parantunut opetus-
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suunnitelmakauden viimeisenä lukuvuonna re-innovoinnin perusteella tehty-
jen uudistamistoimenpiteiden vuoksi, portfolio-ohjausta koskevat palautteet 
viestivät edelleen menetelmän heikkoudesta ja ohjauksen epäonnistumisesta, 
mikä konkretisoituu seuraavassa opiskelijan kommentissa: ”En ole saanut 
tähän minkäänlaista ohjausta.Tiedottaminen ja ohjeet sekavia. On tuntunut 
painostavalta ja teennäiseltä. Ylimääräistä ja melko turhaa työtä.” Samansi-
sältöisiä kommentteja on aineistossa useita, joista muutama on poimittu alla 
olevaan esimerkkikoosteeseen. Tässä pedagogisessa toiminnassa linjakas 
opetus ja mielekäs oppiminen eivät toteudu (Ramsden 2007; Entwhistle 
2007; Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 
409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003). Pien-
tä liikahdusta positiiviseen suuntaa viestivät kuitenkin nämä kaksi positiivis-
ta, reflektion ohjausympäristöä ja -toimintaa sujuvoittavaa ehdotusta: ”Port-
folio on käsitysteni mukaan kehittynyt hyvään suuntaan: parempia tehtä-
vänantoja ja itsenäistä reflektointia arvioitavan sijaan.” ja ”Sähköinen portfo-
lio ja blogi hyvä. Myöhemmin varmasti mukava lukea tiivistelmää” (vrt. 
Eteläpelto 1996; Jonassen 1995; Levander 2007). 

Pedagogisten opintojen ohjaustoimintaa re-innovoivia kommentteja on 
aineistossa runsaasti. Edellä olevat ja alle poimitut opiskelijapalautteet avaa-
vat lisää tilastotulosta ja syventävät tietoa lukuvuoden 2007−2008 opetuksen 
toiminnallisesta yhteensopivuuden asteesta. 

 
Humanistisen ja matemaattis-luonnontieteellisen orientaation opiskelijoiden arviointeja 
ohjauksen kvaliteetista (osuvuus, sujuvuus) lukuvuonna 2007−2008 
 Humanistisesti orientoituneet 

opiskelijat 
Matemaattis-luonnontieteellisesti  
orientoituneet opiskelijat 

Ohjaus-ympäristö 
+ HUM P88: syvharj hum k 2008 

Normaalikoulussa harjoittelu oli 
erittäin antoisaa, koska pedagogi-
set seminaarit ja ryhmäohjaukset 
olivat pääosin hyviä ja toivat uusia 
näkökulmia pedagogisiin taitoihin. 
Lisäksi tuntien arviointi ja yhdessä 
käyty palautekeskustelu oli opet-
tavaista. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
HUM P87: sovharj k 2008 hum 
Olisi voinut käsitellä enemmän 
käytännön toimia verkko-
opetuksen järjestämiseksi. Erin-
omainen ohjaaja ja kiva kokemus. 
Verkko-opetus oli virkistävä 
vaihtoehto. (viittaus ohjausym-
päristöön) 

MALU P90: AD4 k 2008 luonn  
Järkevästi kasattu: syksyn luennoista 
tutkimustyökaluja. Olisi mukava 
nähdä tutkielmissa monipuolisesti 
erilaisia tutkimustyökaluja. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Tutkielman tekeminen hyvä, koska 
kyseessä on akateeminen koulutus, 
mutta tällainen iso työ raskaan vuo-
den keskellä lisää stressiä huomatta-
vasti. Ehkä olisi mielekkäämpää 
tehdä yksi samanlainen tutkimus, 
mutta kirjoittaa siitä lyhyempi raport-
ti. (viittaus ohjausympäristöön) 
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−  HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Mielekästä ja hyödyllistä. Tuli 
kiire, koska harjoittelu samaan 
aikaan. (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
HUM P83: AD4 hum k 2008 
Tutkielma on liian laaja tässä 
kiireessä tehtäväksi! Opin kyllä 
työtä tehdessä, mutta siihen ei 
mitenkään ehdi paneutua kunnolla 
- saati muiden töihin. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Portfolion askartelu on aika rutii-
ninomaista, jota olen suorittanut jo 
lähihoitajakoulussa, lukiossa,  
varusmiespalveluksessa. Minusta 
se ei kuulu yliopistoon. Portfolion 
toteutus edelleen hieman epäselvä. 
Portfolio voisi olla vapaamuotoi-
sempi. Portfolion todellinen 
tarkoitus jäänyt epäselväksi. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Opiskelijat antavat vuosi toisensa 
jälkeen kielteistä palautetta portfo-
liosta, mutta sokla on päättänyt 
sivuuttaa tämän ja pitää portfolios-
ta kiinni järkähtämättä. Tulevan 
opettajan on tätä vaikea ymmär-
tää... (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
P83: AD4 k 2008 hum 
Seminaari-istunnot palvelevat 
mielestäni eniten kulloinkin 
käsiteltävän työn tekijää, ei juuri 
muita. ... Opettajatutkielman 
tekoon olisi hyvä saada enemmän 
yksilöohjausta, seminaari-
istunnoissa pitäisi opiskelijoilta 
edellyttää enemmän keskustelua. 
(viittaus ohjausympäristöön) 

MALU P90: AD4 k 2008 luonn 
Ei kursseja harjoittelun päälle. Hie-
man pakkopullaa. Tutkimus todella 
aikaa vievä. Opintopisteet eivät 
vastaa työmäärää. Tarkennusta 
tutkielman laajuuteen. Keskustelut 
seminaarissa parasta. Joitain ajatuksia 
heräsi, muuten turha. Tiedotus ei 
toiminut, ohjaajamme oli unohtanut 
myös lukea työmme ennen sen esitte-
lyä. 
Palautetta, varsinkin tutkimussuunni-
telmasta turhan vähän. Tutkimus-
suunnitelmaa ei ohjattu tai kommen-
toitu. Pedagogisen tuotteen tekemi-
sestä olisi voitu kertoa enemmän. 
Liian vähän ohjausta, ei ole saanut 
edes kysyessä. Kyseenalaistin koko 
tutkielman tekemisen idean. Olisin 
kaivannut selkeämpää opastusta, nyt 
eri ryhmät tekevät melko erilaisia 
töitä ja eri vaatimuksilla. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P81: portf luonn s 2007 
Portfoliotapaaminen luentomainen - 
ei mitään hyötyä. Portfolio-ohjeet 
sirpaleisia eri järjestelmissä. Portfolio 
on paskaa! (viittaus ohjausympäris-
töön) 
 
MALU P81: portf luonn s 2007  
Vaaditut sivumäärät ahdistavia. 
Vääriä ohjeita ja aikoja ilmoitettu. 
Aika typerältä tuntuu kirjoittaa 4-7 
sivua yhden tukiopetuskerran perus-
teella. (viittaus ohjausympäristöön) 
 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P88: syvharj k 2008 hum 
Erittäin hyvä, osaavat ohjaajat ja 
mukava ympäristö. Toteutustavat 
kaikki hyödyllisiä, yhteistyössä eri 
tahojen, esim. vanhempien, eri-
tyisopettajien kanssa voisi puhua 

MALU P80: perush luonn s 2007 
Perusharjoittelu pääasiassa hyvin 
toteutettua - Informaatioon selkeyttä! 
Tieto yhteen paikkaan, josta  
opiskelijat löytää olennaiset asiat! 
(viittaus ohjausympäristöön) 
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enemmän ja jotakin opettajien 
välisestä yhteistyöstä käytännössä. 
Olisi ollut mukava saada enemmän 
loppupalautetta ensimmäisestä 
neljästä tunnista. Olisin halunnut 
pitää enemmän tunteja samalle 
ryhmälle Aika samanlainen kuin 
perusharjoittelu kaikki osiot voisi 
säilyttää ennallaan. Seurattavia 
tunteja oli onneksi vähemmän kuin 
perusharjoittelussa. Ohjaaville 
opettajille voisi olla ohjeet, missä 
vaiheessa tuntien aiheet on annet-
tava opiskelijoille. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
HUM P72: portf hum s 2007  
Portfolio on käsitysteni mukaan 
kehittynyt hyvään suuntaan: 
parempia tehtävänantoja ja itse-
näistä  
reflektointia arvioitavan sijaan. 
(viittaus ohjausympäristöön) 
 
HUM P86: Portf hum k 2008 
Sähköinen portfolio ja blogi hyvä. 
Myöhemmin varmasti mukava 
lukea tiivistelmää. (viittaus ohja-
usympäristöön) 

 
MALU P90: AD4 luonn k 2008 
Opponointi: jokainen kirjoittaisi 
kolme positiivista ja negatiivista 
huomiota esityksestä, jotka annettai-
siin esitelmän pitäjälle. (viittaus 
ohjausympäristöön) 
 
MALU P81: portf luonn s 2007 
Portfolio on ollut aika epämääräinen 
ja epäselvä opiskelumuoto. Lisää 
konkretiaa! Esim. Hankalien  
oppilaskysymysten pohtimista (aine-
tieto) tai se miten jokin asia opete-
taan. Käytännön esimerkkejä. (viitta-
us ohjausympäristöön) 
 
MALU P81: portf luonn s 2007 
Ohjauksen laatuun, ohjeiden antoon 
sekä yksilölliseen ohjaukseen toivoi-
sin parannusta. Nämä ovat olleet 
puutteellisia, joka on aiheuttanut 
ylimääräistä huolta. (viittaus ohjaus-
ympäristöön) 
 

Ohjaussuhde 
+ HUM P83: AD4 k 2008 hum 

Syventävä kokemus, ohjauksessa 
ristiriitaisuutta koska ohjaaja 
vaihtui. Seminaarityöskentely oli 
antoisa. Opin paljon muiden töistä. 
Raskasta aikataulullisesti. Pedago-
gista tuotetta voisi markkinoida 
enemmän. 
Opettajatutkielman tekeminen on 
vielä hieman kesken, mutta koen 
sen hyvin oleelliseksi työni kan-
nalta. 
Seminaarissa voisi hyödyntää 
pienryhmätyöskentelyä ja ideoin-
tiin ja työn luonteen kartoittami-
seen. Tutkielma perehdyttää 
tehokkaasti tieteenalaan. Aika 
rankkaa kuitenkin. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 
 
 

MALU P80: perush luonn s 2007 
Pitäisin perusharjoittelun sellaisena 
kuin se nykyäänkin on. Lomaketta 
täyttäessä en ole vielä harjoitellut 
kemiaa. Itsellä hyvä ohjaaja. Pe-
rusharjoittelu kokonaisuutena erittäin 
onnistunut, en muuttaisi mitään. Sain 
molempien aineideni peruskou-
lu+lukio-opetusta ja ohjaajat ... olivat 
huippuhyviä. Pääaineen harjoittelut 
ovat vielä tekemättä. (viittaus ohja-
ussuhteeseen) 
 
MALU P88: syvharj k 2008 hum 
Normaalikoulujen ohjaus jäi melko 
vähäiseksi. Opettajilla liikaa ohjatta-
via. Kenttäkouluissa aivan yhtä 
laadukkaita ohjaajia ja aikaa oli 
enemmän henkilökohtaiseen ohjaa-
miseen. On väärin, ettei kaikki joutu-
neet harjoittelemaan norsseissa. 
Edelleen parasta pedagogisissa 
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opinnoissa, tekemällä oppii! (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 

− HUM P80: perush luonn s 2007 
Ryhmänohjauksista osa turhia --> 
opettajan omia mielipiteitä kokeel-
lisuudesta, ei tutkimusta taustalla. 
Tuntuu työläältä. pisteisiin nähden 
liikaa kaikkea sälää. Pedagoginen 
seminaari tuntuu ylimääräiseltä  
rasitteelta. Seurattavia tunteja 
aivan liikaa. Liian sirpaleinen 
kokonaisuus. tutkimussuunnitel-
mien teko  
harjoittelun yhteydessä liikaa. 
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P88: syvharj hum k 2008 
Ohjaava opettajani ei juuri ohjan-
nut. Opetettavia tunteja aika 
vähän.  
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Tutkielman ja pedagogisen työn 
ero jäi minulle vieläkin epäselväk-
si. (viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Portfolion kirjoittaminen tuntui 
välillä tuskalta. Opetusharjoitte-
lussa ohjaaville opettajille pitää 
kirjoittaa reflektoinnit ja se on 
minusta riittävästi. (viittaus 
ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P72: portf hum s 2007 
Portfoliopakko pakottaa reflektoi-
maan --> hyvä! Portfolion ohjaus 
oli riittämätöntä. (viittaus ohjaus-
suhteeseen) 

MALU P95: portf k 2008 luonn 
Ei ole käynyt selväksi, mitä kaikkea 
portfolioon tulee liittää. Epäselvää 
mitä portfolioon tulee laittaa. En ole 
ollut varma, mitä portfoliolta halu-
taan. Vain aktiivisella kyselyllä sai 
ohjeita siitä, millaisia tekstejä tulee 
palauttaa. Ohjaajasta on riippunut, 
millaisia keskustelut ovat olleet. Ei 
ohjattu juuri mitenkään. Tähtää 
ainoastaan siihen, että opiskelija 
kirjoittaa vähimmäismäärän tekstiä 
paperille. 
Portfolio ei tunnu liittyvän mihin-
kään. Se on irrallinen ja pelkkää 
suorittamista. ... Ohjaajatkaan eivät 
tunnu tietävän mistä on kyse. (viitta-
us ohjaussuhteeseen) 
 
P94: syvharj k 2008 luonn 
Ohjaaja suhtautui asiallisesti ja 
arvostavasti. Toinen ohjaaja ei yhteis-
työkykyinen. (viittaus ohjaussuhtee-
seen) 
 
 

Kehittämis- 
ehdotus 

HUM P88: syvharj k 2008 hum 
Seurattavien tuntien määrä liian 
suuri. Pitkän opettajankokemuksen 
omaavana harjoittelu ei tuonut 
mitään uutta. ... (=koulun) koh-
taamisia-iltapäivä oli tosi kamala. 
Harjoituksissa hyvä että on jousta-
vampaa. Arviointi, jonka piti 
painottua, olikin aika pienessä 
osassa. Aivan eri meininki kuin 
perusharjoittelussa. Palautteeseen 
turhan vähän aikaa. Mieluummin 

 - 
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yksi ryhmä, jonka kanssa voisi 
työskennellä kauemmin. Ero 
perusharjoitteluun pieni. Ohjaajilla 
kiire. Toinen ohjaaja hyvä, toinen 
"hyvinhän se meni" asenteella. 
Ohjausta liian vähän ja sitä piti itse 
pyytää. Ohjaajat kiireisiä, turhaut-
tavaa. Opettajan työn hallinnollista 
puolta voisi käydä enemmän läpi. 
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
 
HUM P83: AD4 k 2008 hum  
Analyysitapoja voisi käydä 
enemmän läpi. Ihan ok tehdä pieni 
tutkielma, mutta on tyhmää nipot-
taa esim. muotoseikoista, todella 
rankkaa harjoittelun kanssa pääl-
lekkäin. Raskasta eikä palvele 
opettamista, parempia vaihtoehtoja 
esim lyhyemmät esseet. Tutkiel-
man varsinaisen kirjoittamisen 
aikana olisi hyötyä olla pienryh-
mätunteja, joilla voisi puhua 
tutkielmista ja voisi saada palau-
tetta jo kirjoitusprosessin aikana. 
(viittaus ohjaussuhteeseen) 
  
HUM P83: AD4 k 2008 hum 
Henk.koht. ohjausta enemmän, 
koko ryhmän tapaamisia vähem-
män. Ohjaavasta opettajasta (...) 
on ollut suuri apu! Opettajan 
positiivinen asenne on kannustanut 
ja motivoinut tekemään työn. 
Opettajatutkielman tekoon olisi 
hyvä saada enemmän yksilöohja-
usta, seminaari-istunnoissa pitäisi 
opiskelijoilta edellyttää enemmän 
keskustelua. (viittaus ohjaussuh-
teeseen) 

 
6.2.7 Kokoava tarkastelu opetus- ja ohjausalueiden kvaliteetin 

osuvuudesta 

Tässä toisessa lukua 6 kokoavassa yhteenvetoluvussa tarkastellaan toteutu-
neen opetussuunnitelman kvaliteetin osuvuutta matemaattis-luonnontieteel-
lisen (MALU) ja humanistisen (HUM) opiskeluorientaation vertailuna ja 
verrataan myös lukuvuosittaisia arviointituloksia toisiinsa tilastollisiin tulok-
siin nojautuen. Tämän tutkimuksen toisen yliopistopedagogisesti keskeisen 
tutkimusongelma-alueen tehtävänähän oli tarkastella uudistetun opetussuun-
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nitelman 2005−2008 toiminnallista yhteensopivuutta vastaamalla ongelma-
alueen tutkimuskysymyksiin, jotka ovat 

Millainen on toteutuneen OPSin toiminnallinen yhteensopivuus (kvali-
teetti) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana lukuvuo-
sina 2005−2006, 2006–2007ja 2007–2008? Eroavatko MALU ja HUM -op-
piaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja miten? Kvaliteettitarkas-
telu kohdentuu opetus- ja ohjausalueiden pedagogisen ja didaktisen toimin-
nan laadulliseen osuvuuteen opettajaksi kehittymisen kannalta. 

Toiminnallisessa yhteensopivuudessa on kyse toteutuvan pedagogisen 
opetussuunnitelman kvaliteetista: onko käytännön pedagoginen ja didaktinen 
toiminta laadullisesti osuvaa niin, että se tukee opettajuuden kasvua. Kvali-
teetin osuvuudella viitataan opetuksen ja ohjauksen operatiiviseen tasoon, siis 
käytännön sujuvaan, opintoja tukevaan oppimisympäristöön. Opiskelijat ovat 
arvioineet pedagogisten opintojen laadullista sujuvuutta tällä ulottuvuudella 
subjektiivisten kokemustensa pohjalta.  

Kvaliteetin osuvuutta tarkastellaan ja vertaillaan tässä luvussa kahden ti-
lastolliset tulokset lukuvuosilta 2005–2008 kokoavan taulukon avulla (taulu-
kot 21 ja 22). Tarkastelussa edetään niin, että ensin selitetään ja tulkitaan 
opetusalueen toiminnallinen yhteensopivuus (taulukko 21) ja sitten ohjaus-
alueen toiminnallinen yhteensopivuus (taulukko 22). Kumpaankin tauluk-
koon on koottu kolmea lukuvuotta koskevat t-testin tulokset. Yhteenvetotu-
lokset selitetään opetussuunnitelman 2005−2008 opetus- ja ohjausalueiden 
kvaliteetin osuvuutena ja osoitetaan kehittämiseen viittaavat kriittiset (M<3) 
opetus- ja ohjausalueen kohdat.  

 
OPETUSALUEEN TOIMINNALLINEN YHTEENSOPIVUUS 2005−2008:  

Aineenopettajaopiskelijat ovat arvioineet kokemansa perusteella toteutuneen 
pedagogisen opetussuunnitelman toiminnallista yhteensopivuutta opetuksen 
osuvuutena, joka tarkoittaa käytännön opetustoiminnan sujuvuuden arvioin-
tia. Koska kyselylomakkeessa arviointi ei ole kattanut systemaattisesti koko 
opetusaluetta, tarkastelukin fokusoituu valittujen käytänteiden ja toimintata-
pojen kolmeen alueeseen: tarkastelun kohteeksi on valikoitunut edellisen 
perusteella opetuksen sisällön, organisoimisen ja työmäärän käytänteisiin 
liittyvä palaute. Oheisesta taulukosta 21 käy ilmi, missä määrin toteutunut 
opetussuunnitelma näiltä osin vastaa opiskelijoiden subjektiivisia odotuksia 
sujuvasta ja opettajaopintoja tukevasta oppimisympäristöstä koetun perusteel-
la. Kvantitatiivisen analyysin tuottamaa tulostietoa tarkastellaan analyyttisesti 
alueittain selittämällä ja tulkitsemalla.  

Opetusaluetta tarkasteltaessa taulukosta 21 ilmenee, että molemmat ”aka-
teemiset heimot” arvioivat pedagogisten opintojen toiminnallista yhteensopi-
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vuutta samansuuntaisesti ja että ”akateemisten heimojen” näkemyksissä on 
tilastollisesti merkitsevyyseroja (*,**,***), erityisesti opetussuunnitelmakau-
den kahtena ensimmäisenä lukuvuotena 2005−2006 ja 2006–2007. Kriittiset 
eli kehittämiskohteet on nuolimerkitty vertailtavien tulosten kohdalla näky-
viin sanallisesti, jotta asteikon tulkinta näkyy luotettavana tuloksena (kysy-
myslomakkeissa ”arvioi …” -kysymyksien ilmaisut vaihtelevat, ks. sovelta-
minen alaluku 541). 

Kvalitatiivisen aineiston mukaan molempien tieteenalaryhmien opiskelijat 
arvioivat toteutuneen opetussuunnitelman 2005−2008 ohjanneen kokonaisuu-
tena opiskelua ja oppimista keskimäärin kohtalaisesti (M≤3). Vaikka kirjoi-
tettu opetussuunnitelma on arvioitu asiakirjana rakenteeltaan kohtalaisen 
selkeäksi ja aineenopettajaopintoja kohtalaisesti tukevaksi oppimisympäris-
tön perustaksi. Kvalitatiivisesta aineistosta (alaluku 6.3.2) käy kuitenkin ilmi, 
että opetussuunnitelman rakenteen kaksi heikkoa kohtaa ovat tutkimusope-
tuksen ja reflektiotoiminnan keskitetty sijoittaminen opintojen toiseen ja 
neljänteen moduuliin (taulukko 1). Tällä sijoittamisella on ei-yhteensopi-
vuutta kumuloiva vaikutus opetuksen organisointiin ja sisällölliseen sujuvuu-
teen. Tieteenalaryhmien näkemyksissä ilmenee suuntaa antava merkitsevä 
ero (*) opetussuunnitelmakauden 2005−2008 ensimmäisenä lukuvuotena 
2005−2006.  

Opetuksen sisällöllinen sujuvuus on arvioitu kvaliteetiltaan keskimäärin 
kohtalaisen yhteensopivaksi, mikä tukee kohtalaisesti opiskelua ja oppimista. 
Opetuksen sisällöllistä osuvuutta opetussuunnitelmakauden 2005−2008 kes-
kiarvojen keskiarvon perusteella tarkasteltaessa ja oppiaineryhmien näke-
myksiä toisiinsa verrattaessa havaitaan, että opintojen sisällöllinen etenemi-
nen arvioidaan molemmissa ryhmissä keskimäärin sopivaksi (x≤3); MALU 
2,89; HUM: 2,72), mutta opetuksen sisällöllisiä päällekkäisyyksiä arvioidaan 
olevan keskimäärin paljon (MALU 2,92; HUM 2,81). Edelleen opintojen 
kuormittavuutta eli omaa työpanosta arvioidaan suureksi suhteessa opintopis-
temäärään (MALU M=3,86 HUM M=3,83). Alla oleva keskiarvojen vertailu 
havainnollistaa humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten tieteenala-
ryhmien opiskelijoiden näkemykset opetustoiminnan sisällöllisestä osuvuu-
desta samansuuntaiseksi. Toteutuva opetussuunnitelma on ollut tältä osin 
lukuvuosina 2005−2008 toiminnallisesti keskimäärin yhteensopiva, mutta 
työmäärään suhtaudutaan kriittisesti: työpanos arvioidaan suureksi, mikä 
haittaa opiskelua ja oppimista:  

sis eten MALU M=2,89 HUM M=2,72 → sopiva  
sis pääll MALU M=2,92 HUM M=2,81 → keskimäärin 

paljon 
→ kriittinen kohta 

op kuorm MALU M=3,86 HUM M=3,83 → suuri kuor-
mittavuus 

→ kriittinen kohta 
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Huomiota kiinnittää taulukossa 23 yksityiskohtana se, että lukuvuosittain 
tarkasteltuna matemaattis-luonnontieteellisen opiskeluorientaation ryhmä 
arvioi lukuvuonna 2005−2006 opintojen sisällöllisen etenemistahdin keski-
määrin sopivaksi (M<3) ja lukuvuonna 2006−2007sopivaksi (M=3), mikä 
näkyy taulukossa erittäin merkitsevänä erona (***) humanistien arvioon 
verrattuna. Myös kolmannen lukuvuoden kohdalla on havaittavissa saman-
suuntainen tendenssi. Mistä ero johtuu? Eroa voitaneen selittää oppiaineiden 
erilaisuudella, opetuksen suunnittelulla, opettajien opetussuunnitelmilla ja 
menetelmillä, mutta myös opiskelijoiden opintojenaikainen työssäkäynti se-
littänee osaltaan työmäärätuntemuksia; Eurostudent III -raportista 2008 So-
cial and Economic Conditions of Student Life in Europe käy ilmi, että ”Suo-
messa korkeakouluopiskelija käyttää opiskeluun viikossa vähemmän aikaa 
kuin eurooppalainen kollegansa. Opintoihin käytetään meillä 28 tuntia, kun 
muissa maissa käytetään 30–41 tuntia. Humanistit käyttävät opiskeluun 
Suomessa kaksi kertaa enemmän aikaa kuin tekniikan alan opiskelijat, kuten 
useammissa muissakin maissa. Työssäkäynti opintojen ohella on tavanomais-
ta. Suurimmassa osassa tutkimukseen osallistuneista maista yli puolet opiske-
lijoista työskentelee opintojen ohella” (OPM 2008). Lisäksi opiskelijoiden 
yksilölliset opiskeluorientaatiot, oppimistyylit ja -strategiat selittävät heidän 
käsityksiään opintojen koetusta kuormittavuudesta. (Ramsden 2007; Entw-
histle 2007; Tynjälä 2002; Niemi 2000).  

Opetuksen organisointi saa osakseen kritiikkiä: tilastotuloksen mukaan se 
on laadultaan keskimäärin jonkin verran huonoa ja tukee siksi oppimista vain 
jonkin verran. Opetuksen organisoinnin osuvuutta tarkasteltaessa ja op-
piaineryhmien näkemyksiä toisiinsa verrattaessa havaitaan, että ryhmien 
näkemyksissä on tilastollisesti merkitseviä eroja (*, **, ***) kaikkina kolme-
na lukuvuonna. Opetussuunnitelmakauden keskiarvojen keskiarvon perus-
teella opintojen aikataulullinen eteneminen eli opiskelutahti on nopea mo-
lempien ryhmien mukaan (MALU M=2,50 ; HUM M=2,18), joten nopeatah-
tisuudesta johtuen opetuksen katsotaan tukevan oppimista vain jonkin verran. 
Humanistit kokevat tilanteen ongelmallisempana kuin matemaattis-luonnon-
tieteiden alojen opettajaopiskelijat; ryhmien näkemykset eroavat toisistaan 
tilastollisesti kaikkina kolmena lukuvuotena: erittäin merkitsevästi lukuvuo-
sina 2005−2006 ja 2006−2007 ja merkitsevästi lukuvuonna 2007–2008. Laa-
dullisen aineiston avovastauksissa viitataan kyseiseen ongelmaan ja tehdään 
ehdotuksia tilanteen parantamiseksi muun muassa ehdottamalla opintojen 
pidentämistä puoleentoista tai kahteen vuoteen yhden lukuvuoden sijaan. 

Oppimateriaalien saatavuus puhuttaa molemmissa ryhmissä, vaikkakin 
tilastotuloksen perusteella saatavuus arvioidaan keskimäärin kohtalaiseksi 
(M≈3; MALU M=2,67, HUM M=2,64), joskin näkemyksissä on merkitsevä 
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ero (**) kahtena ensimmäisenä lukuvuonna, 2005−2006 ja 2006–2007). Mo-
lempien ryhmien opiskelijoiden mukaan kursseista tiedottaminen tulisi olla 
selkeämpää ja sujuvampaa. Tämä koskee koko opetussuunnitelmakautta 
2005−2008. Ryhmien kokemuksen mukaan kurssitiedottaminen on jonkin 
verran huonoa (MALU M=2,11; HUM M=2,45) ja tiedottaminen kokonai-
suudessaan (lähes) kohtalaista (MALU M=2,86 HUM M=3,02) – matemaat-
tis-luonnontieteiden tieteenalaryhmän opiskelijoiden arvioinneissa ilmenee 
humanisteja enemmän tyytymättömyyttä tiedottamiseen. Tieteenalaryhmien 
arvioinneissa on havaittavissa näkemyseroja kaikkina lukuvuosina: tilastolli-
sesti merkitsevä ero (**) lukuvuosina 2005−2006 ja 2007−2008 ja erittäin 
merkitsevä ero (***) lukuvuonna 2006–2007. Alla on kooste opetussuunni-
telmakauden keskiarvojen vertailusta: 

aikat eten MALU M=2,50 HUM M=2,18 → nopea → kriittinen 
kohta 

oppim saat MALU M=2,67 HUM M=2,64 → kohtalainen → kriittinen 
kohta 

tied kurss MALU M=2,11 HUM M=2,45 → jonkin verran 
huono 

→ kriittinen 
kohta 

tied kok MALU M=2,86 HUM M=3,02 → kohtalainen  
 

Opiskelijoilta on kysytty myös opettajankoulutuslaitoksen opetuksen asian-
tuntijuutta. Niin humanistit kuin matemaattis-luonnontieteiden opiskelijat-
kin arvioivat opetuksen asiantuntevuuden suureksi (M≈4; MALU M=3,67; 
HUM M=3,85), mikä tukee oppimista hyvin. Ryhmien näkemykset ovat 
samansuuntaiset kaikkina lukuvuosina, mutta opetussuunnitelmakauden vii-
meisenä lukuvuotena 2007−2008 ryhmien näkemysten välillä on tilastollinen 
merkitsevä ero (**); humanistit arvioivat opettajankouluttajien asiantunte-
muksen suuremmaksi kuin matemaattis-luonnontieteellisen orientaation 
opiskelijat. Tulkinta tämän perusteella on yksiselitteinen – opiskelijat ovat 
siis hyvinkin tyytyväisiä opettajankoulutuslaitoksen opettajien asiantuntijuu-
teen: 

asiantunt SOKLA MALU M=3,67 HUM M=3,8 → tukee oppimista hyvin 
 
Edellä on selitetty ja kuvattu tieteenalaryhmien (MALU, HUM) pedagogisten 
opintojen opetusalueen toiminnallisen yhteensopivuuden arviointitulos ope-
tussuunnitelmakaudelta 2005–2008. 
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OHJAUSALUEEN TOIMINNALLINEN YHTEENSOPIVUUS 2005−2008:  

Aineenopettajaopiskelijat ovat arvioineet kokemansa perusteella toteutuneen 
pedagogisen opetussuunnitelman toiminnallista yhteensopivuutta ohjauksen 
osuvuutena, joka tarkoittaa käytännön ohjaustoiminnan sujuvuuden laadun 
arviointia opiskelijan kokemana. Tarkastelu fokusoituu kolmen alueeseen: 
opetusharjoitteluun, ainedidaktisen tutkimuksen ohjaukseen ja portfolio-
ohjaukseen (reflektio). Taulukosta 22 käy ilmi, missä määrin toteutunut ope-
tussuunnitelma tältä osin vastaa opiskelijoiden subjektiivisia odotuksia suju-
vasta ja opettajaopintoja tukevasta oppimisympäristöstä koetun perusteella. 
Kvantitatiivisen analyysin tuottamaa tulostietoa tarkastellaan analyyttisesti 
alueittain selittämällä ja tulkitsemalla. Tilastollista tulostietoa tähdennetään 
myös tarvittaessa aineistoesimerkein. Kriittisten palautteiden funktio on re-
innovoiva, ohjaustoiminnan kehittämiseen tähtäävä. 

Ohjausaluetta tarkasteltaessa taulukosta 22 ilmenee, että molemmat ”aka-
teemiset heimot” arvioivat pedagogisten opintojen toiminnallista yhteensopi-
vuutta samansuuntaisesti ja että ”akateeemisten heimojen” näkemyksissä on 
tilastollisesti merkitsevyyseroja (**,***) opetussuunnitelmakauden kahtena 
ensimmäisenä lukuvuotena 2005−2006 ja 2006–2007. 

Opetusharjoittelun ohjauksen kvaliteetin osuvuutta opetussuunnitelma-
kauden 2005−2008 keskiarvojen perusteella tarkasteltaessa ja oppiaineryhmi-
en näkemyksiä toisiinsa verrattaessa havaitaan, että kaikissa kolmessa ope-
tusharjoittelussa molempien opiskelijaryhmät arvioivat kokemansa perusteel-
la opetusharjoittelun ohjauksen tuen melko hyväksi, kuten alla oleva vertailu 
osoittaa. Vain lukuvuonna 2005−2008 soveltavan harjoittelun kohdalla ryh-
mien näkemykset poikkeavat toisistaan – humanistit ovat kriittisempiä arvi-
oissaan (**) taulukon 22 mukaan: 

Perusharj MALU M=4,04 HUM M=4,08 → ohjaus tukee harjoittelua 
melko hyvin  

sov harj MALU M=4,16 HUM M=3,86 → ohjaus tukee harjoittelua 
melko hyvin  

syv harj MALU M=4,03 HUM M=4,05 → ohjaus tukee harjoittelua 
melko hyvin.  

 
Ainedidaktisen tutkimuksen ohjauksen kvaliteetin osuvuutta opetus-
suunnitelmakauden 2005−2008 keskiarvojen keskiarvon (M=3,64) perusteel-
la tarkasteltaessa ja oppiaineryhmien näkemyksiä toisiinsa verrattaessa ilme-
nee, että ainedidaktisen tutkimuksen perusopintojen ohjauksen katsotaan 
molemmissa ryhmissä tukeneen tutkimusta melko hyvin. Aineopintojen koh-
dalla ryhmien välillä on havaittavissa tilastollinen erittäin merkitsevä ero 
(***) – matemaattis-luonnontieteiden opiskelijat suhtautuvat lukuvuonna 
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2006−2007selkeästi kriittisemmin arvioidessaan tutkimusohjauksen laadullis-
ta osuvuutta (taulukko 24): 

ad4/1 MALU M=3,60 → kohtal. HUM M=3,43 → ohjaus tukee tutk. 
kohtalaisesti 

ad4/2 MALU M=3,46 → kohtal. HUM M=4,05  
→ ohjaus tukee tutk. 

melko hyvin. 
 

Kuten tutkimusohjauksenkin kohdalla matemaattis-luonnontieteiden opetus-
alojen opiskelijat arvioivat myös portfolio-ohjauksen kvaliteetin osuvuutta 
humanisteja kriittisemmin lukuvuonna 2006-2007, mikä näkyy vertailussa 
erittäin merkitsevänä tilastollisena erona (***) taulukossa 22. Opetussuunni-
telmakauden tilastotuloksen keskiarvojen perusteella portfolio-ohjauksen 
kvalitatiivinen osuvuus (= ohjauksen riittävyys) arvioidaan molemmissa 
ryhmissä kohtalaiseksi. Muistutettakoon kuitenkin lukijaa, että kvantitatiivi-
sen aineiston perusteella portfolio-toiminnan merkitys (relevanssi) ammatilli-
sen kasvun kannalta arvioitiin vähäiseksi (M<2,5), koska sen funktiota ei 
ymmärretty – ”Koko portfolion pääidea on minulle vieläkin hämärän 
peitossa.” Tämä tulee esille kvalitatiivisessa aineistossa toistuvasti, kuten jo 
aiemmin on mainittu.  

portfolio MALU M=3,23 HUM M=3,06 → ohjaus tukee portfolion tekemistä 
kohtalaisesti 

 
Edellä on selitetty ja kuvattu tieteenalaryhmien (MALU, HUM) pedagogisten 
opintojen ohjausalueen toiminnallisen yhteensopivuuden arviointitulos ope-
tussuunnitelmakaudelta 2005−2008.  
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6.3 Tutkimustulosten yhteenveto 
Tutkimustulosten kokoava tarkastelu on kaksijakoinen. Lukuvuosien 2005− 
2008 tutkimustulokset käydään läpi niin, että ensin alaluvussa 6.3.1 todetaan 
kvantitatiivisen analyysin tulokset ongelma-alueittain (tutkimusongelma-alue 
1 ja 2) tiivistettynä sanallisesti ja sitten alaluvussa 6.3.2 kvalitatiivisen ana-
lyysin tulokset (tutkimusongelma-alue 1) puolestaan kvantifioituna muutamin 
tähdentävin esimerkein. Valittuun tarkastelutapaan on päädytty tutkimusteh-
tävän, tutkimusotteen ja aineiston laajuuden perusteella. Tuloksia tarkastel-
laan innovaatioteoreettisessa kehyksessä ja kommentoidaan taustateoreetti-
sesti.  

Kvantitatiivisen aineiston kokoava tulos eksplikoi toteutuneen opetus-
suunnitelman 2005−2008 symbolisen ja toiminnallisen yhteensopivuuden ja 
sen asteen opiskelijoiden kokemana ammatillisen kasvun kannalta. Kvalita-
tiivisen aineiston kokoava tulos puolestaan aukikirjoittaa tilastollista tulosta 
validein kannanotoin. Realisoituneen opetussuunnitelman kvaliteetin osu-
vuutta, toisin sanoen pedagogisten opintojen opetusalueiden laadullista suju-
vuutta opiskelijoiden kokemana, jäsennetään opetussuunnitelman rakenne, 
sisältö, organisointi ja menetelmät -ulottuvuuksin. Ohjausalueiden laadulliset 
ulottuvuudet ovat ohjausympäristö ja ohjaussuhde. 

 
6.3.1 Kvantitatiivisen analyysin tulosten yhteenveto  

Akateeminen opetussuunnitelma innovaationa -tutkimuksen tulokset alalu-
vuista 6.1.7 ja 6.2.7 on koottu tähän lukuun tiivistetysti. Tulokset esitellään 
tutkimustehtävän mukaan innovaatioteoreettisessa kehyksessä: aineenopetta-
jaopiskelijoiden suhde opetussuunnitelmainnovaatioon on ollut käyttöönotta-
ja-omaksujasuhde ja funktio toteutuneen innovaation yhteensopivuuden mää-
rittäminen symbolisella ja toiminnallisella tasolla. Opiskelu- ja oppimisympä-
ristöön kohdentuneeseen tarkasteluun haettiin vastauksia kahden tutkimuson-
gelma-alueen kysymyksin: 

 
Tutkimustehtävä: 

Millainen innovaatio toteutunut Aineenopettajan pedagogiset opinnot 2005− 
2008 -opetussuunnitelma on opiskelu- ja oppimisympäristönä opettajaksi 
kasvun kannalta MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden kokemana 
ja arvioimana?  
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Tutkimuksen ongelma-alue 1: 

1) Millainen on toteutuneen OPSin symbolinen yhteensopivuus (rele-
vanssi) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana 
lukuvuosina 2005−2006, 2006−2007ja 2007−2008? Eroavatko MALU 
ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja mi-
ten? Relevanssitarkastelu kohdentuu pedagogisten opintojen merki-
tyksen arviointiin (opettajaprofessio, opettajaidentiteetti). 

 
Tutkimuksen ongelma-alue 2:  

 2) Millainen on toteutuneen OPSin toiminnallinen yhteensopivuus (kva-
liteetti) MALU ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioimana 
lukuvuosina 2005−2006, 2006–2007ja 2007–2008? Eroavatko MALU 
ja HUM -oppiaineryhmien opiskelijoiden arvioinnit toisistaan ja mi-
ten? Kvaliteettitarkastelu kohdentuu opetus- ja ohjausalueiden peda-
gogisen ja didaktisen toiminnan laadulliseen osuvuuteen opettajaksi 
kehittymisen kannalta.  

 
Näin aineenopettajaksi opiskelevat kvalifioivat toteutuneen Aineenopettajan 
pedagogiset opinnot -opetussuunnitelman 2005−2008 symbolista ja toimin-
nallista yhteensopivuutta ongelma-alueittain tiivistettynä: 

 
Tutkimuksen ongelma-alue 1: Opetussuunnitelman symbolinen yhteensopi-
vuus relevanssin osuvuutena 
 
Opetusalue 

Opetussuunnitelman symbolista yhteensopivuutta tutkittiin opetusalueen ai-
nedidaktiikan, yleisdidaktiikan, tutkimuksen opetuksen ja tieto- ja viestintä-
taitojen relevanssin eli merkityksen ja tärkeyden osuvuutena. Opiskelijoita oli 
pyydetty arvioimaan, miten he määrittävät kyseisten opetusalueiden opinto-
jen merkityksen ja tärkeyden oman opettajuuden kehittymisen kannalta. Tut-
kimuksellinen hypoteesi oli, että aineenopettajan pedagoginen opetussuunni-
telma opiskelu- ja oppimisympäristönä voi tukea tai ei tukea opiskelua ja 
oppimista. Opiskelijat arvioivat opetussuunnitelman symbolista yhteensopi-
vuutta suhteutettuna omiin asiantuntijuusodotuksiin seuraavasti: 

OPS on symbolisella tasolla keskimäärin yhteensopiva: ainedidaktiikan ja 
yleisdidaktiikan opetusalueet tukevat kohtalaisesti ja tutkimuksen ope-
tusalue melko paljon opettajuuteen kasvua mutta tieto- ja viestintätaito-
jen opetuskäytön kompetenssia vain jonkin verran. 
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Opetusalueiden symbolisen yhteensopivuuden järjestys opiskelijoiden mää-
rittämänä: 1) tutkimus, 2) yleisdidaktiikka, 3) ainedidaktiikka, 4) tieto- 
ja viestintätaidot  

HUM-ryhmä arvioi pedagogisten opintojen symbolisen yhteensopivuuden 
korkeammaksi kuin MALU-ryhmä, lukuun ottamatta tieto- ja viestintä-
taitojen opintoja: 

 
Tieteenalavertailussa MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijoiden 
näkemykset kyseisten opintojen merkityksestä erosivat toisistaan opetus-
suunnitelmakauden kahtena viimeisenä lukuvuotena. Tilastollisesti merkitse-
vä ja erittäin merkitsevä ero koskevat yleisdidaktiikan, tieto- ja viestintätaito-
jen opetuskäytön opetuksen (digitaalinen viestintä) ja tutkimuksen opetusalu-
eita:  

Merkitsevä ero (**): yleisdidaktiikan kaikki kurssit ja tvt-opetus 2006−2007 
ja kasvatusfilosofia 2007–2008. 

Erittäin merkitsevä ero (***): tutkimusopetus 2006–2007. 
 

Kriittinen kehittämiskohde: Opetussuunnitelman opetusalueen relevanssin 
osuvuutta parantavaksi kehittämiskohteeksi määrittyi tieto- ja viestintätaito-
jen opetuskäytön opetusalue (M<3); kvalitatiivisessa aineistossa opiskelijat 
korostavat digitaalisen viestinnän osaamisen merkitystä opettajantyössä. 
Erittäin merkitsevä tilastollinen ero tutkimusopetusalueen arviointitulokses-
sa viittaa tieteenalojen kulttuurisiin tutkimusperinteiden eroon, mikä haastaa 
kehittämään myös tutkimusopetusaluetta: yhtäältä erot on tiedostettava ja 
otettava huomioon tutkimusopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa (tulee 
esille kvalitatiivisessa aineistossa) ja toisaalta nähtävä tieteenalat mahdolli-
suutena monitieteisyyden opettamisessa aineenopettajan koulutuksessa (yli-
opiston strategian mukaan).  

 
Ohjausalue 

Opetussuunnitelman symbolista yhteensopivuutta tutkittiin myös ohjausalu-
een opetusharjoittelun ohjauksen, ainedidaktisen tutkimuksen ohjauksen ja 
portfolio-ohjauksen relevanssin eli merkityksen ja tärkeyden osuvuutena. 
Opiskelijoita oli pyydetty arvioimaan, miten he määrittävät kyseisten ohjaus-
alueiden opintojen merkityksen ja tärkeyden oman opettajuuden kehittymisen 
kannalta. Tutkimuksellinen hypoteesi oli, että aineenopettajan pedagoginen 
opetussuunnitelma opiskelu- ja oppimisympäristönä voi tukea tai ei tukea 



272 Ulla Hotti 

 

opiskelua ja oppimista. Opiskelijat arvioivat opetussuunnitelman symbolista 
yhteensopivuutta suhteutettuna omiin asiantuntijuusodotuksiin seuraavasti: 

 

OPS on symbolisella tasolla kohtalaisesti yhteensopiva: opetusharjoittelun 
ohjaus tukevat melko paljon opettajuutta, ainedidaktisen tutkimuksen 
ohjaus (ad 4/1) ja portfolio-ohjaus vain jonkin verran. 

Opetusalueiden symbolisen yhteensopivuuden järjestys opiskelijoiden mää-
rittämänä: 1) opetusharjoittelu 2) ainedidaktisen tutkimuksen ohjaus ja 
3) portfolio-ohjaus (reflektio) 

HUM-ryhmä arvioi pedagogisen ohjauksen yhteensopivuuden hieman korke-
ammaksi kuin MALU-ryhmä, lukuun ottamatta ainedidaktisen tutki-
muksen orientaatio-opintoja. 

 
Tieteenalavertailussa MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijoiden 
näkemykset kyseisten opintojen merkityksestä erosivat toisistaan opetus-
suunnitelmakauden kahtena ensimmäisenä lukuvuotena. Tilastollisesti suun-
taa antava ja merkitsevä ero koskevat perusharjoittelun, syventävän harjoitte-
lun ja portfolion ohjausalueita: 

Merkitsevä ero (**): perusharjoittelu 2005−2006 ja 2006–2007; portfolio 
2005−2006. 

Suuntaa antava ero (*): syventävä harjoittelu 2005−2006 ja 2006−2007. 
 

Kriittinen kehittämiskohde: Opetussuunnitelman kehittämiskohteeksi määrit-
tyivät selkeästi ainedidaktisen tutkimuksen (ad 4/1= orientaatiokurssi tut-
kimus ja menetelmät) ja portfolion (reflektio) ohjausalueet (M<3). 

 
Tutkimuksen ongelma-alue 2: Opetussuunnitelman toiminnallinen yhteenso-
pivuus toiminnan kvaliteetin osuvuutena 
 
Opetusalue 

Opetussuunnitelman toiminnallista yhteensopivuutta tutkittiin mittaamalla 
opetustoimintojen kvaliteetin osuvuutta, toisin sanoen pedagogisen ja didak-
tisen toiminnan sujuvuutta. Opiskelijoita oli pyydetty arvioimaan opetustoi-
minnan kvaliteettia (pedagogisten opintojen rakenne, sisältö, organisointi 
sekä menetelmät ja käytänteet) opiskelun ja oppimisen kannalta. Tutkimuk-
sellinen hypoteesi oli, että aineenopettajan pedagoginen opetussuunnitelma 
opiskelu- ja oppimisympäristönä voi tukea tai ei-tukea opiskelua ja oppimis-
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ta. Opiskelijat arvioivat toiminnallista kvaliteetin osuvuutta suhteutettuna 
omiin valmiuksiin ja asiantuntijaodotuksiin seuraavasti: 

OPS opiskelu- ja oppimisympäristönä on kvaliteetiltaan asiantuntijuustasolla 
hyvin yhteensopiva, rakenteeltaan lähes kohtalaisen yhteensopiva sekä 
organisoinniltaan ja sisällölliseltä sujuvuudeltaan jonkin verran huonosti 
yhteensopiva. 

Opetusalueen toiminnallisen yhteensopivuuden järjestys opiskelijoiden mää-
rittämänä: 1) kvalitatiivisesti osuvinta opetuksen menetelmät ja käytän-
teet, 2) rakenne, 3 ) sisältö (kriittisiä alueita) ja 4) organisointi (kriittisiä 
alueita). 

HUM-ryhmä arvioi opintojen sisältö- ja organisointialueiden toimintaa hie-
man kriittisemmin kuin MALU-ryhmä. MALU-ryhmä arvioi toiminnal-
lista yhteensopivuutta tiedottamisen ja asiantuntemuksen alueilla kriitti-
semmin kuin HUM-ryhmä  

 
Tieteenalavertailussa MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijoiden 
näkemykset opetusalueen sujuvuudesta erosivat toisistaan opetussuunnitel-
makauden kaikkina lukuvuosina. Tilastollisesti suuntaa antava, merkitsevä ja 
erittäin merkitsevä ero koskevat opintojen organisointia ja tiedonkulkua:  

Suuntaa antava ero (*): opetuksen sisällöllinen päällekkäisyys 2007–2008; 
tiedottaminen kokonaisuutena 2005−2006) 

Merkitsevä ero (**): aikataulussa eteneminen 2007–2008; oppimateriaalien 
saatavuus 2005−2006, 2006–2007; tiedottaminen kursseista 2005−2006, 
2007–2008 

Erittäin merkitsevä ero (***): sisällöllinen eteneminen 2005−2006, 2006–
2007; aikataulussa eteneminen 2005−2006, 2006–2007; tiedottaminen 
kursseista 2006–2007 

 
Kriittinen kehittämiskohde: Opetussuunnitelmaympäristön selkeät laadulliset 
kehittämiskohteet ovat opetussuunnitelman rakenne (M≤3), opetuksen or-
ganisointi (aikat eten M≈2; tied kurss M≈2) ja opetuksen sisällöllinen suju-
vuus (sis pääll M≈3 ja op kuorm M≈4). 

 
Ohjausalue 

Opetussuunnitelman toiminnallista yhteensopivuutta mitattiin myös ohjaus-
alueen opetusharjoittelun ohjauksen, ainedidaktisen tutkimuksen ohjauksen ja 
portfolio- ohjauksen kvaliteetin osuvuutena. Opiskelijoita oli pyydetty arvi-
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oimaan ohjauksen kvaliteettia oman opettajuuden kehittymisen kannalta. 
Tutkimuksellinen hypoteesi oli, että aineenopettajan pedagoginen opetus-
suunnitelma opiskelu- ja oppimisympäristönä voi tukea tai ei-tukea opiskelua 
ja oppimista. Opiskelijat arvioivat ohjauksen alueen toiminnallista yhteenso-
pivuutta suhteutettuna omiin asiantuntijuusodotuksiin seuraavasti: 

OPS on ohjauksen toiminnallisella tasolla opiskelu- ja oppimisympäristönä 
kvaliteetiltaan opetusharjoittelujen ja tutkimuksen ohjauksen osalta hy-
vin yhteensopiva ja portfolio-ohjauksen osalta kohtalaisen yhteensopi-
va.  

Ohjausalueen toiminnallisen yhteensopivuuden järjestys opiskelijoiden mää-
rittämänä: 1) kvalitatiivisesti osuvinta opetusharjoittelujen ohjaus 2) ai-
nedidaktisen tutkimuksen ohjaus ja 3 ) portfolio-ohjaus (reflektio) 

Tieteenalaryhmien arviot pedagogisesta ohjauksesta ovat samansuuntaiset, 
mutta HUM-ryhmä arvioi ainedidaktisen tutkimuksen ja portfolio-
ohjauksen kvaliteetin osuvuutta (sujuvuus, riittävyys) kriittisemmin 
kuin MALU-ryhmä. 

 
Tieteenalavertailussa MALU ja HUM -tieteenalaryhmien opiskelijoiden 
näkemykset ohjauksen laadusta erosivat toisistaan vain opetussuunnitelma-
kauden kahtena ensimmäisenä lukuvuotena. Tilastollisesti yksi merkitsevä ja 
yksi erittäin merkitsevä ero koskevat harjoittelun ja portfolion (reflektion) 
ohjausta:  

Merkitsevä ero (**) soveltava harjoittelu; ad4/1 2005−2006 

Erittäin merkitsevä ero (***): ad4/2; portfolio-ohjaus 2006–2007 
 

Kriittinen kehittämiskohde: Selkeää opetussuunnitelman toiminnallista yh-
teensopivuutta haastavaa kehittämiskohdetta M<3 -ehdolla ei realisoitunut, 
koska pedagoginen ohjaus määrittyi toiminnan tasolla kaikilta osin vähintään 
kohtalaisen yhteensopivaksi (M>3) tilastollisena tuloksena molemmissa ryh-
missä. On kuitenkin huomattava, että tieteenalaryhmien vertailussa ryhmien 
välillä on tilastollinen erittäin merkitsevä ero koskien tutkimusohjauksen ja 
portfolio-ohjauksen kvaliteettia, mikä tuloksena viittaisi tieteenalojen tutki-
mustraditioiden kulttuurisiin eroihin. Kun myös tutkimusopetusalueen tulos 
antoi samansuuntaisen tuloksen, vertailutulos haastaa yliopistopedagogisesti 
tutkimuksen opettamisen, ohjauksen ja professionaalisuuteen kuuluvan op-
pimaan oppimisen ohjauksen; opettajantyö edellyttää reflektiotaitoja (esim. 
Ramsden 2007; Eteläpelto 1997). Laadullisessa aineistossa tulee esille mai-
nittuja ohjausalueita koskevaa kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia.  
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Edellä esitetyt tutkimusongelma-alueiden 1 ja 2 tulostiivisteet on taulu-
koitu vielä alla olevaan taulukkoon 23. Taulukon vasemman reunan toisen 
sarakkeen riveille on kirjoitettu tutkimusaineiston tarkastelun kohteena olevat 
14 opetus- ja ohjausalueen toimintaa, ensin kahdeksan opetusalueen toimin-
taa, jonka jälkeen kuusi ohjausalueen toimintaa. Tutkimustuloksen tuottamat 
M<3 ja ***=p<0,001 ehdolliset kehittämisalueet merkitty tummalla kysei-
sessä sarakkeessa. Kukin toiminta on saanut viereisiin sarakkeisiin merkin-
nän (x ja tarvittaessa tekstiä) niin, että viisi seuraavaa saraketta sisältävät 
Likert-asteikkoarvot, kuudes sarake kertoo opiskelijoiden määrittämän opin-
tojen yhteensopivuusjärjestyksen (compatibility), seitsemäs sarake opiskeli-
joiden arvioinnista juontuvan selkeän kehittämisalueen (keh! jos M<3 tai 
tilastollinen merkitsevyystaso ***=p<0,001 ***) ja kolme viimeistä saraketta 
tilastollisen merkitsevyyden alueen ja asteen. 
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Yhteenvetotaulukon 23 mukaan opiskelijoiden subjektiivinen arvio toteutu-
neesta opetussuunnitelmasta innovaationa on, että opettajuuteen kehittymisen 
kannalta opetussuunnitelma on 14 %:n osuudelta melko hyvin yhteensopiva 
(4), 50 %:n osuudelta kohtalaisesti yhteensopiva (3) ja 36 %:n osuudelta vain 
jonkin verran yhteensopiva (2). Opetusalueella yhteensopivinta on tutkimus-
opetus ja heikointa opetuskäytön tieto- ja viestintätekniikan opetus. Ohjaus-
alueella yhteensopivinta on opetusharjoittelunohjaus ja heikointa reflek-
tionohjaus. Näin tarkasteltuna tutkimustulos osoittaa selkeästi opetussuunni-
telman re-innovointi alueet ja niiden intensiteettiasteen. Sanallisesti sama 
viesti on seuraava: 

 
AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT –OPETUSSUUN-
NITELMA 2005−2008 TUKEE OPINTOJA KOHTALAISESTI TAI 
HYVIN (M>3): 

yleisellä tasolla tarkasteltuna aineenopettajan pedagogiset opinnot opetus-
suunnitelma 2005−2008 arvioidaan symbolisesti ja toiminnallisesti 
keskimäärin yhteensopivaksi lukuun ottamatta opetuksen organi-
sointi- ja sisältöaluetta, joiden laadullinen osuvuus arvioidaan osittain 
jonkin verran huonoksi  

yleisellä tasolla tarkasteltuna kahdesta tieteenalaryhmästä humanistit arvioi-
vat pedagogiset opinnot symbolisesti ja toiminnallisesti osuvam-
maksi kuin matemaattis-luonnontieteiden opiskelijat kautta linjan; 
ryhmien näkemyksissä on lukuvuosittain tilastollisia merkitse-
vyyseroja, eniten yleisdidaktiikan, opetusharjoittelun, tutkimuksen 
ohjauksen ja portfolio-ohjauksen alueilla.  

relevanssin näkökulmasta tarkasteltuna kasvatustieteellinen tutkimus, 
yleisdidaktiikka, opetusharjoittelu ja ainedidaktinen tutkimus ovat 
relevanteinta toimintaa opettajuuden kehittymisessä  

toiminnallisesti osuvinta on opetusharjoittelun ohjaus.  

 
AINEENOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT –OPETUSSUUN-
NITELMAN 2005−2008 KRIITTISET KEHITTÄMISKOHDAT (M<3): 

 
Tutkimustulosten mukaan aineenopettajan pedagogiset opinnot –opetus-
suunnitelman 2005−2008 kriittiset kohdat löytyvät pedagogisen ja didaktisen 
toiminnan strategiselta alueelta ja sulautuvat ongelmavyyhdeksi operatiivisel-
la alueella. Opettajuuteen oppimisen näkökulmasta toteutuneen opetussuun-
nitelman kolme heikointa pedagogista käsikirjoituskohtaa ovat strategiset 1) 
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”tutkiva opettaja” -alue, joka on käytännössä realisoitunut ainedidaktisen 
tutkimuksen opetuksena ja ohjauksena eri aineryhmissä toisistaan poikkeavi-
na väljinä opetussuunnitelmatulkintoina, 2) portfolioalue, joka on jäänyt 
pedagogisena toimintana innovaation eri omaksujaosapuolille koko lailla 
epäselväksi eikä ole siksi realisoitunut refleksiiviseksi toiminnaksi sekä 3) 
tieto- ja viestintätaidot –alue, joka ei ole realisoitunut opetussuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti opetuskäytön tarpeisiin vastaavaksi digitaalisen 
kommunikoinnin kompetenssiksi eli ”valmiuksiksi tieto- ja viestintätekniikan 
käyttämiseen opetuksessa”. Alla olevaan kriittisten alueiden tulosluetteloon 
on poimittu tuloslukujen 6.1.7 ja 6.2.7 johtopäätökset, jotka avautuvat tarkas-
telemalla kyseisten kohtien laatikoiden sisältöä: 

relevanssin näkökulmasta opetussuunnitelman selkeä kehittämiskohde on 
tieto- ja viestintätaitojen opetusalue  

relevanssin näkökulmasta opetussuunnitelman kehittämiskohteet selkeästi 
ovat ainedidaktinen tutkimus (erityisesti orientaatiokurssi tutkimus ja 
menetelmät) ja portfolio-ohjaus eli reflektion ohjaus  

toiminnallisen yhteensopivuuden kriittiset kehittämiskohteet liittyvät opetuk-
sen ja ohjauksen organisointiin. Kritiikki kohdentuu pedagogisten 
opintojen rakenteeseen, sisältöön ja kommunikoitavuuteen, joka on 
sosiaalisen innovaation omaksumisen keskeinen tekijä  

toiminnallisen osuvuuden kriittiset kehittämiskohteet ovat ainedidaktisen 
tutkimuksen ohjaus ja reflektoinnin ohjaus (strategisena lähtökohta-
na ja tavoitteena tutkiva opettaja.) Laadullinen aineisto tukee tilastotu-
losta.  

 
Tilastollisen tuloksen mukaan selkeitä kehittämiskohtia on kolme: tutkimuk-
sen opetus- ja ohjaus, reflektion ohjaus ja tieto- ja viestintätaitojen ope-
tuskäytön opetus. Aineenopettajan pedagogiset opinnot -opetussuunnitel-
maan 2005−2008 tutkimuksen opetuksen ja ohjauksen yleistavoitteeksi on 
opetussuunnitelmaan kirjoitettu: 

… opiskelija on työtään laaja-alaisesti tutkiva ja kehittävä asiantuntija, joka suh-
tautuu joustavasti muutokseen ja on valmis itsensä elinikäiseen kehittämiseen” … 
ja tutkimuskurssien tavoitteiksi AD4/1 tavoitteeksi …” Opiskelija perehtyy ainedi-
daktiseen tutkimukseen ja sen menetelmiin sekä saa valmiuksia kasvatuksen alan 
ongelmien tutkimiseen. …” sekä AD4/2 tavoitteeksi …”Opiskelija perehtyy oman 
aineensa opettamista ja oppimista tarkastelevaan tutkimukseen ja laatii oman it-
senäisen tutkielman tai oppimistilanteeseen valmistetun pedagogisen tuotteen. 
Opiskelija saa valmiuksia kehittyä työtään laaja-alaisesti tutkivaksi ja kehittäväk-
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si asiantuntijaksi. Hänellä on valmiudet itsensä elinikäiseen kehittämiseen ja jat-
ko-opintoihin kasvatusalalla. (OPS 2005−2008 s. 1 ja 25). – 
 

Tutkimusopetuksen ja ohjauksen ohjeistuksen osalta epäselväksi on jäänyt – 
opiskelijoiden mukaan myös opettajilta −, mitä tarkoittaa ainedidaktinen 
tutkimus ja tulkitaanko se ohjauksessa liian kapea-alaisesti suhteutettuna 
”tutkiva opettaja” -filosofiaan ja koulumaailman todellisuuteen. Ongelmaksi 
on koettu myös käsitepari ”tutkielma” ja ”pedagoginen tuote” ja näihin liitty-
vät tavoitteet, organisointi ja työmäärä opettajuuden kannalta. Käytäntö on 
ollut kirjava, mikä tulee esille laadullisen aineiston analyysin kriittisissä ja 
uudistamista ehdottavissa kannanotoissa. Opiskelija pukee ongelman sanoiksi 
ehdottamalla ”Enemmän ohjausta tutkielman tekoon, esim. AD4-luentojen 
yhteydessä. (Ihan perusasioista lähtien, osa ei välttämättä ole tehnyt edes ai-
neseminaarityötä ennen AO-opintoja)”. 

 
Portfoliosta puolestaan todetaan opetussuunnitelmassa:  

… Ainedidaktiikan osioon sisältyy myös portfoliotyöskentelyä ryhmässä sekä itse-
näistä portfolion kirjoittamista. Luento- ja ryhmäopetuksessa osallistumisaktiivi-
suus vaikuttaa arvosanaan. Poissaolot voivat johtaa opintojakson hylkäämiseen. 
Käytännöstä sovitaan opintojakson alussa.… 

… Ohjaava opettaja opastaa portfoliotyöskentelyn alkuun (Portfolio-ohje AL-
MAssa kohdassa > Opetus- ja tukimateriaali). Opiskelijat antavat palautetta 
kurssista ja arvioivat muun muassa kurssin tavoitteita ja niiden saavuttamista se-
kä kurssin käytännön toteutusta (OPS 2005−2008, s. 7). … 

… Osan 2 Portfoliotyöskentelyssä opiskelijat saavat yksilöohjausta henkilökoh-
taisten opintotavoitteiden asettamiseksi. Portfoliotyöskentely päätetään yhteiseen 
ryhmäistuntoon. (OPS 2005−2008 s. 25). – 
 

Myös portfoliotoiminta on nähty ongelmallisena. Reflektio-ohjauksen tarkoi-
tuksenahan on oppimaan ohjaus ja itsearviointi oppimisen tukena tutkimus-
kirjallisuuden mukaan. Tämä tarkoitus ei kuitenkaan selviä kirjoitetusta eikä 
toteutuneesta portfolio-ohjeistuksesta, mikä tulee ilmi lukuvuosittain kvanti-
tatiivisissa tuloksissa ja edelleen aukikirjoitettuna kvalitatiivisessa aineistois-
sa. Opiskelija kiteyttääkin portfolio-ohjaukseen liittyvän problemaattisuuden 
sanoessaan ”portfoliosta liikkuu huhuja, eikä kukaan oikein tiedä mitä teh-
dä”.  

Tilastollisen tuloksen mukaan kolmas kriittinen alue on tieto- ja viestintä-
taitojen opetuskäytön opetuksen alue. Opetussuunnitelmaan 2008 on kahteen 
kohtaan kirjoitettu tieto- ja viestintätaitojen tavoitteista seuraavasti: yleista-
voitteena on, että ”opiskelija kehittää valmiuksia … käyttää tieto- ja vies-



280 Ulla Hotti 

 

tintätekniikkaa opetuksessa” (OPS 2008, 1), ja edelleen Opetuksen arviointi 
ja kehittäminen (7 op) -kohdan mukaan tavoitteena on, että tuleva aineen-
opettaja ”on vuorovaikutus- ja viestintätaitoinen sekä hallitsee tieto- ja vies-
tintätekniikan käytön” (OPS 2005−2008, 20). Koetun opetussuunnitelman 
mukaan tavoitteet eivät ole realisoituneet käytännön toiminnaksi; opiskelijan 
sanoin ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ei käsitelty. ... Tieto- ja viestintä-
teknisiä taitoja en oppinut.” 

 
6.3.2 Kvalitatiivisen analyysin tulosten yhteenveto  

Laadullisen aineiston analyysin tuottamat opiskelijoiden pluskannanotot ja 
miinuskannanotot sekä kehittämisehdotukset on kvantifioitu seuraaviin tau-
lukoihin 24, 25, 26 ja 27 (opetuksen laatu) ja taulukoihin 28, 29, 30 ja 31 
(ohjauksen laatu). Opetuksen laatu -taulukot sisältävät kannanotot, joissa 
viitataan pedagogisten opintojen rakenteeseen, sisältöön, organisointiin ja 
menetelmiin. Ohjauksen laatu –taulukot sisältävät kannanotot, joissa viitataan 
pedagogiseen ohjausympäristöön yleensä ja ohjaussuhteeseen. Kummankin 
alueen, opetuksen ja ohjauksen, kannanotot esitellään kvntifioituna lukuvuo-
sittain 2005−2006, 2006−2007ja 2007−2008sekä opetussuunnitelmakauden 
2005−2008 yhteenvetona. Yhteenvetotaulukoissa on ilmaistu tieteenalaryh-
mien (MALU, HUM) kannanottojen määrät myös prosentteina. Laadullisesta 
aineistosta poimitut esimerkit on valittu viestin volyymin (toistuu usein) tai 
innovatiivisuuden (relevantti uudistava näkemys) perusteella, ja niitä esitel-
lään ja kommentoidaan lyhyesti taulukoiden alla. Opetuksen ja ohjauksen 
laatua koskevissa arviointituloksissa korostuu kriittisyys, niin volyymiltään 
kuin asteeltaankin. – Mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää, olisiko palaute 
erilaista, jos menetelmänä olisi ollut haastattelu kirjallisen palautteen sijaan? 
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OPETUKSEN LAATU (RAKENNE, SISÄLTÖ, ORGANISOINTI, 
MENETELMÄT) 

 
Taulukko 24. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun opetuksen kvaliteetin osuvuus 
2005−2006.  
 

2005−2006 HUM MALU 
Opetuksen Laatu Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
(ad, yd, tutk op, tvt) + - keh ehd + - keh ehd 
rakenne 2 5 10 (4) 2 12 5 (4) 
sisältö 82 90 231 (1) 29 58 25 (1) 
organisointi 30 26 54 (3) 12 15 10 (3) 
menetelmät 50 48 30 (2) 16 20 15 (2) 
N= 877 164 169 325 59 105 55 
100 % 19 % 19 % 37 % 7 % 12 % 6 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2), (3) ja (4) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestys-
tä. Kaksi eniten kommentoitua opetuksen laadun aluetta on merkitty tummennettuna. 

 
Taulukosta 24 ilmenee, että lukuvuonna 2005−2006 kannanottojen frekvens-
sin perusteella opiskelijaryhmät MALU ja HUM ovat kannanotoissaan sa-
mansuuntaisesti ja samassa määrin aktiivisia. Molempia opiskelijaryhmiä 
puhuttavat eniten opetuksen sisältöön liittyvät kysymykset (1) ja toiseksi 
eniten opetuksen menetelmät (2). Kolmanneksi eniten on kommentoitu ope-
tuksen organisointia (3). Opetuksen rakenne (4), jolla viitataan kirjoitetun 
opetussuunnitelman rakenteeseen, on jäänyt ymmärrettävästi vähälle huomi-
olle – sitähän ei erikseen kysytty tai korostettu kyselylomakkeessa; kommen-
tit ovat tulleet esille laadullisen aineiston analyysin löydöksinä (serendepity). 

Miten lukuvuoden 2005−2006 opiskelijat kehittäisivät opetussuunnitel-
man opetusalueiden kvaliteettia koetun perusteella? Tässä muutamia kiteytet-
tyjä kannanottoja opetusalueen rakenteen, sisällön, organisoinnin ja opetus-
menetelmien kvaliteettiin. Opiskelijoiden palautteista tulee usein esille impli-
siittinen viittaus opetussuunnitelman rakenteeseen, joka eksplikoituu useim-
miten kertautuvana kritiikkinä myös opetuksen organisointiin ja sisältöön. 
Kyseinen ongelma kiteytyy opiskelijan sanoihin ”Tuntuu todella ongelmalli-
selta yhdistää teoria ja käytäntö (vrt. tavoitteet …- = OPSin tavoitteet).” 
Opetusalueen sisältöön viitataan erityisen runsaasti. Opiskelijoiden yleinen 
toive koetun perusteella on se, että yleisdidaktisia valmiuksia ja kompetenssia 
pitäisi voida omaksua opintojen aikana enemmän, jotta tulevalla aineenopet-
tajalla on tarvittavaa tietoa ja taitoa myös ”opettajana” kohdata koulutyön 
arjen haasteet. Tämän kiteytyy kolmessa kommentissa: ”Kurssista puuttui 
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kasvatuksen ja opetuksen kokonaisvaltainen suunnittelu.”,”Olisin kaivannut 
enemmän neuvoja/todellisia tilanteita, mitä keinoja opettajalla on luokkati-
lanteessa, jos luokassa on erityisoppilas.” ja ”Vuorovaikutustaitojen opetta-
mista ehdottomasti enemmän. Myös opettajanhuoneen sisällä tapahtuvaa 
vuorovaikutusta voisi tuoda esille”. Vaikka opettajankoulutuslaitoksen peda-
gogien asiantuntijuus arvioidaankin laadultaan melko suureksi tilastollisen 
analyysin mukaan, useissa kannanotoissa ehdotetaan opetusmenetelmien ja 
opetuksen organisoinnin uudistamista. Joku opiskelijoista kiteyttää monen 
muunkin ajatuksen viittaamalla opetuksen menetelmiin ”Opetussuunnitel-
masta ei hyötyä kentällä, jos ei kerrota kuinka niitä soveltaa käytäntöön”. ja 
joku toinen taas viittaamalla opetuksen organisointiin ”Tätä kurssia (=AD2) 
ei pitäisi järjestää päällekkäin harjoittelun kanssa, kuten ei AD4:kaan. Har-
joittelu voisi olla vähän lyhyempi ja luennot + ryhmät ennen tai jälkeen har-
joittelun. Lukijan on mahdollista tarkastella opetusalueen kvaliteetin laajem-
paa kommentointia tulososan alaluvussa 6.2.1, jossa aineistoesimerkit on 
kategorioitu plus- ja miinuskannanottoina sekä kehittämisehdotuksina.  

 
Taulukko 25. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun opetuksen osuvuus 2006–
2007. 
 

2006–2007 HUM MALU 
Opetuksen Laatu Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
(ad, yd, tutk op, tvt) + - keh ehd + - keh ehd 
Rakenne 0 11 5 (4) 0 2 7 (4) 
Sisältö 71 76 88 (1) 54 30 40 (1) 
Organisointi 13 19 42 (2) 11 8 23 (3) 
Menetelmät 10 12 26 (3) 9 17 25 (2) 
N=579 94 118 161 74 57 75 
100 % 16 % 20 % 28 % 13 % 10 % 13 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2), (3) ja (4) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestys-
tä. Kaksi eniten kommentoitua opetuksen re-innovointialuetta on merkitty tummennettuna. 

 
Myös lukuvuonna 2006−2007 molempien ryhmien opiskelijat ovat kommen-
toineet avovastauksissaan eniten opetuksen sisällön (1) laatutekijöitä. Toisek-
si eniten on puhuttanut opetuksen organisointi (2) HUM-opiskelijoita ja ope-
tuksen menetelmät (3) puolestaan MALU-opiskelijoita. Kannanottojen mää-
rät vaihtelevat luonnollisesti jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, 
mutta positiivisten, negatiivisten ja innovoivien kannanottojen määrät suh-
teessa opiskelijamäärään ovat säilyneet edellisen vuoden kaltaisena – suurta 
muutosta ei ole lukuvuosien välillä. 
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Lukuvuoden 2005−2006 opiskelijat kehittäisivät opetussuunnitelman ope-
tusalueiden rakenteen, sisällön, organisoinnin ja opetusmenetelmien kvali-
teettia koetun perusteella ennen kaikkea seuraavasti: Yleisin opetussuunni-
telman kehittämiskannanotto liittyy sekä opintojen rakenteeseen että opetuk-
sen organisointiin. Monien mielestä − koskien kaikkia kyseessä olevia luku-
vuosia – ”AD4 kurssin aikataulutusta olisi hyvä miettiä. Tänä vuonna opiske-
lijoiden aikataulut ovat olleet ihan mahdottomat, kun AD4/1 luennot, ryhmät 
ovat olleet harjoittelun aikana iltaisin. Ei mitenkään riitä voimat kun päivät 
seuraa tunteja, illat istuu luennoilla tai ryhmässä ja kun omat tunnitkin on 
suunniteltava niin yötkinhän siinä menee! Samoin monissa organisointia 
koskevissa kannanotoissa muistutetaan ”kiireestä”, joka heikentää motivaa-
tiota ja oppimista ja lisää ”suorittamista”: ”Pienryhmät käsittelivät aiheita 
pinnallisesti ja aina oli kiire! Pienryhmien parantaminen nro 1 tavoite.” . jotta 
ei ”vain puuhastella”. Myös opetuksen sisällöt puhuttavat. Opiskelijoiden 
kehittämisehdotukset painottuvat selkeästi yleisdidaktiikan ja kasvatustieteen 
opintojen lisäämiseen, koska niitä tarvitaan ”opettajan työssä”. Edellä maini-
tut opetuksen sisältöihin liittyvät toiveet kiteytyvät näissä kahdessa esimer-
kissä: ”Harjoittelun aikana on tullut selväksi, etteivät teoria ja käytäntö koh-
taa. Opetusharjoittelussa olen oppinut enemmän kuin AD-kursseilla koko 
syksynä. Enemmän kasvatustiedettä ja erityispedagogiikkaa! Käytäntöä lisää 
teorian kustannuksella. Tenttisumat pois (työergonomia). AD2:n osasta osan 
asioista voisi siirtää AD1:seen. Yleisdidaktiikkaa ... enemmän!” ja selkeä, 
relevantti ehdotus ”Kasvatustieteiden yleisopinnot eivät olisi pahitteeksi 
aineenopettajankoulutuksessa. Olen vahvasti sitä mieltä, että kasvatustieteen 
perusopinnot tulisi sisällyttää pedaopintoihin.” Opetusmenetelmiin liittyvät 
kannanotot koskevat useimmiten myös opetuksen organisointia, kuten seu-
raavassakin linjakkaan opetuksen ja mielekkään oppimisen liittoon viittaa-
vassa esimerkissä todetaan; opiskelijan mielestä ”Pienryhmät eivät tuntuneet 
erityisen mielekkäiltä, kun niitä ei millään tavalla nivottu kokonaisuuteen.”  

Lukuvuoden 2006−2007 opiskelijoiden ajatuksia pedagogisten opintojen 
opetusalueen kvaliteetista ja sen kehittämisestä on laajemmin luettavissa 
alaluvussa 6.2.3, jossa on kategorioitu plus- ja miinuskannanotot sekä kehit-
tämisehdotukset. Edellä olevat näkemykset ovat hyvin yleisiä opetusalueen 
kvaliteetin parantamiseen liittyviä kannanottoja ja tulevat esille laadullisessa 
aineistossa kaikkina lukuvuosina. 
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Taulukko 26. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun opetuksen osuvuus 2007–
2008. 
 

2007–2008 HUM MALU 
Opetuksen Laatu  Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
(ad, yd, tutk op, tvt) + - keh ehd + - keh ehd 
Rakenne 0 10 3 0 10 1 
Sisältö 71 56 57 (1) 28 39 36 (1) 
Organisointi 28 11 40 (2) 9 8 11 
Menetelmät  21 16 24 15 12 22 (2) 
N= 518 120 83 124 52 69 70 
100 % 23 % 16 % 24 % 10 % 13 % 14 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2), (3) ja (4) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestys-
tä. Kaksi eniten kommentoitua opetuksen re-innovointialuetta on merkitty tummennettuna. 

 
Taulukosta 26 ilmenee, että lukuvuonna 2007−2008 humanistien pluskan-
nanottojen määrä on miinuskannanottoja suurempi. Edeltävän lukuvuoden 
tapaan molemmat opiskelijaryhmät ovat kommentoineet eniten opetuksen 
sisältöaluetta (1). HUM-opiskelijat ovat kommentoineet seuraavaksi eniten 
organisointia (2), kuten edellisenäkin vuonna, mutta MALU-ryhmä on kom-
mentoinut toiseksi eniten taas menetelmiä, kuten molempina edellisinä vuo-
sinakin. Huomiota kiinnittääkin se, että matemaattis-luonnontiedeorientaation 
ryhmässä kaikkina kolmena vuonna toiseksi eniten negatiivisia ja innovoivia 
kannanottoja kirvoittaa opetuksen menetelmäalue. Se poikkeaa humanistien 
näkemyksestä – heitä puolestaan puhuttaa opetussuunnitelmakaudella kahte-
na lukuvuonna toiseksi eniten opetuksen organisointi ja siihen liittyvät on-
gelmat. Mikä näitä selittää? 

Lukuvuoden 2007−2008 opiskelijoiden fokus opetussuunnitelman ope-
tusalueiden rakenteen, sisällön, organisoinnin ja opetusmenetelmien kvalitee-
tin kehittämiseksi liikkuu aika paljon samoissa kysymyksissä kuin kahden 
aiemmankin lukuvuoden opiskelijoilla. Tähän opiskelijan kannanottoon sisäl-
tyy kaikkea − viittauksia niin pedagogisten opintojen rakenteeseen, sisältöön, 
organisointiin kuin opetusmenetelmiinkin: 

”Aineenhallinta oli mielestäni aivan liian dominoivasti esillä, opettajuuteni kehit-
tymiseen olisin kaivannut huomattavasti käytännönläheisempää ja didaktisempaa 
otetta. ... AD1 luennot olivat yhtä hattaraa. Asioihin ei paneuduttu kunnolla, ei-
vätkä ne kosketelleet lainkaan käytäntöä. En muista yhtään järkevää, hyödyllistä 
ajatusta luennoilla esitetystä. Luentoihin käytännöllisempää asiaa: Eiköhän aine-
laitoksen puolella ole saatu teorioita jo tarpeeksi. Luennoista edes ohjelma opis-
kelijoille etukäteen, jotta voi varautua kiinnostavaan aiheeseen. ... Luennoilla ei 
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käsitelty riittävästi oppituntien arkea ja kulkua. Pienryhmässä sen sijaan sai ihan 
konkreettisia ohjeita mm. tuntisuunnitelmien tekoon. ... Ad1-pienryhmäopetus 
vaihteli paljon opettajan mukaan, on esimerkiksi hankalaa pitää opetustuokio, jos 
ei olla käyty läpi erilaisia opetusmetodeja. ... Päällekkäisyyksiä voisi poistaa, sa-
moja asioita ei tarvitse käydä luennoilla ja ryhmissä läpi moneen kertaan, ellei 
niitä aidosti syvennetä/pohdiskella. 
 

Esimerkki muistuttaa myös siitä, että opiskelijoiden valmiudet reflektointiin 
ovat eri tasoisia opiskelijastatuksen mukaan, ja tällä on vaikutusta siihen, 
kuinka analyyttisesti itse kukin pystyy arvioimaan kokemaansa opetusta. 
Kannanotossa kommentoidaan laajasti ja analyyttisesti kokemuksia opiskelu- 
ja oppimisympäristön kvaliteetista parantamisehdotuksin. Kannanotto tuo 
esille muutoinkin laadullisessa aineistossa havaittavia yleisiä kriittisiä näke-
myksiä opetustoiminnan sujuvuuden asteesta, mitkä tulee esille myös tilastol-
lisessa aineistossa (M<3). 

Todettakoon vielä, että opetussuunnitelmakauden viimeisenä lukuvuonna 
2007−2008 avovastauksia on huomattavasti vähemmän kuin kahtena edelli-
senä lukuvuonna. Tähän lienee vaikuttanut osaltaan se, että opetussuunnitel-
maa on re-innovoitu lukuvuosittain, joten joitakin toiminnalliseen laatuun 
vaikuttavia ongelmakohtia on voitu poistaa tai korjata, ja parannuksiin on 
oltu tyytyväisiä. Toisaalta tieto opetusrakenteen muuttumattomuudesta kes-
ken opetussuunnitelmakauden on voinut turhauttaa vastaamaan, koska opis-
kelijan sanoin ”mikään ei kuitenkaan muutu”. Muitakin selittäviä tekijöitä 
löytynee – onhan kyse kompleksisesta innovaatiosta.  

 
Taulukko 27. YHTEENVETO: Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun opetuksen 
osuvuus 2005−2008. 
 

2005−2008 HUM MALU 
Opetuksen Laatu  Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
(ad, yd, tutk op, tvt) + - keh ehd + - keh ehd 
Rakenne 2 26 18 (4) 2 14 13 (4) 
Sisältö 224 222 376 (1) 111 127 101 (1) 
Organisointi 73 56 136 (2) 32 31 44 (3) 
Menetelmät  81 76 80 (3) 40 49 62 (2) 
N=1974 378 370 610 185 231 200 
100 % 19 % 19 % 31 % 9 % 12 % 10 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2), (3) ja (4) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestys-
tä. Kaksi eniten kommentoitua opetuksen re-innovointialuetta on merkitty tummennettuna. 
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Laadullisen aineiston analyysin mukaan opiskelijat ovat kommentoineet 
lähes kaksituhatta kertaa (N=1974) opetusta laadullisen osuvuuden kannalta. 
Opetussuunnitelmakauden 2005−2008 lukuvuositaulukoista (taulukot 24, 25, 
26) ja yhteenvetotaulukosta (taulukko 27) käy ilmi, että kyseessä olevien 
kaikkien lukuvuosien osalta kummankin tieteenalaryhmän opiskelijoita 
(MALU ja HUM) on puhuttanut selkeästi eniten koetun opetuksen sisällölli-
seen sujuvuuteen liittyvät kysymykset: positiivisia ja kriittisiä kannanottoja 
on kumpiakin yli 300 ja kehittämisehdotuksiakin yli 400. Toiseksi eniten 
kannanotoissa viitataan opetuksen organisointiin (HUM) ja menetelmiin 
(MALU). Laadullisesta aineistosta nousi esille vain vähäinen määrä opetuk-
sen rakennetta (OPS) koskevia suorasanaisia tai viitteellisiä kannanottoja.  

Tässä opetussuunnitelmakauden 2005−2008 opetuksen kvaliteettia kos-
kevassa yhteenvedossa ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa auki enää lisää 
opiskelijoiden kannanottoja; lukijalla on mahdollisuus perehtyä opetusalueita 
koskevaan re-innovointiin laajemmin alaluvuissa 6.2.1, 6.2.3 ja 6.2.5, kuten 
on jo aiemminkin mainittu. 

Seuraavaksi − ja lopuksi − tarkastellaan vielä samaan tapaan kuin opetus-
alueellakin myös ohjauksen kvaliteettia ensin lukuvuosittain ja sitten opetus-
suunnitelmakauden yhteenvetona laadullisen aineiston tulosten kvantifioinnin 
(taulukot 28, 29, 30 ja 31) ja auki kirjoitettujen kannanottojen kautta. Vaikka 
kvantitatiivisen aineiston esittelyn yhteydessä esitettiin kvalitatiivisesta ai-
neistosta esimerkkejä niin, että laadullisia arviointiulottuvuuksia oli kaksi, 
viittaus ohjausympäristöön yleisesti tai viittaus ohjaussuhteeseen, niin tässä 
kvantifiointitarkastelussa ohjauksen laatua koskevat kaikki kannanotot on 
laskettu viittauksina ohjausympäristöön yleisesti, ei erikseen viittauksina 
ohjaussuhteeseen; tutkimustehtävän mukaan on relevanttia tarkastella ohja-
usympäristön kvaliteettia yleisellä tasolla ohjausalueittain (opetusharjoittelun 
ohjaus, tutkimuksen ohjaus, portfolio-ohjaus (reflektio).  
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PEDAGOGISEN OHJAUKSEN LAATU (OHJAUSYMPÄRISTÖ) 
 

Tauluko 28. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun ohjauksen osuvuus 2005−2006 
 

2005−2006 HUM MALU 
Ohjauksen Laatu Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
Ohjausympäristö + - keh ehd + - keh ehd 
Opharj 51 88 86 (1) 19 27 38 (1) 
Tutk Ohj 21 75 47 (2) 15 17 16 (2) 
Pf Ohj 17 60 43 (3) 4 16 22 (3) 
N=662 89 223 176 38 60 76 
100 % 13 % 34 % 27 % 6 % 9 % 11 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2) ja (3) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestystä. 
Kaksi eniten kommentoitua ohjauksen laadun aluetta on merkitty tummennettuna. 

 
Taulukosta 28 ilmenee, että lukuvuonna 2005−2006 pedagogisen ohjauksen 
kvaliteettia koskevien kannanottojen frekvenssin perusteella opiskelijaryhmät 
MALU ja HUM ovat kannanotoissaan samansuuntaisesti ja samassa määrin 
aktiivisia. Molempia opiskelijaryhmiä puhuttavat eniten opetusharjoittelun 
ohjaus (1) ja toiseksi eniten tutkimuksen ohjaus (2), joskin MALU-ryh-
mäläisiä myös reflektion ohjaus lähes saman verran. Vähiten (3) on kommen-
toitu portfolio-ohjausta (reflektio). Taulukosta ilmenee myös, että kriittisten 
kannanottojen ja kehittämisehdotusten kvantiteetti on suuri, mikä osoittaa 
aktiivista ohjausympäristöä koskevaa re-innovointia koskien kaikkia ohjauk-
sen alueita. 

Miten lukuvuoden 2005−2006 opiskelijat parantaisivat pedagogisten 
opintojen ohjausympäristön kvaliteettia koetun perusteella? Vaikka opetus-
harjoittelu molempien tieteenalaryhmien opiskelijoiden kokemana onkin ollut 
ammatillisen kasvun kannalta ”syksyn paras osio”, ”hyödyllisin”, ”hyvää” 
ja ”hyvin organisoitu” ”paljon hyödyllisempi kuin AD (ainedidaktiikka), 
koska ohjaavat opettajat osaavat yhdistää paremmin ja selkeämmin käytän-
nön ja teorian”, niin ohjausympäristön käytänteisiin esitetään muutoksia 
sujuvuuden parantamiseksi.  

Eniten on kritisoitu seurattavien tuntien määrää; opiskelijaa siteeraten 
”seurattavia tunteja aivan liian suuri määrä (50 h kenttäkoulussa). Joku järki 
käteen tällaisia asioita suunniteltaessa. Eiköhän se seurannan saturaatiopiste 
tule hieman aikaisemmin vastaan.” Aineiston mukaan opiskelijat toivovat 
”enemmän pidettyjä, vähemmän seurattuja tunteja”. Seurattavien opetustunti-
en määrää suhteessa laatuun kuvataan sanoilla ”apaattista istumista”. Kom-
mentit viittaavat ohjauksen pedagogiseen kehittämistarpeeseen. 
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Myös ”ryhmäohjauksia ja koulu yhteisönä tilaisuuksia voisi hivenen kar-
sia”, koska ”koulu yhteisönä ei toiminut”. Kvalitatiivisessa aineistossa toistuu 
useaan otteeseen näkemys, että ”koulu yhteisönä -jakso ei vastannut tavoittei-
ta eikä toiveita, oli turhauttavaa "tutustua toisiinne" 1,5h. Ryhmänohjauksista 
tiedottaminen oli tosi huonoa. Koulu työyhteisönä-kurssi pakollisine läsnä-
oloineen aika turha, eivät ehkä kaikki aiheet, mutta elokuvankatsominen 
kyllä.” Aineiston mukaan koulu yhteisönä -opintokokonaisuuden lisäksi 
myös ”pedagogisen seminaarin aiheiden suunnittelua ja sisältöä voisi kehitel-
lä”. Sekä koulu yhteisönä että pedagoginen seminaari -opintokokonaisuuk-
sien yhteydessä viitataan aineistossa opetuksen ja ohjauksen päällekkäisyy-
teen, minkä koetaan johtuvan pedagogisten opintojen koordinaation puuttees-
ta sidosryhmien välillä. Kommentit viittaavat ryhmäohjausten uudistamistar-
peeseen. Innovaation omaksumisen kannalta sosiaalisen verkon toimiminen, 
tiedonkulku ja vuorovaikutus ovat ensisijaisen tärkeitä tekijöitä (Rogers 
2003). 

Lisäksi opiskelijoita on puhuttanut ohjausympäristö ja ohjausympäristöön 
liittyvänä koettu ”kriisiytynyt” ohjaussuhde ja pedagoginen parityöskentely. 
Ohjaussuhteeseen liittyvä kommentointi kietoutuu aineistossa laajemmaksi 
kysymykseksi koskien pedagogisten opintojen organisointia ja koordinaatio-
ta. Tutkimusaineiston mukaan muun muassa ”perusharjoittelun kokemusta 
himmensi huomattavasti huonot kokemukset toisen aineen ohjaavan opetta-
jan kanssa” tai vain ”ohjaavan opettajan” kanssa. Osa opiskelijoista ei ole 
tyytyväisiä henkilökohtaisen ohjauksen määrään ja sujuvuuteen, vaan toivoo 
palautekäytäntöjen kehittämistä niin, että ”opettajat tulisi velvoittaa kirjalli-
seen palautteeseen ja että ohjaava opettaja voisi antaa myös kokonaisarvion 
kehityksestä”, jotta ohjaus ei jää ”lähinnä hallinnolliseksi höpinäksi”. Kom-
mentoineiden opiskelijoiden mukaan ohjaussuhdetta on ”himmentänyt” muun 
muassa se, että ”varsinaista palautetta opetuksesta tai sen pedagogisesta 
toimivuudesta ei saatu. Harjoittelun ohjaus oli aika puutteellista ja epäsel-
vää. Harjoittelukoulun ja yliopiston välillä ei ollut mitään yhteyttä, erilaiset 
ohjeet kummassakin paikassa. Työläs suorittaa, puutteellinen opastus kenttä-
kouluun”.  

Osa opiskelijoista on kokenut opiskelun kannalta ongelmalliseksi harjoit-
telukoulujen erilaiset käytännöt; niihin toivotaan yhtenäistä, joustavaa toi-
mintaraamia: ”Ennen harjoittelua olisi ollut hyvä käydä läpi toimintasään-
nöt. Ohjausta voisi yhtenäistää. Ohjaajilla todella eri vaatimukset esim. tun-
tisuunnitelman suhteen.” Aineistossa ongelma ilmenee sekä operatiivisen 
tason että strategisen tason kysymyksinä. Ohjausympäristön toiminnallisen 
kvaliteetin taso vaikuttaa strategisen onnistumisen tasoon. – Mitä selkeämmät 
toimintaohjeet ja tiedonkulku, sen selkeämpää on innovaation omaksuminen 
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niin yksilö- kuin organisaatiotasolla kompleksisessa systeemissä. Kaikki 
opettajat ohjaavat, joten pedagogisina toimijoina he ovat oppimisen ja opis-
kelun kannalta merkittävässä tiedonlinkittäjän roolissa (esim. Rogers, 2003; 
Ramsden 2007). Opiskelijat eivät ole tyytyväisiä tiedotukseen, joten aineis-
tossa toistuva ”tiedotusta lisää ja ehdottomasti aiemmin” -vaatimus koskee 
opetusharjoittelun lisäksi myös kaikkea muutakin ohjaustoimintaa.  

Edellä mainittujen lisäksi mainittakoon vielä muutama relevantti ohjaus-
ympäristöä päivittävä ehdotus. Ihmetystä ja tyytymättömyyttä on herättänyt 
digitaalisen ohjausympäristön puuttuminen: ”TVT:tä ei käytetty lainkaan, 
mikä ei tukenut opettajuuttani”. Digitaalinen ohjausympäristö sujuvoittaisi 
myös opetusharjoittelun käytänteitä, varsinkin kun ”harjoittelulomake on 
aivan sekava! Tehkää uusi. Samoin turhat tuntimäärät montako tuntia pitää 
kuunnella, osallistua ryhmänohjauksiin jne. Kaavake on aivan sekava!” 
Koska ”harjoittelulomake” on ohjausta koordinoiva käytännön instrumentti, 
jolla myös ohjataan opintoja, olisi luontevaa, että se olisi osa digitaalista 
verkko-ohjausympäristöä, jolloin kaikilla pedagogisilla toimijoilla olisi mah-
dollisuus tarvittavaan tiedonvaihtoon tältäkin osin. Eniten kuitenkin on pu-
huttanut jo tutkimusopetuksen yhteydessäkin mainittu opetussuunnitelman 
opintoja kasaava rakenne, joka tutkimusaineiston mukaan kumuloi opetus- ja 
ohjausympäristöön toiminnallisia ongelmia, joten ”ei yhtä aikaa perushar-
joittelua ja soklan opintoja. 16-tuntiset päivät ja portfoliotyö ja tenttiinluku 
ja esseenkirjoitus ja tuntien valmistelu muulla ajalla mahdoton yhtälö ilman 
burn outia.” Tämä ongelma realisoituu henkilökohtaisen ohjauksen vähäi-
syytenä tai jopa puuttumisena. 

Yksi opiskelijoista kuvailee kokemuksensa perusteella tiivistetysti, mitä 
pedagogisten opintojen tutkimuksen ohjauksen kvaliteetin osuvuus sujuvuu-
tena ja suhteellisena hyötynä (compatibility, relative advantage, Rogers 2003) 
parhaimmillaan ammatillisen kasvun kannalta voisi tarkoittaa: 

Tutkielman tekeminen hyvä juttu näissäkin opinnoissa! … Hyvä että käytettiin työ-
ryhmäaluetta kurssin tehtävissä. … Alusta asti keskittyminen tutkielman ja tutki-
mussuunnitelman tekoon. Mielestäni hyvä idea (meillä oli) että opiskelijat esitte-
levät erilaiset tutkimusmenetelmät tunnilla. Teoriakehyksen ja metodologian osal-
ta oikein hyvät viisi kertaa. Tämän kurssin kohdalla toteutuivat vaihdellen sekä 
ryhmäpohdiskelu että opettajan oma asiantuntijuuden jakaminen. … Ohjaajamme 
antoi hyviä ohjeita tutkielman rakenteesta ym. itse käytännön työhön. Kannustusta 
saimme kovasti. … Seminaari-istunnoissa oli mielenkiintoisia keskusteluita eri 
töiden aiheista ja tämä oli mielestäni hyödyllistä. … Pienryhmissä sai hyvää ra-
kentavaa palautetta kokeneelta tutkijalta. ... (=opettajan) tapa ohjata opiskelijoita 
on erittäin myönteinen ja kannustava. … Proseminaarityö johdattaa hyvin kasva-
tustieteelliseen tutkimukseen, jota tuki tentittävä kirjallisuus. … AD4-kurssi oli lo-
pulta yllättävän hyvä. Vasta viimeisellä viikolla aloin nähdä tässä jotain järkeä. 
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Aiemmin ajattelin, ettei tästä ole mitään hyötyä. … Olisin ehkä kaivannut enem-
män jonkinlaista ´keskustelun painottamista´. 
 

Tämä käy esimerkkinä linjakkaan, laadukkaan opetuksen ja ohjauksen ja 
mielekkään oppimisen onnistuneesta vuoropuhelusta. (esim. Ramsden 2007; 
Entwhistle 2002; Jonassen 1995; Ruokamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & 
Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 
2003.) Taulukosta 30 kuitenkin ilmenee, että tutkimuksen ohjauskäytäntöjä 
on kritisoitu ja ehdotettu parannuksia. Palautteissa kritisoidaan tutkimuksen 
opetuksen ja ohjauksen ja muidenkin opintojen samanaikaisuutta ja ehdote-
taan rakenteellista ja toiminnallista muutosta: ”voisiko tämän aloittaa jo 1. 
periodissa…?” ja ”pitäisi antaa tutkimuksen aiheen pohdinta tehtäväksi jo 1. 
periodin aikana”. Palautteissa toistuu myös ohjauksen kvantiteetin tai kva-
liteetin niukkuus tai puuttuminen: ”… en ole saanut apua yhtään tutkimus-
ta varten, en osaa itse keksiä aihetta. Opettajalta ei apua. Oletus, että kaikki 
keksivät / osaavat kirjoittaa 20 sivun tutkielman, on hyvin väärä. Monikaan ei 
uskalla tunnustaa. Liian vähän ohjeistusta, liian vaativa. … Kurssilla annet-
tiin mielestäni melko vähän perustietoa siitä, miten kasvatustieteissä tutkiel-
man rakenne on erilainen kuin monissa muissa laitoksissa, joiden konventiot 
olivat monille ennestään tuttuja. … Yhden ryhmäistunnon jälkeen tutkimus-
suunnitelma piti tehdä itsenäisesti. Ehkä vertaisarviointi prosessin aikana 
olisi ollut hyödyllistä. Siis ylimääräinen ryhmä aloituksen ja esittelyn välissä: 
yhteistä suunnitelman muokkausta.” Muitakin konkreettisia parannusehdo-
tuksia tutkimuksen ohjauksen kvaliteetin osuvuuden parantamiseksi esite-
tään: ”Kirjallisuuteen tutustumista voisi vaatia enemmänkin. Esimerkiksi lista 
mahdollisista tutkimus-aiheista olisi kiva saada. Nyt oli 10 minsaa aikaa 
vetää hatusta aihe, jota lähteä työstämään.” Kommentoijan mielestä myös 
”seminaarityöskentely voisi olla jämäkämpää ja koordinoidumpaa eli kaikki 
opiskelijat kommentoisivat jokaista työtä ja opponentti voisi paneutua 
enemmän (esim. etsimällä lähteitä), ja lisäksi teoria-taustoihin ja analyysime-
netelmiin.” Kvalitatiivisesta aineistosta ilmenee, että suurin osa aineenopetta-
jaopiskelijoista toivoo enemmän henkilökohtaista tutkimuksen ohjausta. 
Eräs opiskelija toteaakin monen suulla, että ”tutkielmaan sai ohjausta, jos oli 
itse aktiivinen. Ehkä olisi hyvä varata kaikille esim. puolen tunnin ohjausaika 
ennen AD4 2:den osaa. Lisäksi tutkielman teon ohjeet ja kevään osa 2 sisäl-
töä olisi voinut selventää enemmän AD4 osa 1 yhteydessä.” Viimeksi mainit-
tu ehdotus toteutuneena tarkoittaa esimerkiksi sulautuvan opetuksen (blended 
learning) metodin soveltamismahdollisuutta tutkimusopetuksen ja –
ohjauksen uudelleen organisointiin. Pedagogisten opintojen näkökulmasta se 
merkitsee tutkimusopetuksen ja ohjauksen eheyttämisprosessia, mikä puoles-
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taan vaikuttaa oppimisympäristön kvaliteettiin (esim. Levonen ym. 2009; 
Graham 2007). Joidenkin mielestä myös ”kasvatustieteellisen tutkimuksen 
esittelyjä” ja niistä keskustelua olisi saanut olla toteutettua enemmän. 

Lukuvuoden 2005−2006 opiskelijoille on jäänyt epäselväksi, mitä portfo-
lio tarkoittaa käsitteenä ja mikä sen funktio on pedagogisissa opinnoissa. 
Taulukosta 30 ilmenee, että portfolio-ohjausta on kommentoitu tietoisesti 
vähän verrattuna opetusharjoittelun ja tutkimuksen ohjauksen kommentoin-
tiin. Humanistien (HUM) kannanottoja on keskimäärin sata ja matemaattis-
luonnontieteiden (MALU) opiskelijoiden kommentteja noin neljäkymmentä. 
Suurin osa kommenteista on portfoliotyöskentelyn kritiikkiä tai kehittämis-
ehdotuksia. Yksi opiskelijoista kiteyttää syyn kriittiseen suhtautumiseen 
portfoliotyöskentelyä kohtaan seuraavasti: ”Portfolio ohjeistetaan ristiriitai-
sesti ja huonosti. Harjoittelukoulujen ohjaajat eivät tiedä siitä juuri mitään. 
Portfoliosta, joka ideana on hyvä, tulee turhanpäiväisen löpinän keräyspiste, 
ei itsearvioinnin tai opettajana kehittymisen väline. Otsikot kuten ´mitä toi-
von´ eivät ohjaa arvioimaan itseä.” Opiskelijat odottavat reflektion ohjauk-
selta selkeyttä, tiedonkulkua ja pedagogisesti linjattua yhtenäistä ohjeistusta 
kaikille pedagogisille toimijoille, jotta virheellisiltä tulkinnoilta ohjauksessa 
vältyttäisiin. Reflektion ohjausta halutaan muuttaa kvaliteetiltaan osuvam-
maksi niin, että ohjauksen pääpaino siirtyisi portfolion kirjoittamisesta kes-
kusteluun, niin ohjaajan kanssa kahdenkeskiseen kuin ryhmäkeskusteluunkin, 
jolloin on mahdollista jakaa kokemuksien kautta tullutta tietoa ja saada vähi-
tellen varmistusta omasta kehittyvästä käyttöteoriasta. Kirjoittamista ei ole 
kuitenkaan tuomittu kokonaan pannaan. Yksi opiskelija ehdottaakin paran-
nuksena sähköistä blogia, mikä tarjoaisi portfolio-ohjaukseen joustavan, 
reflektioon motivoivan ohjausympäristön. (vrt. Levander 2010). 

Lukuvuoden 2005−2006 aineenopettajopiskelijoiden joukossa on siis hei-
täkin, jotka kokemansa perusteella ovat arvioineet portfoliotyöskentelyn 
relevantiksi pedagogiseksi toiminnaksi oppimisen kannalta. Yksi opiskeli-
joista muotoileekin koetun reflektion ohjauksen merkityksen ja kvaliteetin 
osuvuuden suhteen näin: ”Vaikka porfolio on työläs, se on todella hyödylli-
nen väline ajatusten järjestelyssä. Selkeämmät ohjeet olisivat olleet tärkeät. 
Säilyttäisin itsereflektoinnin, samoin sitä ohjaavat kysymykset. Lisäisin kysy-
myksiä ja kehottaisin opiskelijaa vastaamaan niihin, mutta kaikkiin ei olisi 
pakko saada vastausta.” (vrt. Levander 2010). Tästä ja aiemmistakin siteera-
uksista ilmenee, että reflektion ohjaus on ollut toiminnallisella tasolla kirja-
vaa, eikä ole niin muodoin ollut laadullisesti yhteensopivaa oppimaan oppi-
misen näkökulmasta tarkasteltuna; toisin sanoen se ei ole tukenut opettajuut-
ta. 
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Taulukko 29. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun ohjauksen osuvuus 2006− 
2007. 
 

2006−2007 HUM MALU 
Ohjauksen Laatu  Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
Ohjausympäristö + - keh ehd + - keh ehd 
Opharj 48 38 64 (1) 36 25 57(1) 
Tutk Ohj 12 51 19 (2) 10 37 19 (2) 
Pf Ohj 10 28 20 (3) 8 24 15 (3) 
N= 521 70 117 103 54 86 91 
100 % 13 % 22 % 20 % 10 % 17 % 18 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2) ja (3) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestystä. 
Kaksi eniten kommentoitua ohjauksen laadun aluetta on merkitty tummennettuna. 

 
Lukuvuoden 2006−2007 laadullisen aineiston kvantifioitu tulos ohjauksen 
osuvuudesta on lähes toisinto edellisestä lukuvuodesta. Taulukosta 29 käy 
ilmi, että lukuvuonna 2006−2007 pedagogisen ohjauksen kvaliteettia koske-
vien kannanottojen frekvenssin perusteella opiskelijaryhmät (MALU, HUM) 
ovat kannanotoissaan samansuuntaisesti ja samassa määrin aktiivisia. Mo-
lempia opiskelijaryhmiä puhuttavat edelleen eniten opetusharjoittelun ohjaus 
(1) ja toiseksi eniten tutkimuksen ohjaus (2). Vähiten (3) on kommentoitu 
portfolio-ohjausta (reflektio). Taulukosta ilmenee myös, että kriittisten kan-
nanottojen ja kehittämisehdotusten kvantiteetti on suuri, mikä osoittaa mää-
rällisesti aktiivista ohjausympäristöä koskevaa re-innovointia kaikilla ohjauk-
sen alueilla. Opetussuunnitelmakauden 2005−2008 kaksi ensimmäistä luku-
vuotta näyttäytyvät siis melko samankaltaisilta, mikä on odotettavaakin, kun 
pedagoginen ohjausympäristö ei ole käytännössä juurikaan muuttunut muu-
toin, kuin että opiskelijat ovat pääosin vaihtuneet toisiksi. Lukuvuosien sa-
mankaltainen ohjausympäristön re-innovointi näkyy myös laadullisesti: kri-
tiikin ja kehittämisen kohteet ovat samoja, joskin painotuseroja on. Katsotaan 
tarkemmin ohjausalueittain.  

Kvalitatiivisen aineiston mukaan opetusharjoittelun ohjausympäristöä pi-
täisi muokata kvaliteetiltaan osuvammaksi niin, että seurattavien tuntien 
määrää vähennetään ja pidettävien tuntien määrää lisätään, koska on ”turhan 
paljon seurattavia tunteja, eli liikaa passiivista istumista”. Passiivisuus pitäi-
si ohjata pedagogiseksi aktiivisuudeksi: 

Seurattujen tuntien osalta tarkoitus ja toteutus eivät kohtaa, määrä ei korvaa laa-
tua. Voisiko seuraamisen yhteyteen keksiä joitain syventäviä tehtäviä tms. ja vä-
hentää pakollisten seurattavien määrää? Viimeiset 10 h on aivan puisevaa, tur-
haa ja oppimisen kannalta ajan hukkaa, koska ei jaksa enää keskittyä. Määrä 
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myös tekee seurattavista jo etukäteen ns. suorituspainotteisen paketin oppimisen 
sijaan. 
 

Ehdotus on relevantti, yliopistopedagoginen haaste ohjauksen kehittämiseksi. 
Osa opiskelijoista tuo toistuvasti esille turhautumisensa koulu yhteisönä -
opintokokonaisuuteen ja ryhmäohjaukseen, koska ”koulu yhteisönä oli turha 
ja vaikea sovittaa aikatauluihin” ja koska ”kouluyhteisönä-seminaarit osittain 
höpöhöpöä”. Edellisen lukuvuoden tapaan myöskään ”pedagoginen semi-
naari ei todellakaan vastannut tarkoitustaan; tuntui turhalta, pakolliselta 
jutulta, johon tuhraantui aikaa, kun muutakin tekemistä olisi riittänyt”. Opis-
kelija ehdottaakin: ”Koulu yhteisönä on nykyisessä muodossaan turha. 
Enemmän käytännön koulun työhön ja tapahtumiin tutustumista. Jakson voisi 
korvata esim. pakollisilla vanhempainilta ym. osallistumisilla.” Aineiston 
koulu yhteisönä ja pedagoginen seminaari -kommenteissa viitataan sisältöä 
koskevan kritiikin lisäksi myös ohjauksen päällekkäisyyteen; harjoittelukou-
lujen ja opettajankoulutuslaitoksen opettajat ohjaavat sisällöltään samoja 
asioita useampaan kertaan, mikä ei tue opettajuuteen oppimista. Opiskelija 
toteaa: ”Soklan ja norssin välillä voisi olla enemmän yhteistyötä. Esim. nyt 
yksi pakollinen seminaari oli sama kuin soklassa järjestetty luento.” Viesti on 
hyvin selvä: ohjauksen sisällöllinen koordinaatio kohdalleen! 

Kuten jo aiemminkin on käynyt selville useaan otteeseen, opiskelijat suh-
tautuvat harjoitteluun eri harjoittelukouluilla pääsääntöisesti positiivisesti, ja 
oppimisympäristön vaihdos nähdään opettajuutta rikastuttavana mahdollisuu-
tena. Lukuvuoden 2006−2007 opetusharjoittelun ohjausympäristön kvalitee-
tin yleistä osuvuutta mittaavat positiiviset kokemukset tiivistyvätkin näissä 
kahdessa palautteessa: 

Harjoittelu ylitti ennakko-odotukseni! Kenttäkoulu on hyvä paikka, koska siellä on 
mahdollisuus jutella paremmin eri opettajien kanssa ja nähdä ´arki´ paremmin. 
Ohjaus ei kärsi, mutta istumista tunneilla voisi hiukan vähentää.”; ... ja harjoitte-
lu oli erittäin tärkeää! Homma oli normaalikoulussa mainiosti järjestetty ja oh-
jaavat opettajat asiansa tuntevia! Hyvin toimii, en ehkä muuttaisi mitään. 
 

Kommenteissa viitataan onnistuneeseen myös ohjaussuhteeseen. Toisen-
laisiakin kokemuksia ohjauksen kvaliteetista on, mikä kuuluu lukuvuoden 
2006−2007 aineistossa edellisvuotta vahvempana ohjaussuhteen eettisyyttä ja 
vallankäyttöä (vrt. Väisänen 2002) pohtivana palautteena: 

Syventävä harjoittelu oli repivä ja rikkova kokemus. Ohjaaja ei tukenut opettajak-
si kasvua. Ohjaaja oli niin kiireinen, ettei ehtinyt kohdata opiskelijaa. Ohjaajan 
metodit ohjaukseen olivat uhkailu ja syyttely. Ohjaaja suorastaan kiusasi. OPS:aa 
ei ollut lupa pohtia eikä suurempia kokonaisuuksia saanut suunnitella. Paska ko-
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kemus.”; ”Kokemukseni … ja erityisesti omasta ohjaajastani oli erittäin negatii-
vinen. Ohjaaja "ohjasi" muutamin sanoin, ei seurannut tunteja aktiivisesti ja oli 
asiaton meille harjoittelijoille. Yhden harjoittelijan hän otti silmätikukseen ja 
osoitti sen myös oppilaille ilmein ja huokailuin. … Ohjauksen laatu riippuu paljon 
ohjaajasta. 
 

Esimerkiksi Sollamo (2002, esipuhe) muistuttaa, että ”yliopisto-opettajan 
pedagoginen asiantuntijuus opettajankoulutuksessa realisoituu käytännön 
opetus- ja ohjaustoimintana, joten sen laadulla on merkitystä tulevien opetta-
jien profession ja ammatti-identiteetin kehittymiselle” (ks. myös Lindblom-
Ylänne 2007). 

 Kvalitatiivisesta aineistosta ilmenee, että osa opiskelijoista esittää harjoit-
telukoulujen ja opettajankoulutuslaitoksen yhteistyön lisäämistä perustellen 
ehdotustaan ohjauksen pedagogisen kompetenssin vahvistamisella: ”Harjoit-
telut ovat ehdottomasti pedagogisten opintojen tärkeintä antia. Enemmän 
opetusta soklalta kouluille mm. ainedidaktiikan opetusta esim. seminaareihin 
ja ryhmänohjauksiin.” Opiskelijat antavat pedagogeille pohdittavaa myös 
seuraavilla ohjausta koskevilla kommenteillaan: ”… hieman puutteellista, 
eikä yli 30 vuotta opettanut ohjaava opettaja juurikaan hyväksynyt "erilaisia" 
ideoita...” tai että ” ohjaaja ei antanut palautetta” (vrt. Väisänen, 2002; 
Ramsden 2007). Ohjausympäristön tarkastelun päättäköön tämä noviisiasian-
tuntijan metakognitiivisen tason oppimisvaihetta ilmentävä havainto ja poh-
dinta: ”Erikoista oli huomata kuinka toisistaan erosi se, mitä meille soklassa 
opetetaan, mitä … (harjoittelukoulun) opet ryhmänopetuksissa opettavat, 
miten he itse opettavat ja mitä he meiltä odottavat.”  

Lukuvuoden 2006−2007 aineenopettajaopiskelijat kehittäisivät tutkimuk-
sen ohjausympäristöä seuraavin painotuksin. Molempien ryhmien kommen-
teissa korostuu ohjaajien professionaalisuus ammatillisen kasvun kannalta: 
”tutkielman tekemiseen saatu ohjaus oli ammattitaitoista ja tutkimusta eteen-
päin vievää”. Suurin osa kommentoineista toivoo henkilökohtaisen ohjaami-
sen lisäämistä (vrt. Väisänen 2002; Nummenmaa & Soini 2010): ”tutkielman 
tekemiseen enemmän henk. koht. ohjausta didaktikoilta, mutta en tiedä onko 
mahdollista, kun meitä on niin paljon” ja”enemmän henkilökohtaista palau-
tetta”, … ”henkilökohtainen ohjaus oli hyvää!” Mutta osa opiskelijoista nä-
kee asian päinvastoin: ”Opiskelijoille antaisin lisää vastuuta tutkimuksen te-
kemiseen, ei näin paljon ohjausta.” 

 Opiskelijat ovat kokeneet pienryhmät tutkimuksen tekemistä tukevana 
ohjausympäristönä, koska ”pienryhmissä oppii”. Eräs opiskelija jakaa posi-
tiivisen kokemuksensa antamalla tutkimusprosessia tukevan organisointivih-
jeen muillekin ohjaajille: 
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Työskentely oli hyvin organisoitu. Sähköpostitse sai hyviä neuvoja tapaamisten 
välillä. … Tapaamiset hyvä ja keskustelupiirit loistava (... ryhmä). Semmatyötä 
voisi vähän jaksottaa enemmän esim. 3 esittelykertaa ja niille kaikille tietty "vaa-
timustaso" -> pysyisi aikataulu kasassa työn tekemisen suhteen. Nyt loppuesityk-
sissä oli myös ihan keskeneräisiä töitä. Muutoin opintojen paras kurssi. 
 

Tutkimuksen ohjausympäristön kvalitatiivinen osuvuus ei tyydytä kaikin osin 
opiskelijoita opettajuuteen oppimisen tarkastelukulmasta. Tulevat aineen-
opettajat tarkastelevat opintojen toiminnallista yhteensopivuutta myös eetti-
sestä näkökulmasta:”… eri didaktikkojen ryhmät poikkeavat kuormituksel-
taan hurjasti. Vähitellen huomaa ja kuulee kenen ryhmään kannattaa mennä. 
Voisiko näitä yhtenäistää?” Opiskelijat parantaisivat pedagogista toimin-
taympäristöä yhteisillä toimintaohjeilla, mikä tuli esille edellisenkin luku-
vuoden palautteissa.  

Kuten edellisenäkin lukuvuonna kvalitatiivisesta aineistosta käy ilmi, että 
tutkimusopetuksen ja -ohjauksen ajankohta opetusharjoittelun ja muunkin 
opetuksen kanssa ajoitettuna samaan periodiin ei toimi, koska opetukset ja 
ohjaukset menevät osittain päällekkäin. Kun mahdollisuus osallistua ”pakol-
lisiin” opintoihin vaikeutuu, opiskelijat turhautuvat. Toiminnallinen ongelma 
kumuloituu kielteisenä suhtautumisena muihin opintoihin, esimerkiksi juuri 
tutkimusopetukseen ja -ohjaukseen, kuten tämä esimerkki valaisee:  

Täysin tarpeeton ja mielenkiinnoton (=tutkimusseminaari) niille opiskelijoille, 
jotka eivät aio kasvatustieteen tutkijoiksi (99%). Lisäksi on kohtuutonta sijoittaa 
tämä kurssi perusharjoittelun kanssa samaan aikaan, kun muutenkin on kiirein 
aika. Vähimmillään tämä kurssi tulisi synkronoida harj.koulujen koeviikon kans-
sa. Luentopakko tarpeeton; miksi samoja asioita ei voi opiskella itsenäisesti, kun 
monella on pakollista läsnäoloa muualla johtuen perusharjoittelusta. Ryhmäajat 
oli huonot! Seminaarit liian pitkiä. Päällekkäisyyttä harjoittelun kanssa; kaikki jäi 
hieman irralliseksi. 
 

Lisäksi viestitään, että on ”typerää laittaa seminaari-istunnot peräkkäisenä 
iltoina! Tutkielmia ei ehtinyt koskaan kunnolla lukemaan.” Digitaalisella 
ohjausympäristöllä voidaan minimoida tai poistaa kommentissa mainittuja 
toiminnallisia ongelmia ja mahdollistaa kaikille pedagogiseen ohjaustoimin-
taan osallistuville osapuolille aikaan tai paikkaan sitomaton vuorovaikuttei-
nen tieteellinen keskustelufoorumi45. Kvalitatiivisessa aineistossa tulee edel-

                                                             
 

45  Lukuvuonna 2006–07 kahdessä ryhmässä (1 HUM-ryhmässä, joka oli tutkijan ryhmä, 
ympäristönä Moodle-ympäristö ja 1 MALU-ryhmässä) käytettiin digitaalista ohjausympäris-
töä.  
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lisvuoden tapaan esille tutkimusopetuksen ja -ohjauksen sirpaleisuus – ”ei 
ole hyvä, että AD4 on kahdessa osassa”. Lisäksi ”suunnitelman tekemistä 
olisi pitänyt painottaa jo heti kurssin alussa ja antaa ohjeet siihen, koska nyt 
suunnitelman tekemiseen oli käytännössä aikaa vain reilu viikko ohjeiden 
annon jälkeen. Samaan aikaan toisilla oli vielä harjoittelussa pidettäviä tunte-
ja jäljellä.” 

 Opiskelijat toivovat tutkimuksen tekoon selkeitä yhtenäisiä ohjeita, digi-
taalisesti ja ohjaajilta. Opiskelija toteaa: ”Olisin voinut haluta tehdä pedago-
gisen tuotteen! En ole kuullut tai huomioinut aikaisemmin tuota mahdolli-
suutta.” Aineiston mukaan ”pedagoginen tuote”, joka vaihtoehtoisena on 
korvannut opettaja tutkijana -seminaarissa laadittavan tutkielman, on käsit-
teenä ja käytännön toimintana jäänyt tutkimusohjauksessa epäselväksi. Opis-
kelija toteaa pedagogisten opintojen loppuvaiheessa: ”En vieläkään tiedä, 
mikä on pedagoginen näyte. Konkreettisempia neuvoja, eikä kasan kirjalli-
suuden läpi kahlaamista. Olisin enemmän kaivannut ohjeistusta tutkielman 
tekemiseen”. Joillekin opiskelijoille on jäänyt hämärän peittoon tutkimusope-
tuksen ja ohjauksen merkitys: ”On vaikea ymmärtää, miksi tutkiel-
man/tutkimuksen tekoon panostetaan yhden vuoden pedagogisissa opinnois-
sa. Olisin mieluummin käynyt sen tilalla jonkin käytännön opettajantyöhön 
liittyvän kurssin.” – Yliopistopedagoginen haaste ohjauksen kvaliteetin osu-
vuuden parantamiseksi! (vrt. Jyrhämä 2002; Väisänen 2002; Biggs 2007; 
Ramsden 2007).  

Portfolio-ohjausta on kommentoitu edellislukuvuoden tapaan niukanlai-
sesti, kriittisin äänen painoin, mutta myös analyyttisesti. Keskeinen ongelma-
kohta kiteytyy opiskelijan kommenttiin: “Selkeät ohjeet tarpeen. Tosi epä-
määräistä.” Eri ryhmissä on ollut erilaisia ohjauskäytäntöjä, joten kokemuk-
setkin ohjauksesta vaihtelevat. Joidenkin mielestä ”portfolio on uusi mutta 
hieno tapa oppia itsestään.”, esimerkiksi 

SWOT46 erittäin hyvä tapa arvioida itseä. Mitä odotan perusharjoittelulta ok. Mi-
kä tunti meni hyvin, mikä huonosti - ohjeeseen vielä lisäys, että voit liittää jonkun 
tuntisuunnitelman mukaan. Vertailutehtävä hyvä - motivoi havainnoimaan kun-
nolla jo tunteja seuratessa. Hyvät apukysymykset. On hyvä, että reflektoidaan 
omia kokemuksia ja näytetään omaa materiaalia muillekin. Mielestäni olisi hyvä 
käydä portfoliokeskustelu mieluummin kesken lukukauden kuin vasta lopussa. 

                                                             
 

46  Tutkijan ohjausryhmässä käytettiin reflektoinnin välineenä swot-menetelmää ja pedagogi-
sesti ohjaavia kysymyksiä. Portfolio toimi opettajaopintoja kokoavana ”osaamissalkkuna”. 
Ohjaus sisälsi kirjoittamista, jota ohjaaja kommentoi lyhyesti tekstiin ja henkilökohtaisissa 
keskusteluissa ja keskustelua. Ohjaus oli henkilökohtaista (2 x ½ t per lukukausi) ja ryhmä-
ohjauksia tuntiresurssien puitteissa. 
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Joidenkin mielestä taas portfoliotyöskentely on turhaa ja ohjaus epäselvää. 
Opiskelija ehdottaakin turhautuneena: 

Luopukaamme koko portfoliosta. Paljon työtä, ei mitään hyötyä ainakaan minulle 
… Ohjaava opettaja ei edes lukenut - ei keskusteltu. Portfoliotekstit olivat aika lä-
hellä toisiaan niin, että tuli tunne, että samat asiat vain toistuvat omissa teksteis-
sä.Tekstejä on liikaa, tai ainakin niiden ohjeellinen pituus on aivan liian laaja. 
Teksteistä olisi hyötyä, jos niistä keskusteltaisiin jonkun kanssa (ainakaan … kou-
lussa ei keskusteltu). Ainakin minulle portfolio on turha ja vie vain aikaa. Tai ai-
nakaan en pidä annetuista sivumääristä (kirjoita 5 sivua...); ei, kaikki saisi kirjoit-
taa juuri niin paljon kuin haluavat! 
 

Kommenteista on luettavissa erilaisia käsityksiä portfolion funktiosta ja 
”kenelle sitä tehdään”. Esimerkiksi tässä kommentissa opiskelija on tyyty-
väinen portfoliotyöskentelyyn, mutta hänen käsityksensä on se, että portfolio-
työskentely liittyy vain opetusharjoitteluun: ”Olen ollut erittäin tyytyväinen 
portfolio-ohjaukseen, koska ensimmäinen keskustelu antoi minulle paljon 
enemmän sisältöä ja tavoitteita opetusharjoitteluun (etenkin seurattaville 
tunneille). Tärkeitä asioita olivat etenkin tavoitteiden asetukset harjoittelulle, 
sekä omien tuntien analysointi. … Hyvä, että kytketty vain harjoitteluihin.” 
Tästä esimerkistä taas ilmenee, ikään kuin harjoittelukouluilla ja opettajan-
koulutuslaitoksella olisi ollut toisistaan erilliset portfoliotyöskentelyt ja ohja-
ukset: ”Tuli vaikutelma, ettei portfolion ohjaaminen kiinnostanut ohjaajaa ja 
hän tuskin luki palautettuja tehtäviä: ”Koska myös AD-kursseilla on paljon 
reflektiotehtäviä, välillä liika reflektointi tarkoittaa enemmän mekaanista 
hommaa kuin ajatuksella paneutumista. Liiallinen määrä haittaa motivaatio-
ta.” Joku toinen pohtii porfoliotyöskentelyään ja siihen liittyvää ohjausta 
näin: ”Mulle jäi epäselväksi, että portfolio tehdään vain harjoittelusta. Laitoin 
sinne myös soklan osuudet, tuli hieman liian laaja ja raskas homma.Välillä 
portfolion kirjoittaminen on tuntunut väkinäiseltä, mutta on kumminkin ollut 
hyvä pohtia omaa toimintaa ja kehittymistä.” Yksi opiskelijoista jopa ehdot-
taa, että ”ne, joilla 2 vuotta tai enemmän työkokemusta opetuksesta, saisivat 
vapautuksen portfoliosta.!!!!!”; portfoliotyöskentelyssä ei kuitenkaan ole 
kyse suorittamisesta vaan asiantuntijuuteen oppimisesta dialogia käyden. 
Tiivistetyksi lopuksi todettakoon kaksi opiskelijoiden esittämää konkreettista 
uudistamistoimenpidettä reflektion ohjauksen toiminnallisen yhteensopivuu-
den parantamiseksi: ”Olisi hyvä painottaa sitä, että portfolion teko olisi aloi-
tettava jo AD1:n aikana.” ja ” Jos portfoliota jatketaan niin pitäisi olla selkeät 
tehtävät.” – Reflektion ohjauksen tavoitteet, sisältö ja käytänteet on kirjattava 
aiempaa selkeämmin pedagogiseen opetussuunnitelmaan. 
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Taulukko 30. Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun ohjauksen osuvuus 2007− 
2008. 
 

2007−2008 HUM MALU 

Ohjauksen Laatu Kannanotot (N) Kannanotot (N) 

Ohjausympäristö + - keh ehd + - keh ehd 

Opharj 30 23 37 (1) 24 18 23 (1) 

Tutk Ohj 4 16 11 (3) 1 4 3 (3) 

Pf Ohj 8 34 13 (2) 2 23 10 (2) 

N=284 42 73 61 27 45 36 

100 % 14 % 26 % 21 % 10 % 16 % 13% 

Suluissa olevat luvut (1), (2) ja (3) ilmaisevat kannanottovolyymin kohdistumisen järjestystä. 
Kaksi eniten kommentoitua ohjauksen laadun aluetta on merkitty tummennettuna. 

 
Lukuvuoden 2007−2008taulukko poikkeaa ohjausalueiden kvantiteetiltaan 
kahdesta edeltävästä lukuvuodesta: palautteiden määrä on vähentynyt kaikilla 
ohjausalueilla, ja tutkimuksen ohjausaluetta on kommentoitu poikkeukselli-
sen vähän. Taulukosta 30 ilmenee, että molempia ryhmiä (HUM, MALU) 
puhuttavat eniten opetusharjoittelun ohjaus (1) ja kahdesta aiemmasta luku-
vuodesta poiketen toiseksi eniten portfolio-ohjaus (2). Vähiten (3) on kom-
mentoitu tutkimuksen ohjausta. Tähän näyttäisi vaikuttaneen lukuvuosien 
2005−2006 ja 2006−2007 re-innovointi, jonka perusteella lukuvuoden 2007− 
2008 toteutettavaa opetussuunnitelmaa on modifioitu toiminnallisesti yhteen-
sopivammaksi. Modifiointi on fokusoitunut pääosin tutkimusopetuksen ja –
ohjauksen laadulliseen parantamiseen yliopistostrategian tavoitteiden suun-
taisesti. Taulukosta ilmenee myös, että kriittisten kannanottojen ja kehittä-
misehdotusten kvantiteetti on suuri, mikä tarkoittaa opiskelijoiden aktiivista 
ohjausympäristön re-innovoinnin tarvetta. Tarkastellaan seuraavaksi, miten 
lukuvuoden 2007−2008 opiskelijat, noviisiasiantuntijat, muuttaisivat pedago-
gista ohjausympäristöä laadullisesti yhteensopivammaksi asiantuntijuuteen 
kasvun kannalta.  

Opetusharjoittelu on myös lukuvuonna 2007−2008 ”opintojen suola” ja 
”loistava opiskelumuoto”, mutta opetusharjoittelun ohjausympäristön yhteen-
sopivuus ei ole kvaliteetiltaan kaikin osin osuva asiantuntijuuteen oppimisen 
kannalta. Pitkää opettajana toiminut opiskelija on listannut käytänteitä ja 
asioita, joita hän ohjautusympäristössä uudistaisi. Listalta löytyy samoja 
painotuksia kuin kahtena edellisenäkin lukuvuonna: 
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Seurattavien tuntien määrä liian suuri. 

 Pitkän opettajankokemuksen omaavana harjoittelu ei tuonut mitään uutta.  

… kohtaamisia-iltapäivä oli tosi kamala. Harjoituksissa hyvä että on joustavam-
paa. 

Arviointi, jonka piti painottua, olikin aika pienessä osassa. 

Aivan eri meininki kuin perusharjoittelussa. Palautteeseen turhan vähän aikaa. 

Mieluummin yksi ryhmä, jonka kanssa voisi työskennellä kauemmin. 

Ero perusharjoitteluun pieni. Ohjaajilla kiire. 

Toinen ohjaaja hyvä, toinen "hyvinhän se meni" asenteella. 

Ohjausta liian vähän ja sitä piti itse pyytää. 

Ohjaajat kiireisiä, turhauttavaa. 

Opettajan työn hallinnollista puolta voisi käydä enemmän läpi. 

Ohjaaville opettajille voisi olla ohjeet, missä vaiheessa tuntien aiheet on annetta-
va opiskelijoille. 
 

Kahtena edellisenä lukuvuonna kvalitatiivisessa aineistossa toistui koulu 
yhteisönä -ryhmäohjauksien kritiikki, mutta lukuvuonna 2007−2008kritiikkiä 
on aiempia lukuvuosia vähemmän. Kriittistä suhtautumista perusteellaan 
omien valmiuksien ja ehkä kiinnostuksenkin mukaan, vaikkapa näin: ”Koulu 
yhteisönä oli kohdallani aika turha, koska käsittelimme liikaa häiriköintiä.” 
Toisaalta jotkut ovat kokeneet teemat relevantteina: ”Koulu yhteisönä aiheet 
ovat hyvin tärkeitä, sillä niitä ei ped. opinnoissa muuten käsitellä.”47 Pedago-
gisen seminaarin antiin suhtaudutaan opettajuuteen oppimisen realiteettina 
”… pedagogiset seminaarit ja ryhmäohjaukset olivat pääosin hyviä ja toivat 
uusia näkökulmia pedagogisiin taitoihin” 

Tutkimusaineiston mukaan ohjaussuhde on yleensä koettu myönteisenä ja 
opettajuutta tukevana. ”Tämä oli tähän mennessä tärkeintä koko koulutukses-
sa, koska opettaminen on käytäntöä ei teoriaa. Ohjaajani oli upea ja antoi 
erittäin hyvää palautetta (konkreettista ja positiivista)”, toteaa yksi opiskeli-
joista. Toisen mukaan huolenaihettakin on ”… harjoittelu oli fantastinen ja 
osaava ohjaaja oli todella merkityksellinen! Mutta miksei näistä asioista 
puhuta AD-luennoilla, liikaa jäi ohjaajan varaan, jos ei saa hyvää ohjaaja, on 

                                                             
 

47  Mainittakoon, että käytännöt tältäkin osin ovat vaihdelleet. Esimerkiksi tutkijan ryhmässä 
koulu yhteisönä -teemoja liitettin luontevasti AD3:n ryhmäohjauksen sisältöihin ja sovelta-
van harjoittelun kokemukset integroitiin ko. teemoihin. Menetelmänä tieteellinen keskustelu. 
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pulassa.” Kaikkina lukuvuosina osa opiskelijoista arvioi opetusharjoittelun 
ohjauksen kvaliteetiltaan ei osuvaksi, kuten tämäkin opiskelija perustellen 
arviotaan mielekkään oppimisen näkökulmasta (esim. (Jonassen 1995; Ruo-
kamo, Tella, Vahtivuori, Tuovinen & Tissari 2003, 409–419; Vahtivuori-
Hänninen ym. 2004, 26–27; Nevgi & Tirri 2003.): ”Ohjauksen määrä ja laatu 
oli huono. Jotkut ohjaajat yrittivät liikaa tehdä meistä kopioita itsestään.” 
Ohjaussuhteiden kriisiytymistä ei aineiston perusteella ole koettu.  

Opiskelijat toivovat ohjauskeskusteluilta relevanttien aiheiden käsittelyä 
”olisi ollut mukavaa käsitellä opettajainhuoneen ryhmädynamiikkaa” ja 
ammattitaitoisesti ohjattua monipuolista kokemusta ”…pitäisi päästä opetta-
maan sekä peruskoulussa että lukiossa molempia aineita”. Osa opiskelijoista 
kritisoi sitä, että pedagogisten toimijoiden koordinaatio ei toimi pedagogisen 
ohjauksen näkökulmasta odotetulla tavalla: 

Harmi, että soklan ja ohjaavien opettajien näkemykset opetuksesta menevät ristiin 
--> Harjoittelijan pitää osata luovia siinä välillä. Soklassa saatu teoria ei koh-
dannut käytäntöä. … normaalikoulussa sai myös täysin erilaisia ohjeita opetus-
menetelmistä ym. kuin soklassa. Välillä vaikeaa yhdistää soklan opetusta käytän-
töön. 
 

Tämä on varteenotettava kommentti yliopistopedagogisena haasteena. Ope-
tusharjoitteluympäristön kvaliteetin parantamiseksi viitataan aiempien luku-
vuosien tapaan opetuksen rakenteeseen ja siitä johtuviin organisointiongel-
miin: ”Päällekkäisyydet aikataulussa loivat hyvin paljon epävarmuutta elä-
mään - voisiko soklan opetuksen sijoittaa niin, ettei sitä olisi perusharjoitte-
lun aikana?” Aineiston mukaan kahden edellisen lukuvuoden opiskelijoiden 
re-innovoinnin perusteella tiedonkulku on selkeästi parantunut, mutta opetus-
harjoittelun pedagogisten toimijoiden yhteisiä toimintasääntöjä edellytetään 
sujuvan opiskeluympäristön takaamiseksi. 

Tutkimusohjauksen ympäristön kvaliteettia koskeva kritiikki on vähenty-
nyt huomattavasti opetussuunnitelmakauden alusta lukuvuosittain. Muutoin-
kin nyt tarkasteltavan lukuvuoden 2007−2008 ohjausympäristöä koskevia 
kannanottoja on vähän verrattuna muihin ohjausalueisiin ja verrattuna siis 
myös edeltäviin lukuvuosiin, kuten on jo todettu. Erityisesti kiinnittyy huo-
mio matemaattis-luonnontieteellisen ryhmän (MALU) kannanottojen mää-
rään: kommentteja on yhteensä vain seitsemän, joista yksi myönteinen kan-
nanotto. Mikä selittää? Mahdollisesti aiempien vuosien re-innovoinnin perus-
teella tehdyt toiminnallisen tason ohjausta parantavat innovoinnit. Mahdolli-
sesti tilanteeseen vaikuttaa myös tieteenalojen kulttuuriset erot tieteellisessä 
toiminnassa. Joka tapauksessa MALU-ryhmäläisten kommentointi on kvanti-
teetiltaan vähäistä (taulukko 30).  
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Ohjaavalla opettajalla – ohjaussuhteella – on koko aineistonkin mukaan 
suuri merkitys kaikilla ohjauksen alueilla kannustajana (Väisänen 2002), 
mikä ilmenee tästä lukuvuoden ainoasta MALU-opiskelijan pluskannanotos-
ta: ”Opettajan (...) kannustus on auttanut motivoitumaan ja kiinnostumaan 
opettajatutkielmasta tavalla, jota en uskonut mahdolliseksi. Henkilökohtaista 
ohjausta enemmän, koko ryhmän tapaamisia vähemmän.” Joku toinen opis-
kelija on kyseenalaistanut koko tutkielman tekemisen ohjauksen toiminnallis-
ten ongelmien vuoksi, kuten 

tiedotus ei toiminut, ohjaajamme oli unohtanut myös lukea työmme ennen sen esit-
telyä. Palautetta, varsinkin tutkimussuunnitelmasta turhan vähän. Tutkimussuun-
nitelmaa ei ohjattu tai kommentoitu. Pedagogisen tuotteen tekemisestä olisi voitu 
kertoa enemmän. Liian vähän ohjausta, ei ole saanut edes kysyessä. Kyseenalais-
tin koko tutkielman tekemisen idean. Olisin kaivannut selkeämpää opastusta, nyt 
eri ryhmät tekevät melko erilaisia töitä ja eri vaatimuksilla. Tutkielman rakenna 
ja tarkkuus jäivät hieman epäselviksi. 
 

MALU-ryhmän opiskelijoiden kriittisissä kannanotoissa muistutetaan pääl-
lekkäisten opintojen aiheuttamista kumuloituvista ohjausympäristöön vai-
kuttavista ongelmista ja viestitään, että ”ei kursseja harjoittelun päälle” ja että 
kasvatustieteellisen tutkielman tekeminen on ”hieman pakkopullaa” ja ”todel-
la aikaa vievä”. Samanlainen ajattelutapa tulee esille aiempien lukuvuosien-
kin aineistosta, myös humanisteilla (HUM). Vaikka tutkimusopetus toimin-
nallisella tasolla saa edelleenkin kritiikkiä osakseen, myös lukuvuoden 
2007−2008 opiskelijat arvostavat tieteellistä keskustelua ja siihen ohjaamista 
eniten: ”keskustelut seminaarissa parasta”, toteaa opiskelija koetun perusteel-
la. 

Portfolio-ohjauksen kvantiteetti on säilynyt suhteessa opiskelijamääriin 
suurin piirtein samalla tasolla kuin opetussuunnitelmakauden alussa. Laadul-
lisestikin tarkasteltuna portfolio-ohjausta koskeva palautteiden sisältö on 
säilynyt samantyyppisenä eli ongelmat eivät ole poistuneet. Palautteiden 
mukaan opettajankoulutuslaitoksen ja harjoittelukoulujen ohjaajilla ei ole 
yhtenäistä näkemystä eikä käytäntöä reflektion ohjaukseen. Koordinointi 
puuttuu, mikä myös tulee esille tutkimusaineistossa: ”ohjaajatkaan eivät 
tunnu tietävän mistä on kyse”. Palautteet tavallaan ennakoivat portfolion 
hylkäämistä reflektion välineenä,. koska re-innovointia ei ole hyödynnetty 
lukuvuosittain tutkimusohjauksen re-innovoinnin hyödyntämisen tavoin. 
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Portfolio oppimaan ohjauksen instrumenttina jätettiin ”epävirallisesti” pois 
käytännöstä48.  

Opiskelijat ovat analysoineet portfolio-ohjauksen toimimattomuuden syitä 
seuraavasti esimerkiksi näin:  

”Portfolion ohjaus oli riittämätöntä” 

”Portfolio ei tunnu liittyvän mihinkään. Se on irrallinen ja pelkkää suorittamista. 
Huono ohjeistus. 

”Olisi ollut kiva jos jossakin vaiheessa (aluksi) olisi käyty läpi mitä pitää tehdä. 
Aluksi oli ihan pihalla kaikesta. Tietoa piti hakea liian monesta eri paikasta: 
apumatista, weboodista, almasta, (moodlesta). Miksei kaikki tieto ole samassa 
paikassa? 
 

Yksi opiskelijoista tarkastelee reflektion ohjausta pedagogisena toimintana 
analyyttisemmin ja esittää konkreettisen, realistisen kehittämisehdotuksen:  

Portfolio on ollut aika epämääräinen ja epäselvä opiskelumuoto. Lisää konkreti-
aa! Esim. Hankalien oppilaskysymysten pohtimista (ainetieto) tai se miten jokin 
asia opetetaan. Käytännön esimerkkejä. Harjoittelun aikana en sitä työstänyt, ell-
ei siihen kuulu keskustelu tunnin jälkeen ohjaajan kanssa. Itse prosessoin toimiani 
ja tunteja joka opetuskertani jälkeen, mikä on hyödyllistä kuin myös palautteen 
saanti (ohjaajalta ja auskuilta). Selkeät ohjeet heti alussa. Mitä sisältää ja mitä 
siellä pitää olla. Ohjeet melko selvät. Vaaditut sivumäärät ahdistavia. Ohjauksen 
laatuun, ohjeiden antoon sekä yksilölliseen ohjaukseen toivoisin parannusta. Nä-
mä ovat olleet puutteellisia, joka on aiheuttanut ylimääräistä huolta. 
 

Joidenkin opiskelijoiden mielestä portfoliotyöskentely on ”hyvä tapa” hah-
mottaa oman ajattelun muuttumista. Sen vuoksi ”oli hyvä, että kirjoittamises-
sa korostettiin määrän sijasta laatua, ei tuntunut pakkopullalta, vaan innosti 
aidosti kertomaan itselle tärkeistä asioista. Sähköinen portfolio ja blogi hyvä. 
Myöhemmin varmasti mukava lukea tiivistelmää. Blogi-juttu tosi mielenkiin-
toinen.” Joidenkin opiskelijoiden mielestä taas ”portfolio on ideana hyvä, 
mutta vähän hassua koota yksiin kansiin ns. ’ajatuksia’”.  

Portfolio-ohjauksella on tavoiteltu pedagogisen tietoisuuden kehittymistä. 
Eri tutkijoiden mukaan pedagoginen tietoisuus omasta opettajuudesta on sekä 
arvioivan että kriittisen reflektion tulos. Opettajan tai kouluttajan tehtävänä 
on luoda edellytykset reflektoivalle työskentelylle ja toimia ohjaajana (Le-

                                                             
 

48  Portfolio reflektion ohjauksen välineenä jäi pois uudistetusta OPSista 2009–11 lukuvuosien 
2005–08 palautteiden perusteella. 
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vander 2007, 462; myös Eteläpelto 1997). Erityisen relevanttia tämä on opet-
tajankoulutuksessa. 

 
Taulukko 31. YHTEENVETO: Laadullinen aineisto: kvantifioitu koetun ohjauksen 
osuvuus 2005−2008 
 

2007−2008 HUM MALU 
Ohjauksen Laatu Kannanotot (N) Kannanotot (N) 
Ohjausympäristö + - keh ehd + - keh ehd 
Opharj 129 149 187 (1) 79 70 118 (1) 
Tutk Ohj 37 142 77 (2) 26 58 38 (3) 
Pf Ohj 35 122 76 (3) 14 63 47 (2) 
N= 1467 201 413 340 119 191 203 
100 % 14 % 28 % 23 % 8 % 13 % 14 % 

Suluissa olevat luvut (1), (2) ja (3) ilmaisevat kannanottovoluumin kohdistumisen järjestystä. 
Kaksi eniten kommentoitua ohjauksen laadun aluetta on merkitty tummennettuna. 

 
Laadullisen aineiston analyysin mukaan opiskelijat ovat kommentoineet 
likimain yhtä runsaasti (N=1467) ohjauksen kvaliteettia kuin opetuksenkin 
kvaliteettia laadullisen osuvuuden kannalta. Opetussuunnitelmakauden 2005− 
2008 lukuvuositaulukoista (taulukot 30, 31, 32) ja yhteenvetotaulukosta (tau-
lukko 31) käy ilmi, että kyseessä olevien kaikkien lukuvuosien osalta kum-
mankin tieteenalaryhmän opiskelijoita (MALU ja HUM) on puhuttanut sel-
keästi eniten opetusharjoittelun ohjausympäristö: positiivisia ja kriittisiä 
kannanottoja on kumpiakin lähes 400 ja kehittämisehdotuksiakin noin 300. 
Toiseksi eniten kannanotoissa viitataan tutkimuksen ohjaukseen (HUM), 
mutta myös portfolio-ohjaukseen (reflektio) (MALU). Ohjausalueiden kan-
nanottovolyymiä voidaan selittää alueittain seuraavasti: 1) Sekä tilastoaineis-
ton että kvalitatiivisen aineiston perusteella innovaation opetusharjoitteluosio 
on opiskelijoiden mukaan yhteensopivinta toimintaa, mikä selittää kommen-
tointiaktiivisuutta, mutta toisaalta myös ohjaussuhde ja ohjausympäristön 
yleinen sujuvuus puhuttavat opiskelijoita. 2) Tutkimuksen ohjaustoiminnan 
kvaliteetin osuvuutta taas on tietoisesti pyritty parantamaan opiskelijoiden re-
innovoinnin perusteella; innovaation tutkimuksen ohjausosioon ollaan erityi-
sesti opetussuunnitelmakauden viimeisenä lukuvuotena aiempaa tyytyväisiä, 
koska se on koettu toiminnallisesti aiempaa yhteensopivammaksi. Tämä 
näkyy tilastotuloksen melko hyvä -tasona, mutta myös laadullisen aineiston 
valossa kritiikin vähenemisenä, erityisesti MALU-ryhmässä. 3). Sen sijaan 
portfolio-ohjausosio on kaikkina lukuvuosina kirvoittanut kritiikkiin ja kehit-
tämisehdoksiin lähes samalla volyymillä. Huomiota kiinnittää se, että nimen-
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omaan MALU-ryhmässä kritiikin ja parannusehdotusten voluumi on heti 
opetusharjoittelun ohjauksen jälkeen toiseksi runsainta opetussuunnitelma-
kauden viimeisenä lukuvuonna; sitä ei koeta toiminnallisesti kovin yhteenso-
pivana, kuten tilastotuloskin osoitti. Tässä näkyy tieteenalaryhmien kulttuuri-
set erot, mikä tulee laadullisessa aineistossa esille. 

Tässä opetussuunnitelmakauden 2005−2008 ohjauksen kvaliteettia kos-
kevassa yhteenvedossa ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa auki enää lisää 
opiskelijoiden kannanottoja; lukijalla on mahdollisuus perehtyä ohjausalueita 
koskevaan re-innovointiin laajemmin alaluvuissa 6.2.2, 6.2.4 ja 6.2.6, kuten 
on jo aiemminkin mainittu. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Aineenopettajan pedagogisessa koulutuksessa on kyse tieteellisestä toimin-
nasta, jolla tähdätään opettaja-asiantuntijuuteen. Akateemisen opetussuunni-
telman tehtävä on ohjata yksilölliseen ja yhteisölliseen pedagogisen ja didak-
tisen toimintakulttuurin omaksumiseen ja osaamiseen. Opettaja-asiantunti-
jaksi kehittyminen on syklinen jatkuva prosessi: se tarkoittaa vähitellen syn-
tyvää ja yhteiskunnan muutoksia ennakoivaa oppiaineenhallintaa, sosiaalisen 
identiteetin rakentumista ja akateemista kulttuurista lukutaitoa. Opettajan työ 
on kaikilla koulutuksen asteilla kasvatuksellista vuorovaikutusta: se edellyt-
tää opettaja-asiantuntijuuden ja opettajaidentiteetin rakentumista. – Tämän 
tutkimuksen intressinä olikin kysyä lukuvuosien 2005−2008 aineenopettajak-
si opiskelevilta, miten akateeminen opetussuunnitelma onnistui suunnannäyt-
täjänä opettaja-asiantuntijuuteen. Miten tutkimusprosessissa onnistuttiin, 
mikä on tällaisen tutkimuksen merkitys ja mitä jatkotutkimushaasteita produ-
soitui, pohditaan nyt lopuksi tässä tutkimuksen päättävässä luvussa. 

Miten tutkimusprosessissa onnistuttiin ratkaisemaan ongelmat? Tutki-
muksen tarkastelunäkökulmaksi määrittyi luontevasti innovaationäkökulma, 
mikä osoittautui toimivaksi. Rogersin (2003) innovaatioteoria tarjosi relevan-
tin teoreettisen kehyksen tarkastella pedagogisen opetussuunnitelman käyt-
töönottoa ja omaksumista (implementation) opiskelijoiden kokemana ja arvi-
oimana (re-invention). Tämä tarkastelutapa nosti opiskelijoiden äänen kuulu-
viin teleologisesti yliopiston opiskelijakeskeisyyttä ja –lähtöisyyttä korosta-
van strategia-ajattelun mukaisesti: opiskelijat osallistu(i)vat opetussuunnitel-
man laadulliseen kehittämistyöhön (Helsingin yliopiston strategia 2007-09). 

Tutkimustehtävän kaksitahoisella ongelma-asettelulla kysymyksineen 
saatiin vastauksia opetussuunnitelman strategisesta ja operatiivisesta puoles-
ta. Tutkimuksen tulokset koskevat valikoidusti vain osaa niistä opetuksen ja 
ohjauksen alueista, joita kysymyslomakkeissa oli pyydetty arvioimaan. Tut-
kimusaineistoa tarkasteltiin innovaatioteoreettisessa viitekehyksessä (Rogers 
2003). Aineiston tarkastelu jäsennettiin opetuksen ja ohjauksen relevanssin ja 
kvaliteetin osuvuuden arviointina. Tällä haluttiin opetussuunnitelman symbo-
lisesta ja toiminnallisesta yhteensopivuudesta relevanttia tietoa aineenopetta-
jan pedagogisten opintojen kehittämistyöhön. Palautetiedon relevanttiuden 
takaamiseksi tutkimuksen kahden ongelma-alueen, opetuksen ja ohjauksen, 
tarkastelua taustoitettiin opetussuunnitelmaa, yliopisto-opetusta ja pedagogis-
ta ohjausta koskevilla teorioilla ja tuloksia peilattiin näiden teorioiden valos-
sa. Toteutuvaa opetussuunnitelmaa jäsennettiin sosiaalisena systeemi-inno-
vaationa (Rogers 2003; Ståhle 2004; Karjalainen 2003) ja tarkasteltiin hyvän 
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opetuksen, linjakkaan opetuksen ja yliopistopedagogisen ohjauksen teorioi-
den valossa (Ramsden 2009; Entwistle 2004; Bigss 2007).  

Tutkimusta jäsennettiin myös tutkimuksellisella hypoteesilla: Aineenopet-
tajan pedagogiset opinnot 2005−2008 -opetussuunnitelma tukee tai voi olla 
tukematta opettajuutta. Lähtökohta oli, että opetussuunnitelma määritellään 
opiskelu- ja oppimisympäristöksi, jonka funktiona on tukea opettajaprofessi-
on ja opettajaidentiteetin kehittymistä. Toinen lähtökohta oli, että kirjoitettu 
opetussuunnitelma realisoituu pedagogiseksi ja didaktiseksi toiminnaksi, jota 
voidaan arvioida symbolisella ja toiminnallisella tasolla. Tällä kertaa arvioit-
sijoina toimivat aineenopettajankoulutuksen toimintaan osallistuvista intressi-
ryhmistä laajin eli pedagogista osaamista ja kelpoisuutta hakevat aineenopet-
tajaopiskelijat. 

Tutkimuksen aineisto muodostui lukuvuosien 2005−2008 aineenopettaja-
opiskelijoiden lukuvuosipalautteista. Aineisto koostui tilastollisesta ja laadul-
lisesta aineistosta, joten tutkimusotteeksi valikoitui luonnostaan integroiva 
ote. Aineiston perusteella on tarkasteltu ja verrattu kahden ”akateemisen 
heimon”, humanististen ja matemaattisluonnontieteiden opiskeluorientaa-
tioryhmien opiskelijoiden subjektiivisia arviointeja opetussuunnitelman hyö-
dyllisyydestä ja yhteensopivuudesta opettajuuteen kehittymisen kannalta 
(Spencer 1968; Ylijoki 1996; Rogers 2007). 

 Tutkimusmenetelmäksi valittiin sisällön analyysi. Tilastollinen aineisto 
analysoitiin t-testillä, jonka tarkoituksena oli saada tietoa, mille tasolle viisi-
portaisella asteikolla opiskelijat määrittävät pedagogisten opintojen yhteen-
sopivuuden ja eroavatko kahden tieteenalaorientaation perusteella jaetun 
opiskelijaryhmän (MALU ja HUM) näkemykset toisistaan. Laadullinen ai-
neisto analysoitiin Atlas-ti -analyysiohjelmalla, jonka tarkoituksena oli tuot-
taa tilastollista aineistoa avaavaa tietoa opetus- ja ohjausalueiden relevanssin 
ja kvaliteetin osuvuudesta eli opiskelijoiden subjektiivisia arvioita pedagogis-
ten opintojen merkityksestä ja laadusta opettaja-asiantuntijuuden kehittymi-
sen kannalta. Integroitu analyysi monipuolisti ja syvensi tutkimustietoa. Laa-
jan aineiston vuoksi ongelmaksi osoittautui erityisesti laadullisen analyysin 
laajuus ja työläys semminkin, kun analyysin tuloksia voitiin hyödyntää mi-
nimaalisesti tuotettuun tietoon nähden. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 
katsottuna aineistotriangulaatio oli tarkoituksenmukainen; syntyi selkeä, 
tietoon perustuva analyyttinen kuva opetussuunnitelman sujuvuudesta ja 
kriittisistä kohdista.  

Tulokset – mikä osui, mikä ei? Mitä ja miten pitäisi parantaa? Tulokset 
viestivät toteutuneen opetussuunnitelman sujuvuudesta ja ei-sujuvuudesta: 
yhtäältä pedagogiset opinnot vastaavat toiminnaltaan ja tavoitteiltaan keski-
määrin opiskelijoiden asiantuntijuusodotuksia, joten toteutuva opetussuunni-
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telma opiskelu- ja oppimisympäristönä tukee kohtalaisesti ammatillista kas-
vua opiskelijoiden kokemana. Toisaalta tutkimustulokset nostavat selkeästi 
esille myös opetusta ja ohjausta koskevat rakenteelliset ja pedagogiset kehit-
tämisalueet, kuten tulosluvusta ilmenee. Pedagogisten opintojen opetussuun-
nitelman symbolisen ja toiminnallisen yhteensopivuuden rakenteellisiin ke-
hittämiskysymyksiin voidaan vaikuttaa strategisesti kahta tietä: tutkintovaa-
timusten uudistamistyö tarjoaa asiantuntijafoorumin rakenteiden säätämiseen 
ja yliopistopedagoginen koulutus asiantuntijakentän pedagogiseen kehittämi-
seen.  

Miten pitäisi parantaa? -kysymykseen ei ole yhtä vastausta, mutta aka-
teemisen opetussuunnitelman kehittämistyöhön, joka on ymmärrettävä laaja-
na pedagogisena ja didaktisena toimintana, tarjoavat relevantteja näkökulmia 
ja hyväksi koettuja malleja eri yliopistot niin Suomessa kuin muuallakin. 
Mainittakoon esimerkkinä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen, biotieteel-
lisen ja valtiotieteellisen tiedekuntien yliopistopedagogiikan kehittämistä 
tukevat kehittämishankkeet. Turun kauppakorkeakoulussa on puolestaan 
kehitetty opetussuunnitelmatyön simulaatiomalli, ja Turun yliopiston lääke-
tieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tieteenalarajat ylittävä opetuksen koor-
dinaatio, kuten Utrechtin yliopistossakin. Kaikkien mainittujen hankkeiden 
tavoitteena on pedagogisen toiminnan systeeminen sujuvuus, joka toisin 
sanoen tarkoittaa opetuksen linjakkuuden (Biggs 2003; Entwhistle 2007; 
Ramsden 2007) ja korkeatasoisen mielekkään oppimisen (Jonassen 1994; 
Nevgi ym. 2003) edistämistä. Mainittujen hankkeiden lähtökohtana on ollut 
systemaattinen palautearviointi ja arvioinneissa esille nousseet pedagogiseen 
ja didaktiseen toimintaan liittyvät kysymyksetkin samantapaisia kuin tässäkin 
tutkimuksessa. 

Mitä pitäisi parantaa? Opiskelijoiden mukaan kiteytettynä ensisijaisesti 
oppimisympäristöä, jolla voidaan vaikuttaa opetuksen ja ohjauksen toimin-
nalliseen ympäristöön, mikä mahdollistaa joustavan organisoinnin ja moni-
puoliset, ajantasaiset opetusmenetelmät ja käytänteet. Tämän opiskelu- ja 
oppimisympäristöä tutkivan tutkimuksen tulosten perusteella toteutuvan 
opetussuunnitelman symbolista ja toiminnallista yhteensopivuutta eli peda-
gogisen ja didaktisen toiminnan sujuvuutta edistäisi kaikkien osapuolten, 
opettajankoulutuslaitoksen, harjoittelukoulujen, ainelaitosten, opiskelijoiden 
ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen kannalta se, että lukuvuosittain 
toteutuva opetussuunnitelma hallitaan verkossa ja että verkkoympäristö on 
pysyvä sosiaalisen viestinnän, opetuksen, ohjauksen ja oppimisen areena. Se 
mahdollistaa ajantasaisen osallistumisen kaikille tahoille erikseen sovitulla 
tavalla. Virtuaalisuus poistaa viestintäongelmat ja edistää yliopistopedagogi-
en ja tulevien aineenopettajien verkkoviestinnän opetuskäytön taitoja. Verk-
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koympäristö tarjoaa opetuksen ja ohjauksen organisointiin uusia, joustavia 
mahdollisuuksia. Arviointi organisoituu verkossa luontevana reflektiokäytän-
tönä, mikä edistää opiskelijan oppimista ja toisaalta re-innovoi opetussuunni-
telmaa. Opetussuunnitelman verkkohallinnointi ja -opetuskäyttö lisäävät 
avoimuutta ja edistävät yhteistoiminnallista vuorovaikutusta ja osaamista, 
mutta ottavat huomioon myös yksilöllisyyden.  

Kun pedagogisten opintojen perustana ja tavoitteena on tutkiva opettaja –
filosofia, strateginen opetuksen sisältö ja ajallinen resurssointi voidaan 
muuttaa vastaamaan ajantasaista ja todellista tarvetta – aineenopettajat ovat 
opettajina vahvasti systeemisiä suomalaisen yhteiskuntakulttuurin ja hyvin-
voinnin edistäjiä ja tulevaisuuden tekijöitä, kuten suomalaisen koulutuksen 
nykyvaikuttajat Sahlberg (1998, 2004) ja Luukkainen (1998) ovat jo aiem-
minkin asian ilmaisseet. Akateemisenkin oppimisympäristön toivottuun muu-
tokseen voidaan vaikuttaa kulloinkin kyseessä olevan opetussuunnitelman 
rakennetta modifioimalla – tarvittaessa säädösmuutoksin. 

 
7.1 Tutkimuksen merkityksestä 
Kvalitatiivinen evaluaatiotutkimus on prosessi, jonka avulla hankitaan tietoja, 
joiden pohjalta asiasta kiinnostuneet voivat keskustella kriittisesti jostain 
ilmiöstä, tapahtumasta tai esimerkiksi koulun kehittämisohjelmasta ja määri-
tellä toteutetun ohjelman olennaisten toimintojen arvon. Tutkijaa kiinnostavat 
osallistujien näkemykset ohjelman eduista ja haitoista sekä se, miten kysei-
nen ohjelma edistää oppimista juuri siinä toimintaympäristössä. Tutkija halu-
aa päästä sisälle tutkimuskohteensa maailmaan ja siinä tapahtuneisiin muu-
toksiin ja kertoa muille, miltä osallistuminen tuntuu, ja tehdä käytäntöä kos-
kevia parannusehdotuksia. (Syrjälä ym. 1994) 

Leena Syrjälän (1994, 16) sitaatti välittää sen, mitä tälläkin arvioivalla ta-
paustutkimuksella on tavoiteltu: on haluttu tietoa, miten akateeminen opetus-
suunnitelma toimii opiskelu- ja oppimisympäristönä. − Ilman tutkimustietoa 
ei voida käydä kriittistä keskustelua, ja ilman kriittistä keskustelua ei synny 
uutta sovellettavaa tietoa. Tutkimusraportti tarjoaa uudenlaisen pohjan käydä 
opettajankoulutuksen tiimoilta innovatiivista, kriittistä keskustelua.  

Tämä tutkimus aukoo osaltaan uusia uria akateemisen opetussuunnitelma-
alueen tutkimuksessa ja erityisesti aineenopettajankoulutuksen tutkimuksessa 
− aiempia vastaavia tutkimuksia ei ole. Merkitystä on erityisesti sillä, että 
tutkimus mahdollistaa opiskelijoiden äänen kuulumisen pedagogisen opetus-
suunnitelman kehittämistyössä. Merkitystä on myös sillä, että opetussuunni-
telmaa on tavanomaisesta poikkeavasti lähestytty innovaationa. Tutkimuksen 
perusteella innovaatioteoriateoria sopii hyvin opetussuunnitelman tutkimi-
seen. Tässä tutkimuksessa liikuttiin innovaatioteorian yhteensopivuuskäsit-
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teen (compatability) tiimoilla, mutta teoriana innovaatioteoria – nimensä 
mukaisestikin – tarjoaa ja avaa lukuisan joukon muita käsitteellisiä näkökul-
mia ja tarkastelutapoja tarkastella mitä tahansa muutakin koulutusinnovaatio-
ta. Sen lisäksi se innovoi tutkijaa modifioimaan teoriaa koulutukselliseen 
innovaatioon soveltuvaksi, kuten tässä tutkimuksessa tapahtui. Se mitä ei ole, 
pitää luoda! Tässä tutkimuksessa hahmoteltiin rohkeasti koulutusinnovaatio-
teoriaa ja nimettiin ”systeemisen koulutusinnovaation yhteensopivuuden 
määrittämisen teoriaksi” (ks. alaluvut 4.4.3, kuvio 13 ja 4.4.4, kuvio 16). 
Innovaatiotutkimus painottuu edelleenkin talouden ja teknologian tutkimus-
alueiden tutkimukseksi – koulutusinnovaatiotutkimuksen kontribuutioon 
ollaan vasta havahtumassa. 

 
7.2 Tutkimuksen luotettavuudesta  
Tässä loppuarvioinnissa pohditaan tutkimusta tieteellisyyden, luotettavuuden, 
yleistettävyyden ja hyödynnettävyyden kannalta Kyrön (2003), Cohenin ym. 
(2007) ja Alasuutarin (1994) ja tieteellisyyttä koskevien pohdintojen kautta.  

Kyrön (2003) nimittää tutkimusprosessia valintojen poluksi, mikä kuvaa 
hyvin tämänkin soveltavan tutkimuksen kulkua. Ensimmäinen tutkimukseen 
liittyvä perustavaa laatua oleva valinta koskee tieteenalaa ja siihen liittyviä 
perusteluja (mts. 18). Tutkijan vastuu on perustella tutkimuksensa siinä tai 
niissä tieteenkentissä, joissa hän haluaa tutkimuksensa esittää. Se merkitsee, 
että tutkija ymmärtää oman tieteenalansa luonteen ja sen suhteen muihin 
tieteenaloihin. (mts. 1718). Tämän monitieteisen opetussuunnitelmatutki-
muksen ”tieteenkenttä” on tutkijalle totuttua tieteellistä ja myös todellista 
käytännön liikkuma-aluetta aiemman toiminnan pohjalta. Tämä tutkimus on 
luonteeltaan perustutkimusta, jolla on myös soveltava tarkoitus: yhtäältä on 
haluttu tuottaa uutta tietoa, toisaalta etsiä vastauksia akateemisen opetus-
suunnitelmana käytännön kehittämistyöhön. Tieteellisessä tutkimuksessa on 
tärkeää, että tutkija selkeyttää ja perustelee tavoitteensa suhteessa tutkimuk-
sen luonteeseen ja uuden tiedon tuottamiseen (14). 

Kyrö (2003) muistuttaa, että tutkijan on tiedostettava Niiniluodon (1984) 
esiin nostamat tieteellisen tutkimuksen kriteerit: tiedon perusteltavuus, julki-
suus ja totuudellisuus (mts. 25). Tieteellisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu 
tieteellinen ajattelu. ”Tieteelliselle ajattelulle on tunnusomaista kriittisyys. … 
Oppi pysyvistä totuuksista ei sovi yhteen kriittisen asennoitumisen kanssa. 
Kriittisyys merkitsee myös sitä, että tutkimustuloksia ei yleistetä perusteet-
tomasti …” (Uusitalo 1997,17). Tätä tutkimusta on tietoisesti taustoitettu ja 
argumentoidaan relevanteilla, tutkimuksen kannalta keskeisillä yliopistope-
dagogisilla taustateorioilla, joiden osuvuutta relevanssin kannalta lukijat 
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voivat arvioida kriittisesti. Tutkimuksessa on myös pyritty kaikenpuoliseen 
totuudellisuuteen. 

Kyrö (2003) toteaa, että yleensä ilmiön pohdinta lähtee liikkeelle jostain 
tutkijaa kiinnostavasta aiheesta, ongelmasta tai ristiriidasta, joka askarruttaa 
tai josta tutkija haluaa tietää enemmän (mts. 27). Tämä tutkimus sai alkunsa 
opiskelijoita askarruttavista opetusta ja oppimista koskevista kysymyksistä 
sekä formaaleista ja informaaleista keskusteluista, jotka herättivät pohtimaan 
laajemminkin omaa ja organisaation pedagogista ja didaktista toimintaa. 

Tutkijan tietoa tutkittavasta ilmiöstä käytännön tasolla lisäsi usean vuo-
den ajan toimiminen didaktiikan yliopistonlehtorina – tilannetta voisi kuvata 
hyvinkin ”toimintatutkimukseen” osallistumiseksi, jolla on ollut tiedon lisäk-
si myös akateemisen organisaation toimintakulttuurin ymmärrystä lisäävä 
merkitys. Tutkijalla on ollut mahdollisuus nähdä pintaa syvemmälle. Cohenin 
ym. (2007) mukaan metodologialtaan sopiva väylä päästä kuvaamaan (koulu-
tus)organisaation kulttuurin tasoja, pintaa ja pinnan alle – kuten tässä tutki-
muksessa on tutkimuksen sisällöllisten tavoitteiden ja luotettavuuden arvi-
oinnin vuoksi tehty – on integroitu tutkimus:  

Organizational culture is intangible yet its impact on a school's operations is very 
tangible. This suggests that, while quantitative measures may be used, they are 
likely only to yield comparatively superficial information about the school's cul-
ture In order to probe beneath the surface of the school's culture, to examine the 
less overt aspect of the school's culture(s) and subcultures, it i important to com-
bine quantitative and qualitative methodologies for data collection. A mixed 
methodology will be used for the empirical data collection, using numerical and 
verbal data, in order to gather rounded, reliable data. A survey approach will be 
used to gain an overall picture and a more fine-grained analysis will be achieve 
through individual and group interviews and focus groups (mts. 96). 
 

Kuten lukija on huomannut, tutkimukseen orientoivassa paradigmaluvussa 2 
kuvataan tutkimuksen metodologiset valinnat ja tieteenfilosofista taustaa, 
luvuissa 3 ja 4 puolestaan tutkimusteoreettiset valinnat, ja alaluvussa 5.4. 
käsitellään menetelmävalintojen yhteydessä myös tutkimusmenetelmän luo-
tettavuutta.  

Kyrö (2003) korostaa paradigman merkitystä tutkimukselle. Hän sanoo, 
että ”eron tekeminen niiden kiinnitysten välillä, jotka otetaan annettuina ja 
niiden joita halutaan kyseenalaistaa, on yksi hyvä lähtökohta onnistuneelle 
tutkimukselle” (mts. 59). Tässä tutkimuksessa tutkimusfilosofiana on ollut 
noudattaa tieteellisiä normeja ”annettuina”, mutta myös soveltaa niitä luovas-
ti yli tieteenalarajojen. – Kun akateemista opetussuunnitelmaa lähestytään 
systeemisenä ilmiönä, tutkija ei voi sitoa käsiään, vaan hän etsiessään uutta 
tietoa joutuu katsomaan perinteisten rajojen yli – onneksi. Kyrön mukaan 
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tutkijoiden näkemykset kullekin tieteenalalle soveltuvista paradigmoista 
vaihtelevat, joten tieteenalakohtaisella asemoinnilla ilmiön ja ongelman mää-
rittelyssä on merkitystä koko tutkimusprosessille. (mts. 59-60.) Tässäkin 
tutkimuksessa paradigma ilmentää Kyrön analogian mukaan yhtäältä tieteen-
alalle ja valittujen teorioiden joukolle tunnusomaista näkemystä maailmasta 
ja tutkijan roolista siinä ja toisaalta näkemystä näille soveltuvista metodeista 
eli tähän näkemykseen soveltuvista tiedonhankintatavoista. (mts. 60.) Näin 
paradigma kiinnittyy tieteenfilosofisiin sitoumuksiin ja metodologisiin ratkai-
suihin ja teoriavalintoihin, ja päinvastoin tarkastellen tutkija kiinnittyessään 
tiettyä paradigmaa ilmentäviin teorioihin ja metodologisiin ratkaisuihin ottaa 
myös kantaa perustavaa laatua oleviin käsityksiin maailmasta ja tiedon hank-
kimisesta siitä. Jos näitä kiinnityksiä ei tehdä tietoisesti, vaan sattumanvarai-
sesti, tutkija altistaa itsensä myös sattumanvaraisiin valintoihin, jotka koske-
vat koko tutkimusprosessin keskeisiä ratkaisuja. Tällöin päättelyketjun loogi-
suus kärsii ja usein esteet, joita kohdataan tutkimuksessa, juontavat juurensa 
näihin valintoihin. ( mts. 59–60.) Tässä tutkimuksessa paradigma on kanta-
nut. 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa käytetään käsitettä yleistettä-
vyys, joka on tullut kvantitatiivisen tutkimusstrategian käsitteistöstä myös 
kvalitatiivisen tutkimuksen puolelle. (esim. Cohen ym., 2007; Merriam 
2007). Tutkijoiden mukaan aloitteleva tutkija voi kokea yleistettävyyskysy-
myksen enemmän tai vähemmän ongelmallisena, tutkimusotteesta riippuen. 
Suomalaisen menetelmätutkijan Alasuutarin mukaan yleistämisestä tutki-
muksen luotettavuuskysymyksenä ei pidä tehdä ongelmaa, jos sitä ei todelli-
suudessa ole:  

Eri menetelmien hyviä ja huonoja puolia koskevan standardinäkemyksen mukaan 
kvantitatiivisten menetelmien avulla saadaan pinnallista mutta luotettavaa ja kva-
litatiivisten menetelmien avulla taas syvällistä mutta huonosti yleistettävää tietoa. 
Jatkoksi tähän viisauteen kuuluu sanoa, että parhaaseen tulokseen päästään so-
veltamalla molempia menetelmiä, hyödyntämällä niiden parhaita puolia. Niinpä 
kvalitatiivisia menetelmiä pidetään hyödyllisinä esitutkimuksen teossa. Esimerkik-
si kenttätyön menetelmillä perehdytään syvällisesti, ruohonjuuritasolla, johonkin 
tematiikkaan tai aiheeseen. Tutkimuksen avulla muodostetaan hypoteeseja, joita 
sitten todennetaan varsinaisessa tilastollisilla menetelmillä tehtävässä tutkimuk-
sessa, niin että saadaan yleistettäviä tuloksia (mts. 203). 

 
Alasuutarin mukaan esimerkiksi nyky-yhteiskuntia tutkivassa sosiologiassa 
kvalitatiivisia menetelmiä on tunnuttu aina tarvittavan tilanteissa, joissa sur-
vey-tutkimusten totutut luokitukset ja kategoriat eivät päde dynaamisten 
yhteiskunnallisten muutosten vuoksi. Hän viittaa mm. 1980-luvun lähiötut-
kimuksiin, joissa ”vanhat luokitukset ja kategoriat eivät tavoittaneet elämän-
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tavan muutokseen liittyviä ongelmia”. Haluttiin saada tietoa ”miten ihmiset 
todella elävät” tilastotiedon sijaan, joten kvalitatiivinen tutkimusote tarjosi 
tähän mahdollisuuden. Alasuutari pitää tärkeänä, että ”tulokset kertovat 
muustakin kuin tutkimusaineistosta” ja hänen mukaan ”yleistettävyys ei aina 
ole ongelma” (2004–05). Hänen mukaan yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
”kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ottamaan kohteeksi ilmiö, jonka 
suhteen ei ole ongelmia. Siten olennaiseksi tulee tutkimuksen pyrkimys selit-
tää ilmiö, tehdä se ymmärrettäväksi. Sen olemassaolon paljastaminen tai 
todistaminen ei ole tarpeen” (mts. 209). Tämän arvioivan tapaustutkimuksen 
pyrkimyksenä on ollut juuri tässä mielessä ”selittää” kirjoittamalla auki tilas-
tollista tulosta, jotta tutkimus lisäisi tieteellistä tietoa siitä, miten opiskelijat 
”todella” kokevat opetussuunnitelman yhteensopivuuden opettajuuden kas-
vun kannalta ja jotta tietoa voidaan hyödyntää yliopiston strategian tarkoit-
tamalla tavalla opiskelu- ja oppimisympäristön laadullisessa kehittämisessä 
ennakoiden yhteiskunnallisia muutoksia ja vastaamalla niihin.  

Tämä tutkimus on luonteeltaan monitieteinen, ja tutkittavana olevaa aka-
teemista opetussuunnitelmaa on tarkasteltu myös kulttuurisista lähtökohdista. 
Alasuutari (1994) toteaa, että kulttuurintutkimus hakeutuu mielellään tutki-
maan ilmiöitä, jotka ovat yleisesti tiedossa, mutta huonosti tiedostettuja. ”Jos 
tutkija askartelee keskimääräisyyksien ja vain tilastollisesti havaittavien käyt-
täytymistaipumusten parissa, hän katsoo kohdettaan aivan liian läheltä. Hän 
ei näe metsää puilta. Kulttuuritutkimus tutkii suuria linjoja tai yleisesti huo-
nosti tiedostettuja asioita”. (mts. 2006–2007.) Hän arvioi, että jos esitetyn 
kuvauksen perusteella kaikki tutkimuksen lukijat tunnistavat ilmiön, yleistet-
tävyys ei ole ongelma. Kiinnostavaa on vain se, miten pätevältä ilmiölle 
annettu selitys vaikuttaa. (2006–2007.) Tämänkin tutkimuksen pätevyyden ja 
yleistettävyyden arvioivat viime kädessä lukijat. Alasuutari havainnollistaa 
asiaa amerikkalaisen sosiologin Fred Robertsin (1982) tutkimuksella, jossa 
tutkittiin hämäläisen kylän toimintakulttuuria. Tutkija pystyi problematisoi-
maan tutkimuksen kohteeksi asioita, jotka suomalaisille ovat itsestään selviä, 
siis ”tiedossa, mutta huonosti tiedostettuja”. Yksi havainto koski kahvinjuon-
nin keskeisyyttä suomalaisessa yhteisöelämässä. Vaikka suomalaiset ovat 
kansainvälisesti kulutustilastojen huipulla, ja kyläilijä ei juuri voi isäntäväkeä 
loukkaamatta kieltäytyä kahvista, asiaa ei ole sanottavammin tutkittu. Suo-
malaiselle asia on liian lähellä, kun taas antropologina kahvinjuonti edustaa 
Robertsille keskeistä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa rituaalia, toteaa 
Alasuutari. (mts. 207.) Analogisesti voidaan kysyä, onko samoista syistä 
akateeminen opetussuunnitelma ”liian lähellä” ja ”itsestäänselvyys”, joten 
sitäkään ”ei ole sanottavammin tutkittu”? Karjalainen ja tutkijakollegansa 
(2004) viittaavat tähän tutkimuksessaan.  
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Kuten aiemmin mainittiin, Alasuutarin (1994) mukaan ”yleistäminen ei 
ole aina ongelma” (mts. 2006). Hänen mukaan 

suomalainen kahvirituaali on hyvä esimerkki tutkimuksesta, jossa yleistettävyys ei 
näytä olevan ongelma. Tutkimus pyrkii antamaan selityksen ilmiölle, jonka ole-
massaolon paljastaminen tai empiirinen todistaminen ei ole suomalaisille tar-
peen. Siihen riittää seikkaperäinen kuvaus Robertsin kylässä kohtaamasta kahvi-
rituaalista, elävöitettynä muutamalla suoralla lainauksella yksittäisistä tilanteista. 
Sen pohjalta suomalainen lukija palauttaa mieleensä muistikuvia vastaavista, 
omakohtaisesti koetuista tilanteista ja myöntää, että rituaali on olemassa. Ilmiölle 
annetun selityksen yleistettävyyttä voi kukin punnita mielessään vertaamalla sitä 
omiin kokemuksiin (mts. 208). 
 

Tässä akateemista opetussuunnitelmaa käsittelevässä integroidussa tapaustut-
kimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä on pyritty sekä selittämään tilastollisesti 
sekä ”selittämään” laadullisesti. Ilmiötä on kuvattu ja kuvailtu ”seikkaperäi-
sesti” ja ”elävöitetty” suorin lainauksin. Lukijan tehtäväksi jää ”punnita ilmi-
ölle annetun selityksen yleistettävyys” – ja sen myötä tutkimuksen luotetta-
vuuden elementit laajemminkin – lukemansa pohjalta ja esittää kritiikkinsä.  

 
7.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimukset 
Miten tätä tutkimusta voidaan hyödyntää? Tutkimus on tuottanut nyt käsissä 
olevan tutkimusraportin. Soveltavana tutkimuksena tämä akateemista opetus-
suunnitelmaa koskeva tutkimus tarjoaa yhden moniulotteisen välineen tieteel-
liseen diskurssiin. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tiedon lisääminen tutkit-
tavalta alueelta niin, että siitä olisi hyötyä niin opettajankoulutuslaitokselle 
kuin muullekin tiedeyhteisölle, samoin tutkijalle. Tämä raportti hoitanee 
osaltaan alustuksen virkaa jossakin muodossaan tai joiltakin osiltaan esimer-
kiksi yliopistopedagogisilla keskustelufoorumeilla, joita Karjalainen (2007) 
akateemisen opetussuunnitelman tutkijana perään kuuluttaa: 

Opetussuunnitelman rakenteiden ja sisällön kehittäminen vaatii koko opetushenki-
lökunnan yhteistä ymmärrystä ja päätöstä kehittämisen tarpeesta ja suunnasta. 
Monitieteisen koulutuksen rakentaminen on erityisen haastavaa kunkin tieteen-
alan tärkeyden korostamisen takia. Mikäli tieteenalat tai oppiaineet halutaan in-
tegroida syvemmin toisiinsa esimerkiksi ongelmalähtöisen oppimisen näkökulman 
korostamiseksi, on opettajienyhteistyö kehittämisvaiheessa oleellisen tärkeää. 
Opettajille on tarjottava toimiva työskentelytapa ja keskustelufoorumi, jotta yhtei-
nen näkemys saadaan muodostettua ja kaikki siihen sitoutettua. (Karjalainen ym. 
2007, 218) 
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Tämän tutkimuksen laadullinen analyysi on tuottanut lisäksi runsaan analy-
soidun aineiston, jota voitiin hyödyntää tutkimuksessa minimaalisesti. Niinpä 
aineisto tarjoaa edelleen relevanttia tietoa ja laajan tutkimuskentän tutkia 
aineenopettajankoulutuksen relevanssi- ja kvaliteettiulottuvuuksia. Vaikka 
tutkimus on kohdentunut aineenopettajankoulutuksen alueelle, tutkimusta 
voidaan hyödyntää muussakin opettajankoulutuksessa.  

Tutkimusprosessi on synnyttänyt myös jatkotutkimusajatuksia. Tiedeyh-
teisötasolla akateemisen opetussuunnitelman kehittämistä koskeva monitie-
teinen hanke eri opettajakoulutusten kesken puoltaisi paikkaansa; opetus-
suunnitelma on keskeisin pedagogisen ja didaktisen toiminnan ohjausinstru-
mentti, joka vaikuttaa opetus- ja oppimisympäristönä kaikkeen toimintaan. 
Tutkimusprosessi on synnyttänyt jatkotutkimusajatuksia myös tutkijatasolla. 
Tutkijan yksi tieteellinen intressi liittyy metodologiaan, sen käyttöön ja tul-
kintaan. Tähän on vaikuttanut integroidun otteen vaativuus ja vastuu, mutta 
toisaalta tilanteen sanelema vapaus tiedevastuullisesti soveltaa. Toinen intres-
si liittyy ajatukseen hahmotella edelleen ”systeemisen koulutusinnovaation 
yhteensopivuuden määrittämisen teoriaa” (ks. alaluvut 4.4.4, kuvio 13 ja 
4.4.4., kuvio 16). Yksi merkittävä havainto, jonka tämä usean vuoden tutki-
musprosessi myös tuotti, on, että innovaatiotutkimus ei yllä vielä koulutuksen 
alueen tutkimuskentälle Suomessa – käsitystä vahvisti osallistuminen kevään 
2011 innovaatiotutkimuksen päiville Helsingin yliopistossa. Sopinee kysyä 
julkisesti − miksi? 
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Liitteet 
 

Liite 1: Aineenopettajakoulutuksen arvioiminen, syksy 2006 ja kevät 
2007 

 
Aineenopettajakoulutuksen arvioiminen, syksy 2006 
 
Taustatietoja 
 

Olen □ nainen □ mies Ikäni: __________vuotta 
 

Olen 1) □ erillinen opiskelija 
  2) tutkinto-opiskelija, ja tullut opettajan pedagogisiin opintoihin 

   □ suoravalinnan kautta 

   □ ei-suoravalinnan kautta vaan pääaineopintojen aloittamisen jälkeen 
 
Opettajan pedagogisten opintojen aloitusvuosi Soveltavan kasvatustieteen laitoksella 
(SOKLA), entisellä opettajankoulutuslaitoksella (OKL) __________ 
 
Ennen syksyä 2006 suoritetut kasvatustieteelliset opinnot/pedagogiset opinnot (esim. 
avoin yliopisto, kesäyliopisto) 
 
  
 
  
 
 
Ensimmäinen opetettava aineeni on   
 
  
 
Toinen opetettava aineeni on    
 
  
 
Aikaisemmin suoritetut tutkinnot:     
 
  
 
 
Opettajakokemus (muu kuin harjoittelu): yhteensä noin __________ kuukautta 
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ARVIOI SEURAAVIA KURSSEJA VAIN, JOS OSALLISTUIT NIILLE SYK-
SYLLÄ 2006. 

 
Ainedidaktiikka 1, syksy 2006 
 
 
Missä määrin kurssi kokonaisuutena vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja tavoittei-
ta? 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Miten syvällisesti kurssilla käsiteltiin asioita? 
 

erittäin pinnallisesti □ □ □ □ □ erittäin syvällisesti 
 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• yleisdidaktiikka 1 1 □ □ □ □ □ 5 
• ainedidaktiikan luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 
• kouluun tutustumisen jakso 1 □ □ □ □ □ 5 

  
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita kurssin kehittämi-
seksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä asioista olivat 
tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Ainedidaktiikka 2, syksy 2006 
 
Missä määrin kurssi kokonaisuutena vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Miten syvällisesti kurssilla käsiteltiin asioita? 
 

erittäin pinnallisesti □ □ □ □ □ erittäin syvällisesti 

 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• ainedidaktiikan luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esimerkein. Esitä myös ideoita 
kurssin kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyis-
tä asioista olivat tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Ainedidaktiikka 4, osa 1; syksy 2006 
 
Missä määrin kurssin osa 1 kokonaisuutena vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja 
tavoitteita? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Miten syvällisesti kurssilla käsiteltiin asioita? 
 

erittäin pinnallisesti □ □ □ □ □ erittäin syvällisesti 
 
Olen saanut riittävästi ohjausta tutkielman suunnitelman tekemiseen. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Aion tehdä: □ pedagogisen tuotteen □ tutkielman 
 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• tutkimusmenetelmäluennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita tutkimusmene-
telmäkurssin kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Miten 
opettajatutkielman suunnitelman tekeminen mielestäsi onnistui?) 
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Erityispedagogiikka, syksy 2006 
 
Missä määrin kurssi kokonaisuutena vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja tavoittei-
ta? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Miten syvällisesti kurssilla käsiteltiin asioita? 
 

erittäin pinnallisesti □ □ □ □ □ erittäin syvällisesti 
 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• erityispedagogiikan luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita kurssin kehittämi-
seksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä asioista olivat 
tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Kehitys- ja oppimispsykologia, syksy 2006 
 

Missä määrin kurssi kokonaisuutena vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja tavoittei-
ta? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Miten syvällisesti kurssilla käsiteltiin asioita? 
 

erittäin pinnallisesti □ □ □ □ □ erittäin syvällisesti 
 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita kurssin kehittämi-
seksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä asioista olivat 
tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Perusharjoittelu, syksy 2006 
 

Missä määrin harjoittelu vastasi opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

 
Portfolio on toimiva reflektion ja itsearvioinnin väline harjoittelun aikana. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Arvioi saamaasi ohjausta oman opettajuutesi kehittymisen kannalta. 
 
Määrä: 

ohjausta oli liian vähän □ □ □ □ □ ohjausta oli liian paljon 
 
Laatu: 

ohjaus ei tukenut harjoittelua □ □ □ □ □ ohjaus tuki harjoittelua 
 
Arvioi perusharjoittelua kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kannalta.
  

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 
 
 

Suoritin perusharjoittelun normaalikoulussa □ kenttäkoulussa/-oppilaitoksessa □ 
 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita perusharjoittelun 
kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitä mieltä olet toteutus-
tavoista: ryhmänohjaukset, koulu yhteisönä, seuratut tunnit, pidetyt tunnit, palaute 
yms.) 
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Portfolio, syksy 2006 
 

Missä määrin toteutus vastasi opetussuunnitelmassa portfoliotyölle asetettuja tavoit-
teita? 
 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 
 
Olen saanut riittävästi ohjausta ja tukea portfolioni tekemiseen. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Arvioi portfoliotyöskentelyä kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kannal-
ta. 
 

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 
 

Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita portfoliotyösken-
telyn kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä 
asioista olivat tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Arvioi opettajan pedagogisia opintoja syksyn 2006 osalta kokonaisuutena 
 
Kuinka paljon suorittamissasi opinnoissa on sisällöllisiä päällekkäisyyksiä? 
 

erittäin vähän □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Kasvatustieteellinen tutkimus luo pohjaa opettajaopinnoille. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Tutkimusperustainen koulutus on tärkeää opettajaksi kehittymisen kannalta. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Arvioi syksyn opettajan pedagogisia opintoja kokonaisuutena oman opettajuutesi 
kehittymisen kannalta. 
 

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 
 
Missä määrin opinnot ovat tukeneet vuorovaikutustaitojesi kehittymistä? 
 

erittäin vähän □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Arvioi opetusta Soveltavan kasvatustieteen laitoksella yleisesti: 
Opetuksen asiantuntevuus: 

erittäin vähäinen □ □ □ □ □ erittäin suuri 

Opetuksen kiinnostavuus: 
erittäin vähäinen □ □ □ □ □ erittäin suuri 

 
Arvioi opinnoista saamiasi valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ope-
tuksessa 
 

erittäin heikot □ □ □ □ □ erittäin hyvät 
 

Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita opintojen kehit-
tämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Miten muuttaisit?) 
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Seuraavana on joukko pedagogisiin opintoihin liittyviä käytänteitä ja toiminta-
tapoja. Arvioi kutakin erikseen opinnoille opetussuunnitelmassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
 
A. Arvioi, miten työskentelytavat tukivat opetussuunnitelmassa asetettujen tavoittei-
den saavuttamista. 
Luennot 

erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

Pienryhmissä käydyt keskustelut 
erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

Kirjallisettehtävätjaraportit 
erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

Kirjallisuuteentutustuminen 
erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

Portfoliotyöskentely 
erittäin huonosti □ □ □ □ □ erittäin hyvin 

 
B. Kurssien suorittaminen on perustunut alla oleviin työtapoihin. Arvioi näiden työta-
pojen painotusta(merkityksellisyyttä?) suorittamiesi kurssien osalta. 
Läsnäolo opetuksessa 

liian paljon □ □ □ □ □ liian vähän 

Itsenäinen työskentely 
liian paljon □ □ □ □ □ liian vähän 

Tenttiin valmistautuminen 
liian paljon □ □ □ □ □ liian vähän 

Esseet/kirjalliset työt 
liian paljon □ □ □ □ □ liian vähän 

Kirjallisuuteen perehtyminen 
liian paljon □ □ □ □ □ liian vähän 

 
Täsmennä vastaustasi vapaamuotoisin kommentein. Miten muuttaisit painotuksia työtapojen 
välillä? 
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C. Arvioi opintojen etenemistahtia 
Sisällöllisesti 

liian nopea □ □ □ □ □ liian hidas 

Aikataulullisesti 
liian nopea □ □ □ □ □ liian hidas 

 
D. Arvioi opinnoista tiedottamista 
Kursseihin liittyvät käytännön järjestelyt 

erittäin huono □ □ □ □ □ erittäin hyvä 

opinto-ohjelma kokonaisuudessaan (tavoitteet ja sisällöt) 
erittäin huono □ □ □ □ □ erittäin hyvä 

 
Mitä mieltä olit tiedottamisesta opettajan pedagogisissa opinnoissa? Kommentoi ja 
esitä ideoita tiedotuksen kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? 
Miten?) 
 
  
 
  
 
  
 
E. Arvioi oppimateriaalien saatavuutta 
 

erittäin huono □ □ □ □ □ erittäin hyvä 
 

F. Arvioi työpanostasi suhteessa suorittamaasi opintopistemäärään (opintojen kuor-
mittavuus) 

liian pieni □ □ □ □ □ liian suuri 
 

G. Arvioi omaa panostustasi pedagogisiin opintoihin 
erittäin vähäistä □ □ □ □ □ erittäin paljon 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esimerkein sekä esitä ideoita 
käytänteiden kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Miten 
kehittäisit?) 
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Aineenopettajakoulutuksen arvioiminen, kevät 2007 
 
Taustatietoja 
 
Olen □ nainen □ mies   Ikäni: __________vuotta 
 
Olen 1) □ erillinen opiskelija 
 2) □ tutkinto-opiskelija, ja olen tullut opettajan pedagogisiin opintoihin 

suoravalinnan kautta □ ei-suoravalinnan kautta vaan pääaineopintojen 
aloittamisen jälkeen 

 
Ensimmäinen opetettava aineeni on ___________________ 
 
Toinen opetettava aineeni on ________________________  
 
Haluan työskennellä tulevaisuudessa ensisijaisesti opettajana. 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Arvioi seuraavia kursseja vain, jos osallistuit niille keväällä 2007. 
 
Ainedidaktiikka 3 (kevät 2007) 
 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) - 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta:  
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
•  ainedidaktiikan luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita kurssin kehittämi-
seksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä asioista olivat 
tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Ainedidaktiikka 4, osa 2 (kevät 2007) 
 
Olen saanut riittävästi ohjausta tutkielman tekemiseen. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 

 
Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta:  
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
• seminaari-istunnot. 1 □ □ □ □ □ 5 
• kurssin yhteydessä käsitelty /suoritettu kirjallisuus 1 □ □ □ □ □ 5 
• kirjallinen työ 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita seminaarityösken-
telyn kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Miten opettajatut-
kielman tekeminen mielestäsi onnistui?) 
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Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (kevät 2007) 
 

Arvioi asteikolla 1 (merkitys pieni) – 5 (merkitys suuri) oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta: 
 

• kurssi kokonaisuutena 1 □ □ □ □ □ 5 
•  kurssin luennot 1 □ □ □ □ □ 5 
• pienryhmät 1 □ □ □ □ □ 5 

 
osallistuin verkkokurssille kyllä □ ei □ 
 

• kurssin yhteydessä käsitelty kirjallisuus / verkkomateriaali 1 □ □ □ □ □ 5 
• kirjalliset työt 1 □ □ □ □ □ 5 
• korvaava tehtävä 1 □ □ □ □ □ 5 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita kurssin kehittämi-
seksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä asioista olivat 
tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Soveltava harjoittelu (kevät 2007) 
 

Arvioi saamaasi ohjausta oman opettajuutesi kehittymisen kannalta. 
 
Määrä: 

ohjausta oli liian vähän □ □ □ □ □ ohjausta oli liian paljon 
 
Laatu: 

ohjaus ei tukenut harjoittelua □ □ □ □ □ ohjaus tuki harjoittelua 
 
Missä määrin soveltava harjoittelu erosi syksyllä suoritetusta perusharjoittelusta? 
 

ei lainkaan □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Arvioi soveltavaa harjoittelua kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kan-
nalta 
 

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 
 
Suoritin soveltavan harjoittelun: 
kenttäkoulussa □ normaalikoulussa □ yrityksessä tai yhteisössä □ 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita soveltavan har-
joittelun kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Entä toteutusta-
vat: ryhmänohjaukset, koulu yhteisönä, seuratut tunnit, pidetyt tunnit, palaute yms.)  
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Syventävä harjoittelu (kevät 2007) 
 

Arvioi saamaasi ohjausta oman opettajuutesi kehittymisen kannalta. 
 
Määrä: 

ohjausta oli liian vähän □ □ □ □ □ ohjausta oli liian paljon 
 

Laatu: 
ohjaus ei tukenut harjoittelua □ □ □ □ □ ohjaus tuki harjoittelua 

 
Vertaile eri harjoittelujen tavoitteiden toteutumista:  
 
Missä määrin syventävä harjoittelu erosi 
 
perusharjoittelusta …   

ei lainkaan □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
soveltavasta harjoittelusta 

ei lainkaan □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Arvioi syventävää harjoittelua kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kan-
nalta 
 

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 

 
Suoritin syventävän harjoittelun normaalikoulussa □ kenttäkoulussa □ 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita syventävän har-
joittelun kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Entä toteutusta-
vat: ryhmänohjaukset, koulu yhteisönä, seuratut tunnit, pidetyt tunnit, palaute yms.) 
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Portfolio (kevät 2007) 
 
Olen saanut riittävästi ohjausta ja tukea portfolioni tekemiseen. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Portfolio on toimiva reflektion ja itsearvioinnin väline harjoittelun aikana. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
Arvioi portfoliotyöskentelyä kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymisen kannal-
ta 
 

(merkitys pieni) 1 □ □ □ □ □ 5 (merkitys suuri) 
 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita portfoliotyösken-
telyn kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Mitkä käsitellyistä 
asioista olivat tärkeitä? Mitkä eivät?) 
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Arvioi opettajan pedagogisia opintoja kevään 2007 osalta kokonaisuutena 
 
Kuinka paljon suorittamissasi opinnoissa on sisällöllisiä päällekkäisyyksiä? 
 

erittäin vähän □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Arvioi opettajan pedagogisia opintoja kokonaisuutena oman opettajuutesi kehittymi-
sen kannalta asteikolla 
 

merkitys pieni □ □ □ □ □ merkitys suuri 
 
Missä määrin opinnot ovat tukeneet vuorovaikutustaitojesi kehittymistä? 
 

erittäin vähän □ □ □ □ □ erittäin paljon 
 
Arvioi opetusta Soveltavan kasvatustieteen laitoksella yleisesti: 
Opetuksen asiantuntevuus: 

erittäin vähäinen □ □ □ □ □ erittäin suuri 

Opetuksen kiinnostavuus: 
erittäin vähäinen □ □ □ □ □ erittäin suuri 

 
Kasvatustiede on tärkeää ja kiinnostavaa. 
 

täysin eri mieltä □ □ □ □ □ täysin samaa mieltä 
 
 
Arvioi pedagogisiin opintoihin liittyviä käytänteitä ja toimintatapoja. 
 
A. Arvioi opintojen etenemistahtia 
Sisällöllisesti: 

liian nopea □ □ □ □ □ liian hidas 

Aikataulullisesti: 
liian nopea □ □ □ □ □ liian hidas 

 
B. Arvioi opinnoista tiedottamista 
 
Kursseihin liittyvät käytännön järjestelyt 
 

erittäin huonot □ □ □ □ □ erittäin hyvät 
 

Opinto-ohjelma kokonaisuudessaan (tavoitteet ja sisällöt) 
 

erittäin huono □ □ □ □ □ erittäin hyvä 
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C. Arvioi oppimateriaalien saatavuutta 
 

erittäin huono □ □ □ □ □ erittäin hyvä 
 
D. Arvioi opinnoista saamiasi valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opetuksessa 
 

erittäin heikot □ □ □ □ □ erittäin hyvät 
 

 E. Arvioi työpanostasi suhteessa suorittamaasi opintopistemäärään (opintojen kuormittavuus) 

 
liian pieni □ □ □ □ □ liian suuri 

 
Täsmennä vastauksiasi vapaamuotoisin kommentein ja esitä ideoita käytänteiden 
kehittämiseksi. (Mitä säilyttäisit ennallaan? Mitä muuttaisit? Miten kehittäisit?) 
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Liite 2: Hermeneuttinen yksikkö (HU): AO 2005-08 analyysi 
  
 
HU: AO 2005-08 analyysi 
File: [C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\AO 2005-08 
analyysi.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21.10.09 17:42:22 
  
 
P 1: AD1 hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\AD1 hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 2: AD2 hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\AD2 hum s 2005.txt] 
text/plain 
 
P 3: AD4 osa1 hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\AD4 osa1 hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 4: Erped hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\Erped hum s 2005.txt] 
text/plain 
 
P 5: kaytanteet hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\kaytanteet hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 6: kehpsyk hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\kehpsyk hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 7: opetusm hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\opetusm hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 8: perush hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\perush hum s 
2005.txt] text/plain 
 
P 9: portf hum s 2005.txt [G:\aopal hum s 2005 tekstitiedostot\portf hum s 2005.txt] 
text/plain 
 
P10: AD1 luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\AD1 luonn s 2005.txt] 
text/plain 
 
P11: AD2 luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\AD2 luonn s 2005.txt] 
text/plain 
 
P12: AD4 osa 1 luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\AD4 osa 1 luonn 
s 2005.txt] text/plain 
 
P13: Erped luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\Erped luonn s 
2005.txt] text/plain 
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P14: kaytanteet luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\kaytanteet 
luonn s 2005.txt] text/plain 
 
P15: kehpsyka luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\kehpsyka luonn s 
2005.txt] text/plain 
 
P16: opetusm luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\opetusm luonn s 
2005.txt] text/plain 
 
P17: perush luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\perush luonn s 
2005.txt] text/plain 
 
P18: portf luonn s 2005.txt [G:\aopal luonn s 2005 tekstitiedostot\portf luonn s 
2005.txt] text/plain 
 
P19: AD3 hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\AD3 hum k 2006.txt] 
text/plain 
 
P20: AD4 osa 2 hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\AD4 osa 2 hum k 
2006.txt] text/plain 
 
P21: Kasvfil hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\Kasvfil hum k 
2006.txt] text/plain 
 
P22: kaytanteet hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\kaytanteet hum k 
2006.txt] text/plain 
 
P23: portf hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\portf hum k 2006.txt] 
text/plain 
 
P24: Sovharj hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\Sovharj hum k 
2006.txt] text/plain 
 
P25: syvharj hum k 2006.txt [G:\aopal hum k 2006 tekstitiedostot\syvharj hum k 
2006.txt] text/plain 
 
P26: AD3 luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\AD3 luonn k 2006.txt] 
text/plain 
 
P27: AD4 osa 2 luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\AD4 osa 2 
luonn k 2006.txt] text/plain 
 
P28: Kasvfil luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\Kasvfil luonn k 
2006.txt] text/plain 
 
P29: kaytanteet luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\kaytanteet 
luonn k 2006.txt] text/plain 
 
P30: portf luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\portf luonn k 
2006.txt] text/plain 
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P31: Sovharj luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\Sovharj luonn k 
2006.txt] text/plain 
 
P32: syvharj luonn k 2006.txt [G:\aopal luonn k 2006 tekstitiedostot\syvharj luonn k 
2006.txt] text/plain 
 
P33: AD1 hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\AD1 hum s 2006.txt] 
text/plain 
 
P34: AD2 hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\AD2 hum s 2006.txt] 
text/plain 
 
P35: AD4 osa 1 hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\AD4 osa 1 hum s 
2006.txt] text/plain 
 
P36: Erped hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\Erped hum s 2006.txt] 
text/plain 
 
P37: kaytanteet.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\kaytanteet.txt] text/plain 
 
P38: kehpsyk hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\kehpsyk hum s 
2006.txt] text/plain 
 
P39: opetusm hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\opetusm hum s 
2006.txt] text/plain 
 
P40: perush hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\perush hum s 
2006.txt] text/plain 
 
P41: portf hum s 2006.txt [G:\aopal hum s 2006 tekstitedosto\portf hum s 2006.txt] 
text/plain 
 
P42: AD1 luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\AD1 luonn s 2006.txt] 
text/plain 
 
P43: AD2 luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\AD2 luonn s 2006.txt] 
text/plain 
 
P44: AD4 osa 1 luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\AD4 osa 1 luonn 
s 2006.txt] text/plain 
 
P45: Erped luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\Erped luonn s 
2006.txt] text/plain 
 
P46: kaytanteet luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\kaytanteet luonn 
s 2006.txt] text/plain 
 
P47: kehpsyk luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\kehpsyk luonn s 
2006.txt] text/plain 
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P48: opetusm luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\opetusm luonn s 
2006.txt] text/plain 
 
P49: perush luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\perush luonn s 
2006.txt] text/plain 
 
P50: portf luonn s 2006.txt [G:\aopal luonn s 2006 tekstitiedosot\portf luonn s 2006.txt] 
text/plain 
 
P51: AD3 hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\AD3 hum k 2007.txt] 
text/plain 
 
P52: AD4 osa 2 hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\AD4 osa 2 hum k 
2007.txt] text/plain 
 
P53: Kasvfil hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\Kasvfil hum k 
2007.txt] text/plain 
 
P54: kaytanteet hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\kaytanteet hum k 
2007.txt] text/plain 
 
P55: portf hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\portf hum k 2007.txt] 
text/plain 
 
P56: Sovharj hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\Sovharj hum k 
2007.txt] text/plain 
 
P57: syvharj hum k 2007.txt [G:\aopal hum k 2007 tekstitiedostot\syvharj hum k 
2007.txt] text/plain 
 
P58: AD3 luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\AD3 luonn k 2007.txt] text/plain 
 
P59: AD4 osa 2 luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\AD4 osa 2 luonn k 2007.txt] 
text/plain 
 
P60: kasvfil luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\kasvfil luonn k 2007.txt] text/plain 
 
P61: kaytanteet luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\kaytanteet luonn k 2007.txt] 
text/plain 
 
P62: portf luonn K 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\portf luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P63: sovharj luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\sovharj luonn k 2007.txt] 
text/plain 
 
P64: syvharj luonn k 2007.txt [G:\aopal luonn k 2007\syvharj luonn k 2007.txt] 
text/plain 
 
P65: AD1 hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUSMEN\AD1 
hum s 2007.txt] text/plain 
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P66: AD2 hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUSMEN\AD2 
hum s 2007.txt] text/plain 
 
P67: AD4 osa 1 hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\AD4 osa 1 hum s 2007.txt] text/plain 
 
P68: erped hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\erped hum s 2007.txt] text/plain 
 
P69: kasvpsyk hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\kasvpsyk hum s 2007.txt] text/plain 
 
P70: kaytanteet hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\kaytanteet hum s 2007.txt] text/plain 
 
P71: perush hum s 2007.txt [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\perush hum s 2007.txt] text/plain 
 
P72: portf hum s 2007.txt~ [G:\aopal hum s 2007 tekstiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\portf hum s 2007.txt] text/plain 
 
P73: AD1 luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\AD1 luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P74: AD2 luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\AD2 luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P75: AD4 osa 1 luonn s 2001.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPE-
TUSMEN\AD4 osa 1 luonn s 2001.txt] text/plain 
 
P76: Erped luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\Erped luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P77: kaytanteet luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPE-
TUSMEN\kaytanteet luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P78: kehpsyk luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\kehpsyk luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P79: kehpsyk luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\kehpsyk luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P80: perush luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\perush luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P81: portf luonn s 2007.txt [G:\aopal luonn s 2007 tekstitiedostot MISSÄ OPETUS-
MEN\portf luonn s 2007.txt] text/plain 
 
P82: AD3 k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\AD3 k 2008 hum.txt] 
text/plain 
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P83: AD4 k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\AD4 k 2008 hum.txt] 
text/plain 
 
P84: kasvfil k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\kasvfil k 2008 
hum.txt] text/plain 
 
P85: käytänteet k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\käytänteet k 2008 
hum.txt] text/plain 
 
P86: Portf k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\Portf k 2008 hum.txt] 
text/plain 
 
P87: sovharj k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\sovharj k 2008 
hum.txt] text/plain 
 
P88: syvharj k 2008 hum.txt [G:\aopal hum k 2008 tekstitiedostot\syvharj k 2008 
hum.txt] text/plain 
 
P89: AD3 k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\AD3 k 2008 luonn.txt] 
text/plain 
 
P90: AD4 k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\AD4 k 2008 luonn.txt] 
text/plain 
 
P91: kasvfil k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\kasvfil k 2008 
luonn.txt] text/plain 
 
P92: käytänteet k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\käytänteet k 
2008 luonn.txt] text/plain 
 
P93: sovharj k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\sovharj k 2008 
luonn.txt] text/plain 
 
P94: syvharj k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\syvharj k 2008 
luonn.txt] text/plain 
 
P95: portf k 2008 luonn.txt [G:\aopal luonn k 2008 tekstitiedostot\portf k 2008 
luonn.txt] text/plain 
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Liite 3: Laadullinen analyysi, koodilista 
Code-Filter: All 
  
HU: AO 2005-08 analyysi 
File:  [C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\AO 2005-08 
analyysi.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21.10.09 18:05:43 
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harj men K 
harj men K - 
harj men keh 
harj men M 
harj men M - 
harj men N 
harj men N - 
harj merk id 
harj merk id - 
harj merk keh 
harj merk prof 
harj merk prof 
- 
harj ohj K 
harj ohj K - 
harj ohj keh K 
harj ohj keh N 
harj ohj M 
harj ohj M - 
harj ohj N 
harj ohj N - 
harj ohj pf 
harj ohj pf - 
harj ohj pf 
keh 
harj ohj S 
harj ohj S - 
harj ohj S keh 
harj org K 
harj org K - 
harj org keh 
harj org M 
harj org M - 
harj org N 
harj org N - 
harj org S 
harj org S - 
harj org S keh 
harj rak 
harj rak - 
harj rak keh 
harj sis K 
harj sis K - 
harj sis keh K 
harj sis keh N 
harj sis M 
harj sis M - 
harj sis N 
 
 

harj sis N - 
harj tav id 
harj tav id - 
harj tav keh 
harj tav prof 
harj tav prof - 
harj tutk K 
harj tutk K - 
harj tutk keh 
harj tutk M 
harj tutk M - 
harj tutk N 
harj tutk N- 
ohj sos taidot 
ohj sos taidot 
- 
ohj sos taidot 
keh 
op men H 
op men H - 
op men keh 
op men S 
op men S - 
op merk id 
op merk id - 
op merk keh 
op merk prof 
op merk prof - 
op ohj 
op ohj - 
op ohj keh 
op org 
op org keh 
op orient 
op orient - 
op orient keh 
op rak 
op rak - 
op rak keh 
op sis H 
op sis keh S 
op sis S 
op sis S - 
op tav id 
op tav id - 
op tav keh 
op tav prof 
op tav prof – 
 
 

op tutk 
op tutk - 
op tutk keh 
ref keh men K 
ref men K 
ref men K - 
ref men keh 
ref men keh N 
ref men keh S 
ref men N 
ref men N - 
ref men S 
ref men S - 
ref merk id 
ref merk id - 
ref merk keh 
ref merk prof 
ref merk prof 
- 
ref ohj K 
ref ohj K - 
ref ohj keh K 
ref ohj keh N 
ref ohj keh S 
ref ohj N 
ref ohj N - 
ref ohj S 
ref ohj S - 
ref org K 
ref org K - 
ref org keh K 
ref org keh N 
ref org keh S 
ref org N 
ref org N - 
ref org S 
ref org S - 
ref rak 
ref rak - 
ref rak keh 
ref sis K 
ref sis K - 
ref sis keh 
ref sis N 
ref sis N - 
ref sis S 
ref sis S - 
ref tav 
 
 

ref tav - 
ref tav keh 
ref tutk K 
ref tutk K - 
ref tutk keh 
ref tutk N 
ref tutk N - 
ref tutk S 
ref tutk S - 
tutk merk 
prof- 
tutk merk id 
tutk merk id - 
tutk merk prof 
tutk ohj 
tutk ohj - 
tutk ohj keh 
tutk op men 
tutk op men - 
tutk op men 
keh 
tutk op org 
tutk op org - 
tutk op org 
keh 
tutk op rak 
tutk op rak - 
tutk op rak 
keh 
tutk op sis 
tutk op sis - 
utk op sis keh 
tutk op tav 
tutk op tav - 
tutk op tav 
keh 
TVT H 
TVT H - 
TVT H keh 
TVT merk prof 
TVT merk prof 
- 
TVT merk prof 
keh 
TVT S 
TVT S - 
TVT S keh 
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Liite 4: Laadullinen analyysi, koodihierarkia 
Codes hierarchy 
Code-Filter: All 
______________________________________________________________________ 
HU: AO 2005-08 analyysi 
File:  [C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\AO 2005-08 
analyysi.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21.10.09 18:11:52 
______________________________________________________________________ 
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harj men K <is> Root 
 

harj men K - <is> 
Root 
 
harj men keh <is> 
Root 
 
harj men M <is> Root 
 
harj men M - <is> 
Root 
 
harj men N <is> Root 
 
harj men N - <is> 
Root 
 
harj merk id <is> 
Root 
 
harj merk id - <is> 
Root 
 
harj merk keh <is> 
Root 

harj merk id <is part 
of> harj merk keh 
harj merk id - <is part 
of> harj merk keh 
harj merk prof <is part 
of> harj merk keh 
harj merk prof - <is 
part of> harj merk keh 

harj merk prof <is> 
Root 
 
harj merk prof - <is> 
Root 
 
harj ohj K <is> Root 
 
harj ohj K - <is> Root 
 
harj ohj keh K <is> 
Root 
 
harj ohj keh N <is> 
Root 
 
harj ohj M <is> Root 

 
harj ohj M - <is> Root 
 
harj ohj N <is> Root 
 
harj ohj N - <is> Root 
 
harj ohj pf <is> Root 
 
harj ohj pf - <is> 
Root 
 
harj ohj pf keh <is> 
Root 
 
harj ohj S <is> Root 
 
harj ohj S - <is> Root 
 
harj ohj S keh <is> 
Root 
 
harj org K <is> Root 
 
harj org K - <is> Root 
 
harj org keh <is> 
Root 
 
harj org M <is> Root 
 
harj org M - <is> 
Root 
 
harj org N <is> Root 
 
harj org N - <is> Root 
 
harj org S <is> Root 
 
harj org S - <is> Root 
 
harj org S keh <is> 
Root 
 
harj rak <is> Root 
 
harj rak - <is> Root 
 

harj rak keh <is> 
Root 
 
harj sis K <is> Root 
 
harj sis K - <is> Root 
 
harj sis keh K <is> 
Root 
 
harj sis keh N <is> 
Root 
 
harj sis M <is> Root 
 
harj sis M - <is> Root 
 
harj sis N <is> Root 
 
harj sis N - <is> Root 
 
harj tav id <is> Root 
 
harj tav id - <is> Root 
 
harj tav keh <is> 
Root 
 
harj tav prof <is> 
Root 
 
harj tav prof - <is> 
Root 
 
harj tutk K <is> Root 
 
harj tutk K - <is> 
Root 
 
harj tutk keh <is> 
Root 
 
harj tutk M <is> Root 
 
harj tutk M - <is> 
Root 
 
harj tutk N <is> Root 
 
harj tutk N- <is> Root  
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ohj sos taidot <is> 
Root 
 
ohj sos taidot - <is> 
Root 
 
ohj sos taidot keh 
<is> Root 
 
op men H <is> Root 
 
op men H - <is> Root 
 
op men keh <is> Root 
 
op men S <is> Root 
 
op men S - <is> Root 
 
op merk id <is> Root 
 
op merk id - <is> 
Root 
 
op merk keh <is> 
Root 
 
op merk prof <is> 
Root 
 
op merk prof - <is> 
Root 
 
op ohj <is> Root 
 
op ohj - <is> Root 
 
op ohj keh <is> Root 
 
op org <is> Root 
 
op org keh <is> Root 
 
op orient <is> Root 
 
op orient - <is> Root 
 
op orient keh <is> 
Root 

 
op rak <is> Root 
 
op rak - <is> Root 
 
op rak keh <is> Root 
 
op sis H <is> Root 
 
op sis keh S <is> 
Root 
 
op sis S <is> Root 
 
op sis S - <is> Root 
 
op tav id <is> Root 
 
op tav id - <is> Root 
 
op tav keh <is> Root 
 
op tav prof <is> Root 
 
op tav prof - <is> 
Root 
 
op tutk <is> Root 
 
op tutk - <is> Root 
 
op tutk keh <is> Root 
 
ref keh men K <is> 
Root 
 
ref men K <is> Root 
 
ref men K - <is> Root 
 
ref men keh <is> 
Root 
 
ref men keh N <is> 
Root 
 
ref men keh S <is> 
Root 
 
ref men N <is> Root 

 
ref men N - <is> Root 
 
ref men S <is> Root 
 
ref men S - <is> Root 
 
ref merk id <is> Root 
 
ref merk id - <is> 
Root 
 
ref merk keh <is> 
Root 
ref merk id <is part of> 
ref merk keh 
ref merk id - <is part 
of> ref merk keh 
ref merk prof <is part 
of> ref merk keh 
ref merk prof - <is part 
of> ref merk keh 
tutk merk prof- <is part 
of> ref merk keh 
tutk merk id <is part of> 
ref merk keh 
tutk merk id - <is part 
of> ref merk keh 
tutk merk prof <is part 
of> ref merk keh 

ref merk prof <is> 
Root 
 
ref merk prof - <is> 
Root 
 
ref ohj K <is> Root 
 
ref ohj K - <is> Root 
 
ref ohj keh K <is> 
Root 
 
ref ohj keh N <is> 
Root 
 
ref ohj keh S <is> 
Root 
 
ref ohj N <is> Root 
 
ref ohj N - <is> Root  



Liitteet 359 

 

Liitteet 361 

 

 
ref ohj S <is> Root 
 
ref ohj S - <is> Root 
 
ref org K <is> Root 
 
ref org K - <is> Root 
 
ref org keh K <is> 
Root 
 
ref org keh N <is> 
Root 
 
ref org keh S <is> 
Root 
 
ref org N <is> Root 
 
ref org N - <is> Root 
 
ref org S <is> Root 
 
ref org S - <is> Root 
 
ref rak <is> Root 
 
ref rak - <is> Root 
 
ref rak keh <is> Root 
 
ref sis K <is> Root 
 
ref sis K - <is> Root 
 
ref sis keh <is> Root 
 
ref sis N <is> Root 
 
ref sis N - <is> Root 
 
ref sis S <is> Root 
 
ref sis S - <is> Root 
 
ref tav <is> Root 
 
ref tav - <is> Root 
 

ref tav keh <is> Root 
 
ref tutk K <is> Root 
 
ref tutk K - <is> Root 
 
ref tutk keh <is> Root 
 
ref tutk N <is> Root 
 
ref tutk N - <is> Root 
 
ref tutk S <is> Root 
 
ref tutk S - <is> Root 
 
tutk merk prof- <is> 
Root 
 
tutk merk id <is> 
Root 
 
tutk merk id - <is> 
Root 
 
tutk merk prof <is> 
Root 
 
tutk ohj <is> Root 
 
tutk ohj - <is> Root 
 
tutk ohj keh <is> 
Root 
 
tutk op men <is> 
Root 
 
tutk op men - <is> 
Root 
 
tutk op men keh <is> 
Root 
 
tutk op org <is> Root 
 
tutk op org - <is> 
Root 
 

tutk op org keh <is> 
Root 
 
tutk op rak <is> Root 
 
tutk op rak - <is> 
Root 
 
tutk op rak keh <is> 
Root 
 
tutk op sis <is> Root 
 
tutk op sis - <is> Root 
 
tutk op sis keh <is> 
Root 
 
tutk op tav <is> Root 
 
tutk op tav - <is> 
Root 
 
tutk op tav keh <is> 
Root 
 
TVT H <is> Root 
 
TVT H - <is> Root 
 
TVT H keh <is> Root 
 
TVT merk prof <is> 
Root 
 
TVT merk prof - <is> 
Root 
 
TVT merk prof keh 
<is> Root 
 
TVT S <is> Root 
 
TVT S - <is> Root 
 
TVT S keh <is> Root 
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Liite 5: Koodatut tekstisegementit (quatations), frekvenssi 

 
List of current quotations (4885). Quotation-Filter: All 
_______________________________________________________________________ 
HU: AO 2005-08 analyysi 
File:  [C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\AO 2005-08 
analyysi.hpr5] 
Edited by: Super 
Date/Time: 21.10.09 17:57:54 

 
Liite 6: Primaaridokumenttikoodaus: lähteet ja frekvenssit 
_______________________________________________________________________ 
CODES-PRIMARY-DOCUMENTS-TABLE (CELL=Q-FREQ) 
Report created by Super - 21.10.09 18:22:33 
"HU: [C:\Documents and Settings\Järjestelmänvalvoja\Omat tiedostot\AO 2005-08 
analyysi.hpr5]" 
 
Code-Filter: All [179] 
PD-Filter: All [95] 
Quotation-Filter: All [4885] 
______________________________________________________________ 
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