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Esipuhe 

 
Yliopisto-opetuksen kehittämisessä tarvitaan sekä yleistä että tieteenalakoh-

taista tietoa oppimisesta ja opettamisesta. Yliopistopedagogiikan aineopintojen 
opintojaksolla Didaktiikka ja tieteenalakohtainen opetus akateemisia oppiaineita 
tarkastellaan didaktisesta näkökulmasta. Osallistujat kirjoittavat jakson 
oppimistehtävänä esseen, jossa he analysoivat oman oppiaineensa erityisluonnet-
ta sekä sen vaikutusta oppimistavoitteiden muotoiluun, opetus- ja oppimismene-
telmiin sekä arviointikäytäntöihin. Lisäksi he pohtivat omaa opettajuuttaan ja 
rakentavat henkilökohtaista didaktiikkaansa. Yleisen didaktisen kirjallisuuden 
lisäksi kukin opettaja hyödyntää tehtävässään oman aineensa opetusta käsittele-
viä tieteellisiä artikkeleita. Vuosien varrella näistä didaktisista esseistä on kerty-
nyt paljon arvokasta tietoa, joka on toistaiseksi jäänyt vain kirjoittajien ja 
opintojakson vastuuopettajien käyttöön. Esseiden arvo perustuu mm. siihen, että 
tieteenalakohtaisen didaktisen analyysin tekeminen on mahdollista vain tieteen-
alan sisällön asiantuntijalle, jolla on myös yleisempää didaktista ymmärrystä.  

Jotta tämä tieteenalakohtainen didaktinen tieto palvelisi mahdollisimman 
laajasti opetuksen kehittämistä sekä yliopistopedagogista tutkimusta ja koulutus-
ta, päätimme koota esseistä verkkojulkaisun. Pyysimme esseet kaikilta niiltä 
opettajilta ja tutkijoilta, jotka ovat suorittaneet yliopistopedagogiikan 60 opinto-
pisteen opinnot Helsingin yliopistossa. Lähtökohtana oli, että esseet julkaistaan 
sellaisenaan tai vähäisin korjauksin. Osa opettajista halusi kuitenkin muokata 
kirjoituksiaan enemmänkin. Siksi kirjan sisältö koostuu sekä pituudeltaan että 
käsittelyn syvällisyydeltään erilaisista teksteistä.  

Verkkokirjan ensimmäinen painos julkaistaan 6.9.2013 yliopistopedagogisen 
koulutuksen kehittäjänä ja tutkijana ansioituneen yliopistonlehtorin Anne Nevgin 
60-vuotispäivän kunniaksi. Kirjaa tullaan käyttämään yliopistopedagogisen kou-
lutuksen oppimateriaalina siten, että jatkossa aineopintoja suorittavat opettajat 
tekevät omat didaktiset analyysinsä tämän olemassa olevan tiedon pohjalle täy-
dentäen siten yliopisto-opetuksen tieteenalakohtaista teoriaperustaa.   

Didaktiset esseet on kirjassa ryhmitelty tiedekunnittain. Kirjan taittamisesta 
on vastannut Mikael Kivelä, mistä hänelle suuri kiitos. Kirjan sisällöstä kiitokset 
kuuluvat niille yliopiston opettajille ja tutkijoille, jotka ovat antaneen oppimisteh-
tävänä kirjoittamansa esseet laajan yleisön luettavaksi ja siten myötävaikuttavat 
yliopisto-opetuksen kehittämiseen. 

 

Helsingissä 6.9.2013 

 

Aino-Maija Lahtinen   Sari Lindblom-Ylänne  
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Johdanto: Miksi yliopisto-opettajat opiskelevat  
didaktiikkaa? 

 
Lahtinen Aino-Maija, Hyytinen Heidi, Asikainen Henna, 

 Lindblom-Ylänne Sari 
 
 
Yliopistopedagoginen koulutus pyrkii edistämään opettajien pedagogista 

osaamista ottaen huomioon akateemisen koulutuksen monenlaiset erityispiirteet. 
Yksi tällainen piirre on pedagogisen koulutuksen vapaaehtoisuus. Yliopiston 
opettajilta ei toistaiseksi edellytetä pedagogisia opintoja, joskin niiden suoritta-
minen otetaan huomioon opetustaidon arvioinnissa. Yliopistopedagogisten opin-
tojen keskeinen merkitys on siinä, että osallistujien pedagoginen ymmärrys ja 
taito opettaa omaa oppiainettaan kehittyvät. Toinen akateemisen koulutuksen 
erityispiirre on tutkintovaatimusten opintojaksokuvausten väljyys, joka jättää 
tilaa opettajan omille valinnoille ja painotuksille. Kukin opettaja myös vastaa itse 
opetuksensa hyvästä laadusta, mikä Helsingin yliopistossa tarkoittaa muun mu-
assa opetuksen oppimislähtöisyyttä ja tutkimusperustaisuutta. Yliopiston tutki-
mustehtävään liittyvä piirre taas on se, että opettajat ovat aina myös uuden 
tiedon tuottajia, eivätkä vain olemassa olevan tiedon välittäjiä.  

Opetuksen kehittämisen tueksi on viime aikoina kertynyt paljon yliopistope-
dagogista tutkimustietoa.  Se on kuitenkin pääosin kohdistunut opetus- ja oppi-
misprosesseihin yleisellä tasolla. Yliopistossa opetus ja tutkimus jäsentyvät 
edelleen pääasiassa tieteenaloittain sekä oppiaineittain vaikka monitieteisten 
koulutusohjelmien ja tutkimushankkeiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Yksittäisen 
oppiaineen opetuksen kehittämisen lisäksi nämä tieteenalojen yhteiset projektit 
lisäävät tarvetta ymmärtää syvällisesti eri oppiaineiden rakennetta ja epistemolo-
giaa. Eri tieteet tarkastelevat maailmaa eri näkökulmista, ja niiden tieto sekä 
myös opetustavat ovat erilaisia. Kyse on myös erilaisista akateemisista traditiois-
ta, kunkin tieteenalan tutkimusperinteestä sekä tutkijasukupolvelta toisille siirty-
vistä opetuskäytänteistä (Ylijoki 1998). Viimeaikainen tutkimus opettajien 
käsityksistä, opetuksellisista lähestymistavoista, opetuksen järjestämisestä ja 
oppimisen arvioinnoista on enenevästi alkanut ottaa huomioon tieteenala- ja op-
piainekohtaiset  erot  (Neuman  2001;  Becher  &  Trowler  2001;  Neuman,  Parry  &  
Becher 2002; Nevgi, Lindblom-Ylänne & Levander 2009). Monet tutkijat, jotka 
ovat kiinnostuneita tieteenalakohtaisuuden vaikutuksista erilaisiin opetusta ja 
oppimista koskeviin kysymyksiin, ottavat lähtökohdaksi Biglanin (1973) empiiri-
seen tutkimukseen perustuvan jaottelun. Siinä eri tieteenalat on jaettu tietoteo-
reettisten perusoletusten sekä tiedon soveltamista koskevien näkemysten 
perusteella neljään ryhmään: kovat ja puhtaat, kovat ja soveltavat, pehmeät ja 
puhtaat sekä pehmeät ja soveltavat tieteenalat. Vaikka Biglanin jäsennys edelleen 
valaisee traditionaalisten tieteenalojen keskeisiä elementtejä, on tieteen kenttä 
neljän vuosikymmenen aikana monimuotoistunut. Jaottelua on siksi myös arvos-
teltu (Neuman 2001; Neuman, Parry & Becher 2002). 
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Yhteiskunta odottaa yliopisto-opiskelijoiden valmistuvan tavoiteajassa ja siir-
tyvän sen jälkeen sujuvasti työelämään. Tämä yliopiston strategiassa esitetty 
päämäärä voidaan saavuttaa, kun opetus ja ohjaus tukevat syvällistä oppimista ja 
opiskelijat sitoutuvat opiskeluun. Oppimisympäristöjen tulisi tällöin olla innosta-
via ja vuorovaikutteisia. (Huipulle ja yhteiskuntaan 2013, 8-12.) Yliopiston peda-
gogista toimintaa varten on muotoiltu erilaisia ohjeita, kuten opetuksen eettiset 
periaatteet sekä opetuksen laatukriteerit. Yliopiston toimintakäsikirjassa on ku-
vattu laadukkaan tutkinnon osa-alueet sekä esitetty yhteinen opetusta ohjaava 
opetusfilosofia. Sen mukaan  

”Opetus ja opiskelu perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja opetuk-
sen järjestämisessä hyödynnetään yliopisto-opetusta ja oppimista kos-
kevaa tutkimustietoa. Opetusfilosofian ytimenä on edesauttaa 
ymmärrykseen perustuvaa, syvällistä oppimista, laadukasta osaamista 
sekä soveltamis- ja ongelmanratkaisukykyä. (…) Yliopisto kouluttaa 
opiskelijansa monipuolisiksi ja vastuullisiksi alansa asiantuntijoiksi. 
Päämääränä on opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen, joka luo 
pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle”. (Helsingin yliopiston toiminta-
käsikirja 2012, s. 63.) 

Näiden yleisten periaatteiden mukainen opettaminen edellyttää opettajalta 
taitoa tulkita ja soveltaa periaatteita omaan oppiaineeseensa sekä omien opiskeli-
joidensa tarpeisiin. Vastaava tulkinta- ja sovellusvaatimus koskee myös yliopisto-
pedagogista teoriaa ja tutkimustietoa. Yksittäisten oppiaineiden opetusta 
säätelevät toimintatradition ja kulttuurin lisäksi myös erilaiset käytännölliset 
puitteet. Eri alojen opiskelijat myös kokevat oppimisympäristönsä eri tavoin 
(Parpala, Lindblom-Ylänne, Komulainen, Litmanen, & Hirsto 2010). Lisäksi on 
huomioitava, että opetus ei ole vain yleisten periaatteiden tai strategioiden sovel-
tamista vaan myös opettajan henkilökohtaisten vahvuuksien ja koko opetuskon-
tekstin huomioon ottamista (Biggs & Tang 2007, 42). Opetuksen suunnittelua ja 
opetuskäytäntöä koskevat ratkaisut ovatkin viime kädessä yksittäisen opettajan 
didaktisen osaamisen sekä opetettavan sisällön hallinnan varassa. Näiden ratkai-
sujen tekemistä tuetaan yliopistopedagogiikan aineopintojen Didaktiikka ja tie-
teenalakohtainen opetus -opintojaksolla.   

Yliopiston opiskelijat ovat läpäisseet vaativat tieteenala- tai oppiainekohtaiset 
valintakokeet, jotka ainakin jossain määrin ovat mitanneet sekä heidän opiskelu-
halujaan että oppimistaitojaan. Yleisvaikutelma yliopisto-opiskelijoista on, että 
he ovat hyvin motivoituneita opiskeluun. Lisäksi oletetaan, että lukiokoulutus on 
kehittänyt heidän oppimistaitoja sekä tehokkaan opiskelun edellyttämää kykyä 
säädellä omaa ajankäyttöä. Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet, että monilla 
opiskelijoilla on motivaatiovaikeuksia, eivätkä he osaa suunnitella opintojaan 
(Asikainen, Parpala, Virtanen, & Lindblom-Ylänne, 2013) tai että heillä on heikot 
itsesäätelyn taidot (Hailikari & Sjöblom 2012). Puutteelliset ajanhallintataidot ja 
vähäinen henkilökohtainen kiinnostus opintoalaa kohtaan voivat vaikeuttaa 
opinnoissa etenemistä (Mikkonen 2012).  
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Akateemisten opintojen edellyttämät oppimistaidot voidaan rinnastaa ns. 
akateemisiin työelämätaitoihin. Näitä ovat muun muassa kriittinen ajattelu, vuo-
rovaikutustaidot sekä arviointi- ja ongelmanratkaisukyky. Lisäksi yliopisto-
opiskelijoiden tulisi omaksua kehittynyt käsitys tiedosta tai ainakin valmius epis-
teemisiin pohdintoihin (Hyytinen, Holma, Shavelson, & Lindblom-Ylänne 2013.) 
Käsitys tiedosta ja tieteellinen ajattelu näyttävät vaihtelevan tieteenalan, opinto-
vaiheen sekä opiskelijan iän mukaan (Kaartinen-Koutaniemi 2009). Monimut-
kaisten tiedonalojen ja tietosisältöjen oppiminen edellyttää opiskelijalta 
postformaalia ajattelua, jolle on tunnusomaista ymmärrys tiedon suhteel-
lisuudesta, ristiriitaisuudesta ja muuttuvuudesta sekä kyky tehdä itsenäistä ja 
arvioivaa erittelyä sekä integroida erilaisia ristiriitaisuuksia. (Basseches 2005; 
Kallio & Liitos 2009). Tätä ajattelun muotoa on mahdollista harjaannuttaa yli-
opisto-opetuksessa (Lahtinen & Ikonen-Varila 2012). Kriittinen ajattelukyky ei 
kuitenkaan välttämättä ennätä kehittyä, jos opinnoissa on edettävä nopeasti 
(Hyytinen ym. 2013; Tuononen & Parpala 2013). Tarkkaa tietoa ei toistaiseksi ole 
siitä, millä tasolla yliopisto-opiskelijoiden ajattelu ja yleiset taidot ovat heidän 
tulleessaan yliopistoon, tai missä määrin eri aloille hakeutuu opiskelu-
edellytyksiltään erilaisia opiskelijoita, sekä missä määrin nämä taidot kehittyvät 
opintojen aikana.  

Viime aikoina on tuotu esiin huolestuttava seikka: on opiskelijoita, jotka eivät 
hallitse riittävän syvällisesti lukion oppisisältöjä. Tämä asettaa haasteen opettajil-
le,  koska  ”yliopistossa opiskeltavat sisällöt ovat abstrakteja ja monimutkaisia, 
eikä niitä ole helppo oppia rajallisessa ajassa ja käytettävissä olevilla materiaa-
leille” (Murtonen 2013). Erään kolmannen vuoden opiskelijan näkökulmasta 
opiskelun haastavuus näyttäytyy seuraavanlaisena:  

”Mulle on tosi vaikeeta kokonaisuuksien luova hallitseminen ja yh-
distäminen”. Kirjatentteihin lukiessa ”mä en oikein hahmota, että mikä 
on se kaikista tärkein anti ja rakennelma (... ). Ne asiat on aika hajanai-
sia kyllä vielä mun päässä tällä hetkellä (…). Mä en tiedä millä sitten ne 
kokonaisuudet sieltä valtavasta pikkutilpehöörimerestä sais haltuun. (…) 
On tosi vaikee artikkelia lukiessa arvioida sitä että miks tää nyt olis pa-
rempi kun toi toinen”.  

Edeltävästä esimerkistä käy hyvin ilmi, kuinka opiskeltavat sisällöt ovat yh-
teydessä monimutkaisiin ajattelun taitoihin. Mutta taitojen oppimiseen liittyy 
näkemys, jonka mukaan niitä voidaan harjaannuttaa. Keskeiseksi nouseekin 
opettajan kyky haastaa ja tukea ajattelun taitoja opetussisältöihin kiinnittyneenä. 
Ongelmanratkaisua tai päättelyä ei voi opettaa tai oppia ilman sisältöä. Siksi 
opettajalta vaaditaan syvällistä oman oppiaineen ajattelutapojen ymmärtämistä 
sekä kehittyneitä ja metakognitiivisesti hallittuja akateemisia yleistaitoja (genee-
riset taidot). 

Tutkimusperustainen opetus edellyttää niin ikään vahvaa aineenhallintaa, 
syvällistä näkemystä tiedon tuottamisen tavoista, sekä myös tietoa siitä, kuinka 
kyseistä ainetta opitaan ja opetetaan. Tällöin liikutaan didaktiikan alueella. Di-
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daktiikka–termi on yleisesti käytössä Suomessa ja koko Skandinaviassa, mutta 
englanninkielisillä alueilla sitä ei tunneta tai käytetä (Kansanen 1995). Se ajatel-
laan myös viittaavan muodollisiin opetuskäytäntöihin, joissa yhdistyy ”dogma 
with dullness” (Hamilton 1999). Didaktiikka-termin ajatellaan tarkoittavan yk-
sinomaan opettajakeskeistä ja opiskelijoita vähän aktivoivaa opetusta (esim. 
Kember 2009). Angloamerikkalaisilla alueilla puhutaan didaktiikan sijaan peda-
gogiikasta, opetuksen tutkimuksesta tai teoriasta. Vaikka kasvatuspsykologiaan 
nojaavaa oppimisen ja opetuksen tutkimustietoa on olemassa runsaasti, sen anti 
on rajallista, kun huomio kiinnitetään tieteenalojen sisältöihin ja niiden syvälli-
seen ymmärtämiseen. Syynä on se, että tutkimus keskittyy tyypillisesti yleisten 
psykologisten prosessien ja oppimisen ongelmien tutkimiseen. (Kansanen 1995.) 

Opetettavalla sisällöllä – tiedollisella ja taidollisella – on keskeinen asema 
kaikessa oppimisessa. Amerikkalainen tutkija ja pedagogi Lee Shulman on yksi 
opetussisältöjen merkityksen puolestapuhuja (1986; 1987). Häneltä on peräisin 
pedagogisen sisältötiedon käsite (engl. pedagogical content knowledge, PCK), 
joka kuvastaa opettajien ymmärrystä opettamastaan aineesta. Kyseinen tiedon-
alue on yksi Shulmanin muotoilemasta seitsemästä opettajan tiedon luokasta. 
Opettaja tarvitsee näitä kaikkia, mutta didaktiikkaan läheisesti liittyviä ovat ope-
tussuunnitelmaa koskevaa tieto, sisältötieto sekä pedagoginen sisältötieto. Peda-
gogisen sisältötiedon käsite voidaan rinnastaa koulun ainedidaktiikkaan, jonka 
tutkimuksella on Suomessa pitkä perinne. Yliopistosta vastaava tieteenala- tai 
oppiainekohtainen didaktiikkaa puuttuu, lukuun ottamatta joitakin professionaa-
lisia tutkintoja (esim. lääkärit ja opettajat). Yliopistossa ei myöskään ole vastaa-
vaa oppikirjaperinnettä kuin kouluissa. Vaikka kirjat ovat yliopiston keskeistä 
oppimateriaalia, suurta osaa niistä ei ole kirjoitettu oppikirjoiksi. Ne ovat etu-
päässä tietyn tieteenalan sisältöjen teoreettisia esityksiä ja tieteenalan perspektii-
vistä laadittuja. Lisäksi yliopisto tuottaa jatkuvasti uutta tietoa, joka on olemassa 
osana tutkija-opettajien asiantuntemusta tai esillä tieteellisissä aikakauslehdissä 
pikemmin kuin kirjoissa. Tällainen tutkimustieto kuuluu Shulmanin sisältötiedon 
(content knowledge) luokkaan, eikä sitä ole luotu tai muotoiltu ensisijaisesti ope-
tuksen tarpeisiin. Pedagoginen sisältötieto on opettajan ammatillisen erityistie-
tämyksen aluetta, joka erottaa opettajan tieteenalan asiantuntijasta. Sen avulla 
opettaja kykenee edistämään monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärtämis-
tä ja arviointia. Se myös auttaa opettajaa erittelemään tieteenalan tietoa oppimi-
sen näkökulmasta ja jäsentämään oppiaineen sisällöt sellaiseen muotoon, että ne 
ovat opittavissa ja opetettavissa. Tähän tietämykseen kuuluu myös pitkälti koke-
mukseen perustuva ymmärrys siitä, mikä sisällössä on opiskelijoille helppoa tai 
vaikeaa, sekä kyky tunnistaa ja ennakoida erilaisia virhekäsityksiä.  

Helsingin yliopistossa tehdään tällä hetkellä paljon työtä tieteenalakohtaisen 
opetuksen kehittämiseksi. Learn-projekti esimerkiksi tutkii opiskelijoiden oppi-
mista, opiskelua ja kokemuksia oppimisympäristöstä Helsingin yliopiston eri 
tiedekunnissa. Tutkimusprojektin tuottama tieto antaa välineitä opetuksen kehit-
tämiseen. Myös yliopistopedagogiseen koulutukseen perustuvaa pedagogista 
osaamista voidaan tarkastella yksittäistä opettajaa laajemmasta perspektiivistä. 
Vaikka edellä on tuotu esiin tieteenalaspesifin pedagogisen tiedon merkitys, eri 
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tieteenalojen opetuksessa on myös yhteisiä kysymyksiä ja sovellusalueita. Tämän 
kirjan sisältönä olevat didaktiset esseet rakentavat yliopistodidaktiikan tietope-
rustaa yksittäisen oppiaineen opetuksen tarpeisiin, mutta näiden akateemisten 
asiantuntijoiden kirjoituksista löytyy myös ulottuvuus, jota voi kutsua yliopisto-
opiston opetusfilosofiaksi. Tämä ulottuvuus voi tarjota uusia ideoita ja näkemyk-
siä yli tieteenalojen rajojen. 
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Aasian tutkimuksen oppiaineen didaktinen analyysi. 

Airaksinen Tiina H. 
 

 
Millainen Aasian tutkimus on luonteeltaan oppiaineena? 

 
Aasian tutkimus jakaantuu pääperiaatteessaan kielten opetukseen ja muiden 

reaaliaineiden kuten uskonnon, historian, politiikan ja kulttuurin kurssien ope-
tukseen. Opiskelijat suorittavat FM –tutkinnossa 70–100 op. aasialaisten kielten 
opintoja, joiden opetuksesta vastaavat yleensä kielten opettajat. Tässä esseessä 
keskitytään reaaliaineiden opetuksen didaktiseen analyysiin. 

Aasian tutkimus on ns. pehmeä-puhdas tieteenala, jolloin tavoitteena on il-
miöiden laaja-alainen ymmärtäminen ja niiden tulkitseminen. Pääkielensä lisäksi 
opiskelijat valitsevat pitkälti oman opetusohjelmansa ja myös opiskelujen tavoit-
teissa korostuu yksilöllisyys. (Ylijoki, 1998, 60-63) Aasian tutkimuksen opintojen 
perustavoitteeksi on asetettu ”tutustuminen Aasian tutkimukseen” ja tarkoituk-
sena on että opiskelijat ”muodostavat kokonaiskuvan alueen kehityksestä” ja että 
he ”hankkivat perusvalmiudet alueen kulttuurien, kielten, kirjoitusjärjestelmien 
ja yhteiskuntien ymmärtämiselle”.  Opintojen edistyessä korostuvat myös opiske-
lijan valmiudet ”analysoida ja kommentoida Aasian eri alueisiin liittyviä kulttuu-
rin, historian ja yhteiskunnan asioita” erityispiirteenä on että he pystyvät 
analysoimaan maita ja kulttuureja alkukielisten lähteiden (kii-
na/korea/japani/turkki/hindi/sanskrit) avulla.  Tutkintovaatimusten mukaan 
Aasian tutkimuksesta valmistuu ”monipuolisia Aasian erityisalojen asian-
tuntijoita” jotka voivat ”omasta erikoistumisestaan riippuen tulevaisuudessa työl-
listyä Aasiaan liittyvissä tehtävissä mm. yhteiskunnallisella, kulttuurisella tai 
kaupallisella sektorilla”. Kun Aasian tutkimuksen laadukasta oppimista tarkastel-
laan tavoitteiden kautta, Aasian eritysalan asiantuntijana toimiminen edellyttää 
laaja-alaista yhteiskuntien, kulttuurien ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen 
tuntemista, kielen hallintaa, politiikan ja median toiminnan ymmärtämistä Aasi-
an ympäristössä. (lainaukset Aasian tutkimuksen tutkintovaatimuksista 2011–
2013) 

 
Mitä laadukas oppiminen tarkoittaa Aasian tutkimuksessa? 

 
Millä tavoin Aasian tutkimuksen opetus- ja arviointimenetelmät tukevat sy-

väsuuntaista oppimista ja kannustavat opiskelijan kehittämään omaa ajatteluaan? 
Miten käytetyt opetusmenetelmät kehittävät opiskelijan ongelmanratkaisutaitoja 
ja kannustavat opiskelijaa myös soveltamaan tietojaan? Linjakkaan opetuksen 
periaatteiden mukaan opetuksen suunnittelun ja toteutuksen kuuluu edistää 
opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ja syvälliseen ymmärryksen tähtää-
vää oppimista ja osaamista. Näin opetus, tavoitteet ja arviointikäytännöt ja – kri-
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teerit ovat avoimia ja linjassa keskenään. (Lindblom-Ylänne  ja Nevgi  2003, 
235–254).  

Aasian tutkimuksen pedagogisena haasteena ovat tutkintovaatimukset, jotka 
tukevat yksilöllisyyttä ja omaehtoista opiskelua ja tutkimusta. Sen mukaisesti 
opiskelijoiden tavoitteet ovat yksilöllisiä ja he etenevät opinnoissaan omien ta-
voitteidensa mukaisesti. Johtuen todennäköisesti oppiaineen opetuskulttuurista, 
opetukselliset lähestymistavat ovat useimmiten sisältölähtöisiä. Opetuksessa kes-
kitytään tiedon välittämiseen ja ei niinkään vuorovaikutteiseen ja opiskelijan 
toimintaa painottavaan opetukseen. Tieteenalan tietorakenne ja opetusvastuut 
ovat ohjanneet opettajia suuntautumiaan enemmän sisältöihin ja opettajan 
omaan toimintaan painottuvaan lähestymistapaan. Tällöin oppiaineen tietora-
kenne ymmärretään vain tiedon välittämisen näkökulmasta.  (Nevgi, Lindblom-
Ylänne ja Levander, 2009, 10–13)  

Opettajien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö on usein opetuksessa vähäistä 
ja se tietysti omalta osaltaan vaikuttaa opetuskulttuurin muotoutumiseen. Opet-
tajat tukevat opetusmetodeillaan ja sisältökeskeisyydellään opiskelijoiden yksilö-
keskeistä ’opintojen suorittamista’ ja vähän puolivahingossa kannustavat 
yksinäiseen puurtamiseen, kenties samanlaiseen mihin he ovat omina opiskelu-
aikoinaan tottuneet.  Selkeää on ollut että hyvän opettajan määreisiin kuuluu 
suurten faktatietojen hallitseminen ja opettaminen. 

Myös alan pedagogiset tutkimusartikkelit tukevat pitkälti faktatietojen oppi-
mista  ja niissä painotetaan fragmentoitunutta tietoa: tietyt vuosiluvut on muis-
tettava, kulttuurisia eroavaisuuksia korostetaan, dikotomiaa itä-länsi painotetaan 
tai ’modernia kristinuskoa’ verrataan ’perinteisiin aasialaisiin uskontoihin’. Aasi-
an tutkimukseen liittyvä pedagogisia artikkeleita on vaikea löytää sillä ne kaikki 
keskittyivät Aasian tutkimuksellisen tiedon lisäämiseen, eivätkä niinkään peda-
gogisiin ratkaisuihin ja näkökulmiin, mitä opettajat ovat Aasian tutkimuksessa 
kehittäneet. (Teaching about Asian Religions, Todd Lewis).  

Koska Aasian historia on oma tutkimusalani etsin historiatieteiden pedago-
giikka artikkeleita ja analysoin tässä muutamia Britanniassa tehtyjä tutkimuksia 
historian opetus- ja oppimismenetelmistä. Britanniassa käynnistetty projekti kä-
sitteli eri oppiaineiden erityisluonnetta opetuksen ja oppimisen kontekstissa. An-
dersonin ja Dayn (2005) artikkeli käsitteli historiatieteiden oppiaineanalyysiä 
yliopiston kandidaattivaiheen opetuksessa. Vaikka oppimiskulttuurit ovat Suo-
men ja Britannian välillä erilaiset tämä tutkimus soveltuu hyvin myös Aasian tut-
kimukseen Suomessa. Perusteemoina olivat syväoppiminen, oppiaineen ajattelun 
rakenteet ja tavat opettaa tai tutkia historiaa ja konstruktiivinen linjakkuus ja 
yhdenmukaisuus opetuksessa.  

Yliopisto-opetuksen perimmäisenä tavoitteena nähdään että opiskelija kas-
vaa tietyn alan asiantuntijaksi, joka kykenee itsenäiseen työhön ja kriittiseen ajat-
teluun. Näin ollen pysyvä ajattelun muutos voidaan saavuttaa, jos opiskelu 
suuntautuu opiskeltavan aiheen periaatteiden ymmärtämiseen ja aikaisemman 
tiedon ja uuden tiedon kriittiseen yhdistämiseen. Syväsuuntautuneesta lähes-
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tymistavasta oppimiseen kertoo myös opiskelijan pyrkimys tiedon sovel-
tamiseen.  Näkökulmaa kuvaa hyvin se että lähestymistapa oppimiseen ei ole 
opiskelijan pysyvä ominaisuus vaan syntyy opiskelijan omien tavoitteiden ja op-
pimisympäristön asettamien vaatimusten tuloksena. Opintojensa aikana opiskeli-
ja hankkii valmiudet oman alansa tieteellisen tiedon hakemiseen, tiedon 
kriittiseen arviointiin, analysointiin ja hyödyntämiseen sekä uuden tieteellisen 
tiedon tuottamiseen ja siitä viestittämiseen. Andersonin ja Dayn tutkimuksen 
mukaan asiantunteva historian opettaja tuo esille oppiaineen tietorakenteeseen 
liittyviä näkökulmia, hän tutustuu opiskelijoiden ennakkotietoihin asiasta, keskit-
tyy autenttisiin historiallisiin dokumentteihin ja esineisiin, hän mallintaa histori-
allista päättelyä ja hän korostaa arvioinnin merkitystä historian tutkimuksessa.  
(Anderson ja Day, 2005)  

Aasian tutkimuksen oppiaineessa on tärkeää ymmärtää ja oivaltaa laaja-
alaisesti Aasian yhteiskuntien ja kulttuureiden monimuotoista dynamiikkaa ja 
verkostoa. Miten esimerkiksi erilaisissa hallintojärjestelmissä ilmenee alueen 
historiallinen ja uskonnollinen kehitystausta, kuten Japanin kaksikamarisessa 
parlamentissa tai Kiinan hierarkkisessa yksipuoluejärjestelmässä. Aasian tutki-
muksessa on tärkeää ymmärtää ilmiöiden taustalla vaikuttavat tekijät esimerkiksi 
millä tavoin poliittinen järjestelmä kontrolloi mediaa Pohjois-Koreassa ja mitä 
syitä löytyy tälle kontrollille. Opetuksessa ja tutkimuksessa käytettyjen termien 
määritteleminen ja perusteleminen on tyypillistä oppiaineessamme ja analy-
soimme mm. mitä Itä-Aasia on maantieteellisesti, mitä se voisi olla kulttuurisesti 
tai millaisen poliittisen alueen se muodostaa. Opetuksessa on perusteltua myös 
määrittää mitä on demokratia Indonesiassa tai nationalismi Burmassa. 

Anderssonin ja Dayn artikkelissa painotettiin erityisesti historia-ajattelun ra-
kentumista ja tapoja harjoittaa (eli opiskella ja opettaa) historiaa (ways of thin-
king and practising in a subject) Britanniassa. Tämä liittyy akateemisen historian 
heimokulttuurin muodostamiseen eli oman ajattelukategorian määrittelyyn. His-
toria tieteenalan jäsenille muodostetaan yhteisiä käsityksiä alan teorioista, meto-
dologioista, tekniikoista ja ongelmista. Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden 
haastatteluissa painotettiin opettajien merkitystä tiedon välityksessä eli haluttiin 
että opettajat selittävät selkeästi mitä odotuksia heillä on historian opiskelijoiden 
suhteen eli mitä tieto-taitoja opiskelijoilta odotetaan. Opiskelijoiden mielestä 
kurssin tavoitteet tulisi selvittää tarkemmin ja kuinka ne liittyvät oppimis- ja ope-
tusmenetelmiin ja annettuihin tehtäviin. Sen lisäksi opiskelijat halusivat opettaji-
en selvittävän tarkemmin historian tieteen luonnetta ja tarjoavan ”heille kielen” 
jolla kommunikoida muiden alan tutkijoiden kanssa.  (Anderson ja Day, 2005) 

Suomessa oppiaineen opetustraditio on ollut tietopainotteinen ja opettaja-
keskeinen, toisaalta historia on nähty moniperspektiivisenä ja monitulkintaisena 
oppiaineena. Tämä on näkökulma kannustaa oppiaineen kriittiseen tarkasteluun, 
joka on olennaista historian tiedonluonteen avaamisen kannalta. On olennaista 
että oppiaineen opetuksessa käytetään aktivoivia opetusmenetelmiä, niin että 
opiskelijat tutustuvat tässä tapauksessa Aasian historiaan tiedonalana ja niin että 
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historiasta tulisi eräänlaista käyttöpääomaa, joka kohentaisi historiatietoisuuden 
tasoa yhteiskunnassa. (Virta, 2005) 

 
Miten Aasian tutkimuksen oppiaineen luonne vaikuttaa 
oppimistavoitteiden laadintaan, opetus- ja oppimis-
menetelmien ja arviointikäytäntöjen valintaan? 

 
Aasian tutkimuksen oppiaineen tieteenalan rakentaminen todella vaikuttaa 

opetuksellisiin lähestymistapoihin, joita oppiaineessa käytetään. Tutkimusperus-
teinen opetus kuvaa hyvin opetustapaani Aasian tutkimuksen oppiaineessa ja 
joka voidaan nähdä osana henkilökohtaista didaktiikkaani. Tutkivan oppimisen 
menetelmät sopivat erityisesti suhteellisen uuteen ja laajaan oppiaineeseen kuten 
Aasian tutkimukseen, jossa opiskelijoiden on mahdollista ja suositeltavaa asettaa 
omia tutkimuskysymyksiä ja -ongelmia. Opiskelijat voivat valita heitä kiinnosta-
van aiheen tai ilmiön, jota he analysoivat tieteellisesti perustellusta näkökulmasta. 
Opiskelijoiden mielenkiinnon aiheet ovat löytyneet esimerkiksi Japanin populaa-
rikulttuurista mangan eli sarjakuvien tai animen eli animaation piiristä, toisaalta 
taas kiinnostuksen kohteena on ollut meille suomalaistenkin hyvin tuntema 
Thaimaan turismikulttuuri tai Balin rantapojat. 

Tutkivan oppimisen mallin mukainen oppimisyhteisö on kuin tiedeyhteisö, 
joka pyrkii tiedeyhteisöjen sekä tutkimusryhmien tapaan ajatusten ulkoisella esit-
tämisellä, sosiaalisella vuorovaikutuksella ja älyllisen toiminnan työnjaon avulla 
ymmärtämään syvällisemmin ja selittämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiö-
tä ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Näin Aasian tutkimuksen tieteen-
alan tiedonrakenteluprosessia konkretisoidaan ja se jaetaan osatekijöihin, jotka 
ovat keskeisiä tiedonrakentelun taitojen oppimisessa. Tärkeää on, että kaikki te-
kijät ovat mukana prosessissa. (Hakkarainen, Lonka ja Lipponen, 1999) Tutkivan 
oppimisen mallin mukaan opiskelijat pystyvät ymmärtämään ja pohtimaan kriit-
tisesti omaa tutkimustaan ja tutkimusongelmaansa Aasian tutkimuksen kentässä. 
Säännöllisesti käy myös niin että kandidaatintutkielman tai proseminaari tasoi-
sen tutkielman tutkimustulokset tuovat uusia näkökulmia Aasian tutkimukseen 
ja muokkaavat opettajan näkökulmaa aiheeseen. 

Tutkimusperusteisen opetuksen avulla opiskelijat oppivat tutkimalla tutki-
mustuloksia ja tärkeintä on nähdä oppiminen prosessina, jossa esittämällä kysy-
myksiä opiskelutoverille tai tutkimuskirjallisuudelle pyritään syventämään 
aiheeseen liittyvää tietoa. Lähtökohtana on ongelma, jota opiskelija ei tiedoillaan 
pysty ratkaisemaan ja opiskelijoiden on tärkeää ymmärtää että kysymykset mer-
kityksellisiä tutkimuksen ohjaajina. Aasian tutkimuksen opetussisältöjä dominoi-
vat opettajien omat lingvistiikan, historian tai kirjallisuuden tutkimusintressit, jo 
myös siksi että tutuista tutkimusaiheista on opettajalla olemassa tarkempia tut-
kimustuloksia ja aiheeseen liittyvä tutkimusmetodiikka on paremmin käytössä. 
Omalla kiinnostuksen aiheella ja tutkimuskysymyksillä opiskelija tuo uuden nä-
kökulman sekä tieteenalaan että opetettavaan aiheeseen. Opiskelijan asettama 
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tutkimusongelma ohjaa opiskelijan aikaisemmin opittujen asioiden aktivoitumis-
ta ja muokkautumista ja antaa mahdollisuuksia uusille päätelmille. Tämä antaa 
selkeän analyysivälineen myös tutkimuskirjallisuuden analysointiin. (Lindblom-
Ylänne ja Nevgi, 2003)  

Hakkaraisen ym. (1999) hahmottama kuva tutkivasta oppimisesta on tehok-
kaasti mukana opetuksen suunnittelussa ja varmaan auttaa myös opiskelijoita 
hahmottamaan asemansa prosessissa sekä yksilöinä että ryhmä jäseninä. 

 

 

 
Tutkiva oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999 mukaan) 

 

On myös muistettava, että opiskelijan omat henkilökohtaiset tavoitteet, eli 
kaikki ne prosessit, millä opiskelija pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet, 
ajanhallinta- ja itsesäätelytaidot sekä se, miten opiskelija ymmärtää, havaitsee ja 
kokee opetus- ja oppimistilanteen, ovat vaikuttamassa opiskelijan oppimis-
tuloksiin. Joten tutkimusperustainen opetus ei automaattisesti luo hyviä oppi-
mistuloksia, mutta antaa siihen hyvän oppimisympäristön ja luo Aasian tutki-
mukseen uudentyyppistä opiskelukulttuuria. 

Hyvä oppimisympäristön luominen Aasian tutkimukseen on nähdäkseni 
oleellisen tärkeää oppimis- tai opiskelukulttuurin rinnalla. Oppimisympäristö 
muodostuu tiedekunnan toimintakulttuurista, Aasian oppiaineen tutkinto-
vaatimuksista ja opintojaksojen oppimiskulttuurista ja opettajakohtaisesta ope-
tusmenetelmällisistä ratkaisuista. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, 
tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. 
Oppimisympäristön käsitettä käytetään silloin, kun halutaan korostaa muitakin 
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kuin opettajajohtoisia opiskelukäytäntöjä. Ero on siis siinä, että oppimiskulttuuri 
voi olla tiedostamatonta ja perinteisiin nojautuvaa, eikä siinä välttämättä tavoitel-
la oppimista. Oppimiskulttuuri on siten laajempi käsite kuin oppimisympäristö. 
Kun luodaan oppimisympäristöjä (eli suunnitellaan opetusta, opiskelua ja oppi-
mista) on hyvä ottaa huomioon vallitseva oppimiskulttuuri tai itse asiassa oppi-
miskulttuurit sillä opiskelijaryhmät ovat kansainvälisiä ja oppimiskulttuurit 
moninaisia. Oppimiskulttuuri on nähty alusta alkaen sekä oppimiseen ja opetta-
miseen liittyvien ajattelun että toimintatapojen kehittämisenä. (Repo 2010) 

Aasian tutkimuksen oppimiskulttuuriin kuuluvat (tai ainakin tulisi kuulua) 
aktiivisen ajattelun ja ymmärryksen kehittämistä tukevat opetusmenetelmälliset 
ratkaisut kuten aktivoivat luennot, yhteistoiminta pienryhmässä, tarkasti muo-
toillut oppimistehtävät ja tieteellisesti tärkeät tutkimusmateriaalit.  

 

Opettajuus Aasian tutkimuksen oppiaineessa 
 

Opettajan roolini on ’uudenlaisen vapauden’ myötä muuttunut vastuulliseksi 
oppimisympäristön ja – kulttuurin suunnittelijaksi. Kurssilla olen lähinnä resurs-
sihenkilö, joka pystyy tukemaan opiskelijoiden oppimisprosessia sekä tieteellises-
ti että tarvittaessa emotionaalisesti. Oppimisprosessien ohjaukseen liittyviä 
tieteellisiä, oppiaineeseen liittyviä ongelmia pystyn päivittämään tutkimuskirjalli-
suuden, tutkimuksen ja Aasian tutkijaverkoston avulla. Opetustyöni perustuu 
tieteelliseen asiantuntemukseen ja omaan tutkimustyöhön. Tärkeimmät opetus-
menetelmien kehitystarpeeni keskittyvät esimerkiksi opiskelijoiden emotionaali-
sen oppimisprosessin tukemiseen ja toisaalta näen selkeän tarpeen 
yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien kehittämiselle Aasian tutkimukses-
sa. 

Vaikka oppiaineessa on tarve massaluennoille, joissa on parhaimmillaan 80–
90 opiskelijaa, pyrin muokkaamaan opetustani niin että opiskelijoilla on mahdol-
lisuus myös pienryhmätyöskentelyn avulla syventää yhteistoiminnallisesti Aasia-
tietouttaan. Yhteistoiminnallinen oppiminen pitää sisällään ne opetus- ja opiske-
lutavat, joissa ryhmä ratkoo yhdessä erilaisia ongelmia keskustellen ja tehden 
tehtäviä. Keskeisiä piirteitä ovat myös oppimisen avoimuus, dynaamisuus, ryh-
mäkeskustelut ja asioiden yhteinen prosessointi. Ryhmän toimintaa arvioidaan 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä ryhmän itsensä että opintojakson opetta-
jan toimesta.  Ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus parhaimmillaan tukee 
positiivista keskinäisriippuvuutta ja jäsenten yhteisöllisen vastuun kehittymistä. 
Kun yhteistoiminnallinen oppiminen tapahtuu pienryhmissä sen toimivuutta ja 
onnistumista määrittelevät erilaiset ryhmädynamiikan lainalaisuudet. Ryhmä on 
onnistunut tehtävässään vasta sitten, kun jokainen sen jäsen on suorittanut teh-
tävän ja antanut panoksen sen työstämiseen. Tällöin jokainen on vastuussa omas-
ta oppimisestaan henkilökohtaisesti ja sen lisäksi ryhmän jäsenet ovat osaltaan 
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vastuussa ryhmätuloksesta. (Leppilampi, 2002; Repo-Kaarento ja Levander, 
2003) 

Tuckmannin ja Jensenin (1977) luoman mallin mukaan ryhmäytymisessä on 
ryhmän toiminnan aikana eri vaiheita: muotoutumisvaihe, kuohuntavaihe, nor-
mienluomisvaihe, toteuttamisvaihe ja lopettamisvaihe. Malli toki jo nimensäkin 
mukaisesti mallintaa ja pakostikin yksinkertaistaa ryhmäytymisen monimutkai-
sia ja – tasoisia prosesseja. Brower (1996) on taas käyttänyt konstruktivistista 
lähestymistapaa analysoidessaan pienryhmien toimintaa. Aasian tutkimuksessa 
opiskelijat käyvät ryhmätöiden aikana samantyylisiä tietorakenteita kyseenalais-
tavia ja vahventavia vaiheita läpi ja kokevat samanlaisia tunnekuohuja ja saavat 
niistä toivottavasti myös onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Aktivoivat op-
pimistehtävät vaikuttavat opiskelijan tahtotilaan ja hänessä parhaimmillaan he-
rää aito halu tietää ja ymmärtää tehtävä tai ilmiö.  

Brower on myös verrannut ryhmäytymistä yhteiskuntaan sopeutumiseen ja 
näkee että molemmissa on käynnissä samantyylisiä prosesseja. Ensimmäistä vai-
hetta ryhmien toiminnassa hän kuvaa normittomana ryhmänä, jolloin ryhmänjä-
senillä ei ole selvää käsitystä oppimistavoitteistaan ja näin sitä ei ole myöskään 
ryhmällä. Toisessa vaiheessa opiskelijat muodostavat omiin tiedonrakenteihinsa 
perustuen alustavan mallin, jonka avulla ryhmässä toimitaan. Se pitää sisäl-
lään ’ryhmän mallit’ eli mitkä ovat sen säännöt ja käsitteet eli ryhmän normit, 
roolit ja odotukset jne. Kolmatta vaihetta kuvaa ensimmäinen kriisivaihe, jolloin 
ryhmän jäsenten omat tiedot rakenteet kyseenalaistetaan tai ne voidaan kyseen-
alaistaa. Näin tietysti siksi, koska ihmisillä on pakostakin erilaiset lähtökohdat, 
näkemykset ja kokemukset.  Neljännen vaiheen Brower näkee kestävän yleensä 
vain vähän aikaa, mutta toisaalta se on ryhmässä oppimisen kannalta ehkä kaik-
kein tärkein vaihe eli ryhmän jäsenet alkavat kyseenalaistaa ryhmän johtajan ja 
muiden jäsenten näkökulmia.  Toisaalta he ovat juuri tällöin liittämässä uutta 
tietoa omiin tietorakenteihinsa eli he alkavat oppia jotain uutta. Viides vaihe pi-
tää sisällään ryhmän yhteisten tietorakenteen tai ryhmän mallin kehittämisen. Se, 
miten ryhmä ratkaisee mahdolliset alkuvaiheessa syntyvät ristiriidat tai erimieli-
syydet jotka voivat liittyä esimerkiksi aiheen valintaan tai roolien jakoon määrää 
olennaisella tavalla sitä, kuinka he sitoutuvat työskentelemään yhteisesti. Tässä 
vaiheessa mahdolliset ahdistuksen tai innostuksen tunteet syntyvät hyvin herkäs-
ti, sillä oppimisen mielekkyyttä ei säätele ainoastaan se, mitä tilanteessa opitaan 
vaan myös se, mitä tilanteessa koetaan ja tunnetaan. (Brower, 1996) Tämän kuo-
huntavaiheen ymmärtäminen ja havaitseminen vaatii opettajalta hienovaraista 
diplomatiaa ja empatian taitoa, joista ainakin ensimmäisen suhteen olen vielä 
peruskurssilla, joten kehittämisen varaa on. 
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Opiskelijoiden motivointi 
 

Opettajuuden lisäksi tärkeä kehityskohde on opiskelijoiden motivointi ja sii-
hen vaikuttaa suoranaisesti myös opettajan oma innostus sekä opetettavaan asi-
aan että opettamiseen. Tässä opettajan asiantuntijan rooli tulee ilmi opintojakson 
koordinaattorina ja nimenomaan opettamisen asiantuntijana. Tähän kuuluu 
myös linjakkaasti ja asiantuntevasti rakennettu opintojakso, joka tarjoaa opiskeli-
jalle mielekkään opiskeluympäristön. Opettaja vahvistaa tunnetta opiskelijan 
omasta vastuusta opiskelussa sekä yksilönä että osana ryhmää. 

Myös opintojakson arviointi ja erilaiset arviointitavat vaikuttavat sekä ope-
tus- ja oppimismenetelmiin esimerkiksi silloin, kun opiskelijat voivat itse muoka-
ta esseen arviointimittaria ja saavat säännöllisesti opettajalta tai kurssikaverilta 
kirjallista tai suullista palautetta niistä. Arviointitavan valinnalla opettaja viestit-
tää, millaiset tavoitteet oppimiselle kurssilla asetetaan ja näin se vaikuttaa myös 
opiskelijan oppimismotivaatioon. Tämä ohjaa edelleen myös opiskelijoiden toi-
mintaa kurssilla. Näin ollen arvioinnissa ei siis ole kyse pelkästä loppuarvioinnin 
suorittamisesta vaan kokonaisen oppimiskulttuurin pohdinnasta. Arvioinnin 
suuntaaminen esimerkiksi faktatietojen opettelusta enemmänkin käsitteiden ja 
teorioiden sovellusvalmiuksiin muuttaa myös opetuskäytänteitä tiedon jakami-
sesta oppimisen ohjaamiseen.  

Jonkinlaisena välitavoitteena voisi olla onnistunut vuorovaikutus opiskelijoi-
den kanssa. Onnistunut vuorovaikutus opetus- ja oppimistilanteessa edellyttää 
niin opettajalta kuin opiskelijoiltakin kommunikatiivisia taitoja ja niiden jatkuvaa 
kehittämistä. Ihminen tarvitsee kykyä hahmottaa ja tulkita erilaisia tilanteita ja 
konteksteja sekä taitoa vaikuttaa aktiivisesti tilanteen kehittymiseen. Yksilön mi-
näkuvalla, motivaatiolla ja odotuksilla on suuri merkitys siihen, kuinka hän suun-
tautuu ja toimii vuorovaikutustilanteissa. Jos hän kokee muitten toiminnan 
uhkana itselleen, seurauksena voi olla vetäytyminen tai ylikorostunut puolustau-
tuminen. Joku toinen saattaa tulkita neutraalitkin tilanteet kilpailuksi ja pyrkiä 
aggressiivisesti "voittoon". Ihminen kuljettaa näitä sisäistyneitä tekijöitä muka-
naan tilanteesta toiseen ja silloin kun ne ovat negatiivisia, ne ovat esteitä tyydyt-
tävän vuorovaikutuksen tiellä.  Aasian tutkimuksen oppiaineen tulisikin kehittyä 
opetus- ja oppimismetodeiltaan niin että ne tukevat opiskelijan positiivisia oppi-
miskokemuksia ja lisäävät opiskelijoiden luottamusta itseensä Aasian alan asian-
tuntijoina. 
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Englantilainen filologia – pehmeää tiedettä  
soveltamassa 

Nevala Minna 
 

1. Englantilaisen filologian opetuksen historiaa Helsingin 
yliopistossa1 

 

Englannin kielen opetushistoria Helsingin yliopistossa alkoi jo vuodesta 1831, 
jolloin ensimmäinen englannin kielen lehtori, John Wellmer, nimitettiin virkaan-
sa. Ensimmäinen englantilaisen filologian professori, Uno Lindelöf, nimitettiin 
kuitenkin vasta vuonna 1921. Yliopistossa opetettiin englantia kuitenkin koko 
ajan – Lindelöf toimi ylimääräisenä professorina vuosina 1907–1921. Uno Linde-
löfin erikoisalaa oli Northumbrian murre, ja hänen tutkimuksensa on osin edel-
leen lähdekäytössä. Ajan hengestä, ja englannin kielen merkityksestä 
maailmankielenä, kertoo paljon se, että Lindelöf kirjoitti kuuluisan englannin 
kielen historiansa saksaksi. Sen kääntämistä englanniksi ei pidetty tarpeellisena, 
vaikka sitä käytettiin vuosikymmeniä englantilaisen filologian oppikirjana. 

Lindelöfin jäätyä eläkkeelle vuonna 1938 häntä seurasi renessanssiajan kielen 
ja kirjallisuuden tutkija Ole Reuterm joka toimi professorina kolme vuosikym-
mentä, joista ensimmäiset kaksi laitoksen ainoana kokoaikaisena professorina. 
Vuonna 1961 englantilaiseen filologiaan perustettiin toinen varsinainen profes-
suuri, johon nimitettiin legendaarinen Tauno F. Mustanoja. Hänen tutkimuksis-
taan Middle English Syntax on edelleen paras ja käytetyin lähdeteos englannin 
kielen rakenteesta 1100-luvulta 1400-luvulle. 

Kielihistorian tutkijoita olivat myös Reuterin seuraaja Auvo Kurvinen, sekä 
myöhemmin puolestaan hänen seuraajansa Saara Nevanlinna, joka on osallistu-
nut aktiivisesti keskiaikaisten tekstien muokkausryhmään. Matti Rissanen nimi-
tettiin Mustanojan seuraajaksi vuonna 1977. 1980-luvulla Matti Rissanen, Ossi 
Ihalainen ja muut lingvistiikasta ja englannin kielen historiasta kiinnostuneet 
laitoksen tutkijat aloittivat laajan tutkimusprojektin, jonka tarkoitus oli julkaista 
jäsennelty kokoelma englanninkielisiä historiallisia sekä murretekstejä elektroni-
sessa muodossa. Projektin ensimmäinen tuotos, Helsinki Corpus of English Texts, 
julkaistiin vuonna 1991, ja se profiloi laitoksen nopeasti ympäri maailmaa kieli-
historian ja korpuslingvistiikan asiantuntijana. Opetushenkilökunta on muuten-
kin osallistunut aktiivisesti englannin kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutuksi 
tekemiseen Suomessa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 

Englanti on aina ollut erittäin suosittu pääaine – oppiaineen vuosittaisessa 
pääsykokeessa valitaan noin 60 pääaineopiskelijaa 500-600 hakijasta. Valmistu-

                                                        
1  Tarkempia tietoja englantilaisen filologian verkkosivuilta 

http://www.helsinki.fi/englanti/. 

http://www.helsinki.fi/englanti/.
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neet työllistyvät opettajiksi ja muille aloille sekä Suomessa että ulkomailla. Myös 
tutkimuksen painopiste on muuttunut ja laajentunut vuosien saatossa kielihisto-
riasta enemmän nykykielen, -kirjallisuuden ja -kulttuurin tutkimuksen suuntaan. 
Tutkimuksen kärjessä on pitkään ollut Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja 
muutoksen tutkimusyksikkö (VARIENG), 2000–2011. Tutkimusyksikössä toimii 
noin 50 jäsentä Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista, ja se on ollut Suomen Aka-
temian, opetusministeriön ja yliopiston rahoittama huippuyksikkö jo 12 vuoden 
ajan.  

 

2. Englantilainen filologia tieteenalana 
 

Filologia kuuluu humanistisiin tieteisiin, jotka ovat ryhmä tieteitä, joita yh-
distää kiinnostus ihmisen toiminnan eri puoliin. Humanistiset tieteet tutkivat 
mm. kulttuuria ja ihmisten tuottamia erilaisia tapoja, rakenteita, kieltä, historiaa, 
taidetta, uskontoa sekä eri kanssakäymisen muotoja, kuten esim. viestintää, työ-
elämä. Niiden lähestymistapa on usein geneettinen, eli niissä tutkitaan, miten 
jokin kulttuuri tai kulttuuri-ilmiö on muodostunut ihmisten ja ihmisryhmien te-
kojen ja kokemusten muovaamana.  

Humanistisen tutkimuksen kohteena voi olla esim. kokonainen kulttuuri kie-
lineen, historioineen ja tapoineen tai pelkästään yksi ainutkertainen tapahtuma, 
käsite, taideteos, esine tai yksilö. Humanistinen tutkimus käyttää lähes kaikkia 
tieteiden luomia metodeja tutkimuksissaan, ja sen avulla voi ymmärtää ja tutkia 
suuria kokonaisuuksia. Humanistisen tutkimuksen katsotaan monesti edesautta-
van yleissivistystä. 

Jos englantilaista filologiaa katsotaan Biglanin (1973) ja Becherin (1989) ke-
hittämien eri tieteenalatyyppien mukaan, sijoittuu se muiden kielitieteiden kans-
sa pehmeiden, tarkemmin sanottuna soveltavien humanistis-yhteiskuntatieteiden 
alaan. Tiedon soveltaminen, omakohtainen tulkitseminen ja käytännön ongelmi-
en ratkaisu ovat keskeisessä asemassa kieltä opittaessa ja opetettaessa. Opiskeli-
joiden oletetaan toimivan itsenäisesti sekä muodostavan omia mielipiteitään ja 
tulkintojaan asioista omien kokemustensa, tietojensa ja taitojensa valossa. Tästä 
oivana esimerkkinä ovat kielten opiskelussa etenkin kurssit, joilla harjaannutaan 
kielen jokapäiväisen käytön ja käytänteiden analysointiin, kuten monet englannin 
kielen diskurssiin ja pragmatiikkaan keskittyvät erikoiskurssit. Opiskelijoilla on 
omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi kielenkäytön eri tilannekohtaisista ongel-
mista, ja ongelmia ja niihin johtaneita syitä ratkotaan soveltamalla sekä uutta että 
jo aiemmin kertynyttä tietoa. 
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3. Englantilaisen filologian erityisluonteesta 
 

3.1. Oppimistavoitteet 
 

Neumann et alin (2002: 407–408, 410) mukaan pehmeät tieteenalat ovat ko-
via aloja vapaamuotoisempia ja kvalitatiivisempia. Tavoitteena pehmeillä aloilla 
on usein tiedon kerääminen ja saaminen käytännön kautta, eikä näin ollen sen 
varmistaminen ja validoiminen ole yhtä tarkkaa ja eksaktia kuin kovissa tieteen-
aloissa. Tietopohja on siis sattumanvaraisempaa, ja laajana oppimistavoitteena 
ovatkin usein opiskelijan oma henkinen ja älyllinen kasvu, reflektiivisen työsken-
telytavan omaksuminen sekä elämänpituisen oppimisen taito.  

Englantilaisen filologian kohdalla voidaan sanoa, että tässä suhteessa oppiai-
ne on tyypillinen pehmeä tieteenala. Kieli nähdään osana kulttuuria ja sosiaalista 
ympäristöä, ja perusajatuksena on se, että kielenopiskelu ja -oppiminen eivät 
koskaan pääty. Kieli muuttuu ja vaihtelee koko ajan, ja näin ollen myös sen täy-
dellinen hallitseminen on elämänpituinen tavoite. Kaikkein eksakteimmatkaan 
kielitieteilijät eivät välttämättä voi tarkastella kieltä täysin sen sosiaalisen kon-
tekstin ulkopuolelta. Opiskelijoiden on hyväksyttävä se tosiseikka, että täydellistä 
kielentaitajaa ei ole olemassa, eivät edes kieltä äidinkielenään puhuvat ole sellai-
sia. Tavoitteena onkin pyrkiä samalle tasolle kuin natiivikielenpuhujat, jolloin 
kielen hallitseminen ja käyttö ovat yhtä ”automaattisia” kuin oppijan oman äidin-
kielen kohdalla.  

Englantilaisen filologian tavoitteena on myös perehdyttää opiskelija kielen 
kontekstiin tutustumalla englannin kielen ja englantia puhuvien kansojen kirjalli-
suuteen ja kulttuuritaustaan sekä paneutumalla englannin kielen ja englantia 
puhuvan maailman kulttuurin kansainväliseen merkitykseen. Kielen tutkimuksen 
saralla keskitytään aina kielen historiasta nykykielen analysointiin ja kuvausta-
poihin, kun taas kirjallisuuden tutkimuksessa perehdytään Englannin ja Yhdys-
valtain sekä muiden englanninkielisten alueiden kirjallisuuteen. Lisäksi 
tavoitteena on juuri aiemmin mainittu perusteellinen ja monipuolinen kielitaito, 
joka antaa valmiuden toimia englannin kielen hallintaa ja tuntemusta edellyttä-
villä aloilla, esimerkiksi opetus-, käännös- ja hallintotehtävissä.  

Opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimistavoitteet ovat moninaiset, ja niihin 
monesti vaikuttaa se, onko heillä enemmän sisäistä vai ulkoista motivaatiota 
(Lindblom-Ylänne et al. 2009: 82–83). Oman tutkimukseni mukaan englannin 
opiskelijoissakin näkyy selkeästi jako niihin, jotka ovat ammatillisesti orientoitu-
neita (tällaisia ovat etenkin opettajiksi ja kääntäjiksi aikovat), ja niihin, joiden 
mielestä kielen opiskelu on itsensä kehittämistä (esim. viestinnän ammattilaisiksi 
tähtäävät tai ne opiskelijat, joilla ei opiskelunsa aikana ole vielä paljoakaan käsi-
tystä siitä ”mikä heistä tulee isona”) (Nevala valmisteilla; vrt. Ylijoki 2000 sisäi-
nen jako kirjasto- ja informaatioalalla). Oppiaineen tehtävänä on tarjota kielestä 
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mahdollisimman laaja kuva, jotta nekin, jotka eivät ole varmoja siitä, mihin he 
lopulta päätyvät, saisivat kuitenkin valmiudet toimia monissa eri ammateissa.  

 

3.2. Opetus- ja oppimismenetelmät 
 

Opetusmenetelmät pehmeissä tieteissä ovat paljon interaktiivisempia ja kes-
kustelevampia kuin kovissa tieteissä (Lindblom-Ylänne et al. 2006: 295). Siinä 
missä opetus kovissa tieteissä perustuu usein sisältölähtöiseen opetusnäkemyk-
seen, pehmeät tieteet, kuten kielitieteet, kannattavat enemmän oppimislähtöistä 
näkemystä, joka perustuu holistiseen ja kvalitatiiviseen asenteeseen oppimista 
kohtaan ja jossa opiskelijoille annetaan enemmän itsenäistä valtaa opetusympä-
ristössä (Lueddeke 2003; Neumann et al. 2002).  

Postareff et alin (2009: 56–57) mukaan ihmistieteiden opettajat, etenkin 
humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla kuten kielenopetuksessa, ovat keski-
määrin enemmän oppimislähtöisiä: ihmistieteissä joudutaan määrittelemään ja 
perustelemaan opetuksessa käytettävät käsitteet laajalti ja selventämään valittu-
jen termien merkitys opiskelijalle. Oppijan on tärkeää ymmärtää, miten käsitteet 
ja asiat liittyvät toisiinsa. Tässä keskusteluun perustuvat opetusmenetelmät ovat 
tärkeässä asemassa, koska niillä saadaan selville, onko opiskelija ymmärtänyt 
asiakokonaisuuden. Yleensäkin oppimislähtöisyyttä kannattavat opettajat usein 
vaihtelevat lähestymistapaa opetuskontekstin mukaan; niin opetuksen sisältö, 
opiskelijoiden taso ja oppimisympäristö vaikuttavat lähestymistavan valintaan.  

Englannin kielen, kuten minkä tahansa kielen, opettamisessa voidaan erottaa 
kolme eri näkemystä: 1) strukturaalinen opetusnäkemys, jonka mukaan kieli on 
joukko selkeästi rajattuja osioita, kuten esim. fonologiset, morfologiset ja syntak-
tiset osiot, jotka oppijan tulee hallita; 2) funktionaalinen näkemys, jonka mukaan 
kieli on se väline, jonka avulla strukturaaliset osiot ilmaistaan – kielenopetus 
järjestetään ei vain kielen rakenteen vaan ennemminkin sen merkityksen ja käy-
tön mukaan; sekä 3) interaktionaalinen näkemys, jonka mukaan kieli on se väline, 
jonka avulla ihmiset rakentavat ja ylläpitävät sosiaalista kanssakäymistä sekä 
ihmissuhteita (Richards & Rodgers 2001: 17–18).  

Englantilaisen filologian opetuksessa voidaan käyttää hyväksi kaikkia edellä 
mainittuja näkemyksiä, vaikkakin interaktiivinen, opiskelijan aktiivisena tiedon-
luojana näkevä, käsitys on vallalla etenkin kulttuurin, pragmatiikan ja diskurssin 
opetuksessa. Tähän on syynä se, että jotta opiskelijat oppisivat käyttämään kieltä 
tehokkaasti erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, on tärkeää, että oppimisympä-
ristössä painotetaan kommunikatiivista, autenttista ja tarkoituksenmukaista 
kohdekielen käyttöä ja pyritään ottamaan opiskelijat aktiivisesti mukaan toimin-
taan opetustilanteissa (Sinem 2011: 89).  

Interaktiivisuuden aste voi vaihdella suurestikin opetettavan aineksen mu-
kaan. Esimerkiksi englannin kielen hallinnan, kuten rakenteen (kielioppi) ja suu-



18 

rien kirjallisuuskokonaisuuksien, opetuksessa ryhmäkoot ovat isoja ja opetus 
tapahtuu massaluentona, jolloin opiskelijoiden ottaminen aktiivisesti mukaan 
opetukseen on vaikeaa ja aikaavievää. Suurin osa kielen käytön (englannin kielen 
puhuminen, kirjoittaminen ja kääntäminen) ja soveltamisen (kulttuuri, opetus, 
diskurssi) opetuksesta taas tapahtuu pienryhmissä, joissa opetus voi rakentua 
lähes kokonaan interaktiivisuuteen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. 

Mutta vaikka englannin kielen rakennetta, historiaa sekä kirjallisuutta käsit-
televät kurssit ovat usein isoja massakursseja, niissä voidaan käyttää myös paljon 
erilaisia pienryhmäopetukselle tunnuksenomaisia metodeja, kuten pari- ja ryh-
mätöitä sekä yksilöllisesti tehtäviä verkkotehtäviä, joilla lopputentin tai -esseen 
lisäksi varmistetaan, että opiskelija hallitsee kurssikokonaisuuden eri osat. Eri-
koistumiskursseilla, jollaisia ovat esimerkiksi aine- ja syventävien opintojen ling-
vistiikan erityisaloja käsittelevät kokonaisuudet, opetus tapahtuu 12–15 hengen 
pienryhmissä, jolloin henkilökohtainen opastus ja asianhallinnan varmistaminen 
on opettajalle vieläkin helpompaa kuin isompia kokonaisuuksia opetettaessa. 

Opetusnäkemykset ovat kuitenkin yksistään katsottuna vaillinaisia, ja niiden 
lisäksi tarvitaankin tietoa oppimisnäkemyksistä, joita on kahdenlaisia: proses-
siorientoituneet näkemykset rakentuvat oppimisprosesseihin, kuten esim. yleis-
tämiseen, hypoteesien testaamiseen tai päättelyyn; kontekstiorientoituneet 
näkemykset puolestaan painottuvat enemmän siihen fyysiseen ja sosiaaliseen 
ympäristöön, missä oppimista tapahtuu. Nämä näkemykset eivät tarkoita samaa 
kuin metodit. Tietty opettajaryhmä voi esimerkiksi kannattaa samaa näkemystä, 
mutta implementoi sitä opetuksessaan eri metodeilla. (Postareff ja Lindblom-
Ylänne 2008) 

Näin tapahtuu myös kielten opetuksessa yliopistotasolla. Usein näkemykset 
kielenoppimisesta voidaan nähdä myös limittäisinä, jolloin myös metodien kirjo 
on suurempi. Kuten edellä totesin, kielioppia voidaan opettaa eri tavalla kuin 
kieltä kulttuurisena tai pragmaattisena ilmiönä. Eroja löytyy lisäksi ryhmäkoko-
jen opettamisessa ja oppimisessa. Englannin opetuksen suunnittelussa on viime 
aikoina keskitytty entistä enemmän puhutun kielen harjoittelun lisäämiseen, 
koska monet opiskelijat ovat sitä toivoneet useasti kurssipalautteissa. Esimerkiksi 
aiemmin opetussuunnitelmasta poistettu puhutun kielen harjoituskurssi on otet-
tu jälleen mukaan tutkintovaatimuksiin. Ylipäätään on jokaisen opettajan omassa 
vallassa, kuinka paljon hän ”puhuttaa” opiskelijoitaan ja kuinka paljon hän muu-
ten käyttää interaktiivisia keinoja opetuksessaan.  

Tutkimukset muutenkin osoittavat, että englannin kielen opetuksessa olisi 
tärkeää kerätä väliarviointeja opetusmenetelmistä (mm. Davies 2006). Saatu pa-
laute osoittaa mm. että jopa isoilla massaluentokursseilla toivotaan enemmän 
pienryhmätyöskentelyä ja opiskelijoiden keskinäistä sekä opettajan ja opiskelijoi-
den välistä kommunikaatiota. Tämä auttaa oppimista edistävän ilmapiirin ja hy-
vien henkilösuhteiden luomisessa, mikä puolestaan on yhteydessä 
opiskelumenestykseen. Muun muassa Peacockin (2010: 188) tutkimuksen mu-
kaan englannin kieltä opiskelevat humanistit omaavat kontekstiorientoituneen 
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oppimisnäkemyksen, johon liittyy sosiaalisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita, 
kuten kiinnostus itse kieleen, opettajan rohkaiseva asenne sekä kielen käyttämi-
nen opinahjon ulkopuolella. 

 

3.3. Arviointikäytännöt 
 

Healeyn (2000: 175) mukaan arviointimenetelmillä on merkittävä vaikutus 
siihen, omaksuvatko opiskelijat syvä- vai pintasuuntautuneen lähestymistavan 
oppimiseen (myös Ramsden 1992). Juuri syväoppimisessa keskeisiä ovat itse- ja 
vertaisarviointi, jotka myös edesauttavat elinikäistä oppimista ja asiantuntemuk-
sen kehittymistä (Brown ym. 1997). Neumann ym. (2002: 408–409) ovat tutki-
neet, että pehmeissä soveltavissa tieteissä käytetään yleisimmin 
arviointimenetelminä loppuesseetä ja projektipohjaisia sekä itse- ja vertaisar-
vioivia, soveltavia tehtäviä. Arviointikäytäntöjen tarkoitus on tällöin parantaa 
itsereflektointia ja käytännön taitoja. Arvostelu- ja arviointikriteerit ovat usein 
pehmeissä tieteissä monitulkintaisia, koska monesti vaaditut taidot ovat rajaa-
mattomia ja vaikeita määritellä tarkoin reunaehdoin. Arvioinnin yhteydessä tar-
vitaan siis enemmän rakentavaa, informatiivista palautetta opiskelijan 
suoriutumisesta. 

Englannin kielen opetuksessakin käytettyjä perinteisiä arviointimenetelmiä 
ovat tentit ja loppuesseet. Näitä käytetään usein isojen massaluentosarjojen, ku-
ten kielen rakenteen, kokonaisuuksien hallintaa arvioitaessa. Pienryhmäopetuk-
sessa, jota on usein kieltä soveltavien aiheiden yhteydessä, käytetään myös muita 
arviointityyppejä, kuten ryhmätenttiä (tai ryhmäesitystä johon liittyy vertaisarvi-
ointi), itsearviointia hyödyntäviä tyyppejä kuten portfoliota ja oppimispäiväkirjaa, 
tai aineistoa hyväksi käyttävää koetta (esim. kirjallisuus) (kts. Uusikylä & Atjonen 
2005: 206–207).  

Myös muita kuin summatiivisia, eli oppimisen loppusuoritusta mittaavia, ar-
viointimenetelmiä käyttämällä pyritään kasvattamaan opiskelijoiden sisäistä mo-
tivaatiota opintojaksojen suorittamiseen silloinkin, kun kyseessä on kurssi 
sellaisesta pakollisesta opintolinjasta, jota opiskelija ei olisi välttämättä vapaaeh-
toisesti valinnut (esim. kirjallisuuden linjan opiskelijoiden tulee suorittaa myös 
joitain pakollisia englannin kieltä käsitteleviä kursseja). Koska kieli on osa ympä-
röivää sosiaalista kontekstia, ja etenkin koska opetuksen tavoitteena on mahdolli-
simman kokonaisvaltainen englannin kielen tietotaito, on järkeenkäypää, että 
suurin osa arvioinnistakin on opiskelijoiden omaa osaamista ja sen reflektointia 
aktivoivaa.  
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4. Englantilainen filologia opettajan näkökulmasta katsottuna 
 

Perinteisesti opettamani filologian osana oleva kielitiede tutkii kieltä itsenäi-
senä järjestelmänä irrallaan kielen ulkopuolisesta todellisuudesta. Tällöin tutki-
muskohteena ovat esim. kielen yleiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi foneemit 
tai syntaktiset lainalaisuudet ja niiden universaalit. Minun opetukseni liittyy kui-
tenkin siihen, mikä on kielen ja ajattelun yhteys, tai mikä on kielen ja sen sosiaa-
lisen ympäristön välinen yhteys. Tutkin ja opetan myös englannin kielessä 
tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Opetan englantia sekä synk-
ronisena ilmiönä, mikä tarkoittaa sen jollakin hetkellä vallitsevaa tilaa, että dia-
kronisena, jolloin tarkastelen englantia ajassa muuttuvana ilmiönä.  

Nevgin & Lindblom-Ylänteen (2009: 221) mukaan sosiokulttuurinen kon-
struktivismi tarkoittaa oppimiskäsitystä, joka korostaa oppimisen yhteisöllisyyttä 
ja sosiaalista luonnetta. Oppija ei omaksu tietoa passiivisesti vaan käsittelee sitä 
aktiivisesti ympäröivän sosiaalisen yhteisön ja kulttuurin yhteisen tiedon kautta. 
Katsoisin, että tämä käsitys on lähimpänä omaa käsitystäni, myöskin opetuksen 
näkökulmasta katsottuna, sillä koen opiskelijalähtöisyyden helpoimmaksi tavaksi 
opettaa omaa alaani, jota edustaa lähinnä pragmatiikka ja diskurssin tutkimus 
sosiaalisessa kontekstissaan. On ollut mielenkiintoista huomata, miten tunnistan 
helposti englannin kielen alan ja oman opetusnäkemykseni mm. Lindblom-
Ylänteen ym. (2006) tutkimuksen tuloksista.  

Englannin kielen hyvä hallitseminen vaatii niin opiskelu- että sovellusvai-
heessa runsaasti sosiaalista kanssakäymistä kielen puhujien kesken. Kieltä voi 
toki oppia kirjastakin, mutta sen käytön todellinen ymmärtäminen vaatii kom-
munikointia toisten ihmisten kanssa. Pidän yhtenä tärkeimmistä kielenoppimi-
sen osatekijöistä yliopistotasolla kielen taustan, sen historian, tuntemusta. Tuon 
tämän seikan esille joka kurssillani, koska siihen liittyy voimakkaasti niin yksilöl-
linen, yhteisöllinen kuin yhteiskunnallinenkin kielenkäyttö, sen kehitys ja vaihte-
lu.  Jos  emme  tiedä,  mistä  kieli  tulee  ja  miten  se  on  syntynyt,  emme  voi  kovin  
hyvin selittää sitä, miten sitä käytetään nykypäivänä. Lisäksi on monia sellaisia 
kielenilmiöitä, kuten esimerkiksi määrättyjen kielimuotojen ”kuoleminen” 
ja ”uudelleen syntyminen”, jotka toistuvat vuosisadasta toiseen. 

Tämän kaltainen holistinen käsitys kielestä ja sen oppimisesta sekä käytöstä 
vaatii tietysti opettajalta itseltään erinomaista ko. kielen taitoa. Lisäksi opetetta-
van aineksen moninaisuus merkitsee, että minun on alituisesti seurattava eng-
lannin kielen kehitystä ja muutosta, sekä perehdyttävä sen eri muotoihin (joka 
tasolla, myös esimerkiksi maantieteellisiin variantteihin), englantia puhuviin 
kulttuureihin ja niiden yhteiskuntarakenteisiin, jotka monesti ohjaavat sitä, mi-
ten kieltä käytetään. Voisin sanoa, kuten aiemmin totesin, että koska täydellistä 
kielentaitajaa ei ole olemassa, ei myöskään sen opiskeleminen koskaan lopu. 

Koen monesti hyvin vahvasti, että opin samalla opiskelijoitteni kanssa. Usein 
jopa pyrin siihen, sillä en pysty enkä halua kokea osaavani kaiken – se ei ole edes 
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mahdollista kielentutkimuksen ja -opetuksen alalla, jossa sisältö, itse kieli, muut-
tuu koko ajan. Tärkein tarkoitukseni on oppia itse, mutta myös opettaa opiskeli-
joita kysymään mitä, miten, miksi: Mitä eri kielen muotoja puhujalla on 
käytettävissään? Miten hän käyttää niitä joko tahattomasti tai tahallisesti hyväk-
seen ilmaistessaan itseään? Miksi hän käyttää juuri kyseisiä muotoja määrätyissä 
sosiaalisissa tilanteissa?  

Käytän opetuksessani paljon yhteisöllistä oppimista ja ryhmäoppimista, kos-
ka tarkoitukseni on saada opiskelijat oppimaan - ei ulkoa kirjoista vaan pikem-
minkin keskustelun ja kanssakäymisen kautta. Tämä auttaa heitä harjoittamaan 
aktiivista kielitaitoa pelkän passiivisen sijaan. Suurin osa opetuksestani on pien-
ryhmäopetusta, minkä vuoksi opiskelijoiden aktivointi on helpompaa kuin suuril-
la massaluennoilla. Kielen puhujien kontekstin ja tarkoitusperien ymmärtämisen 
lisäksi haluan, että opiskelijat kasvattavat sisälukutaitoaan sekä sisäistävät tutki-
muksen teon ja sen harjoittamisen perusteet ja periaatteet. Samoin tärkeää on 
puhutun kielitaidon lisäksi kirjoitustaito ja eri tekstityyppien ja niihin sisältyvien 
sanastojen hallinta. Arviointikäytäntöni vaihtelevat perinteisistä loppuesseistä 
tarkoin rajatuine aiheineen aktivoivampiin ryhmäesityksiin lähinnä kurssin ai-
heen mukaan. Käytännön kielenkäyttöön liittyvää pragmatiikan kurssia on jär-
keenkäypää arvioida mm. vertaisarvioinnin kautta, kun taas enemmän 
teoriapainotteisen kielenrakenteiden kurssin oppimista voi hyvin mitata loppu-
tentin tai -esseen avulla. Myös opiskelijoiden taso on syytä ottaa selville joka 
kurssilla erikseen, mikä tekee joskus opetuksen suunnittelun vaikeaksi. Jokaisella 
englannin opiskelijalla kun on erittäin hyvä kielitaito jo opintojen alussa, mutta 
sen syventäminen jokaiselle sopivasti ja sopivaksi on joskus lähes mahdotonta.  

Koen, että oppiaineen reunaehdotkin – tutkintorakenne, oppisisällöt – huo-
mioon ottaen minulla on silti aika paljon mahdollisuuksia päättää itse varsinkin 
opetusmetodeistani, kuten myös lähestymistavastani itse englannin kieleen. Kat-
soisin, että juuri tämän kaltaisessa tieteentekemisen vapaudessa kiteytyy koko 
humanistisen ajattelutavan ydin: opettajana olen osa elävää oppimisympäristöä 
ja -kulttuuria siinä missä ihminen on osa elävää luontoa.  
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Räätälimetafora opettajien kielessä ja kääntäjä-
koulutuksen ainedidaktiikassa 

Suni Timo 
 

 
...it must be tailored to fit perfectly 

Lee S. Shulman 
 

Jos opettaja opettaa ryhmää yksilöinä tilanteen mukaan, hänen voi sanoa 
räätälöivän. Näin esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksessa Kielitoimisto tar-
joaa asiakkailleen ”räätälöityä koulutusta” ja ennustaa hyödyn parhaaksi, 
kun ”koulutus räätälöidään työpaikan tarpeisiin” (Kotus 2013). Räätälöiminen on 
opetusalan erikoiskielessä termin luonteinen kuollut metafora. Tämänkaltaista 
kielenkäyttöön vakiintunutta, kuvallisuudeltaan sammunutta kielikuvaa ei yleen-
sä tiedosta kielikuvaksi, ennen kuin esimerkiksi tavallisesta poikkeava tilanne 
havahduttaa pohtimaan tuttujen sanojen merkityksiä tarkemmin. 

Käsittelen esseessäni kääntäjänkoulutuksen räätälöintiä lähtien siitä, että 
opettajien ammattikunta muodostaa myös diskurssi- eli puheyhteisön, jon-
ka ”kuolleet” metaforat voivat kertoa ammattikunnan ajattelu- ja toimintatavoista 
saman verran kuin tuoreet ”poeettiset” kielikuvat tai pedagogiikan systemaattiset 
määritelmät. Lingvistejä ja diskurssintutkijoita kiinnostavat etenkin luonnollis-
tuneet kielikuvat, joista on tullut itsestäänselviä kategorioita (ks. esim. Kalliokos-
ki 1996: 8–9, 14–15, 77–84). Tutkijoiden kiinnostus kuvallisesti sammuviin 
metaforiin juontaa tietenkin klassisesta Sapirin–Whorfin hypoteesista sekä mm. 
George Lakoffin ja Mark Johnsonin vuonna 1980 ilmestyneestä tutkielmasta Me-
taphors  we  live  by (ks. esim. Metafora 1992: 11–78). Vaikka emme varauksitta 
uskoisi kielikuvien määräävän ajattelua ja päättelyjämme – wittgensteinilaisit-
tain ”kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja” – jokapäiväisiä ilmaisutottu-
muksia ne selvästikin suuntailevat. 

 

Mistä alkaen opettajat Suomessa ovat räätälöineet? 
 

Verbijohdoksen kanta räätäli on vierasta perua. Etymologisen sanakirjan 
mukaan ruotsin skräddare lainautui viimeistään 1600-luvulla, jolloin se vaikeasti 
ääntyvänä muovautui ensin skräätäriksi, skratariksi tai kraatariksi. Kantasanan 
nykyinen äänneasu yleistyi 1800-luvun jälkipuoliskolla. (Häkkinen 2007: 1091.) 

On huomionarvoista, että vuonna 1967 ilmestynyt Nykysuomen sanakirjan 
toinen painos tuntee vain ei-kuvallisen intransitiivisen räätälöidä-verbin, jolla on 
merkitys1 ’JOKU tekee räätälintöitä’ (NS4: 835). Suomen produktiivilla -Oi-
johtimella voidaan (tekijän)nimistä johtaa sekä intransitiivisia (mm. filosofoida, 
puoskaroida, niskuroida, änkyröidä, öykkäröidä) että transitiivisia johdoksia 
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(mm. apinoida ESIKUVIAAN, henkilöidä VIISAUTTA, jumaloida VAIMOAAN, partu-
roida RYTEIKKÖ, kätilöidä HANKETTA). Nähdäkseni räätälöidä on valenssiltaan ja 
syntaksiltaan kaksineuvoinen kuten moni muukin -Oi-:lla  johdettu  verbi  (mm.  
emännöidä, isännöidä, mestaroida, nikkaroida, tohtoroida), eikä varsinkaan 
puhekieli rajoita käyttötapaa. 

Transitiivinen räätälöidä-verbi, jolla on kuvallinen merkitys2 ’JOKU suunnit-
telee ja toteuttaa JOTAKIN yksilöllisesti’ (SKP2: 679) näyttäisi tavallistuneen vasta 
1960-luvun jälkeen eli oikeastaan samanaikaisesti todellisten räätälien harvinais-
tuessa. Uudempi kuvallinen merkitys2, jonka semantiikkaan kätkeytyy mielikuva 
vaatturista tekemässä mittatilaustyötä, lienee omaksuttu suomen sanastoon eng-
lannin tailor-verbin (vrt. customize) vaikutuksesta, ja merkityksen lainautumista 
olisi voinut edistää myös tailor-made -partisiipin/adjektiivin malli. Niitä vastaa-
vat ruotsin sanastossa skräddarsy ja skräddarsytt, mutta englanti on ollut viime 
vuosikymmeninä ylivoimaisesti runsaampi lainautumien lähde. Suomeen kotou-
tuvien uusien sanojen ja merkitysten tulvaa voisi jopa hämmästellä, elleivät kieli-
korvamme jo olisi karaistuneet. Kuulin maanantaina 11.2.2013 ohimennen tv-
mainoksen, jossa puhuttiin – en tarkkaan muista – joko ”räätälöidystä kissan-
ruoasta” tai ”kissallesi räätälöidystä ravinnosta”. Pari vuosikymmentä sitten täl-
lainen metaforisuus olisi saattanut hätkähdyttää jopa kotimaisessa modernissa 
runoudessa, saati tuoteselosteessa tai -mainonnassa. 

Aiheeseemme liittyy olennaisesti, että tailor-verbi on jo vuosikymmeniä sit-
ten vakiintunut yliopistopedagogiikan englantiin, kuten huomataan mm. Lee S. 
Shulmanin kirjoituksista (ks. etenkin 1987: 17). Hyvinkin luultavasti räätälöivästä 
opetuksesta puhuminen on alkanut Suomessa englanninkielisen ammattikirjalli-
suuden ja siihen ahkerasti viittailevan opettajankoulutuksen vaikutuksesta. 
Shulman (1986: 9–10) tunnetaan etenkin käsitteestä pedagogical content know-
ledge, jonka Asko Karjalainen on suomentanut pedagogiseksi asianhallinnaksi 
(muitakin vastineita on käytössä): ”Pedagoginen asianhallinta on opettajan kykyä 
muuttaa opetettava aines opiskelijalle omaksuttavaan muotoon.” (Karjalainen 
2003: 34.) 

Shulman (1987: 15–17) käyttääkin räätälöinti-termiä (tailoring) nimen-
omaan silloin, kun hän tarkastelee pedagogista asianhallintaa opetuksen valmis-
telussa. Opetettavan aineksen mukauttaminen (adaptation) on kuin 
mittatilausvaatteen tarjoamista asiakkaalle. Ensin tuotetta kuten pukua valmis-
tellaan kaupan tangolle toivotun tyylisenä, värisenä ja kokoisena. Kuitenkin en-
nen kaupan tekoa se on räätälöitävä juuri asiakkaalle sopivaksi. Räätälöinti 
tarkoittaa siis opetettavan aineksen mukauttamista erilaisista opiskelijoista koos-
tuville ryhmille. Shulman erottaa pedagogisen räätälöinnin tuutoroinnista. Jäl-
kimmäinen (tutoring) tarkoittaa yhden opiskelijan ohjaamista/opettamista. Sitä 
vastoin räätälöinnin kohteena ovat opetusryhmät. Tyypillisissä opetusryhmissä, 
joissa opiskelijoita on kymmenen tai enemmän, opetettavaa ainesta ei räätälöidä 
vain tietylle opiskelijalle yksilönä, vaan myös ryhmälle, joka on määrätyn kokoi-
nen, omalla erityisellä tavallaan asennoitunut ja vastaanottavainen, ja jossa vallit-
see ehkä vain sille ominainen henkilökemia. (Vrt. Shulman 1987: 17.) Myös 
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Karjalainen (2003: 34) korostaa pedagogisen asianhallinnan olevan erilaatuista 
sen mukaan, opetetaanko yhtä henkilöä, pientä ryhmää vai suurta ryhmää. 

Aloitin yliopistopedagogiikan aineopinnot syyskuussa 2009. Ensimmäistä 
kertaa kokoontuva ryhmämme sai tehtäväksi keksiä metaforia, jotka parhaiten 
kuvaisivat itseämme opettajina. Metaforatyöskentelyssä mieleeni palautui, kuin-
ka olin taannoin jutellut lehtorikollegojen kanssa kurssien ja opetuksen räätälöi-
misestä. Tällaisessa tilanteessa itse havahduin pohtimaan räätälöinnistä 
puhumisen kuvallisuutta. 

Ennen kuin jatkamme Shulmanin ajatuksista kääntäjäkoulutuksen ainedi-
daktiikaan, on paikallaan muistuttaa, etteivät englanninkieliset didaktikot puhu 
itsestään didaktikkoina vaan pedagogeina. Englannin didactic-alkuisilla sanoilla 
on negatiivisia merkityksiä ja värityksiä kuten ”pedanttinen” tai ”pakottava opet-
taminen”. Didaktisuus on kuitenkin säilyttänyt neutraalin merkityksensä saksan-
kielisissä maissa ja Pohjoismaissa (Kansanen 1995) sekä slaavilaisella 
kielialueella. Pertti Kansanen (2009) tähdentääkin, että suomalaisen opettajan-
koulutuksen perin tuttu ainedidaktiikan termi kattaa suureksi osaksi sen, mitä 
pedagogisella asianhallinnalla tarkoitetaan englantia puhuvissa maissa. Tähän 
mennessä esiteltyjä termejä yhdistäen ryhdyn puhumaan ainedidaktisesta räätä-
löinnistä. 

 

Ainedidaktisen räätälöinnin kaksisuuntaisuus 
 

Edellä on käsitelty suomen räätälöidä-verbin konkreettista merkitystä1 ja ku-
vallista merkitystä2, jotka kumpikin ovat leksikalisoituneet. Niiden lisäksi voi-
daan puhua räätälöimisen kuvallisen merkityksen2 kaksisuuntaisuudesta. 
Opetuksen räätälöimisellä2 viitataan arkisesti myös yksilöllisesti mukautetun 
opetuksen haittoihin. Käytännössä opettajan työmäärä kasvaa aina, jos/kun 
kaikki ryhmän opiskelijat eivät suorita oppiaineen kursseja tutkintorakenteen ja 
opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Räätälöidyn2 opetuksen suunnit-
telu ja toteutus verottaa opettajan voimavaroja varsinkin, jos työsuunnitelman 
tehtävät on mitoitettu niin, että 1600 tunnin raamit paukkuvat. Mikäli näin olisi 
sattunut, päällisin puolin vähäinenkin jousto voi maistua uhraukselta. Räätä-
löimiseen2 voi siis tilanteesta riippuen liittyä ironinen sivumerkitys2.1 ”opetuksen 
suunnittelua ja suunnitelmallista opetusta hämärtävät oheistoimet”. On kuiten-
kin ylentävää, että yleensä tällöinkin opettajan ratkaisuja ohjaa tarmokas sitou-
tuminen työhön ja opiskelijoiden yksilöllisyyden arvostus. Räätälöivä2 opetus on 
paitsi moniulotteista myös inhimillistä, kuten muukin opetustyön teoria ja käy-
täntö. 

Opetin vuosina 2003–2011 venäjän kääntämisen oppiaineessa, jonka vuotui-
nen sisäänotto oli 12 opiskelijaa. Pienehkössä oppiaineessa opetuksen räätälöi-
minen2 oli järkevää ja käytännön sanelemaa. Pohdin seuraavissa luvuissa, voisiko 
räätälöimisen ymmärtää rakentavaksi didaktiikan perustoiminnaksi, joka työvä-
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lineenä auttaisi integroimaan opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Voisiko räätä-
löitseviä ratkaisuja soveltaa opetussuunnitelman kehittämiseen ja opetuksen lin-
jakkuuden tukemiseen koko oppiaineen tasolla? 

 

Kääntäjänkoulutuksen räätälöimättömät tavoitteet 
 

Kääntäjien ja tulkkien ammattia tutkittiin ensimmäiset pari vuosituhatta 
etupäässä filosofien ja esteetikkojen voimin. Systemaattisen kääntäjäkoulutuksen 
perusta luotiin vasta 1900-luvulla. Globaalista näkökulmasta alan syntyhetki 
ajoittuu 1970-luvulle. Tällöin käynnistyi myös kääntäjänkoulutuksen eriytyminen 
akateemisena koulutusalana. Jenny Williams ja Andrew Chesterman (2002: 25–
27) nimeävät kehittämistyön painopisteinä opetussuunnitelmatyön, opetusmene-
telmät, oppimisen ongelmakohdat ja ammattikasvatuksen. 

2010-luvun Suomessa kääntäjänkoulutus julistaa perustuvansa alan uusim-
paan tutkimustietoon. Koulutuksen tavoitteena on työmarkkinoille terhakkaasti 
ampaiseva kääntäjä, tulkki tai muu kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntija. 
Kääntäjän tai tulkin ammattinimikettä ei kuitenkaan ole säädöksin suojattu. Pe-
riaatteessa ammattia saa kokeilla kuka tahansa. Yliopisto tarjoaakin vain yhden 
reitin, jota pitkin voi oppia kääntäjäksi tai olla oppimatta. Rajankäynti akateemi-
sen kääntäjäkoulutuksen ja ammatin todellisuuden välillä on jatkunut vuosi-
kymmeniä ilman selvää tulosta. Dilemma kiteytyy siihen, että perinteinen 
yliopisto toivoo opiskelijoilta teoria- ja tutkimusosaamista, jolla kuitenkaan to-
dennäköisesti ei ole paljon käyttöä valmistuvien kääntäjien todennäköisissä työ-
tehtävissä. Mihin siis keskittyä koulutuksessa? Osaavia kääntäjiä ja tulkkeja ei 
milloinkaan ole liikaa. 

Kääntäminen ja tulkkaus ovat ennen muuta taitoja. Kääntämistä sanotaankin 
humanistiseksi taitoaineeksi ja kääntäjiä humanismin moniottelijoiksi. Laajalla-
kaan lukeneisuudella ei ole kääntäjälle merkitystä ilman käytännön toimintaky-
kyä ja alalle soveltuvaa ”pelisilmää” (= taitoaine). Samalla kääntäjältä tai tulkilta 
kuitenkin vaaditaan tavallista laajempi yleissivistys ja mahdollisimman monen 
erikoisalan kohtalainen tuntemus (= moniottelijuus). Pelkkä kahden kielen erin-
omainen hallinta ei ole tehnyt monestakaan ensiluokkaista kääntäjää, toisin kuin 
maallikot usein ajattelevat. Inkeri Vehmas-Lehto (1999: 20) listaa kääntäjänkou-
lutuksen kuusi painopistettä, jotka ovat 

 

– teoreettinen tieto kääntämisestä ja tulkkauksesta 
– niiden soveltava harjoitteleminen 
– kulttuurien ja kulttuurierojen tuntemus 
– tieto ammattikielistä ja työmaailman erikoisaloista 
– tieto kääntäjän ammatista 
– tieto kääntämisen teknisistä apuvälineistä. 
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Yksilöllisen eli räätälöidyn ainedidaktiikan puolesta 
 

Kääntämisen ainedidaktikko joutuu tutustumaan oppilaisiinsa yksilöinä. Kie-
li- ja viestintätaidot kuten esimerkiksi äänenkäyttö kumpuavat useimmilla suo-
raan persoonallisuudesta. Opiskelijoiden taidot ja taipumukset vaihtelevat 
väkisinkin. Harjoituksista annetaan yksilöllistä palautetta, mutta yksilöivä pa-
lautteenanto ei aina ole yksinkertaista, koska myös opiskelijoiden tapa reagoida 
palautteeseen vaihtelee yksilöittäin. Tilanteisia taitoja ei aidosti testata luokkati-
lassa. Siksi myöskään kääntämisen tai tulkkauksen opettaminen tietoa jakamalla 
ja omaa esimerkkiä tarjoamalla ei johda tuloksiin, jotka kantaisivat luokkatilan 
ulkopuolelle. Opetuksen sisällön sijaan on keskityttävä opiskelijalähtöisyyteen 
(ks. Nevgi–Lindblom-Ylänne–Levander 2009: 7–8). Opiskelijaa aktivoidaan te-
kemään ja harjaantumaan tekemällä, learn by doing. Tietenkin sillä on väliä, 
miten opettaja opettaa, mutta eniten on väliä sillä, mitä opiskelija tällöin tekee 
(vrt. Biggs–Tang 2001: 16–20). Yksi kääntäjänkoulutuksen pioneereista Peter 
Newmark kirjoitti 1970-luvulla näin: 

”Kenestäkään ei opettamalla voi tehdä hyvää kääntäjää sen paremmin 
kuin lingvistiäkään. Opiskelijalle voi antaa vain vinkkejä ja harjoitusta, ja 
jos  onni  on myötäinen,  hän saa jonkinlaisen käsityksen siitä,  mistä on ky-
symys. Mutta kääntämisen opettaminen on mutkikkaampaa kuin kielen 
opettaminen. /– – / hyvälle kääntäjälle ei riitä pelkkä kielitaito eikä teks-
tinymmärrys; hänen tarvitsee osata käyttää omaa kieltään tyylikkäästi ja 
vivahteikkaasti, hänen on oltava kekseliäs ja uskalias, hänellä on oltava 
sormituntumaa. Miten kummassa sitä voi opettaa? Ei mitenkään. Ihmisiä 
voi vain auttaa kehittämään taitojaan, heille voi ehkä näyttää joitakin oiko-
teitä ja menetelmiä, mutta ennen kaikkea opettajan olisi herätettävä heissä 
sellainen kiinnostus ja innostus, että he kykenevät kehittämään taitojaan it-
senäisesti, omin voimin.” (Ks. Vehmas-Lehto 1999: 133.) 

”Sormituntuma” ei tietenkään ole täsmällinen termi tai oppimistavoite. Ana-
lyyttisempaa tekstifunktioihin perustuvaa kääntämisen ainedidaktiikkaa on kehi-
tellyt esimerkiksi Christiane Nord (2009: 158–193). Analyyttisen tiedon eduista 
huolimatta en sulkisi didaktisesta ajattelusta intuitionkaan mahdollisuuksia. 
Kääntäjiä ja tulkkeja on joskus verrattu myös juristeihin, teologeihin ja näytteli-
jöihin, koska kaikki tällaiset muutoin niin erilaiset ammattilaiset tulkitsevat mui-
den tekstejä ja inhimillistä vuorovaikutusta. Tulkintataito puolestaan tuntuu 
vaativan luontaisia taipumuksia, vaistomaista reagointia ja esteettistä luovuutta-
kin. Niinpä olen pohdiskellut, voitaisiinko kääntäjänkoulutuksen ainedidaktiik-
kaan soveltaa aasialaista estetiikkaa (ks. Eväsoja 2010 ja 2011). Länsimaiden 
akateemisessa opetuskulttuurissa korostuu abstrakti rationalistinen lähestymis-
tapa: tavoiteltuja taitoja opiskellaan niiden teoriasta lähtien. Sellaisesta käyvät 
esimerkkeinä tämän esseen alussa mainitut Sapirin–Whorfin hypoteesi ja Ludwig 
Wittgensteinin maksiimi. Ilmeisestikin Aasiassa on vanhastaan edetty päinvastai-
seen suuntaan: ensin koetaan asioiden muoto ja vasta sen jälkeen tullaan niiden 
teoriaan. Esimerkiksi budolajeja harrastaneet tunnistanevat helposti itämaisen 
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vaihtoehdon: taito rakentuu elementaarisista liikkeistä toistamalla, ja fyysisen 
muodon haltuunotto vaatii mielen tyhjentämistä – ei sen täyttämistä liikkeen tai 
muodon teorialla. Luottamus toistoon ja kokemukseen toiminee kääntäjänkou-
luttajan intuitiivisena apuneuvona hyvin, varsinkin jos oppimistavoitteena 
on ”sormituntuma”. Uusia pedagogisia ja didaktisia ideoita joka tapauksessa 
kannattaa kehitellä, koska vuosikymmenien kokemuksesta tiedetään, että kään-
tämisen teoreettinen opettaminen ei useinkaan johda opiskelijan taitojen olen-
naiseen kehittymiseen niinä viitenä vuotena, jotka tutkinnon suorittamiseen on 
tarkoitettu. 

 

Räätälöimällä linjakkaaseen opetukseen 
 

Matti Koskenniemen ja Kaisa Hälisen didaktiikan määritelmä 1970-luvulta 
on edelleen selkeydessään ylittämätön: ”Opetus on tavoitteista vuorovaikutusta, 
joka tähtää oppilaiden persoonallisen kehityksen edistämiseen kasvatustavoittei-
den määrittämissä suunnissa.” (Ks. Uusikylä–Atjonen 2005: 19–25.) Tästä mää-
ritelmästä voidaan johtaa miltei kaikki ainedidaktisesta räätälöinnistä edellä 
todettu: mitään monimutkaista en ole keksinyt. Esseen loppuun riittää lyhyt poh-
dinta oppiaineen kasvatustavoitteen ja ainedidaktisen räätälöinnin yhteistoimin-
nasta. 

Oppiaineen opetussuunnitelmatyön onnistuessa kasvatustavoite ilmenee ha-
vainnollisesti tutkintorakenteesta ja toteutuu sen mukaisesti. Vastaavasti ainedi-
daktisesti pätevä räätälöinti merkitsee, että opettaja sitoutuu myös oppiaineen ja 
koulutusalan opetussuunnitelmaan ja niiden kehittämistyöhön. Se vaikuttaa ai-
noalta reitiltä linjakkaaseen opetukseen. (Ks. Biggs–Tang 2011: 95–110.) 

J. V. Snellman (2000: 460) korosti 1840-luvulla yliopiston ”kaksoistarkoitus-
ta” tiedettä edistävänä laitoksena ja kasvattamislaitoksena. Snellmanin kasva-
tusihanteen mukaan yliopiston opettajan täytyy luennoillaan aina osoittaa, 
että ”hänen tietonsa ovat hänen omaa tutkimustaan”, koska vain näin ”oppilas 
johdatetaan itse käsittämään mitä todellinen tutkimus on” (mts. 466). Yliopiston 
kaksoistarkoituksen mukaisesti opettajalla on tänäänkin – mikäli Snellmaniin 
vielä luotetaan – kaksi roolia. Tutkijana hän on instituutiosta ja sen kollektiiveis-
ta riippumaton totuuden etsijä. Oppiaineen opettajana hän kiertää kierroksia 
koulutusjärjestelmän rattaanpyöränä. Jos palveluntarjonnan, tulostavoitteiden ja 
arviointikarusellien opit on lanseerattu itsenäistä tieteenharjoitusta, vapaata ope-
tusta ja itseään sääteleviä opiskelijoita tukemaan, tuloksia täytyy vielä odottaa. 
Ennen tulosten selviämistä opetuksen räätälöinti2 voi olla viisasta mitoittaa opet-
tajan voimien mukaan. 
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Miten opettaa englantia ja kirjallisuutta  
yliopistotasolla? 

Cecilia Therman 
 
 
Kun aloin ensimmäistä kertaa suunnitella englannin kurssia yliopistossa, en-

simmäiseksi mieleen tulivat omat kokemukseni vastaavalta kurssilta ja tuntui 
luontevalta tehdä jotain samantapaista. Yliopistopedagogiikan opintojen myötä 
tämä lähtökohta on kuitenkin muuttunut. Ensimmäinen suuri oivallus on ollut 
ymmärtää, että aiempien kurssikokemusten mallia ei kannata hyväksyä sellaise-
naan, vaan miettiä, millaisiin taustaoletuksiin kurssin toimintatavat perustuvat ja 
pitääkö näitä taustaoletuksia hyvänä lähtökohtana. Taustaoletuksilla viittaan täs-
sä muun muassa oppimis- ja tietokäsityksiin sekä käsityksiin opettamisesta (esim. 
Lindblom-Ylänne, Nevgi, & Kaivola, 2003). Toinen suuri oivallus oli John Biggsin 
(2007) konstruktiivisen linjakkuuden periaatteeseen sisältyvä ajatus siitä, että 
opetusta suunniteltaessa kannattaa ensin miettiä oppimistavoitteita ja valita sen 
jälkeen opetus- ja arviointimenetelmät niin, että ne tukevat näiden tavoitteiden 
saavuttamista. Vaikka periaate vaikuttaa itsestään selvältä, olen kokenut sen erit-
täin vapauttavaksi nimenomaan suhteessa aiempiin käytäntöihin. Siitä huolimat-
ta, että aihetta on vuosikaudet opetettu tietyllä tavalla, kannattaa miettiä, mikä 
olisi paras mahdollinen tapa saavuttaa oppimistavoitteet ja kokeilla rohkeasti!  

Tavoitteiden tärkeä rooli opetuksen suunnittelussa tarkoittaa, että tässäkin 
kirjoituksessa aloitan pohtimalla, millaisia tavoitteita on englannin opiskelulla 
yliopistotasolla ja myöhemmin, millaisia tavoitteita on kirjallisuuden opiskelulla. 
Arvioin myös, mihin englanti oppiaineena sijoittuu Anthony Biglanin (1973) neli-
kentässä, jonka ulottuvuuksia ovat ”pehmeä–kova” ja ”puhdas–soveltava”.  Tä-
män jälkeen esittelen ensin englannin didaktiikkaan liittyviä näkökulmia. Tässä 
tarkastelussa keskeiseksi nousee harjoittelun ja palautteen antamisen merkitys, 
näin ollen kuvaan muutamia hyväksi havaittuja palautteenantomenetelmiä. Lo-
puksi pohdin kirjallisuudenopetuksen haasteita yliopistotasolla.  

 
Englanti oppiaineena 

 
Vieras kieli oppiaineena sisältää monenlaisia osa-alueita.  Kielitaidon perus-

teissa on paljon asioita, jotka pitää vain oppia muistamaan, kuten kielioppisään-
nöt. Nämä periaatteet on verrattain helppo esitellä selkeästi, joskin niiden 
oppiminen edellyttää usein, että oppilaat tunnistavat samankaltaiset tilanteet 
omassa äidinkielessään. Näin ollen ”täsmällistenkin” periaatteiden opettamiseen 
sekoittuu kulttuurintuntemusta ja äidinkielen käyttöön liittyvää intuitiivista kieli-
tajua, joita voi olla vaikea määrittää täsmällisesti. Tyypillisesti näitä asioita ope-
tettaessa nojataan erilaisiin ”prototyyppisiin” esimerkkitilanteisiin. 
Yliopistotasolla opiskelijoiden oletetaan osaavan perusteet ja moni on saattanut 
unohtaa säännöt, joihin rutiininomaisiksi muuttuneissa kielenkäyttötilanteissa 
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nojaa. Opinnoissa näitä sääntöjä ei juurikaan kerrata, mikä saattaa opettajaksi 
aikoville olla ongelmallista.  

Yliopistotasolla kielitaidon osalta opiskelijoiden tulisi ennen kaikkea omak-
sua tilannesidonnaista ymmärrystä siitä, millainen ilmaisu on tietyssä yhteydessä 
paikallaan, sekä oppia erittelemään kielenkäyttötilanteita ohjaavia periaatteita.  
Tätä ymmärrystä voi lähinnä kasvattaa altistamalla itsensä monille kielenkäyttö-
tilanteille, tutkimalla niitä ja harjoittelemalla periaatteita itse. Kielen asiantunti-
jana toimiessaan ihmisillä on nykyään käytettävissään paljon erilaisia 
apuvälineitä, esimerkiksi British National Corpus, johon on kerätty valtava määrä 
tekstejä ja litteroituja puhetilanteita. Korpuksien avulla voi nopeasti selvittää, 
minkälaisissa yhteyksissä jotakin ilmaisua tyypillisesti käytetään tai käytetäänkö 
sitä lainkaan. Nämäkään apuneuvot eivät kuitenkaan välttämättä anna yksiselit-
teistä vastausta siihen, sopiiko tietty ilmaus tilanteeseen vai ei. Niin epätieteellis-
tä kuin se onkin, mielekäs perustelu jollekin ilmaisuvalinnalle saattaa olla, 
että ”musta tuntuu siltä”. Tällöin toki oletetaan, että henkilöllä on siinä määrin 
kattava relevanttien kielenkäyttötilanteiden tuntemus, että hänellä voi olettaa 
olevan oikeansuuntainen intuitio asiasta. Näissä tilanteissa täytyy myös olla kyse 
ilmaisun hienosäädöstä, eikä siitä, saadaanko viesti ylipäätään välitettyä ymmär-
rettävästi. Jos kyse on hengenvaarallisen laitteen käyttöohjeesta, täytyy ilmaisun 
oikeellisuudesta olla varma tai etsiä joku asiaa paremmin tunteva ratkaisemaan 
ongelma. Tämäkin on yksi tärkeä asia opittavaksi: kielen asiantuntijana toimivan 
henkilön pitää tunnistaa tilanteet, jotka hän on pätevä ratkaisemaan ja tiedettävä, 
milloin kielellisen osaamisen lisäksi tarvitaan muuta ymmärrystä. 

 Kuten näistä pohdinnoista käy ilmi, kyky käyttää kieltä tilanteeseen mah-
dollisimman hyvin sopivalla tavalla on vaikeasti määriteltävissä ja mitattavissa. 
On helppo osoittaa räikeät virheet, mutta osuvuuden asteen määrittely on erittäin 
vaikeaa ja perustunee lopulta ennen kaikkea edistyneiden kielenkäyttäjien kon-
sensukseen. Näin ollen näiden taitojen opettelussa ja arvioinnissa keskeiseksi 
nousee kontekstin ja erilaisten vaihtoehtojen erittely yhdessä muiden kanssa sekä 
palautteen antaminen.  

 Opintoihin liittyy aina myös käännösopintoja, vaikkei opiskelija erikois-
tuisikaan kääntämiseen. Käännöstyössä keskeistä on ymmärtää, että kulttuuris-
ten tai alaan liittyvien käytänteiden lisäksi työhön vaikuttavat usein myös tilaajan 
omat toivomukset, esimerkiksi eri ohjelmistoyrityksillä on omat tyyliohjeensa. 
Koska käännöstyössä suositaan periaatetta, jonka mukaan ihmiset kääntävät en-
sisijaisesti omalle äidinkielelleen, kääntäminen edellyttää äidinkielen erinomaista 
hallintaa. Tämä on ulottuvuus, joka jäi ainakin omana opiskeluaikanani koko-
naan puuttumaan opinnoista. Käännöstyötä tehdään usein ryhmätyönä niin, että 
käännöksen tarkistaa sekä sisällön asiantuntija että kielenhuoltaja. Näin ollen 
käännöstyö vaatii ryhmätyötaitoja ja erilaisia projektinhallintaan liittyviä taitoja.  

Lisäksi kääntäminen vaatii usein luovaa ongelmanratkaisua. Mitä esimerkiksi 
tehdä silloin, kun käännetään käyttöohjetta, mutta alkukielisen ohjeen ja käytet-
tävissä olevan materiaalin perusteella on epäselvää, pitäisikö käyttäjän painaa 
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nappia vai vääntää vipua ja olisi kuitenkin hyvä tietää, kummasta on kyse? Tai 
kuinka kääntää kaunokirjallinen teksti niin, että alkukielen nimistöön sisältyvä 
luonnehdinta hahmosta välittyy myös käännöksen lukijoille? Tästä hyvänä esi-
merkkinä olkoon Harry Potterin hahmo Severus Snape, jonka nimen Jaana Kapa-
ri-Jatta on kääntänyt muotoon Severus Kalkaros.  

Kielitaitoon liittyvien seikkojen lisäksi opiskelijoiden tulee oppia myös ym-
märtämään kieliaineiden eri osa-alueisiin liittyviä teorioita ja tutkimusmenetel-
miä, arvioimaan näitä kriittisesti ja soveltamaan ainakin pro gradu -tutkielman 
verran.  Tutkimusmenetelmiä on eri osa-alueilla kovin monenlaisia. Kielenkäyttö-
tilanteen analysointi kielitajuun ja tiettyyn käsitteistöön nojautuen on keskeistä 
kirjallisuudentutkimuksessa ja monilla muillakin kielentutkimuksen aloilla, mut-
ta esimerkiksi tilastollista analyysia käytetään nykyään myös paljon. Voitaneen 
ajatella, että laadukas oppiminen näiden sisältöjen osalta on syvällistä ja moni-
puolista teorian ymmärtämistä ja kykyä soveltaa sitä oivaltavasti, niin että käsitys 
teoriasta ja tarkasteltavana olevasta ilmiöstä syvenee. Ei mikään mitätön tavoite 
siis.    

Englannin opiskelijoiden tavoiteltuun tieto- ja taitovalikoimaan kuuluvat siis 
ainakin seuraavat asiat: kielioppi-, oikeinkirjoitus- ja kielenhuoltosäännöt, kult-
tuuristen käytänteiden tuntemus, erilaisten tekstilajien ja -tyylien tuntemus, kyky 
analysoida monenlaisia kielenkäyttötilanteita, alan tutkimusmenetelmien ja -
perinteen tuntemus, teorioiden tuntemus, kyky tutkimustiedon kriittiseen arvi-
ointiin ja omien näkemysten perusteluun, kyky soveltaa yleisiä periaatteita luo-
vasti ja sopivasti uusissa tilanteissa ja ilmaista itseään selkeästi sekä suullisesti 
että kirjallisesti.  

 Oppimistavoitteita voi miettiä myös siltä kannalta, millaisia taitoja tarvi-
taan niissä työtehtävissä, joihin opiskelijat valmistumisensa jälkeen sijoittuvat. 
Tyypillisiä englantia opiskelleiden työtehtäviä ovat viestintä, opetus, tutkimus, 
kääntäminen, sekä erilaiset hallintotehtävät. Edellä jo mainittuihin taitoihin voi 
näiden ammattien perusteella lisätä ainakin ryhmätyötaidot ja erilaiset projek-
tinhallintataidot.  

Tämä tarkastelu osoittaa, että opittavien asioiden kirjo on laaja. Näin ollen 
oppiaineen sijoittaminen Biglanin (1973) nelikenttään, jossa akseleina ovat ulot-
tuvuudet ”kova–pehmeä” ja ”puhdas–soveltava” on vaikeaa. Biglanin aineistossa 
vastaajat olivat sijoittaneet englannin kategoriaan ”puhdas pehmeä”.  Erottelus-
sa ”kova–pehmeä” keskeistä on Biglanin mukaan se, onko alalla jokin vallitseva 
paradigma. Biglanin mukaan luonnontieteissä näin on kun taas akselin toiseen 
päähän sijoittuvissa aineissa ”content and method in these areas tend to be 
idiosyncratic” (1973, p. 202). ”Puhdas–soveltava” -akselilla erottelevana tekijänä 
on se, missä määrin alalla ollaan kiinnostuneita periaatteiden käytännön sovel-
luksista. Lisäksi Biglanin vastaajat erottivat kolmannen ulottuvuuden, jossa kes-
keiseksi nousi se, keskittyykö tutkimus elollisiin olentoihin vai elottomiin 
järjestelmiin. Tällä ulottuvuudella englanti sijoitettiin elottomia tutkimuskohteita 
tutkivien tieteiden pariin.  
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 Olen aiemmin todennut, että yliopistotasolla englannin opinnoissa on 
keskeistä oppia käyttämään kieltä soveltuvalla tavalla erilaisissa tilanteissa. Kieltä 
käyttävät ihmiset, joten keskeisessä osassa on inhimillinen toiminta. Näin ollen 
Biglanin vastaajien ajatus siitä, että englanti oppiaineena ei olisi kiinnostunut 
sovelluksista eikä elävistä organismeista ei ole kovin osuva. Mitä tulee paradig-
mojen rooliin, voitaneen todeta, että kielentutkimuksessa paradigmoilla on kyllä 
tärkeä rooli, mutta vaihtoehtoja on enemmän kuin luonnontieteissä. Tietyt osat 
kielestä, kuten esimerkiksi kielioppisäännöt ovat opittavina asioina monessa suh-
teessa fysiikan lakien tapaisia sikäli, että ne pitää oppia muistamaan ja pitää tie-
tää, mihin tilanteisiin ne ovat sovellettavissa. Kieltä voidaan tutkia elottomana 
järjestelmänä, mutta tämä ajattelu edustaa vain yhtä paradigmaa. Nykyään kieltä 
tutkitaan usein nimenomaan ihmisen toiminnan muotona. Korpustutkimuksen 
myötä yhä useampia kielen ilmiöitä voidaan pohtia tutkimalla, miten kieltä on 
käytetty erilaisissa tilanteissa. Näin ollen oikeampi kuvaus oppiaineen sijainnista 
lienee jossakin molempien asteikkojen keskellä.  

 Vaikka oppiaineen määrittely puhtaaksi pehmeäksi ei täysin tavoita oppi-
aineen luonnetta, tämä luonnehdinta sopii kyllä siinä mielessä hyvin, että oppiai-
neessa käytetään paljon puhtaisiin pehmeisiin tieteenaloihin liitettyjä 
opetusmenetelmiä, kuten pienryhmäopetusta ja erilaisia tutoriaaleja (esim. Lind-
blom-Ylänne, Trigwell, Nevgi, & Ashwin, 2006).  

 
Englannin didaktiikkaan liittyviä näkökulmia 

 
Edellä on esitetty, että englantia opiskelevan tulisi ennen kaikkea oppia käyt-

tämään kieltä mahdollisimman virheettömästi ja tilanteeseen sopivalla tavalla 
monissa erilaisissa tilanteissa. Jos asia halutaan ilmaista eurooppalaisen viiteke-
hyksen käsittein, voidaan ajatella, että opiskelijat ovat opintoja aloittaessaan vä-
hintään tasolla B2 (itsenäinen kielenkäyttäjä, osaajan taso) ja opintojen myötä 
heidän pitäisi päästä tasolle C2 (taitava kielenkäyttäjä, mestarin taso) (Huttunen, 
Jaakkola, & Euroopan neuvosto, 2003). Kielitaidon tulisi kehittyä kaikilla osa-
alueilla eli suullisen ja kirjallisen ilmaisun tasolla sekä kuullun ja luetun ymmär-
tämisessä. Käytännössä kyky käyttää kieltä virheettömästi ja tilanteeseen sopival-
la tavalla edellyttää, että henkilö tuntee kieliopin, tilanteessa vaikuttavat 
kulttuuriset käytännöt sekä esimerkiksi tekstilajiin liittyvät tyylikäytänteet ja osaa 
luovasti soveltaa tuntemiaan periaatteita. Jostakin periaatteesta johdetun ratkai-
sun lisäksi keskeinen osa kielitaitoa on intuitiivinen kielitajuun perustuva ym-
märrys siitä, millainen ilmaisu on sopiva tiettyyn tilanteeseen.  

 Valtaosalle opiskelijoista englanti ei ole äidinkieli vaan vieras kieli, joten 
on hyödyllistä pohtia hiukan, mitä alan tutkimuksissa on esitetty kielen oppimi-
sesta. Tässä yhteydessä viittaan Stephen Krashenin monitoriteoriaan (1986). 
Vaikka Krashenin teoriassa on heikkouksia, antavat hänen viisi hypoteesiaan ja 
niihin liittyvät myöhemmät tutkimustulokset tässä yhteydessä kiintoisan mahdol-
lisuuden tarkastella muutamia yliopisto-opetuksenkin kannalta keskeisiä näkö-
kohtia. 
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Ensimmäinen hypoteesi the natural order hypothesis esittää, että kieli opi-
taan tietyssä järjestyksessä. The acquisition/learning hypothesis tuo esiin, että 
kieltä opitaan kahdella eri tavalla. Termi acquisition viittaa tiedostamattomaan 
oppimiseen, joka tapahtuu kuin itsestään, samaan tapaan kuin äidinkielen oppi-
minen. Learning puolestaan viittaa tavoitteelliseen ja tietoiseen oppimiseen, jos-
sa apuna ovat selvästi esitetyt säännöt. The monitor hypothesis painottaa, että 
tietoiseen oppimiseen liittyy oman suorituksen arviointia, joka voi liiallisena 
muodostua esteeksi harjoittelulle. The input hypothesis olettaa, että kielen omak-
sumiselle olennaista on runsas kieliaines, joka on ymmärrettävää, mutta sisältää 
siinä määrin uutta ainesta, että oppiminen etenee. The affective filter hypothesis 
korostaa oppijan tunnetilan roolia oppimisessa. Jos opetusilmapiiri on liian kriit-
tinen, oppilas menee ”lukkoon” eikä oppimista tapahdu.  

  Yliopisto-opetuksen kannalta kiinnostava on kysymys siitä, missä määrin 
yliopistotasolla voidaan ajatella oppimisen tapahtuvan automaattisesti ja missä 
määrin tarvitaan asioiden eksplikointia. Monessa suhteessa yliopisto-opetuksessa 
pyritään ennen kaikkea tarjoamaan tilaisuuksia olla kielen ympäröimänä ja käyt-
tää kieltä: tunneilla keskustellaan ja kirjoitetaan esseitä, mutta opettajat eivät 
yleensä korjaa virheellisiä ilmaisuja ainakaan keskustelussa ja esseissäkin huo-
mio on sisällössä pikemmin kuin kielivirheissä. Tässä suhteessa implisiittinen 
oletus yliopistotasolla tuntuu olevan Krashenin input-hypoteesin tapaan, että 
olennaista on tarjota luonnollisia esimerkkejä kielen käytöstä. Kielenopetuksessa 
erilaiset kielikylpy-sovellukset ovat lähteneet siitä, että kielen oppimisen kannal-
ta riittää kun oppilaat ovat koko ajan oikeanlaisen kielenkäytön ympäröiminä. 
Kielikylpymenetelmän oppimistulosten tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, 
että pelkästään kielen ympäröimänä oleminen ei riitä, vaan oppilaat tarvitsevat 
haastavia kielentuottamistehtäviä, joissa myös pohditaan kielen muotoa (Swain, 
2000). Näin ollen voitaisiin ajatella, että myöskään yliopistotasolla ei saa luottaa 
siihen, että opiskelijat oppivat automaattisesti tarjolla olevista esimerkeistä vaan 
opiskelijoita tulisi ohjata analysoimaan käyttämäänsä kieltä ja tarvittaessa tarjota 
perusteltuja esimerkkejä suotavista kielellisistä ratkaisuista.  

 Hyvä kysymys on, miten yliopistotasolla ohjataan opiskelijoita pois vir-
heellisistä ilmaisuista. Virheellisiin ilmaisuihin puheessa ei yleensä puututa to-
dennäköisesti siksi, että ilmapiiri pyritään pitämään kannustavana ja tällaisen 
puuttumisen pelätään vaientavan muutenkin hiljaisuuteen taipuvaiset suoma-
laisopiskelijat lopullisesti. Kuten edellä todettiin, Krashenin monitor- ja affective 
filter -hypoteesien mukaan pelko on aiheellinen, siksi tahdikas tapa saattaa aina-
kin useimmissa julkisissa tilanteissa olla se, että opettaja antaa omassa puhees-
saan esimerkin oikeasta ilmaisusta, mikäli se onnistuu luontevasti, ja puuttuu 
asiaan yksityisesti, jos huomaa opiskelijan toistavan samaa virhettä.   

Esseiden kohdalla opettajat aina silloin tällöin korjaavat joitakin ilmaisuja, 
mutta on epäselvää, miten tehokasta tällainen menettely on; ”punakynämerkin-
nät” eivät välttämättä jää juurikaan mieleen. Tässä suhteessa kiinnostavan vaih-
toehtoisen menetelmän esitti Alex Gilmore (2007). Gilmore opettaa englantia 
Japanissa ja on ottanut tavakseen merkitä esseisiin kohdat, joissa on jokin virhe. 
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Opiskelijan tehtävänä on esimerkiksi korpuksia käyttäen selvittää, mikä ilmaisus-
sa on ongelmana ja palauttaa seuraavalla kerralla korjattu versio. Gilmoren ko-
kemuksen mukaan oppimistulokset ovat tällä menetelmällä olleet erittäin hyviä. 

  Nähdäkseni hyvä yleinen lähtökohta englannin didaktiikalle yliopistota-
solla on se, että ensin tutustutaan johonkin ilmiöön, sen jälkeen sitä eritellään ja 
lopuksi harjoitellaan itse. Kielitaidon osalta tämä tarkoittaa, että opiskelijoille 
tarjotaan mahdollisimman monipuolisesti esimerkkejä kielen käytöstä erilaisissa 
yhteyksissä, näitä kielenkäyttötilanteita analysoidaan kulloinkin mielekkäästä 
näkökulmasta, jotta opiskelijat tulevat tietoisiksi kielenkäyttötilanteeseen liitty-
vistä normeista ja käytänteistä ja sen jälkeen opiskelijoille annetaan mahdollisuus 
omaan harjoitteluun. Teorioiden osalta on samaan tapaan mielekästä tutustua 
teoriaan ja analysoida argumentaatiota mutta myös kokeilla teorian soveltamista, 
koska usein teorioiden rajoitukset tulevat parhaiten esiin, kun niiden avulla yrit-
tää selittää jotakin ilmiötä. Kummassakin tapauksessa esittelyn ja erittelyn voi 
tehdä joko induktiivisesti esittelemällä ensin useita esimerkkejä ilmiöstä ja joh-
tamalla näistä kaikille yhteisen periaatteen tai deduktiivisesti esittelemällä peri-
aate ensin ja tutkimalla sitten sen ilmentymiä. Käytännön tapoja soveltaa näitä 
periaatteita on valtavasti, kukin opettaja voi valita parhaaksi katsomansa mene-
telmät oppimistavoitteiden, itselleen luontevien ja mielenkiintoisten menetelmi-
en sekä opiskelijaryhmän luonteen mukaan.  

Tutustuttuani konstruktivistiseen oppimisteoriaan olen itse lähes säännön-
mukaisesti järjestänyt opetuksen niin, että aloitan uuden aihepiirin käsittelyn 
jollakin harjoituksella, jossa opiskelijat pääsevät kertomaan omia ajatuksiaan 
aiheesta. Konstruktivistisen teorian mukaan tämä aktivoi opiskelijoiden asiaan 
liittyvän jo olemassa olevan tiedon, jolloin heidän on helpompi liittää uusi asia 
osaksi tietorakennettaan (esim. Biggs & Tang, 2007). Kokemukseni mukaan tämä 
lähestymistapa on sekä opettajalle että opiskelijoille antoisa. Usein opiskelijat 
tuovat esiin kiinnostavia näkökulmia, jotka jäisivät opettajalähtöisessä esitysta-
vassa kokonaan huomiotta. Kun ensin kartoitetaan opiskelijoiden näkökulmia, on 
myös luontevaa lähteä etsimään vastauksia kysymyksiin, joita opiskelijoiden esit-
tämistä ajatuksista herää. Omien kysymysten esittäminen on puolestaan omiaan 
lisäämään opiskelijoiden kiinnostusta aiheeseen ja motivaatiota paneutua siihen 
(Hidi & Renninger, 2006). 

Jotta erilaisista harjoituksista, kuten kirjoitelmista, olisi opiskelijalle mahdol-
lisimman paljon hyötyä, on erittäin tärkeää antaa harjoituksista riittävän yksi-
tyiskohtaista ja selkeää palautetta, jonka perusteella opiskelija ymmärtää, missä 
asioissa hän on onnistunut hyvin, mitä asioita olisi vielä tarpeen kehittää ja millä 
tavalla niitä voisi kehittää. Lisäksi opiskelijoiden olisi hyvä saada tilaisuus myös 
korjata kehittämiskohteita joko seuraavan harjoituksen yhteydessä, tai jos kurs-
silla tehdään vain yksi kirjallinen työ, tulisi tästä palauttaa kaksi versiota. On ko-
vin epämotivoivaa saada tietää, mitä olisi kannattanut tehdä toisin, jos ei sitten 
saa tilaisuutta tehdä muutosta.  
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 Opiskeluaikana minua turhautti se, että usein koin oppimistavoitteiden 
jäävän epäselviksi. Lisäksi harjoitustehtävistä saadun palautteen perusteella oli 
vaikea hahmottaa, miksi jostakin tehtävästä oli saanut korkeimman arvosanan ja 
jostakin toisesta alemman. Omassa opetuksessani olenkin panostanut erityisesti 
siihen, että ilmaisisin tavoitteet selkeästi ja kehittäisin palautemenetelmiä, jotka 
auttaisivat oppilaita eteenpäin.  

Kun olen tarkastellut tavoitteiden määrittelyä opettajan näkökulmasta, on 
nopeasti tullut selväksi, että tavoitteiden selkeä määrittely on äärimmäisen vaike-
aa. On todella vaikeaa määritellä, mikä on hyvä kirjallisuustieteellinen havainto 
tai mikä on erinomainen teoriaa kehittävä argumentti. Lähinnä näistä voi antaa 
esimerkkejä ja perustella, mikä tekee esimerkistä hyvän. Lisäksi kirjallisista töistä 
annetussa palautteessa voi kommentoida valittua näkökulmaa. Silloin kun harjoi-
tuksia tehdään riittävän monta, olen kokenut opiskelijoiden ohjautuvan tällaisen 
palautteen myötä toivottuun suuntaan. Tässä suhteessa ongelmaksi muodostuvat 
usein laitoksen käytännöt kurssien ja niihin vaadittavan työmäärän mitoituksessa. 
Monilla kursseilla sallitaan vain 1–2 kirjallista työtä, kun oman kokemukseni 
mukaan selkeä muutos osaamisessa tapahtuu vasta noin neljännen kirjoitelman 
jälkeen. Siksi kannattaisinkin lämpimästi sitä, että opintojen alkuvaiheessa olisi 
yksi laaja kurssi, jonka tavoitteena olisi tutustuttaa opiskelijat oman alansa tie-
teellisiin käytäntöihin ja jolla tehtäisiin 6–7 kirjoitusharjoitusta. Englannin oppi-
aineessa tähän voitaisiin päästä mielekkäästi yhdistämällä tutoriaalit ja 
akateemisen kirjoittamisen kurssi yhdeksi kokonaisuudeksi. Jotta opettajat moti-
voituvat tarkastamaan ison määrän harjoitustöitä, laitoksen tulisi huomioida työ-
läs kurssi mitoittaessaan opettajien työtaakkaa.  

 Koska toistaiseksi keskeisin didaktinen innovaationi liittyy palautteenan-
tomenetelmiin, esittelen tässä lyhyesti muutamia menetelmiä, jotka ovat sekä 
omien havaintojeni että opiskelijapalautteen mukaan edistäneet oppimista. Olen 
soveltanut näitä palautteenantomenetelmiä esseisiin, mutta pienin muutoksin 
niitä voisi käyttää myös suullisten esitysten arviointiin.  

 
Opettajan palautelomake ja vertaispalautteen 
hyödyntäminen 

 
Opettaessani ensimmäistä kertaa yleisen kirjallisuustieteen praktikumia ha-

lusin kehittää palautelomakkeen, joka ensinnäkin toimisi opiskelijoille muistu-
tuksena siitä, millaisiin asioihin heidän tulee kiinnittää huomiota esseitä 
kirjoittaessaan, toimisi minulle muistutuksena kommentoida tärkeitä asioita ja 
antaisi sekä opiskelijoille että minulle tavan seurata edistymistä eri osa-alueilla. 
Totesin jo alkuun opiskelijoille, että saattaisin kurssin edetessä muokata palaute-
lomaketta sen mukaan, mitkä asiat tuntuivat tarvitsevan kommentointia, mutta 
alun perin osa-alueita olivat selkeys, näkökulman kiinnostavuus, argumentoinnin 
vakuuttavuus, argumenttien tueksi esitetyt ”todisteet” tai perustelut, käsitteiden 
käyttö ja vaihtoehtoisten tulkintojen käsittely. Kuten tästä luettelosta voi todeta, 
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argumentaatio oli hyvin keskeisessä osassa, samoin kriittiselle ajattelulle keskei-
nen vaihtoehtoisten näkökulmien pohdinta.  

Näitä asioita arvioitiin sekä numeerisesti että sanallisesti. Numeerinen arvi-
ointi oli asteikolla 0–10, jossa 5 viittasi hyväksyttävään perustasoon, yli viiden 
tarkoitti, että osa-alue oli erityisen hyvin toteutettu ja alle viisi tarkoitti, että pe-
rustason saavuttamiseksikin tarvittaisiin vielä töitä. Totesin myös, että kurssin 
edistyessä vaatimustaso kohoaisi, joten se, mikä aivan alussa riittäisi yli viiden 
suoritukseen, olisi myöhemmin perusodotus.  

Vaikka minua itseäni arvelutti, aiheuttaisiko tällainen epämääräisyys nume-
roarvostelussa opiskelijoissa hämmennystä ja protestointia, näin ei käynyt. En 
antanut opiskelijoille alkuun lainkaan arvosanoja varsinaisella yliopiston arvoste-
luasteikolla, koska korostin, että tarkoitus oli antaa heille tilaisuus harjoitella ja 
myös epäonnistua. Varsinaista arvosanaa muodostettaessa he saisivat itse valita 
mielestään parhaat kolme kirjoitelmaa. Lisäksi kerroin, että ensimmäisen neljän 
kirjoitelman jälkeen he saisivat ennakko-arvion lopullisesta arvosanastaan, jota 
voisivat sitten yrittää nostaa vielä jäljellä olevilla kolmella kirjoituksella. Tällä 
kurssilla oli siis yhteensä seitsemän kirjoitelmaa, joista kuusi lyhyttä ja yksi pitkä, 
niin että harjoitusmahdollisuuksia oli ruhtinaallisesti. Vaikka heti alkuun kerrot-
tiin, että lopullinen arvosana perustuisi vain osaan töistä, kaikki tekivät täysillä 
töitä kaikkien kirjoitelmien eteen.  

Numeroarvion lisäksi perustelin sanallisissa kommenteissa näkemystäni an-
tamalla esimerkkejä onnistuneista tai pulmallisista ratkaisuista. Arviota tehdes-
säni tarkastin, mitä olin edellisellä kerralla sanonut eri osa-alueista ja 
kommentoin asiaa suhteessa aiempaan arvioon. Pyrin olemaan arvioissa kannus-
tava, epämuodollinen ja rehellinen sekä selittämään, millä tavalla puutteelliseksi 
kokemaani asiaa olisi voinut parantaa. Vaikutelmani oli, että opiskelijat olivat 
erittäin motivoituneita ja näkivät paljon vaivaa kirjoitelmiensa eteen. Yksi erin-
omaisesti menestynyt opiskelija jopa totesi loppupalautteessaan, ettei ollut kos-
kaan nähnyt yhtä paljon vaivaa minkään kurssin eteen. Osa teki alusta lähtien 
tasaisen hyviä suorituksia, mutta erityisen kiinnostavaa oli huomata, että muu-
tamat alkuun keskinkertaisia kirjoitelmia tehneet opiskelijat saivat yhtäkkiä oi-
valluksen, jonka myötä heidän töistään kehittyi aivan erinomaisia. Itselleni oli 
todella tärkeää ymmärtää, että ensivaikutelma voi antaa hyvin harhaanjohtavan 
kuvan siitä tasosta, jonka opiskelija voi parhaimmillaan saavuttaa. Näin ollen 
kannattaa nähdä vaivaa auttaakseen opiskelijaa oivaltamaan, mitä häneltä oike-
astaan odotetaan ja miten hän voi tuon tavoitteen saavuttaa.  

Tämä menetelmä saattaa kuulostaa valtavan työläältä, mutta koska valtaosa 
kirjoitelmista oli vain kolme sivua pitkiä, selvisin yleensä koko parinkymmenen 
tehtävän tarkastamisesta kommentointeineen noin tunnissa. Toki seitsemän tun-
tia seitsemän esseen tarkastamiseen on enemmän kuin yksi tunti yhden esseen 
tarkastamiseen, mutta useita peräkkäisiä kirjoitusharjoituksia sisältävällä kurssil-
la saatavat oppimistulokset ovat vaivan arvoisia.  
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Opettajan palautelomakkeen lisäksi olen käyttänyt myös erilaisia vertaispa-
lautteenantomenetelmiä. Yksinkertaisimmillaan opiskelijoista muodostetaan 2–4 
hengen ryhmiä, jotka analysoivat toistensa teksteissä tiettyä asiaa, esimerkiksi 
selkeyttä tai argumentaatiota, ja antavat toisilleen palautetta aiheesta. Tämän 
menetelmän hyötynä on, että analysoidessaan asiaa toisten esseissä opiskelijat 
näkevät erilaisia tapoja ratkaista asia sekä sen, miten jonkin asian puutteellinen 
tai erinomainen toteutus vaikuttaa lukukokemukseen. Lisäksi opiskelijoille on 
hyödyllistä nähdä hahmottavatko muut lukijat asian samalla tapaa vai onko luki-
joilla erilainen mielipide. Toki voi olla hämmentävää, jos yksi kehuu ja toinen 
kritisoi samaa asiaa, mutta tosimaailmassa usein käy juuri näin, joten on hyvä 
ymmärtää jo varhain, että mielipiteet voivat myös olla erilaisia. Tämä on siis var-
sin yksinkertainen vertaispalautteenantomenetelmä. Hieman monimutkaisempi 
on vertaispalautteen antaminen palapelitekniikalla.  

Käyttämäni palapelitekniikan sovellus on seuraavanlainen. Opiskelijoista 
muodostetaan parit. Kukin pari lukee toistensa työt sekä yhden työn toiselta pa-
rilta ja arvioi lukemiaan tekstejä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun työt on 
luettu kertaalleen, alkuperäisen parin kumpikin osapuoli siirtyy keskustelemaan 
sellaisen toiseen pariin kuuluvan osapuolen kanssa, joka on lukenut saman teks-
tin. Näissä uusissa ”asiantuntijaryhmissä” opiskelijat keskustelevat näkemyksis-
tään tekstistä, jonka molemmat ovat lukeneet, mutta joka ei ole kummankaan 
oma teksti. Sitten he palaavat takaisin alkuperäisiin ryhmiin ja antavat parilleen 
palautetta tämän kirjoittamasta tekstistä. Kyseinen palaute perustuu kahden ih-
misen näkemyksiin, joten se on monipuolisempi kuin yhden henkilön antama 
palaute eikä myöskään henkilöidy samalla tavalla kuin yksinkertaisessa parityös-
sä. Lisäksi opiskelijat pääsevät vertaamaan omia näkemyksiään toisen kirjoitta-
masta tekstistä jonkun toisen kanssa, jolloin heidänkin näkemyksensä luetusta 
tekstistä monipuolistuu.  

Kuten edellä olevista pohdinnoista käy ilmi, palautteen tarkoituksena on en-
nen kaikkea auttaa opiskelijaa ymmärtämään omaa kielenkäyttöään ja analyysi-
ään ja ohjata häntä eteenpäin niiltä osin kuin se on tarpeen. Oppiaineelle on 
tyypillistä, että hyväksyttäviä ratkaisuja on monia ja eri ihmiset saattavat olla 
ratkaisuista eri mieltä. Näin ollen opettajan palaute edustaa yhden edistyneen 
kielenkäyttäjän näkemystä, mutta opiskelijan on tärkeää ymmärtää, että se ei ole 
ainoa totuus.  

 
Kirjallisuuden didaktiikan näkökulmia 

 
Koska oma tutkimusalani liittyy kirjallisuudentutkimukseen, keskityn tässä 

osiossa miettimään tarkemmin nimenomaan kirjallisuutta oppimisen ja opetuk-
sen kohteena. Kun alkaa pohtia kirjallisuuden opettamista ja miettimään kirjalli-
suudenopetuksen tavoitteita, huomaa pian, että ainakin yliopistotason opinnoissa 
näihin asioihin kiinnitetään vähän huomiota. Esimerkiksi Elaine Showalter käyt-
tää ison osan kirjastaan Teaching literature (2003) sen osoittamiseen, että kirjal-
lisuudenopetuksesta ei yliopistotason kirjallisuuskursseilla tai kollegoiden parissa 
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puhuta juuri lainkaan, vaikka valtaosa opiskelijoista päätyy opettamaan kirjalli-
suutta. Hänen mielestään opetuksen tavoitteena on opettaa opiskelijat ajattele-
maan kuten kirjallisuudentutkijat.  

Tämä vastaus on minusta epätyydyttävä, koska kirjallisuudentutkijoiden ja 
eri teoriasuuntausten ajattelun kirjo on kovin moninainen. Esimerkiksi romantii-
kan ajan runoilija-teoreetikot, kuten William Wordsworth (1981) korostivat, että 
runouden keskeinen tehtävä on välittää jokin tunne. Romantiikan aikana alkanut 
kiinnostus kirjailijaan nosti myös kirjailijan päämäärät yhdeksi tärkeäksi kirjalli-
suudentutkimuksen kohteeksi. Kuitenkin 1920-luvulle saavuttaessa niin sanottu 
uuskriittinen koulukunta tuli kuuluisaksi teeseistään, joissa nimenomaan vastus-
tettiin sekä intentioiden että tunteiden asettamista keskiöön tekstien analyysissä 
(Wimsatt & Beardsley, 1954a; Wimsatt & Beardsley, 1954b).  

 Koska en ole törmännyt lukemassani kirjallisuudessa määritelmään, jon-
ka kokisin omakseni, yritän seuraavassa esittää lähtökohdan, johon oma didak-
tiikkani perustuu. Ensinnäkin on syytä todeta, mitä ajattelen kirjallisuudesta. 
Nähdäkseni kertomakirjallisuudessa kirjailija tarjoaa lukijoille pohdittavaksi en-
sisijaisesti kuvauksia ihmisten tai sellaisten mielikuvitusolioiden toiminnasta, 
jotka muodostavat kiinnostavan vertailukohdan ihmisille. Yleensä keskeisessä 
roolissa ovat myös luonnonkuvaukset tai ympäristö, joka joko symbolisesti koros-
taa hahmojen tilannetta tai toimii jonkinlaisena kimmokkeena toiminnalle. Lu-
kemisessa olennaista on, että lukija kuvittelee millaista olisi, jos kuvatut 
olosuhteet vallitsisivat todellisuudessa tai jos itse olisi kuvatussa tilanteessa.  
Kaunokirjallisten tekstien tavoitteena on esteettisesti punnittu, ajatuksia ja tun-
teita herättävä kokonaisuus, joka saattaa myös pyrkiä kehittämään uudenlaisia 
kielenkäyttö- ja ilmaisumuotoja ja kyseenalaistamaan vallitsevia taidekonventioi-
ta.  

Kirjallisuuden opettamisessa minusta keskeinen tavoite on auttaa opiskelijoi-
ta tunnistamaan teksteissä erilaisia kirjallisuuteen liittyviä ilmiöitä ja analysoi-
maan niitä. Tämän tavoitteen voi pilkkoa erilaisiin osatavoitteisiin. Kirjallisuuden 
opetuksessa olennaista on a) opettaa ihmisiä pukemaan sanoiksi oma käsityksen-
sä teksteistä ja auttaa ymmärtämään, mistä aineksista (esim. tekstin piirteistä, 
ihmisten toimintaa koskevista oletuksista, omista arvoista) jokin vaikutelma syn-
tyy, b) opettaa tunnistamaan erilaisia tekstin osia ja antaa välineitä, joilla niitä voi 
analysoida, c) tutustuttaa ihmiset erilaisiin teorioihin ja auttaa ymmärtämään, 
miten näiden teorioiden soveltaminen teksteihin voi tuoda niistä esiin erilaisia 
asioita, d) antaa välineitä arvioida erilaisia teksteistä esitettyjä väitteitä, e) mah-
dollisesti myös auttaa arvioimaan tekstejä suhteessa joihinkin kriteereihin (kri-
teerien määrittely voi tosin osoittautua kovin ongelmalliseksi). 

Hyvä tapa lähteä opettamaan tekstien tulkintaan liittyviä seikkoja tiivistyy 
kolmeen ohjeeseen: kirjaa, jaa ja erittele (Therman, 2011). Kirjaaminen tarkoittaa, 
että opiskelija ohjataan kielellistämään omat vaikutelmansa tekstistä. Tämän 
jälkeen on hyödyllistä jakaa näitä vaikutelmia toisten kanssa, jotta nähdään mil-
laisista asioista ollaan samaa mieltä ja ymmärretään, millaisia vaihtoehtoisia tul-
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kintoja joistakin tekstin piirteistä voi syntyä. Kolmas tehtävä on eritellä esiin 
nousseita tulkintoja, miettiä minkälaisiin tekstikohtiin ja taustaoletuksiin ne no-
jaavat ja pohtia asiaa esimerkiksi tietystä teoreettisesta näkökulmasta tai etsiä 
vaikkapa lisätietoa historiallisesta ajankohdasta, johon tekstin tapahtumat sijoit-
tuvat.  

Kirjallisuudentutkimukselle on tyypillistä, että analyysit ovat kirjallisessa 
muodossa. Palautteen antaminen näistä analyyseista on erittäin tärkeää, kun yri-
tetään auttaa opiskelijaa ymmärtämään, millainen on hyvä kirjallisuustieteellinen 
argumentti. Kuten edellä totesin, kehitin opettajan palautelomakkeen nimen-
omaan kirjallisuustieteen kurssin yhteydessä. Näin ollen se soveltuu hyvin pa-
lautteen antamiseen myös kirjallisuusanalyyseista. Sama pätee esiteltyihin 
vertaispalautteen käyttöesimerkkeihin.  

 
Lopuksi 

 

Olen edellä esittänyt, että englannin opiskelussa yliopistotasolla keskeisenä 
tavoitteena on oppia käyttämään kieltä luontevasti monissa erilaisissa tilanteissa 
ja analysoimaan vivahteikkaasti kielenkäyttötilanteita. Tähän voi esittämäni mu-
kaan päästä tutustuttamalla opiskelijat erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin, ana-
lysoimalla näitä tilanteita ja antamalla opiskelijoiden harjoitella tilanteisiin 
liittyvää kielenkäyttöä. Kirjallisuudenopettamisessa keskeinen tavoite on herkis-
tää opiskelijat havaitsemaan erilaisia ilmiöitä teksteissä, auttaa heitä ymmärtä-
mään, miksi he ovat tietyn tulkinnan muodostaneet ja rikastaa heidän käsitystään 
teksteistä analysoimalla erilaisia teoksesta esitettyjä tulkintoja. Tätä tavoitetta voi 
esittämäni mukaan edistää pyytämällä opiskelijoita ensin kirjaamaan näkemyk-
sensä tekstistä, jakamalla näitä näkemyksiä ja erittelemällä niitä. Kummassakin 
tapauksessa tärkeää on lähteä liikkeelle opiskelijan omista havainnoista. Näin 
ollen tässä esitetty didaktinen lähtökohta on hyvin opiskelijakeskeinen. Lind-
blom-Ylänne, Nevgi ja Kaivola (2003) esittelevät Patrikaisen (1999) tutkimuksen, 
jossa on pohdittu ala-asteen opettajien tietokäsityksiä ja niiden yhteyttä opettaji-
en käsityksiin opettamisesta. Jos tässä kirjoitelmassa esitetty tieto- ja opettajakä-
sitys sijoitetaan Patrikaisen kategorioihin, tietokäsitys näyttäisi olevan 
humanistis-konstruktivistinen ja opettaja joko oppimaan ja kasvamaan saattaja 
tai kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja. Yliopistopedagogiikan opinnoilla on ollut 
tärkeä merkitys siinä, että olen alkanut hahmottaa opettamisen tiedon siirtämi-
sen sijaan toimintana, jossa luodaan opiskelijoille mahdollisimman hyvät puitteet 
omaksua tarvitsemansa tiedot ja taidot. Se on ollut erittäin vapauttava oivallus ja 
toivon, että jatkossa mahdollisimman monet muutkin opettajat saavat tilaisuu-
den kokeilla ja kehittää menetelmiä, joista me kaikki voimme hyötyä.  
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Teorian ja käytännön kohtaaminen logopedian  
opetuksessa 

Lonka Eila 
 
 

Johdanto 
 
Logopedia on verrattain nuori tieteenala, jolla ei monien muiden tieteenalo-

jen tapaan ole kirjoitettua opetuksen historiaa eikä sen oppimista tai opettamista 
ole paljoakaan tutkittu. Kansainvälisesti logopedia –oppinaineesta käytetään ni-
mitystä Speech-Language Pathology, Speech-Language Therapy tai Orthophonics. 
Puheterapeuttien koulutuksen katsotaan alkaneen Suomen puheopiston korkea-
koululinjalla 1947 (Sovijärvi 1991, Klippi & Korpijaakko-Huuhka 1998). Silloinen 
oppiaine ei ollut itsenäinen, vaan sen nimi oli pitkään Fonetiikan puhe- ja äänite-
rapeuttinen linja, sittemmin Fonetiikan b-linja. Vuonna 1980 laitos jakautui fo-
netiikan ja logopedian linjoihin, jolloin ensimmäisen kerran puhuttiin 
logopediasta. Siitä muodostettiin koulutusohjelma ja sen asema oppiaineena vah-
vistui.  Puheterapeutin pätevyys rakentui tuolloin humanististen tieteiden kandi-
daatin tutkinnosta ja lääkintöhallituksen ja yliopiston yhteisesti järjestämästä 6 
kuukauden mittaisesta kliinisestä harjoittelusta. Vuonna 1989 logopedian koulu-
tusohjelman kokonaisuudeksi vahvistettiin 180 opintoviikkoa maisterin tutkin-
toon johtaen, mikä yliopiston suosituksesta vuonna 1994 tutkintojen yhtenäiseksi 
rakenteeksi muutettiin 160 opintoviikoksi. Puhumme siis varsin nuoresta, luon-
teeltaan poikkitieteellisestä tieteenalasta.  

Logopedian koulutuksen sisältöjä ryhdyttiin intensiivisesti suunnittelemaan 
vuoden 1994 tutkinnonuudistuksen yhteydessä. Terveydenhuollon ammattihen-
kilöstön laillistaminen oli jo pitkään liittynyt koulutusohjelman tavoitteisiin ja 
monien neuvottelujen tuloksen puheterapeuteista tuli terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen (TEO) laillistamia ammattihenkilöitä samaisena vuonna 1994. 
Näiden uudistusten ja päätösten seurauksena on tullut selkeitä muutoksia koulu-
tuksen sekä kliinisiin ja eettisiin käytänteisiin. Kun tätä ennen 1970-90 –luvuilla 
koulutus tähtäsi vahvasti ammatillisten valmiuksien opettamiseen (nimikin oli 
puhe- ja ääniterapeuttinen linja), 90-luvun alussa oli alkanut elää ajatus teoreet-
tisen ja käytännöllisen logopedisen tiedon synergiasta. Myös tutkimusintressit 
aktivoituivat ja 1990-luvulta lähtien on logopedian jatkotutkintojen määrä tasai-
sesti kasvanut.  

Nykyiset logopedian oppiaineen opettajat ovat kasvaneet opettajiksi pitkästä 
kliinisestä ammattikokemuksesta nousseiden tutkimuskysymysten kautta, joista 
useimmat opettajat ovat ammentaneet oman jatkotutkielmansa aiheen. Logope-
dian opettaja toimii kliinisen kuntoutuksen, pedagogiikan ja didaktiikan risteys-
kohdassa. Aiemmissa käsityksissä puheterapiasta pedagogisia tai didaktisia 
lähestymistapoja on pidetty ongelmallisina (katsausta aiheeseen esim. Klippi 
1996). Kliinisen, ammattiin tähtäävän opetuksen tavoitteena pitäisi kuitenkin olla 
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löytää sellaisia oppimisen menetelmiä, joilla saavutetaan niitä taitoja, joilla vahva 
teoreettinen ja tutkimuksellinen tausta yhdistetään ammatillisiin taitoihin. Vasta 
2000 -luvulla kansainvälisessä logopedisessa kirjallisuudessa on ilmestynyt en-
simmäisiä kirjoja tai artikkeleita, joissa ilmenevät termit Clinical Education tai 
termi ”making a speech language therapist” (esimerkiksi Mc Allister & Lincoln 
2004). Tämän vuosituhannen alussa evidenssiin perustuvasta (evidence based 
practice) kuntoutuksesta on myös ryhdytty puhumaan.  Tällainen uusi kuntou-
tusnäkemys vaatii ammattiin valmistuvalta henkilöltä myös tutkimuksellista otet-
ta omaan työhönsä. 

 

Koulutuksen rakenne 
 

Koulutus rakentuu ajatukselle teoriatiedon, kliinisen asiakastyöskentelyn ja 
tutkimusmetodien integroitumiselle opiskelijan mielessä (Taulukko 1). Opetuk-
seen kuuluu kliinisten ja metodiopintojaksojen vuoksi runsaasti interaktiivista ja 
ongelmakeskeistä, kokemuksellista (ks. esim. Poikela 1998) työskentelyä (Buttler 
2003, 15). Aineopinnoissa opiskelijat soveltavat omaksumiaan teoreettisia val-
miuksia ohjatussa puheterapiaharjoittelussa. Opiskelija oppii asiakastyöskente-
lyssään reflektoimaan omaa toimintaansa ja kokemuksiaan sekä arvioimaan 
itseään terapeuttina. Hän myös harjoittelee tieteellisen kirjoittamisen valmiuksia 
kirjoittamalla kustakin asiakastyöstään hoitokertomuksen. Yksi näistä laajenne-
taan tieteelliseksi tapaustutkimukseksi, nykyisin kandidaatin tutkielmaksi. Teo-
reettisten opintojen lisäksi syventäviin opintoihin kuuluu ohjattu neljän 
kuukauden puheterapiaharjoittelu jossakin sosiaali- tai terveydenhuollon puhete-
rapiapalveluja tarjoavassa yksikössä. Harjoittelun tavoitteena on edistää opiskeli-
jan kasvua terapeutiksi, lisätä hänen taitoaan havaita ja ratkaista puheen, kielen 
ja kommunikaation sekä syömis- ja nielemishäiriöiden teoreettisia ongelmia ja 
valita sekä toteuttaa sopiva interventio. Jatkumot noudattavat hyvin linjakkaan 
opetuksen ajatuksia. (Taulukko 1)  

Kirjallisuudessa on esitetty epäilyjä puheterapiaopiskelijoiden kiinnostumi-
sesta tieteellisestä työtavasta ja tutkimuksesta (Blischak & Cheek 2001, Brumfitt 
ym. 2005). On kuitenkin havaittu, että teoreettisten opintojen ja harjoittelun var-
haisen yhdistämisen avulla evidenssiin perustuva työtapa tulee luonnolliseksi 
työskentelytavaksi ammattiin valmistuttua (Unrau & Beck 2004). Tieteellisiin 
tutkimuksiin perustuva työskentelyä pidetäänkin kliinisessä työssä tärkeänä. Sik-
si koulutuksen aikana pitäisi opiskelijoita ohjata käyttämään myös terapiatyös-
sään tutkimustuloksia (esim. Zipoli & Kennedy 2005). Laitoksemme koulutuksen 
rakentamisessa nämä periaatteet on hyvin huomioitu, mikä näkyy myös opiskeli-
joiden tyytyväisyydessä opintoihinsa (Taulukko 3). 
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Taulukko 1. Logopedian opetuksen jatkumot perusopinnoista syventäviin opin-
toihin. 

 
 Perusopinnot Aineopinnot Syventävät opinnot 

Teoreettiset 
opinnot 

Opintoja normaalista 
kielen ja puheen kehi-
tyksestä 

Opintoja poikkeavas-
ta puheen ja kielen 
kehityksestä, diag-
nostiikasta ja kun-
toutuksesta 

Logopedisen tutki-
muksen erityiskysy-
myksiä 

Metodiopinnot Johdatus logopedian 
tutkimusmenetelmiin  

Puhe- ja videoaineis-
tojen notaation har-
joituskurssi  

Laadullisen tutki-
muksen perusteet 

Tilastotieteen perus-
teet 

Kandidaatin tutkiel-
ma 

Valinnaisia meto-
diopintoja 

Tutkielmaseminaari 

Pro gradu -tutkielma 

Kliiniset opin-
not 

Kliinisen työn amma-
tillinen osaaminen 

3 ohjattua asiakas-
harjoittelua à 3 op 

Valinnainen harjoitte-
lu (5 op) 

Kliininen kenttähar-
joittelu (4 kuukautta) 

Sivuaineet Psykologian, lääketieteen, kielitieteen sekä TVT -opintoja 

  
Jatko-opintojen painopisteenä on teoreettisten ja metodologisten opintojen 

edelleen syventäminen kirjallisuustenteillä, esseetyöskentelyllä tai harkinnanva-
raisesti alan julkaisuilla (katsauksilla, kirja-arvosteluilla, opetusmateriaalilla, 
yliopisto-tasoisilla luennoilla, harjoitteluosuuksien ohjaamisella). Yksilöllisen 
tutkimustyön ohjauksen tehtävänä on myös  opiskelijan tutkijaidentiteetin vah-
vistaminen ja hänen liittämisensä tutkijayhteisön jäseneksi. 

Yhtenä jatko-opintojen suoritusmuotona ovat olleet erikoistumisopinnot. 
Erikoistumisopintoja suunniteltiin hartaasti varsin pitkään ja tarvetta selvitettiin 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1973. Kuulovammoihin erikoistuneet puhetera-
peutit (ammatillinen jatkokoulutus ilman erillistä yliopistollista tutkintoa) val-
mistuivat vuonna 1975, jonka jälkeen vasta 2004 alkanut erikoistumiskoulutus oli 
jatkoa erikoistumisopintojen suunnittelussa (Korpijaakko-Huuhka 2002). Vii-
meksi toteutunut neurologisiin puheen, kielen ja kommunikaatio ongelmiin kes-
kittyvä koulutus oli 4-vuotinen ja se alkoi vuonna 2004. Koulutus järjestettiin 
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yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa tavoitteena ammatillinen lisensiaatintutkin-
to Erikoistumisvaiheen opiskelijat osallistuivat logopedian koulutuksen opetuk-
seen ohjaamalla opiskelijoiden kliinisiä opintojaksoja. Valmistuttuaan useista 
heistä on tullut logopedian tuntiopettajia ja yliopisto-opettajia (Helsinki, Åbo ja 
Oulu). Tällä tavoin he siirtävät oman alan ammattikäytänteitä valmistuville opis-
kelijoille. 

 
Ongelmakeskeinen, aktivoiva monimuoto-opetus 

 
Logopedian opetus perustuu pitkälti konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen 

(tarkemmin Uusikylä & Atjonen, 2005) opiskelijan oma-aloitteisuutta tiedon ra-
kentajana korostaen. Logopedian opettaja on teoreettisen tiedon opettaja ja klii-
nisten, ammatillisten taitojen ohjaaja ja tutkija. Opiskelijoiden kliinisten taitojen 
opetuksessa opettaja asettuu kokeneen kollegan rooliin, opettaessaan teoreettisia 
valmiuksia opettaja on enemmän pedagogisessa roolissaan. Logopedian opetuk-
sen teoreettiset oppimis/opetuskäsitykset perustuvat dynaamiseen, konstruktiivi-
seen (osittain ongelma-lähtöiseen), humanistiseen, opiskelijan luovuutta ja 
reflektointikykyä edistävään opetukseen. 

Logopedian opetusmenetelmiä on kehitetty 1990-luvulta lähtien.  Vuosia 
1995-2005 voisikin pitää opetusmenetelmien kehittämisen kultakautena. Vuonna 
1995 kolme logopedian opettajaa ja kaksi opiskelijaa osallistuivat Laadusta tin-
kimättä koulutukseen (Korpijaakko-Huuhka ym. 1997). Tästä saatiin pontta, jon-
ka seurauksena perinteisen luento-opetuksen rinnalle kehitettiin aktiivista 
monimuoto-opiskelua. Kaikki logopedian opettajat ovat tämän jälkeen kehittä-
neet opetustaitojaan osallistumalla eripituisille yliopistopedagogiikan jaksoille. 

Opintojen suorittaminen logopedian koulutuksessa on hyvin opiskelijakes-
keistä ja joustavaa. Kurssien suorittamismahdollisuuksista on perinteisen tentin 
lisäksi käytössä muun muassa kotitentti, esseen kirjoittaminen sovitusta aiheesta, 
oppimispäiväkirjat, tenttiin valmistautuminen etukäteen annettujen kysymysten 
avulla ja kurssin alkukuulustelu. Kliinisessä opetuksessa on opiskelijan omaa 
oppimista ja kasvua ohjeistettu työstämään portfolion avulla. Portfolio on hyödyl-
linen työkalu juuri työelämään siirryttäessä. Opiskelijoiden on myös mahdollista 
laajentaa aineopintojen vaiheen kurssisuorituksiaan siten, että laajennus vastaa 
syventävien opintojenkin suoritusta. Tämä tapahtuu useimmiten esseen kirjoit-
tamisella. 

Viimeisimmän tutkinnonuudistuksen (2007) vaiheessa ydinainesanalyysin 
myötä opinnoista poistettiin erillisiä kliinisiä osuuksia ja liitettiin niiden sisältöä 
tehokkaammin kommunikoinnin häiriöitä käsitteleviin aineopintojen kursseihin. 
Kun opiskelijat aiemmin tutustuivat kuntoutusta antaviin laitoksiin ja asiakkai-
den lähetekäytänteisiin kiertämällä näissä paikoissa, heille tarjotaan kyseinen 
opetus videoiden ja vierailevien luennoitsijoiden avulla. 
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Oppiminen käsikynkässä: opettajien ja opiskelijoiden 
yhteistyö 

 
Logopedian opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö on tiivistä. Tätä yhteistoi-

minnallista oppimista osaltaan edistää se, että kaikki opiskelijat ovat jossakin 
opintojensa vaiheessa kliinisen harjoittelun ohjauksen aikana hyvin tiiviissä oh-
jaussuhteessa opettajansa kanssa.  Ohjauskeskusteluissa (yksilö tai ryhmäohjaus) 
opiskelija oppii ammattikäytänteitä ja oppii oman alan terminologiaa ja saa myös 
malleja siitä, millaisia ovat valmiit puheterapeutit. Tässä mielessä opetusmene-
telmänä on mallintaminen tai valmentaminen (esim. Uusikylä & Atjonen 2005, 
149). Harjoittelujaksoilla opiskelijoiden ohjaaminen pienryhmissä on todettu 
hyödylliseksi ja opettavaiseksi. Ryhmässä voidaan purkaa terapiatilanteiden ta-
pahtumia ja pohtia niitä videotallenteiden avulla.  

Mc Allister ja Lincoln 2004 näkevät kliinisen opetuksen opettajan ja opiskeli-
jan välisenä yhteisenä kehitysprosessina (Taulukko 2). Molempia osapuolia kos-
kevia tavoitteita ovat erilaisten taitoalueiden jatkuva kehittäminen: kliinisen 
tiedon ja taidon, opetuksen tiedon ja taidon, persoonallisen ja interpersoonallisen 
tiedon ja taidon sekä kognitiivisten taitojen kehittäminen. 

 
Taulukko 2. Tehokkaiden kliinisten opettajien tunnuspiirteitä Mc Allisterin ja Lincolnin 
(2004, 51) mukaan (käännös kirjoittajan). 

 
Opettajan opetustapa Opetuksen sisältö Opetusprosessin fokus 

Huolehtii siitä että opiskelijat 
voivat osallistua aktiivisesti 

Opettajalla on positiivinen 
asenne opetukseen. 

Opettajalla on hallussaan 
valikoima opetustapoja / 
tyylejä. 

Opettaja pystyy rakentamaan 
opetettavan aineksen loogi-
sesti ja strukturoidusti. 

Opettaja pystyy tarjoamaan 
älyllisiä haasteita. 

Opettaja käyttää opiskelija-
keskeistä lähestymistapaa ja 
tehokasta interaktiota 

Opettaja on humanistisesti 
orientoitunut 

Opettaja korostaa ongel-
man-ratkaisutaitoja ja 
kriittistä ajattelua 

Opettaja laajentaa tietoa ja 
edistää sen soveltamista 

Edistää taitojen kehitty-
mistä 

Antaa palautetta opiskelija 
oppimisesta 

Korostaa opetuksessa läh-
detietoa ja tutkimustulok-
sia 

 

Edistää professionaali-
suutta 

Antaa opiskelijalle amma-
tillista tukea ja rohkaisua 

Toimii hyvänä ammatilli-
sena roolimallina 

Optimoi potilaan / asiak-
kaan hoitamisen 
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Oppiaineessa on viime vuosina erityisesti panostettu tutkivaan opiskeluottee-
seen metodiopintojen varhaisella aloittamisella ja opintojen loppuvaiheessa pro 
gradu –töiden ohjauksessa (ks. metodiopintojen jatkumo Taulukko1).  Tuoreim-
massa tutkinnonuudistuksessa (2012) oli mahdollista lisätä tutkivan työtavan 
aineksia laadullisen ja kvantitatiivisten menetelmien opintokokonaisuuksiin. 
Edellisen taulukon 2 keskimmäisessä sarakkeessa esitetään asioita, joita asia-
kasharjoittelussa korostetaan, jotta kiinnostus tutkimukseen saataisiin herätetyk-
si. Tuloksena opiskelijan ja ohjaajan yhteisestä prosessista on syntynyt lukuisia 
laadukkaita pro gradu –tutkielmia, joiden tuloksia on esitelty kansainvälisissä 
kongresseissa. Nykyisin opiskelijat ovat tutkielmavaiheessa entistä enemmän 
liittyneet opettajien tutkimusprojekteihin.  

Opiskelijoiden omaa aktiivisuutta on logopedian oppiaineessa pyritty tuke-
maan monin sellaisinkin tavoin, jotka eivät suoraan liity oppimiseen. Yliopiston 
opetuksen suunnitelman  mukaisesti ainekokouksissa on jo vuosia ollut mukana 
opiskelijajäseniä informaation kulun parantamiseksi.  Opiskelijajäsenten välittä-
mä suora palaute opetuksesta on ollut tärkeätä varsinkin viime vuosina, kun yli-
opistossa on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia. Opiskelijoille 
järjestetään lukukausien alussa ja lukuvuoden lopussa useita informaatiotilai-
suuksia tulevista opinnoista. Noin 3-4 kertaa lukuvuodessa järjestetään ”opiskeli-
jakahvit”, joissa käsitellään sen hetkisiä opetukseen ja opiskelijavaihtoihin 
liittyviä ajankohtaisia asioita. Opiskelijat ovat olleet myös mukana logopedian 
opetuksen suunnittelukokouksissa. 

 
Opetuksen infrastruktuuri ja oppimisympäristöt 

 
Logopedian oppimateriaaleista suuri osa koostuu tieteellisistä, pääasiassa 

englanninkielisistä aikakauslehtiartikkeleista. Jokaiseen kurssiin sisältyy oma 
kirjallisuusosuutensa, ja niiden lisäksi opintoihin kuuluu yksi laaja syventävien 
opintojen kirjatentti. Kirjallisuuteen perehtymisen tavoitteena on oman alan kä-
sitteellisen ajattelun kehittäminen. Logopedian opettajat ovat tuottaneet suo-
menkielisiä oppikirjoja (Lapsen normaali ja poikkeava kielenkehitys 1993, 
Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita 3. 
uudistettu painos 2000, Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommuni-
kointiin 1999; Kuulon ja kielen kuntoutus: vuorovaikutuksesta kommunikointiin 
2. painos 2005, Mistä on pienten sanat tehty 2003, Kuulon kuntoutuksen käy-
tännöt muutoksessa 2010, Pienten sanat 2011) sekä kirjoittaneet lukuisia artikke-
leita alan tieteellisiin ja ammatillisiin julkaisuihin. Myös logopedian 
väitöskirjojen tuottama teoreettinen tutkimustieto niveltyy hyvin opetukseen. 
Opettajat ovat myös kehittäneet useita suomenkielisiä arviointimenetelmiä kliini-
sen työn tarpeisiin. 

Logopedian mahdollisuudet opetusteknologian hyväksikäyttöön ovat koh-
tuulliset. Ääni- ja videonauhoitteita käytetäänkin runsaasti sekä logopedian että 
fonetiikan tutkimuksessa ja opetuksessa. Psykologian oppiaineen kanssa yhteinen 
klinikkatila seurantatiloineen tehostaa kliinisen opetuksen mahdollisuuksia. Kli-
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nikkatiloihin on sijoitettu myös varsin uusi artikulografi. Tietokonepohjaisia kun-
toutusohjelmia käytetään kliinisessä opetuksessa, ja opiskelijat perehtyvät akus-
tisten ja tilastollisten analyysiohjelmistojen ja notaatio-ohjelmien käyttöön 
laitoksen luentokurssien yhteydessä ja erillisillä harjoituskursseilla.  

Logopedia on vähitellen siirtynyt verkko-opetuksen maailmaan. Siitä suppei-
ta sovelluksia ovat kurssien omat verkkosivut esimerkiksi Moodlessa, joihin on 
linkitetty opetusmateriaalia.  

Kaksi logopedian opettajaa kehitti Kliinisen opetuksen verkkomateriaalin 
ope-fi –kurssin tuotoksena. Materiaali on harjoittelujaksoilla sekä opiskelijoiden 
että ohjaavien tuntiopettajien käytössä. Puheterapeuttien erikoistumiskoulutuk-
sessa käytettiin runsaasti videovälitteistä opetusta ja opetuksia tallennettiin verk-
ko-osoitteeseen niin, että opiskelijat voivat tutustua luentoihin omalla koneellaan. 
Logonet –hankkeessa on kehitetty Oulun, Turun, Tampereen ja Helsingin välisiä 
yhteisiä verkko-opetusmateriaaleja ja videovälitteistä opetusta.  

 

Opiskelijapalaute 
 

Opiskelijan antama palaute on tärkeä opetuksen kehittämisen työväline. 
Brown ja Atkins (1988) korostavat laadukkaan yliopisto-opetuksen sisältävän 
ajatuksen myös opiskelijan omasta vastuusta oppijana. Opettaja puolestaan voi 
kehittää työtapojaan ja opetussisältöjään opiskelijan palautteen avulla. 

Logopedian opettajat keräävät säännöllisesti palautetta opiskelijoilta. Luen-
tokursseilta palaute kerätään kirjallisesti lomakkeilla ja kliinisestä työskentelystä 
ohjauksen loppukeskustelussa suullisesti. Opiskelijan harjoittelu arvioidaan vuo-
rovaikutuksellisesti keskustellen. Tiedonkulkua on pyritty parantamaan yhteisillä 
sähköpostilistoilla, laitoksen www-sivuilla ja opiskelijoita on myös entistä enem-
män otettu mukaan opetuksen suunnitteluun ja laitoksen kehittämiseen. 

Opiskelijapalautteissa on myös ilmennyt, että opiskelijat ovat pääsääntöisesti 
tyytyväisiä opetukseen (ks. Taulukko 3) ja oman koulutusalansa valintaansa. 
Kliinisiä opintoja opiskelijat pitävät erittäin tärkeinä, mikä kuvaa sitä, että teoria-
tieto alkaa elää vasta kun opiskelija työskentelee asiakkaansa kanssa.  Myös 
Brumfitt ryhmineen (2005), raportoi miten opiskelijat arvostavat kliinisiä opinto-
ja ja ohjattavana olemista. Monimuoto-opetuksen keinoja pidetään hyvinä, mutta 
ongelmia voi syntyä näiden keinojen ajoituksesta. Kun useat opettajat kirjoitutta-
vat oppimispäiväkirjoja ja laajoja esseitä yhtä aikaa, opiskelijalle voi tulla aikapu-
la, eikä hän pysty tuottamaan sellaisia tekstejä, joihin voisi olla tyytyväinen. 
Opiskelijat ovat ongelmakohdista huolimatta ilmaisseet tyytyväisyytensä opetta-
jien ja opiskelijoiden väliseen yhteistyöhön (Taulukko 3). Käyttäytymistieteelli-
nen tiedekunta on kehittänyt verkkopalautelomaketta, jonka 
vastaamisaktiivisuus on heikkoa, vain 10-120 % kurssin opiskelijoista antaa pa-
lautetta verkon kautta.  Opintojen keskeyttäminen on oppiaineessamme harvi-
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naista, joskin naisvaltaisella alalla tutkinnon loppuvaiheen opinnot voivat per-
hesyistä viivästyä. 

 
Taulukko 3.  Student satisfaction, spring 2001 (Buttler 2003) 

 
 Positive or very po-

sitive 

(4 – 5) 

Moderate 

(3) 

Negative or very 
negative 

(1 – 2) 

Student motivation  78 17 5 

General satisfaction 54 34 12 

Feel of studying 
the right topic 

76 19 6 

Structure of degree 
requirements 

63 31 6 

Proportion of credits 
in relation to the 
amount of work re-
quired 

62 21 17 

Satisfaction with lec-
tures 

44 51 6 

Satisfaction with 
the clinical studies 

74 22 4 

Satisfaction with stu-
dent-teacher feed-
back 

62 32 6 

 
 

Oman opettajuuden kehittyminen 
 

Edellä olen kuvannut oppiaineen kehitystä. Myös oma opettajuuteni on ke-
hittynyt oppiaineen kehityksen kanssa käsi kädessä. Olen aloittanut logopedian 
opettajuuden jo toimiessani yliopistollisessa sairaalassa puheterapeuttina. Tuol-
loin ohjattavakseni tuli pääsääntöisesti logopedian opiskelijoita mutta myös mui-
ta terveydenhuollon opiskelijoita. Ohjaaminen ja opettaminen tuntuivat sen 
verran palkitsevilta, että hakeuduin yliopistoon ensin assistentiksi ja sittemmin 
lehtoriksi. Opettajan uran alkuaikoina työhön ryhdyttiin intuitiivisesti sen mie-
lenkiintoisuuden vuoksi tietoisesti ajattelematta sen teoreettisia lähtökohtia. 
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Keskeisiksi aineksiksi myöhemmin on tullut opetuksen suunnittelu ja opiskelija-
palautteen hyödyntäminen. Teknologinen kehitys on helpottanut opettajan ajan-
käyttöä. Kalvosulkeisista on edistytty powerpoint –esityksiin ja verkko-opetuksen 
suomiin mahdollisuuksiin. Myös opetuksen oheismateriaali on helposti saatavilla, 
kun sitä aiemmin piti monistaa opiskelijoille.   

Tuiki tarpeellinen opettajan vertaistuki toteutuu joiltakin osin logopedian ai-
nekokouksissa. Avoin keskusteleminen opetuksen toteutuksesta ja sisällöistä on 
vuosien mittaan helpottunut. Keskustelukulttuurin kehitys edellyttää turvallista, 
tasa-arvoista ja luottavaista ilmapiiriä, jonka eteen kaikkien on tehtävä töitä. 
Opetuksen ongelmakohdista keskusteleminen kollegan kanssa avaa näkemään 
asioita toisin silmin ja auttaa löytämään erilaisia ratkaisuja puhumattakaan kes-
kustelun työnohjauksellisesta luonteesta. Yliopistopedagogian opinnot ovat aut-
taneet jäsentämään opetuksen osatekijöitä ja oppimisen teoreettisia malleja.   

 

Pohdinta 
 

Logopedian opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja opintojen keskeyttämi-
nen on harvinaista. Koulutuksen haluttavuutta lisää sen yhteiskunnallinen tilaus; 
kliinisistä puheterapeuteista on pula ja eikä alalla esiinny työttömyyttä.  Monet 
opiskelijat ovat osallistuneet jopa 3-4 kertaa valintakokeeseen tullakseen valituksi 
koulutukseen. Vuosittain pyrkijöistä noin seitsemäsosa tulee valituksi.  Opiskeli-
joiden korkea motivaatio helpottaa opetustyötä. 

Logopedialla ei oppiaineena ole toistaiseksi ollut opetuksen tutkimusta eikä 
didaktisia sisältöjä ole pysähdytty laajemmin miettimään. Tämä johtuu osaltaan 
oppiaineen historiasta, jossa asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus ja 
kommunikointimenetelmien harjoitteleminen on ollut keskeistä. Oppiaineen 
sisällön painotusalueet ovat kuitenkin muuttuneet siten, että teoreettisen tiedon 
ja tutkimusmenetelmien osuudet ovat saaneet yhä kasvavan painoarvon. Nyt op-
piaineessa voidaan nähdä didaktisesti kahdella eri tavalla lähestyttäviä aineksia: 
terapeutiksi kasvamiseen liittyvien taitojen opetus ja teoriatietojen sekä tutki-
mustaitojen opetus. Jälkimmäiseen pätevät mielestäni minkä tahansa muun 
käyttäytymistieteen alan, erityisesti psykologian alan oppimis/didaktiset käsityk-
set. 

Tuomainen ym. (1994) korostivat terapian ja opetuksen erona vuorovaiku-
tuksen symmetrisyyden astetta. Herää kuitenkin kysymys, mikä puheterapiapro-
sessissa ja sen ohjaamisessa voisi olla niin erityistä, ettei siitä voitaisi käyttää 
oppimisen terminologia ja oppimista yläkäsitteenä. Mielestäni käsitys kuitenkin 
riippuu siitä, millainen ja miten laaja oppimiskäsite terapeutilla ja terapiaproses-
sin ohjaajalla on. Onhan toki ohjauksessa ja asiakastyöskentelyssä esimerkiksi 
dialogi ja mallintaminen oppimisen keskeisiä muotoja.  
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Oppiaineemme on mielestäni onnistunut kohtuullisen hyvin opettamaan 
opiskelijoille oma-aloitteisuutta ja reflektiivistä ajattelua. Kuitenkin kaikilla 
mahdollisilla opetuksen keinoilla on oma paikkansa, jopa vanhanaikaiseksi kriti-
soidulla perinteisellä tentillä. Jos ajatellaan, että oppiminen on elinikäistä, yli-
opistokoulutuksen keskeinen tehtävä voisi olla johdattaa opiskelija sellaiseen 
ajatteluun, ettei hän työelämässäänkään ole koskaan tiedollisesti, ehkei myös-
kään taidollisesti valmis. 
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”Ei logopediassa ole didaktiikkaa!” – vai onko? 

Pekkala Seija 
 
 

Johdanto 
 
Tämän esseen tavoitteena on tarkastella, miten didaktiikka näyttäytyy logo-

pedian oppiaineessa. Esseen sisältöä ovat motivoineet paitsi yliopistopedagogii-
kan didaktiikan kurssilla esiin tulleet asiat myös työtoverini suusta kuulemani 
tokaisu: ”Ei logopediassa ole didaktiikkaa!”. Jäin miettimään, tulenko asiaa tar-
kastellessani samaan johtopäätökseen kuin pitkään alalla ollut kollegani. 

Tämän logopedian didaktiikkaa käsittelevän esseen keskeisin teema on peda-
goginen sisältötieto, jossa keskeisinä tekijöinä ovat logopedian tieteenalaa ja op-
piainetta koskeva tieto sekä pedagoginen tieto (Shulman, 1986, 1987). Esittelen 
esseeni aluksi yleistä logopedian oppiaineesta sekä opetussuunnitelman (tutkin-
torakenteen), minkä jälkeen tarkastelen logopedian suhteita lähitieteisiin ja 
luonnehdin logopediaa tieteenalana ja oppiaineena. Sen jälkeen siirryn käsittele-
mään didaktiikan kannalta hyvin keskeisiä asioita kuten logopedian koulutuksen 
oppimistavoitteita ja sisältöjä sekä pedagogista sisältötietoa, joka muodostaa 
kulmakiven opettajan toiminnalle ja opiskelijan oppimiselle. Lopuksi luonnehdin 
arviointia onnistuneen opetuksen ja oppimisen indikaattorina. Didaktiikan luen-
tojen ja tieteellisen kirjallisuuden perusteella didaktiikan määritelmä on melko 
ameebamainen, eikä siitä näytä olevan yleisesti vallalla olevaa määritelmää. Oma 
käsitykseni didaktiikasta on, että se pitää sisällään opettajan parhaan ymmärryk-
sen siitä, mitä, miksi, miten, missä, kuka ja kenelle opetetaan, miten opetusta 
muokataan tarkoituksenmukaiseen suuntaan ja miten opettaja reflektoi ja arvioi 
omaa toimintaansa ja opiskelijoiden oppimista antaen siitä heille palautetta. 

 
Logopedia – nuori tieteenala ja oppiaine 

 
Logopedia eli puheterapia tieteenalana on varsin nuori. Sitä alettiin opettaa 

Helsingin yliopistossa fonetiikan linjan yhteydessä vuonna 1947 (Klippi, 1996). 
Itsenäisen oppiaineen statuksen se sai vuonna 1980. Ouluun perustettiin Poh-
joismaitten ensimmäinen professuuri vuonna 1984; Helsinki sai oman professuu-
rinsa vasta vuonna 1999. Vuonna 2005 logopedian koulutusohjelmat perustettiin 
myös Turun ja Tampereen yliopistoon sekä Åbo Akademiin, koska koulutusoh-
jelmista valmistuvia puheterapeutteja tarvittiin terveydenhuollon asiantuntija- ja 
kuntoutustehtäviin. Logopedian opetuksella ja tutkimuksella onkin vahva yhteis-
kunnallinen kytkentä, toisaalta yhteiskunnalliset tarpeet ja intressit vaikuttavat 
suoraan oppiaineen ja sitä opetettavien tahojen olemassaoloon (Karjalainen, 
Jaakkola, Alha, & Lapinlampi, 2003; Korpijaakko-Huuhka, 2002).  
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Helsingin yliopistossa logopedian oppiaine kuului aiemmin humanistiseen 
tiedekuntaan, mutta on vuodesta 2004 sijoittuneena käyttäytymistieteelliseen 
tiedekuntaan. Se on yksi käyttäytymistieteiden laitoksen pienimpiä oppiaineita. 
Logopediassa on yhden professorin lisäksi kolme yliopistonlehtoria ja yksi yli-
opisto-opettaja. Uusien opiskelijoiden sisäänotto on 20; vuosittain noin 260 
opiskelijaa hakee opiskelemaan logopediaa. Helsingin yliopiston logopedialla on 
valtakunnallinen vastuu myös alan ruotsinkielisestä opetuksesta. 

Logopedian opiskelijat ovat pääosin noin 20-vuotiaita naisia. Osa opiskeli-
joista on tullut koulutukseen suoraan lukiosta, osalla on takanaan avoimessa kor-
keakoulussa tehtyjä perusopintoja. Joillakin opiskelijoista on jo hankittuna joku 
muu ammatillinen tai yliopistollinen tutkinto. Heistä useilla on esimerkiksi sai-
raanhoitajan, lastentarhanopettajan tai viittomakielen tulkin tutkinto. Heillä on 
myös käytännön työkokemusta. Useilla opiskelijoillamme on siten aiempaa tietoa 
terveydenhuollon ja päivähoidon alalta ja usein logopediastakin työ- ja tieteen-
alana, mikä voi paitsi selittää sisäänpääsyä logopedian koulutukseen myös ennus-
taa hyvää suoriutumista ja menestystä opinnoissa (Hailikari, Nevgi & Lindblom-
ylänne, 2007).   

 
Logopedian opetussuunnitelma 

 
Logopedian tiedollisen perustan luo normaalin äänen, puheen, kielen ja 

kommunikoinnin sekä niiden häiriöiden tuntemus ja häiriintyneiden toimintojen 
kuntoutus. Opetussuunnitelmassa teoreettinen ja kliininen sisältö nivoutuvat 
toisiinsa äänen, puheen, kielen ja kommunikaation tieteellistä tutkimusta sekä 
niiden häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsitteleviksi kokonaisuuksiksi. 
Logopedialle onkin luonteenomaista monitieteisyys ja käytännönläheisyys. Ope-
tussuunnitelma koostuu mm. lääketieteen, kielitieteen, psykologian, suomen kie-
len, fonetiikan ja puheviestinnän kokonaisuuksista (taulukko 1).  

Logopedian kirjoitettu opetussuunnitelma (Karjalainen, Lapinlampi, Jaakko-
la, & Alha, 2003) noudattelee nk. perinteistä yliopisto-opetuksen opetussuunni-
telmamallia, joka on oppiainejakoinen ja opintojaksoperusteinen (ks. taulukko 1). 
Siinä opinnot luetellaan yksittäisinä kursseina, joiden oppimistavoitteet, -sisällöt, 
-menetelmät sekä arviointi kuvataan lyhyesti. Opetussuunnitelma ei kuitenkaan 
ole opiskelijalle vapaavalintainen, vaan siinä on sekä moduuli- että blokkimallin 
kaltaisen opetussuunnitelman piirteitä. Opetussuunnitelmassa on huomattavan 
paljon pakollisia kursseja, jotka keskenään muodostavat selkeitä kokonaisuuksia 
(juonteita, esim. kliiniset opinnot). Lisäksi opinnot tulee suorittaa tietyssä ajalli-
sessa järjestyksessä, sillä aikaisemmin opittu muodostaa seuraavan kurssin ydin-
aineksen (Karjalainen, Jaakkola ym., 2003). Koulutusohjelma on mielestäni 
hyvin, ehkä jopa liiankin, koulumainen. 
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Taulukko 1. Logopedian oppiaineen kandidaatin ja maisterintutkintojen opetussuunnitel-
ma (v. 2012–2015)  
 

Tutkinto ja niihin sisältyvät opinnot Opintopistemäärä (op) 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op 
Logopedian perusopinnot 25 op 
Logopedian aineopinnot 75 op 
Psykologian perusopinnot 25 op 
Kielitieteen opinnot 18 op 
Lääketieteen opinnot 15 op 
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op 
Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 5 op 
Valinnaiset opinnot 7 op 
Filosofian maisterin tutkinto 120 op 
Logopedian syventävät opinnot 
Vapaavalinnaiset opinnot 

103 op 
17 op 

 
 

Logopedia tieteenalana ja suhteessa muihin tieteenaloihin ja 
oppiaineisiin 

 
Logopedialla on hyvin läheiset suhteet psykologiaan, erityisesti kognitiiviseen 

psykologiaan ja neuropsykologiaan. Näiden tieteenalojen kautta logopediseen 
tietoon niveltyy tieto siitä, miten ihminen toimii kognitiivisesti ja mitkä ovat toi-
minnan lainalaisuudet. Toisaalta anatomia, fysiologia, audiologia, neurologia ja 
psykiatria ovat ne lääketieteen osa-alueet, jotka auttavat ymmärtämään, mikä tai 
millainen ihminen on ja miten ja miksi ihmisen fysiologia ja psyyke toimivat niin 
kuin toimivat. Normaalin ja poikkeavan kielen ja vuorovaikutuksen ollessa oppi-
aineen keskiössä myös suhteet muihin puhetieteisiin, kuten fonetiikkaan ja puhe-
viestintään, samoin kuin suomen kieleen ja kielitieteeseen, korostuvat. Edellä 
mainittujen tieteenalojen kautta logopediaan nivoutuu tietoa siitä, miten järjes-
telmä toimii normaalisti ja mitä tapahtuu, kun siihen tulee häiriöitä (Brumfitt, 
2004, xiii). Myös yhteydet pedagogiikkaan, erityisesti erityispedagogiikkaan, ovat 
vahvat (Rauhala, 1993). Tällaisen monitieteisen tiedon varaan opiskelija voi ra-
kentaa pohjan, jonka perusteella hän jo opiskeluaikanaan ja erityisesti sen jäl-
keen laillistettuna puheterapeuttina voi tehdä kliinisiä arviointeja ja 
kuntoutussuunnitelmia.  

Biglanin (1973) tieteenalojen nelikenttää hyväksi käyttäen voidaan sanoa, et-
tä logopedian oppiaineeseen vaikuttavat niin kovat soveltavat tieteet (esim. eri 
lääketieteen spesialiteetit ja psykologia), puhtaat pehmeät tieteet (esim. kielitiede) 
sekä pehmeät soveltavat tieteet (esim. puheviestintä, erityispedagogiikka). Koville 
soveltaville tieteenaloille on olennaista, että niissä painottuu sisältölähtöinen lä-
hestymistapa, jossa korostuu laajojenkin tietosisältöjen välittäminen opiskelijoil-
le, ja opetuksellinen lähestymistapa, jossa keskeisenä elementtinä on opettaja ja 
hänen toimintansa tiedonsiirtäjänä (Neumann, Parry, & Becher, 2002; Nevgi, 
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Lindblom-Ylänne, & Levander, 2009). Näillä tieteenaloilla tieto rakentuu hie-
rarkkisesti ja kumulatiivisesti (Nevgi ym., 2009). Pehmeät puhtaat tieteet ovat 
teoreettisesti suuntautuneita tieteenaloja, joiden tietorakenne on holistista ja 
kertautuvaa, ja jotka pyrkivät ymmärtämään ja kriittisesti tulkitsemaan erilaisia 
ilmiöitä. Opetuksellinen lähestymistapa on oppimislähtöinen. Opetuksessa koros-
tuu vuoropuhelu opettajan ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijan rooli on aktiivinen, 
sillä hänen oletetaan kykenevän itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan ja omien 
tulkintojen tekemiseen (Neumann ym., 2002; Nevgi ym., 2009).  

Logopedian oppiaine rakentuu näiden lähitieteenalojen tuella. Sen omin 
ydinalue, normaalin ja poikkeavan puheen, kielen ja kommunikoinnin tuntemi-
nen ja kuntouttaminen, sijoittuu Biglanin (1973) tieteenalojen nelikentässä peh-
meäksi soveltavaksi tieteenalaksi. Tällaiselle tieteenalalle ja sen tutkimukselle on 
ominaista tiedon soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisemiseksi (Neumann 
ym., 2002). Logopediassa tämä tarkoittaa yhteiskunnallisten terveydenhuollon 
palvelujen tarjoamista ja ratkaisujen etsimistä ihmisten äänen, kielen ja kommu-
nikoinnin ongelmiin. Pehmeissä soveltavissa tieteissä keskeisenä opetuksen lä-
hestymistapana on oppimis- ja opiskelijalähtöisyys sekä vuorovaikutteisuus 
(Nevgi ym., 2009). Kovien soveltavien tieteiden kurssit sijoittuvat logopedian 
opiskelujen alkupäähän, samoin kuin puhtaiden pehmeiden tieteiden kurssit. 
Opintojen alku onkin opetuksellisesti melko sisältökeskeistä, teoreettista ja opet-
tajajohtoista, ja tieto kumuloituvaa ja kertautuvaa. Siihen päälle rakentuu logo-
pedinen tieto, jossa opetuksen keskeisenä tavoitteena on soveltaa teoriatietoa 
käytäntöön. Brumfittin (2004, xv, 25) mukaan logopediassa tiedon rakentuminen 
on spiraalimaista: samat asiat kertaantuvat ja tieto syvenee. Logopedinen tieto on 
myös holistista ja koko ajan muuttuvaa. 

  
Logopedian oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 
Didaktiikan keskeisiä käsitteitä ovat opetuksen tavoitteet (Uusikylä & Atjo-

nen, 2005, 71–74). Ne ohjaavat opetuksen suunnittelua ja toteutusta, määrittele-
vät opetuksen ja sen tulosten arvioinnin perustan sekä ohjaavat opiskelijan 
toimintaa (Karjalainen, Jaakkola, ym., 2003; Uusikylä & Atjonen, 2005, 71–74). 
Logopedian tutkintovaatimuksiin, joiden viimeisimpänä tavoitteena on tuottaa 
asiantuntijoita laillisen puheterapeutin tehtäviin, on kirjattuina perus-, aine-, ja 
syventävien opintojen tavoitteiden suhteen seuraavaa (http://www.helsinki.fi/ 
puhetieteet/opiskelu/logopedia/logopedian_tutkintovaatimukset_2012-2015.pdf; 
noudettu 4.10.2012): 

”Perusopintojen vaiheessa opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka 
puhe, kieli ja viestintä kehittyvät ja kuinka puhe-elimistö normaalisti 
toimii. Opiskelija perehtyy myös puhetieteiden tutkimuksen keskeisiin 
kysymyksiin ja saa perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoit-
tamiseen.” 

http://www.helsinki.fi/
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”Aineopinnoissa opiskelija oppii logopedisen diagnostiikan ja kun-
toutuksen perusteet. Hän harjaantuu teoreettisten ja kliinisten ongelmi-
en ratkaisemiseen sekä saa tieteellisen työskentelyn perusvalmiudet.” 

”Syventävissä opinnoissa opiskelija oppii kriittisesti tarkastelemaan 
alan tutkimusta, suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutusta sekä 
tuottamaan itse tietoa erilaisten teoreettisten ja kliinisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.”  

 

Logopedian kirjoitetun opetussuunnitelman (Karjalainen, Lapinlampi ym., 
2003) vertikaalisissa tavoitteissa toteutuu Bloomin taksonomia (Anderson, 2005), 
jossa opiskelijan omaksuma kognitiivinen toiminta muuttuu opintojen edetessä 
ymmärtämisen, soveltamisen, päättelyn ja arvioinnin kautta olennaisen tiedon ja 
taidon osaamiseksi ja uuden tiedon muodostamiseksi. Andersonin mukaan sa-
maan aikaan opiskelijan käsitys tiedosta muuttuu faktatiedoista ensin käsitteelli-
seksi tiedoksi, siitä edelleen tieto-taidoksi (proseduraaliseksi tiedoksi) ja viimein 
metakognitiiviseksi tiedoksi. Tällä tiedon tasolla opiskelija tiedostaa syväoppi-
neensa ja hallitsevansa opetetun kokonaisuuden. Brumfittin (2004, 25) mukaan 
logopedian opiskelijoiden tulee oppia myös kriittisyyteen ja itsereflektioon sekä 
avoimesti kohtaamaan uusia ilmiöitä ja ideoita. Myös eettisten ongelmaratkaisu-
taitojen (Brumfitt, 2004, 121; McAllister & Lincoln, 2004, 8) sekä oman identi-
teetin (McAllister & Lincoln, 2004, 13–14) kehittymistä pidetään tärkeänä. 

Oppimisen tavoitteet näyttäisivät toimivan ainakin kirjoitetussa opetussuun-
nitelmassa, lopulta opetetun (toteutuneen) ja opitun opetussuunnitelman suh-
teen tilanne voi olla toinen (Karjalainen, Lapinlampi ym., 2003). Logopedian 
monitieteellisyys eli käytännössä kurssien jakautuminen eri oppiaineiden asian-
tuntijoiden pitämiksi luo koulutukseen pirstaleisuutta ja kontrolloimattomuutta-
kin. On vaikea tietää, millaisista lähtökohdista eri aloilta tulevat asiantuntijat 
(erityisesti tuntiopettajat) opettavat. Heidän näkökulmansa opetukseen voivat 
poiketa toisistaan paljonkin, eivätkä he välttämättä tunne logopedian oppiaineen 
ydintä rakentaakseen opetuksensa sisällöt opiskelijoita silmällä pitäen. Seurauk-
sena voi olla pinnallista ulkoaoppimista ja opitun nopeaa unohtamista (Karjalai-
nen, Jaakkola  ym., 2003). 

Logopedian oppiaineen opettajat ovat hyvin perillä sekä koko oppiaineen tä-
mänhetkisestä ydinaineksesta että omien opetettavien kokonaisuuksiensa keskei-
sistä sisällöistä. Ydinainesanalyysin tekeminen auttaa Karjalaisen, Jaakkolan ym. 
(2003) mukaan opettajia hahmottamaan tietojen ja taitojen välisiä hierarkioita ja 
yhteyksiä sekä suhteuttamaan ne opiskelijan oppimisaikaan, tutkintovaatimuk-
siin ja opetussuunnitelmaan. Sen avulla he pystyvät myös hahmottamaan opetuk-
seen tarvittavan työmäärän oikein sekä muokkaamaan tarvittaessa opetuksen 
sisältöä. Vuosiksi 2012–2015 laadittujen uudistettujen tutkintovaatimusten myö-
tä opettajakunnan parissa onkin käyty aktiivista keskustelua logopedian ajankoh-
taisista keskeisistä sisällöistä. Yksimielisyyttä ei välttämättä ole, eikä synnykään, 
siitä, mitä tulee olemaan logopedian ydintieto ja mikä taas on vähemmän tärkeää. 
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Kullakin opettajalla on omat intressinsä pitää spesialiteettinsa logopedian yti-
messä. Logopedian opetus Helsingin yliopistossa tapahtuu oppiaineelle luonte-
vaan tyyliin (Brumfitt, 2004, xv) monimuotoisesti luentokurssien, seminaarien, 
ryhmätöiden sekä kliinisten harjoittelujen yhteydessä. 

 
Pedagoginen sisältötieto kulmakivi opettajan toiminnalle ja 
opiskelijan oppimiselle 

 
Shulmanin (1986, 1987) mukaan keskeistä opettajuudessa on nk. pedagogi-

sen sisältötiedon rakentuminen opettajan tieteenalan tiedon ja pedagogisen tie-
don yhdistyessä. Opettajan tulisi ymmärtää, millaista on oppiaineen teoriatieto ja 
mistä perinteestä se juontuu, mitkä ovat tieteenalan keskeisimmät tutkimuskoh-
teet ja miten tieteenalaa koskeva tieto rakentuu. Toisaalta hänellä tulisi olla pe-
dagogista koulutusta sekä käytännön työssä opittuja tietoja ja taitoja sekä kykyä 
reflektoida omaa ja oppilaiden toimintaa eri opetustilanteissa. Voidakseen reflek-
toida ja varmistaa opiskelijoiden oppimista opettajan tulee olla vuorovaikutuk-
sessa opiskelijoiden kanssa sekä pyytää heiltä palautetta opetuksestaan sekä 
tehdä opiskelijat tietoisiksi omasta oppimisestaan. Näin saadun tietotaidon va-
raan hän voi rakentaa omaa pedagogista tietouttaan. 

Hallitessaan tieteenalan tiedon ja pedagogisen tiedon opettaja voi Shulmanin 
(1986, 1987) ja Nevgin (2010) mukaan ymmärtää ja tiedostaa, mitä hän opettaa ja 
miksi (ydinaines vs. marginaalitieto) ja miten saattaa keskeisin oppiaines opetet-
tavaan muotoon tietylle kohderyhmälle tietyssä oppimisympäristössä. Opettaja 
tiedostaa, että hänen on hyvä tuntea opiskelijat ja heidän aiemmat tietonsa, jotta 
hän pystyy mukauttamaan (helpottamaan tai vaikeuttamaan) opetustaan sekä 
tunnistamaan ja ennakoimaan opiskelijoiden virheelliset käsitykset opetettavasta 
aineksesta. Opiskelijoiden motivaation, uskomusten, metakognitiivisten taitojen 
tason, tietokäsityksen ja opiskelustrategioiden tunteminen auttaa opettajaa tar-
peen tullen muokkaamaan opetustaan (sisältöjä, opetusmenetelmiä ja opetusti-
lannetta) palvelemaan syväoppimista. 

Opettajan tulee lisäksi tuntea oppiaineen opetussuunnitelma. Hänen tulee 
tietää, miten hänen opettamansa kokonaisuus sijoittuu opetussuunnitelmaan 
niin lateraalisesti kuin vertikaalisestikin (Shulman, 1986, 1987). Hänen tulee tie-
tää, mitä muuta opiskelijat opiskelevat samaan aikaan hänen opettamansa koko-
naisuuden kanssa ja toisaalta tiedostettava, mihin opintojen vaiheeseen, perus-, 
aine- vai syventäviin opintoihin, kokonaisuus sijoittuu ja mitä opiskelijat ovat 
opiskelleet aiemmin. Lopuksi opettajan tulee osata arvioida opiskelijoiden oppi-
mista ja antaa siitä palautetta. 
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Arviointi onnistuneen opetuksen ja oppimisen ilmentäjänä 
 
Linjakkaaseen opetukseen kuuluu arviointi, jonka tulee olla validia, reliaabe-

lia ja objektiivista (Karjalainen & Kemppainen, 1994, 17; Orr, 2007) ja kohdistua 
opiskelijan todelliseen osaamiseen (Nevgi, 2010). McAllisterin ja Lincolnin (2004, 
141; ks. Boud & Falchikov, 2006) mukaan arvioinnin tehtäviä ovat mm. oppinei-
suuden näyttäminen, opiskelijoiden motivaation kasvattaminen, puutteellisesti 
opittujen asioiden osoittaminen, opetettavien asioiden osoittaminen, oppimisen 
lisääminen, yksilön taitojen osoittaminen ja ennustaminen, oppimistavoitteiden 
saavuttaminen suhteessa kriteereihin sekä vertailu. Jotta arviointi olisi läpinäky-
vää, arvioinnin kriteerien tulisi olla opiskelijoiden tiedossa ennen arvioitavaa 
suoritusta (Orr, 2007). Suorituksia mitataan yliopiston perinteen mukaan tenteil-
lä, mutta viime aikoina on esitetty useita vaihtoehtoisia keinoja mitata osaamista 
tenttiä paremmin ja autenttisemmin (Karjalainen & Kemppainen, 1994). 

Arviointia tulee soveltaa eri tavoin eri tarkoituksiin. Diagnostisella arvioinnil-
la selvitetään opiskelijoiden lähtötasoa ja määritetään opetettavan kokonaisuu-
den tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä. Formatiivisella arvioinnilla, joka tehdään 
oppimistapahtuman aikana, tarkkaillaan opiskelijoiden oppimisen tasoa ja ohja-
taan opiskelijan toimintaa haluttuun suuntaan. Se toimii palautteena, joka auttaa 
opiskelijaa reflektoimaan ja tarpeen tullen parantamaan omaa opiskeluaan ja 
opettajaa muokkaamaan opetuksen toteuttamista (McAllister & Lincoln, 2004, 
142; Nevgi, 2010). Summatiivinen arviointi tehdään oppimistapahtuman päät-
teeksi. Se on usein numeerinen, ja sen tavoitteena on mitata, mitä opiskelijat ovat 
oppineet ja mikä on heidän osaamisensa taso suhteessa muihin ryhmän jäseniin 
tai tavoitteisiin ja kriteereihin nähden (Nevgi, 2010).  

Logopediassa käytetään kaikkia edellä mainittuja arviointimuotoja, tosin 
summatiivinen arviointi opetusrupeaman päätteeksi on niistä ehdottomasti ylei-
sin. Oppiaineessamme arvioidaan mm. perinteisin tentein, essein, oppimispäivä-
kirjoin ja opinnäytetöin opiskelijan omaksumaa teoreettista tietoa ja sen 
soveltamista. Tiedon soveltamista arvioidaan myös kliinisten harjoitteluiden yh-
teydessä, joissa ohjaava puheterapeutti arvioi ennakkoon määritellyn matriisin 
perusteella opiskelijan tiedollisen ja käytännön osaamisen suhdetta seuraavilla 
osa-alueilla: asiakkaan arviointi/tutkiminen, puheterapian suunnittelu ja toteut-
taminen sekä harjoittelukertomus. Toisin kuin esim. Yhdysvalloissa ja Australias-
sa, logopediassa ei ole käytetty itsearviointia kliinisten harjoitteluiden 
arviointimuotona. Sen on kuitenkin havaittu olevan sopiva keino osoittaa opiske-
lijan oman suorituksen taso suhteessa ennakkoon asetettuihin kriteereihin näh-
den sekä suunnata opiskelijan oppimista tulevaa ammattia varten siinä 
tarvittavan tietotaidon kartuttamiseksi (McAllister & Lincoln, 2004, 143–147; ks. 
myös Boud & Falchikov, 2006). Monipuolisemman arvioinnin soveltaminen klii-
nisten harjoitteluiden arvioimiseksi voisikin jatkossa olla yksi logopedian didakti-
sia haasteita.  
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Onko logopediassa didaktiikkaa? 
 
Tarkasteltaessa logopedian koulutuksen opetussuunnitelmaa ja opetuksen 

tavoitteita käy ilmiselväksi, että tieteenalaan ja oppiaineeseen on sisään kirjoitet-
tuna didaktinen lähestymistapa samaan tapaan kuin muissakin yliopistossa ole-
vissa tieteenaloissa ja oppiaineissa, huolimatta niiden välisistä eroista (Nevgi ym., 
2009). Kollegani tokaisun ”Ei logopediassa ole didaktiikkaa!” takana voikin olla 
heikko pedagoginen ymmärrys (Shulman, 1986, 1987). Logopedian oppiaineen 
yksi tärkeimmistä kehityksellisistä haasteista on opetuksellisten lähestymistapo-
jen tiedostaminen ja ymmärtäminen, jotta koulutuksen eri osa-alueet saataisiin 
paremmin nivottua yhteen palvelemaan oppimis- ja opiskelijakeskeistä opetusta. 
Lisäksi kliinisten harjoitteluiden arviointimenetelmien laajentaminen, esimerkik-
si itsearvioinnin kehittäminen, voisi tuottaa uutta laadullista tietoa opiskelijoiden 
oppimisesta. 
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Oikeustieteen opettaminen yliopistossa 

Bärlund Johan  
 
 

1. Johdannoksi 
 

Oikeustieteen opetus jakaantuu Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tie-
dekunnassa kahteenkymmeneen pakolliseen2 ja neljään vapaaehtoiseen oppiai-
neeseen. Karkeasti nämä aineet jakaantuvat kolmeen ryhmään: yksityisoikeuteen, 
julkisoikeuteen ja oikeuden yleistieteisiin. Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden 
aineet ovat aineellisoikeudellisia aineita, kun taas oikeuden yleistieteillä, kuten 
oikeushistorialla, oikeussosiologialla ja oikeustaloustieteellä, on oma peruslogiik-
kansa riippuen kunkin emätieteen – historian, sosiologian ja taloustieteen – si-
säisestä logiikasta. Tarkasteluni ulkopuolelle jätän lähtökohtaisesti oikeuden 
yleistieteet. Kaikissa aineellisoikeudellisissa aineissa vallitsee lähtökohtaisesti 
sama sisäinen logiikka: oppiaineet ovat kaikki positiivisoikeudellisia aineita ja 
siten normatiivisia.  

Tavoitteena tässä artikkelissa on ensinnäkin pohtia, miten oikeustiedettä – ja 
tarkemmin aineellisoikeudellisia aineita – tulisi opettaa yliopistollisena aineena 
ja osana lakimieskoulutusta. Koska positiivisoikeudellisiin aineisiin painottuva 
oikeustiede on tieteenalana normatiivinen ja poikkeaa näin ollen luonteeltaan 
esim. kaikista luonnontieteistä, tämän tulisi hypoteettisesti näkyä niin opetuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa kuin opiskelijoiden oppimisen arviointitavoissa. 

Edellä mainitun tehtävän lisäksi tulen tässä artikkelissa pohtimaan myös 
omaa opettajuuttani opetusfilosofiani lähtökohdista. Tässä pohdinnassa nostan 
esiin yhden jo pitämäni kurssin, jonka koen erityisen onnistuneeksi. Olen kym-
menenä vuotena pitänyt esineoikeuteen kuuluvan kiinteistönkaupan kurssin, 
jonka puitteissa olen soveltanut ongelmalähtöisen oppimisen metodia (OLO-
metodia) Maastrichtin seitsemän askeleen mallin mukaisesti. Tätä opetuskoke-
mustani peilaan hankkimaani yliopistopedagogista koulutusta vasten. 

Olen ollut yllättynyt siitä, miten paljon oikeustiedettä koskevaa ainedidaktis-
ta aineistoa on löytynyt, etenkin anglosaksisesta maailmasta. Vaikkakin yhdysval-
talainen law school -koulutusmalli on enemmän suuntautunut lakimiesten 
ammatilliseen koulutukseen ja vähemmän painottanut koulutusta tieteellisenä 
koulutuksena, law school -tasoisesta opetuksesta tehdyt havainnot voidaan hyvin 

                                                        
2 Näistä opiskellaan 18 oppiainetta alemman eli oikeusnotaaritutkinnon (180 op.) 

puitteissa ja 2 oppiainetta oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op.) puitteissa. 
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käyttää hyödyksi myös eurooppalaista lakimieskoulutusta pohdittaessa. Olen sen 
takia käyttänyt hyväkseni oikeustieteen ainedidaktista artikkelia tässä työssäni.3    

 

2. Oikeustieteen luonne opiskeltavana aineena ja opetuksen 
nykykäytäntö 

 

Oikeustieteellisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa hyviä juristeja ”op-
pimisprosessin aikana tapahtuvan kasvamisen kautta”4. Tämä kasvaminen tar-
koittaa yhtäältä, että opiskelijat oppivat, mikä oikeuden sisältö on, toisaalta miten 
tätä tietoa käytetään vastuullisesti ja eettisesti juristin ammatissa. Kuten totesin 
jo yllä, opiskelijoille ei anneta pelkkää sisäistä näkökulmaa oikeuteen, vaan he 
joutuvat tarkastelemaan oikeutta myös historiallisena, yhteiskunnallisena ja kult-
tuurisena ilmiönä. 

 Oikeustieteen opetuksen haasteena on myös se, että kyseessä on virkatut-
kinto. Tutkinnon sisällön tulee vastata niitä vaatimuksia, joita tutkinnolle on ase-
tettu muualla lainsäädännössä, esim. sen suhteen, että tutkinnon tulee antaa 
tutkinnon suorittajalle pätevyyden toimia esim. syyttäjän ja tuomarin viroissa. 
Oikeustiede alana on kuitenkin sellainen, ettei suomalaisessa koulutaitoksessa 
opeteta ainetta juurikaan. Yliopiston tulee siis antaa myös pohjatiedot oikeustie-
teen eri aineissa.  

 Oikeus jäsentyy enemmän tai vähemmän epätäydellisenä järjestelmänä, 
jonka puuttuva koherenssi johtuu oikeudellisen aineksen monitasoisuudesta, eri-
ikäisyydestä ja ristiriitaisuudesta. Oikeudellista ratkaisutoimintaa ohjaava oike-
uslähdeoppi antaa ratkaisijalle tietyn oikeuslähdehierarkian, jonka mukaan arvo-
tetaan eri oikeuslähteiden suhde toisiinsa. Karkeasti ottaen ja yksinkertaistaen 
oikeuslähteinä toimivat tärkeysjärjestyksessä lait, lakien esityöt, oikeuskäytäntö, 
oikeuskirjallisuus sekä ns. reaaliset argumentit (esimerkiksi tarkoituksenmukai-
suusargumentit). Tiedekunnan alemman tutkinnon eli oikeusnotaaritutkinnon 
suorittaminen edellyttää, että opiskelijan ”tulee osoittaa perehtyneisyytensä oi-
keudelliseen ajatteluun ja kykyä käsitellä oikeudellisia ongelmia kirjallisesti oike-

                                                        
3 Tässä työssä käytettyjä oikeustieteen opetusta koskevia ainedidaktisia aikakauskir-

joja ovat Journal of Legal Education, Journal of Professional Legal Education ja Journal 
of Legal Studies Education. Myönteistä on myös se, että kotimaistakin aineistoa on löyty-
nyt. Mainitsemisen arvoinen on tässä oikeustieteen opetuksen teemanumero aikakauskir-
jassa Oikeus 2001 s. 167-276 (vuoden 2. numero).  

4  Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Opetuksen ja opintojen kehit-
tämisen toimeenpanosuunnitelma. 
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ustieteen menetelmin”.5 Oikeustieteen opiskelijan tulisi siis oppia argumentoi-
maan oikeustieteelle ominaisella tavalla.  

Vaikka tiedekuntaan tuleva opiskelija lähtee pääsykokeeseen sisältyviä aloja 
lukuun ottamatta nollatasosta, vaatimuksena on, että kolmen oikeusnotaaritut-
kinnon opintovuoden aikana opiskelijat hankkisivat valmiuksia harjoittaa myös 
itse oikeustiedettä tieteellisellä tasolla.6 On siis ajateltu, että opiskelijoiden osaa-
minen kasvaa ja syvenee nopeasti.   

Oikeustiede tieteenä sijoittuu yhteiskuntatieteisiin, ja on luonteeltaan norma-
tiivista. 7  Kun itse haluan kuvailla, minkälaista on hyvää oikeustiedettä, otan 
avuksi Jürgen Habermasin tiedon intressien jaottelun.8 Habermasin mukaan tie-
donintressit voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: tekninen, hermeneuttinen 
ja emansipatorinen tiedonintressi. Jos tieteellä on tekninen tiedonintressi, sen 
päämääränä on selvittää luonnon lainalaisuuksia, jotta luontoa voitaisiin hyödyn-
tää tehokkaammin. On mielenkiintoista huomata, että sekä kovat teoreettiset 
aineet että kovat soveltavat aineet kuin myös pehmeät soveltavat aineet Biglanin9 
jaottelun mukaan omaavat teknisen tiedonintressin.  

Humanistisilla tieteillä on pääsääntöisesti hermeneuttinen tiedonintressi, jo-
ka perustuu pyrkimykseen saavuttaa ymmärrys tutkitusta ilmiöstä. Kirjallisuus-
tiede, mutta myös perinteinen oikeusdogmatiikan nimityksellä kulkeva 
oikeustiede, lukeutuvat tieteisiin, joilla on hermeneuttinen tiedonintressi. Peh-
meiden teoreettisten tieteiden kenttä Biglanin nelikentässä edustaa parhaiten 
tätä tiedonintressiä. Habermasin kolmas tiedonintressi, eli emansipatorinen 
taikka kriittinen tiedonintressi, ei tyydy vain selittämiseen taikka ymmärtämiseen, 
vaan paljastaa yhteiskunnassa valitsevia valtaan liittyviä riippuvuussuhteita. 
Kriittisen tiedonintressin omaavat tieteet ovat pääasiassa yhteiskuntatieteitä. 
Tätä dimensiota on vaikea löytää Biglanin jaottelusta, koska jaottelu kriittisten ja 
ei-kriittisten tieteiden välillä kulkee tieteiden sisällä.10  

                                                        
5  Tämä tapahtuu kahden harjoitusseminaarin muodossa, ks. Helsingin yliopiston oi-

keustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012-2013 s. 25. 
6 Itse asiassa hyvällä oikeudellisella ratkaisutoiminnalla on paljon yhtäläisyyksiä hy-

vän oikeustieteen kanssa, joten argumentaation logiikka on pitkälti samanlaista. 
7 Håkan Hydén: Teori och praktik. Vad innebär det att undervisningen skall vila på 

vetenskaplig grund? Teoksessa Claes Sandgren: Juridikundervisningens pedagogik. 
Stockholm 1990 s. 39. Vrt. Aulis Aarnio: Oikeustieteen muuttuminen. Onko sitä tai pitäi-
sikö olla? Oikeus 1996 s. 224: ”Oikeussäännösten sisällön selvittäminen on näet pohjim-
miltaan tekstien tulkintaa. Siinä oikeustiede – ymmärrettynä oikeusdogmatiikkana – on 
sukua humanistisille tieteille enemmän kuin esimerkiksi empiirisille yhteiskuntatieteille.”  

8 Jürgen Habermas: Knowledge and human interests. Guildford 1981 s. 308-311. 
9 Ks. Anthony Biglan: The Characteristics of Subject Matter in Different Academic 

Areas, Journal of Applied Psychology 1973 (57), s. 195-203. 
10 Viitteitä siitä, että emansipatorisen tiedonintressin omaavat tieteet on huomioitu 

myöhemmissä Biglaniin perustuvissa jaotteluissa, ilmenee siitä, että pehmeiden tieteiden 
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Itse pidän tavoitteena, että oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat saisivat 
opintojensa kuluessa valmiudet kriittiseen ajatteluun.11 On selvää, että kriittisen 
ajattelun oppimisen tavoitteella on myös ainedidaktisia implikaatioita. Uskallan 
kuitenkin väittää, että nämä edustamani ja yleisesti kannatetut tavoitteet ovat 
pahassa ristiriidassa nykyisin oikeustieteellisessä tiedekunnassa käytettävien 
opetusmenetelmien kanssa. Itse asiassa kolmen vuoden oikeusnotaaritutkinnon 
opetus on melkein kokonaisuudessaan järjestetty massaluennoin, jotka huonosti 
edistävät opiskelijoiden kriittistä ajattelua.12 Toinen yhtä varteenotettava ongel-
ma on se, että opiskelijat lukevat pääsääntöisesti vain oppikirjoja, joista puuttuu 
kriittisyys. Oppikirjassa ei yleensä ole sijaa asioiden sellaiselle käsittelylle, jossa 
osoitettaisiin lukijalle, että tietystä asiasta voi olla monta mieltä.  

Nykyisin on korostettu, että oikeudellinen todellisuus on toinen verrattuna 
siihen aikaan, kun massaluennot ja kirjatentit katsottiin sopiviksi oppimismuo-
doiksi. Oikeudellinen aines on nimittäin kasvanut eksponentiaalisesti, ei vain 
Suomen EU-jäsenyyden takia, vaan myös sen takia, että kotimainen lainsäädän-
töaines on kasvanut rajusti yhteiskunnan monimutkaistumisen johdosta.13 Oi-
keudellinen aines on nykyisin myös nopeasti vanhenevaa, eli normeja uudiste-
uudistetaan entistä nopeammassa tahdissa.14   

Tätä artikkelia tehdessäni olen käyttänyt hyväkseni 1970-luvun alkuvuosien 
koulutuspoliittista dokumenttia siitä, miten siihen aikaan haluttiin muuttaa oike-
ustieteen opetusta. Yllätyksekseni olen huomannut, että tässä dokumentissa esi-
tetyt päämäärät ja huomiot ovat edelleen hyvin relevantteja. Oikeustieteellisten 
tutkintojen uudistamista koskevan vuoden 1973 komiteanmietinnössä todetaan 
nimittäin, että ”tärkeämpää kuin mahdollisimman suuren tietomäärän siirtä-
minen koulutettaville on antaa heille erikoistietokokonaisuuksien opettamisessa 
sellaiset valmiudet tiedon hankkimiseen ja hyväksikäyttöön, joita he voivat so-

                                                                                                                                                        
puolella arvostetaan kriittistä ajattelua: ”Various studies have shown the high value pla-
ced on … critical thinking.” Ks. Ruth Neumann et al.: Teaching and Learning in their Dis-
ciplinary Context: a conceptual analysis, Studies in Higher Education 2002 (27) s. 410. 

11 Väitän, että tämä on myös yleisesti hyväksytty tavoite tiedekunnassa, koska viitteitä 
tästä pyrkimyksestä löytyy virallisista dokumenteista, kuten tiedekunnan Opetuksen ja 
opintojen kehittämisohjelasta: ”Lisätään opetusmenetelmiä, joilla kehitetään opiskelijan 
kykyä itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun, kokonaisuuksien hallintaan sekä oikeudelli-
seen argumentaatioon.” Selkeämmin tämä tavoite tuli itse asiassa esille jo vuoden 1973 
komiteanmietinnössä Oikeustieteellisten opintojen uudistamiskomitean mietintö 1973:30 
s. 40. 

12 Tämän tulkinnan teen myös Ks. Ruth  Neumann et  al. (viite 5 yllä) artikkelista s. 
412, jossa todetaan, että pienryhmäopetus on tavallista pehmeille teoreettisille tieteille. 

13 Olen itse artikkelissa Johan Bärlund: Pedagogiska utmaningar för juristutbildnin-
gen teoksessa Kimmo Nuotio & Casper Herler & Johan Boucht (toim.): Nykyajan muut-
tuva oikeus – Nutida rätt i förändring, Saarijärvi 2001 s. 240-243 osoittanut säädöksien 
eksponentiaalisen kasvun 90 vuoden aikana.  

14 Tämä huomio oikeudellisen aineksen kasvusta ja lyhyestä eliniästä on esitetty jo 
vuoden 1973 komiteanmietinnössä 1973:30 s. 47. 
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veltaa myös muunlaiseen tietomateriaaliin.”15 Mietinnön mukaan tämän tulisi 
heijastua myös opetusmuotojen ja -menetelmien käyttöön: ”opintojen edetessä 
painopisteen tulisi siirtyä yhä enemmän perinteisistä opetusmuodoista, luento-
opetuksesta ja kirjallisuuden lukemisesta, opiskelijoiden omatoimiseen tutki-
mus- ja selvitystyöhön sekä seminaari- ja pienryhmätyöskentelyyn.”16 Painotet-
tiin myös jatkuvan eli formatiivisen arvioinnin merkitystä. Summatiivisen 
arvioimisen osalta komitea karsastaa laatuarvostelua paitsi ihan opintojen loppu-
vaiheessa, koska laatuarvostelu johtaa epäterveeseen kilpailuasetelmaan.17 Lo-
puksi otetaan selvä kanta tämän päivän mantraan eli opetuksen 
autonomisuuteen: ”Yksityiselle opettajalle ei siten yleensä tule antaa vapautta 
opetuksen aiheiden valintaan, vaan ne tulee … määrätä tutkintojen ja oppiai-
neiden tavoitteita silmällä pitäen kunkin opetusyksikön opetusohjelmaan hy-
väksyttäessä. ” 18  Opetuksen johtamisella oli selkeä asema jo 1970-luvun 
ajattelussa. 

Nykykäytäntö oikeustieteen opetuksessa on selvässä ristiriidassa 1970-luvun 
tavoitteiden kanssa: Oman kokemukseni perusteella olen huomannut, että moni 
opettaja edelleen katsoo, että opiskelijoille tulisi opettaa seikkaperäisesti oppiai-
neen keskeinen sääntely. Silloin ei juurikaan kiinnitetä huomiota siihen kysymyk-
seen, minkälainen oppimisprosessi on opiskeltaessa oikeustiedettä. Vallalla on 
käsitys, että oppiminen tapahtuu parhaiten siten, että opiskelijat itsekseen opet-
televat asiat oppikirjoista ja käyvät sitten osoittamassa oppimansa kirjallisessa 
kuulustelussa.19 Jos annetaan opetusta, niin toteutusmuoto on pääsääntöisesti 
massaluennot. Formatiivinen arviointi on aineissa vähäistä, ja painotetaan sum-
matiivista arviointia numeerisin arvosanoin.20 Yleisesti katsotaan, että opettajalla 
on oikeus päättää opetuksensa aiheesta, sisällöstä ja opetusmuodosta. Uskallan 
väittää, että oikeustieteellisessä tiedekunnassa on edelleen luvattoman heikko 
pedagoginen sisältötieto21 monessa oppiaineessa. Myös johtamiskulttuurin kehit-

                                                        
15 Komiteanmietintö 1973:30 s. 48. 
16 Komiteanmietintö 1973:30 s. 53. 
17 Komiteanmietintö 1973:30 s. 53-55. 
18 Komiteanmietintö 1973:30 s. 57. 
19 Oppikirjojen suuri ongelma on kuten totesin siinä, etteivät ne problematisoi tul-

kinnanvaraisia kysymyksiä, vaan ovat pitkälti deskriptiivisiä esityksiä. Ne eivät kehitä 
opiskelijoiden kriittistä ajattelua, ks  Stephen Nathanson:  Changing  Culture  to  Teach  
Problem-Solving Skills, Journal of Professional Legal Education 1996 (14) s. 153. 

20 Tiedekunnassa on määritelty arvosana-asteikon (0-5) käyttö sangen tarkasti. Ten-
teissä vaaditaan 50 % maksimipistemäärästä hyväksyttävään tulokseen. Korkein arvosana 
5 annetaan, jos opiskelija on saavuttanut 70 % maksimipistemäärästä. Muut arvosanat 
määräytyvät seuraavasti: 2 (55 %), 3 (60 %) ja 4 (65 %). Itse en ole kannattanut näin ka-
peaa arvosana-asteikkoa.  

21  Pedagogical Content Knowledge, ks. Heather Kanuka: Instructional Design an 
eLearning: A Discussion of Pedagogical Content Knowledge as a Missing Construct, e-
Journal  of  Instructional  Science  and  Technology  (e-JIST)  Vol.  9  No.  2  s.  6-8  
(http://www.usq.edu.au/e-jist). 

http://www.usq.edu.au/e-jist).
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tymättömyys opetustoiminnan puolella korostaa pedagogisen sisältötiedon vajet-
ta tiedekunnassa.  

Ottaen huomioon oikeustieteen luonne kovana teoreettisena tieteenä, voi-
daan siten löytää paljon kritisoitavaa tämän hetkisistä opintojen ja opetuksen 
muodoista. Oikeusnotaarin tutkinto ei mahdollista tiedon syventymistä. Tutkin-
nossa ei pääsääntöisesti ole aineiden johdantokurssia22, vaan kertaalleen opitaan 
tietty pala oikeusjärjestyksestä. Itse asiassa kolmen vuoden aikana opiskelijat 
opiskelevat 17 eri samantasoista ainetta, ja tällainen tutkinnon rakenne ei nykyi-
sellään ota huomioon opiskelijoiden kehitystä, vaikka kasvatustieteissä on osoi-
tettu, että opiskelijat kehittyvät opintojensa aikana.23 Ei edes yksityisoikeuden 
aineiden piirissä ole pystytty löytämään yhteisymmärrystä siitä, että mitä pi-
demmälle yksityisoikeuden aineissa opiskelijat etenevät, sitä vaativammaksi 
kurssien tason tulisi muuttua. Tämä johtuu pitkälti vallitsevasta (ja valitettavasta) 
käsityksestä siitä, että oppiaineilla on oppiaineautonomia, jota kuvaillaan vuoden 
2008 itsearvioinnissa seuraavasti: ”The  starting  point  of  curriculum  design  at  
the departments and in the Faculty is the autonomous status of each discipline, 
which means that matters relating to the content, methods and development of 
teaching in individual fields are primarily the responsibility of the coordinators 
and teachers of each discipline.”24 Tästä johtuen – väittäisin – tiedekunnan ope-
tustoiminnan johtamisjärjestelmä on kovin puutteellinen, jonka johdosta taas 
tiedekunnan oikeusnotaari- ja maisterintutkinnosta puuttuu linjakkuus, vaikka-
kin yksittäisissä oppiaineissa tai oppiaineiden kursseissa voi linjakasta opetusta 
löytyä.  

 
3. Oikeustieteen opettaminen ideaalitiedekunnassa 

 
Käsitykseni on, että oikeustieteellistä koulutusta antavissa yksiköissä Suo-

messa ollaan yksimielisiä siitä, mitkä koulutuksen tavoitteet ovat. Pyritään kou-
luttamaan osaavia ja laaja-alaisia generalisteja, joilla olisi kriittinen ymmärrys 
siitä, miten oikeudellinen toiminta liittyy muuhun yhteiskunnalliseen ja usein 
kansainvälistyvään toimintaan. Luova ongelmanratkaisukyky olisi usein hyvän 
lakimiehen ominaisuus. Tuoreella lakimiehellä olisi hyvät valmiudet suulliseen ja 
kirjalliseen kommunikointiin, ja pystyisi ottamaan huomioon ammattieettiset 
näkökohdat. Generalistilla olisi kokonaiskuva oikeusjärjestyksestä, hänellä olisi 

                                                        
22 Poikkeuksena on Yksityisoikeuden johdantokurssi, jonka opiskelijat suorittavat he-

ti toisen lukukauden alussa ennen yksityisoikeuden aineopintotasoisia opintojaksoja.  
23 Eric D. Yordy: Using Student Development Theory to Inform Our Curriculum and 

Pedagogy: A Response to the Secretary of Educations’s Commission on the Future of 
Higher Education, Journal of Legal Studies Education 2008 (25) s. 52. 

24 Oikeustieteellisen tiedekunnan itsearviointiraportti kansainvälistä koulutuksen ar-
viointia varten, Seppo Saari  &  Minna Frimodig  (eds.):  Leadership and Management of 
Education. Evaluation of Education at the University of Helsinki 2007-2008 s. 219.  
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hyvät valmiudet tiedonhankintaan ja pystyisi tarvittaessa erikoistumaan erityis-
kysymyksiin. Hänellä olisi myös valmiudet tieteelliseen työhön. 

On harha luulla, että tiedekunnan nykyiset passivoivat massaluennot sekä 
kirjatentit takaisivat parhaiten, että edellä mainitut tavoitteet täyttyvät. Massa-
luennot voivat olla hyviä, mikäli opiskelijoita aktivoivia elementtejä käytetään 
niissä.25 Myös kirjatentit ovat hyviä, jos kysymykset muotoillaan oikealla tavalla.26 
Suurin ongelma on kuitenkin opetusmenetelmien yksipuolisuus. Hyvien massa-
luentojen ja kirjatenttien lisäksi tarvitaan muita opetusmuotoja, eritoten pien-
ryhmätyöskentelyä, jotka aktivoisivat opiskelijoiden yhteistyökykyä, 
argumentaatiotaitoa, sekä kirjallisia että suullisia esiintymistaitoja, luovaa on-
gelmanratkaisukykyä ja kriittisyyttä. Kuulun ilmeisesti niihin harvalukuisiin 
opettajiin tiedekunnassani, jotka ovat sekä kokeilleet ongelmalähtöisen oppimi-
sen menetelmää (OLO) aineellisoikeudellisessa aineessa että vakuuttuneita siitä, 
että oppimistulokset ovat hyvät verrattuna perinteisiin menetelmiin. Oikeustiede 
tieteenalana soveltuu erinomaisesti ongelmalähtöisen oppimisen menetelmän 
käyttämiseen.27 Vakaa käsitykseni on se, että ongelmalähtöisen oppimisen metodi 
olisi syytä ottaa mukaan lakimieskoulutukseen massaluentojen ja kirjatenttien 
rinnalle.  

Itse asiassa olen jo toista kymmentä vuotta sitten – varhaisimpien yliopisto-
pedagogisten opintojeni ansiota – ehdottanut yksityisoikeuden kollegoilleni en-
simmäisen opiskeluvuoden kevään opetuksen perinpohjainen uudistaminen siten, 
että kolmesta aineopintojaksosta tehtäisiin yksi yhtenäinen siviili- ja kauppaoi-
keuden, koko kevään kattava opintojakso. Siihen kuuluisi opetusmuotoina 1) 
massaluentoja, joista osa olisi ulkopuolisten pitämiä asiantuntijaluentoja, 2) se-
minaariryhmätyöskentelyä, joka osittain toteutettaisiin ongelmalähtöisen oppi-
misen metodia käyttäen sekä 3) muistioiden kirjoittamista. Summatiivisena 
arviointimenetelmänä olisi kevään lopussa yksi yhteinen tentti. Kevään aikana 
olisi lisäksi kolme suppeampaa kuulustelua, joiden tarkoituksena olisi toimia por-
tinvartijoina sille, että opiskelijat osaisivat perusasiat ennen eteenpäin siirtymistä. 

Ehdotukseni aikoihin olin jo kertaalleen pitänyt ongelmalähtöiseen oppimi-
sen metodiin perustuvan kiinteistönkaupan kurssin. Tähän päivään mennessä 
olen pitänyt ko. kurssin jo kymmenen kertaa, ja edelleen olen vakuuttunut sen 
toimivuudesta oikeustiedettä opetettaessa. Kiinteistönkauppaan liittyvän aineel-

                                                        
25 Ks. esim. John Biggs & Catherine Tang: Teaching for Quality Learning at Universi-

ty, 3rd ed. Glasgow 2007 s. 112-117. 
26 Biggs & Tang 2007 s. 198-200. 
27 Omien kokemusteni lisäksi ks. esim. Julie Macfarlane & John Manwaring: Using 

Problem-Based Learning to Teach First Year Contracts, Journal of Professional Legal 
Education 1998 (16) s.  271-298. Kirjoittajat toteavat s.  292-293: “We have found PBL to 
be the most effective pedagogy for achieving a synthesis between theory and practice in 
student learning.” Mielenkiintoista on, että ongelmalähtöisen oppimisen metodi on lähel-
lä feministipedagogian ajatuksia, ks. Sarah E. Thiemenn:  Beyond Guiner:  A  Critique  of  
Legal Pedagogy, New York University Review of Law and Social Change 1998 (17) s. 25. 
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lisoikeudellisen osaamisen ohessa opiskelijat harjaannuttavat yhteistyötaitojaan, 
saavat itse perehtyä asiaa koskevaan lähdeaineistoon ja joutuvat keskustelemaan 
kiinteistönkauppaan liittyvistä asioista toistensa kanssa. Monipuoliset aktivoin-
timenetelmät takaavat mielestäni sen, että opiskelijat aivan toisella tavalla sisäis-
tävät asiat verrattuna oppikirjan pelkkään lukemiseen.28 

Soveltamani ongelmalähtöisen oppimisen menetelmä perustuu pitkälti ns. 
Maastrichtin mallin seitsemän askeleen metodiin. 29  Opiskelijat työskentelevät 
pienissä 8-10 hengen ns. perusryhmissä.30 31 Opettajana en pääsääntöisesti osal-
listu ryhmien työskentelyyn, vaan toimin tarkkailevana tutorina, joka tarpeen 
vaatiessa puuttuu keskusteluun. Jokaisella tapaamiskerralla yksi opiskelija toimii 
ryhmän puheenjohtajana ja yksi sihteerinä. Työskentelyn lähtökohtana on kolme 
laaja-alaista tapauskuvausta, jotka kattavat koko kiinteistönkaupan alan. Jokai-
sen tapauksen kohdalla on kaksi ryhmätapaamista luokassa. Ensimmäisellä, ns. 
avauskerralla käydään lävitse Maastrichtin menetelmän viisi ensimmäistä askelta. 
Tavoitteena on tapaamiskerran päätteeksi saada oppimistavoitteet luotua: mitä 
opitaan seuraavaan kertaan? Kun opiskelijat saavat tapauksen, he eivät ole opis-
kelleet tapauksen asioita vielä, vaan liikkeelle lähdetään tyhjältä pöydältä. En-
simmäinen askel koostuu siitä, että opiskelijat lukevat tapauksen lävitse ja 
selvittävät tapauksessa olevat epäselvät käsitteet ja paikantavat tapauksen suh-
teessa aikaisempaan oppimaansa aineistoon. Toinen vaihe on ongelmien ja osa-
ongelmien identifiointi. Kolmanneksi opiskelijat esittävät ideoita ja hypoteeseja 
koskien asetettavia oppimistavoitteita. Kyseessä on jonkinlainen aivoriihi. Nel-
jänneksi ryhmitellään ideat ja hypoteesit ja valitaan ne, joita käytetään oppimis-
tavoitteiden luomisessa. Lopuksi, viidenneksi, muotoillaan oppimistavoitteet 
itseopiskelua ja ensi kertaa varten. 

Seuraavaan tapaamiskertaan on oltava muutama päivä, koska tapaamisten 
välillä on tarkoitus, että jokainen opiskelija itsenäisesti hakee vastauksensa op-
pimistavoitteisiin. Voidaan puhu tutkivasta oppimisesta. Opiskelijat sisäistävät 
asiat niin hyvin, että he pystyvät keskusteleman niistä seuraavalla tapaamisker-
ralla. Muistiinpanoja on luvallista tehdä. Tämä itsenäisen työskentelyn vaihe on 
Maastrichtin menetelmän kuudes askel. 

Seuraavalla tapaamiskerralla opiskelijat palaavat omiin ryhmiinsä ja selvittä-
vät toisilleen, mitä he ovat oppineet. Käydään lävitse asetetut oppimistavoitteet ja 

                                                        
28 Minusta on ollut jopa yllättävää, että vain 10 % pelkästä luetusta jää mieleen, kun 

95 % niistä asioista, joita itse on muille opettanut, painuvat mieleen. Ks. Biggs & Tang 
2007 s. 96. 

29  Hyvän yleiskuvan metodista ja sen taustoista antaa Jos C. Moust & Herman J. 
Nuy: Preparing Teachers for a Problem-Based Student-Centered Law Course, Journal of 
Professional Legal Education 1987 (5) s. 16-30. 

30 Pienryhmätyöskentely on oiva tapa saada myös aremmat opiskelijat aktiivisem-
miksi, ks. Sarah E. Rick: Some Strategies to Teach Reluctant Talkers to Talk About Law, 
Journal of Legal Education 2004 (54) s. 574. 

31 Vuoden 2012 kurssilla luokassa oli samanaikaisesti kolme pienryhmää. 
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kerrotaan, mihin on päädytty. Ryhmässä opiskelijat siis pitävät toisilleen pieniä 
luentoja. Opettajan tehtävänä on tarkkailla, ettei selkeitä väärinkäsityksiä ole 
päässyt syntymään. 

Jotta opiskelijoiden oppiminen tehostuisi entisestään, olen jokaisen tapauk-
sen purkukerran jälkeen vielä pitänyt luennon niistä asioista, joiden olen huo-
mannut jääneen epäselviksi opiskelijoille. Edelleen olen viimeisillä 
tapaamiskerroilla vielä kerrannut asioita vanhojen tenttitapausten avulla. Jokai-
nen opiskelija on saanut kotonaan valmistautua selostamaan yhden tapauksen 
ratkaisun. Luokassa ko. opiskelija käy ratkaisusta opettajan eli minun kanssa 
keskustelua. Nämä sokraattiset dialogit antavat opiskelijoille toisenlaisen koke-
muksen verrattuna pienryhmätyöskentelyyn. Sokraattisen dialogin avulla vain 
yksi opiskelija on äänessä opettajan keskeyttäessä vastakysymyksillä. Olen huo-
mannut, että opiskelijoiden valmiudet tällaiseen vuorovaikutukseen ovat hyvät 
sen jälkeen, kun he ovat käyneet nämä asiat lävitse jo aikaisemmin moneen ottee-
seen.32 Itse asiassa näin monen menetelmän – ongelmalähtöisen oppimisen me-
netelmän, luennon, sokraattisen dialogin sekä jäljempänä selostettavan 
oppimispäiväkirjan – käyttämisen tarkoituksena on syventää opiskelijoiden op-
pimista ja parantaa heidän ymmärrystä käsitellyistä asioista.33 

Summatiivista arviointia varten olen pyytänyt opiskelijoita pitämään oppi-
mispäiväkirjaa. Vaikka minua on kritisoitu siitä, että oppimispäiväkirjan pito 
lisää kurssin raskautta, olen pitänyt hyvänä, että opiskelijat ovat saaneet palata 
tapausten aiheisiin vielä kertaalleen kirjallisesti. Oppimispäiväkirjassa opiskelijat 
ovat vielä pystyneet reflektoimaan oppimaansa sekä substanssinäkökulmasta että 
oppimisprosessinäkökulmasta. He joutuvat miettimään, mikä esimerkiksi vielä 
jäi heille epäselväksi ja mitä uutta he selkeästi oppivat.34  

Opiskelijoiden palaute kurssista on ollut pääosin positiivista. Moni on muu-
taman vuodenkin jälkeen sanonut, että kiinteistönkaupan kurssilla opitut asiat 
ovat edelleen muistissa kurssilla sovellettavan oppimismenetelmän johdosta. Sitä 
vastoin kurssi on saanut moitteita siitä, että se on työläs. Uusien työskentelyme-
netelmien oppiminenkin vaatii henkisiä resursseja, ja se tosiasia, että opiskelijat 
ovat aktiivisia monella tavalla sekä itse luokassa että sen ulkopuolella on heille 

                                                        
32 Hyvän yleiskuvan tästä myös amerikkalisessa law school -järjestelmässä käytettä-

västä opetusmenetelmästä saa artikkelista Heikki Pihlajamäki & Sari Lindblom-Ylänne: 
Langdellin ja Deweyn ongelmat: oikeustieteen opetuksen uudet haasteet, Oikeus 2001 s. 
176-178. 

33 Palaaminen samoihin asioihin uudestaan mahdollistaa myös hyvän kokonaiskuvan 
saamisen ilmiöstä. Kuten edellä jo totesin, oikeustieteen luone tieteenalana on mielestäni 
pehmeä teoreettinen tieteenala, ks.Neumann et al. 2002 s. 407. Tämän johdosta on hyvä, 
että opiskelijat voivat palata samoihin ongelmiin moneen kertaan ja tällä tavalla syventää 
oppimistaan.   

34 Tämä lienee hyvä esimerkki reflektoivasta oppimisesta, ks. Biggs  & Tang 2007 s.  
150-151. 
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uutta verrattuna tiedekunnan muihin oppimisaktiviteetteihin: kirjojen lukemista 
ja hiljaa istumista massaluennoilla. 

Kaiken kaikkiaan kokemukseni ongelmalähtöisen oppimisen metodin käytös-
tä ovat olleet niin hyvät, että olen ehdottanut metodin laajempaa käyttöönottoa 
tiedekunnassa. Ajatukseni muuttaa oikeusnotaarivaiheen opetus yhä suurem-
massa määrin ongelmalähtöisen oppimisen metodin mukaiseksi ei ole juurikaan 
saanut vastakaikua tiedekunnassani. Vastustus perustellaan pääasiassa sillä, ett-
eivät tiedekunnan resurssit riitä muutokseen.  

Ruotsin oikeustieteellistä koulutusta arvioitaessa 1999-2000 raportissa kiite-
tään Upsalan ja Uumajan yliopistojen oikeustieteellisiä laitoksia siitä, että niissä 
on otettu käyttöön ongelmalähtöisen oppimisen metodin järjestelmällisesti juris-
tikoulutuksessa. 35  Yleisestikin raportissa suositellaan opiskelijoita aktivoivien 
oppimismuotojen lisäämistä lakimieskoulutuksissa. 36  Myös ongelmalähtöisen 
oppimisen metodia pidetään siinä niukassa kotimaisessa, asiaa koskevassa kirjal-
lisuudessa ratkaisuna nykyopetuskäytäntöjen parantamiseksi.37 Kaikki asiaperus-
teet puhuvat sen puolesta, että metodia pitäisi ottaa juristikoulutuksessa käyttöön 
myös Helsingin tiedekunnassa.  

 
4. Miten tästä eteenpäin? 

 
Vuonna 2010 tiedekunnassani on käynnistynyt uusi tutkinnonuudistus, jonka 

tarkoituksena on osittain korjata edellä mainitsemiani ongelmakohtia. Vuoden 
2005 tutkinnonuudistus johti siihen, että opetus- ja opiskelumenetelmät yksipuo-
listuivat, joten käynnissä olevan uudistuksen johtotähtenä tulisi olla opetus- ja 
oppimisaktiviteettien monipuolistaminen. Opintojen tulisi edetä sillä tavoin, että 
opiskelijoiden osaaminen oikeustieteen metodikysymysten – esim. oikeuslähtei-
den käytön ja argumentaation – osalta syvenisi siitä huolimatta, että opinnot 
peittäisivät 17 eri oppiainetta. Samalla opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja kir-
joittamisen valmiuksien tulisi kehittyä laajemminkin suullisten ja muiden kirjal-
listen vuorovaikutustaitojen rinnalla. Tällainen kokonaisvaltainen kehittäminen 
vaatii luonnollisesti yhteistyötä yli ainerajojen sekä kokonaisnäkemystä opetetta-
van aineksesta, opetusmuodoista ja arviointitavoista. Ilman tällaista lähestymis-
tapaa on mahdotonta saavuttaa linjakkuutta. Oppiaineiden laaja-alaisesta 
autonomiasta on siis välttämättä luovuttava. 

Opetusmenetelmistä ja arviointitavoista tulisi yhtälailla voida sopia tiedekun-
tatasolla. Opiskelijoita enemmän aktivoivia menetelmiä tulisi ottaa käyttöön, mi-
kä tarkoittaisi, että opettajat joutuisivat palaamaan sellaisiin opetusmääriin, joita 

                                                        
35 Rätt juristutbildning? Utvärdering av juristutbildningar. Högskoleverkets rapport-

serie 2000: 1 R s. 79-80 ja 87-88. 
36 Rätt juristutbildning? s. 35. 
37 Pihlajamäki & Lindblom-Ylänne 2001 s. 183. 
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noudatettiin ennen vuoden 2005 tutkinnonuudistusta.38  Haaveenani on lisätä 
ongelmalähtöisen oppimisen metodin käyttöä tiedekunnassa. Myös arviointitapo-
jen monipuolistuminen voisi ainakin alussa aiheuttaa enemmän töitä verrattuna 
nykyisiin massatentteihin. Muuttamalla opetusmenetelmiä niin, että opiskelijat 
saisivat enemmän formatiivista arviointia, tämä voisi vähentää summatiivisen 
arvioinnin rasittavuuden tunnetta opettajakunnan keskuudessa. Yhdistämällä 
oppiaineita suuremmiksi, koko lukukauden kattaviksi kokonaisuuksiksi summa-
tiivisten lopputenttien lukumäärä vähenisi.39 
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Millaista olisi hyvä oikeushistorian opetus? Oikeus-
historia ainedidaktisesta näkökulmasta  

historia- ja oikeustieteenä 
 

Korpiola Mia 
 

Johdanto1 
 
Oikeushistoria yhdistää nimensä mukaisesti historia- ja oikeustieteet. Koska 

oppiaineen tutkimuskohde on oikeus, mutta tutkimusmetodit historiatieteestä, 
oikeushistoria sijoittuu historian ja oikeustieteen välimaastoon.1  Sekä historia 
että oikeustiede ovat ns. pehmeitä (soft) tieteenaloja, mutta oikeustiedettä voi-
daan pitää luonteeltaan jossain määrin soveltavampana (applied) kuin puhtaita 
(pure) historiatieteitä.2 

Oikeushistoriaa on opetettu Suomessa vuodesta 1857 lähtien, mutta sitä siir-
rettiin eri aineiden yhteyteen seuraavan vuosisadan ajan mittaan. Nykyisen oppi-
tuolinimikkeen ”oikeushistoria ja roomalainen oikeus” oppiaine sai vuonna 
1959.3 Nykyisessä, pitkälti 1970-luvun tutkinnonuudistuksen jälkeisessä jaotte-
lussa oikeushistoria kuuluu oikeustieteellisessä tutkinnossa oikeuden yleistietei-
siin (mm. oikeussosiologia ja oikeustaloustiede), joiden tehtävänä on luoda 
opiskelijalle perspektiiviä oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. 

Nykyään uudet opiskelijat suorittavat heti ensimmäisenä syksynä perusopin-
tojen yhteydessä ns. Oikeudellisen ajattelun perusteet -kokonaisuuden (yhteensä 
11  op.).  Sen  ensimmäiseen  moduliin ”Oikeuden ulottuvuudet ja vuorovaikutus-
suhteet” kuuluu 6 tuntia oikeushistoriaa muiden yleistieteiden ohessa. Luentojen 
lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kirjallista oheismateriaalia, ja suoritusmuoto on 
oppimispäiväkirja.4 Oikeushistorian aineopinnot sijoittuivat 2004–2013 1. opis-

                                                        
1 Näin myös oikeushistorian oma opinto-opas, Opas oikeushistorian opintoihin, Hel-

sinki, 2007, s. 3–4. 
2 Anthony Biglan, ”Relationships between Subject Matter Characteristics and the 

Structure and Output of University Departments”, Journal of Applied Psychology 57:3 
(1973), s. 207; Ruth Neumann, Sharon Perry ja Tony Becher, ”Teaching and Learning in 
the Disciplinary Contexts: a conceptual analysis,” Studies in Higher Education 27:4 
(2002), s. 406, 409. Erityisesti soveltavuus pätee oikeustieteen opetukseen common law -
perheeseen kuuluvissa maissa kuten Englannissa ja USA:ssa, joissa oikeuden luonne on 
käytännönläheisempi. Sen sijaan Suomessa oikeustieteen opetus on teoreettisempaa, ja 
siksi suomalainen oikeustiede olisi Biglanin mallissa puhtaampaa (pure)  kuin  esim.  
Yhdysvalloissa, Johan Boucht, ”Teaching Legal Theory in Universities of Helsinki and 
Warwick – a comparative reflection”, Oikeus 2001:2, s. 247–249. 

3 Ks. esim. Mia Korpiola, ”Mitä oikeushistoriaa? Oikeushistorian pakolliset tutkinto-
vaatimukset Helsingin yliopistossa vuoden 1921 tutkinnonuudistuksesta 2000-luvulle”, 
Oikeus 4/2011, s. 436–444. 

4 Ks. esim. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012–
2013, s. 48–49. 
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keluvuoden syyslukukaudelle, II periodiin. Periodisointi oikeustieteellisessä tie-
dekunnassa on tiukkaa, ja oikeushistorian opetuksen, kuulusteluiden ja tulosten 
oli kaikkien mahduttava 4 viikkoon periodin 7 viikon aikana (29.10.–16.12.). Oi-
keushistorian pakolliset aineopinnot ovat laajuudeltaan 5 opintopistettä. Sen si-
jaan valinnaiset aineopinnot (kotimainen oikeushistoria, Euroopan 
oikeushistoria, roomalainen oikeus, globaali oikeushistoria ja oikeustieteen histo-
ria), jotka on mahdollista suorittaa joko tentteinä ja useimmat myös vaihtoehtoi-
sesti harjoitusseminaareina, ovat laajuudeltaan 6 opintopistettä. 5 
Tulevaisuudessa oikeushistoria on siirtymässä ensimmäisestä opiskeluvuodesta 
myöhäisemmäksi tutkintoon. 

 
Oikeushistorian didaktinen sisältöanalyysi: mitä opetetaan 

 
Oikeushistoriassa tavoitellaan muidenkin historia-aineiden lailla kumulatii-

vista opetussuunnitelmaa.6 Opiskelijan tietojen, valmiuksien sekä osaamisen on 
määrä karttua oikeushistorian opintojaksosta toiseen. Vaikka oikeustieteen opis-
kelijoiden lähtötiedot oikeustieteestä rajoittuvat yleensä mahdolliseen vapaaeh-
toiseen lukion lakitiedon kurssiin ja pääsykoekirjallisuuteen, oikeushistoria on 
kuitenkin hieman muita oikeustieteellisiä oppiaineita paremmassa asemassa. 
Yleensä kaikille opiskelijoilla on suoritettuna lukion historian kurssi, ja siksi heil-
lä on jo jonkinlainen käsitys historiallisten tapahtumien kronologiasta ja histori-
allisten tapahtumien syy–seuraussuhteista.  

Pakollisen aineopintotentin sisältö heijastaa sitä, mitä asioita opiskelijoiden 
katsotaan tärkeiksi oppia. Se on oman aikansa peili, joka myös heijastaa aineen 
identiteettiä, akateemista traditiota ja tutkimuksellisia painotuksia. 7  Nykyisin 
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeushistorian pakollisten 
aineopintojen sisältö esittelee Suomea eurooppalaisen oikeuskulttuurin osana. 
Tämä kehitys on tapahtunut vasta runsas kymmenen vuotta sitten.8 Nykyään 
oikeushistorian pakollisen aineopintojakson tavoitteet määritellään yleiskuvan 
hahmottamiseksi oikeudellisten ilmiöiden laajasti ymmärrettynä noin 2500 vuo-
den historiallisesta kehityksestä. Opiskelijan tarkoitus on oppia kartoittamaan 
oikeuskehityksen suuria linjoja sekä selittämään ”oikeudelliset muutokset kytke-
mällä ne yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä”.9  

Oikeushistorian opettamisessa tulisikin mielestäni uusi oikeudellinen sisältö 
kytkeä vahvasti yleisen historian kronologiaan. Uuden tiedon kytkeminen jo ole-

                                                        
5 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012–2013, s. 116–

121. 
6 Peter Rogers, ”History – the Past as a Frame of Reference”, The History Curriculum 

for Teachers, toim. Christopher Portal. The Falmer Press, Lontoo, New York ja Philadel-
phia, 1987, s. 8–9.  

7 Asko Karjalainen, Tanja Lapinlampi, Elina Jaakkola & Katariina Alha, ”Opetus-
suunnitelman käsite”, Akateeminen opetussuunnitelmatyö, toim. Asko Karjalainen. Ou-
lun yliopisto, Oulu 2003, s. 34, 36. 

8 Korpiola 2011, s. 449–452. 
9 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012–2013, s.116. 
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massa olevaan on myös konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista ja tähtää 
syväoppimiseen. 10  Esimerkiksi maallisten hallitsijoiden vallan korostuminen, 
kirkollisten tuomioistuinten aseman muuttuminen ja Raamatun aseman vahvis-
tuminen oikeuslähteenä on syytä liittää 1500-luvun uskonpuhdistukseen, joka on 
lukion kronologiasta tuttu kiinnekohta. 

Historian eri koulukuntien välillä on keskusteltu siitä, onko historiallisten to-
siseikkojen ja niitä koskevien materiaalin hallinta tärkeämpää kuin tutkimusval-
miudet ja ongelmanratkaisukyvyt. 11  Koska aineopinnoissa käsiteltäväksi 
määritelty asiakokonaisuus on erittäin laaja (”Euroopan ja Suomen oikeuskehitys 
sukuyhteiskunnasta nykyaikaan; painopisteenä keskeisimmät oikeudelliset mur-
ros- ja muutosvaiheet”), tämä antaa opettajille melko paljon liikkumatilaa ope-
tuksessaan.12 Jotta opetuksen tiedolliset ja sisällölliset tavoitteet toteutuisivat, on 
tarkastelukohteen nimenomaan oltava oikeudellinen eikä yleishistoriallinen tai 
poliittishistoriallinen. 

Toisaalta oikeushistorian ala on laaja, ja syvempään oppimiseen tähtääminen 
saattaisi uhata opetettavien aiheiden kattavuutta. Toisaalta on korostettu, ettei 
sisällön oppimisen tai laajuuden tarvitse välttämättä kärsiä aktiivisesta tai sy-
väsuuntautuneesta oppimisesta.13 Historian alalla on keskusteltu siitä, että oppi-
aineen aseman puolustamiseksi opintosuunnitelman oppisisältöjen on oltava 
merkittäviä ja keskeisiä eikä vähämerkityksellistä triviaalitietoa.14 Sisällöllä on 
siis väliä eikä vain valmiuksilla! Tämä pätee myös oikeushistorian asemaan tut-
kintorakenteessa. Oikeushistoriasta puhutaan toisinaan oikeuden ”aputieteenä” 
tarkoittaen, että se voimassa olevan oikeuden sisältöä käsittelevä oppiaine vaan 
lakien tulkinnassa auttava.15 Luonnehdinta oikeushistoriasta aputieteenä tarkoit-
taa myös, että oikeushistoriaa ei pidetä juristin virkatutkinnossa kovaan ytimeen 
kuuluvana kokonaisuutena. Jos siis resurssisyistä jouduttaisiin karsimaan oppi-
aineita tai virkoja, oikeushistoria joutuisi taistelemaan olemassaolonsa oikeutuk-
sesta. Asema tutkinnon pakollisena oppiaineena myös edellyttää, että oppiaineen 
sisältö katsotaan mielekkäiksi juristitutkinnossa nykyjuristeja koulutettaessa.  

  
  

                                                        
10 Esim. John Biggs, Teaching for Quality Learning at University. The Society for 

Research into Higher Education & Open University Press, Ballmoor – Philadelphia, 1999, 
s. 17. 

11 Rogers 1987, s. 4–5. 
12 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2012–2013, s. 116.  
13 Esim. Alan Booth, Teaching History at University: Enhancing Learning and Un-

derstanding. Routledge, Lontoo ja New York, 2003, s. 8–9. 
14 Rogers 1987, s.4–5, 16.  
15 Oikeushistorian tehtävästä – mutta aputiede-sanaa käyttämättä - mm. Päivi Paas-

to, ”Oikeustieteen ajallisuudesta”, Lakimies 3/1997,  erit.  s.  386–392;  Jukka  Kekkonen,  
Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan julkaisut, Helsinki,1999, 8–11. 
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Oikeushistorian didaktinen sisältöanalyysi: miten opetetaan? 
 
Oikeustieteellisen tiedekunnan opetuksen tavoitteina on tiedekunnan ko-

tisivujen mukaan ”kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainväli-
siin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Opetuksessa korostuvat 
oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksi-
en kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot.”16 Myös 
juristeja töihin rekrytoitaessa huomiota on kiinnitetty oikeudellisiin ajattelu-, 
tiedonhaku-, ongelmanratkaisu- ja analyysikykyihin, kykyyn hahmottaa olennai-
nen epäolennaisesta, ryhmätyövalmiuksiin sekä kykyyn ilmaista itseään suullises-
ti ja kirjallisesti. 17  Tutkinnon julkilausutut tavoitteet ovat yhdensuuntaiset 
(oikeus)historian oppimistavoitteiden kanssa.  

Oikeushistorian oppimistavoitteissa tavoitellaan laajojen kokonaisuuksien 
hallintaa ja syy–seuraus-suhteiden hallintaa pikemminkin kuin pienten yksityis-
kohtien ulkoa opettelua.18 Historia-aineille on tyypillistä, että historiallisen tiedon 
on katsottu sisältävän kaksi tärkeää aspektia: selittämisen ja analogian käytön. 
Nämä ovat luomassa historiallista aikajanaa tai luurankoa, johon uutta tietoa voi 
ankkuroida ja sijoittaa. Ymmärtäminen, tapahtumien ja tiedon osasten yhdistely-
kyky, niiden välisten suhteiden havaitsemiskyky ja kehityksen selittäminen ovat 
keskeisiä oppimistavoitteita historiassa laajemminkin.19 Ei riitä, että kerrotaan 
rekonstruoitua tarinaa siitä, miten menneisyyden oikeus muuttui tai ei muuttu-
nut. Tämä on vain tapahtumien rekonstruointia. Miksi tämä muutos tapahtui (tai 
ei toteutunut) on seuraava, vähintäänkin yhtä olennainen kysymys, koska oikeu-
dellisen muutoksen tai muuttumattomuuden analyysi on oikeushistoriassa keski-
össä.20 Tästä syystä oikeushistorian opetuksen erääksi keskeiseksi tavoitteeksi 
tulisikin asettaa oikeudellisten muutosten analyysitaitojen kehittäminen. Näin 
opiskelijat oppisivat tunnistamaan syy–seuraus- ja vaikutussuhteita oikeuden 
muuttumisen tai muuttumattomuuden taustalla.  

Oikeushistorian pakollisen aineopintojakson tavoitteet ja asiakokonaisuus 
ovat mielestäni linjassa juristitutkinnon tavoitteiden kanssa. Kuten jo mainitsin, 
kyky hahmottaa laajasta aineistosta olennainen epäolennaisesta ja hahmottaa 
syy–seuraus-yhteyksiä ovat tärkeitä juristin avuja. Ongelmanratkaisutaitoja ko-
rostetaan ehkä oikeustieteessä kuitenkin enemmän kuin historiatieteessä. On-

                                                        
16 http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tiedekunta/index.html, viitattu 2.8.2013. Ks. 

myös Heather Kanuka,”Instructional Design and eLearning: A Discussion of Pedagogical 
Content Knowledge as a Missing Construct,” E-Journal of Instructional Science and 
Technology, § 9:2 (2006), http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/ 
vol9_no2/papers/full_papers/kanuka.htm, viitattu 2.8.2013, s. 16. 

17 Esim. Kaisa Vainionmäki – Arto Haapea, ”Juristin rekrytoijan muotokuva – Janne 
Holopaisen haastattelu 23.3.2001”, Oikeus 2001:2, s. 253–255. 

18 Opas oikeushistorian opintoihin. Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 
2007, s. 15, 17. 

19 Booth 2003, s. 14–29; Rogers 1987, s. 3, 5–6.  
20 Ks. esim. Jukka Kekkonen, Johdatus kontekstuaaliseen oikeushistoriaan. Forum 

iuris, Helsinki, 2002, s. 9–10. 

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/tiedekunta/index.html
http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/
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gelmalähtöisen oppimisen tavoitteena on opiskelijan tukemisen komplisoitujen 
kokonaisuuksien tarkastelemisessa. Opiskelijan on myös määrä oivaltaa oppimi-
sen aikana, että on monia eri ratkaisuvaihtoehtoja (tai oikeushistoriassa selitys-
vaihtoehtoja) ja että ne ovat monitahoisia niin, ettei yksi välttämättä sulje toista 
pois.21 Jo yksinomaan näistä syistä jo ongelmalähtöinen oppiminen sopii (oike-
us)historiaan. Lisäksi – kuten totesin yllä – oikeushistorialle oikeustieteellisenä 
oppiaineena case-metodi, ongelmalähtöisen oppimisen sovellus, on klassinen 
opetusmuoto, joka myös tukee oikeustieteen tutkintotavoitteita eli juridisen on-
gelman tunnistus- ja ratkaisukykyä.22  
 
Mikä estää opettamasta oikeushistoriaa ”hyvin”? Ympäristön 
vaikutus 

 
Tutkimuksessa on todettu institutionaalisen kulttuurin vaikuttavan historian 

opettamiseen – ja oppimiseen,23 ja on selvää, ettei yksittäinen oppiaine, kuten 
oikeushistoria, ole immuuni tiedekunnassa vallitseville arvoille ja traditioille. 
Opettajiin vaikuttavat ympäristön asenteet ja arvot ovat yksi asia, mutta esimer-
kiksi oppimisen mittaamis- ja arviointimenetelmät, jotka kuuluvat ns. piilo-
opetussuunnitelmaan (hidden curriculum), ohjaavat opiskelijan toimintaa suu-
resti, jopa määräävästi. Piilo-opintosuunnitelma muokkaa opiskelijoiden opiske-
lustrategioita, jolla tarkoitetaan niitä opiskelutapoja ja sisältövalintoja, jotka 
opiskelija katsoo tärkeiksi tietyn opintokokonaisuuden läpäisemiseksi riippumat-
ta opetuksen virallisista tavoitteista, painopisteistä tai menetelmistä.24 

On notorinen tosiasia, että opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa on en-
nen kaikkea ”yksinäistä kirjojen lukemista ja massaluennoilla istumista”.25 Koska 
opetus pakollisissa aineopinnoissa on pitkälti massaluento-opetusta luentokuu-
lusteluineen laajahkojen tenttien ohella, ei tämä juuri tue tiedekunnan mainitse-
mia ”hyvän juristin edellytyksien” 26  syntyä opiskelijoissa. 27  Tähän ei uusi 

                                                        
21 Lindblom-Ylänne – Iivanainen, s. 361. 
22 Heikki Pihlajamäki ja Sari Lindblom-Ylänne, ”Langdellin ja Deweyn ongelmat: oi-

keustieteen opetuksen uudet haasteet,” Oikeus 2001:2, s. 175–183. 
23 Esim. Booth 2003, s. 11–12. 
24 Piilo-opetussuunnitelmasta esim. Jean Anyon, ”Social Class and the Hidden Cur-

riculum of Work”, Journal of Education, 162:1 (1980), http://cuip.uchicago.edu/~cac 
/nlu/fnd504/anyon.htm, viitattu 2.8.2013. Ks. myös Graham Gibbs, ”How assessment 
frames student learning”, Innovative Assessment in Higher Education, toim.. Cordelia 
Bryan ja Karen Clegg. Routledge, Lontoo – New York, 2006, erit. s. 23–26. 

25 Esim. Kristian Wohlström, ”Opetuksen kehittäminen Helsingin yliopiston oikeus-
tieteellisessä tiedekunnassa – opiskelijan näkökulma”, Oikeus 2001:2, s. 251.  

26 Nämä hyvän juristin edellytykset ovat: ”[v]iestintä-, vuorovaikutus- ja johtamistai-
toja, hyvää ammattietiikkaa, [t]ietoa ja valmiuksia uuden oikeudellisen tiedon hankintaan 
ja hallintaan, [k]ykyä soveltaa hankittua tietoa ja käyttää sitä oikeudellisessa argumen-
toinnissa, tunnistaa ongelman eri ratkaisuvaihtoehtoihin liittyvät arvot, normit, intressit 
ja vaikutukset, tehdä oikeudenmukainen ratkaisu ja perustella se sekä tuottaa uutta tie-

http://cuip.uchicago.edu/~cac
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tutkintorakenne ole tuonut parannusta – päinvastoin. Se on johtanut myös op-
pimisen mittaamismenetelmien kaventumiseen, sillä esim. 200–250 opiskelijan 
oppimispäiväkirjan arvostelu on oikeustieteen opettajista turhan työläs operaa-
tio.28  

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkintoa voidaankin tietyssä mielessä 
yhä tosiasiallisesti luonnehtia lineaariseksi. Kokonaisvaltaisen, oikeuden eri aloja 
luonnollisesti yhdistelevän oppimisen sijaan oikeustutkinnon piilo-
opetussuunnitelma todellisuudessa edellyttää opiskelijalta lähinnä pirstaleiselta 
tuntuvan kentän hallintaa, jossa yksi pala on erillään toisesta. Kokonaiskuvaa ei 
välttämättä näistä palasista kuitenkaan synny, etenkään kun opiskelijat usein 
kiiruhtavat yhdestä tentistä toiseen edellisen läpäistyään. Suorittaminen (mah-
dollisimman vähällä vaivalla) on opiskelijoille paljon tärkeämpää kuin oppiminen. 
Tässä suhteessa oikeustieteellisen opetuksen piilo-opetussuunnitelma massa-
luentopainotuksessaan ja loogista muistinvaraisuutta painottavassa oppimiskäsi-
tyksessään muistuttaa esim. kovia tieteenaloja (esim. kemia), joissa on 
lineaarinen pikemminkin kuin kumulatiivinen opetussuunnitelma ja tutkintora-
kenne.29 

Kiinnostus opetuksen kehittämistä kohtaan ei oppituolien haltijoiden parissa 
ole kasvanut siinä määrin kuin tiedekunnan 2000-luvun alun ”millenniumopti-
mismin” huumassa ajateltiin.30 Vaikka yhä useampi nuoremmasta opettajakun-
nasta suorittaa yliopistopedagogiikan peruskurssin, ei opetusansioita ole 
tiedekunnassa nostettu merkittävään asemaan rekrytoinnissa. Vaikka tiedekunta 
suositteleekin opettajille pedagogisia opintoja,31 ei tiedekunnassa kuitenkaan hy-
väksytty opetuksen kehittämistoimikunnan muutama vuosi sitten tekemää ehdo-
tusta, että uusien opetusvirkaan nimitettävien henkilöiden tulisi suorittaa 
Yliopistopedagogiikka I -opinnot tietyn määräajan sisällä. Pedagogisten opintojen, 
taitojen ja kykyjen meritoiva vaikutus onkin viime kädessä marginaalinen.  

Intoa laajamittaisiin opetuskokeiluihin rajoittaa myös opetuksen periodisoin-
ti ja putkitutkintorakenne. Niiden vuoksi pakollisten aineopintojen opetus on 
keskitetty ennen kaikkea kunkin oppiaineen kahden–seitsemän viikon opetusjak-
soon. Tämä on johtanut siihen, että pienten oppiaineiden opettajat opettavat 
enimmäkseen vain periodin aikana eivätkä juuri muulloin, kun taas opiskelijoille 

                                                                                                                                                        
toa”, http://www.helsinki.fi/oikeustiede/strategiat/ 
opetuksen_ja_opintojen_kehittamisen_toimeenpanosuunnitelma.htm, viitattu 2.8.2013. 

27 Näin myös Tapio Määttä, ”Opitun kontrolloimisesta oppimisen innostamiseen: ko-
kemuksia oppimispäiväkirjasta ympäristöoikeuden opetuksessa”, Oikeus 2001:2, s. 219. 

28 Kuten eräs kyselyaineistooni kuuluva opettajan vastaus kuului kysyessäni hänen 
mielipiteitään luennoinnista: ”Onnistuu vielä 50 opiskelijan kanssa, mutta 250 essee-
tä/päiväkirjaa/muuta suoritusta on liikaa”, professori, RPOL, OTDK, HY. Samaten yli-
opistonlehtori, RPOL, OTDK, HY sekä toinen professori, RPOL, OTDK, HY. 

29 Neumann, Perry ja Becher 2002, s. 407, 411–412. 
30 Mia Korpiola, Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja: Pykälä ry. 1935–2010. 

Edita, Helsinki, 2010, s. 345–358. 
31 https://alma.helsinki.fi/download/2000000158090 

/suositus_pedaopinnoista.pdf, viitattu 2.8.2013. 

http://www.helsinki.fi/oikeustiede/strategiat/
https://alma.helsinki.fi/download/2000000158090
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saattaa tulla joskus jopa kuusi tuntia opetusta päivässä (esim. klo 8–12 ja 14–16). 
Yli 200 opiskelijan taistellessa samoista alle sadasta kirjasta seurauksena on 
krooninen kurssikirjapula, eikä kirjoja korvaavaa opetusta ole niin paljon kuin 
toivottaisiin. Myös oikeushistorian syksyiset, muutaman viikon periodiin sijoittu-
vat aineopinnot ovat olleet haasteellisia oppimismenetelmien ja -arvioinnin osal-
ta, sillä usein niissä opetus koostuu luennoista, luentokuulustelusta ja tentistä 
opiskelijamassojen kansoittaessa kirjastot ja salit samaan aikaan saman aiheen 
parissa.  

Samasta syystä oikeushistoriassa ei voida tällä hetkellä mennä tiettyjen mui-
den historiatieteiden tai pehmeiden ja puhtaiden aineiden mukaisesti esimerkiksi 
lukukauden mittaisten opintokokonaisuuksien tai -kurssien aikaisien suoritusten 
ja oppimistulosten arviointiin (continuous assessment).32 Nykyisin oikeushistori-
assa – kuten muissakin oikeustieteellisissä pakollisissa oppiaineissa – opittua 
mitataan joitakin vapaaehtoisia luentosarjoja lukuun ottamatta tentillä, joskin 
siinä esseevastaukset korostuvat. Muilla puhtailla ja pehmeillä oppiaineilla ehkä 
kotiessee on yleisempi ratkaisu ainakin maailmalla33 kuin lähtökohtaisesti ulkoa 
opetteluun suuntaava tentti.34 Tietyn ”muistinvaraisuuden” voi tenttikysymyksis-
sä poistaa isoissakin opiskelijaryhmissä,35 jollaisia oikeustieteen päätenttikierrok-
set nykyisellään ovat, kysymällä soveltavia ja omaa analyysiä tai pohdintaa 
edellyttäviä kysymyksiä. On kuitenkin huomioitava, että faktojen osaaminen ja 
toistaminen oppimisen mittaamisen yhteydessä on kuitenkin tärkeää jopa sy-
väsuuntautuneen oppimisen ollessa tavoitteena.36 

Historiaoppiaineissa ja muilla pehmeä–puhdas-aloilla kirjoittamiseen täh-
täävä esseiden ym. kirjallisten töiden kirjoittaminen on opiskelijoiden oppimisen 
kannalta tärkeää, sillä se tähtää kokonaisvaltaiseen laajojen kokonaisuuksien 
hallintaan, olennaisen erottamiseen ja syy–seuraus-suhteiden analyysiin. Myös 
kirjallisen ilmaisukyvyn merkitys sekä historiatieteissä että juristin ammattitai-
dossa on suuri.37 Käytännössä esseiden kirjoituttaminen ja arvosteleminen ar-
vosanalla lienee vähentynyt oikeushistoriassa – kuten tiedekunnassa yleensäkin 
periodijärjestelmään siirtymisen mukanaan tuomien opiskelijamassojen vuoksi.   

 

                                                        
32 Neumann, Perry ja Becher 2002, s. 409. 
33 Neumann, Perry ja Becher 2002, s. 409. 
34 Asko Karjalainen – Tiina Kemppainen, Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Ohjeita ja 

ideoita yliopistotenttien kehittämiseen. Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali, 1. 
Oulun yliopisto, Oulu, 1994, s. 13. 

35 Karjalainen – Kemppainen, s. 36. 
36 Sekä laajuuden (yksityiskohtainen tieto) että syvyyden (analyysi ja pohdinta) on to-

teuduttava tutkimuksen mukaan samanaikaisesti, jotta opiskelija voi saada hyvän arvosa-
nan lyhyitä esseevastauksia sisältävässä tentissä. Pelkkä syvyys ja opiskelijan 
syväsuuntautuminen oppimisessa eivät riitä, Amirali Minbashian, Gail F. Huon ja Kevin 
D.  Bird,  ”Approaches  to  Studying  and  Academic  Performance  in  Short-Essay  Exams,”  
Higher Education 47 (1994), s. 172–173.  

37 Ks. tästä jo yllä sekä myös Neumann, Perry ja Becher 2002, s. 408–410. 
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Mikä estää opettamasta oikeushistoriaa ”hyvin”? Oppiaineen 
sisäiset seikat 

 
Oikeushistorian pakollisten aineopintojen opintojakso on vuosia ollut mah-

dollista suorittaa kokonaan tai osin luennoilla ja/tai kirjatentillä, jonka tutkinto-
vaatimukset eivät ole juuri muuttuneet vuosiin.38 Kirjatenteissä oppiaineessa on 
pyritty laajoihin kysymyksiin sekä mittaamaan suurten linjojen hallintaa ja ym-
märrystä.39  

Tämä riippuu kuitenkin opettajasta, kuten samaten se, edellyttääkö kysymys 
analyysiä tai vertailua. Oppiaineessa on tosin kiinnitetty huomiota ja puututtu 
siihen, jos joku opettaja kysyy liian triviaaleja kysymyksiä, joiden arvostelu tosin 
on nopeaa. Vaikka itse kysymyksessä ei aina mainitakaan sanaa ”analysoi”, edel-
lyttänee hyviin pisteisiin pääseminen useimmiten kehityksen syiden ja seurauksi-
en analysointia ja laajaa kokonaiskuvaa aiheesta. 40  Tämä on ainakin oma 
kokemukseni tenttikysymysten laatijana ja korjaajana. Koska kuitenkin kukin 
oppiaineen opettaja arvostelee yhden kohdan/1–2 tenttikysymystä kukin, tentti-
kysymyksissä ei yleensä voi yhdistellä tai vertailla useamman kirjan tietoja. Tämä 
estää tenttikysymysten kehittämistä vielä laajempaan ja analyyttiseen suuntaan.  

Opintojakson opetuksen kehittämistä hankaloittaa suuresti se, että oikeushis-
toriassakin vallitsee vahvasti oikeustieteellisen tiedekunnan kulttuuriin rakennet-
tu oppiaine- ja opetusautonomia.41 Sen mukaan kukin opettaja saa vapaasti itse 
määritellä, mitä hän opettaa, riippumatta siitä vastaako se opintojaksolle määri-
teltyjä tavoitteita vai ei. Näin on todettu myös historian alalla, jolla monet opetta-
jat vielä näkevät opetuksen ”karskin individualismin viimeisenä linnakkeena” 
(last bastion of rugged individualism).42 Molemmat esimerkit vastaavat Biglanin 
havaintoa siitä, että ns. kovilla (hard) tieteenaloilla on perinteisesti enemmän 

                                                        
38 Aikaisemmin (ennen lukuvuotta 2006–2007) opiskelijoilla oli useana vuonna tie-

tyllä tenttikierroksella mahdollisuus valita perinteisen tentin sijaan ns. aineistotentti, 
johon sai tuoda kirjat mukaan, ja johon opiskelija sai tietyt aineistot, joita hänen tuli ana-
lysoida kirjojen valossa. Aineistotenttikokeilu oli kiinnostava, mutta se oli vapaaehtoinen 
opiskelijoille ja työläs opettajille, koskapa mielekkäiden aineistojen keksiminen opiskeli-
joille oli vaikeaa.  

39 Opas oikeushistorian opintoihin, s. 15–18. 
40 Minbashian, Huon ja Bird, s. 171–173. 
41 Tätä on kritisoinut myös Heikki Pihlajamäki artikkelissaan ”When Small is Beauti-

ful:  Teaching  Comparative  Law  in  the  Perifery”,  How  to  Teach  European  Comparative  
Legal  History,  toim.   Kjell  Å.  Modéer  ja  Per  Nilsén.  Juristförlaget  i  Lund,  Lund,  2011  s.  
39–45.  

42 Colin Brooks, Jeremy Gregory and David Nicholls, ”Teaching and the academic 
career”, The practice of university history teaching. Manchester University Press, Man-
chester & New York, 2000, s. 27. Ks. myös rehtori Thomas Wilhelmssonin vastine oikeus-
sosiologian dosentin mielipiteistä nousseen kohun takia, Iltalehti, ”Helsingin yliopisto ei 
puutu Bäckmanin puheisiin”, 25.9.2008, 
http://www.iltalehti.fi/helsinki/200809258328917_hi.shtml , viitattu 2.8.2013. 

http://www.iltalehti.fi/helsinki/200809258328917_hi.shtml
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vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin kuin 
ns. pehmeillä (soft) aloilla.43 Tämä opetuksen autonomia pätee oikeushistoriaan. 
Keväällä seuraavan lukuvuoden opetuksensuunnittelusyklissä opettajat ilmoitta-
vat, mitä he aikovat opettaa. Opetuksen sisältöihin tai menetelmiin ei juuri käy-
tännössä ole ollut tapana puuttua. Kuten mainittu, tämä on laajemminkin osa 
yliopistokulttuuria, joka takaa yliopisto-opettajille laajan opetusautonomian.  

Kuitenkin opitun sisällön ja taitojen kumuloituminen edellyttäisi pidemmälle 
vietyä koordinointia, opetusyhteistyötä ja sisältöjen standardisointia oppiaineen 
opettajien kesken. Opetettavia asiasisältöjä vaivaa koherenssin ja koordinaation 
puute.44 Oppiaineen sisäisillä työnjakokysymyksillä voisi esimerkiksi vaikuttaa 
tenttikysymysasiaan. Oppiaineen sisällä voitaisiin samoin pohtia arviointityyppi-
en ja -keinojen monipuolistamista. Yhteistoiminnallisen oppimisen ja ryhmätyö-
taitojen oppimista oikeushistorian opetuksessa voisi yrittää lisätä massaluentojen 
sijaan. Samaten formatiivista arviointia voisi lisätä osin summatiivisen sijaan. 

 
Johtopäätökset 

 
Sekä institutionaaliset, oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintorakenteeseen 

ja käytäntöihin liittyvät tekijät että oppiaineen sisäisiin käytäntöihin ja asentei-
siin liittyvät seikat haittaavat oikeushistoriallisen ainedidaktiikan kehittämistä 
käytännössä Helsingin yliopistossa. Näitä ainedidaktiikan kehittämistä hankaloit-
tavia institutionaalisia seikkoja ovat vallitseva tutkintorakenne, tiedekunnan 
opettamiskulttuuri, konservatiiviset asenteet opetusta kohtaan sekä käsitykset 
opettajan/opiskelijoiden tehtävistä ja rooleista. Myöskään oppiaineen sisäinen 
hierarkia ja opettajien ajankäyttöpaineet eivät helpota kehitystyötä opiskelijan 
oppimistuloksia parantavaan suuntaan. Tietyssä määrin oikeushistoria tukee 
oikeustieteellisen tiedekunnan lineaarista, pirstaleista, työelämäpriorisoivaa ja 
melko individualistista piilo-opintosuunnitelmaa. Tämä ei silti tarkoita, että ke-
hittämistyö olisi mahdotonta.  

Oikeushistoriaa koskeva tieto rakentuu kumulatiivisesti tiettyjen kronologi-
oiden ja kehitystrendien pohjalle. Keskiössä ovat analyysi-, argumentaatio- ja 
kokonaisuuksien hahmottamiskyvyt. Oikeushistorian opetus on melko linjakasta 
tutkinnon tavoitteisiin nähden ainakin verrattuna tiedekunnan vallitsevaan lin-
jaan ja oikeushistorian ainedidaktiikkaan nähden. Tosin kehittämisen varaa on 
erityisesti sisältöjen, opetusmenetelmien ja oppimisen arviointikäytäntöjen suh-
teen.  
  

                                                        
43 Biglan 1973, s. 210–211. 
44 Ks. myös Pihlajamäki 2011, s. 39–45. 
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Oppiaineen henkilökunnan sitouttaminen ainedidaktiikan kehittämistavoit-
teisiin edellyttää aikaa ja vaivaa. Yksittäiset opettajat voivat toki nytkin ottaa ai-
nedidaktiset näkökulmat huomioon parantaakseen opetustaan, mutta 
laajamittaisempi uudistustyö edellyttäisi selvästi nykyistä suurempaa yhteistyötä, 
koordinaatiota ja yhteisiä päämääriä. Askel tähän suuntaan voisi olla oppiaineen 
suunnittelupäivä, jossa pohdittaisiin ja analysoitaisiin nykyistä toimintaa ja ajat-
telumallia laadukkaan ja syväsuuntautuneen oppimisen näkökulmasta, ja jossa 
pohdittaisiin, mitä ja kuinka oikeushistoriaa voisi opettaa paremmin.45 Sitä näet 
voi ja sitä pitää. 
  

                                                        
45 Ks.  esim.  Booth  2003,  s.  50–66,  155–167;  Alan  Booth  ja  Paul  Hyland,  ”Introduc-

tion: developing scholarship in history teaching”, The practice of university history 
teaching. Manchester University Press, Manchester & New York, 2000, s. 8–10. 
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Käytännöllis-teologinen ainedidaktiikka. Käytännöl-
lisen teologian ominaispiirteet ainedidaktisen suun-

nittelun, opetuksen toteuttamisen ja arvioinnin 
kontekstissa  

Bastubacka Johan 
 
 

1. Johdanto 
 
Tarkastelen tässä artikkelissa ainedidaktisia sovelluksia käytännöllisen teolo-

gian alalla. Kysyn, miten käytännöllistä teologiaa voi hahmottaa tutkimusalana ja 
oppiaineena ja esitän havainnoistani joukon didaktisia kysymyksiä ja johtopää-
töksiä. Tarkoitan ainedidaktiikka-käsitteellä Uusikylän ja Atjosen (2000, 22–24) 
tapaan sekä opetuksen sisällöt että menetelmät käsittävää pedagogista hahmo-
tusta. Tarkastelen käytännöllis-teologisen ainedidaktiikan toteuttamismahdolli-
suuksia eri näkökulmista ja esitän joitakin kehittämisideoita.  

Pääkysymykseni on, miten ja millä tavoin tarkastelemani akateemisen tut-
kimusalan ja oppiaineen ominaispiirteet voi ottaa huomioon alan opetusta 
suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa. Didaktisista malleista teoreetti-
sena taustanani toimii Uusikylän ja Atjosen esittelemä Michael Uljensin kouludi-
daktinen malli. Uljensin kehämäisessä hahmotelmassa intentio, aktiivisuus, 
kokemus ja reflektio seuraavat toisiaan ja muovaavat esiymmärrystä, joka edel-
leen vaikuttaa intentioon. Prosessi sijoittuu erilaisiin suunnittelun, arvioinnin ja 
kulttuuriympäristön konteksteihin, jotka vaikuttavat ”tavoitteellisiin, vuorovaiku-
tuksellisiin pedagogisiin prosesseihin”. (Uusikylä & Atjonen 2000, 36–39.)  

Eri oppialojen keskeisistä ainesisällöistä ja oppimisen tavoiteasetteluista joh-
tuu sekä ongelmia että mahdollisuuksia, jotka opettajan on kohdattava ja hyö-
dynnettävä opetustilanteissa ja koko oppimisympäristön suunnittelussa. Laaja-
alainen pedagoginen osaaminen on sovellettavissa erilaisiin konteksteihin. Voi-
daan perustellusti kysyä, onko jokaiselle tieteenalalle löydettävissä omaleimaisia 
didaktisia sovelluksia. Esimerkiksi humanististen tieteenalojen opetuksessa to-
teutetaan linjauksia ja ratkaisuja, jotka ovat keskenään pitkälti samansuuntaisia. 
On kuitenkin välttämätöntä tarkastella yksityiskohtaisesti käytännön sovelluksia 
pohtien kunkin oppialan ominaisluonteen edellyttämiä pedagogisia ratkaisuja. 
Ainedidaktisuus merkitsee sekä omaleimaisten että yhteisten piirteiden tunnis-
tamista ja tarkastelua. 

Näkökulmani kirjoituksessa edustaa Helsingin yliopiston teologiselle tiede-
kunnalle ja yleensä suomalaiselle ja pohjoismaiselle nykyteologiselle ominaisia 
katsantokantoja. Työskentelen teologisessa tutkimus- ja opetusyhteisössä, jolla 
on asemansa muiden akateemisten oppialojen joukossa. Esittelen ja analysoin 
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oman opettajakokemukseni pohjalta käytännöllisen teologian alalta yleisen käy-
tännöllisen teologian46 opetusta.  

 
2. Teologian akateeminen opettaminen 

 

2.1. Teologia ja käytännöllinen teologia oppialoina  
 
Nykyaikaisen tiedeyliopiston kehittymisen myötä 1800-luvulta alkaen teolo-

giset oppialat ovat hahmottuneet käsittämään eksegeettisen, kirkkohistoriallisen, 
systemaattisteologisen, uskontotieteellisen ja käytännöllisteologisen tutkimuksen 
ja näihin liittyvät opinnot. Uskonnollisia traditioita tutkitaan akateemisessa teo-
logiassa kriittisesti eri tieteellisistä näkökulmista, ja esimerkiksi Helsingin yli-
opiston teologisella tiedekunnalla ei ole tunnustuksellisia sidoksia suhteessa 
mihinkään uskonnollisiin yhteisöihin. Kristinuskon vahva asema tutkimuksen ja 
opetuksen kohteena johtuu yliopiston kulttuurisesta ja historiallisesta toimin-
taympäristöstä eikä sisällä arvovalintaa. (Ks. Teologisen tiedekunnan esittely 
30.11.2012; Teologisen tiedekunnan etusivu 30.11.2012.)  

Teologia tutkii erilaisia uskonnollisia traditioita hyödyntäen eri tieteenalojen 
tutkimusmenetelmiä. Tieteenalalla ei siis ole omaa ”teologista” metodiikkaansa. 
Opetuksen ”teologisuus” on riippuvaista siitä, että tutkimuksen ja opetuksen koh-
teina on uskonnollisia tai paremminkin uskonnollisiksi eri tulkintakonteksteissa 
katsottavia ilmiöitä. Myös käytännöllisen teologian oppialan sisällä on olemassa 
erilaisia käsityksiä siitä, mitä uskonnolliset ilmiöt ovat, ja kuinka kyseisiä ilmiöitä 
voidaan lähestyä eri näkökulmista. Erilaiset epistemologiat ja sisältöainekset 
nähdään tavallisesti toisiaan täydentävinä. Heikkilän mukaan ”käytännöllinen 
teologia ei voi omata ja kehittää itsenäistä ja ainutkertaista tutkimusmenetelmää, 
joka olisi vain sille sopiva.” (Heikkilä 1992, 74.) 

Käytännöllinen teologia akateemisena oppialana jakautuu Helsingin yliopis-
tossa kolmeen eri oppialaan historiallisten opetuksen ja tutkimuksen linjausten 
vaikutuksesta. Yleinen käytännöllinen teologia käsittää lähinnä homiletii-
kan ja uskonnollisen julistuksen, liturgiikan (jumalanpalveluselämä ja rituaalit), 
spiritualiteetin (hengellisen elämän), pastoraalipsykologian, sielunhoidon, dia-
konian, kirkkolain ja -hallinnon, uskonnollisen viestinnän sekä uskonnollisen 
taiteen ja kulttuurin sekä erilaisten muiden uskonnollisten käytäntöjen tutkimuk-
sen ja opetuksen. Kirkkososiologia muodostuu uskonnollisten ilmiöiden ja 
rakenteiden sosiologisesta analyysistä, ja uskonnonpedagogiikka tarkastelee 
uskonnon oppimisen ja opettamisen kysymyksiä sekä esimerkiksi toimijoiden 
eettisen ajattelun kehittymistä tai muuttumista. Heikkilä (1992, 74–75) kuvaa 

                                                        
46 Käsitteellä yleinen käytännöllinen teologia viitataan tässä esityksessä Helsingin 

yliopiston teologisessa tiedekunnassa niihin käytännöllis-teologisiin tutkimuksen ja ope-
tuksen aloihin, jotka uskonnonpedagogiikan ja kirkkososiologian ohessa ovat keskeisiä 
uskonnon toteutusmuotojen käsitteellistämisessä. Ks. luku 2.1.  
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artikkelinsa jälkisanassa tiiviisti Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian 
oppialoja, mutta yksityiskohtaista ja kattavaa kirjallista kuvausta on vaikeaa löy-
tää. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on oletettavasti tutkimuksen ja opetuksen aihe-
alueiden jatkuva kehittyminen ja ajan myötä muuttuvat painotukset.  

Becherin, Biglanin ja Kolbin (ks. Newmann & Parry & Becher 2002, 406–407) 
kategoriamatriisin mukaisesti luokiteltuna teologia näyttää eri akateemisten op-
pialojen joukossa sijoittuvan lähinnä ”puhtaan pehmeän” ja ”puhtaan soveltavan” 
kategorioihin. Kuten kirjoittajat toteavat, jaottelu on luonteeltaan toiminnallinen 
ja joustava, ja tieteenala voi sijoittua useampaankin kategoriaan samanaikaisesti 
tai siirtyä historiansa kuluessa kategoriasta toiseen.  

Kyseinen ajatus näkökulmien toiminnallisuudesta ja joustavuudesta soveltuu 
teologisen oppialan tarkasteluun. On mahdollista väittää, että akateeminen teolo-
gia käsittää ytimessään ”puhdasta pehmeää” epistemologista ainesta, mutta alaan 
liittyy myös puhdasta soveltavaa ainesta työelämätaitojen ja -yhteyden osalta 
vaihtelevasti eri opintolinjoilla. Opettajiksi ja papeiksi teologian maistereina täh-
täävät opiskelijat saavat mahdollisesti suuremman aineksen sovellettua tai sovel-
tavaa tietoainesta. Kuitenkin luterilaisen kirkon virkaan opiskelevien edellytetään 
toisaalta myös opiskelevan esimerkiksi klassisia kieliä. Missä määrin vaikkapa 
muinaisheprean taito on katsottavissa ”puhtaaksi” tai ”soveltavaksi”? Vastaus 
riippuu pääosin opiskelijan työelämäsuuntautumisesta opetuksen, tutkimuksen, 
kirkkojen tai yhteiskunnan erilaisiin tehtäviin. Lisäksi on huomattava, että us-
kontososiologisen tutkimuksen osalta oppialalla hyödynnetään myös ”kovia puh-
taita” ja ”kovia soveltavia” menetelmiä ja tietoaineksia.  

  
2.2. Teologiset tutkinnot ja oppiarvot  

 
Teologisessa tiedekunnassa voidaan saavuttaa perustutkinnoissa teologian 

kandidaatin ja teologian maisterin oppiarvot. Opintoja voidaan suorittaa kahdes-
sa koulutusohjelmassa: A) kirkkojen ja yhteiskunnan teologisten tehtävien tai B) 
koulun uskonnonopettajan tehtäviin valmistavassa koulutusohjelmassa. Koulu-
tusohjelmien tavoitteena on saada aikaan asiantuntijuutta jossakin ”teologista 
tieteellistä asiantuntemusta” edellyttävässä tehtävässä. A-ohjelma on kaksilinjai-
nen siten, että A1 linja tarjoaa evankelisluterilaisen kirkon papin virkaan edellyt-
tämät opinnot. A2-linjaa kutsutaan ”yleiseksi linjaksi”, ja voidaan ajatella, että 
A2-linja antaa valmiuksia eri yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnassa tarvitta-
vaan uskonnolliseen ja kulttuuriseen asiantuntijuuteen. B-koulutusohjelma sisäl-
tää samoin kaksi linjaa: B1) yhden aineen opettajan linja ja B2) kahden aineen 
opettajan linja. (Teologinen tiedekunta, opiskelu 30.11.2012.) Kansainvälisille 
opiskelijoille on tarjona ainoana vaihtoehtona A2-pohjainen linja, ja lisäksi kuu-
den pohjoismaisen teologisen tiedekunnan yhteispohjoismainen eksegeettinen 
maisteriohjelma tuo oman variaationsa koulutusohjelmiin. (Studies option A2 of 
the  Master’s  degree  programme  on  Theological  Work  in  Church  and  Society  
30.11.2012; Welcome to studying in the heart of Helsinki! 30.11.2012.) 
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Koulutustavoite on siis yhtäältä käytännöllinen ja professionaalinen ja toi-
saalta tieteellinen ja tutkimuksellinen. Opiskelijat koulutetaan oman alansa tut-
kimusta ymmärtäviksi asiantuntijoiksi sekä tietyssä määrin myös alansa 
tutkijoiksi. Kirkot ja koululaitos edellyttävät rekrytoinnissaan ja virkojen täyttä-
misessä, että rekrytoitavien teologien opintojen tulee sisältää tiettyjä kyseisten 
instituutioiden työelämässä tarpeellisiksi katsomia oppiaineksia ja perustietoja. 
Suomen evankelisluterilaisen kirkon osalta vaatimus merkitsee esimerkiksi klas-
sisten kielten ja eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käy-
tännöllisen teologian opintoja sekä praktikumharjoituksia. (Ks. Teologisen 
tiedekunnan opinto-opas 2011–2013, 54–55.) 

Kandidaatin tutkinnossa suoritetaan yleis-, kieli- ja perusopintoja – myös 
moderneja kieliä. Lisäksi osa opinnoista toteutetaan englanniksi. Yleis-, kieli- ja 
perusopinnot ovat kaikille pakollisia. Aineopintovaiheessa opiskelija valitsee 
kiinnostuksensa mukaan eri teologisten oppiaineiden kursseja. Omasta oppiai-
neesta kirjoitetaan kandidaatintutkielma. Tutkintoon liitetään myös soveltavia 
opintoja tai opettajan pedagogisia opintoja sekä vapaavalintaisia opintoja. Va-
paavalintaisiin opintoihin voi kuulua esimerkiksi sivuaine, joka voidaan suorittaa 
eri tiedekunnassa tai yliopistossa. Opiskelukieli on suomalaisilla suomi, ruotsi tai 
joidenkin opintojaksojen osalta englanti. Ulkomaiset opiskelijat suorittavat opin-
tojaan tavallisesti englanniksi.  

Soveltavat opinnot on suunniteltu kehittämään opiskelijan työelämävalmiuk-
sia. Soveltavia opintoja sisältyy sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Mais-
terin tutkinnon ydin muodostuu pääaineen syventävistä opinnoista. Syventäviin 
opintoihin kuuluu pro gradu -tutkielman toteuttaminen. (Teologinen tiedekunta, 
opiskelu 30.11.2012.) 

 
3. Yleisen käytännöllisen teologian ainedidaktiikka  
 
3.1. Käytännöllisen teologian oppimistavoitteet  

 
Käytännöllisen teologian oppimistavoitteita on ilmaistu sanallisesti yleensä 

ainoastaan erillisten kurssien tasolla (poikkeuksena syventävät ja soveltavat 
opinnot). On kuitenkin mahdollista ajatella, että kokoavana oppimistavoitteena 
on tutustuttaa pääaineen opiskelija laaja-alaisesti koko käytännöllisen teologian 
tutkimuskenttään ja syvällisesti yhteen käytännöllisen teologian alan tutkimuspe-
rinteeseen. 
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Syventävien opintojen oppimistavoitteet yleisessä käytännöllisessä teologiassa 
 

  
Oppialan opinnot ovat selkeästi tutkimuspainotteiset, ja sekä kandivaiheen 

aineseminaarissa että maisterivaiheen tutkielmaseminaarissa pyritään koulutta-
maan opiskelijoista alansa tutkivia asiantuntijoita. Samalla kuitenkin soveltavat 
opinnot on tiedekunnassa annettu käytännöllisen teologian osaston toteutetta-
viksi. Vaikka kyse on kaikkien teologian oppialojen sisältöjen soveltamisesta, on 
kuitenkin mielekästä ajatella, että erityisesti yleisen käytännöllisen teologian tun-
temus sekä opetusharjoittelussa uskonnonpedagogiikan perusteiden tuntemus 
ovat merkitseviä niille opiskelijoille, jotka suuntautuvat luterilaisen kirkon tai 
koululaitoksen palvelukseen. Vuosituhannen vaihteessa noin alle puolet (46,6 %) 
Suomessa valmistuneista teologeista työskenteli Suomen evankelisluterilaisen 
kirkon työssä. (Ks. Teotar 2006, 23.)   

 

3.2. Käytännöllisteologinen tutkimusperinne 
 
Käytännöllinen teologia on samanaikaisesti oppiaine ja tutkimusala. Nämä 

kaksi puolta liittyvät olennaisesti toisiinsa opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja 
toivottujen oppimistulosten osalta. Opetus on tutkimusperustaista. Opetusta 
myös toteuttavat käytännöllisen teologian alalla Helsingin yliopiston linjauksen 
mukaisesti kaikki osastolla tutkimusta harjoittavat toimijat. ”Kaikki opettajat 
tutkivat ja kaikki tutkijat opettavat.” (Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija 

- tuntee käytännöllisen teologian tieteelliset lähtökohdat, tutkimusalueet 
ja niiden problematiikan 

- on perusteellisesti paneutunut kahden käytännöllisen teologian osa-
alueen (liturgiikka, homiletiikka, kirkon järjestys ja hallinto, sielunhoito, dia-
konia) kehityslinjoihin ja nykyiseen problematiikkaan 

- pystyy jatkuvasti käyttämään käytännöllisen teologian tutkimusta sekä 
hyödyntämään sen tuloksia 

- tuntee käytännöllisen teologian perinteisten alojen tutkimuksissa käytet-
tävät tutkimusmenetelmät ja kykenee käyttämään niitä tarkoituksenmukaises-
ti omassa tutkimustyössään 

- kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan oman pääainetutkielmansa, 
tulkitsemaan tutkimuksensa tulokset, liittämään ne aikaisempiin teoreettisiin 
yhteyksiin sekä esittämään ne selkeästi hyvällä äidinkielellä. (Teologisen 
tiedekunnan opinto-opas 2011–2013, 196.) 
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HY 2007–2009, 3.) Opetuksen ja tutkimuksen yhteen liittyminen ei ole ongelma-
tonta tai itsestään selvää, ja palaan tähän problematiikkaan myöhemmin luvussa 
3.4. 

Käytännöllisen teologian didaktinen haaste nousee esille teorioiden ja käy-
täntöjen suhteiden kriittisessä tarkastelussa. Mitä käytännöllinen teologia lopulta 
on tutkimus- ja oppialana, on hahmotettavissa useasta eri näkökulmasta, ja asias-
ta vallitsee erilaisia näkemyksiä. Käytännöllistä teologiaa on klassisesti luonneh-
dittu teologian puun lehvästöksi tai kruunuksi (Schleiermacher, ks. Heitink 1999, 
26.) sekä nykyaikana esimerkiksi elämään ja maailmaan orientoituneeksi teologi-
aksi (Heimbrock 2004, 59).  

 

”Practical theology, which is related to reality in social scientific 
way, does neither consist solely of applicable steps of normative theo-
logical bites produced, nor borrowed, by biblical, historical, and dog-
matic knowledge. It conceives empirical analysis of relevant objects and 
situations as a genuine task of its own.” (Heimbrock 2004, 59.) 

 

Merkittävä on myös van der Venin hahmotelma käytännön, praksiksen, kä-
sitteestä ja käsitteen käyttämisestä. van der Ven esittää käytännöllisen teologian 
ilmentävän tai toteuttavan käsitteen kommunikatiivis-hermeneuttista tulkintaa 
suhteessa uskonnollisten yhteisöjen toimintaan ja niiden erilaisiin kulttuurisiin 
ilmaisuihin. Tulkintaan sisältyy ajatus uskonnollisen toiminnan ja ilmaisujen 
periaatteessa kommunikatiivisesta luonteesta. (Ks. van der Ven 1993, 41–49.)  

Käytännöllisen teologian ominaispiirteenä voitaneen pitää uskonnollisten 
käytäntöjen kriittistä akateemista tarkastelua useista toisiaan täydentävistä nä-
kökulmista. Helsingin yliopiston kolme käytännöllis-teologista oppiainetta (edel-
lä kuvatut yleinen käytännöllinen teologia, kirkkososiologia ja 
uskonnonpedagogiikka) ovat perinteisesti muodostaneet kehyksen tai rungon 
tutkimuksen hahmottamiselle ja jäsentämiselle. Yleinen käytännöllinen teologia 
on laajentunut viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti sisältöalueeltaan 
kattamaan perinteisten homiletiikan, liturgiikan ja pastoraaliteologian lisäksi 
myös monia uskonnon ja kulttuurin ilmiöitä ja rajapintoja (mukaan lukien myös 
uskonnollinen viestintä ja uskonnollisen taiteen ja kulttuurin tutkimus). Op-
pialan laajentuminen on ollut seurausta tutkimuksen uusista avauksista, ja kysei-
sillä avauksilla on ollut jatkuvasti vaikutuksia siihen, miten käytännöllistä 
teologiaa opetetaan. Sekä opetuksen sisällöt että opetettava metodiikka ovat 
muovautuneet uudelleen.  

Kim on artikkelissaan (2004, 423–427) pyrkinyt tarkastelemaan käytännölli-
sen teologian kokonaisuutta kolmesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta. En-
siksi hän kuvaa uskonnollisen toimijuuden näkökulmasta tapahtuneita 
muutoksia käytännöllisen teologian tutkimustraditiossa. Näkökulma on laajentu-
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nut uskonnollisesta asiantuntijuudesta yhteisökeskeisyyteen ja kirkkojen rajat 
ylittävään yhteiskunnallisten ja yhteisöllisten ilmiöiden tarkasteluun. Samaan 
tapaan Heikkilä luonnehtinut käytännöllistä teologiaa ”papin virkatehtäviin pe-
rustuvan paradigman” (erityisesti 1800-luku), ”Kirkkokeskeisen paradigman” 
(toisen maailmansodan jälkeinen aika) ja ”yhteiskunta- tai elämäntilannesidon-
naisen paradigman” (aika 1960-luvulta eteenpäin) näkökulmista. (Heikkilä 1992, 
63–73.) Käytännöllisen teologian paradigmat ovat muotoutuneet uudelleen eri 
kulttuurisissa ja historiallisissa konteksteissa. 

Didaktiikan kannalta käytännöllisen teologian sekä historiallisilla linjauksilla 
että uusimmilla, nykyajan tutkimusnäkökulmilla on merkittäviä vaikutuksia. Uu-
det näkökulmat on otettava huomioon oppialan opetustarjonnassa ja kurssien 
suunnittelussa. Didaktinen suunnittelu ja toteutukset orientoituvat sekä traditio-
naalisten näkökulmien että ajankohtaisen tutkimustiedon mukaan. Suunnittelu 
edellyttää toimintaympäristön jatkuvaa monitoroimista. Erilaisten ja erityyppis-
ten tutkimuskohteiden näkökulmasta tarkasteltuna käytännöllinen teologia kat-
taa nykyään laajan kirjon uskonnolliseen toimintaan, jumalanpalvelukseen, 
opetukseen, julistukseen, hallintoon sekä karitatiivisiin, kommunikatiivisiin ja 
kulttuurisiin aktiviteetteihin liittyviä ilmiöitä. 

 
3.3. Oppialan tutkimusmetodiikka 

 
Akateemisena tutkimusalana käytännöllinen teologia soveltaa useita erilaisia 

metodisia näkökulmia ja ratkaisuja. Tutkimusmetodiikan opetus on maisterivai-
heen yksi keskeisistä tavoitteista. Alan metodinen perushahmotus vaikuttaa ope-
tuksen tavoitteisiin. Metodiset peruslinjaukset ilmentävät käytännöllisen 
teologian ominais- ja erityispiirteitä, ja niillä on sekä suoria että välillisiä vaiku-
tuksia opetuksen sisältöihin ja toteuttamistapoihin muutoinkin kuin varsinaisten 
metodiopintojen osalta. Yleisen käytännöllisen teologian metodiikan hahmotta-
miseen liittyy myös ymmärrys oppiaineen substanssien merkityksestä: uskonnon 
eri ilmenemismuotojen tutkimus edellyttää laajan kulttuurisen tietoaineksen 
hankkimista ja hallintaa. Menetelmien hallinta ilmenee sekä tiedon hankinnan 
että tiedon ja tulkintojen kriittisen tuottamisen prosesseissa.  

Tarkasteltaessa käytännöllisen teologian suhdetta toisiin tieteenaloihin on 
syytä kiinnittää huomiota van der Venin tunnettuun luokittelevaan jaotteluun. 
Van der Venin ajattelussa käytännöllisen teologian metodiikka (monodisiplinää-
rinen – multidisiplinäärinen – interdisiplinäärinen - intradisiplinäärinen) muo-
dostaa etenevän jatkumon. Tutkimusalaa kuvataan esimerkiksi seuraavista 
metodisista näkökulmista:  

 käytännöllinen teologia muiden teologisten tieteenalojen käytäntöön 
soveltamisena  

 käytännöllinen teologia muiden tieteenalojen (esim. sosiaalitieteet) 
ratkaisujen ja menetelmien hyödyntäjänä  
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 käytännöllinen teologia tieteenalojen välisen vastavuoroisen keskuste-
lun osapuolena 

 käytännöllinen teologia toisten tieteenalojen menetelmien ja näkö-
kulmien kriittisenä omaksujana ja soveltajana – tieteenalan oma ole-
mus muuntuu prosessissa. (van der Ven 1993, 89–102. van der Venin 
mukaan edellyttää teologian tulemista ”empiiriseksi” tieteenalaksi, 
kehittymistä nimenomaan empiirisen metodologian suuntaan.) 

Hahmotelmaa voidaan pitää osin melko yleispätevänä ajatellen useitakin tie-
teenaloja. Eri tutkimusalojen autonomiapyrkimykset ja toisaalta niiden yhteis-
työmuodot ovat kuuluneet akateemiseen toimintaympäristöön. Ainedidaktisesta 
näkökulmasta kehitys merkitsee tutkimusalan monitieteellisyyden ja poikkitie-
teellisyyden haasteen tai mahdollisuuden huomioimista opetuksessa. Opetusta 
suunniteltaessa ja toteutettaessa opetussuunnitelmaan voidaan ja tulee integroi-
da näkökulmia, jotka voivat olla teologisia tieteenaloja soveltavia, tieteenalojen 
välisen keskustelun ja toisten tieteenalojen tutkimustiedon tarjoamia tai ”integ-
roituja” kriittisiä sovelluksia muiden tieteenalojen tietoteoreettisista perusideois-
ta tai käytänteistä. Opetus voi olla tutkivaa eri näkökulmien tarkastelua. 
Erityisesti käytännöllisen teologian metodiopintojen toteuttamisessa inter- ja 
intradisiplinäärinen suunnittelu on välttämätöntä.  

Kim (2004, 423–427) esittää artikkelissaan näkökulmia käytännöllisteologi-
sen metodisen työskentelyn jäsentämiseksi. Metodiset hahmotelmat pysähtyvät 
lähinnä uskonnollis-filosofisten konstruktioiden tasolle, ja niistä on vaikea johtaa 
oppimisympäristöön vaikuttavia seikkoja. Uskonnonfilosofiset pohdinnat nosta-
vat kuitenkin esiin kysymyksen teologisen tutkimusalan suhteesta tunnustukselli-
seen uskonnonharjoittamiseen. (Palaan tunnustuksellisuuden ja 
tunnustuksettomuuden kysymyksenasetteluun myöhemmin luvussa 3.6.)  

Monitieteellisenä oppialana käytännöllinen teologia siis soveltaa useita eri 
tutkimusalojen ja perinteiden metodisia ratkaisuja. Koska tarkastelun kohteina 
ovat ihmisten ja yhteisöjen uskonnollisen toiminnan ilmenemismuodot, niiden 
suhteet ja rajapinnat, käytettyjen tutkimusmenetelmien kirjo on muodostunut 
laajaksi. On mahdollista ajatella, että historiallinen ja sosiaali- tai käyttäytymis-
tieteellinen metodiikka muodostavat yhdessä oppialan tutkimuskäytäntöjen kivi-
jalkaa. (Ks. Heikkilä 1992, 74.) Empiirisen teologisen tutkimuksen alalla sekä 
laadullisiksi että määrällisiksi kategorisoitavissa olevat menetelmät ovat vakiin-
nuttaneet asemaansa. Uskonnollisten ja uskonnollisiin ilmiöihin liittyvien ilmiö-
kokonaisuuksien laadullisessa tarkastelussa on sovellettu esimerkiksi 
fenomenografiaa ja erilaisia laadullisia sisällönanalyyttisiä menetelmiä, narratii-
visia analyysimenetelmiä, semiotiikkaa, diskurssianalyysiä, kulttuurisosiologisia 
sekä psykologisia menetelmiä.  

Mikä tutkimusmenetelmien käytössä tai soveltamisessa on käytännöllis-
teologista? Kysymykseen voi vastata sekä tutkimuskohteiden tai -alojen että me-
todiikan ymmärtämisen näkökulmasta. Se, mitä tutkitaan vaikuttaa siihen, miten 
tutkitaan – ja päinvastoin. Kun tutkimuskohteena on inhimillinen todellisuus 
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uskonnollisuuden toteutumisen näkökulmasta, monitieteellisyys ja poikkitieteel-
lisyys ovat tarpeellisia. Kyse on kriittisestä triangulaatiosta, toisiaan sivuavien, 
leikkaavien, vahvistavien ja kritisoivien näkökulmien tarkastelusta. Yhteisenä 
leikkauspisteenä hahmottuvat inhimillinen uskonnollinen toiminta ja kyseisen 
toiminnan materiaaliset ja ei-materiaaliset ilmenemismuodot. Tässä yhteydessä 
Heimbrockin (2004) esittämää näkökulmaa voidaan pitää kiintoisana: 

 

“Specifically human perception does not happen in an abstract, in-
tellectualistic, way nor in a causal-mechanistic way, but rather in a sit-
uated connection to finite bodily subject of perception, living and 
perceiving  the  world  in  a  specific  spatial  situation.  (Heimbrock  2004,  
70–71.) 

 

3.4. Opetustoiminnan suunnittelu ja opetusmenetelmät 
 
Ideaalina on, että käytännöllisen teologian alalla tutkijat opettavat sekä tut-

kimusperusteista tieteellistä tietoa että tiedon hankkimisen menetelmiä kriittises-
ti, monitieteellisesti ja refleksiivisesti. Tehtävä on vaativa, vaikka jokainen 
opetustoimintaan osallistuva saisikin keskittyä vain omaan erikoisalaansa. Näin 
kuitenkin on harvoin mahdollista. Usein tutkija opettaa kirjallisuuden pohjalta 
aihealueita, jotka ovat lähellä tai kattavat osin hänen omaa osaamisen ydinaluet-
taan. Opetustoiminnan suunnittelu on kuitenkin tiedekunnassa ennen kaikkea 
kollegiaalinen prosessi, jossa tiedekunnan ja laitosten tasoilla työstetään yhdessä 
tutkintotavoitteita ja kurssikokonaisuuksia.  

Tiedekunnan tasolla opetuksesta vastaava varadekaani ja opintoasiainpääl-
likkö sekä pedagoginen yliopistonlehtori työskentelevät opetusta koordinoivina ja 
hallinnoivina toimijoina. Opintoasiaintoimikunta valmistelee asioita päätöksen-
tekoon, (Opintoasiaintoimikunta 30.11.2012.) ja opintotaitolautakunta arvioi ope-
tustehtäviä hakevien pedagogista pätevyyttä ja osaamista muovaten näin osaltaan 
tiedekunnan opetusajattelua ja -kulttuuria. (Opintotaitotoimikunta 30.11.2012) 
Tiedekuntaneuvosto vahvistaa vuosittain tutkintovaatimukset.  

Käytännöllisen teologian opetustoimintaa suunnitellaan osastolla vuo-
den kierrossa siten, että erityisesti uuden kalenterivuoden ensimmäisessä opetta-
jainkokouksessa suunnitellaan toteutettavia kurssikokonaisuuksia ja annetaan 
niistä kaikille osaston opettajille tarpeellista tietoa. Opettajat keräävät palautetta 
kursseistaan, ja palautteen reflektointi ja vaikutus opetuksen suunnitteluun on 
osastolla mukana opettajien kollegiaalisessa keskustelussa. Reflektointi liittyy 
olennaisesti opetustoiminnan koordinointiin ja järjestämiseen. (Ks. Opetuksen 
kehittämishankkeet teologisessa tiedekunnassa 2007–2009.) 

Eri opettajaryhmillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus osallistua opetuk-
sen suunnitteluun. Vaikka kaikki laitoksella tutkimustyötä harjoittavat osallistu-
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vat opetustyöhön, käytännössä opetusvelvollisuuden laajuus vaihtelee kunkin 
viran tai tehtävän mukaisesti. Professorit, yliopistonlehtorit, tutkijat ja assistentit 
sekä tuntiopettajat ja dosentit muodostavat erityyppisiä opettajaryhmiä. Osastol-
la on aikaisemmin jo kehitetty vastuuopettajajärjestelmää. Jokaisella kurssilla ja 
oppijaksolla on vastuuopettajansa, joka laajojen ja moniosaisten kurssikokonai-
suuksien kyseessä ollessa huolehtii suunnittelusta, toteutusten koordinaatiosta, 
yhteistyöstä, informaatiotarjonnasta ja jakson arvioinnista. 

Opetussuunnitelmatyöskentelyssä yhtenä vallitsevana periaatteena osastolla 
on vaikuttanut pyrkimys määritellä ja ottaa huomioon opetettavan ydinaineksen 
ja opetussisältöjen ominaispiirteitä. Edellisen tutkinnonuudistuksen myötä lai-
toksen työskentelyyn vakiintui tapa tarkastella kunkin oppijakson ja -
kokonaisuuden oppisisältöjä niiden ydinaineksina. Suunnittelussa vaikuttavat 
myös tilan, ajankäytön, talouden ja käytettävissä olevan asiantuntemuksen aset-
tamat reunaehdot. Myös pedagoginen ja yliopistopedagoginen koulutus muodos-
tavat taustaa toteuttaville opetusratkaisuille, kun osa osaston opettajista on 
suorittanut tai suorittaa opettajan pedagogisia opintoja.  

Vallitseva opetuskulttuuri luo toiminnalle raameja, jotka ovat usein opettaji-
en ja opiskelijoiden sisäistämiä ja vaikeasti havaittavia. Laitoksella on viime vuo-
sina kiinnitetty huomiota yhteistyön lisäämiseen opetuksen suunnittelussa. 
Biglanin (1973: 210–211) tutkimuksessaan hahmotteleman tyypittelyn mukaisesti 
myös käytännöllisen teologian alalla yhteistoiminnan voidaan katsoa edellyttävän 
yhteistä metodien ja ongelmamäärittelyjen tunnistamista yhteistyön pohjaksi. 
Biglan käyttää tutkimuksessaan paradigman käsitettä humanistisen alojen suh-
teen kapeasti, mutta hänen havaintonsa paradigmaattisuuden ja yhteistoiminnan 
suhteista ovat kuitenkin kiintoisia. “In nonparadigmatic fields, on the other hand, 
scholars must work out a common definition of problems and method of ap-
proach before they can begin to work together.” (Biglan 1973: 210.) 

Opetuksen linjakkuus edellyttää opettajien yhteistyötä. Tavoitteista, mene-
telmistä ja arvioinnista tulisi keskustella ja sopia yhdessä. Opetuksen suunnitte-
lun kannalta on myös olennaista pohtia, mitkä resurssit ja keiden asiantuntemus 
toimivat parhaiten opetustavoitteiden saavuttamiseksi. Eri käytännöllisteologisia 
tutkimusaloja edustava opettajakunta mahdollistaa näkökulmien yhdistämisen ja 
kriittisen, keskustelevan oppimisympäristön luomisen. Tiedekunnan opetustar-
jonnassa erityisesti TEO-kurssit edustavat eri teologisten tieteenalojen yhteistä 
opetustyötä. Eri aihealueet ja metodit ovat myös mahdollisuus rikastuttaa opetus-
ta ja havainnollistaa ja soveltaa kriittisesti keskustellen useita teoreettisia näkö-
kulmia. Näin oppijalla on mahdollisuus rakentaa tietämystään ja osaamistaan 
oppimisympäristössä, joka tukee ja edistää itsenäistä kriittistä ajattelua ja par-
haimmillaan myös opiskelijan omaa metakognitiivista reflektiota. 

Käytännöllisen teologian opetuksen käytäntöihin kuuluu myös opiskelijoiden 
osallistuminen sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen, että arviointeihin. 
Opiskelijan esiymmärrys, intentio, aktiivisuus, kokemus ja reflektio ovat Uljensin 
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mallin mukaan oppimisprosessin keskeisiä seikkoja. (Ks. Uusikylä & Atjonen 
2000, 37.) Tieto oppijan kokemuksesta suuntaa oppimisympäristön kehittämistä.  

 
3.5. Opetuksen ja oppimistulosten arviointi  

 
Käytännöllisten teologian laitoksella opiskelijapalautetta on kerätty suhteelli-

sen johdonmukaisesti useimmilta kursseilta jo vuosien ajan. Palautteista keskus-
tellaan opettajien suunnittelukokouksissa ja neuvonpidoissa. Palaute vaikuttaa 
olennaisesti opintojen ja kurssien suunnitteluun. Osastolla on aikaisemmin to-
teutettu esimerkiksi palautetyöpaja opiskelijoille. Kokeilu osoittautui toimivaksi 
ja hyödylliseksi. (Ks. Opetuksen kehittämishankkeet teologisessa tiedekunnassa 
2007–2009.) 

Osaston opetustoiminnassa oppimistulosten arviointi on opiskelijan näkö-
kulmasta pääasiassa summatiivista ja numeerista – myös niillä kursseilla, joilla 
opiskelijan on mahdollista saada henkilökohtaista tai ryhmässä tapahtuvaa ohja-
usta. Opettajat ovat kuitenkin kehittäneet erilaisia keskustelevia tapoja antaa tar-
kempaa palautetta, joka voi suunnata tulevaa oppimista. Dialoginen palaute 
toteutuu monien kurssien yhteydessä, mutta ennen kaikkea proseminaarien ja 
tutkielmaseminaarien työskentelyssä.   

Ei ole aina itsestään selvää, kuinka oppimistavoitteet tulevat näkyviksi arvi-
ointikriteereissä. Arviointi voi olla monitasoista ja käsittää esimerkiksi seuraavia 
elementtejä ja näkökulmia: 

 

 Arvosteltavat tehtävät ja arviointi oppimiskokemuksena 
 Oppijoiden ajattelun ja osaamisen kehittymisen monitorointi – arvi-

ointi formatiivisena palautteena  
 Arviointiasteikkojen käyttö: esim. Biggsin Solo-taksonomia (ks. Biggs 

2011.) 
 Arviointiperusteiden ja periaatteiden esittäminen opiskelijoille  
 Mahdolliset piilo-opetussuunnitelmat opetustoiminnassa 
 Arvioinnin linjakkuus suhteessa opetuksen tavoitteisiin, opetusmene-

telmiin ja oppimisympäristön kokonaisuuteen  
 Arvioinnin vaikuttavuus opetuksen suunnitteluun  
 Eri arviointimuotojen rinnakkainen, monimuotoinen ja suunnitelmal-

linen käyttö siten, että arviointitoimenpiteitä tarkastellaan laitoksella 
kokonaisuutena.  

 Tutkintorakenteen tavoitteiden toteutumisen arviointi – opetuksen 
laatu  

 

Käytännössä osaston opettajat arvioivat keskinäisessä suunnittelutyössään 
paljon eri kursseilla havaittua oppimista tai ongelmakohtia. Arvioinnissa on tär-
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keimmissä kokouksissa mukana myös opiskelijoiden edustus. Sekä opetuksen 
että oppimisen arviointi on laitoksen toiminnassa jatkuva diskurssi, joka tulee 
näkyväksi erilaisissa suunnittelupalavereissa ja opettajainkokouksissa ja vapaa-
muotoisessa kehittämispohdinnassa.  

 

3.6. Suhde uskonnon harjoittamiseen  
 

Teologiseen akateemiseen oppialaan liittyen julkisuudessa keskustellaan aina 
ajoittain teologisten opintojen ja tutkimuksen suhteesta uskonnon harjoittami-
seen. Uskonnon harjoittamiseen ja tunnustuksellisuuteen liittyviä kysymyk-
senasetteluja nousee esille myös käytännöllisen teologian 
tutkimuskirjallisuudessa. Esimerkiksi edellä mainitsemani Hyun-Sook Kimin 
(2004) artikkeli esittää kirjoittajan hahmotelman käytännöllisen teologian her-
meneuttisen ymmärtämisen mallista. Rakennelma on kiintoisa, ja se paljastaa 
ongelman, joka avautuu esimerkiksi seuraavassa tekstikatkelmassa: 

 

The term “hermeneutical” used here demonstrates the interpretive 
activity of practical theology, which attempts to both understand our 
concrete situation and discern God’s will. The concept of praxis has been 
understood as communicative action toward shared understanding, in 
other words, the achievement of intersubjectivity involving relationality, 
equality, and openness. (Kim 2004, 430.) 

 

Kimin ajatusrakennelmassa ihmisten välinen vuorovaikutus, tasa-arvo ja 
avoimuus asettuvat rinnakkain Jumalan tahdon tuntemispyrkimyksen kanssa. 
Samansuuntaisia ajatusrakennelmia on löydettävissä joistakin ulkomaisista käy-
tännöllistä teologiaa käsittelevistä artikkeleista. (Ks. esim. Miller-McLemore & 
Smith 2008, 41.)  

Käytännöllisen teologian praksis ei kuitenkaan akateemisen tieteen konteks-
tissa sen paremmin edellytä kuin sulje pois teististä tai muutakaan jumalauskoa 
tai kokemusta. Uskon ja kokemuksen käytännölliset ilmenemis- ja ilmaisumuo-
dot voidaan ottaa kriittisen tarkastelun kohteiksi vain silloin, kun niitä tarkastel-
laan etäännytetysti. Ilman kriittistä, analyyttistä näkökulmaa uskon 
tunnustaminen ja harjoittaminen ja uskon erilaisten ilmenemismuotojen analyysi 
sekoitetaan toisiinsa, ja ilmiöiden hahmottaminen erilaisissa historiallisissa ja 
sosiaalisissa konteksteissa vääristyy.  

Bennetin (2006) näkemys rauhankasvatuksesta tunnustusten- ja perin-
teidenvälisen teologisen opetuksen antina on yksi mahdollinen näkökulma. Kir-
joittajan eettinen näkökulma ekumeeniseen, tunnustustenväliseen ja eri 
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tunnustusten ominaispiirteitä hyödyntävään teologiseen opetukseen on kiintoisa. 
Näkökulmaa tulisi kuitenkin laajentaa. 

Käytännöllisen teologian opetuksessa tunnustuksettomuus muodostaa olen-
naisen ja ratkaisevan perspektiivin. ”Teologinen tiedekunta on uskonnollisiin 
katsomuksiin nähden sitoutumaton tiedeyhteisö.” (Teologisen tiedekunnan etusi-
vu.) Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta määrittelee itsensä tunnustukset-
tomaksi ja sitoutumattomaksi suhteessa uskonnollisiin katsomuksiin ja 
ideologioihin. Tunnustuksettomuus merkitsee teologisessa opetuksessa ideologis-
ta valintaa, joka mahdollistaa etäännyttävän refleksiivisen kriittisyyden. Uljensin 
ainedidaktista mallia soveltaen kysymyksessä on yksi niistä taustakonteksteista, 
jotka muovaavat esiymmärryksen ja opetustoiminnan suhteita. (Uusikylä & Atjo-
nen 2000, 36–39.)  

Kaikki inhimillinen kontekstualisoiminen ja analyysi on lähtökohtaisesti ra-
jallista ja aina jossakin mielessä ideologista. Juuri pyrkimys tunnistaa ja hahmot-
taa ideologisuutta itserefleksiivisesti tekee mahdolliseksi tarkastella uskonnon ja 
ideologioiden ilmenemismuotoja eri tavoin toisiinsa liittyvinä suhdejärjestelminä 
ja opettaa niitä monipuolisesti ja kriittisesti. Akateemisen tieteenharjoittamisen 
totuushorisontissa tieteen tehtäviin ei kuulu erilaisten uskonnollis-ideologisten 
katsomusten arvottaminen. Akateemisen yhteisön eettiset ja tieto-opilliset näkö-
kannat jäävät tässä käsittelyn ulkopuolelle, vaikka niilläkin on aina jokin suhde 
uskontojen ja ideologioiden katsomuksiin.  

Oman filosofisen tai uskonnollisen katsomusperustan tunnistamisen ei siis 
tieteen kontekstissa tule merkitä jonkin katsomusperustan asettamista tois-
ten ”yläpuolelle” – ei ainakaan pysyvästi. Kaikki totuudet ovat voimassa väliaikai-
sesti ja toistaiseksi, kunnes toisin osoitetaan. Kritiikki mahdollistaa opetuksessa 
aidon keskustelevuuden ja näkökulmien runsauden. Opettaja ei tarjoa yhtä, ”oi-
keaa” vastausta, vaan opetuksen täytyy rakentua keskustelevalle vuorovaikutuk-
selle. Opettaja ei välitä ”oikeaa tietoa”, vaan tietorakenteet muovautuvat 
oppijassa esiymmärrysten kyseenalaistamisen ja uudelleen rakentumisen kautta. 
Tietorakenteista muotoutuu oppimisympäristössä parhaimmillaan joustavia ja 
niihin koodautuu itseään täydentäviä ja korjaavia rakenteita ja valmiuksia.  

Teologian opiskelijat edustavat tiedekunnassamme nykyään monia erilaisia 
uskonnollisia ja muita katsomuksia ja kuuluvat erilaisiin uskonnollisiin yhteisöi-
hin. Mukana on myös uskonnottomia opiskelijoita. Kunkin toimijan henkilökoh-
tainen uskonnollinen tai maailmankatsomuksellinen vakaumus kuuluu 
yksityisyyden suojan piiriin ja on yksityisasia. Opiskelijoille tulisi kuitenkin tarjo-
ta joissakin luontevissa opetuksellisissa yhteyksissä mahdollisuuksia keskustella 
tieteellisen ajattelun suhteesta maailmankatsomuksellisiin elementteihin ja valin-
toihin – mieluiten heti ensimmäisenä opiskeluvuotena.  
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4. Oma opetusajattelu ja opetuksen toteuttaminen 
 
Uljensin hahmottelemaa didaktista mallia voi käyttää myös kuvaamaan mi-

ten opettajan oma intentio, aktiivisuus, kokemus ja reflektio muovaavat esiym-
märrystä, joka taas puolestaan vaikuttaa oppimisprosessin kokonaisuuteen. 
(Uusikylä & Atjonen 2000, 36–39.) Opettajana oma kehitysprosessini sijoittuu 
erilaisiin suunnittelun, arvioinnin ja kulttuuriympäristön konteksteihin. Jot-
ta ”tavoitteelliset, vuorovaikutukselliset pedagogiset prosessit” olisivat mahdolli-
sia, opettajalla tulee olla kykyä ottaa vastaan palautetta ja kehittää toimintaa 
palautteen pohjalta ja arvioida kriittisesti myös toimintaympäristön vaikutuksia.  

Ajattelen pitkälti Shulmanin (1987, 8) tapaan, että opettajana toimimisessa 
merkityksellinen tietoaines muodostuu oppiaineen sisältötiedosta, yleisestä pe-
dagogisesta tietämyksestä, opetussuunnitelma-, tutkintovaatimus- ja tuntisuun-
nitelmatietämyksestä. Siihen kuuluu myös pedagoginen sisältötieto, jossa 
alakohtainen sisältötieto sulautuu pedagogiseen ymmärrykseen. Opettaja kuunte-
lee opiskelijoita ja ymmärtää heille olennaisia oppimiseen liittyviä tekijöitä. Hän 
tarkastelee koko oppimisympäristön kulttuurista kehystä, ja seuraa ja osaltaan 
myös muovaa opetustoiminnan tavoiteasetteluja.  

Oppialan sisäinen rikkaus ja metodinen moneus kutsuvat opettajaa inter- ja 
intradisiplinäärisyyteen. Käytännöllisen teologian ominaisluonne vaatii, että 
opettaja ylittää erikoisalansa rajoja, pyrkii hankkimaan laaja-alaista näkemystä ja 
perehtyy toisten tieteenalojen metodiikkaan, oppisisältöihin ja didaktisiin ratkai-
suihin. Pedagoginen sisältötieto on jatkuvasti muuttuvaa ja generoituvaa. Op-
pialan sisältöjen ja monien näkökulmien hallinta on vaativaa ja edellyttää 
jatkuvaa perehtymistä.  
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Content overload – Miten navigoida syväoppimisen 
suuntaan uuden kirkkohistoriallisen tiedon  

laajenevassa meressä? 

Salmesvuori Päivi 
 

 
Kirkkohistoria on yksi neljästä perinteisestä tieteenalasta. Eksegetiikan, sys-

temaattisen ja käytännöllisen teologian ohella kirkkohistoria, tai kuten nykyään 
mieluummin sanotaan, kristinuskon historia kuuluu jokaisen teologian opiskeli-
jan opintopolkuun ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Se eroaa profaanihistori-
an opetuksesta siten, että siinä kiinnostuksen kohteena on erityisesti kristinuskon 
asema ja merkitys eri aikoina ja eri paikoissa. Kristinuskon historia käsittää yli 
2000 vuoden ajanjakson ja on selvää, että esimerkiksi peruskurssilla ei voi opet-
taa kaikkea, mitä pitää tärkeänä, on tehtävä valintoja. Kirkkohistorialla on ollut 
aikoinaan (ansaitustikin) maine, että se on pelkästään vuosilukujen läpikäymistä 
ja erittäin kuivaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Olemme Helsingin yliopiston 
teologisen tiedekunnan kirkkohistorian osastolla pohtineet lukuisia kertoja, mi-
ten oppimisen voisi järjestää niin, että opiskelijoiden kiinnostus ei hiipuisi, vaan 
pikemminkin rakkaus aineeseen heräisi. Yliopistopedagogiikka on tarjonnut tär-
keitä aineksia kehitystyöhön. Pohdin tässä kirjoituksessa millaisin pedagogisin ja 
sisällöllisin ratkaisuin kristinuskon historian peruskurssin voisi toteuttaa niin, 
etteivät opiskelijat tunne aivojen menevän tilttiin tietotulvan vuoksi ja että kiin-
nostus aineeseen kasvaisi, ei hiipuisi.  

 
Käsitteistä didaktiikka ja pedagogiikka 

 
Kirjoitin edellä pedagogisten ratkaisujen tekemisestä, mutta olisin voinut 

käyttää myös käsitettä didaktiikka. Yliopistopedagogiikassa ei ole useinkaan käy-
tetty didaktiikan käsitettä, joka on kuitenkin opettajankoulutuksessa käytetty 
perinteinen käsite. Myöskään yliopistopedagogiikan oppikirjoissa ei pohdita juu-
rikaan didaktiikka-käsitettä, joten koko käsite on ollut vähän hämärän peitossa ja 
herättänyt ihmetystä.  

Päätin selvittää asiaa tutkimalla mitä Didaktiikan perusteet -kirjassa sanot-
tiin aiheesta. Jännittävää kyllä tilanne oli vastaava mutta päinvastoin, kirjassa ei 
mainittu pedagogiikka-sanaa kuin kerran:  

 

Yhdessä asiassa olemme olleet jääräpäitä: sekä suorasukaisista että 
hienovaraisista neuvoista huolimatta kirjamme nimessä seisoo ylpeästi 
didaktiikka-sana. Sitä pidetään joillakin tahoilla vanhanaikaisesta op-
pimiskäsityksestä kertovana ja korvataan sanalla ”pedagogiikka”. Jotta 
peruskäsitteet eivät heittäisi häränpyllyä, muistutamme, että didaktiik-
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ka on yleisen kasvatustieteen eli pedagogiikan yksi elintärkeä osa-alue, 
ei suinkaan sen imagoltaan parempi synonyymi.(Uusikylä-Atjonen 
2005, esipuhe, kirjan ainoa maininta pedagogiikasta.) 

 
Ymmärrän kyllä ajatuksen, että didaktiikka olisi pedagogiikan alle sijoittuva 

käsite, mutta sitä käytetään kuitenkin käytännössä yhtä laajana käsitteenä kuin 
pedagogiikkaa. Uusikylää ja Atjosta huoletti, että opettamisen tutkiminen unoh-
detaan, kun keskitytään liikaa oppimisen tutkimiseen. Samassa hengessä Mauri 
Åhlberg kiteytti didaktiikan ytimeksi opettajan työn tutkimisen ja kehittämisen. 
(Åhlberg 2004).  

Kaikkia edellä mainittuja ajatuksia yhdistää opetuksen tutkimisen tärkeys di-
daktiikassa. Tämä tuottaa selvästi itselleni ongelmia, koska tässä opettamisen ja 
oppimisen välillä vaikuttaa olevan hierarkkinen suhde, ensin on opettaminen, 
sitten oppiminen. Tämän suhteen purkaminen on minusta tärkeää, koska nämä 
kaksi asiaa ovat läheisessä riippuvuussuhteessa toisiinsa. Olen lisäksi oppinut 
laittamaan oppimisen ensisijaiseksi. Tästä seuraa, että opettajan ratkaisut kum-
puavat tavoitteesta saada aikaan mahdollisimman hyvää oppimista ja syvällistä 
ymmärtämistä. Opettajan tehtävänä ei oikeastaan ole ”opettaa”, vaan luoda puit-
teet oppimiselle. Näin ajatellen oppimisessa on kyseessä dynaaminen ja voimak-
kaasti vuorovaikutteinen asia, jonka aikana tapahtuu monia asioita. 

Koska pelkään olevani jollain lailla yliopistopedagogiikan indoktrinoima, yri-
tin vielä käsittää didaktiikan säilyttämistä Pentti Kansasen (2009) artikkelin 
avulla. Hän argumentoi siinä erillisten pedagogisen sisältötiedon ja ainedidaktii-
kan käsitteiden säilyttämisen puolesta. Artikkelin viimeisessä luvussa hän pyrkii 
lopulliseen vakuuttamiseen kuvaamalla noiden kahden käsitteen nousevan erilai-
sista lähteistä. Kansasen ideana on, että pedagoginen sisältötieto perustuu empir-
iaan ja ainedidaktiikka taas nousee ”from German ideas about teaching and the 
diversity of curricular disciplines in the general system of knowledge” (Kansanen 
2009, 37). Tämä argumentti ei vakuuttanut minua lukijana, vaan päädyin sen 
perusteella päinvastaiseen johtopäätökseen: käsitteet ovat lähes synonyymejä, 
suurin ero lienee niiden historia. Opettamisen käsite kantaa erittäin vahvaa hie-
rarkkisen ajattelun taakkaa mukanaan. Koska sanat luovat todellisuutta, minusta 
on parempi luopua didaktiikasta ja kohdistaa todellakin katse oppimiseen. Se ei 
tarkoita, että opettajan vastuu ja aktiivinen rooli oppimistilanteissa vähenisi tai 
että opettajat muuttuisivat vähitellen tarpeettomiksi. Päinvastoin: taitavat opetta-
jat tulevat olemaan tulevaisuudessa avainasemassa rakentamassa oppimistilan-
teita, joissa oppijat oppivat itsenäisiksi tiedon käsittelijöiksi, rakentajiksi ja 
arvioijiksi. 

Didaktiikan ja pedagogiikan käsitteiden miettiminen oli minusta erittäin 
opettavaista ja osoittaa jälleen tieteen vahvan sidoksen yhteiskuntaan ja koulu-
kunta-ajatteluun, toisin sanoen inhimilliseen todellisuuteen. Minusta on tärkeää 
tajuta käsitteiden vivahteita ja käyttöä. Päädyin käyttämään käsitteinä mieluum-
min pedagogiikkaa ja pedagogista sisältötietoa, koska näen didaktiikan käyttämi-
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sessä vaarana luisumisen painottamaan opettajan roolia oppimisen aikaansaami-
sen sijaan. Olen kuitenkin iloinen, koska luulen ymmärtäväni mistä puhutaan, 
kun puhutaan didaktiikasta. 

 
”Kuivista kuivinta, pelkkiä nimiä ja vuosilukuja peräjälkeen” 

 
Alaotsikon lainaus palautuu vuoteen 1851 ja tilanteeseen, jossa mietittiin 

kirkkohistorian opettamista yhdysvaltalaisessa yliopistossa. Se ei ollut tuolloin 
itsestään selvyys, amerikkalaisessa yhteiskunnassa kristinuskon eri historioiden 
opettaminen oli keskittynyt teologisiin seminaareihin, joissa opetettiin erityisesti 
sen kirkkokunnan historiaa, johon kyseinen seminaari koulutti pappeja. (Holi-
field 2003, 240, ks. myös Bainton 1942.) Yliopistotasolla suhtauduttiin kristinus-
kon historian ottamiseen curriculumiin epäilevästi, muun muassa sen kuivan 
maineen takia. Miten kukaan jaksaisi opiskella sitä? Tuo otsikon lausahduksen 
mukainen käsitys on ollut todellisuutta Suomessakin, on sitten ollut kyse lukio- 
tai yliopistotasoisesta kristinuskon historian opetuksesta. Lisäksi tiedekunnan 
muut osastot ovat aiemmin – jotkut yhä edelleen – nähneet kristinuskon histori-
an aputieteenä, se antaa vuodet ja raamit, luurangon ja nuo muut itseään tärke-
ämpinä pitävät alat antavat sisällön, lihan luiden päälle.  

Tämä ei kuitenkaan ole miten kirkkohistorian osaston opettajat itse asian nä-
kevät. Suurin osa osaston pitkäaikaisista opettajista suhtautuu aineeseensa into-
himoisesti ja näkee sen jännittävänä ihmisen mutkikasta ajattelua ja toimintaa 
ymmärtämään pyrkivänä tieteenä. Toki joukkoon on historian saatossa mahtunut 
opettajia, jotka ovat vahvistaneet juuri tuon ”kuivaakin kuivempaa” -käsityksen, 
mutta laajasti ottaen he ovat onneksi olleet vähemmistönä. 

Opiskelijoiden joukko, vuosittain noin 200 uutta opiskelijaa on varsin hete-
rogeenistä. Noin neljännes opiskelijoista on tekemässä toista tai jopa kolmatta 
ammatillista uraa ja vajaa puolet taas on suoraan lukiosta valmistuneita ylioppi-
laita. Loput ovat näiden ääripäiden välistä esimerkiksi useamman välivuoden 
pitäneitä ylioppilaita. Tämänkaltaisen ihmisryhmän opettaminen saa opettajan 
toivomaan, että olisi olemassa pedagogisia jonglöörinpalloja ja taitoa pitää niitä 
yhtä aikaa ilmassa. 

Käytän tässä kirjoituksessa esimerkkikurssina kristinuskon historian perus-
kurssia, joka järjestetään tällä hetkellä ensimmäisen opintovuoden kevätluku-
kaudella. Opiskelijoilla on jo ollut kreikan opintoja ja muun muassa eksegetiikan 
(Raamatun selityksen) peruskurssi ennen tätä kurssia. Kristinuskon historia -
kurssi seuraa mielekkäästi Uuden testamentin maailma -kurssin perusasioiden 
oppimista ja viittaa usein tuolla kurssilla esiin tulleisiin asioihin.  

Kurssin suunnittelun perustana on vuonna 2004 laadittu perusopintojen 
ydinainesanalyysi. Tiedolliset päätavoitteet, jotka opiskelijan tulee ymmärtää 
kurssin jälkeen ovat kyseisen ydinainesanalyysin mukaan:  
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 kirkkohistorian päälinjat, aikakaudet ja niiden  
 historiallisen näkökulman perusteet, historian prosessiluonne 
 kronologinen perusrunko, siinä syventäviä teemoja 

esimerkkejä syventävistä teemoista: 

 kristinuskon leviäminen, erilaisten yhteisöjen muodostuminen 
 organisoidun yhteiskunnan ja uskonnon kommunikointi (yksi-

lö/yhteisö/yhteiskuntamoraali/suhtautuminen esivaltaan), 
 yksilön kokemus uskonnosta 
 Opiskelija ymmärtää, että kirkkojen opeilla ja käytännöillä on historialli-

set taustansa ja kehitysvaiheensa. Hänen suhteellisuudentajunsa kehittyy 
ja hän kykenee hahmottamaan kirkkohistorian aikakausia. 

 Kurssin oheismateriaalina käytetään kahta yleisteosta, luennot eivät toista 
kirjoista löydettävää tietoa vaan syventävät käsiteltävää ainesta. 

 

Perusopintoihin liittyviin saavutettaviin taitoihin kirjattiin seuraavaa: 

 

Opiskelija 

 ymmärtää kontekstin merkityksen kirkkohistoriassa sekä kronologisia 
syy- ja seuraussuhteita 

 harjoittelee kysymysten tekemistä kirkkohistoriallisille dokumenteille 
(”historiallisen ajattelun” kehitys), teeman rajaamista, selkeän tieteellisen 
tekstin tuottamista prosessikirjoittamisena (esseekirjoituksia). 

 selkeän ja johdonmukaisen tekstin tuottaminen 
 ryhmätyötaidot 
 yliopisto-opiskelun taitojen kehittyminen 
 opiskelija oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta 

 

Työ tehtiin Bologna-prosessin sysääminä ja olen vilpittömästi sitä mieltä, että 
perusopintojen tilanne ennen ja jälkeen ydinainesanalyysin muuttui teoriassa 
huomattavasti. Oikeastaan ensimmäisen kerran kurssin tavoitteet ja opetettava 
sisältö rakennettiin oppimislähtöisyys johtotähtenä. Opettajalle annettiin en-
simmäisen kerran kunnolla mietityt tavoitteet ja työkalut, joiden avulla rakentaa 
kurssinsa. Akateeminen vapaus (kuten se esim. tulee esille Karjalainen 2003) 
opettajalla toteutuu vapautena valita tapaukset, joita pitää parhaana käsitellä 
luennoilla, tiedolliset tavoitteet keskittyvät historiallisen tiedon rakentamisen 
oppimiseen, lisäksi kronologia käsittelyssä tukee laajan historiallisen kaaren 
ymmärtämistä. 

Kurssin toteuttamisen tavoitteena on tukea opiskelijoita opiskelustrategioi-
hin, joiden päämääränä on syväsuuntautunut oppiminen, ymmärtäminen ja tie-
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don rakentaminen. Peruskurssin ollessa kyseessä yksi päätavoite on myös herät-
tää ajatus kirkkohistoriasta kiinnostavana, tälle ajalle tarpeellisena ja kaikkea 
muuta kuin kuivana aineena. Tämän onnistumiseksi on karsittava ääretöntä si-
sältöainesta ja silpputietoa, valittava muutamat tapaukset lähteineen ja syvennyt-
tävä niihin. Näin tehden opettaja ja opiskelijat rakentavat yhdessä historian 
kertomusta. Ulkoapänttäämisen sijaan opiskelija pyrkii ymmärtämään historialli-
sen tapauksen rakentumisen lähteistä kontekstiin asti. Muistaminen tulee kau-
pan päälliseksi ymmärtämisen avulla, tapausten erilaiset vaikuttavat tekijät, 
sattumat ja erikoisuudet laajaan kontekstiin liitettynä painuvat säilömuistiin. 
Tässä käytetään hyväksi prosesseja sekä tukirakenteena sitä, miten asiat liittyvät 
toisiin asioihin. Lisäksi oppimista voi edistää myös tunteiden herääminen, esi-
merkiksi empatian tai suuttumuksen tunteminen historian tilanteeseen liittyen. 
Parhaassa tapauksessa suunnitelman mukainen opetustilanteen järjestäminen 
johtaa siihen, että opiskelijalla herää kiinnostus harkita kirkkohistoriaa pääai-
neeksi. 

Peruskurssin laatiminen massaluentoina siten, että se tukisi mahdollisimman 
hyvin oppimislähtöistä tavoitetta vaatii opettajalta runsaasti luentojen ulkopuo-
lista työtä. Luentojen alussa voi teettää opiskelijoilla kirjoituksen, jossa he esi-
merkiksi kuvaavat kirkkohistorian tärkeimmät käännekohdat 2000 vuoden ajalta 
ja mainitsevat mistä aiheesta olisivat erityisen kiinnostuneita oppimaan lisää. 
Kurssiin kuuluu myös lyhyiden esseetekstien laadinta. Näiden tehtävien tarkoi-
tuksena on kartoittaa opiskelijoiden tiedollinen taso sekä harjaannuttaa heitä 
prosessikirjoittamiseen. Tekstien kirjoituttaminen lisää opettajan työtaakkaa, 
mutta kiistatta se parantaa oppimista ja motivoi opiskelijoita (ja opettajaa myös).  

Massaluento-opetuksessa yksittäisten oppijoiden tunteminen on vaikeaa, 
muttei aivan toivotonta. Luonnollisesti opettaja ei voi oppia tuntemaan kaikkia 
henkilökohtaisesti saatikka tietämään opiskelijoiden nimiä. Mutta jotakin voi 
kuitenkin tehdä. Edellä mainittiin kirjoitustehtävät, joissa opiskelija voi ehdottaa 
käsiteltäväksi itseään kiinnostavia aihepiirejä. Opettaja pyrkii ehdotukset kurssin 
rakentamisessa huomioon. Vaikkei vaikutus kurssin sisältöön ole aina suuri, täl-
laisen tiedon kerääminen ja siitä keskustelu opiskelijoiden kanssa tekee kurssista 
heille henkilökohtaisemman. Opiskelija kuulee, että opettaja on lukenut kaikkien 
pohdinnat, tehnyt niistä yhteenvedon ja tekee niiden perusteella valintoja sisäl-
löistä. Toisin sanoen opiskelija kokee, että sillä mitä hän ajattelee on vaikutusta. 
Opiskelijat saavat yhteenvedon avulla myös tietoa toisistaan ja oppimiskonteks-
tista. Samalla opettajan tekemät ratkaisut tulevat helpommin ymmärrettäviksi. 
Esimerkiksi jos mukana on kymmeniä, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa us-
konnon kursseja, on järkevää lähteä rakentamaan historiaa perusasiat kerraten. 
Toisaalta voi kertoa, että suurimmalla osalla lukion kurssit uskonnosta ja kirkko-
historiasta ovat poikkeuksellisen hyvin hallussa ja tämän vuoksi voi rohkaista 
tietämättömämpiä täyttämään tiedollisia aukkojaan itsenäisesti. Isossa ryhmässä 
on tehtävä jonkin verran kompromisseja, mutta ne on tärkeää perustella julkises-
ti. 
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Kurssien palaute on ollut vaihtelevaa opettajasta riippuen. Oppimislähtöisyys 
ei aina toteudu suunnitelmien mukaisesti ja minusta näyttää siltä, että mitä use-
ammin opettaja on ”sortunut” sisällön ja silpputiedon, niin sanottujen faktojen 
ylitarjontaan, palaute on järjestään negatiivista. Opiskelijoiden palaute perus-
kurssista voi olla: ”tylsää”, ”faktojen ja vuosilukujen pänttäystä”. Tähän vaikuttaa 
luonnollisesti eri opettajien valmiudet uudistaa jo aiemmin valmistettua opetus-
taan. Jos on tehnyt valmiit kalvot opetuksesta, voi olla, että kynnys muuttaa niitä 
on korkea. Tällöin käsitys kristinuskon historian oppimisesta perustuu ajatuk-
seen ”faktojen jakamisesta” tai kuten yksi kollega totesi: ”luennointi on nopein 
mahdollinen tapa välittää jäsenneltyä tietoa”. 

Oma opetusfilosofiani peruskurssin suhteen nojaa kahteen seikkaan: ensin-
näkin ajatukseen, että yliopisto-opetuksen ja -oppimisen pitää olla korkeatasoista 
(yliopisto-opetus on korkeimman tason opetusta) ja toiseksi on sietämättömän 
tuntuista ajatella, että opettajana hukkaan opiskelijoiden aikaa. Näin ollen peda-
gogiset ratkaisuni nousevat halusta pystyä tarjoamaan korkeatasoinen oppi-
misympäristö, jossa luodaan jotain uutta eikä hukata kenenkään aikaa, 
opettajankaan. 

Pedagoginen sisältötieto on näiden tavoitteiden toteuttamisessa iso apu. Se 
edistää opiskelijan kohtaamista ja ymmärtämistä empaattisesti, sen avulla minul-
la opettajana on taju kokonaistutkinnosta, samoin taju siitä mitä muita kursseja 
on meneillään. Tällöin pystyn myös tukemaan opiskelijoita sen hahmottamisessa 
missä he menevät tutkinnossa vertikaali- ja lateraaliakseleilla. Viimeksi mainitus-
sa henkilökohtaiset opintosuunnitelmat ovat tärkeässä roolissa. (Schulman 1986; 
Schulman 2002; Berry & Loughran & van Driel 2008; Kansanen 2009). 

 
Opetettavan aineksen valinta 

 
Peruslähtökohtana valinnoille on, että pitäisi olla tarjolla jotain uutta, syväl-

listä sekä lukio-opetuksesta poikkeavaa materiaalia. Pitäisi myös pystyä välttä-
mään ”kuivista kuivin” -syytökset. Yliopistopedagogiikassa on korostettu laatua ja 
oppimisen syvyyttä käsitellyn tietomäärän sijaan (Karjalainen 2003, Nevgi & 
Lindblom-Ylänne 2009). Aiheesta voidaan olla kuitenkin toistakin mieltä. Britti-
läinen historioitsija Seán Lang peräänkuulutti juuri päinvastaista. Hän argumen-
toi, että Britanniassa valtakunnallisissa koulujen yläluokkien testeissä 
edellytetään vain hyvin kapean tietomäärän hallitsemista sen sijaan että vaadit-
taisiin laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä. Hänen mukaansa ”content over-
loadia” pelätään aivan turhaan, ihmisen aivot pystyvät käsittelemään paljon 
enemmän asioita kuin testaajat tajuavat. Hän myös valitti, että kouluissa tähdä-
tään analyyttisten taitojen kehittämiseen tiedon hankkimisen sijaan. Todellisuu-
dessa tätäkään ei hänen mukaansa saavuteta; oppilaat eivät opi analysoimaan 
historiallisia lähteitä ja arvioimaan tiedon luotettavuutta, vaan he tarkastelevat 
vain pikkufragmentteja, lauseita sieltä ja täältä. Lang arvioi, että edistystä histori-
assa mitataan vain taitoina, ei tietona. Langin mukaan ainoa oikea tapa mitata 
edistymistä olisi historiallisen tiedon kasvun mittaaminen. Hänen mukaansa syy 
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heikkoon lopputulokseen on opettajien pelko tiedollisen sisällön ylilataamisesta.47 
(Lang 2010.)  

Lang sai minut mietteliääksi. Vaikka hän kirjoittikin kouluopetuksesta, tun-
sin piston omassatunnossani: olenko vaatinut liian vähän tietosisältöjen hallintaa 
peruskurssilla korostamalla historiallisten prosessien rakentumisten ymmärtä-
mistä? Olenko antautunut yhäti laajenevan historiallisen tiedon edessä liian hel-
posti ja keskittynyt välineisiin, joiden avulla tietomerellä voi navigoida? On 
virkistävää joutua koettelemaan omien käsitysten oikeutusta. Tohtori Lang on 
opettaja ja vanhempi lehtori Anglia Ruskin yliopistossa, joten hänen olettaisi tie-
tävän mistä kirjoittaa. Hän ei kuitenkaan pohdi kirjoituksessaan lainkaan miten 
parempaan oppimiseen päästään, toteaa ainoastaan etteivät oppilaat opi kunnolla. 
Selvää on, että valintoja on tehtävä, vaikkei pelkäisikään tiedollista ylikuormitus-
ta. Pohdin seuraavaksi millaisiin valintoihin olen itse päätynyt peruskurssien 
kohdalla. 

Kuten aiemmin totesin, kun opiskelija tutustuu lähteisiin ja oppii liittämään 
ne laajempaan yhteyteen sekä näiden perusteella rakentaa historiallisen tapah-
tumisen, hän oppii myös tiedollisesti laaja-alaisemmin kuin muilla menetelmillä. 
Itse rakennettu ja oivallettu tietäminen myös motivoi opiskelijaa oppimaan lisää. 
Parhaissa tapauksissa hänessä herää jatkuva uteliaisuus historiallista tietoa koh-
taan. Toisin sanoen yksi tapa oppia kristinuskon historiaa on perehtyä valittuun 
teemaan liittyviin lähdeteksteihin ja -materiaaleihin ja rakentaa niiden pohjalta 
historian tarinaa.  

Olen opetuksessani valinnut sisällöt, lähteet ja tapaukset sekä traditionaali-
sesta ”master narrativesta” (hallinto- ja suurmieshistoriaan painottuva historian 
voittajien näkökulma) että sosiaalihistoriallisesta (periaate: naiset, lapset, köyhät 
ja orjat kuuluvat historiaan) aineistosta. Taustalla on vaikuttanut myös ajatus 
siitä, millä tapauksilla olisi heijastusta oman aikamme kysymyksiin.  

Tällöin mukaan on valikoitunut useita teemoja, joita voisi nimittää paitsi eet-
tisiksi, niin myös poliittisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi naisten ja vähemmistöjen 
asemaan liittyvät aihepiirit. Kaikki yliopisto-opettajat eivät hyväksy opetuksen ja 
oppimisen liittämistä politiikkaan, olkoonkin että koko yliopistojärjestelmä on 
rahoituksesta lähtien naimisissa valtaapitävien kanssa. Steven Fish julkaisi 2008 
kirjan nimeltä Save the World on Your Own Time. Kirjan perusideana on palaut-
taa yliopisto totuutta etsiväksi kaikenlaisesta politisoinnista vapaaksi yksiköksi. 
Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden analyyttisia taitoja eikä mitään muuta. Se 
mitä opetetaan, perustuu oppiaineyhteisöjen sopimiin ratkaisuihin siitä, mitä he 

                                                        
47 Lang on ollut mukana perustamassa Better History Forumia. Heidän ohjelmansa 

löytyy osoitteesta 
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/faculties/alss/deps/hss/better_history_forum
/documents.html. 

http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/faculties/alss/deps/hss/better_history_forum
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pitävät merkittävänä.48 Joan W. Scott arvioi Fishin kirjan argumenttia etabloitu-
neen toiseus-tutkijan näkökulmasta (esim. naiset, työväestö, afrikkalais-
amerikkalaiset jne.). Scott huomauttaa, että yliopistoyhteisön vakiintunut sovittu 
ortodoksia tietosisällöistä, jota Fish pitää lähtökohtanaan, on perinteisesti ollut 
erittäin jäykkä ottamaan huomioon uusimpien alueiden tutkimuksen ja muuttu-
maan. Esimerkiksi sukupuolen tutkimuksen asema legitiiminä alana on toteutu-
nut yliopistossa hitaasti. Taustalla on ollut vuosikymmenien sitkeä politiikka 
asian edistämiseksi. Vastaava ilmiö on ollut naisten kohdalla tutkijoina. Naista ei 
ole pidetty historian saatossa varteenotettavan tutkijana, vasta vähitellen tutkijan 
sukupuolen merkitys alkaa hälvetä tutkimuksen arvoa arvioitaessa (Scott 2010). 
Toisin kuin Fish, olen enemmänkin Scottin linjoilla siinä, että yliopisto-
opetuksen pitää aktiivisesti ottaa huomioon uusimmat tieteenalat. Pyrin kurssien 
aihevalinnoissa integroimaan toiseudet mahdollisimman hyvin kurssimateriaa-
leihin. Yliopistossa etsitään perimmiltään totuutta ja sen mukana tulee poliitti-
seksikin nähty tehtävä: tavoitteena on muuttaa maailma paremmaksi paikaksi 
elää.  

On olemassa useita oikeita vaihtoehtoja valita opetussisällöt. Näitä ”oikeita” 
sisältövaihtoehtoja, sitä mitä pidetään tärkeänä opettaa, määrittää paradigma, 
joka Jonathan Gormanin mukaan perustuu ”uskomuksen verkkoon” (web of be-
lief), joka on jatkuvasti uudelleenarvioinnin prosessissa (Gorman 2007). Tämä on 
hyvin linjassa siinä yliopiston strategian korostuksessa, jonka mukaan oppiminen 
ja opettaminen perustuvat uusimpaan tutkimustietoon. Silti on tärkeää muistaa 
Gormanin tavoin, että tällaiset ”oikeaoppisuudet” perustuvat viime kädessä yhtei-
siin sopimuksiin ja niiden taustalla oleviin arvoihin ja uskomuksiin.  

Pidän suuressa arvossa opettajan akateemista vapautta valita oppimateriaalit 
ja sisällöt nimenomaan oman osaamisen alueelta silloin kun se on mielekästä. 
Kirkkohistorian peruskurssin ydinainesanalyysi antaa tähän hyvän mahdollisuu-
den. Siinä ei lyödä lukkoon yksittäisiä sisältöjä, vaan laajempia periaatteita. Täl-
löin opettajana pystyy luomaan oppimistilanteita joissa substanssiosaaminen ja 
pedagoginen sisältötieto tulevat parhaiten hyödynnettyä ja opettajuus on an-
toisinta. 

 
Arvioinnista  

 
Arvioinnin kohteena peruskurssilla ovat esseekirjoitukset, lopputentti (jossa 

on mallintava koetyyppi) ja mahdollisesti ryhmäreferaatit oheiskirjallisuudesta. 
Peruskurssin arviointikäytännöt tähtäävät siihen, että opiskelija suuntautuu sy-
väoppimiseen pintaoppimisen sijaan. Lisäksi tavoitteena on saada jo fuksista läh-
tien opiskelija arvioimaan itse itseään, niin että kykenee siihen myös 
valmistuttuaan ja siirryttyään työelämään (Boud & Fachikov 2006, 403). Se näh-
dään jatkuvan kehittymisen kannalta tärkeänä asiana. Mukana arvioinnissa on 

                                                        
48 Tässä kohtaa Fish tuntuu jakavan Kansasen (2009) tavoin luottamuksen tieteelli-

sen yhteisön kykyyn määritellä se ainoa oikea ydin tai totuus. 
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myös mahdollisuuksien mukaan keskustelua kollegoitten kanssa osasuorituksista 
tai ainakin yleisistä arviointiperiaatteista (ks. myös Brown 2001). Orrin esiin nos-
tama ja kritisoima positivistinen, täydelliseen kontrolliin ohjaava arviointi ei täs-
sä kurssissa pääse paljoakaan vaikuttamaan (Orr 2007, 645–646). Kurssiin 
kuuluvien 2–3 esseekirjoituksen arvioinnissa pystyy moodle-kaudella harrasta-
maan jopa ipsatiivista arviointia. Ipsatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan yksittäi-
sen opiskelijan edistymistä, jos verrataan hänen aiempaan suoritukseensa. 
Opettaja/t näkevät kaikki opiskelijan laatimat esseet ja niistä näkyy myös oppi-
minen varsin konkreettisesti. Kurssin suorittaminen jakautuu niin useaan osaan, 
että opiskelijoiden essentialisointi ”lahjakkuusideologian” syntiin langeten  ei ole 
iso vaara (Orr 2007 viitaten Bourdieun lanseeraamaan käsitteeseen). Jos suori-
tuksena olisi vain yksi essee tai tentti, tämä voisi olla todennäköisempää. Nyt 
opettaja sen sijaan näkee opiskelijan oppimisen pitkin kurssin etenemistä. 

 
Lopuksi 

 
Olen jo aiemmin sivunnut sisältöjen valinnassa omia painotuksiani kurssien 

sisältöjen valinnoissa. Ne poikkeavat joidenkin toisten opettajien painotuksista, 
jotka ovat perinteisempiä hallintohistoriaa korostavia. Painotan vahvasti sosiaa-
lihistoriaa ja aiemmin unohdettujen toimijoiden osuutta omassa opetuksessani. 
Kirkkohistorian osastolla on annettu yksittäisille opettajille suuri vapaus rakentaa 
kursseja itsensä näköisiksi. Osittain kyse on akateemisen vapauden varjopuolesta, 
kukaan ei ehdi perehdyttää uutta opettajaa hommiinsa, vaan hän pyrkii selviä-
mään miten parhaiten taitaa (ks. myös Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009, 140, 
opettamisen realistisista reunaehdoista). Suurin ero aiempiin opettajasukupolviin 
verrattuna lienee, että teen entistä rohkeammin valintoja opetuksen sisällöissä ja 
uskallan jättää silpputietoa pois. Less is more on ohjenuora, jota opiskelijat saa-
vat kuulla usein. Yliopistopedagogiset opinnot ovat antaneet rohkeutta näiden 
valintojen tekemiseen. Minulla on ollut ilo osallistua näihin opintoihin viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. Samalla olen saanut nauttia useaan otteeseen dosentti 
Anne Nevgin ohjauksesta. Yksi tärkeimpiä Annelta oppimiani asioita on jatkuva 
pohdinta siitä, mikä on roolini opettajana ja miten se eroaa persoonastani. 

Jokaisen opettajan on opittava navigoimaan lisääntyvän tutkimustiedon me-
ressä. Pedagogiikka ja pedagoginen sisältötieto ovat välttämätön apu pinnalla 
pysymiseksi; niiden avulla pääsee välillä myös purkamaan ja lastaamaan paatin 
uudelleen. 
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Yhteiskuntatieteellisen opetus muutoksen edessä – 
Sulautuvan opetuksen didaktiikkaa 

Joutsenvirta Taina  
 
 

Johdanto 
 
Yhteiskunta on muuttunut viimeisien vuosikymmenien aikana merkittävästi 

tietoverkkojen ja tietokoneiden myötä. Yhteiskunta on teknologistunut ja tekstu-
alisoitunut. Monessa kodissa on uusia viestintäteknologioita mm. kännykät, (lan-
gattomassa) laajakaistaverkossa olevat tietokoneet ja padit. Ihmisten välinen 
viestintä viimeisen kymmenen vuoden aikana tekstualisoitunut tekstiviestien, 
sähköpostin, blogien, chatin, facebookin ym. välineiden kautta. 

Yliopisto on tämän yhteiskunnallisen muutoksen myötä myös teknologisoi-
tunut ja tekstualistoinut. Internet ja tietoverkot ovat muuttaneet arkisia käytäntö-
jä esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Yhä 
enenemässä määrin opetus, tiedon tuotanto- ja haku sekä opettajan ja opiskelijan 
välinen vuorovaikutus toteutetaan teknologian avulla ja sen välittämänä. Käytän-
töjen muutos on tapahtunut erittäin lyhyessä ajassa, parissakymmenessä vuodes-
sa. Valtiotieteellisen tiedekunnan arjessa esimerkiksi opettajan ja opiskelijan 
välinen vuorovaikutus tapahtuu usein tieverkossa teknologian välittämänä; opet-
taja voi istua fyysisesti omassa työhuoneessaan tai kotonaan ja opiskelija voi istua 
oppimiskeskus Aleksandrassa ympärillään sata muuta opiskelijaa. Nykyajan yli-
opisto-opiskelija voi osallistua massakurssille kuuntelemalla kotonaan verkon 
kautta professorin pitämän luennon, jonka jälkeen hän keskustelee verkossa 
muiden ryhmäänsä kuuluvien opiskelijoiden kanssa luennon pääkohdista. Kurs-
sin ohjaajana toimii verkkotutor. Nämä esimerkit eivät ole yksittäistapauksia, 
vaan nykyaikaisen yliopisto-opetuksen arkea. 

Tässä kirjoituksessa tarkastelen valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineiden 
opetukseen soveltuvia tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön malleja didaktises-
ta näkökulmasta. Toimin tiedekunnassa verkko-opetuksen tukihenkilönä ja teh-
tävänäni on opastaa opettajia tieto- ja viestintätekniikkaa mielekkäästi 
soveltavien kurssien toteuttamisessa. Aluksi pohdin tieteenalan ja opetuksen 
suhdetta, sen jälkeen perehdyn sulautuvan opetuksen didaktiikkaa ja lopuksi esit-
telen kolme sulautuvan opetuksen yleistä mallia, joita voidaan soveltaa valtiotie-
teellisen tiedekunnan oppiaineiden opetuksessa. 
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Tieteenalan suhde opetukseen 
 
Valtiotieteellisen tiedekunnan oppiaineiden tieteenala on yhteiskuntatiede. 

Tiedekulttuurin tutkimuksessa tutkitaan tieteenaloja ja oppiaineita ennen kaik-
kea sosiaalis-kultuurisina kokonaisuuksina eli tarkastellaan tieteenalan käytäntö-
jä, arvoja, uskomuksia, traditioita jne. (Ylijoki 1998, 29).  Tiedekulttuurin 
tutkimuksen katsotaan alkaneen C.P. Snown vuonna 1957 pitämästä luennosta 
“The Two Cultures”, jossa hän jakoi akateemisen maailman kahteen kulttuuriin: 
luonnontieteilijöihin ja humanisteihin (esim. Becher 1989, xi).  Erottelu perusti 
tieteenalojen erilaiseen epistemologiaan. Myöhemmin hän lievensi vastak-
kainasettelua ja asetti humanistien ja luonnontieteilijöiden väliin sosiaalihisto-
rioitsijat. (Ylijoki 1998, 3 1-34). Kauempaa katsoen yliopistomaailma näyttää 
melko yhteneväiseltä, lähempää tarkasteltuna erottuvat tieteenalakohtaiset kult-
tuurit ja jopa yksi tutkimussuuntauskin voi jakautua useaksi leiriksi (Ylijoki 1998, 
34).  

Tieteenalojen ja opetuksen suhde tulee esiin oppiaineissa. Tieteenalojen yh-
teistä sosiaalista muotoa määrittävät niiden normatiivinen ilmasto, arvot, vuoro-
vaikutusmuodot, opetusohjelman rakenne ja pedagogiset koodit, joten 
tieteenalojen erot näkyvät tieteenalan opetuksessa (Ylijoki 1998, 66). Seuraavaksi 
perehdynkin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kolmeentoista 
oppiaineeseen. 

 

Valtiotieteellinen tiedekunnan oppiaineet ja opetus 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskelee vajaa viisi 

tuhatta opiskelijaa, joista kolme ja puoli tuhatta on alemman tai ylemmän asteen 
opiskelijoita ja vajaa tuhat on jatko-opiskelijoita. Tiedekunnassa opetetaan tällä 
hetkellä kahdella laitoksella yhteensä kolmeatoista oppiainetta, jotka ovat: 

 kansantaloustiede 
 kehitysmaatutkimus 
 käytännöllinen filosofia 
 poliittinen historia  
 sosiaali- ja kulttuuriantropologia  
 sosiaalipolitiikka  
 sosiaalipsykologia 
 sosiaalityö  
 sosiologia 
 talous- ja sosiaalihistoria  
 tilastotiede  
 viestintä 
 yleinen valtio-oppi 

Yliopisto-opetuksen perusmuodot ovat luennot, harjoitukset ja seminaarit, 
laboratorioharjoitukset, kenttätutkimukset ja praktikumit (Neumann 2001). Val-
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tiotieteellisen tiedekunnan oppiaineissa opetusmenetelminä ovat olleet luennot, 
harjoitukset ja seminaarit. Luento-opetus painottuu kandidaattiopintoihin. Mais-
teriopinnoissa seminaarien määrä kasvaa jonkin verran. Oppiaineiden opetuksen 
osaksi kuuluu myös erilaisia harjoituksia (laskuharjoitukset, analyysikurssit, 
pienryhmäharjoitukset).  

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opintoja saa ja joutuu suorittamaan paljon 
myös kirjatenteillä, joita opiskelijat voivat suorittaa kuukausittaisissa tiedekunta-
tenteissä. Kirjatenttien määrä vaihtelee oppiaineittain, mutta se on silti erittäin 
yleinen opintojen suoritusmuoto. Oppimisen arviointi tapahtuu pääosin kirjalli-
sen lopputuotoksen eli tenttivastauksen tai seminaaripaperin perustella. Arvioin-
nissa ei oteta huomioon opiskelijan aktiivisuutta tunnilla, tunnilla käyntien 
määrää tai ryhmässä toimimista. 

Tiedekunnassa on panostettu tiedekunnan taholta tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöön. Virtuaaliyliopistostrategian 2003-2006 toimeenpanosuunnitel-
man toimeenpanossa tiedekunta painottaa seuraavia asioita: 

Virtuaaliyliopistostrategian toimeenpanossa tiedekunta painottuu vision to-
teutuksessa monimuotoiseen verkko-opetukseen lähiopetuksen tukena oppimi-
sen ja opetuksen laadun parantamiseksi. Opetusteknologian käytöllä pyritään 
tuomaan uusia vaihtoehtoja, monipuolistamaan opetusta sekä yksinkertaista-
maan ja keventämään opetuksen hallintoa ja rutiineja. Samalla pyritään lisää-
mään opiskelijoiden mahdollisuuksia itse valita opetustarjonnasta 
oppimistavoitteisiinsa sopivia kokonaisuuksia. 

Kuten jo toimeenpanosuunnitelmassa todettiin, tiedekunnassa painotetaan 
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lähiopetuksen tukena. Termi, jota siinä käytet-
tiin oli monimuotoinen verkko-opetus lähiopetuksen tukena. Nykyisin käytämme 
tästä sanahirviöstä nimitystä sulautuva opetus (blended learning). Verkon käyttö 
ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan sitä käytetään ainoastaan, jos sillä on jokin 
oppimista edistävä ominaisuus. Toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan sulau-
tuvan opetuksen lisäksi myös opetusmenetelmien muutosta sosiaalisempaan, 
vuorovaikutteisempaan ja opiskelijalähtöisempään suuntaan siten, että opetuk-
sessa hyödynnetään verkon vuorovaikutteisia ja opiskelijalähtöisiä oppimismuo-
toja ja yhteisöllisiä verkkokeskusteluja. 

Tiedekunnassa on kehitetty sulautuvan opetuksen mukaisia kurssimalleja, 
joista esitän esimerkkejä seuraavissa luvuissa. Aluksi kuitenkin pohdin, millaista 
on sulautuvan opetuksen didaktiikka. 

 
Katsaus sulautuvan opetuksen didaktiikkaan 

 
Garrison ja Kanuka (2004) katsovat, että tieto- ja viestintätekniikan aiheut-

tama yhteiskunnallinen muutos aiheuttaa muutoksia myös yliopisto-opetuksessa, 
kun opiskelijat ovat yhdistettynä verkon kautta oppimisyhteisöönsä. Tekstuaali-
sen, asynkronisen verkko-opiskelun ja kasvokkaisen lähiopetuksen opetuksen 
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yhdistäminen perinteiseen yliopisto-opetukseen muuntaa tulevaisuuden opetus-
käytäntöjä (Garrison & Kanuka 2004, 96). Tarkastelen tässä lähemmin minkälai-
sesta muutoksesta on kyse. 

Tieto- ja viestintätekniikan integroitumisesta osaksi opetuksen arkea käyte-
tään kansainvälisessä kirjallisuudessa käsitettä blended learning (Bonk & al. 
2002; Osguthorpe & Graham 2003). Jarmo Levonen, Taina Joutsenvirta ja Rai-
mo Parikka käänsivät vuonna 2005 blended learning -käsitteen sulautuvaksi ope-
tukseksi verkko-opetuksen verkkolehti Piirtoheittimessä (Levonen & ym. 2005). 
Sulautuva opetus kuvaa opetuksen ympäristöjen integroitumista ja ‘sulautumista’ 
uudeksi kokonaisuudeksi. He jakoivat Piirtoheittimessä sulautuvan opetuksen 
kolmeen osa-alueeseen: 

Eri vuorovaikutusmuotojen integroitumisen opetukseen: Sulautuva 
opetus voidaan yksinkertaisimmillaan määrittää lähiopetuksen ja tie-
toverkkojen välityksellä toteutetun opetuksen integrointina. “Blended 
learning systems combine face-to-face instruction with computer-
mediated instruction” (Graham, 2006). 

Opetusmenetelmien integroituminen: Laajempi menetelmä kuvaa 
sulautuvaa opetusta eri aktiviteettien (lähijaksot, online e-oppiminen, 
itseopiskelu) näkökulmasta, joissa yhdistyy opettajajohtoisia, itseor-
ganisoituja ja verkkoperustaisia vuorovaikutustilanteita. Näiden lisäksi 
opetuksessa voi sulautua korkeakoulussa toteutuva opetus ja opiskelu, 
työssäharjoittelu sekä vanhemman kollegan mentorointi. Sulautuvaa 
opetusta voidaan kuvata myös erillisten opetuksen menetelmien yhdis-
tämisenä, jossa integroituu esim. formaaliset ja ei-formaaliset opetus-
muodot (esim. opettaja tai vertaisohjaus), yliopistossa ja työpaikalla 
toteutuva oppiminen (Bonk & Kim, 2006). 

Organisaation opetuskäytäntöjen kehittäminen: Sulautuva opetus 
voidaan nähdä organisaation kehittämisen näkökulmasta, jonka mu-
kaan tieto-  ja viestintätekniikan integroiminen osaksi normaalia ope-
tustoimintaa luo pohjaa organisaatio opetuskäytäntöjen ja 
vuorovaikutusmallien kehittämiselle (Driscoll, 2002). Sulautuva opetus 
kuvaa organisaation opetus- ja oppimiskulttuurin muotoja. 

Sulautuva opetuksessa opettaja rakentaa moninaisista elementistä koostuvan 
oppimisympäristön, johon on integroitu sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja 
että tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä 
soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa. (Levonen ym. 2005). Sulautuva 
opetus on vuorovaikutusmuotojen integroitua siten, että opiskelijat eivät ole vain 
yhden vuorovaikutusmuodon varassa (kasvokkainen- tai verkkovuorovaikutus). 
Näiden kahden vuorovaikutusmuodon mielekäs yhdistäminen on sulautuvan 
opetuksen kulmakiviä. Kummallakin vuorovaikutusmuodolla on omat hvyät puo-
lensa. Kasvokkainen vuorovaikutus antaa mahdollisuuden sosiaalisuuteen ja yh-
teiseen ideointiin, verkkovuorovaikutuksessa on aikaa ajatella ja pohtia asioita 
syvällisemmin (Joutsenvirta & Vehkalahti 2006). Kasvokkaisessa vuorovaikutuk-
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sessa voidaan siten hyödyntää vuorovaikutuksen samanaikaisuutta, jolloin avulla 
voidaan viestiä nopeanimin ja siten edistää ymmärrystä monimutkaisista asioista. 
Verkossa opiskelijoilla on taas aikaa ajatella ja pohtia sekä tuottaa ja jakaa asioita 
tekstuaalisesti. Verkko toimii toimintaympäristönä, jossa opiskelijat tuottavat ja 
julkaisevat materiaalia, tekevät erilaisia tehtäviä, opponoivat muiden opiskelijoi-
den tuotoksia, tekevät ryhmätöitä tai keskustelevat muiden opiskelijoiden kanssa 
verkossa (Joutsenvirta & Vehkalahti 2005).  

Sulautuvassa opetuksen määritelmässä ei sinänsä oteta kantaa opetuksen di-
daktisiin lähestymistapoihin. Monet behavioristiset opetuksen mallit, joissa opet-
taja on aktiivinen ja opiskelija passiivinen voidaan suoraan toteuttaa sulautuvan 
opetuksen mukaisesti, etenkin jos opettaja käyttää verkkoa pelkästään luentoma-
teriaalin jakokanavana tai opiskelijoiden harjoitustöiden palautuskanavana. On-
kin huomioitava, että sulautuva opetus ei ole pedagoginen muutos, vaan 
enemmänkin opetus- ja vuorovaikutuskulttuurinen muutos. (Levonen & ym. 
2005).  

 
Esimerkkejä sulautuvasta opetuksesta 

 
Graham (2006) on jaotellut sulautuvan opetuksen kolmeen kategoriaan: 

mahdollistavaan sulautukseen (enabling blend), tehostavaan sulautukseen (en-
chancing blend) sekä muuntavaan sulautukseen (transforming blend). Näitä ka-
tegorioita olemme soveltaneet valtiotieteellisen tiedekunnan sulautuvan 
opetuksen malleissa, joita kuvaan seuraavaksi. 

 

Mahdollistava sulautus 
Sulautuksen tavoitteena on opetuksen mahdollistaminen siten, että verkko-

ympäristön avulla voidaan saavuttaa uusia opiskelijoita ja/tai ylläpitää yhteyksiä 
opiskelijoiden kanssa. Pääasiassa valtiotieteellisessä tiedekunnassa tätä sulautu-
van opetuksen mallia on hyödynnetty erilaisissa seminaareissa.  

Tavalliseen seminaarin on yhdistetty yhteistyöympäristö (BSCW), joka toimii 
kurssin verkkoympäristönä, lähinnä kuitenkin opettajan ja opiskelijoiden tuot-
taman tiedon tallennuspaikkana. Kurssialueella voi olla uudenlaisia kurssivälinei-
tä, mm kurssikalenteri, jota voivat täyttää niin opiskelijat kuin opettajakin, 
kurssiin liittyvät materiaalit, linkit verkkomateriaaleihin sekä opiskelijoiden har-
joitus- ja seminaarityöt. 

Näin toteutettu sulautus mahdollistaa opiskelijoiden pääsyn tietoon koska 
tahansa. Vielä kymmenen vuotta sitten opiskelijat jakoivat seminaariesitelmänsä 
laitoksilla sijaitsevien kirjahyllyssä olevien kurssikansioiden avulla. Sovittuun 
aikaan seminaarin esittäjä toi oman esityksensä kurssikansioon, josta muut osal-
listujat kävivät sen etukäteen kopioimassa. Tämä systeemi toimi ihan hyvin, mut-
ta verkon kautta tämä seminaariesitelmien jakaminen on helpompaa ja 
nopeampaa. 
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Mahdollistava sulautus ei muuta opetusta mitenkään. Seminaari toimii sa-
malla tavalla kuin aikaisemminkin. Kukin seminaarilainen ei saa tietoonsa mi-
tään uutta tietoa, vaan kaikki ne dokumentit kuin aikaisemminkin jaettiin, 
jaetaan nyt verkon kautta. 

 

Tehostava sulautus 
Tehostava sulautus ei vielä radikaalisti muuta opetuksen ja oppimisen muo-

toa. Tässä sulautuksen tavoitteena on opetuksen tehostaminen, jolloin tietoverk-
kojen integroiminen osaksi opetusta pyrkii kehittämään opetuksen tasoa esim. 
vertaisvuorovaikutuksen ja/tai ryhmätyöskentelyn avulla. Tehostavassa sulautuk-
sessa käytetään verkkoympäristöä laajemmin kuin mahdollistavassa sulautukses-
sa. 

Helsingin yliopiston tilastotieteen aineopintojen Data-analyysi 11—kurssi on 
oiva esimerkki tehostavasta sulautuksesta. Vuonna 2003 kurssilla siirryttiin su-
lautuvan mallin käyttöön, kun kurssiin liitettiin oma, suljettu verkkoympäristö 
BSCW. Muuten kurssi säilyi samanlaisena kuin edellisen vuoden kurssi; aikatau-
lut, materiaalit, opiskelijat, tehtävät, esitykset ym. Työviikko koostui luennosta, 
harjoituksesta ja esityksestä. Luennoilla esiteltiin asioiden taustoja, heräteltiin 
keskustelua aiheista ja näytettiin tietokoneen ja datatykin avulla sovel-
lusesimerkkejä työskentelemällä aidosti eri ohjelmistoilla. Harjoituksissa tehtiin 
sen viikon harjoitustehtäviä. Valmiit harjoitustyöt opiskelijat tallensivat BSCW -
alueelle omiin kansioihinsa muiden nähtäväksi. Esitystilaisuuksissa opiskelijat 
vuorollaan näyttävät tietokoneen ja datatykin avulla mitä ovat saaneet irti harjoi-
tustehtävistä. 

Tällä kurssilla kaikki muut asiat tapahtuvat samoin kuin aikaisemminkin, 
mutta BSCW:n liittämisen jälkeen opettaja huomasi selkeän eron opiskelijoiden 
käytöksessä sekä suoritusten tasossa: opiskelijat keskustelivat vilkkaasti esitysti-
laisuuksissa sekä tuntuivat oppivan paremmin. Opiskelijapalautteen ja haastatte-
lujen perusteella päädyttiin siihen, että sulautuvan opetuksen malli tehosti 
opiskelijoiden harjoitusten suoritustasoa, sai heidät tietoisiksi muiden opiskeli-
joiden töiden tasosta, esitti moninaisia ratkaisumahdollisuuksia sekä kannusti 
opiskelijoita pohtimaan tehtävien ratkaisuja (Joutsenvirta & Vehkalahti 2005).  

 

Uudistava sulautus 
Uudistava sulautus tekee mahdolliseksi sellaisen pedagogisen muutoksen, jo-

ta ei ole voinut aikaisemmin tehdä ilman tieto- ja viestintäteknologioita. Uudista-
van sulautuksen esimerkiksi käy Sosiaalipsykologian johdantokurssin –
verkkokurssi (Joutsenvirta & Hankonen 2005). Kurssi on pidetty verkkokurssina 
syyslukukaudella 2004 ja 2005. Kurssi on sadan hengen massakurssi, joka alku-
tapaamista ja lopputenttiä lukuun ottamatta toteutettiin kokonaan verkossa. Lu-
ento-äänitteistä ja niihin liittyvistä kirjan luvuista muodostui kaksitoista 
viikoittaista sisältökokonaisuutta, joiden pohjalta opiskelijat keskustelivat pien-
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ryhmissä WebCT:n keskustelualueella. Kurssi suoritettiin kirjatentin ja verkko-
keskustelun yhdisteenä siten, että tentti pohjautui luentoihin ja oppikirjaan ja 
verkkokeskustelu oli pakollinen osa kurssin suoritusta, vaikkakaan sitä ei arvioitu.  

Opiskelijat jaettiin kahteentoista 6-12 hengen pienryhmään, jotka keskusteli-
vat viikoittain avautuvissa sisältökokonaisuuden mukaisissa keskustelufooru-
meissa. Kurssikeskustelun koordinointivastuu oli ryhmällä itsellään. Ryhmä 
valitsi joukostaan kullekin viikolle henkilön, jonka tehtävänä oli aloittaa sen vii-
kon keskusteluteema(t). Mikäli vastuuhenkilö tai kukaan muu ryhmäläisistä ei 
keksinyt keskustelun aihetta, löytyi kurssialueelta ehdotuksia keskustelun virittä-
jäksi. Aihepiiriin liittyvät keskusteluvinkit julkaistiin aina samalla viikolla kuin 
kyseinen nauhoitus on kuunteluvuorossa. 

Kurssilla toimi yksi ohjaaja. Verkko-ohjaus painottui opiskelijoiden toimin-
nan ohjaukseen. Hän ohjasi myös kurssin sisällöllistä keskustelua, vaikkakin vä-
hän sivummalta. Kurssin pääidea oli se, että hän ei ollut keskustelujen vetäjä, 
jututtaja tai kannustaja, vaan kukin ryhmä oli vastuussa ryhmänsä keskustelusta. 
Ohjaajan tehtävänä oli seurata keskustelun kulkua ja ottaa osaa keskusteluun, jos 
keskustelu oli suuntautumassa väärille urille tai kaipasi pientä innostusta. Näin 
toteutettua kurssia ei olisi voinut toteuttaa ilman tieto- ja viestintätekniikkaa, 
joten se soveltuu esimerkiksi uudistavasta sulautuksesta. 

 
Yhteenveto 

 
Yhteiskunnan muutoksen myötä yhteiskunnassa käytettävät välineet muut-

tuvat. Välineiden muutos mahdollistaa myös opetuksen muutoksen. Tieto- ja 
viestintätekniikka on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttanut Helsingin 
yliopiston opetusta. Luennot voidaan kuunnella kotona tai atk-luokassa ja sen 
jälkeen keskustella luentojen sisällöstä pienryhmän kanssa verkossa. Seminaari-
paperit ja niihin liittyvät materiaalit voi hakea verkko-osoitteesta, eikä laitoksen 
kirjahyllystä. Harjoituskursseilla voidaan jakaa kaikkien opiskelijoiden tehtävien 
ratkaisut jo etukäteen, ennen harjoitusten alkamista. Samalla opiskelijat voivat 
saada vinkkejä omien tehtäviensä ratkaisuihin. Näiden muutosten myötä “perin-
teinen” yhteiskuntatieteellinen luento- ja seminaariopetus kokee sellaisia muu-
toksia, joista ei ehkä ole enää paluuta vanhaan tyyliin. 
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Poliittinen historia  

Miklóssy Katalin 
 
 

Johdanto: Oppiaineen luonne 
 
Tässä artikkelissa käsittelen poliittisen historian oppiaineen sisältöä pääasi-

assa opetuksen näkökulmasta. Tärkein kysymys, jota aion pohtia, kuinka hyvin 
nykyiset opetuskäytännöt soveltuvat oppiaineen tavoitteisiin. Keskityn tässä pää-
asiassa Helsingin yliopistossa opetettavan oppiaineen analyysiin, josta minulla on 
omakohtaisia kokemuksia opettajana ja tutkijana, johon artikkelin loppuosassa 
tulen reflektoimaan.  

Oppiaineeni on poliittinen historia, joka voidaan määritellä tieteiden välisek-
si, tutkimusotteeltaan tieteenaloja yhdisteleväksi kokonaisuudeksi. Se sijoittuu 
yhteiskuntatieteiden kentälle ja sitä opetetaan Suomessa Helsingin yliopistossa 
Yhteiskuntahistorian laitoksella ja Turun yliopistossa Poliittisen historian laitok-
sella. Erityisesti Helsingin yliopistossa ilmentyvän organisatorisen järjestelyn 
myötä oppiaineen sisällössä korostuu sen ydin ominaispiirre, eli keskittyminen 
nyky-yhteiskunnassa läsnä olevaan historiallisuuden tutkimukseen 49  ja oman 
aikamme kannalta merkittäviin historiallisten prosessien havaitsemiseen (HY-
Polhis). Helsingin yliopiston Poliittisen historian professori Seppo Hentilä kui-
tenkin muistuttaa, ettei ole olemassa yksiselitteinen määritelmä oppiaineesta ja 
kuten hän osuvasti huomauttaa ”jo pelkkä yrityskin siihen suuntaan loukkaisi 
syvästi tieteen vapautta.” (Hentilä 2000, 9.) Oppituoli perustettiin Helsingin 
yliopiston uuteen Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1946, tavoitteena tarjo-
ta uusimman ajan historian opetusta muille valtiotieteille. Vaikka oppiaineen 
päätehtävä muuttuikin ajan saatossa, side muihin yhteiskuntatieteisiin jäi vah-
vaksi.   

Poliittisessa historiassa yhdistyvät näin historiantutkimuksen lähestymistapa 
ja kiinnostus yhteiskunnan kehitykseen, rakenteisiin ja erinäisiin ilmiöihin (HY-
Yhis). Tämä kaksoisfokus käytännössä tarkoittaa myös teoreettista ja metodolo-
gista avoimuutta muihin yhteiskuntatieteisiin, sekä ajallisesti suhteellisen lyhyen 
periodin kattamista keskittyen pääasiassa lähimenneisyyteen50. Verrattuna perin-
teiseen historiantutkimukseen, joka keskittyy ”historiallisen menneisyyden ja 
sitä tutkivan historiatieteen luonteen” ymmärtämiseen sekä historian metodien 
hallitsemiseen (HY-His), poliittisen historian pääkiinnostuksen kohde on nykyi-

                                                        
49 Sanatarkasti kiteytettynä: ”Poliittisessa historiassa kiinnitetäänkin erityistä huo-

miota siihen, että merkitysten antaminen menneisyyden tapahtumille on jatkuvasti 
elävä, tämän päivän näkökulmiin liittyvä prosessi, jossa itsessään on myös poliittisia 
ulottuvuuksia.” (HY-Polhis)  

50 Oppiaine tunnetaan muissa maissa nimellä contemporary history, Zeitgeschichte, 
samtidshistoria.    
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syydessä, jota yritetään käsittää aikaperspektiivin kautta (HY-Polhis). Helsingin 
yliopistossa ajalliseksi rajaksi on asetettu Ranskan vallankumousvuoden 1789, 
mikä on tietysti viitteellinen, koska tietyn ongelman tarkastelu voi ylittää aikara-
joja ja liikkua ajassa väljemmin taaksepäin. Siinä missä historia perimmältään 
vahvasti sitoutuu kansallisiin pitkänlinjan traditioihin sekä historiantutkimuk-
sessa että opetuksessa, poliittinen historia on avoimempi ja herkempi ylikansalli-
sille ilmiöille, ja siten joustavampi lähestymistavoiltaan.  

Oppiaineen sisällöllinen tietorakenne korostaa poliittisen historian yhteis-
kuntatieteellisyyttä, siten opintokokonaisuudet valottavat historian temaattisia ja 
teoreettisia erikoiskysymyksiä, eivätkä nojaa perinteisen historian tavoin pe-
riodisointiin. Se tarkoittaa, että historiaa lähestytään suurten kehityslinjojen ja 
ilmiöiden tarkastelun kautta (kuten esim. nationalismin, kansalaisyhteiskunnan, 
hyvinvointivaltion tai poliittisen ajattelun tarkastelu).   Tutkintovaatimuksessa 
painottuu erikoisesti metodi- ja teoriaopintojen kohdalla yleinen yhteiskuntatie-
teellinen lähestymistapa. Oppiaineen sisältö tukee teoriassa oppiaineen opetuk-
sen tavoitteita, eli halutaan tarjota ”tieteellisesti perusteltu kokonaiskuva oman 
aikamme poliittisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden taustoista, synnystä ja ke-
hityksestä” (HY-Polhis). 

Tieteiden välisyydellä on kuitenkin vaaransa. Perustuen tekemäni haastatte-
lututkimuksen tuloksiin (Miklóssy 2006), kokemuksiini proseminaarityön ohjaa-
jana (2005, 2007–2008) sekä laitoksella hiljattain kerättyyn 
opiskelijapalautteeseen (POLHO 2007), on syytä olettaa, että opiskelijoilla voi 
olla ajoittain vaikeuksia hahmottaa oppiaineen ydinolemusta. Ongelmia ilmaan-
tui siinä, että muut selväpiirteisemmin rajatut yhteiskuntatieteet (esim. sosiologia 
tai valtio-oppi) ikään kuin ’peittävät’ alleen poikkitieteellistä oppiainettamme ja 
siten opiskelijat eivät näe tarpeeksi hyvin historiallisen ulottuvuuden tai ajallisen 
kontekstin merkitystä. Tämä vastaavasti heikentää oppiaineen identiteetin tie-
dostamista sekä tavoitteiden sisäistämistä ja siten hämmentää opiskelijoiden tu-
levaisuuskuvia. Mikä on se ammattitaito, jota oppiaine tarjoaa, on usein toistuva 
ja erittäin painava kysymys. Siihen pyritään vastaamaan argumentilla, että johtu-
en siitä, että maailma on muuttunut monimutkaiseksi, tarvitaan laajoja kokonai-
suuksia hallitsevia ja asioiden, ilmiöiden taustoja ymmärtäviä ihmisiä, joilla on 
monipuolinen yhteiskuntatieteellinen sivistys. Toisin sanoen, yksinkertaiseen 
kysymykseen on tarjolla vain kompleksinen, mutta todenmukainen vastaus, jota 
erityisesti opiskeluvaiheessa voi olla vaikea ymmärtää.     

Oppiaineen kuvaus yliopistojen kotisivulla on virallinen julkilausuma siitä, 
mitä oppiaine käsittää, mutta se on myös tiedonanto opiskelijoille siitä, mitä ky-
seisessä laitoksessa opetetaan. Tässä mielessä Turun yliopiston Poliittisen histo-
rian laitoksen varsin suurpiirteinen, ylimalkainen kahden lauseen kuvaus51 kertoo 

                                                        
51”Poliittisen historian laitos tekee ja järjestää politiikan, yhteiskunnan ja kansain-

välisten suhteiden lähihistorian tutkimusta ja opetusta. Tämän päivän maailmaa ana-
lysoidaan ymmärrettäväksi historiatietoisesta näkökulmasta tutkimuksen kentässä, 
kouluttamisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.” 
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asenteista, joka pohjaa siihen että oletetaan, että oppiaineen sisältö on joko itses-
tään selvänä tai että sisältö selviää opiskellessa, siten ei nähdä erityistä tarvetta 
kiteyttää sitä. (TY-Polhis) Helsingin laitos tässä suhteessa on varsin tarkka ja esit-
telee oppiainetta paitsi osana yhteiskuntahistoriaa myös omana eriytyneenä ai-
neenaan. (vrt. HY-Yhis ja HY-Polhis)   

 
Oppiaineen ja opetuksen korrelaatio  

 
Opetuksen tilaa arvioittaessa täytyy ottaa huomioon konteksti: oppiaine on 

erittäin suosittu, pelkästään pääaineopiskelijoita on lähes 200, joiden lisäksi 
meillä useita kymmeniä sivuaineopiskelijoita sekä kansainvälisiä vaihto-
opiskelijoita, joiden opetuksesta pääasiassa vastaa laitoksen erittäin pieni neljä ja 
puoli henkeä laskeva henkilökunta (2 professoria, 2 yliopistonlehtoria sekä puoli-
virka tohtoriassistentti). Ainainen resurssipula ja tehokkuusajattelu määrittävät 
opetuksen realiteetit ja liikkumatilaa. 

Oppiaineen opetuksen päämääränä on antaa valmiudet yhteiskunnassa ta-
pahtuvien muutosprosessien ymmärtämiseen, laajojen tietokokonaisuuksien kä-
sittelemiseen sekä uuden tiedon tuottamiseen. (HY-Yhis) Nämä mainitut 
päämäärät ovat varsin yleisluonteisia, jotka voisivat liittyä mihin tahansa yhteis-
kuntatieteelliseen tai humanistiseen alaan. Vastaavasti seuraava lause, ”Opetuk-
sellaan ja tutkimuksellaan laitos kehittää valmiuksia käsittää nykymaailman 
muutoksia ja käsitellä niihin liittyvää informaatiota tutkimukseen perustuvassa 
historiallisessa perspektiivissä.” 

kertoo siitä, että pyritään korostamaan tutkimuksellisen tiedon uuden suku-
polven asiantuntijuuden perustana. Kuinka käyttökelpoinen nykyisille työmark-
kinoille astuville opiskelijoille tämä tavoite on, jää nähtäväksi. Toisaalta Biggsin 
mukaan opetuksen tavoitteet avautuvat ja saavat tukea tarkkailemalla tutkinto-
vaatimuksen ja opetuksen sisältöä. (Biggs 2003) 

Oppiaineen rakenne myötäilee jo aiemmin mainittua temaattista lähestymis-
tapaa historian käsittämiseen. Tämä ratkaisu peilaa osittain Leinhardtin ja 
kumppaneiden kiteyttämää mallia historianopetuksen kulmakivistä, jonka mu-
kaan historiallisen ymmärryksen syventämistä voidaan edesauttaa kiinnittämällä 
huomiota historiallisiin tapahtumiin (events), niiden taustalla oleviin rakenteelli-
siin elementteihin (structures), tapahtumia kontekstualisoiviin ylätason selitys-
malleihin (themes) sekä metakognitiivisiin (metasystems), eli tieteelliseen 
argumentaatioon liittyviin seikkoihin. (Leinhardt-Stainton-Virji 1994) Vaikka 
Leinhardt (et al.) teki tutkimuksensa keskiasteen (lukio) historianopetusta tark-
kailemalla, tärkeimmät löydöt pätevät mielestäni hyvin yliopistotasoiseenkin ope-
tukseen.  

Poliittisen historian tutkintovaatimuksen selkärankana voidaan pitää yhtääl-
tä metodiopinnot toisaalta substanssiosiot. Metodivaatimukset on perinteisesti 
järjestetty pääasiallisesti opetuksen varaan ja niissä korostuu erityisesti metakog-
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nitiivinen aspekti. Sitä edesauttaa, että opetus tapahtuu tyypillisesti pienryhmissä, 
joissa on mahdollisuus panostaa historian diskursiiviseen luonteeseen. Opiskeli-
joiden palautteen perustella (POLHO 2007; Miklossy 2006) voidaan väittää, että 
tämä malli edistää parhaiten kriittisyyden kehittämistä sekä historiaymmärrystä, 
joten vastaa ehkä eniten oppiaineen tavoitteisiin asiantuntijuuden tuottamisesta. 
Substanssiainesta vastaavasti määritellään raskaiden kirjapakettien varaan, kos-
ka resurssien puutteessa pystytään järjestämään opetusta niihin vain osittain ja 
vaihtelevasti vuodesta toiseen. Liittyvä opetus on luonteeltaan luento-opetus, 
joka lähtökohdiltaankin monologin omainen ja siinä suurena vaarana on opetta-
jakeskeinen, tiedon siirtäjän roolin ylikorostuminen. Tätä ongelmaa hälventä-
mään laitoksella on useita vuosia kokeiltu luento-teemaseminaari -yhdistelmä, 
joka on edesauttanut monologisen osion syvempää analyysiä ja kritiikkiä pien-
ryhmäkeskustelun avulla. Ikävä kyllä mallista ollaan luopumassa opiskelijoiden 
laimean mielenkiinnon takia, mikä on ristiriitainen opiskelijapalautteessa esiin 
tulevien vaatimusten kanssa pienryhmäopetuksen lisäämiseen. Raskaiden te-
maattisten kirjakokonaisuuksien ongelma kuten palautteesta on tullut esille 
(POLHO 2007, Miklossy 2006), että kiireessä ja yksikseen luettuna opiskelijat 
eivät saa otetta siihen, mitä sen vaatimuksella perimmältään tavoitellaan. Se tar-
koittaa, että oppiminen rajoittuu tapahtumahistoriikkiin ja niiden takana oleviin 
käsitteisiin sekä yhteiskuntarakenteisiin, mutta ongelmakenttää kokoavaa syväl-
lisempää ja abstraktimpaa selitysmalli sekä tulkinnallisuus, kritiikki tietyn tutki-
musperinteen diskurssi jää usein havaitsematta. Tästä johtuen tietyt yksittäiset 
opintokokomaisuuden anti sekä kokonaisuuksien linkittäytyminen jää epäselväk-
si, mikä haittaa historiallisen ymmärryksen kehittymistä, eli opetuksen ylätavoi-
tetta. 

 

Opetuksen haasteet  
 
Nykyisin on virallisesti tiedostettu sivistysyliopiston kaksi tasa-arvoista teh-

tävää, eli tutkimus ja opetus, silti on havaittavissa edelleen varsin suuri juopa 
niiden tasossa ja sitä johtuen myös niiden arvostuksessa. Analysoidessaan yli-
opiston roolia, sosiologi Gerard Delanty on todennut, että yliopistomaailma on 
väistämättä murroksessa, koska tiedon tuottamisessa se joutuu nykyään kilpai-
lemaan muiden instituutioiden kanssa (esim. erilliset tutkimuslaitokset, konsult-
tiyhtiöt, jne.). Siten tiedon tuottamisen tasoon joudutaan kiinnittämään entistä 
enemmän huomiota ja laatuvaatimuksia, jonka takia angloamerikkalaisessa kor-
keakoulutusjärjestelmässä tuli mahdolliseksi erikoistua joko tutkijan tai opetta-
jan uralle. Siinä opettajan tuottama tietoa ei pelkästään nähdä tasa-arvoisena 
tutkimuksen rinnalla vaan välttämättömänä välittäjäaineksena, joka prosessoi ja 
tulkitsee ymmärrettävään muotoon huippuerikoistunutta osaamista. Tieteellinen 
tieto ei nimittäin sinänsä vastaa opiskelijoiden tarpeisiin, jotka kohtaavat työ-
markkinoiden paineet. (Delanty 1998)  

Suomen yliopistoissa ja eritoten Helsingin yliopistossa vallitseva ’tutkija 
opettaa ja opettaja tutkii’ tavoite toteutuu vain vaillinaisesti, perustaen tiukkaa 
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hierarkiaa tutkimuksen eduksi. Arvostuksen puute on yhteydessä siihen, ettei 
nähdä opettamista tutkimuksen lailla tiedon tuottamisena. Varsin perusteltua on 
väittää, että akateemisissa piireissä tutkimuksellisella tiedolla on vieläkin it-
seisarvo, jonka tulkitseminen, prosessoiminen ja välittäminen ei ymmärretä kuu-
luvan olennaisesti tutkijoiden tehtäviin. Palautteesta käy myös ilmi, että 
opiskelijat ovat turhautuneita temaattiseen opetustarjontaan (POLHO 2007, 
Miklossy 2006), mikä johtuu siitä, että opetusta tarjoavat laitoksen tutkijat, jotka 
edustavat laitoksen tutkimuksellisia painopistealueita. ”Tutkija opettaa” vaatimus 
määrittelee varsin ahdasmielisesti, mitä tutkija voi opettaa. Tämän takia astumis-
ta jonkun oman ’poteron’ ulkopuolelle laajentaen ajallista/paikallista/temaattista 
fokusta ei koeta mielekkäänä haasteena oman oppimisen kannalta. Lisäksi opis-
kelijoiden tiedon omaksumista ja -käyttöä ei tiedostettu tiedon uudelleentuotta-
misena, sillä perehtyminen oppimisen mekanismiin on puutteellinen ja usein 
ylenkatsottu.  

Silti muutokset ovat ilmassa, jonka todisteena mainittakoon, että esimerkiksi 
Helsingin yliopistossa viime vuosina virantäytön yhtenä edellytyksenä otettu 
huomioon pedagogiset opinnot sekä opetuskokemus. Uuden linjanvedon myötä 
myös Yhteiskuntahistorian laitoksen henkilökunnan piirissä alkoi ilmaantua ene-
nevä kiinnostus yliopistopedagogiikkaa kohtaan. Se myös näkyy opetuksen tasos-
sa ja olen sitä mieltä, että olemme laitoksella juuri murrosvaiheessa, jossa 
siirrytään Trigwell-Shale jaon mukaisen nk. erinomaisen opettajuuden (excellent 
teacher) tasosta asiantuntija-opettajuuden (expert teacher) asteelle. Siinä missä 
ensi mainittu perustuu yhtäältä vankkaan tietotaitoon siitä mitä opettaa, eli oman 
tieteenalan tutkimustiedon hallintaan, sekä omiin kokemuksiin ja kokeiluihin 
perustuvaan, opiskelijoita huomioivaan jatkuvaan itsereflektioon, asiantuntijuus 
vastaavasti syntyy edellisten lisäksi perehtymällä oppimis-/opettamisteorioihin 
sekä soveltamalla niitä omassa opettamiskäytännössä. (Trigwell-Shale 2004)  

Paras todiste tästä kehityksestä on laitoksen ja eritoten poliittisen historian 
puolella toteutetusta arviointimenetelmien osittaisesta reformista. Se kohdistuu 
pääasiassa opintosuoritusmuotojen moninaistamiseen, jonka myötä pyritään 
suosimaan kirjakuulustelujen sijaan esseiden kirjoittamista sekä luento-
opetuksessa luentopäiväkirja. Molemmat metodit perustuvat uuden ymmärryk-
seen ’tekemällä oppimisen’ tai ’kirjoittamalla tutkimisen’ -periaatteeseen, joka 
lähestyy sosiokonstruktiiviseen näkemykseen oppimisprosessista. Silti jokseenkin 
on selvä, ettei voidaan vielä puhua Biggsin kiteyttämästä linjakkaan opetuksen 
ideaalin toteutumisesta (Biggs 2003), koska – mielestäni – a) oppimisen tavoit-
teiden erittely jää usein suurpiirteiseksi tai ylimalkaiseksi; b) opetusmetodit eivät 
välttämättä vastaa asetettuja tavoitteita sekä c) harvoin on vielä tapana tehdä 
opettajien piirissä loppuarvio koko oppimisprosessista. Osasyynä tähän on yh-
täältä kiire ja resurssipula, toisaalta myös asian merkityksen tiedostamattomuus, 
mikä johtuu oppimisteorioiden hallinnan puutteista.    

Yliopistollisen historianopetuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa opiskeli-
jat itsenäiseen ajatteluun ja kriittiseen suhtautumistapaan. Historiallisen men-
neisyyden ja sitä tutkivan historiatieteen luonteen ymmärtäminen sekä historian 
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metodien hallitseminen johtaa taitoon tehdä kriittistä historiallista tutkimusta 
sekä käyttää sujuvasti äidinkieltä historian alaan liittyvissä suullisissa ja kirjalli-
sissa esityksissä.  

 

Oman opettajuuden analyysi  
 
Suhtautuminen opettajuuteen perustuu paitsi oppimisen mekanismin ym-

märtämiseen, ennen muuta käsitykseen opetettavasta aineesta, mikä on eri opet-
tajille  voi  ilmentyä  eri  painotuksin  (vrt.  Spoehr  –  Spoehr  1994;  Leinhardt  –  
Stainton – Virji 1994). Minulle poliittinen historia on ensisijaisesti dialogi: a) 
menneisyyden ja nykyisyyden välissä, b) paradigman sisällä tutkijoiden ja tutki-
musperinteiden kesken, c) aineiston ja tulkinnan välissä sekä d) poikkitieteelli-
sesti. Lisäksi mielestäni oppiminen on vastaavasti dialogi paitsi jo opitun 
aineksen ja uuden välissä, myös opettajan ja opiskelijan kesken. Historian dialo-
giluonteen korostaminen oli opettajana kehittymiseni kannalta tärkein oivallus, 
johon viime vuosina olen pyrkinyt tietoisesti. Dialogin esiintuominen opetuksessa 
soveltui omien kokemusteni mukaan kokonaisvaltaisemmin seminaarityyppises-
sä pienryhmätyöskentelyssä kuin luento-opetuksessa kahdestakin syystä. Yhtääl-
tä seminaari suo parempaa oppimisolosuhteita opiskelijoille, kontakti opettajaan 
on välittömämpää siten keskustelulla, asioiden syvällisemmällä pohtimisella on 
enemmän tilaa, dialogi voi toteutua monella tasolla kun luentojen kannalta sillä 
on paljon rajatummat mahdollisuudet. Toisaalta, olen keskittynyt pienryhmäope-
tuksen tutkimiseen ja kehittämiseen, jonka takia suuremmat ryhmäopetusmallit 
jäivät vähemmällä huomiolla. Tiedostan, että nykyresurssipulan aikoina erityises-
ti tämä on merkittävä vajavaisuus opetustaidoissani. 

Olen pyrkinyt muuttamaan seminaariopetukseni kahdessa muodossa, mo-
lemmat nojautuvat sosiaalikonstruktivistiseen oppimisteoriaan. Yliopistonlehto-
rina vastaan pääaineopiskelijoiden proseminaariopetuksesta, joka sijoittuu 
aineopintojen loppuvaiheeseen päämääränä opettaa omaehtoisen tutkimuksen 
tekoa ensimmäistä kertaa, päämääränä kandidaattitutkielma. Opiskelijat saavat 
valita tutkimusaiheensa ja työni on varmistaa, että he kykenevät suoriutua itsensä 
määrittämästä tehtävästä. Olen portin vartija, koska minun pitää taata, että opis-
kelijoilla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtymään maisteriopin-
toihin ja aloittamaan pro gradu -tutkielman tekoa. Koska tämä on tyypillisesti 
sellainen kurssi, jota joudun vetämään kaksi kertaa joka lukuvuonna, vuodesta 
toiseen, oli äärimmäisen tärkeä saada itsensä motivoitumaan yhä uudelleen. 
Huomasin kuitenkin kuinka suuria mahdollisuuksia piilee pitkähkön ajanjakson 
seuraamisessa opetuksellisesti, joten aloin järjestelmällisesti kokeilemaan uusia 
tapoja hahmottaa vanhoja kokonaisuuksia. Tämä jos jotain on historioitsijan 
ammatin etuja.  

Aloin soveltaa prosessityöskentelymetodia, joka tukee parhaiten tutkivan op-
pimisen periaatetta. Sen ydinajatuksena on, että opiskelija joutuu spiraalimaiseen, 
alati jatkuvan tiedonhankintaprosessiin, jossa ei tyydytä ensimmäiseen informaa-
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tioon vaan etsitään ja arvioidaan kriittisesti yhä uudempia/syvempiä tiedonläh-
teitä. (Hakkarainen, Lonka, Lipponen 2005, 337–339.) Tutkiva oppinen perustuu 
itse hankittujen tiedonjyvien omaehtoiseen yhdistämiseen tarkoituksena luoda 
uutta ja omaperäistä selitysmallia. Opiskelijat joutuvat kirjoittamaan harjoitus-
tehtäviä ennen varsinaista proseminaarityötä. Jatkuva kirjoittaminen madaltaa 
kynnystä ensimmäisen tutkimuksen laatimiselle ja harjoitukset suunnittelin siten, 
että ne porautuvat tulevan tutkimuksen tiettyihin osa-alueisiin. Prosessityösken-
tely antoi mahdollisuuden myös dialogille, jossa samaten spiraalimaisesti pohdi-
taan keskeisiä käsitteitä laajentaen sen ymmärrystä (vrt. Leinhardt – Stainton – 
Virji 1994).  

 
Opetuksen kehittäminen: tarkasteltavana oma kokeilu 

 
Proseminaarin ohella kehittelin uudentyyppisen opetusmuodon pienryhmille, 

debattikurssia. Ajatus lähti siitä, että juuri poliittisen historian tieteiden välinen 
asema avaa uusia näkökulmia opetuksen kehittämiselle. Kysymys oli, miten voi-
daan käyttää poikkitieteellisyyttä hyväksi yhteiskuntahistorian opetuksen kehit-
tämisessä? Koska itselläni on oikeustieteellinen tausta, päätin kokeilla sikäläisiä 
opetusmetodeja historiaan. Oikeustieteet ovat osittain sovellettu tieteille tyypilli-
nen, käytännönläheinen aines, oli kiehtova miettiä historia samalla tavalla käy-
tännön läheisesti. Biglanin kehittämän nelikenttä-mallin mukaan eri tieteenaloja 
voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin (hard – soft) sekä teoreettisiin ja sovellettui-
hin (pure – applied) tieteisiin, joilla on samaten eriytyvät opetusmenetelmät. 
(Neumann – Parry – Becher 2002) Olen kuitenkin sitä mieltä, että teoreettisten 
ja sovellettujen tieteiden didaktisia raja-aitoja pitäisi miettiä uudelleen, erityisesti 
silloin jos oppiaineen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia kohdata ny-
kypäivän työmarkkinoiden haasteita, eikä tuottaa pelkästään uuden sukupolven 
tutkijoita. Kysymys on sinänsä erityisen mielekäs, sillä oman hypoteesini mukaan 
pedagoginen menetelmä voi vaikuttaa opetuksen substanssisisällön uudelleen 
arvioimiseen. Opetuksen soveltuvuuden uudelleen arviointi tuo mukanaan vää-
jäämättä uudenlaista lähestymistapaa syvällisiin tieteenfilosofisiin kysymyksiin, 
oman paradigman keskeiseen diskurssiin ja omaan henkilökohtaiseen asennoi-
tumiseen oppiaineen koulukuntakenttään.  

 Debattikurssin päämääränä on rakentaa monipuolisesti ja yhteisöllisesti 
tietoa törmäyttämällä ja tutkimalla eri näkemyksiä, tuomalla yhä uudempia ar-
gumentteja omien näkemysten tueksi. Ristiriidan kautta oppimisessa näen kui-
tenkin tavoiteltavan synteesin mahdollisuutta, jota myös harjoitellaan (vrt. 
Johnson – Johnson 2002). Kurssi tarjoaa esimerkkitilanteita historioitsijan am-
mattiin, sillä pohditaan käytännönläheisiä ja ajankohtaisia kysymyksiä. (Pilotti-
kurssilla tutkimme Lähi-idän ongelmavyyhteä, Israelin ja palestiinalaisten 
konfliktia identifioimalla ongelman ydinkysymyksiä ja niihin liittyviä historialli-
sia taustoja sekä rinnastamalla erilaisia näkökulmia.) Kurssin aikana opiskelija 
kehittää metakognitiivista ymmärrystään, ongelmaratkaisukykyjään ja analyytti-
syyttään, sekä oppii tieteellisen argumentaation rakenteita ja testaa niiden toimi-
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vuutta todellisessa väittelytilanteessa. Kurssi edistää monipuolista tiedonhakuky-
kyä ja harjoituttaa myös erottamaan olennaisen tietoaineksen epärelevantista 
sekä suhtautumaan saatavilla olevaan informaatiomassaan kriittisesti, mikä si-
nänsä vastaa oppiaineen tavoitteisiin52 (HY-Polhis).   

Lisäksi kurssilla on myös sekä taidolliset että asenteelliset tavoitteet. Kehi-
tämme esiintymis- ja viestintätaitoja, suullista ilmaisua sekä debatointi-valmiutta. 
Harjoittelemme myös tieteellistä kirjoittamista tuottamalla kurssin tematiikkaan 
liittyviä tekstejä. Opiskelija oppii ryhmätyövalmiuksia valmistellessaan omaa 
argumentointi-vuoroaan yhteistyössä pienryhmänsä kanssa. Opiskelija harjaan-
nuttaa myös kykyjään kohdata erilaisia mielipiteitä ja kunnioittaa niitä. Pyrimme 
tunnistamaan debatoinnissa usein esiin tulevia tunnepurkauksia, jotka saattavat 
haitata tai sekoittaa argumentaatiota.  

Kurssin opetusmetodina on soveltaa yhteistoiminnallista palapelimenetelmää 
(Lindblom-Ylänne – Nevgi 2002, 218-221.), sillä debatin eri osapuolet joutuvat 
perehtymään syvällisesti oman argumenttinsa tueksi laajaan tausta-aineistoon, 
jota debatin aikana tuodaan esiin, ”opetetaan” koko ryhmälle. Se käytännössä 
tarkoittaa, että pienryhmillä on vastuu myös muiden oppimisesta, joka lisää mo-
tivaatiota. Tietojen omaehtoinen hankkiminen debattia varten vastaavasti aktivoi 
opiskelijoita monipuolisesti, koska joutuvat mielikuvitusta käyttäen etsimään ja 
valikoimaan relevanttia tietoja - mikä edistää syväoppimista. Debattimalli on 
teoreettisten ja sovellettujen tieteiden rajalla, koska oppiminen on osittain koke-
muksellinen, käytännön harjoituksen kautta tapahtuva, tietyssä mielessä teorian 
testaaminen käytännössä. 

 
Lopuksi 

 
Pidän tärkeänä, että etsitään uusia metodeja, jotka edesauttavat syväoppimis-

ta erityisesti sellaisella tieteenalalla, jonka eksaktia oppimistavoitetta on vaikea 
hahmottaa. Siten käsillä oleva tehtävä oli antoisa erityisesti koska haluan tutkia 
jatkossa laajemminkin oppialaan soveltuvia opetusmetodeja silmälle pitäen oppi-
aineen luonnetta. Tämä artikkeli toimii siis pitemmälle tähtäävässä projektissa 
alustavana selvityksenä keskeisistä kysymyksistä.  
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Aporia? kaksi tulkintaa sokraattisesta metodista 

Ruokonen Floora 
 
 

Johdanto 
 
“Didaktiikka” sanan etymologiset juuret ovat kreikan sanassa “didaktein”, 

opettaa. Didaktiikka voidaankin suomentaa esimerkiksi “opetusopiksi” tai “ope-
tustieteeksi”. Filosofian didaktiikasta puhuttaessa seurataan tyypillisesti samaa 
reittiä kuin “didaktiikan” etymologia - siis palataan antiikin Kreikkaan, jonne on 
tapana sijoittaa ei ainoastaan filosofian itsensä vaan myös sen opetuksen synty. 
Sokratesta, ensimmäistä suurista filosofeista, on perinteisesti pidetty myös filoso-
fian opettajan paradigmana.  

Käsittelen tässä esseessä erilaisia tulkintoja Sokrateen opetusmenetelmästä. 
Niin sanotussa Sokraattisessa metodissa yhdistyvät filosofian harjoittaminen ja 
sen harjoittamisen oppiminen. Metodi on itsereflektiivinen, keskustelijoiden 
omista ennakkokäsityksistä nouseva ja niitä kriittisesti tarkasteleva. Näistä lähtö-
kohdista ovat kaikki sokraattista opetusta kommentoivat samaa mieltä. Sen si-
jaan metodin metafyysisistä ja epistemologisista taustaoletuksista on esitetty 
keskenään lähes päinvastaisia näkemyksiä. Väitän, että nämä näkemykset eivät 
ole yhdentekeviä itse didaktisen metodin kannalta. Tarkastelen ensin Sokraatti-
sen metodin niitä piirteitä, joista useimmat kommentaattorit ovat samaa mieltä, 
sitten niitä erilaisia metafyysisiä ja epistemologisia kantoja, joita metodin on kat-
sottu puoltavan, ja lopuksi sitä, miten nämä kannat vaikuttavat itse opetuskäy-
täntöön.  

 
1. Sokraattinen metodi 

 
Sokrateen opetusmetodi ja filosofiset näkemykset ovat välittyneet jälkipolvil-

le Xenofonin ja Platonin dialogien kautta. Dialogeissa kuvataan keskusteluja, joi-
ta Sokrates kävi oppilaidensa, ystäviensä ja sofisti-kollegojensa kanssa. Tässä 
esseessä käsitellään Sokratesta sellaisena kun hän esiintyy Platonin varhaisissa 
dialogeissa (esim. Apologia, Gorgias, Euthyfron, Protagoras).  

Sokrates näki itsensä filosofisena “paarmana” (Puolustuspuhe) ja “kätilönä” 
(Theaitetos). Paarma hän oli siinä mielessä, että hän “pisteli” ihmisiä hereille ja 
ajattelemaan. Kätilövertaus puolestaan viittaa hänen pyrkimykseensä vapauttaa 
ihmiset vääristä käsityksistä ja antaa heissä itsessään piilevän viisauden tulla 
esiin. Paarman ja kätilön tehtäväänsä Sokrates toteutti kysymysten kautta etene-
vän dialogin kautta. Sokrateelle ominaista dialogista käytäntöä kutsutaan sok-
raattiseksi metodiksi. Toisinaan puhutaan myös “kumoamismenetelmästä”  
(elenkhos).  
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Totunnaiskäsitysten kyseenalaistaminen, niiden perinpohjainen käsittely ja 
sen myöntäminen, että ei tiedä kaikkea, ovat piirteitä, jotka yleisesti hyväksytään 
sokraattiseen metodiin kuuluviksi. Platonin dialogeissa nämä piirteet näkyvät 
siten, että Sokrates kertoo olevansa tietämätön jostakin ihmisten yleisesti arvos-
tamasta asiasta, kuten hyveestä tai oikeudenmukaisuudesta. Hän pyytää keskus-
telukumppaniaan esittämään asian määritelmän. Tämän jälkeen hän osoittaa 
kyselyään jatkamalla, että määritelmäehdotukseen sisältyy ristiriitaisuuksia. Se 
on näin ollen epäonnistunut. Keskustelukumppani joutuu hylkäämään ainakin 
osan aikaisemmista näkemyksistään. Sokrates saattaa vielä jatkaa kyselyä määri-
telläkseen, mikä on kyseisessä sanassa (käsitteessä) aina muuttumatonta ja sa-
maa, eli mikä on sen merkitys, mikä ei. Useimmiten keskustelu kuitenkin päättyy 
niin sanottuun aporiaan, eli neuvottomuuden tilaan. On saatu selville, mistä pu-
heenaolevassa asiassa ei ainakaan ole kyse, mutta toisaalta sen positiivisesta si-
sällöstä ei vieläkään ole käsitystä. (Thesleff 1998, 34.) 

Pyrkiessään saattamaan keskustelukumppaninsa ymmälle Sokrates noudat-
taa perinteistä sofistien käyttämää menetelmää. Toisin kuin sofistit, jotka tähtä-
sivät toisten vakuuttamiseen ja puolelleen saamiseen retoriikan avulla, Sokrates 
kuitenkin näki aporian tilan näennäisyyksistä vapautumisena, joka tarvitaan, 
jotta keskustelu voisi jatkua hedelmällisenä eteenpäin (ibid.). Hän pyrki osoitta-
maan, miten sekavaa ihmisten käsitteiden käyttö oli, toisin sanoen että he eivät 
oikein itsekkään tienneet, mitä tarkoittivat sellaisilla sanoilla kuin “rohkeus” tai 
“oikeudenmukaisuus”. Tämän ymmärtäminen on sokraattisen näkemyksen mu-
kaan viisauden alku.  

Vaikka Sokrateen metodia on kautta filosofian historian pidetty esimerkilli-
senä tapana opettaa etenkin filosofiaa, on selvää, että se on ollut myös omiaan 
ärsyttämään ihmisiä. Yksi osoitus tästä on Ateenan kansankokouksen Sokrateelle 
vuonna 399eKr. langettama kuolemantuomio. Tuomiota perusteltiin muun mu-
assa sillä, että Sokrates oli "kieltäytynyt tunnustamasta Valtion tunnustamia ju-
malia ja syyllistynyt nuorison turmelemiseen".  

Vaikka Sokratesta nykyäänkin kumarretaan filosofian didaktiikasta puhutta-
essa, on hänen hahmonsa edelleen kontroversiaalinen. Seuraavaksi tarkastelen 
kahta lähes päinvastaista näkemystä siitä, millaisia ontologisia ja epistemologisia 
käsityksiä sokraattinen metodi palvelee. Käsitys siitä, mitä varten filosofiaa yli-
päänsä tehdään, on konstitutiivisessa suhteessa siihen, miten filosofiaa opetetaan 
(ks. Kotkavirta 1995, 107).  

 
2. Sokrates: antimetafyysikko vai aprioristen totuuksien mies? 

 
Läpi historian filosofit ovat tarjonneet yhä uusia tulkintoja Sokrateen henki-

löstä. Esimerkiksi Kierkegaardille hän edusti mahdollisuutta elää aidosti “loput-
tomassa absoluuttisessa negativiteeetissä”, siis ilman metafyysisiä sitoumuksia, 
kun taas Nietzsche syytti häntä “traagisen” (siis partikularistisen), asenteen myr-
kyttämisestä rationaalisen ymmärryksen ja siihen perustuvan tiedon vaatimuk-
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sella (Cooper 2004). Tässä esseessä tarkastelen kahta nimenomaan filosofiseen 
didaktiikan näkökulmasta esitettyä sokraattesin metodin tulkintaa.  

 
2.1. “Sokraattisen ryhmätyön metodi”  
 

Aloitan hyvin spesifistä ja järjestelmällisestä Sokrateen toimintatavan tulkin-
nasta, eli etenkin saksalaisella kielialueella kehitellystä “sokraattisen ryhmätyön 
metodista” (myös “sokraattinen dialogi”). Tästä lähtien merkitsen lainausmer-
keillä tämän tarkkaan määritellyn didaktisen metodin erotuksena yleisemmästä 
Sokrateen opetukseen viittavasta näkemyksestä.  

“Sokraattista ryhmätyön metodia” on kehitelty Saksassa 1900-luvun alkupuo-
lelta lähtien. Tärkeimmät oppi-isät ovat Karl Weierstrass, Leonard Nelson ja Gus-
tav Heckman. Perusideana metodissa on opintoryhmän jäsenten rohkaiseminen 
työskentelemään käsitteellisten, eettisten tai psykologisten ongelmien parissa 
omaan kollektiiviseen intellektuaaliseen kykyynsä luottaen. Keskusteluissa, jotka 
saattavat kestää parikin päivää, ei käytetä kirjallisia lähteitä, eikä opettaja puutu 
keskustelun sisällölliseen puoleen. Opettajan tehtävä on ainoastaan tarkkoja 
sääntöjä noudattamalla varmistaa hedelmällinen, monipuolinen, avoin ja kon-
sensukseen tähtäävä ajatteluprosessi. Keskustelussa lähdetään liikkeelle keskei-
sistä yksilöllisistä kokemuksista, joita pyritään varovaisesti yleistämään 
intersubjektiivisen konfrontaation ja konfirmaation prosessin kautta. Opettaja on 
velvoitettu välttämään keskustelun sisällöllistä johtamista, ja opiskelijoiden tulee 
puolestaan tuoda selkeästi esiin omaa ajatteluaan ja tapaa, jolla he ymmärtävät 
toiset. Keskustelussa erotetaan toisistaan itse aihetta koskeva keskustelu ja kes-
kustelua käsittelevä meta-keskustelu. Pyrkimyksenä on myös käyttää hyväksi 
ryhmäprosesseihin liittyviä motivationaalisia voimavaroja koko prosessin ajan. 
(Birnbacher 1999, 219.)  

Säännöt joita opettajan tulee “sokraattista metodia” käyttäessään noudattaa 
ovat seuraavat:  

1. maltti, puuttumattomuus sisällöllisiin asioihin 
2. puolueettomuus, hitaan ajattelijan suojelu 
3. osapuolten keskinäisen ymmärryksen mahdollistaminen, ymmärryspyr-

kimysten tukeminen 
4. keskustelun pitäminen keskeisissä kysymyksissä 
5. pyrkimys kohti konsensusta 

Ensimmäinen sääntö on näistä tärkein. Opettajan tulee olla ryhmän työsken-
telyssä ohjaaja ja tukija, ei auktoriteetti. Hänen ohjauksensa ei kohdistu keskuste-
lun sisältöön vaan sen toteuttamisen tapaan. Tärkeä osa ohjaajan työtä on taata 
kaikille osallistujille mahdollisuus tuoda omat näkökantansa esiin. Tätä varten 
hänen tulee pyrkiä luomaan lämmin ja suvaitseva ilmapiiri, joka kannustaa kaik-
kia osallistumaan keskusteluun. Ohjaaja myös huolehtii siitä, että osallistujat 
ymmärtävät toisiaan. Hän rohkaisee selvennysten tekemistä ja hämmennyksen 
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ilmauksia. Lisäksi ohjaaja pitää keskustelun valitussa aihepiirissä, mikä on oleel-
lisen tärkeää tuloksellisuuden kannalta. Tuloksellisuus puolestaan näkyy saavute-
tussa konsensuksessa. (Birnbacher 1999, 221.) Konsensusvaatimus, johon palaan 
pian, näyttäytyy mielekkäänä nimenomaan “sokraattisen ryhmätyön metodin” 
taustalla vaikuttavan apriorisen totuuskäsityksen valossa.    

Sokraattiseen keskusteluun osallistujia koskevat säännöt ovat seuraavat: 

1. itsensä selkeä ilmaiseminen 
2. pyrkimys ymmärtää toisia 
3. omien kokemusten ottaminen ajattelun lähtökohdaksi 
4. tyytymättömyyden ja epämiellyttävien tuntemusten ilmaiseminen 

Näistä ensimmäiset kaksi sääntöä koskevat luonnollisesti ketä tahansa hyvää 
keskustelijaa. “Sokraattiselle ryhmätyön metodille” ne ovat kuitenkin konsensuk-
seen pääsemisen näkökulmasta elintärkeitä. Yhteisymmärrystä ei voida saavuttaa 
niin kauan kun osapuolet puhuvat toistensa ohi. Kolmas sääntö on puolestaan 
selkeimmin “sokraattinen” sääntö. Keskustelun lähtökohtana on jonkun (yleensä 
jonkun osallistujista) narratiivisesti esittämä käytännön esimerkki keskustelta-
vasta aiheesta. Tästä edetään yhdessä kohti esimerkistä nousevan ongelman tai 
kysymyksen tarkempaa muotoilua. Ohjaaja tarkistaa, että kaikki ymmärtävät 
esimerkin samalla tavoin, jotta se toimii hedelmällisenä pohjana yhteiselle kes-
kustelulle. Henkilökohtaiset kokemukset herättävät usein voimakkaita tunnere-
aktioita. Ohjaajan ei tule pyrkiä niiden tukahduttamiseen, vaan pikemminkin 
siihen, että ne saatetaan kognitiiviseen ja argumentatiiviseen muotoon. Tyyty-
mättömyyden ja epämiellyttävien tunteiden ilmaiseminen liittyy “sokraattiselle 
metodille” ominaiseen asiakeskustelun ja metakeskustelun erottamiseen toisis-
taan. Periaatteessa keskustelun kulkua ja toimivuutta koskevan metakeskustelun 
tulisi viedä noin kolmannes keskustelun kokonaisajasta ja se pitäisi käydä sisäl-
löllisesti keskustelusta erillään, esimerkiksi kunkin päivän sisältökeskustelujak-
son jälkeen. (Birnbacher 1999, 221-222.) 

”Sokraattisen ryhmätyön” kehittäjät Leonard Nelson ja Gustav Heckmann 
perustivat Sokraattisen opetuskäytäntönsä näkemykseen, jonka mukaan filosofi-
nen totuus on olemuksellisesti apriorista, eli kokemuksesta riippumatonta. Näin 
ollen filosofinen totuus on kenen tahansa järjen kyvyillä varustetun ihmisen ulot-
tuvilla. Tarvitaan vain tahtoa käyttää näitä kykyjä, sillä totuus on usein piiloutu-
nut perinteisten ajattelutapojen, illuusioiden ja ennakkoluulojen alle. (Ibid. 219-
220.) Avoimen dialogin tehtävä oli nimen omaan totuuden etsiminen harhojen 
hälventämisen kautta. Näin ollen se mahdollistaa myös yhteiseen lopputulokseen, 
siis konsensusratkaisuun, pääsemisen. 

Etenkin Nelsonin ajattelu oli saanut vahvoja vaikutteita1800-luvun neo-
kantilaisuudesta. Hänen mukaansa filosofinen totuus löytyy tutkimalla jokapäi-
väisten ajatusprosessien taustalla toimivia ennakkokäsityksiä. Nämä kaikkein 
perustavimmat ajattelun muodot ohjaavat näkemystämme maailmasta ja itses-
tämme. Ne ovat kuitenkin myös kaikkein vaikeimmin hahmotettava ajattelun osa. 
Perusteellinen tarkastelu, jonka pyrkimyksenä on löytää näiden muotojen sisäl-
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tämät yleiset oletukset, voi kuitenkin paljastaa universaaleja ja absoluuttisia 
transsendentaalisia (siis kokemuksen ehtoja koskevia) totuuksia. Nelsonin epis-
temologinen ajattelu oli täten tiukan objektivistista. Kantilaisittain hän julistaa 
“järjen itseluottamusta” eli rationaalisen itsereflektion kykyä löytää objektiivinen 
totuus. (Ibid. 220.) 

Myöhemmin esim. Heckmanin työn vaikutuksesta sokraattinen ryhmätyö er-
kani tiukasta transsendentalismista. Ajatusta konsensuksesta ryhmätyön tulok-
sena ei enää tulkittu tarkkaan ottaen totuuden löytymiseksi, vaan se muuttui 
pikemminkin proseduraaliseksi vaatimukseksi. Ryhmätyön tarkoitus oli toimia 
järkeilyn periaatteiden ja eettisen tiedon hankinnan metodin opiskeluna, siis käy-
tännön aktiviteettinä pikemminkin kuin teorian rakentamisena. Metodi sääntöi-
nen heijastaa kuitenkin edelleen eräitä keskeisiä epistemologisen objektivismin ja 
eettisen realismin perusperiaatteita. Edelleen pyrkimyksenä on löytää etenkin 
moraalista ajattelua ohjaavia yleisiä periaatteita vuorovaikutuksessa, joka toteut-
taa rationaalisuuden, selkeyden, autonomian ja autenttisuuden ideaaleja. (Ibid.) 

 
 

2.2. “Sokraattinen käytäntö”  
 

Padraig Hogan ja Richard Smith (2003) ovat esittäneet Sokrateen toiminnas-
ta lähes päinvastaisen tulkinnan kuin “sokraattisen ryhmätyön” kehittäjät. He 
suosittelevat kasvatusfilosofialle täydellistä objektiivisten totuusväitteiden ja 
epistemologisen varmuuden idean hylkäämistä. Vaikka he eivät eksplisiittisesti 
esitäkään metafyysisen ja epistemologisen skeptisismin puolustusta, he katsovat, 
että perinteinen metafysiikka ja epistemologia yliarvioivat inhimillisiä kykyjä. 
Metafysiikalla ja epistemologialla Hogan ja Smith viittaavat ennen kaikkea “teo-
reettiseksi” kutsumaansa ajatteluun. Kun ajattelu on lähtökohdiltaan teoreettises-
ta, erotetaan se heidän mukaansa ensin niin sanotusta “käytännöstä”, minkä 
jälkeen jälkimmäinen tuodaan edellisen alaisuuteen. Käytäntö siis asetetaan pal-
velemaan teoriaa. Filosofiassa, samoin kuin koulutuksessa, on kuitenkin aina 
kyse inhimillisestä käytännön toiminnasta, jossa toimintaa tarkasteleva agentti 
on jo osa sitä, mitä hän pyrkii tulkitsemaan. Tulkinnan kohteena on itse inhimil-
linen kokemus. Inhimillistä kokemusta koskeva teoretisointi ei Hoganin ja Smit-
hin mukaan voi koskaan olla samalla tavalla metodologisesti itse toiminnasta 
erillistä kuin luonnontieteiden teoriat. Näin ollen inhimillistä käytäntöä ei voi 
alistaa teorialle vieraannuttamatta sitä sille ominaisesta historiallisuudesta ja 
partikulaarisuudesta. Tämän tunnustaminen noudattaa heidän mukaansa Sokra-
teen linjaa. (Hogan & Smith 2003, 167.) 

Hogan ja Smith esittävät Platonin ikään kuin kavaltaneen Sokrateen myö-
hemmissä dialogeissaan, joissa hän esittää oman metafyysisen oppinsa fiktiivisen 
Sokrateen suulla. Varhaiset dialogit sen sijaan ovat uskollisempia kuvauksia Sok-
rateen toiminnasta. Ne ovat tutkivia oppimiskuvauksia, joissa lukijalle ei esitetä 
mitään teoreettista, vaan hänen kutsutaan osallistumaan tutkimuksen käytän-
töön. Hoganin ja Smithin tulkinnan mukaan varhaiset dialogit osoittavat teoreet-
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tisen lähestymistavan ongelmallisuuden sitä kautta, että osallistujien pyrkimykset 
törmäävät aina ylittämättömiin vaikeuksiin, mikäli he pyrkivät saavuttamaan 
teoreettisia määritelmiä, jotka voisivat jatkossa toimia apriorisina ajattelun ja 
toiminnan ohjeina. Sokraattinen aporia on toisin sanoen tämän tulkinnan mu-
kaan käytännön osoitus teoreettisen ajattelun toimimattomuudesta. Dialogien 
avoimeksi jäävät johtopäätökset - puhutaan sitten oikeudenmukaisuuden, kansa-
laisuuden, hyvyyden tai nautinnon luonteesta - osoittavat, että ymmärryksen täy-
dellisyys voi olla parhaidenkin inhimillisten pyrkimysten tavoittamattomissa. 
Sokrateen opetus on, että puhdas tieto on inhimillisten saavutusten tuolla puolen. 
Metafysiikka edustaa Hoganille ja Smithille yritystä ylittää tämä inhimillinen 
piirre ja ottaa haltuun se, mikä ei varsinaisesti ole tavoitettavissa. Tosiasiassa 
dialogi voi paljastaa vain keskustelijoiden tämän hetkisen perustellun mielipiteen. 
(Ibid. 168-169.)  

Hogan ja Smith muistuttavat, että Sokrates myönsi olevansa viisain vain siinä 
mielessä, että tiesi, ettei tiedä. Hän ei kieltänyt totuuden etsimisen tärkeyttä, 
mutta varoitti liian optimistisista odotuksista sen löytymisen suhteen. Sokraatti-
nen käytäntö voi opettaa harjoittajilleen ennen kaikkea “oppineen” tunteen omas-
ta tietämättömyydestä, ja ylipäätään koko ihmiskunnan suhteellisesta 
tietämättömyydestä. Tällainen ymmärrys kiteytyy ja nousee esiin dialogisessa 
filosofian opettamisen ja oppimisen prosessissa ja muuntuu reflektiiviseksi elä-
mäntavaksi (filosofiasta elämäntapana ks. myös esim. Shusterman 1997).  

Käytäntönä ymmärretty filosofia on näin vastakkainen modernille ajalle tyy-
pilliselle oletukselle, jonka mukaan mikä tahansa hyödyllinen diskursiivinen toi-
minta tuottaa vastauksia ongelmiin. Filosofiasta tulee Hoganin ja Smithin 
kuvauksen mukaan pikemminkin “performatiivisen kulttuurin” vastavoima, tul-
kintoihin, ei vastauksiin, uppoavaa toimintaa. Se vertautuu paremmin kirjallisuu-
teen ja kirjallisuuskritiikkiin kuin vastauksia tuottavaan tieteeseen. Kuten usein 
kirjallisuudenkin alalla, tulkinta tapahtuu lukevassa yhteisössä, jossa tulkintam-
me voidaan haastaa esittämällä tilalle toinen, parempi tulkinta. Näille tulkinnoille 
ominainen esitystapa on “näinhän se on, eikö?” Tähän kysymykseen ei kuiten-
kaan koskaan löydy lopullista vastausta, vaan uuden, osuvamman tulkinnan 
mahdollisuus on jatkuvasti avoin. (Ibid., 174-175.) Filosofinen käytäntö voi Ho-
ganin ja Smithin mukaan opettaa tämän ja samalla johdattaa kohti vapauttavaa 
kokemusta oman kokemuksen tärkeydestä ja mahdollisuuksista käsitellä sitä yh-
dessä muiden kanssa.  

 
3. Filosofia taide-, taito- ja tietolajina 

 
Edellä esitetyistä näkemyksistä käy ilmi, että Sokraattisen metodin metafyy-

siset ja epistemologiset taustaoletukset voidaan nähdä ainakin kahdella, toisilleen 
lähes päinvastaisella, tavalla. Kumpikin tapa on kuitenkin tulkittavissa omalla 
erityisellä tavallaan moderniksi näkemykseksi ja sitä kautta vastaukseksi siihen, 
millaiset ovat oman aikamme ehdot filosofian opettamiselle (kumpaakin käsitte-
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lemääni näkemystä pessimistisempi kuvaus näistä ehdoista löytyy teoksesta Reh-
fus, 1980).  

”Sokraattisen ryhmätyön metodin” lähtökohdat ovat valistuksen ajan mur-
roksessa ja etenkin Kantin aikaansaamassa ns. kopernikaanisessa käänteessä. 
Kantin mukaan sekä luonto että Jumala olivat menettäneet auktoriteettinsa suh-
teessa moderniin ihmiseen, joka on asettanut itsensä todellisuuden keskiöön. 
Näin ollen inhimillisen ajattelun suuntaviivojen on löydyttävä ihmisestä itsestään. 
Ihmistä puolestaan määrittää järki ja siitä seuraava tahdon vapaus erottaa hänet 
muista luonnonolioista. Kantilaisittain filosofian keskeiseksi tehtäväksi määrittyy 
kopernikaanisen vallankumouksen jälkeen sen epistemologisten, moraalisten, 
antropologisten, uskonnollisten ja historiallisten implikaatioiden selvittäminen. 
Filosofia tavoittelee modernin ihmisen ajattelun ehtoja ja modernin kulttuurin 
olemusta. (Ks. myös Kotkavirta 1995, 110.)  

Hoganin ja Smithin sokraattinen käytäntö on puolestaan painotuksissaan 
samoilla linjoilla kuin monet ns. jälkimodernit tai “postmodernit” ajattelijat (on 
tosin tulkintakysymys, pidetäänkö näitä ajattelijoita modernin huipentumana vai 
jonakin sen ylittävänä asiana). Esimerkiksi Richard Rorty on omassa pragmatisti-
sessa ajattelussaan esittänyt filosofian tehtävän olevan jokin aivan muu kuin tie-
don pysyvien ehtojen tai moraalisen toiminnan periaatteiden löytäminen. 
Filosofia pikemminkin kyseenalaistaa pysyvät totuudet ja jopa itsensä, ja sen 
“hyöty” on juuri tässä. Filosofia on harjoittajiaan kasvattavaa toimintaa, joka jat-
kuvan kyseenalaistamisen kautta avaa uusia horisontteja ja rikastuttaa kokemus-
ta. Filosofian harjoittaminen ja opetus tähtäävät pikemminkin luonteen 
kehittymiseen kuin filosofiseen tietoon (ibid.).  

Millaisia didaktisia implikaatiota näillä kahdella hyvin erilaisella lähestymis-
tavalla sitten on?  Paneutumatta sen enempää yksityiskohtaisiin opetusmenetel-
miin voitaneen ajatella, että “sokraattisen ryhmätyön metodiin” liittyvät 
yksityiskohtaiset säännöt ovat sidoksissa sen suurempaan kysymys ja vastaus -
suuntautuneisuuteen, kun taas Hoganin ja Smithin mallin mukainen sokraatti-
nen käytäntö sallii, ja myös vaatii, huomattavasti monenkirjavammat toimintata-
vat osallistujien kokemuksen rikastuttamiseksi. “Sokraattisen ryhmätyön 
metodin” päämääränä oleva konsensus vaatii asiassa pysymistä ja yhteistä pon-
nistusta kaikille samalla tavalla avautuvan tiedon tavoittamiseksi. Sokraattinen 
käytäntö ja sen mukainen reflektiivinen elämäntapa voivat olla monenmuotoisia. 
Oleellista filosofialle käytäntönä on henkilökohtainen kokemuksellinen ulottu-
vuus, se, että filosofian palkka on se harjoittamisessa, ei sen tarjoamissa tiedolli-
sissa lopputuloksissa.  

Omaa opetustoimintaa pohtiessa syntyy kahden näin toisistaan poikkeavan 
kannan edessä houkutus etsiä jonkinlaista kompromissia, joka voisi toimia oman 
didaktisen ajattelun pohjana. Epistemologisilta lähtökohdiltaan kannat ovat kui-
tenkin niin erilaisia, että niiden didaktisten implikaatioiden yhdistäminen voi 
tuskin älyllisesti täysin rehellisin keinoin onnistua saman opetuksen puitteissa. 
Ja kuitenkin tuntuu myös kohtuuttoman jyrkältä ajatukselta määrittää filosofia ja 
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sen opetus vain yksistä lähtökohdista käsin - etenkin jos didaktiset seuraukset 
ovat (kuten “sokraattisen ryhmätyön metodin” tapauksessa) kovin tiukasti näihin 
lähtökohtiin sidottu. Valinta “henkilökohtaisen elämän rikastuttamisen” tai “ap-
riorisen filosofisen totuuden” välillä näyttäisi asioita yksinkertaistavalta ja didak-
tistakin ajattelua köyhdyttävältä.  

Helppo, ja nähdäkseni suhteellisen legitiimi, ratkaisu didaktisen orientaation 
suhteen on erityyppisten filosofian opetustilanteiden erottaminen toisistaan. Fi-
losofia palvelee erityyppisiä tarpeita eri alojen ja opintojen eri vaiheissa oleville 
opiskelijoille, ja voi näin olla painopisteiltään hyvin erilaista eri konteksteissa. 
Ehdotukseni voisi ehkä muotoilla siten, että riippuu opetuskontekstista, hahmot-
tuuko filosofian harjoittaminen ja sen mukana didaktiset valinnat taide-, taito-, 
vai tiedemallin mukaiseksi. Nämä ovat kolme erilaista painotusta, jotka voisivat 
yhdistyä eritavoin riippuen kulloisenkin opetustilanteen päämääristä.  

Ajatus filosofian käytännöstä analogisena taiteille ja taidekritiikille nousi 
esiin Hoganin ja Smithin ajatusten yhteydessä. Ideana on tällöin se, että filosofia 
on elämää rikastuttavaa luovaa toimintaa, joka on omiaan muokkaamaan harjoit-
tajiensa sielunelämää. Uskoakseni filosofialla on paikkansa tällaisena toimintana 
kaikilla tasoilla, mutta ennen kaikkea kouluopetuksen ja yleisen johdanto-
opetuksen tulisi kyetä tuomaan esiin filosofian luovaa ja elämyksellistä puolta. 
Etenkin jatkuvan kyseenalaistamisen periaate voi toimia tervehdyttävänä uusien 
horisonttien avaajana kenelle tahansa lukiolaiselle tai opiskelijalle. Kyseenalais-
tamisesta nouseva sokraattisen perinteen skeptinen juonne, “viisas tietää, ettei 
tiedä”, on osa länsimaista yleissivistystä, ja tämän tyyppinen kyseenalaistamisen 
omakohtainen kokemus lähes ilmiselvä osa kattavaa koulu- ja perusopetusta.  

Taitoaineeksi filosofia on ymmärrettävissä silloin, kuin opetuksessa korostuu 
filosofian metodien hallinta ja analyysi. Elämyksellisen filosofian harjoittamisen 
luonnollinen jatke on toiminnan muodollisen puolen reflektointi: kysymykset 
siitä, millaiset argumentit vakuuttavat ja millä perusteella, miten muodostetaan 
valideja argumenttiketjuja, mitkä ovat hedelmällisen keskustelun yleiset periaat-
teet jne., ovat ehdoton osa vähänkin syvemmälle menevää filosofian harjoittamis-
ta. Perustason kyky rationaaliseen argumentaatioon on osa yleissivistystä mutta 
myös kyky, jota voidaan filosofian opetuksen kautta harjoittaa. Filosofia nähdään 
ennen kaikkea taitolajina silloin, kun korostetaan ensinnäkin sitä, että filosofiaa 
opetettaessa opetetaan tiettyjä ajattelun metodeja ja toiseksi sitä, että nämä me-
todit ovat mahdollinen keino saada vastauksia yleisen tason abstrakteihin kysy-
myksiin. Tämän tyyppinen, metodeihin painottunut opetus kuuluu 
alkeismuodossaan sekä lukioon että filosofian kaikille opiskelijoille tähdättyyn 
yliopiston perusopetukseen.  

Tiedemallin mukainen filosofian harjoittaminen korostuu akateemisissa filo-
sofian opinnoissa. Tämä ei tarkoita sitoutumista siihen, että filosofia on muiden 
tieteiden kaltaista totuuksien ja tulosten etsimistä. Kyse on pikemminkin ku-
rinalaisesta, alan tradition ja ajankohtaisen keskustelun tuntevasta, uusiin näkö-
kulmiin pyrkivästä asiantuntijatyöskentelystä (jota voidaan harjoittaa 
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monenlaisten filosofisten paradigmojen puitteissa). Etenkin filosofian pää-
aineopiskelijoiden opetuksen tulisi kyetä siirtämään opiskelijoille alan toiminta-
tapoja yleisen keskustelun käymisestä filosofisen artikkelin laatimiseen. 
“Sokraattisen ryhmätyön metodin” säännöt ovat hyvin pitkälle vain selkeästi arti-
kuloituja hyvään keskustelukulttuuriin kuuluvia toimintatapoja. Sen opettelu 
kuuluu osaltaan filosofian metodeihin kaikilla opetuksen tasoilla mutta ennen 
kaikkea filosofian tutkijoiden yhteisön jäsenyyteen tähtäävän opetuksen tulee 
huomioida alan käytännöt. Tämä mahdollistaa päämäärätietoisen ja tuloksellisen 
filosofian harjoittamisen, määrittyy tämä tuloksellisuus sitten apriorisen totuu-
den tai “tuloskulttuurin” kyseenalaistamisen mittatikun mukaisesti. Kuitenkaan 
tuloksellisuus ei voi enää akateemisten filosofian opintojen syventävässä vaihees-
sa olla pelkästään henkilökohtaista elämyksellisyyttä tai yleissivistyksen hankki-
mista. 

 
4. Kysymys filosofiasta 

 
Jokaisella tieteenalalla joudutaan didaktisia kysymyksiä pohdittaessa tarkas-

telemaan oman toiminnan perusteita. Filosofiassa tämä piirre ehkä korostuu, 
koska kysymys filosofian ominaislaadusta on itsessään leimallisesti filosofinen 
kysymys. Sokrateen, suuren filosofisen oppi-isän, metodin eri tulkinnat heijasta-
vat hyvin sitä itsereflektiivisyyden ideaalia, jota Sokrates edusti. Tämän itsere-
flektiivisyyden - oman ajattalun ajattelemisen - opettaminen on ilmeisesti 
filosofian opetuksen suuriin haaste. Ei siis ihme, että siitäkin, miten se Sokrateen 
mukaan tuli tehdä, on monenlaisia näkemyksiä.   
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Sosiaalipsykologian oppiaineen sisältöpedagoginen 
analyysi Avoimen yliopiston kontekstissa – ryhmiä ja 

vuorovaikutusta kaikille 

Tontti Jukka 
 
 

Johdanto  
 
Olen opettanut sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopis-

tossa ensin tuntiopettajana vuosina 1996 – 2002 ja vuoden 2002 syksystä alkaen 
yliopistonlehtorina. Avoimessa yliopistossa opettamisessa on omat erityispiir-
teensä, joita pyrin tässä johdannossa lyhyesti valottamaan.  

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuun-
nitelmien ja tutkintovaatimusten mukaisia ja opetus toteutetaan oppiaineiden 
hyväksymänä. Opetusta järjestetään lukuisten oppiaineiden perus- ja aineopin-
noissa sekä yleis-, kieli-, ja viestintäopinnoissa. Kaikille tarjotaan oikeus yliopis-
totasoiseen opiskeluun pohjakoulutuksesta, iästä, sosiaalisesta asemasta tai 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta. (Kivilehto 2007; Sirkkanen 2008; Pur-
tilo-Nieminen & Määttä 2011.) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että avoimen 
yliopiston opiskelijoiden lähtökohdat ja – taidot opiskella ovat hyvin moninaiset, 
mikä asettaa opetukselle ja ohjaukselle monenlaisia haasteita. Toisaalta on suuri 
joukko opiskelijoita, joilla on jo jokin tutkinto ja hyvät opiskeluvalmiudet yliopis-
toon ja toisaalta opiskelijoita, joille tenttivastauksen kirjoittaminen tulee ensi 
kertaa vastaan. 

Rinne ym. (2003, 122–154) ovat jakaneet Avoimen yliopiston opiskelijoiden 
opiskelumotivaatiot urasuuntautuneiksi, tutkintotavoitteisiksi, muutoshakuisiksi 
ja elämäntavallisiksi. Urasuuntautuneiden opiskelu on ensi sijassa työn ja statuk-
sen palveluksessa. Sitä voidaan luonnehtia välineelliseksi opiskeluksi, jota ohjaa-
vat enemmän tai vähemmän selkeät päämäärät ja tavoitteet. Sisällöllisen annin 
lisäksi opintojen toivotaan johtavan parempaan palkkaan tai uuteen työpaikkaan. 
Toinen ryhmä on tutkintotavoitteiset opiskelijat, jotka opiskelevat päästäkseen 
yliopistoon perustutkinto-opiskelijoiksi joko yliopiston valintakokeiden tai avoi-
men väylän kautta. Avoimen kurssit toimivat preppauksena valintakokeeseen ja 
suorituksina varsinaisiin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kolmas ryhmä on muu-
toshakuiset opiskelijat, jotka toivovat opintojen antavan uutta suuntaa elämälle. 
He ovat etsijätyyppejä, jotka haluavat saavuttaa haaveitaan. Muutoshakuiset 
opiskelijat jakautuvat vielä neljään alatyyppiin: etsijöihin, työelämäänsä tyyty-
mättömiin, haaveiden toteuttajiin ja elämänkriiseistä toipuviin. Neljännen ryh-
män elämäntapaopiskelijoille opiskelu on itseisarvo. Opiskelualoja voi olla monia 
ja asioiden ymmärtäminen ohjaa opiskelua. Opiskelu on ensisijaisesti harrastus, 
vastapaino työlle tai kiinnostusta ymmärtää syvällisemmin jotakin oppiainetta. 
(Mts. 122–154.) 



145 

Kivilehto (2007) tuo omassa tutkimuksessaan tarkennusta eri opiskelijaryh-
miin. Avoimen yliopiston opiskelijoista ammatillisen osaamisen kehittäjät ovat 
yleensä 30–39-vuotiaita. He ovat usein käyneet ammattikorkeakoulun. Opiskelun 
motiivina on ammatillinen kehittyminen. Nuoret tutkinnontavoittelijat ovat 
yleensä alle 29-vuotiaita ylioppilaita eikä heillä ole ammatillista koulutusta. Ai-
kuiset oppijat puolestaan ovat 40–49-vuotiaita. He ovat yleensä ammattikorkea-
koulun käyneitä. Iäkkäimpien opiskelijoiden opiskelumotiivit vaihtelevat. 
Tutkintotavoitteisuus on heilläkin kuitenkin suosituin motiivi. He myös suhtau-
tuvat oppimiseen muita ryhmiä syvällisemmin ja kokevat erilaiset oppimisympä-
ristöt kaikkein myönteisimmin.  

Avoimen opiskelijoiden heterogeenisyys asettaa opettajalle hieman erilaisia 
pedagogisia haasteita kuin sosiaalipsykologiaa pääaineena opiskelevien opetus, 
vaikka tuskin hekään täysin homogeeninen ryhmä ovat.  Avoimen opetuksen tu-
lee joka tapauksessa vastata yliopisto-opetusta ja yliopiston oppiaineen asettamia 
kriteereitä opiskelijoiden suoritusten arvioinnissa. Opintojen maksullisuuden 
merkityksen jätän käsittelemättä tässä esseessä. Se veisi monimutkaisuudessaan 
liikaa tilaa varsinaisilta sisältöpedagogisilta kysymyksiltä. Keskityn tässä esseessä 
pelkästään lähiopetukseen ja jätän verkko-opetuksen pois. Tämä johtuu siitä että 
verkko-opetuksen erityiskysymykset vaatisivat aiheesta oman esseen. Lopuksi 
pyrin vetämään yhteen sosiaalipsykologian oppiaineen sisältöpedagogisia tavoit-
teita. Tässä yhteydessä lainaan kolmen opiskelijan antamaa palautetta. 

 

Sosiaalipsykologia Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden 
laitoksen oppiaineena 

 
Sosiaalipsykologia edustaa selkeästi puhdasta ja pehmeää tieteenalaa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tieteenalan tietorakenne on holistinen ja kertautuva Tieteen-
alassa on myös jossain määrin pyrkimyksenä käytännön työelämään soveltava 
näkökulma. (vrt. Nevgi, Lindblom-Ylänne & Levander 2009.) Sosiaalipsykologi-
assa tutkitaan, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toi-
siinsa ja muovaavat toisiaan. Kiinnostuksen kohteena ovat myös ajattelun, 
tunteiden ja persoonallisuuden sosiaalinen muotoutuminen sekä ryhmien väliset 
suhteet.  

Näitä ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan. Näin ollen opetuksen 
tulisi rakentua kehämäisenä prosessina ja samoja asioita tulisi käsitteellistää yhä 
syventäen. Opetuksen tulisi perustua dialogiin opettajan ja opiskelijoiden välillä, 
jotta ymmärtäminen ja kriittinen pohdinta kehittyisivät. (Mt.) 

Pyrkimyksenä opetuksessa tulisi olla oppimiseen painottuva ja käsitteellistä 
muutosta tavoitteleva lähestymistapa, jossa opiskelijat ovat aktiivisia ja muodos-
tavat asioista oman näkemyksensä. Tutkintovaatimukset on perinteisesti raken-
nettu kuitenkin hyvin pitkälle sisältökeskeisen opetuskäsityksen varaan, mutta 
uusimmissa vaatimuksissa on rakenteellisesti pyritty samojen teemojen syventä-
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vään kierrättämiseen läpi maisteriopintojen. Tutkintovaatimukset on laadittu 
kertautuvan tietorakenteen periaatteella, mutta suoritustavat ovat useimmiten 
sisältökeskeisiä kirjatenttejä, varsinkin avoimen opintoja vastaavissa sivu-
aineopinnoissa, ja silloin päätarkoitus on kontrolloida tietoa täsmällisesti toista-
vaa oppimista. (Mt.)  

Tässä esseessä hahmotan didaktiikkaa suhteessa opinnot aloittavaan sosiaa-
lipsykologian johdantokurssiin. Toisena esimerkkinä on seminaari, joka päättää 
Avoimen sosiaalipsykologian sivuaineopinnot. Avoimen opiskelija opiskelee 
enimmillään oppiaineen sivuaineopinnot. Seminaari vastaa oppiaineen teema-
seminaareja, joissa seminaarityöstä kirjoitetaan kandidaatintutkielma. 

 
Sosiaalipsykologian sisältöpedagogiikka Helsingin yliopiston 
Avoimessa yliopistossa johdantokurssin näkökulmasta 

 
Opetukseni alkaa aina syys- ja kevätlukukaudella sosiaalipsykologian johdan-

tokurssilla, jossa pyrin opettamaan sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, jotka 
sitten kertautuvat syventäen opintojen edetessä. Vertikaalinen opetussuunnitel-
matieto on tässä yhteydessä aivan oleellinen. Olen viime vuosien aikana alusta 
lähtien korostanut yhteiskuntatieteellisen tiedon tutkimuksellisuutta ja suhteelli-
suutta. Keskeistä on saada opiskelijat keskustelemaan aktiivisesti omista käsittei-
den historiasta, tulkinnoista ja soveltamisesta.  

Oppimisen tavoitteena on tässä vaiheessa kuvaileva tieto. Sisältökeskeisyys 
on johdantokurssilla välttämätöntä, jotta keskeiset käsitteet ja teoriat tulisivat 
tutuiksi, mutta se ei ole ristiriidassa sen kanssa, ettei opetusta voisi silti suunni-
tella opiskelijan oppimista ja ymmärtämistä tukien, pelkän tiedon siirtämisen 
sijaan. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009, 152.) Opiskelijatuntemus on tässä kes-
keisellä sijalla. Pyrin vuorovaikutuksella ja luentosarjan kuluessa kerätyllä pa-
lautteella selvittämään opiskelijoiden tietotason. Luentosarjan aluksi käymme 
läpi ennakkotietoa siitä, mitä opiskelijat ymmärtävät sosiaalipsykologian olevan. 
Matkan varrella sekä luentosarjan lopuksi palaan tähän alkuhahmotelmaan.  

Didaktiikan näkökulmasta olen pitänyt mielenkiintoisena oppimisteoreettista 
koulukuntaa, jossa korostetaan sosiaalista vuorovaikutusta, osallisuutta, tiedon 
yhteistä kehittelyä ja opetuksen sosiokulttuurista sidonnaisuutta. Tässä näke-
myksessä didaktiikka ja oppiaineeni sisältö kohtaavat. (Nevgi & Lindblom-Ylänne 
2009, 227–228.) Opetussuunnitelmateoreettisen didaktiikan kohdalla on nostet-
tu esiin tärkeä kysymys improvisoinnin ja ennakkosuunnittelun suhteesta. Kun 
on opettanut pitkään, sitä parempi tilanneherkkyys on kehittynyt. Olen kokenut 
opettamisen ja oppimisen kannalta mielekkääksi antaa keskustelun ja vuorovai-
kutuksen kuljettaa opetuksen sisältöä ja muotoa. Näin muodostuu yhteinen ko-
konaisuus, jossa pitää tietenkin ottaa huomioon myös opetussuunnitelman 
toteutuminen. Didaktiikkani voi nimetä oppiaineen sisältötiedon pedagogiseksi 
improvisaatioksi. 
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Luentojen lisäksi kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Moodlessa 
on linkkejä ja tiedostoja, jotka syventävät luentojen sisältöjä. Siellä tehdään kaksi 
verkkotenttiin valmistavaa tehtävää, joista toinen on tietoa soveltava ja toinen 
erilaisten sosiaalipsykologian tutkimuksellisten lähestymistapojen erittelyyn joh-
datteleva tehtävä. Verkkotentissä on kolme laajaa esseekysymystä: 1) laajempi 
tietoaines tenttikirjasta, 2) soveltava tehtävä ja 3) tutkimuksen suunnitteluun 
ohjaava tehtävä. Vastausaikaa on kolme tuntia. Tentissä on kaikki materiaali käy-
tössä ja kurssisisältöjen lisäksi tentitään sosiaalipsykologian perusoppikirja. 
Kurssista kerätään palaute Avoimen palautejärjestelmän kautta, mutta käyn vii-
meisellä luennolla myös kurssin sisältöä ja opetusta koskevaa palautekeskustelua. 
Pedagogisen sisältötiedon rakentumisen kannalta on tärkeää reflektoida omia 
havaintoja ja kokemuksia koko kurssin ajan ja sen jälkeen.  

 
Sosiaalipsykologian seminaariopetus arvioinnin 
näkökulmasta 

 
Käytän paljon aikaa seminaarin alussa ja sen kuluessa arviointikriteerien 

pohtimiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tätä tapaa voi kutsua sopimusarvi-
oinniksi. Yhtenä keskeisenä arvioinnin ongelmana tulee yleensä aluksi se, että 
myöhemmin seminaarikäsittelyssä olevat opiskelijat hyötyvät aiemmista semi-
naarikerroista omaa työtä kirjoittaessaan. Tämän myös minä koin jossakin vai-
heessa ongelmaksi ja silloin kaikilla oli sama kalman viiva töille, jolloin arviointi 
oli opiskelijoiden välillä ainakin näennäisesti oikeudenmukaisempaa. Pyrkimyk-
senä oli jonkinlainen absoluuttinen ja summatiivinen arviointi. Nykyisin olen 
siitä käytännöstä luopunut ja luottanut enemmän formatiiviseen arviointiin. 
(Lindblom-Ylänne, Nevgi, Hailikari & Wager 2009, 156–157.) Opiskelijat eivät 
koe asiaa ongelmaksi, jos arviointikriteerit sovitaan yhdessä. Itse asiassa ei ole 
myöskään mikään tosiasia, että seminaarin loppupään työt olisivat välttämättä 
sen parempia kuin alkupään työt.  

Tähän liittyy enemmänkin opiskelijoiden lähtötaso ja keskustelemme aluksi 
kunkin opiskelijan kohdalla esimerkiksi aiemmasta seminaari- ja kirjoituskoke-
muksesta. Pyrimme lähtökohtaisesti ottamaan jo seminaarin aikataulutuksessa 
huomioon opiskelijoiden hyvin vaihtelevan lähtötason. Lisäksi jaan opponoinnit 
niin, että ne joiden työt käsitellään alussa, he opponoivat lopussa. Näin seminaa-
ri-istunnoista saatavaa oppia voi hyödyntää opponoinnissa, joka siis hyvin tehty-
nä korottaa arvosanaa. Näkisin että tällä hetkellä arviointi integroituu aika 
linjakkaasti opiskeluun ja oppimiseen. Seminaarin päätteeksi tehtävä itsearvio 
antaa opiskelijoille vielä mahdollisuuden reflektoida oppimistaan ja samalla saan 
palautetta seminaarin onnistumisesta. Bloomin taksonomian mukaisesti aine-
opinnot päättävässä seminaarissa painopiste oppimisessa ja opetuksessa on ana-
lyysissa, synteesissä ja arvioinnissa. Vai pitäisikö sanoa, että analyysin ja 
synteesin kautta edetään itse- ja vertaisarviointiin yhteistyössä opettajan kanssa. 
Oppimisen tavoitteena on enemmänkin soveltava kuin kuvaileva tieto (Nevgi & 
Lindblom-Ylänne 2009, 152). 



148 

Kun työt on kirjoitettu ja käsitelty seminaari-istunnoissa, niin lopuksi opiske-
lijat kirjoittavat itse- ja vertaisarvioinnin kurssin verkkoalustalle. Itselle ehdotet-
tua arvosanaa tulee perustella opponointiohjeiden ja kokoontumisten perusteella. 
Omaa arvosanaa verrataan perustellusti opponoidulle työlle ehdotettuun arvosa-
naan. Lisäksi tehtävänä on myös oman oppimisen arviointi kurssin kokonaisuu-
den näkökulmasta. Tämä loppuraportti lähetetään verkkoalustalla opettajalle. 
Tämän arvioinnin tarkoituksena on kehittää opiskelijan reflektiota omaan oppi-
miseen ja näin opiskelijan metakognitiivisia taitoja. Tenttivastausarvosanojen 
määräytymisohjeiden käyttö seminaarityön numeerisen arvioinnin esimerkkinä 
ei ehkä ole kovin perusteltua ja olisikin kenties syytä kehittää selkeämpi ja syven-
tävämpi arviointimatriisi. Toisaalta ohjeistus on toiminut erittäin hyvin ja se on 
saanut hyvää palautetta. Annetut arvosanat menevät yllättävän hyvin yksiin sekä 
opiskelijoiden kesken että oman arvioni suhteen.  

Omassa opettajan työssäni pyrin nostamaan esiin tieteellisen kirjoittamisen 
periaatteita, myös eettisiä, ja on hyvin vaikea muuten kuin seminaarikeskustelu-
jen perusteella arvella tekijän tietämystä aiheesta. Joskus herää epäilys, kun työn 
tekijä ei tunnu itsekään ymmärtävän aiheesta niin että olisi siihen perehtynyt. 
Pyrin ohjeistamaan niin, että esimerkiksi suoraa kopiointia ei voi esittää omana 
referointina ja tarkoituksena on luoda oma kokonaisuus eri lähteitä keskustelut-
tamalla. Samoin korostan sitä, että työn tekijä tulee seminaariin oman aiheensa 
asiatuntijana ja aluksi hän myös kertoo muun muassa miten hän työn teki, miten 
löysi lähteitä ja miten kirjoitustyö sujui. Tämän tarkoituksena on kyllä ensisijai-
sesti se, että opiskelijat oppisivat toistensa kokemuksista, ei plagioinnin paljas-
taminen. 

 
Yhteenvetoa sosiaalipsykologian oppiaineen 
sisältöpedagogisista tavoitteista 

 
”On ollut pedagogisesti hienosti toteutettu kurssi. Uudet asiat ovat 

nivoutuneet aiemmin opittuun ja synnyttäneet onnistumisen elämyksiä. 
Kirjavalinnat on todella hyvät. Kiitos!” 

”Mietin juuri toisen verkkoluennon aikana, että Jukka on varmasti 
ensimmäinen opettaja, joka lähestyy opiskelijoita opiskelijoiden näkö-
kulmasta, ei opettajien. Tämä on taito, jota en ole monella opettajalla 
nähnyt. Tarkoitan positiivista, "avaavaa" otetta ja aitoa kiinnostusta 
siihen, mikä on vaikea ymmärtää ja miten sitä voisi helpottaa. Pää-
sääntöisesti opettajat haluavat omanlaiset vastauksensa ja mielellään 
hakeva virheitä oppilaiden suorituksista kuin positiivisia asioita. Toki 
palautteet ovat kaikilla peruspositiivisia, mutta se aito välittäminen ja 
mielenkiinto oppilaiden tuskailun aiheista puuttuu. Jukalta ei. Upeaa!” 

”Yleensä koko opintokokonaisuudessa on parasta ja yllättävintä ol-
lut että asioita oppii oikeasti soveltamaan jo alusta asti.” 
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Nämä palautteet on poimittu Sosiaalipsykologian tutkimuskohteita I – kurs-
sista. Kurssi päättää perusopinnot. Näiden palautteiden kautta voi hahmottaa 
sosiaalipsykologian opetuksen perustavoitteet. Ensinnäkin että tieto nivoutuu 
aiemmin opittuun ja syntyy uusia oppimiskokemuksia. Opetuksessa on pyrki-
myksenä dialogi ja asioiden syventävä ymmärtäminen, jossa lähtökohtana on 
opiskelijakeskeisyys. Lisäksi sosiaalipsykologian teorioita ja käsitteitä opitaan 
soveltamalla niitä omaan elämään tai erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.  

Karkeasti jaoteltuna kolmasosa Avoimen opiskelijoista tähtää jossakin muo-
dossa yliopisto-opintoihin, kolmasosa hakee sieltä täydennyskoulutusta työelä-
mään ja kolmannes haluaa sivistää itseään. Tässä mielessä horisontaalinen 
opetussuunnitelmatieto nousee keskeisemmäksi kuin vertikaalinen, koska opin-
not Avoimessa päättyvät aineopintoihin. Toki myös vertikaalinen opetussuunni-
telmatieto on tärkeää, varsinkin yliopistoon pyrkivien kohdalla, koska he 
mahdollisesti jatkavat oppiaineen opintoja yliopistossa juuri siitä mihin Avoimes-
sa jäivät. Joka tapauksessa opettajalle on haasteellista se mihin tarkoitukseen eri 
opiskelijaryhmät tietoa hamuavat. Tämä edellyttää monipuolisia opetusmenetel-
miä siten että tietty ydinaines on kaikkien opittavissa, mutta on mahdollisuus 
myös haasteellisempiin tehtäviin. Tietyllä tavalla holistinen tieto on saatava koh-
tamaa soveltava tieto. 

 
Päätäntö 

 
Miten minä opettajana opetan ainettani oppiaineessani vallitsevat reunaeh-

dot huomioiden? Oma opetuskäsitykseni sosiaalipsykologian perus- ja aineopin-
tojen opetuksessa Avoimessa yliopistossa perustuu toisaalta oppiaineen 
opetukseen sosiaalitieteiden laitoksella ja toisaalta pedagogisen ymmärryksen 
kehittyessä myös oppiaineen perinteistä irrottautumiseen. Pedagoginen sisältö-
tietohan on oman oppiaineen sisältöjen muuntamista kohderyhmälle sopivaan 
opetettavaan muotoon. Joskus kaiken pedagogis-didaktisen reflektoinnin pyör-
teissä on hyvä muistuttaa itseään Shulmanin (1986) toteamuksella: ”Those who 
can, do. Those who understand, teach.” 
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Kemian opetuksen ja oppimisen erityispiirteitä 

Aremo Nina 
 
 

1. Johdanto 
 
Tässä kirjoituksessa pohditaan yliopistopedagogiikan ja siihen liittyvän di-

daktiikan näkökulmasta kemiaa tieteenä, sen tietosisältöä ja erityispiirteitä ope-
tuksen ja oppimisen kannalta. Didaktiikkaan käsitetään tässä yhteydessä 
sisältyvän sekä opetuksen sisältö että erilaiset opetusmenetelmät (Uusikylä & 
Atjonen, 2005). Koska kemiaa opetetaan Suomessa nykyisin koulussa jo alakou-
lusta lähtien, on kirjoituksessa käsitelty hiukan myös kemian opetuksen tavoittei-
ta perusasteella ja lukiossa sekä noilla tasoilla kemiaa opettavien opettajien 
tiedollista taustaa.  

 
2. Kemia tieteenä 

 
Kemiaa on elämässä ympärillämme kaikkialla. Ymmärrys kemian keskeisistä 

perusilmiöistä ja käsitteistä auttaa meitä ymmärtämään jokapäiväistä elämää, 
luontoa ja teknologiaa ympärillämme ja on siten keskeinen osa jokaisen yleissi-
vistystä. Tieteenä kemia kuuluu eksakteihin perusluonnontieteisiin, jossa todelli-
suutta kuvataan erilaisten teorioiden, mallien ja kokeellisten menetelmien avulla. 
Kemia tutkii aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia, aineiden välisiä reaktioi-
ta sekä etsii keinoja aineiden tunnistamiseksi ja valmistamiseksi. Helsingin yli-
opistossa kemia on jaettu kuuteen eri oppiaineeseen: analyyttiseen, 
epäorgaaniseen, fysikaaliseen, orgaaniseen, polymeeri- ja radiokemiaan. Edellä 
mainituista radiokemiaa opetetaan vain Helsingin yliopistossa. 

Biglanin (1973a) mukaan eri tieteenalat voidaan erottaa toisistaan sellaisiin, 
jotka a) pohjautuvat yksittäisiin teorioihin b) ovat sovellettavissa käytäntöön tai c) 
ovat yhteydessä elävään elämään. Hän jaotteli tieteet kolmeen dimensioon: ko-
viin ja pehmeisiin, puhtaisiin ja sovellettuihin sekä näiden sisällä vielä elottomiin 
(nonlife) ja elollisiin (life) tieteisiin. Kemia ja muut perusluonnontieteet sijoittui-
vat tässä jaottelussa koviin, puhtaisiin ja elottomiin tieteisiin. Ero tieteiden välillä 
johtuu itse tieteen tietosisällön (subject matter) erilaisesta luonteesta. Koville 
luonnontieteille on ominaista, että ne perustuvat kokeellisesti todistettuihin mal-
leihin ja teorioihin eli faktatietoon. Yksilölliselle tulkinnalle ei ole tilaa, vaan 
kaikki alan tutkijat perustavat tietämyksenä samaan yhteiseen tietoon. Pehmeissä, 
sovelletuissa ja elollisissa tieteissä tutkimustulosten tulkinnassa sallitaan enem-
män tutkijoiden yksilöllistä argumentaatiota, tulkintaa ja pohdintaa. Myös sitou-
tuminen tutkimukseen ja opetukseen sekä julkaisujen laatu (tieteelliset artikkelit, 
monografiat, tekniset raportit) eroavat tieteenaloittain (Biglan, 1973b). Neumann 
(2002) kollegoineen yksinkertaisti tieteenalojen luokittelun neljän pääotsikon 
alle: kovat puhtaat, pehmeät puhtaat, kovat sovelletut ja pehmeät sovelletut tie-
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teet. Heidän mukaansa koviin puhtaisiin tieteisiin kuuluvien tieteiden (esim. ke-
mia ja fysiikka) tietosisällölle tyypillistä on kumulatiivisuus, atomistinen rakenne, 
yleismaailmallisuus, yksinkertaistaminen ja tutkimuksen määrällinen painotus. 
Kovilla puhtailla tieteenaloilla koetaan tiedeyhteisöjen olevan enemmän kilpaile-
via kuin nk. pehmeillä sovelletuilla tieteenaloilla, vaikka tutkimusta tehdään 
usein ryhmissä ja julkaisut ovat pääosin useiden tutkijoiden yhteisjulkaisuja.  

 

3. Kemian opetuksen tavoitteet ja kemian opettajien 
koulutustausta perusasteella ja lukiossa 

 
Opetuksessa on tärkeätä oman tieteenalan substanssin hallinta, opettajan 

pedagogiset taidot sekä henkilökohtainen pedagoginen sisältötieto ja oma per-
soona. Suomessa opettajien koulutustaso on korkea ja yläkoulusta alkaen opetuk-
sesta vastaavat aineenopettajat. Lukion opetussuunnitelmaan on kirjattu, että 
kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden omi-
naisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja 
selittäminen erilaisten mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen ke-
mian merkkikielellä sekä niiden matemaattinen käsittely (Opetushallitus, 2003).  

Kemian opiskelu aloitetaan nykyisin kouluissa perusasteen viidennellä luo-
kalla. Opetettava aine on yhdistetty fysiikka-kemia ja opetuksesta vastaavat pää-
sääntöisesti tavalliset luokanopettajat. Heidän asiantuntemuksensa kemiassa voi 
pahimmassa tapauksessa perustua heidän omaan vuosien takaiseen kouluosaa-
miseensa. Yläkoulussa fysiikka ja kemia jakautuvat erillisiksi aineiksi. Yläkoulus-
sa ja lukiossa kemian opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Luonnontieteissä 
aineenopettajilta vaaditan kaksi opetettavaa ainetta. Kemian pääaineopettajan 
tutkinnossa kemian pääaineopintoja on 158 op, joista 71 op on kaikille kemian 
opiskelijoille yhteisiä substanssiopintoja ja loput 87 op koostuvat kanditutkiel-
masta, pro gradu –tutkielmasta sekä kemian opetukseen liittyvistä kursseista. 
Toisen opetettavan aineen tiedollisena tasona vaaditaan aineopintotasoiset opin-
not 60 op. Lisäksi tutkintoon kuuluu erilliset pedagogiset opinnot 60 op , jotka 
suoritetaan opettajankoulutuslaitoksella käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.  

Lukion opetussuunnitelmassa kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
osaa (Opetushallitus, 2003) 

 osaa keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen 
elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin 

 osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla 
etsiä ja käsitellä tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemialli-
sista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotetta-
vuutta ja merkitystä 

 osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii suunnittelemaan niitä sekä 
osaa ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat 
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 osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja 
keskustella siitä sekä esittää sitä muille 

 perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja 
mallintamisen välineinä 

 perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristöteknii-
kassa 

 osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityk-
sen edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa 
koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon 

 saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen 
opiskelua kohtaan. 

 

Näistä tavoitteista monet ovat sellaisia, jotka vaativat todella syvällistä kemi-
an tiedon ymmärtämistä ja etenkin taitoa tiedon soveltamiseksi. Kemiaa on pe-
rus- ja lukioasteen opetussuunnitelmissa vähemmän kuin matematiikkaa ja 
fysiikkaa, jolloin kemiaa opettaa usein sellainen opettaja, jolla kemia on vasta se 
toissijainen opetettava aine. Koska opettajan oma tietosisältö voi tällöin olla 
puutteellinen ja hatara, tämä voi heijastua opiskelijoiden oppimiseen siten että 
heidänkin tietosisältö rakentuu puutteellisesti tai jopa virheellisesti. Opiskelijat 
mieltävät kemian opiskelun usein matemaattisten kaavojen pyörittelyksi, vaikka 
kemian eri alojen tutkimuksessa tarvittava pääasiallinen matemaattinen käsittely, 
fysikaalista ja laskennallista kemiaa lukuun ottamatta, pitää sisällään varsin yk-
sinkertaisia matemaattisia laskutoimituksia. Tämä voi osittain johtua siitä, että 
koulussa aineenopettajan pääaine on ollut matematiikka tai fysiikka. 

 
4. Kumulatiivista tiedonrakentamista ja kokeellista oppimista 

 
Oppiminen aiheuttaa ajattelussamme tai tekemisessämme pysyvän muutok-

sen, sitä tapahtuu kaikkialla ja se on jokaiselle yksilöllinen prosessi. Oppiminen 
on myös sosiaalista toimintaa, koska se tapahtuu usein vuorovaikutuksessa tois-
ten ihmisten kanssa ja se havaitaan silloin kun jaamme tietomme toisten kanssa. 
Kaikessa oppimisessa on olennaista millä tavoin tietoa jäsennetään, käsitellään ja 
työstetään. Novakin ja Gowinin (1993) mukaan uuden tiedon rakentaminen alkaa 
ilmiöiden ja kohteiden havainnoinnista niiden käsitteiden avulla, joita meillä on 
jo olemassa.  Aikaisemmin omaksuttujen tietojen ja kokemusten lisäksi opiskeli-
jan oppimiseen vaikuttavat opiskeluorientaatio, motivaatio, opiskelustrategiat ja 
opiskelutaidot (Lindblom & Nevgi, 2003). Jotta opiskelijan tiedonrakentelu olisi 
aktiivista tiedon prosessointia, tulisi opetuksessa keskittyä aktivoimaan opiskeli-
jaa aktiivisiin oppimistapoihin eikä niinkään opettajan opetustekoihin (Prosser & 
Trigwell, 1999).   

Luonnontieteitä pidetään tietosisällöltään kumuloituvina tieteinä eli uusi tie-
to rakentuu vanhan opitun tiedon päälle tai syventää sitä.  Kumulatiivisuudessa 
on siis tärkeää oppia asiat oikeassa järjestyksessä, jotta tieto voi ylipäätään raken-
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tua järkevästi. Luonnontieteissä tietosisältö ja oppimistavoitteet on usein määri-
telty kiinteiksi ja ne ovat määrällisesti mitattavissa. Opetus ja oppiminen ovat 
tiukasti ohjeistettua ja siinä painotetaan opettajan merkitystä tiedon informoija-
na opiskelijalle (Neumann et al., 2002). Schwartz (2006) kuvasi tätä perinteistä 
kemian kumuloituvaa tiedonrakentumisen käsitystä tikapuumallilla (kuva 1.). Jos 
tikapuiden askelmia ei ole rakennettu siten, että peräkkäiset askelmat ja kiipeilyn 
päämäärä on kuvattu opiskelijoille selkeästi, putoaa opiskelija helposti tikkailta ja 
oppiminen koetaan vaikeaksi. Schwartz kuvasi myös toisenlaisen tiedonrakente-
lumallin. Siinä tietoa voidaan rakentaa esimerkiksi keräämällä ratkaisuvaihtoeh-
toja johonkin ongelmaan sen eri puolilta, käyttämällä tietoja ja taitoja hyödyksi 
ongelmanratkaisussa, jolloin tiedonrakentumisen malli muistuttaa enemmän 
hämähäkinverkkoa (kuva 1.). 

 
 

 
 

Kuva 1. Schwartzin kuvaama tikapuu- ja verkkomalli tiedonrakentumiselle. 
(Schwartz 2006) 

 
Kemian oppimisen erityispiirteenä on kemian oman merkkikielen oppiminen, 

havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus, käytän-
nön käden- ja laboratoriotaidot eli kemikaalien ja työvälineiden oikea käsittely, 
tulosten analysointi, arviointi, vertaaminen teorioihin ja mallintaminen sekä joh-
topäätösten tekeminen ja niiden soveltaminen käytäntöön. Kemiassa myös liiku-
taan tiedollisesti sekä mikro- että makrotasolla, näkymättömässä ja näkyvässä 
maailmassa. Haasteena kemian opetukselle onkin liikkuminen näiden eri tasojen 
välillä siten, että opiskelijat eivät sekoita käsiteitä ja ilmiöitä (van Driel & Jong & 
Verloop, 2001). Jotta oppimista voisi tapahtua, kemian näkymätön ja usein hyvin 
abstraktilla tasolla oleva tieto pitäisi saada sidottua opiskelijan aiempiin tietoihin 
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ja arkipäivän kokemuksiin. Nykyisin käytetään erilaisia tietokoneohjelmia visu-
alisoimaan ja havainnollistamaan erilaisia ”näkymättömän” maailman kemiallisia 
ilmiöitä. 

 

Kokeellisuus eli tekemällä oppiminen on siis keskeinen osa luonnontieteiden 
oppimista ja opetusta. Kerryn (1963) mukaan kokeellisella toiminnalla opitaan:  

 luonnontieteellistä ajattelua 
 tiedon käsittelyä 
 ongelmanratkaisua 
 ymmärtämään teoriaa 
 todennetaan opetetut käsitteet ja lait 
 kokeellisuus on osa tutkimusprosessia, jossa luodaan uutta tietoa 
 tehdään ilmiöistä todellisia 
 tekemään tarkkoja havaintoja ja huolellisia muistiinpanoja 
 kiinnostusta luonnontieteisiin ja positiivista asennetta luonnontieteitä 

kohtaan. 

Parhaimmillaan kokeellisella oppimisella opiskelija voi itse todistaa konk-
reettisesti sen, että kirjoihin kirjoitetut teoriat pitävät paikkansa. Kokeellisuudes-
sa on kuitenkin merkittävää huomata se, että jokainen koe on yksilöllinen eli 
tekijänsä ”näköinen” ja silloin tulokset ja havainnotkin ovat yksilöllisiä. Siksi 
luonnontieteissä johtopäätöksiä ei tehdä yhden eksperimentin perusteella, vaan 
kokeita toistetaan useamman kerran ja tulokset tulkitaan näiden tulosten ja ha-
vaintojen keskiarvoina.  

 
5. Yliopisto-opetuksen periaatteita 

 
Yliopistossa annetaan korkeinta mahdollista opetusta ja koulutetaan ihmisiä 

oman tieteenalansa monipuolisiksi asiantuntijoiksi. Jo vuosia on Helsingin yli-
opiston strategian mukainen opetusfilosofia ollut tutkimukseen perustuva opetus 
ja opiskelu, jonka päämääränä on opiskelijalähtöinen, syvällinen oppiminen ja 
sitä kautta valmiudet elinikäiseen uuden oppimiseen.  Opetus perustuu tutki-
mukseen eli jokainen opettaja tutkii ja tutkija opettaa. Tavoitteena on, että uu-
simmat tutkimustulokset siirtyvät mahdollisimman nopeasti osaksi opetusta ja 
tiedon rakentamista.  Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään yliopisto-opetusta 
ja oppimista koskevaa tutkimustietoa. Myös yliopisto-opettajien pedagogisen 
osaamisen tärkeyttä ja sen tukemista on painotettu strategioissa vuodesta 2006 
alkaen (Helsingin yliopiston strategia, 2006). Tästä huolimatta käytännössä ope-
tusvirkojen henkilövalinnoissa tutkimusansiot usein arvioidaan pedagogisia ansi-
oita merkittävämmiksi. Yliopistot ja korkeakoulut olivat pitkään Suomessa 
ainoita koulutuslaitoksia, joissa opettajilta ei vaadittu minkäänlaista pedagogista 
koulutusta, vaan opettamaan pääsi pelkällä substanssiosaamisella. Tämä tilanne 
on onneksi kehittynyt parempaan suuntaan ja nykyisin yliopistot tarjoavat opet-
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tajilleen laajasti yliopistopedagogista koulutusta. Helsingin yliopiston matemaat-
tis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan perustettiin 2007 opetuksen tuki –yksikkö, 
jonka tehtävänä on tarjota tiedekunnan opettajille ja tutkijoille tieteenalakohtais-
ta pedagogista tukea ja koulutusta sekä auttaa heitä oman opetuksen tutkimuk-
sessa. Tiedekunta painottaa myös pedagogista koulutusta ja asiantuntijuutta 
kaikissa tehtävien täytöissä. 

 
5.1. Tavoitteellinen ja linjakas opetus 

 
Viime vuosina yliopisto-opetuksen kehittämisessä on kiinnitetty entistä 

enemmän huomiota opetussuunnitelmatyön ja opetuksen linjakkuuteen (Biggs, 
2003). Biggsin mukaan laadukkaan oppimisen tukemiseksi opetuksen on oltava 
tavoitteellista ja sen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin täytyy olla johdon-
mukaista ja tukea toinen toisiaan.   Tämä tarkoittaa sitä, että kurssia suunnitelta-
essa sille mietitään oppimistavoitteet, jotka kuvataan opiskelijoille 
mahdollisimman konkreettisesti. Oppimistavoitteet voivat olla eritasoisia (Bloom, 
1956, Hailikari et al. 2007) ja opetusmenetelmät valitaan siten, että ne tukevat 
oppimistavoitteiden saavuttamista. Erityisen tärkeää on, että jo suunnitteluvai-
heessa mietitään, miten asetettuja oppimistavoitteita voidaan arvioida (kuva 2).  

Opetuksen linjakkuus ja johdonmukaisuus

Suunnittelu Toteutus
• vuorovaikutus

Arviointi

• Tutkintorakenne
• Ydinainesanalyysi
• Tavoitteet
• Kuormittavuus 
• Kumuloituvuus
• Opiskelijoiden 
ennakkokäsitykset

• Ajoitus
• Tilat
• Materiaalit
• Oppimisympäristöt
• Opetuksen ja 
opiskelun menetelmät

• Arvioinnin menetelmät 
• Palautteet
• Opetuksen arviointi/

reflektointi 
• Oppimistulosten arviointi

Kuvion toteutus: Nina Aremo, M-L tdk  
Kuva 2. Opetuksen linjakkuus ja johdonmukaisuus 
 
Opetuksen suunnittelu olisi hyvä tehdä yhdessä opiskelijoiden kanssa, jolloin 

pystytään paremmin varmistamaan se, että tavoitteet on määritelty opiskelijoille 
ymmärrettävästi.  Arvioinnin tulisi mitata kurssilla opetettujen asioiden oppimis-
ta, ei niiden ulkoa opettelua, ja sen tuloksena opiskelijan tulisi saada aidosti pa-
lautetta oppimisestaan ja kehittymisestään. Jotta opetus voisi kehittyä edelleen, 
opettajan tulisi reflektoida opetustaan ja opiskelijoiden reaktiota opetukseen ja 
sitä kautta aktiivisesti tukea opiskelijoiden oppimisprosessia (McAlpine & Wes-
ton, 2000). Opetuksen kehittymisen seurannan ja laadun arvioimisen kannalta 
tämän prosessin dokumentointi on erittäin tärkeää. Jotta opetus ja tutkinnot oli-
sivat laadukkaita, tulisi linjakkaan opetuksen mallia hyödyntää paitsi yksittäisten 
kurssien suunnittelussa myös koko tutkintorakenteen suunnittelussa. Akateemi-
sessa yhteisössä opetus on henkilökohtainen asia ja opettajalla on akateeminen 
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vapaus toteuttaa opetuksensa haluamallaan tavalla. Opetusta tulisi kuitenkin 
suunnitella enemmän yhteisöllisesti, jotta jokainen opettajan olisi tietoinen siitä, 
miten oma opetus linkittyy koko tutkinnon kokonaistavoitteisiin.  

 
5.2. Opettajan pedagoginen sisältötieto (PCK) 

 
Pedagogisella sisältötiedolla tarkoitetaan opettajan ymmärrystä oman tie-

teenalansa tiedon erityisluonteesta oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. 
Schulman esitti vuonna 1987, että opettajan pedagoginen sisältötieto koostuu 
neljästä kategoriasta: yleinen pedagogia, oppijat ja heidän tiedonkäsityksensä, 
opetuksen sisältö ja koulutuksen tavoitteet. Pedagogisen sisältötiedon kehittymi-
nen on yksilöllistä ja sen kehittymisen edellytyksenä on hyvä oman tieteenalan 
sisällön hallinta sekä opetuskokemuksen karttuminen. Opetuskokemuksen avulla 
opettaja pystyy tarkastelemaan opetettavan aineen sisältöä analyyttisemmin. Pe-
dagoginen sisältötieto auttaa opettajaa ymmärtämään minkälaista tietoa ja osaa-
mista kulloinkin kyseessä olevan aihealueen opettaminen vaatii, minkälaisia 
ennakkokäsityksiä opiskelijoilla voi olla, miksi joku käsite on opiskelijoille vaikea 
oppia ja kuinka heitä voi auttaa pääsemään yli tästä esteestä (van Driel & Verloop 
& de Vos, 1998, Davis, 2004). Pedagogisen sisältötiedon kehittyminen vaatii 
opettajalta aktiivista reflektointia oman oppiaineen tietosisällön, erilaisten ope-
tusmenetelmien ja oppimisen kesken.  

 
5.3. Kokemuksia ja havaintoja kemian yliopisto-opetuksesta  

 
Kemian opetussuunnitelmia yliopistotasolla on suunniteltu vuodesta 1994 al-

kaen TUNING -projektissa yhteistyössä eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa. 
Suunnittelun tavoitteena on ollut saada eurooppalaisille yliopistoille keskenään 
helpommin vertailtavissa olevat opetussuunnitelmat ja siten edistää opiskelijoi-
den liikkuvuutta Euroopassa. Suunnittelussa on huomioitu tutkintojen yleiset 
osaamistavoitteet, erilaiset yleiset siirrettävät taidot (transferable skills), opetuk-
sen sisältö, opetuksen kuormittavuus, lähestymistavat oppimiseen, opetukseen ja 
arviointiin sekä opetuksen laatu. Nämä on määritelty kaikille kolmelle eri kor-
keakoulutuksen tutkintotasolle eli kandidaatin-, maisterin- ja tohtorin tutkinnoil-
le. (ECTNA, 2008) 

Helsingin yliopistossa kemian koulutusohjelmaan valituista opiskelijoista 
vain noin kolmasosa valmistuu. Kemiaa ei koeta kiinnostavaksi oppiaineeksi, 
koska opiskelijat eivät tiedä kemian mahdollisuuksista ja mihin kaikkialle kemis-
tejä työllistyy. Opiskelupaikan saa hyvillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla, joten 
kemiaan tullaan vahvistamaan substanssiosaamista muiden tiedekuntien, eten-
kin lääketieteellisen, sisäänpääsyä varten.  Suuren keskeyttämisprosentin vuoksi 
opiskelijavalinnassa käytetään nk. ylivalintaa eli opiskelemaan hyväksytään opis-
kelijoita kolme kertaa enemmän kuin aloituspaikkoja otetaan vastaan. Koska si-
säänotto on suuri, on ensimmäisen vuoden opetus pääosin massaluennointia. 
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Suuri opiskelijamäärä, pieni opetushenkilökunnan määrä sekä kallis laboratorio-
opetus, asettavat reunaehdot opetuksen käytännön toteutukselle.  

Luonnonlait eivät muutu, joten kemian opetuskin on pysynyt varsin perintei-
senä – usein opetamme niin kuin meitä on opetettu. Vaikka kemia on kokeellinen 
tiede ja tutkimus on sen perusta, ei tutkimuksellinen ote näy yliopisto-opetuksen 
alkuvaiheessa. Kemian yliopisto-opetus on pitkälti opettajakeskeistä, vaikka ai-
neen tietosisällön syvällinen ymmärtäminen vaatisikin ongelmaperustaista ja 
opiskelijalähtöistä lähestymistapaa. Opetusmenetelmät ovat perinteisiä massa-
luentoja, laskuharjoituksia, laboratoriotöitä ja seminaareja. Oppiminen on yksi-
lökeskeistä ja opiskelijan oppiminen testataan perinteisillä tenteillä. Teoria, sen 
kokeellinen havainnollistaminen ja tiedon sitominen ympäröivään elämään ei 
toteudu opetuksessa optimaalisella tavalla.  Vaikka tutkinnonuudistuksen yhtey-
dessä kursseille tehtiin ydinaines- ja kuormittavuus analyysit, ovat kurssien sisäl-
löt ylimitoitettuja oppimiseen käytettävissä olevaan aikaan nähden. Etenkin 
yliopiston siirtyminen periodiopetukseen on lisännyt opetusperiodien kuormitta-
vuutta. Opetuksessa ei ole aikaa kyselemiselle ja ihmettelemiselle, vaan tieto täy-
tyy kaataa mahdollisimman nopeasti opiskelijoille. Koska vuorovaikutteisuudelle 
ei ole aikaa, jää opettajilta usein huomaamatta opiskelijoiden ajattelussa mahdol-
lisesti syntyneet väärinymmärrykset. Laboratoriotyöt puolestaan on rakennettu 
liian ”reseptimäisiksi” niin, että opiskelijoiden ei tarvitse käyttää tehtävien ratkai-
semiseksi luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Olen myös havainnut, ettei-
vät opiskelijat pysty sitomaan laboratoriossa oppimiaan asioita aiemmin 
opittuihin teorioihin eivätkä he koe oppivansa käytännön laboratoriotaitoja työ-
kursseilla, vaan työt koetaan enemmän pakkopullana.  

Kemian ensimmäisen vuoden opinnot yliopistossa koetaan yleisesti opiskeli-
joiden keskuudessa vaikeina. Yliopisto-opiskelu vaatii erilaisia opiskelutapoja 
kuin lukio-opinnot ja tiedonhallinnan tasolla hyppäys lukiosta yliopistoon on 
monelle opiskelijalle liian suuri. Koska kemiaa opiskellaan kouluissa jo perusas-
teelta alkaen, opettajien ennakko-odotukset opiskelijoiden osaamisesta ovat ko-
vat. Oma kokemukseni on sellainen, että yliopisto-opiskelussa on myös paljon 
hiljaista tietoa, joka oletetaan ”imeytyvän” opiskelijoille itsestään. Opetus on 
opettajakeskeistä, jolloin siitä puuttuu opiskelijan oppimisprosessin ja ajattelun 
taitojen kehittymisen tukeminen.  

Opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota kemian kieleen, kielelliseen ilmaisuun 
ja kielioppiin, jotta voimme vähentää turhia käsitteellisiä väärinymmärryksiä. Jos 
opettajalla on mahdollisuus kuunnella opiskelijoitaan ja käyttää opetuksessaan 
aitoa dialogia, voi väärinymmärryksiä hyödyntää mainiosti opetuksessa ja korjata 
ne. On tärkeää aktivoida opiskelijat opiskelemaan jo heti opiskelun alusta alkaen 
ajatuksen kanssa (minds on) siten, että vältetään liiallinen työmuistin kuormit-
tuminen.  Yliopisto-opetuksen keskeinen tavoite on opettaa opiskelijoille kriitti-
sen ajattelun taitoja sekä perusteltua argumentointia. Omaa oppimista pitäisi 
pystyä selittämään muille vertaisilleen perustelluin väittein. Jotta kurssin tavoit-
teet avautuisivat opiskelijoille selkeinä, tulisi jokaisen opettajan esittää itselleen 
kolme kysymystä kurssin oppimistavoitteita laatiessaan: 1) Mitä me asiasta tie-
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dämme? 2) Miten me sen tiedämme? ja ehkä kaikkein tärkeimpänä 3) Miksi tämä 
asia on tärkeä? 

Parhaimmillaan oppimisessa yhdistyy ilo aidosta onnistumisesta, löytämisen 
ja konkreettisesta linkittymisestä arkipäivän ilmiöihin. Tämän yritän pitää mie-
lessäni, kun toteutan omaa opetustani. Opettaessani koetan myös palauttaa mie-
leeni ne vaikeudet, joita omassa oppimisessani oli, jotta osaisin avata 
ongelmakohdat selkeämmin opiskelijoilleni.  

 
6. Kohti syvällistä oppimisprosessia 

 
Vielä toistaiseksi yliopisto-opetuksen suurin haaste on opettajien puutteelli-

set pedagogiset taidot. Opettajien oma substanssiosaaminen on ensiluokkaista, 
mutta varsin usein ymmärrys oppimisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä puut-
tuu tai se on hyvin pinnallista.  

Pedagogisen koulutuksen tarve on onneksi huomattu yliopistoissa ja tieteen-
alakohtaista pedagogista koulutusta on jo tarjolla. Panostaminen opetukseen ja 
sen kehittämiseen edistää pitkällä tähtäimellä myös tutkimustamme, koska opis-
kelijat oppivat substanssin entistä paremmin ja syvällisemmin ja pystyvät hyö-
dyntämään oppimaansa paremmin. Opetuksen yhteisölliseen suunnitteluun ja 
opettajien yhteistyöhön kannattaa panostaa ja joissain tapauksissa suorastaan 
pakottaa. Jokaisen opettajan tulisi tietää oman tieteenalansa tutkinnon kokonais-
tavoitteet ja miten oma opetus linkittyy siihen. Olisi tärkeää, että opiskelijoille 
varattaisiin aikaa oppimiselle ja tarjottaisiin monipuolisesti erilaisia oppimisko-
kemuksia tutkinnon aikana. Kaikkien opettajien ei siis tarvitse välttämättä kik-
kailla uusilla opetusmetodeilla, mutta jokaisen opettajan olisi syytä pysähtyä 
aidosti miettimään oman opetuksensa tietosisältöä, linjakkuutta ja pedagogista 
toteutusta. 

Kemian yliopisto-opetuksessa pitäisi ehdottomasti siirtyä enemmän ongel-
maperustaiseen opetukseen ja oppimiseen. Perinteiset luennot, laskuharjoitukset 
ja laboratoriotyöt ovat toimivia opetusmenetelmiä, mutta ne pitäisi linkittää tie-
tosisällöiltään paremmin yhteen ja toteuttaa ajallisesti lomittain ja rinnakkain. 
Haluaisin poistaa kemian eri oppiaineiden väliset rajat ja suunnitella opetuksen 
niin, että siinä käsitteitä ja ilmiöitä opittaisiin jokaisen oppiaineen näkökulmasta. 
Näin opiskelijat saisivat laajemman ja selkeämmän kuvan oppimastaan. Opetuk-
sessa pitäisi siirtyä projekti- ja ryhmätyöskentelyyn sekä kysymällä oppimiseen. 
Opiskelijat tulisi integroida tutkimusryhmiin jo heti opintojen alussa ja tukea 
heitä hyödyntämään tutkimusta oppimisessaan ja sitä kautta opettaa heitä ajatte-
lemaan kuin kemisti.  
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Tietojenkäsittelytiede oppiaineena ja minä  
sen opettajana  

Moen Pirjo 
 
 
1. Johdanto  
 

Tietojenkäsittelytiede on tieteenalojen joukossa vielä suhteellisen nuori. Tä-
män tieteenalan opetusta on kyllä tutkittu aktiivisesti myös yliopistotasolla, mut-
ta täysin yhtenäistä käsitystä siitä, millaista tämän tieteenalan opetuksen tulisi 
olla, ei vielä tunnu olevan eikä näin ollen myöskään mitään yhtenäistä esitystä 
sen yliopistotasoisesta didaktiikasta ole saatavilla. Olemassa olevat lähteet anta-
vat kuitenkin tietynlaisen teoreettisen pohjan tämän tieteenalan ja sen luonteen 
arvioinnille.  

Tässä esseessä kuvataan aluksi sitä, millainen tieteenala tietojenkäsittelytiede 
oikein on. Tietojenkäsittelytieteen luonnetta tieteenalana tarkastellaan pääosin 
oppiaineen omasta näkökulmasta, mutta sitä verrataan lyhyesti myös muihin 
tieteenaloihin. Esseen loppuosassa pohditaan myös lyhyesti sitä, millainen minä 
olen tietojenkäsittelytieteen opettajana.  

 
2. Tietojenkäsittelytiede tieteenalana  
 

Tietojenkäsittelytiede on vielä melkoisen nuori tieteenala. Ensimmäiset var-
sinaiset tietokoneet rakennettiin 1940-luvulla, ja tieteenalana tietojenkäsittely-
tiede vakiinnutti paikkansa yliopistomaailmassa 1960-luvulla [CC05, Tuc96]. 
Suomessakin ensimmäiset tietojenkäsittelytieteen laitokset perustettiin 1967. 
Nuoresta iästään huolimatta (tai ehkä juuri siksi) ala on kuitenkin hyvin laaja, ja 
se laajenee ja muuttuu koko ajan, mikä tekee alasta pedagogisesti ja didaktisesti 
hyvin haastavan.  

Tietojenkäsittelytieteen määritteleminen tieteenalana ei ole mitenkään yksi-
selitteistä tai yksinkertaista. Hyvin laajasti ajatellen tietojenkäsittelytieteen voi-
daan sanoa olevan tieteellisten oppialojen kokoelma, joilla käsitellään tiedon 
sähköistä tallentamista ja käsittelyä [HMG01]. Tämän määritelmän valossa pel-
kän tietojenkäsittelytieteen sijasta olisikin ehkä parempi puhua monikossa tieto-
jenkäsittelytieteistä. Ennen 1990-lukua tämän tieteenalan katsotaan yleisesti 
jakautuneen kolmeen osatieteeseen: varsinaiseen tietojenkäsittelytieteeseen, säh-
kötekniikkaan ja tietojärjestelmätieteeseen. 1990-luvun lähtien tieteenala on 
edelleen laajentunut niin, että tällä hetkellä sen voidaan katsoa jakautuvan vii-
teen keskeiseen alueeseen: tietojenkäsittelytieteeseen, tietotekniikkaan, tietojär-
jestelmätieteeseen, informaatiotekniikkaa ja ohjelmistotekniikkaan [CC05]. Eri 
maissa ja eri yliopistoissa nämä osa-alueet ovat kuitenkin vaihtelevasti edustet-
tuina joko samalla laitoksella, useammalla eri laitoksella tai jopa eri yliopistoissa. 
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Esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella edellä maini-
tuista viidestä osa-alueesta tutkitaan ja opetetaan sekä tietojenkäsittelytieteen, 
tietojärjestelmätieteen että ohjelmistotekniikan teemoja. Tämän tutkielman lop-
puosassa tarkastellaankin tätä tieteenalaa ensisijaisesti näiden kolmen osa-alueen 
sekä erityisesti perinteisen tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta.  

Tietojenkäsittelytieteen luonnetta ja keskeisiä teemoja voidaan kuvata eri ta-
voilla. Ensinnäkin tietojenkäsittelytieteessä tarkastellaan ja tutkitaan sitä, mitä 
tieto oikein on ja kuinka sitä mallinnetaan [CC05]. Toinen tieteenalan keskeisistä 
kysymyksistä on se, mitä on laskenta ja millaisia ongelmia voidaan ratkaista las-
kennallisesti ja vieläpä tehokkaasti. Olennaista tietojenkäsittelytieteessä on myös 
se, kuinka mallinnettua tietoa ja laskentaa voidaan soveltaa erilaisissa tietokone-
järjestelmissä. Toisaalta tätä tieteenalaa voidaan kuvata myös tieteenä, jossa tut-
kitaan systemaattisesti informaatiota kuvaavia ja muuntavia algoritmisia 
prosesseja eri näkökulmista eli niin niiden teoriaa, analysointia, suunnittelua, 
tehokkuutta, toteuttamista kuin soveltamista [Den03]. Kaiken kaikkiaan tieto-
jenkäsittelytieteelle tyypillistä ovat toisaalta laajat asiakokonaisuudet ja toisaalta 
hyvin yksityiskohtaiset tekniset tiedot.  

Jos sitten pohditaan sitä, millainen tieteenala tietojenkäsittelytiede luonteel-
taan oikein on, voidaan melko helposti todeta, että eksaktina luonnontieteenä sitä 
voidaan pitää kovana tieteenalana. Tälle tieteenalalle hyvin luonteenomaisia piir-
teitä ovat faktatietojen opetteleminen, opetuksen lineaarinen eteneminen ja tie-
don kumulatiivisuus, jotka ovat myös tyypillisiä kovien tieteenalojen 
tunnusmerkkejä [Big73a]. Edelleen muiden kovien tieteenalojen tapaan tietojen-
käsittelytieteessä hyvin keskeisessä roolissa ovat sekä looginen ajattelu, ongelma-
ratkaisukyky että laskutaito [NPB02]. Tietojenkäsittelytieteen kova luonne näkyy 
myös alan opetussuunnitelmissa, jotka ovat usein rakentuneet lineaarisesti tai 
hierarkkisesti siten, että opetuksessa ja opinnoissa edetään askel askeleelta kohti 
uusinta tietämystä asioista, kuten kovissa tieteissä muutoinkin tehdään. Toisaalta 
tietojen-käsittelytieteen opetuksessa ja oppimisessa voitaisiin lineaaristen ja hie-
rarkkisten rakenteiden lisäksi soveltaa myös ns. spiraaliperiaatetta, vaikka sen 
onkin esitetty ensisijaisesti soveltuvan pehmeiden tieteenalojen opetukseen 
[NPB02].  

Paitsi oppimistavoitteissa ja sisällöissä tietojenkäsittelytieteen luonteesta ko-
vana tieteenalana kertovat myös alalla tyypillisesti käytetyt opetus- ja arviointi-
menetelmät. Tällä alalla tavallisin opetusmenetelmä ovat edelleen massaluennot, 
kuten kovilla tieteenaloilla yleensäkin [Big73b, NPB02]. Tämän lisäksi tietojen-
käsittelytieteessä tehdään erilaisia harjoituksia (laskuharjoituksia ja harjoitustöi-
tä) sekä kirjoitetaan erilaisia tutkielmia. Esimerkiksi Helsingin yliopiston 
tietojenkäsittelytieteen laitoksella perinteinen tapa järjestää luentokursseja on 
ollut pitää viikoittain 1-2 luentoa (á 2 h) ja yhdet kaksituntiset lasku-harjoitukset. 
Tämä on myös tyypillinen tapa opettaa muissa luonnontieteissä ja yleensäkin ns. 
kovilla tieteenaloilla [NPB02]. Arviointimenetelmistä tietojenkäsittelytieteessä 
tavallisin on kurssikoe, jossa vastataan samantyyppisiin yksityiskohtaisiin ja 
tarkkoihin tehtäviin kuin, mitä on käyty läpi harjoituksissa. Tämäkin sopii hyvin 
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yhteen kovien tieteenalojen yleispiirteiden kanssa. Toki viime vuosikymmenten 
aikana myös tietojenkäsittelytieteessä on ryhdytty kokeilemaan monen muunkin-
laisia opetus- ja arviointimenetelmiä [ECB+98, HMG01, Moe06, Moe09].  

Tietojenkäsittelytieteelle ja sen opiskelulle ominaista on myös se, että pelkän 
tiedon ja teorioiden hallitsemisen lisäksi alalla menestymiseen tarvitaan myös 
kykyä soveltaa teoreettisia tietoja käytännössä. Eli tietojen oppimisen lisäksi tar-
vitaan myös taitojen oppimista [HMG01]. Käytännössä tämä tarkoittaa siitä, ettei 
tietojenkäsittelytiedettä voi opiskella pelkästään kirjoja lukemalla tai luentoja 
kuuntelemalla, vaan syvällinen oppiminen vaatii asioiden tekemistä itse. Siksi 
tällä alalla on perinteisesti liitetty luentokursseille erilaisia harjoituksia tai niitä 
seuraamaan erillisiä harjoitustöitä, joissa opiskelijat saavat tätä käytännön har-
joitusta ja oppivat tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja, kuten edellä jo kävi 
ilmi. Tästä syystä tietojenkäsittelytiede voitaisiin luokitella myös soveltavaksi 
kovaksi tieteenalaksi, koska, toisin kuin vastaavilla kovilla tieteenaloilla, näillä 
soveltavilla aloilla asetetaan enemmän painoa käytännön taidoille ja kyvylle so-
veltaa teoreettisia ideoita käytännön ammatillisissa tilanteissa [NPB02].  

Kokonaisuutena voidaan siis ajatella, että tietojenkäsittelytieteen sijoittumi-
nen tieteenalojen nelikenttäjaossa ei ole täysin selvä, kun mietitään sitä, millaisia 
valmiuksia tietojenkäsittely-tieteilijällä oletetaan olevan. Tätä ajatusta tukee 
myös se, että tietyt tietojenkäsittelytieteen osa-alueet kuten tietojenkäsittelyteoria 
tai laskennalliset mallit kuuluvat selkeästi kovien tieteenalojen ryhmään, kun taas 
toiset osa-alueet kuten ohjelmistotuotanto tai käyttöliittymät voitaisiin sijoittaa 
myös soveltavien kovien tieteenalojen ryhmään. Lieneekö siis täysin mahdoton 
ajatus, että tämä tieteenala (tai joku muu) sijoittuisikin nelikentän useampaan eri 
lokeroon?  

Kuten muillakin tieteenalojen opetuksessa, on myös tietojenkäsittelytieteen 
opetuksessa tärkeää pohtia sitä, miksi tätä tieteenalaa on ylipäänsä syytä opettaa, 
mitkä ovat ne keskeiset asiat, jotka opiskelijoiden tältä alalta olisi opittava, ja mil-
laisilla menetelmillä nämä asiat ja niiden väliset yhteydet opitaan [HMG01]. Ja 
jotta opetus olisi hyvää ja linjakasta ja jotta opettaja voisi tukea opiskelijoiden 
oppimista parhaalla mahdollisella tavalla, täytyy hänen tuntea sekä opettamansa 
aihe mahdollisimman syvällisesti ja monipuolisesti että sen yhteydet muihin ai-
heisiin tai aihepiireihin. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajalla on oltava hyvä sisäl-
tötieto opettamastaan asiasta [Shu87].  

Opetuksen kehittämisestä sekä opetettavan aihepiirin sisällön hallitsemisesta 
tietojen-käsittelytieteessä haasteellista tekee se, että tieteenala on alati kehittyvä 
ja erittäin nopeasti muuttuva. Periaatteessa opetuksen pitäisi tietysti seurata kiin-
teästi tätä kehitystä, mutta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että yliopisto-
tasolla (tai muullakaan tasolla) opetetaan vain uusimpien trendien mukaisia 
asioita tai uusimpien teknologioiden käyttöä [Sch97]. Sen sijaan tietojenkäsittely-
tieteen opetuksessa on pyrittävä keskittymään pysyvämpiin perusasioihin, sillä 
juuri nämä asiat antavat opiskelijoille pohjan asioiden laajemmalle ymmärtämi-
selle sekä tarjoavat heille paremman mahdollisuuden sopeutua joustavammin 



166 

alan muutoksiin myöhemmin elämässä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että 
uusimmat kehitystrendit pitäisi täysin jättää alan opetuksen ulkopuolelle.  

Mitä sitten ovat nämä tietojenkäsittelyn perusteemat? Schwill [Sch97] mää-
rittelee tietojenkäsittelytieteen perusteemoiksi sellaisen ajattelun, toiminnan, 
kuvailun tai selostuksen, jonka mukainen idea  

1. yhdistelee ja järjestää erilaisia ilmiöitä sekä on sovellettavissa tai havaitta-
vissa monella tavalla ja useilla eri tietojenkäsittelytieteen osa-alueilla sekä 
järjestää ja yhdistelee erilaisia ilmiöitä (horisontaalinen kriteeri),  

2. on opetettavissa erilaisilla esitystavoilla ja yksityiskohtaisuuden tasolla eri 
oppiasteilla (vertikaalinen kriteeri),  

3. on ajallisesti pysyvä ja relevantti myös pitkän ajan kuluttua, sekä  
4. on esitettävissä tavallisella kielellä ja ymmärrettävästi.  

Näiden kriteerien perusteella tietojenkäsittelytieteen perusteemoiksi valikoi-
tuvat algoritmit, osarakenteisiin jakaminen sekä erilaiset kielet [Sch97]. Näistä 
algoritmit, joilla tarkoitetaan sekä algoritmien suunnittelua, ohjelmointia, suori-
tusta että arviointia, ovat hyvin keskeisessä asemassa tietojenkäsittelytieteessä. 
Osarakenteisiin jakamista taas esiintyy tietojenkäsittely-tieteessä monessa yhtey-
dessä: ongelmat aliongelmiin, ohjelmat ja algoritmit jaetaan aliohjelmiin, ohjel-
mistomoduulit alimoduuleihin, erilaiset prosessit osaprosesseihin sekä erilaiset 
kielet luokkiin. Näillä viimeksi mainituilla eli erilaisilla kielillä on myös hyvin 
suuri merkitys tietojenkäsittelytieteessä, niin ohjelmoinnissa, erilaisissa määritte-
lyissä, tietokannoissa kuin käyttöjärjestelmätasolla. Kaikki nämä kolme teemaa 
tuntuvat hyvin luontevilta valinnoilta tietojenkäsittelytieteen perusteemoiksi, 
vaikka varmasti muitakin vastaavia teemoja voisi löytyä, erityisesti, jos tarkastel-
laan tilannetta koko nykyisen, laajan tietojen-käsittelytieteen näkökulmasta.  

Yleisemmin sillä tasolla, mitä opetussuunnitelmiin tutkintojen tasolla pitäisi 
sisällyttää, tietojenkäsittelytieteen alalla on paneuduttu heti alusta alkaen. En-
simmäinen kansainvälinen suositus tietojenkäsittelytieteen opetussuunnitelmak-
si julkaistiin jo vuonna 1968 [CC05]. Erilaiset toimikunnan eri maissa ja 
järjestöissä ovat pohtineet säännöllisin väliajoin näitä suosituksia ja päivittäneet 
niitä tarvittaessa. Nämä suositukset pyrkivät kuvaamaan sen hetkisen tilanteen 
siitä, mitkä teemat ovat tietojenkäsittelytieteen ydinteemoja. Näitä suosituksia eri 
tietojenkäsittelytieteen laitokset sitten ympäri maapallon ovat käyttäneet hyödyk-
seen suunnitellessaan omia opetussuunnitelmiaan ja tutkintorakenteitaan. Näin 
toimittiin mm. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella siirryttäes-
sä 2-portaiseen tutkintojärjestelmään.  

Edellä tarkasteltiin tietojenkäsittelytieteen opetusta lähinnä opetuksen sisäl-
lön näkökulmasta. Pelkkä sisältötieto ei kuitenkaan riitä takaamaan, että opetus 
on hyvää ja laadukasta. Sisältötiedon lisäksi opettajalla on oltava yleistä pedago-
gista tietoa siitä, millaiset menetelmät ja menetelmät ovat opetuksellisesti hyviä 
[Shu87]. Tämä tieto voi jo sinänsä auttaa opettajaa hallitsemaan opetustilanteita 
paremmin, mutta yleisiä periaatteitakaan ei pitäisi noudattaa aivan laput silmillä, 
vaan opetuksessa ja menetelmien valinnassa pitäisi ottaa huomioon myös tie-
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teenalan luonne ja ominaispiirteet. Tietojenkäsittelytieteen kohdalla tämä tar-
koittaa sitä, että opettajan pitäisi pohtia, mitkä menetelmät ja periaatteet sopivat 
esimerkiksi ohjelmoinnin opetukseen ja oppimiseen, mitkä taas tiedon mallin-
nusmenetelmien omaksumiseen. Tämä ei ole suinkaan yksinkertainen tehtävä, ja 
oikeastaan vasta kokemuksen ja reflektoinnin kautta opettajalla on mahdollista 
saavuttaa näkemys siitä, millä tavoin hän parhaiten voisi edistää opiskelijoiden 
oppimista. Tällaista sisältötietoon ja yleiseen pedagogiseen tietoon sekä opettajan 
omaan näkemykseen perustuvaa tietoa eli pedagogista sisältötietoa [Kan06, 
Shu87] tarvitsee myös tietojenkäsittelytieteen opetus.  

Tietojenkäsittelytieteen opetusta on tutkittu viime vuosikymmeninä melkoi-
sen paljon alan omassa piirissä. Tässä tutkimuksessa pääpaino on ollut erilaisten 
kurssikokeilujen esittelyssä, opetuksen apuna käytettävien työkalujen kehittämi-
sessä sekä tietokoneavusteiseen oppimiseen liittyvissä teemoissa [HMG01]. Ta-
vallaan voisi kai sanoa, että tietojenkäsittelytieteen pedagoginen tutkimus on 
samassa vaiheessa, kuin kouluopetukseen kohdistunut tutkimus aiempina vuosi-
kymmeninä [UuA00]. Tyypillistä tälle tietojenkäsittelytieteen opetuksen tutki-
mukselle on ollut se, ettei niitä ole useinkaan kytketty yleisiin pedagogisiin 
teorioihin ja tutkimukseen eikä niissä saatuja tuloksia vertailla vastaaviin aiem-
min tehtyihin tutkimuksiin, vaan menetelmien todentaminen pohjautuu vain 
subjektiivisiin arvioihin. Osa syynä tähän voi olla se, että tietojenkäsittelytieteen 
opettajilla ei tyypillisesti ole ollut minkäänlaista pedagogista koulutusta [HMG01]. 
Tämä tarkoittaa sitä, etteivät saadut tulokset ole välttämättä yleistettävissä, ei-
vätkä nämä tutkimukset näin ollen tarjoa mahdollisuutta siirtää pedagogista si-
sältötietoa opettajalta toiselle. Ja kuitenkin usein juuri tämän tiedon, joka voi olla 
myös ns. hiljaista tietoa, edelleen siirtäminen niin nykyisille kuin tulevillekin kol-
legoille olisi hyvin tärkeää [Shu87].  

Eräs ehdotus siitä, kuinka tietämystä tietojenkäsittelytieteen hyvistä opetus-
käytänteistä voitaisiin siirtää opettajalta toiselle, on esitys pedagogisen sisältötie-
don kuvaamisesta eräänlaisina pedagogisina hahmoina tai malleina [Kopp05], 
erityisesti erilaisten taitojen oppimiseen liittyen. Kuten aiemmin todettiin, monia 
tietojenkäsittelytieteen teemoja ei voi oppia vain lukemalla ja kuuntelemalla, 
vaan pelkästään harjoittelemalla. Tyypillisesti opiskelijoilla on hyvin monenlaisia 
ongelmia näiden harjoituksien tekemisessä, ja juuri tähän liittyvää tietämystä 
voitaisiin kuvata pedagogisten hahmojen avulla. Pedagogisella hahmolla tässä siis 
tarkoitetaan kuvausta, johon on koottu tiedot niistä ongelmista, joita opiskelijoil-
la on havaittu olevan tiettyjen asioiden oppimisessa, ongelmien selvittämiseen 
soveltuvista pedagogisesti monipuolisista harjoituksista sekä ehdotuksia siitä, 
kuinka opiskelijoita voidaan erilaisten kysymysten ja palautteen avulla ohjata 
eteenpäin oppimisessa [Kopp05]. Ajatus kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta tar-
jonnee ratkaisun vain tietyn tyyppisiin (melko vakaisiin) pedagogisiin tilanteisiin.  

Näin ollen voitaneen sanoa, että tietojenkäsittelytieteen pedagoginen ja eri-
tyisesti didaktinen tutkimus on vielä melkoisen lapsen kengissä. Tavoitteena kui-
tenkin pitäisi olla se, että myös tietojenkäsittelytieteen opetuksen tutkimuksen 
avulla pyrittäisiin löytämään sellaiset menetelmät, jolla opetuksen ja oppimisen 



168 

tasoa nimenomaan tällä oppialalla voidaan parantaa niin kouluissa kuin yliopis-
totasolla [HMG01].  

 

3. Tietojenkäsittelytiede ja oma opettajuuteni  
 

Hyvään opettajuuteen kehittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se on pitkä 
prosessi. Ensinnäkin opettajan täytyy osata tarkastella kriittisesti sitä, mitä hän 
opettaa, ymmärtää syvällisesti opettamansa aihe, tarkastella sitä mahdollisim-
man monesta näkökulmasta sekä ymmärtää sen yhteydet sekä oman tieteenalan 
että muiden tieteenalojen teemoihin [Shu87]. Seuraava askel prosessissa on tä-
män tietämyksen muuntaminen pedagogisesti sellaiseen muotoon, että oppimi-
nen on mahdollisimman tehokasta ja lähestymistapaa voidaan tarvittaessa 
muuttaa joustavasti vastaamaan paremmin opiskelijoiden taustaa ja taitoja. Tä-
män jälkeen on vuorossa itse opetus eli suunnitelmien käytännön toteutus. Pro-
sessien loppuosassa opettajan tehtävänä on tarkastella mm. sitä, mitä opiskelijat 
hänen näkemyksensä mukaan voivat asiasta ymmärtää annetun materiaalin ja 
opetuksen perusteella, sekä sitä, miten oma opetus onnistui. Opetuksen onnistu-
misen arviointi on jo tavallaan osa opettajan reflektiota, jonka tavoitteena on 
omista kokemuksista oppiminen ja sitä kautta kehittyminen opettajana. Tavoit-
teena on, että reflektio johtaa opettajan uudenlaiseen ymmärrykseen ja saa hänet 
muuttamaan toimintatapojaan sen mukaan. Valitettavasti on kuitenkin havaittu, 
ettei reflektio automaattisesti johda uuteen ymmärrykseen ja mahdolliseen muu-
tokseen [Shu87, McW00].  

Opettajan kehittyminen on siis prosessi, joka vaatii kokeilua, harjoittelua, pa-
lautetta ja aikaa [McW00]. Oman opettajaurani alkuaikoina kehitykseni ei seu-
rannut edellä kuvattua prosessia kovinkaan täsmällisesti, ei ainakaan tietoisesti. 
Jo tuolloin pohdin sitä, miten on mahdollista, että voin toimia yliopisto-opettajan 
ilman minkäänlaista opettajankoulutusta ja ymmärsin jollain tavalla, että sisältö-
tiedon lisäksi hyvää opettajuuteen olisin tarvinnut muitakin eväitä. Kuitenkin 
oikeastaan vasta yliopistopedagogiikan opintojen myötä silmäni ovat avautuneet 
ja olen uusien tietojeni pohjalta lähtenyt määrätietoisemmin kehittämään itseäni 
opettajana enemmän tuon prosessin kaltaisesti.  

Opettajuuden kehittymiselle tärkeää on, paitsi oma halua kehittyä opettajana, 
myös se, että omalla laitoksella on tähän kehitykseen kannustava ilmapiiri. Tässä 
suhteessa olen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksen opettajana 
ollut hyvin onnellisessa asemassa. Ensinnäkin laitoksellamme on jo liki parin 
vuosikymmenen ajan tehty aktiivista opetuksen kehittämistyötä, ja nykyisin yhä 
useammalla kurssilla kokeillaan erilaisia uusia opetus-menetelmiä ja arviointi-
käytäntöjä, joilla pyritään edistämän opiskelijoiden syväoppimista. Tällöin on 
enemmän kuin luonnollista, että kaikki yksittäiset opettajatkin pyrkivät tavalla tai 
toisella kehittämään myös omaa henkilökohtaista opettajuuttaan. Kehitystyön 
lisäksi laitoksellamme kannustetaan opettajia osallistumaan yliopistopedagogi-
seen koulutukseen sekä erilaisiin opetuksen kehittämiseen liittyviin tapahtumiin. 
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Laitoksellamme järjestetään myös säännöllisesti omia opettajan työhön liittyviä 
koulutustilaisuuksia. Eli ulkoiset puitteet opettajana kehittymiselle ovat siis lai-
toksellamme hyvät.  

Omat opetuskäytäntöni ja opettajuuteni lähtivät aikanaan luonnollisesti liik-
keelle laitokselle vallinneista opetusperinteistä, jotka tuolloin olivat vielä melkoi-
sen tyypillisiä kovan tieteen-alan käytänteitä. Myöhemmin minussa kuitenkin 
syntyi halu selvittää, olisiko jotain muitakin mahdollisuuksia toimia olemassa ja 
mitkä niistä voisivat olla meidän alallemme sopivia. Itseäni häiritsi jo omana 
opiskeluaikanani tietynlainen ulkoluku ja nippelitiedon opetteleminen, minkä 
vuoksi halusin erityisesti selvittää, millaisilla opetusmenetelmillä ja työ-tavoilla 
tietojenkäsittelytieteessä voitaisiin keskittyä suurten kokonaisuuksien ja nimen-
omaan perusideoiden opettamiseen ja opiskelijan näkökulmasta oppimiseen.  

Olen siis pyrkinyt kehittämään omaa opetustani tietoisesti kohti opiskelija- ja 
oppimiskeskeistä lähestymistapaa. Välillä olen kuitenkin huomannut ajautuvani 
silti toimimaan hyvin opettajakeskeisesti. Tässä lienee kuitenkin kyse melkoisen 
normaalista ilmiöstä eli siitä, että opettajan oma opetusorientaatio voi myös 
vaihdella tilanteen mukaan [LTN06].  

Eräs melko yleinen ongelma tietojenkäsittelytieteen opinnoissa on se, että 
erilliset opintojaksot jäävät opiskelijoiden mielessä usein hyvin irrallisiksi toisis-
taan eivätkä he ymmärrä, miten ne liittyvät toisiinsa. Erityisesti tämä koskee tie-
tojenkäsittelytieteen näkö-kulmasta menetelmätieteiksi laskettavien 
oppiaineiden kuten matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoja. Siksi onkin tär-
keää, että tietojenkäsittelytieteen opetuksessa pyrittäisiin tuomaan selkeästi esille 
asioiden väliset yhteydet paitsi opintojakson sisällä myös opinto-jaksojen ja jopa 
oppiaineiden välillä. Näin opiskelijoille voisi syntyä laajempi kokonaiskuva asi-
oista eivätkä yksittäisten kurssien asiat jäisi toisistaan aivan irrallisiksi.  

Oman opetukseni olen pyrkinyt siksi rakentamaan niin, että nämä asiayhtey-
det tulisivat opiskelijoille mahdollisimman selviksi. Aina tämä ei kuitenkaan ole 
välttämättä mikään helppo tehtävä, koska se vaatii, että opettajalla on riittävän 
monipuolinen käsitys sekä opettavasta aihepiiristään että sen yhteyksistä muualle.  

Vuorovaikutteisuus opetuksessa on mielestäni tärkeää. Keskustelun aikaan 
saaminen tietojen-käsittelytieteen opiskelijoiden keskuudessa vain on osoittau-
tunut hyvin vaikeaksi. Keskustelun syntyminen on oikeastaan kiinni siitä, sattuu-
ko ryhmään joku puhelias opiskelija, joka murtaa jään. Toisaalta olen kokenut ja 
koen tämän myös haasteeksi itselleni: millaisilla menetelmillä voisin edes auttaa 
keskustelun syntymistä. Keskustelemattomuus luento-tilanteissa lienee kuitenkin 
luonnontieteilijöiden yhteinen ongelma, ja jos keskustelua ensin saataisiin syn-
tymään pienryhmissä, niin ehkäpä pikku hiljaa tätä kautta luotaisiin aiempaa 
keskustelevampi opetus- ja oppimiskulttuuri luonnontieteisiin.  
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4. Yhteenveto  
 

Edellä kuvattiin tietojenkäsittelytieteen luonnetta tieteenalana, ja todettiin 
sen kuuluvan, joka puhtaisiin koviin tieteisiin tai soveltaviin koviin tieteisiin. 
Vaikka pedagoginen tutkimus tietojenkäsittelytieteen alalla on ollut viime vuosi-
na melko vilkasta, on tieteenala sen verran laaja, ettei täysin yhtenäistä käsitystä 
siitä, miten tätä tieteenalaa oikein pitäisi opettaa, ole vielä syntynyt. Toivottavasti 
tilanne kuitenkin selkiytyy aivan lähivuosina.  
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Didaktinen essee, jossa analysoin omaa oppimistani 
yleislääketieteen opettajana 

Kuikka Liisa 
 
 

 Miksi didaktiikkaa on tärkeä ymmärtää? 
 
Opettajan työtä ohjaavat monenlaiset asiat, kuten oma kokemus opiskelusta 

ja opetuksesta sekä näiden pohjalta rakentuneet mielikuvat ja uskomukset siitä, 
mitä opettaminen on. Vaikka mielikuvat auttavat meitä hahmottamaan moni-
muotoista ilmiötä, saattavat ne myös toimia opettajan ammattitaitoa vastaan yk-
sinkertaistaen asiaa. On myös paljon arkielämästä nousevia oletuksia siitä, 
millainen on hyvä opettaja. Näillä oletuksilla ei aina ole vankkaa pohjaa. 

Didaktiikka tarjoaa meille tutkimukseen ja teoriaan perustuvaa ”ajatusvä-
lineistöä” ymmärtämään opetusta ja opettajan työtä eri näkökulmista. Didaktiik-
ka etsii vastausta kysymykseen, millaista on hyvä opetus. Didaktiikan 
tutkimuskohteena on siis opetus, ei oppiminen. Yksinkertaistettuna didaktiikka 
tarkoittaa oppia opetuksesta kun taas pedagogiikka tarkoittaa oppia kasvatukses-
ta. Didaktiikka tarkastelee eri opetusmuotoja, tavoitteita ja sovelluksia sekä nii-
den vahvuuksia ja heikkouksia. Didaktiikka tarkastelee myös sitä inhimillistä 
vuorovaikutusta, johon opetus perustuu. Opetuksen tarkoituksena on edistää 
persoonallista kehitystä, luoda edellytykset tavoitteiden saavuttamiseen, aikaan-
saada oppimista tarkoituksellisen vuorovaikutuksen kautta (Atjonen ym. 1999; 
Biggs 2007). 

 

Oppiaineeni – yleislääketieteen – luonne: 
 
Matemaattis-luonnontieteelliset tieteet kuuluvat ns. koviin tieteisiin, lääke-

tiede on perinteisesti sisällytetty näihin tieteisiin. Lääketieteen kehityksen kan-
nalta on tärkeää tieteelliseen näyttöön perustuva ajattelu, jossa luonnontieteet ja 
tutkimus korostuvat (Atkins, 2004, Greenhalgh, 2010). Tämä on yksi keskeisim-
mistä ongelmista, mikä Helsingin yliopiston oppimistavoitteissa korostuu.  Lää-
ketieteen koulutusohjelmasta tulee opiskelijan valmistuttua olla hyvä lääkäri, 
jolla on laajat ja kattavat biolääketieteen tiedot. Euroopassa ja muualla maail-
massa (esim. CanMed) halutaan että lääkärin ammattitaidon ydin on biolääketie-
teellinen osaaminen, hyvä kliininen ammattitaito, mutta lääkäreiden 
ihmistuntemusta ja laajaa yleissivistystä tulisi myös tukea. Niinpä lääkäreiden 
ihmiskäsitystä tulisi avartaa ja  sitä tulisi ohjata  pohjautumaan myös humanis-
miin. Kulttuurin erimuotoihin tutustuminen ja niihin paneutuminen on yksi tapa 
ohjata kiinnostusta humanistiseen suuntaan. Lisäksi lääketieteen opiskelijoille 
tulisi tarjota myös mahdollisuus opiskella humanistisia aineita. Omassa curricu-
lumissa olemme painottaneet tätä laaja-alaisuutta ja mahdollisuutta kouluttaa 
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humaanisti ihmisiin suhtautuvia ja potilaitaan ymmärtäviä lääkäreitä. Lääketie-
teen opiskelun perusterveydenhuollon opetus tarjoaa mahdollisuuden nähdä ja 
kuunnella ihmisiä vauvasta-vaariin ja tavata ihmisiä kaikista eri yhteiskunta-
luokista. 

Tiedon määrän lisääntyessä, lääkäreiden on täytynyt erikoistua entistä ka-
pea-alaisemmille erityisosaamisalueille, jotta kliininen lääkärintaito ja diagnos-
tiikka säilyisivät laadukkaalla tasolla. (Puustinen 1997). Biolääketieteellisen 
tiedon lisääntyessä lääkärit ovat unohtaneet, että potilas on kokonaisuus ja hänel-
lä on omaisia ja läheisiä sekä hän on osa yhteiskuntaa. Potilaat valittavat että lää-
kärit eivät myöskään kiireisinä kuuntele heitä. Lääkärit ovat myös ylimielisiä 
eivätkä arvosta muita terveydenhuollon ammattilaisia. Potilaiden mukaan lääkä-
reillä on liian syvä luottamus "koviin" tieteisiin ja teknologiaan, ja he halveksivat 
"pehmeitä" ihmistieteitä. Ei riitä, että lääkärin ammattitaito perustuu jatkuvasti 
lisääntyvään ja biolääketieteen tuottamaan kovaan datastoon. Potilaan hoidossa 
tätä tietoa pitää pystyä laaja-alaisesti soveltaman myös muiden ihmistieteiden ja 
humanismin valossa. Käytännön lääkärin työssä on paljon tilanteita, jotka osoit-
tavat nykyisen biolääketieteellisen pohjan riittämättömyyden sairaan ihmisen 
ongelmien kannalta. Ihmiset uskovat täsmälääkkeisiin, antibiootteihin, ja lääke-
tieteen teknologian menetelmiin, mutta kun he eivät saa apua sairauteen ja pa-
haan oloonsa, he hakevat sitä erilaisilta auttajilta, parantajilta, poppamiehiltä 
sekä luontaistuotteista. (Pasternack 2004; Puustinen 1997) 

Otan esimerkin omalta erityisosaamisalueeltani (allergologia). Potilas valittaa 
että hänelle tulee voimakkaita vatsakipuja tietyistä ruoista, hän kokee olevansa 
esim. vehnälle allerginen. Peruslääketieteen keinoin potilaalle tehdään erilaisia 
tutkimuksia, eikä näiden tutkimusten mukaan potilaasta löydy mitään allergiaa. 
Mitä potilas mahtaa ajatella kun kerromme hänen olevan terve, vaikka hänellä on 
intensiivisiä kipuja. Tarvitsemme biotieteellisen tulkinnan rinnalle muunkinlaista 
ajattelua, joka auttaa meitä ymmärtämään potilaan ongelmaa. Meidän tulee osata 
analysoida erikseen potilaan tautia ja sairautta. (Tauti on kapeampi käsite.) Ne 
selittyvät erilaisten tieteiden pohjalta: taudit yleensä biotieteiden ja sairaudet 
ihmistieteiden pohjalta. 

Kulttuurimme jako ruumiin ja sielun, sooman ja psyyken, välillä on johtanut 
pinnalliseen ja mekaaniseen käsitykseen ihmisestä ja hedelmättömiin hoitokäy-
täntöihin. Lääketieteemme on saavuttanut hämmästyttäviä tuloksia elinten ja 
elintoimintojen ymmärtämisessä ja manipuloinnissa. Ymmärrämme stressin ja 
uupumuksen osuutta sairaudessa. Mutta niin kauan kuin erheellinen jako ruu-
miin ja psyyken välillä säilyy, emme pysty radikaalisti muuttamaan näkemyk-
siämme siitä, mitä sairaus on, mitä se merkitsee ja mitä se oireillaan yrittää 
meille viestiä. Uuden ja kokonaisvaltaisemman ihmis- ja sairauskäsityksen luo-
miseksi on hyvä muistaa että jokaiseen sairauteen liittyy oma merkityksensä, oma 
tarinansa ja oma viestinsä.  
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Mitä laadukas oppiminen tarkoittaa yleislääketieteen 
opetuksessa?  

 
Opiskelijoiden tulisi oppia ymmärtämään, miten ihmisen sosiaaliset taustat, 

elämäntilanteet ja aikaisemmat elämänkokemukset vaikuttavat potilaan tapaa 
sairastaa samaa tautia eri tavoin ja että taudit voivat näyttäytyä hyvin vaihtele-
vassa ilmiasussa. Meidän tulisi pystyä opettamaan opiskelijoille ihmisten erilaisia 
tapoja viestiä sairaudestaan. Tueksi tarvitaan ihmistuntemusta, humanismia ja 
ainakin sosiologiaa, sosiaalipsykologiaa ja sosiaaliantropologiaa. 

Sairautta voi esiintyä ilman tarkoin määritettävissä olevaa tautia, eikä taudin 
välttämättä tarvitse aiheuttaa sairautta. Tavoitteena tulisi olla lääkäri, joka osaa 
tehdä oikeita diagnooseja mutta joka samalla osaa nähdä potilaan julkisivun 
taakse ja ymmärtää monipuolisesti hänen bio-psyko-sosiaalista tilaansa. Tämän 
ihanteellisen tilan saavuttaminen edellyttää kahta asiaa. Toinen on kliinisten tai-
tojen jatkuva harjoittelu ja toinen humanismin tuominen lääkärien koulutusoh-
jelmiin. 

Hyvien kliinisten tietojen lisäksi tarvitaan kliinisiä taitoja. Kliinisten taitojen 
hallinta on aktiivista narratiivista kuuntelemista, jossa tulkitaan sanallisia ja sa-
nattomia viestiä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi ihminen tarvitsee laajaa 
yleissivistystä, suvaitsevasuutta ja elämänkokemusta. Näiden taitojen hankkimi-
seen tarvitsemme opetusta ja paneutumista koko elämän ajan, ei pelkkää elä-
mänikäistä oppimista vaan elämän laajuista oppimista. 

Omassa oppiaineessani yleislääketieteessä pelkkä hyvä biolääketieteen hallit-
seminen ei auta potilasta, vaan häneen täytyy suhtautua ihmisenä, jolla on jokin 
tauti. Tämän kokonaisuuden painottaminen on vaikeaa eteenkin viimeisten vuo-
sikurssien opiskelijoille koska he tulevat kliiniseltä kursseilta jossa painotetaan 
vain kliinistä osaamista, ei ihmistä kokonaisuutena. 

 
Miten oppimistavoitteet laaditaan, mitä opetus ja 
oppimismenetelmiä ja arviointi käytäntöjä valitaan? 

 
 

Oppimistavoitteiden laatiminen  
 
Jokaisen kurssin kohdalla olemme yleislääketieteenlaitoksella miettineet op-

pimistavoitteita usean vuoden ajan. Lääketieteellisentiedekunnan asettama tavoi-
te on ”Lääkäri joka omaa tiedot, jotka yleislääkäri tarvitsee 
perusterveydenhuollossa työskennellessään”. Näitä tietoja opiskelijat saavat eri-
tyisalakohtaisessa koulutuksessa eri laitoksilla. Tällä hetkellä lääketieteen ope-
tuksessa on tiedekunta tasolla menossa ydinainesanalyysi osaamistavoitteiden 
uudelleen kartoittamista varten.Omien kurssiemme pääpaino on niillä taidoilla, 
joita opiskelijoilla tulisi perustietojen lisäksi olla lääkärintyössä. Oma tavoit-
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teemme on ohjata opiskelijoita humaanin lääkärin suuntaan. Perustavoitteena ei 
ole lääkäri, joka osaa hoitaa sairauden. Tavoitteenamme on lääkäri, joka osaa 
hoitaa potilaan, jolla on tauti. 

 
Opetus ja oppimismenetelmät: 

  
Oppimistavoitteiden laatiminen on ollut vuosien varrella erittäin haastavaa. 

Yhtä suuri, ellei suurempikin haaste on ollut miettiä niitä didaktisia keinoja, joilla 
nämä oppimistavoitteet saavutettaisiin käytettävissä olevan ajan puitteissa. Pys-
tytäänkö asenteisiin vaikuttamaan paremmin pienryhmäopetuksella galleriakäve-
lyineen, vai tapauskohtaisella opetuksella, jossa yhdessä ryhmän (N=20) kanssa 
mietimme ratkaisua. Oman opiskelija-analyysimme mukaan lääketieteen opiske-
lijat ovat voimakkaasti kilpailuhenkisiä. Kun ryhmä koko pienene myös roolien 
merkitys suurenee, hiljaiset jäävät helposti jalkoihin. Opettaja/johtaja ei taval-
laan voi vaikuttaa ”alaryhmien” työskentelyyn. Toimiva ryhmädynamiikka vaatii 
luottamusta ja tutustumista, meillä aikataulu asettaa voimakkaat rajoitteet ryh-
män pitkäaikaiselle toiminnalle, jolloin usein negatiiviset asiat peilautuvat oppi-
mistuloksissa. Sen sijaan ryhmän suurentuessa opettaja voi ohjailla kaikkia 
osallistumaan keskusteluun.  

Konstruktivistisessa pedagogisessa (Biggs 2007) ajattelussa rakennettava tie-
to on opiskelijan luomus, sosiaalisessa konstruktivismissa ryhmän luomus (Vy-
gotski 1982). Lääketieteessä on tärkeää, että todellisuus on todellista, eli on 
tärkeää saada opiskelija ymmärtämään miten asia todellisuudessa on, mutta se ei 
saa johtaa takaisin behavioristiseen opetusmalliin eikä ”bulimia”- oppimiseen, 
vaan opetusmenetelmien tulisi monipuolisesti ohjata opiskelijaa älylliseen ajatte-
luun. Menetelmänä voitaisiin käyttää oppimiskeskusteluja: Sokrateen aikaista 
kysymysmenetelmää tai didaktiivista lähestymistapaa. Näissä opetuskeskuste-
luissa vaikka opiskelija ja opettaja ovat tavallaan tasa-arvoisia, opettaja on kui-
tenkin opettajan roolissa ja opiskelija oppipojan roolissa. Puolimatka (2002) on 
esittänyt ns. realistisen opetusmenetelmän. Tässä metodissa opetuksen tarkoi-
tuksena on aktivoida opiskelija älyllisesti niin, että hän saavuttaa ymmärryksen 
siitä, miten jokin asia todellisuudessa on . Realistisesta lähestymistavasta ei siis 
seuraa mitään yhtä opetuksenmenetelmää, vaan on olemassa useita erilaisia ta-
poja aktivoida oppilas älyllisesti. Menetelmien tulisi olla yhtä joustavia ja moni-
puolisia kuin itse todellisuus. Esimerkiksi asioista luennoiminen ja niiden 
selittäminen aktivoi opiskelijaa, joka on kiinnostunut ko. asiasta. Lisäksi se antai-
si mahdollisuuden yrittää aktivoida opiskelijaa saamaan katsaus riittävään asia-
tietoon, jotta opiskelijalla olisi eväitä soveltavan tiedon luomiseen.  Kun opetusta 
katsotaan kokonaisuutena, tulisi opiskelijalle seuraavissa opetusjaksoissa tarjota 
mahdollisuus keskusteluun toisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jol-
loin oppijalla olisi mahdollisuus käsitellä mielessä heränneitä kysymyksiä ja selvi-
tellä epäselvyyksiä. Tämän vuoksi seuraavassa vaiheessa kannatta panostaa 
pienryhmätyöskentelyyn. Realistisessa opetusmallissa oppija siirtyy seuraavassa 
vaiheessa käytännön harjoitteluun, jolloin oppija pystyy testaamaan ja sovelta-
maan oppimaansa käytäntöön toiminnan kautta.  
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Meillä yleislääketieteen opetuksessa realistisen opetuksen mallinnus on to-
teutettu siten, että opetusjakso alkaa luennoilla. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat 
tekevät ryhmätöitä, joissa vuosikurssikohtaisesti käsittelemme mielestämme tär-
keitä oppimistavoitteita. Sen jälkeen he menevät vierailukäynneille, jossa tarkoi-
tuksena on itse oivaltaa ryhmäopetuksessa ja luennoilla esiin tulleet 
osaamistavoitteet. 

Voidaksemme varmistaa että opiskelijoille ei ole jäänyt vääriä mieliku-
via/totuuksia asioista, heillä on vielä ”palautus”-seminaari, jossa käsittelemme, 
kuinka kukin opiskelija saavutti oppimistavoitteensa ja millä tasolla oivallukset 
ovat. Ongelmana on edelleen se, että opiskelijat eivät hahmota riittävän moni-
puolisesti omaa oppimistaan. He kokevat, että opetus jää osittain toiminnan oh-
jauksen tasolle, mutta toisaalta osa heistä haluaa omaksua vain ”keittokirja” 
mallin. Riittävän älylliseen ajattelun herättäminen vaatisi aikaa, jotta faktatietoon 
perustuvaa uudelleen oivaltamista voisi tapahtua. 

 

Arviointi: 
 

Kahtena ensimmäisenä vuonna opintokäynneistä kirjoitetaan oppimispäivä-
kirjaa. Lisäksi toisena vuonna opiskelijat kirjoittavat ”potilashaastatteluistaan” 
raportin. Nämä raportit arvioidaan hyväksytty/vaatii täydennystä -asteikolla. 
Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää esim. Bloomin taksonomiaan perustuvaa 
arviointia näistä oppimispäiväkirjoista. Lääketieteellisessä tehdyssä OPPI-
pilottitutkimuksessa kysyttiin opiskelijoiden mielipidettä oppimisesta eri meto-
deilla, heistä heikoin menetelmä oli oppimispäiväkirja. Kuitenkin omissa tutki-
muksissamme (Nevalainen et al 2010), oppimispäiväkirjojen ajatukset, pelot ja 
odotukset, olivat nähtävissä alentuneena epävarmuuden sietona ja virheiden te-
kemisen pelkona myös viimeisinä kliinisinä vuosina. Terveysasemakäyntien yh-
teydessä opiskelijat saavat henkilökohtaisen palautteen taidoistaan Tutor-
lääkäriltään tekemääni arviointi kaavaketta runkona käyttäen (Liite 1). Suurin 
haaste on yleislääketieteen kurssin arviointi pelkällä tentillä, jossa kysymykset 
ovat potilastapauksia.  

 
Miten opetan yleislääketiedettä annetun opetusmäärän 
puitteissa? 

 
Asiatiedon opetusmenetelmät ovat perinteisesti olleet luennot. Luennoitsijal-

le ei ole tärkeää vain mitä hän tietää vaan se, miten hän saa välitettyä tiedon myös 
opiskelijalle. Oppimiseen keskittyminen laskee noin 15 min kuluttua, jolloin olisi 
tärkeää aktivoida kuulijaa esim. miettimään mitä hän juuri kuuli. Tähän aktivoin-
tiin voi käyttää myös esim. parikeskustelua tai äänestää siitä, mikä oli siihen asti 
kuullun luennon ”take-home message”. Luennon reflektointi oppimispäiväkirjaan 
on myös tärkeä aktivointikeino. Teknologia tarjoaa monenlaisia herätemetodeja 
luennolla oppimisen aktivoimiseksi (Biggs 2009,). Omassa opetuksessamme 



178 

kaikkina kolmena vuotena opetusjaksomme alkavat luennoilla, joissa käsitellään 
perusasioita tulevaa kenttäharjoittelua varten. Annamme opiskelijoille perustie-
toa riittävän asiatiedon varmistamiseksi. Soveltavan tiedon opetuksessa on tärke-
ää että opiskelijoilla on riittävän hyvä asiatietoperusta. 

Tyypillisimmät tavat tukea soveltavan tiedon oppimista omilla kursseillani 
ovat ryhmätyöt, työpajat sekä tapauspohjainen (case-based) opetus. Tapauspoh-
jainen opetus ankkuroi oppimisen aitoihin ongelmiin ja kysymyksiin. Pyrin te-
kemään tapaukset siten että samalla kun ne luovat kontekstin missä ongelma 
tapahtuu, ne toimivat diagnostisen ajatteluun ohjaavina. Samalla voidaan reflek-
toida ja analysoida niitä ongelmia mitkä ko. tapaus nostaa esiin. Käytännön tasol-
la nämä opetukset toimivat siten että valmiiksi tehty potilas tapaus annetaan 
opiskelijan tai opiskelija parin mietittäväksi. Opiskelija itse esittelee oman poti-
laansa ja siitä keskustellaan. Nämä tukevat soveltavan tiedon opettamista. 

Tunnetuin tämänhetkinen konstruktiivinen opetusmetodi on ongelmalähtöi-
nen eli problem-based -learning (PBL) –opetusmetodi. Puhdas ongelmalähtöinen 
opetus vaatii aikaa ja useampia tapaamisia, mihin meillä ei lukujärjestyksen puit-
teissa ole aikaa. PBL-metodin ongelmana omilla kursseillamme koen myös sen 
että kaikki ajatukset ovat oikeita, kuitenkin lääketieteenopetuksessa on olemassa 
faktatietoa, joka on omaksuttava ennen kuin tietoa voi soveltaa oman näköiseksi. 
Pyrin omassa opetuksessani jakamaan soveltavaa tietoa eri metodeilla: aluksi 
pienryhmä opetuksissa yliopistolla, joissa myös valmistaudutaan kenttäharjoitte-
luun. Todellisia tilanteita harjoitellaan terveysasemilla ja vierailukohteissa. Oma 
roolini näiden vierailukäyntien valmistamisessa on riittävät ohjeet sekä Tutor-
lääkärille että opiskelijalle. 

 
Millainen on oma didaktiikkani? 

 
Lähtökohtaisesti ihminen opettaa niin kuin hänen aikaisemmat opetuskoke-

mukset ja mielikuvat ovat. Olen Normaalilyseon kasvatti. Omana kouluaikanani 
40 vuotta sitten opetusmetodit olivat moderneja vastaten konstruktivistista käsi-
tystä oppimisesta. Lähes kaikki oppiaineet opetettiin tapauspohjaisesti, milloin 
matematiikan tunnilla mietimme minne pässin lieka tulisi kiinnittää, jotta se söisi 
mahdollisimman laajasti suunnikkaan muotoiselta nurmelta tai Sonja Henien 
hameen helman piirtämää käyrää hänen luistelupirueteissa. Siirryttyäni lääketie-
teelliseen opiskelijaksi metodit palasivat takaisin behavioristiselle kaudelle, jossa 
ulkoluku ja ”bulimia - oppiminen” olivat keskeiset asiat. Kun sitten nuorena eri-
koislääkärinä pidin lastentautien opetuksia, siirryin suoraan case-pohjaiseen ope-
tukseen. Muistan aina opiskelijoiden palautteen, kun he tuskaisina yrittivät oppia 
ajattelemaan ja päättelemään miltä pohjalta diagnoosi ja hoito tulisi tehdä. Kun 
oppijakso loppui, he olivat innostuneita ja saamani palaute oli kiittävää. Olen 
kiinnostuksella seurannut heidän menestymistä työelämässä, ja mielestäni he 
kaikki ovat sijoittuneet haastaviin tehtäviin. 
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Palasin 20 vuoden tauon jälkeen palasin opettajaksi yleislääketieteen laitok-
selle, koska koin omassa kliinisessä työssä, että uudet lääkärit oppivat biotieteis-
tä ”kaiken” mutta he unohtavat potilaan. Kuuntelin potilaiden valituksia siitä, 
ettei heitä kuunnella. Heidät suljetaan pois jo anamneesin ottovaiheessa. Ajatte-
lin, että minulla olisi opittavaa siitä miten tällaisiin lääkäreihin on tultu ja miten 
kelkan suuntaa voitaisiin kääntää. Omat aikaisemmat käsitykseni vaikuttavat 
tapaani suhtautua opiskelijoihin ja heidän odotuksiin. Se lääketieteen opetuksen 
perimä, jonka olin saanut, oli behavioristinen. Yritin muuttaa ihmisten taitoja ja 
asenteita behavioristisellä metodilla. Emme päätyneet opiskelijoiden kanssa yh-
teisymmärrykseen. Opiskelijat ovat teknokraattisesti ja biolääketieteellisesti 
suuntautuneita ja konstruktiivisesta opetusmetodista he olivat pitkälle omaksu-
neet ajatuksen että kaikki tavat tehdä lääkärintyötä ovat oikeat, kunhan diagnoo-
siin päästään. 

On vienyt monta vuotta, että olen päässyt opettajana lähes sille tasolle mitä 
olin 20 vuotta aikaisemmin, kun sain lanseerata uusia opetusmetodejani ”neit-
seelliseen” maaperään. Ymmärrän että oppiminen tapahtuu parhaiten oppijaa 
aktivoivassa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä.  Oppiminen on prosessi 
ja opettaja on oppimisen ohjaaja eikä kontrolloija. Opettajan rooli sosiaaliseen 
oppimisympäristöön vaikuttajana on toimia positiivisen tunneyhteyden luojana 
oppimisympäristössä. Motivaatio voidaan tulkita opetuksen tulokseksi eikä edel-
lytykseksi. Oma pedagoginen ajatukseni perustuu aikuiskasvatuksen ajatuksiin 
säröyttämisestä (Malinen 2000; Mezirow 1997). En paneutunut siihen ajatukseen, 
millä didaktiivisilla keinoilla se saavutettaisiin, vaan pidin päämäärää tärkeänä. 
Jotta todellista oppimista voisi tapahtua, aikuisen oppijan tapaan ajatella ja tietää 
pitäisi saada syntymään särö. Särö, epäilys, syntyy elämänkokemuksen ja "ravis-
televan" oppimiskokemuksen yhteentörmäyksessä. Oppimiskokemukset siis mur-
tavat turvallista elämänkulkua ja sen jatkuvuutta. Tällöin aikuisessa herää tarve 
todelliseen oppimiseen, joka muuttaa hänen tapaansa. ajatella ja toimia. Ellei 
säröä synny, opiskelija vain suorittaa kurssin tai tentin.  (Malinen 2000) 

Miten särö aiheutetaan on didaktisen ajatteluni keskeinen kysymys? Itse koin 
aluksi roolini kuitenkin behavioristisen ajattelun pohjalta auktoriteettina, ja sä-
rön synnyttämisen liian aktiivisena toimintana. Nyt olen ymmärtänyt, että tä-
mänkin päämäärän tavoittamiseksi pitää valita oikeat didaktiset keinot. Jotta 
opiskelija muuttaa asenteitaan ja hänen taitonsa kehittyvät, hänen on itse tehtävä 
se särö omaan ajatteluunsa. Tarjolla on runsaasti erilaisia didaktiivisia keinoja. 
Massaluennoilla voin herätellä ja perustella, miksi on tärkeää olla humaani lääkä-
ri. Ryhmätöissä ja seminaareissa voin tapauspohjaisesti aktivoida opiskelijoiden 
ajatuksia edesauttaa särön syntymistä, mutta en voi aktiivisesti ”aiheuttaa” sitä.  
En voi mennä opetustilanteeseen ankaran äidin roolissa.  

Opettajan rooli sosiaalisessa oppimisympäristössä korostuu uuden ryhmän 
kohdalla. On tärkeää paneutua hyvän ja avoimen vuorovaikutus suhteen luomi-
seen opiskelija ryhmän kanssa. Toisaalta opetuksemme koostuu pitkälti lyhyistä 
kontakteista eli samojen opiskelijoiden kanssa noin 2-3 tapaamista/vuosi, tällöin 
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turvallisen ja vastavuoroisen oppimiskokemuksen luominen on erittäin haasteel-
lista. 

Aikuisopiskelijan oppimiselle on todettu olevan ominaista reflektointi, joka 
kohdistuu omien kokemusten ja oman toiminnan tietoiseen erittelyyn. Aikuinen 
reflektoi uutta tietoa toimintansa taustalla vaikuttaviin tietorakenteisiin, oletta-
muksiin, arvoihin ja uskomuksiin. Hänen oppimisensa on yhteydessä aikaisem-
piin merkitysrakenteisiin ja kokemuksiin (Rogers 2004) On tärkeää auttaa 
palautetilaisuuksissa opiskelijoita reflektoimaan omaa oppimistaan siten että he 
voisivat yhdistää vierailukäynneillä oppimansa käytännön taidot ja yliopistolla 
tarjotun teoreettisen tiedon hyväksi oppimiskokonaisuudeksi. 

Opetusta suunnitellessani mietin usein, menevätkö ”temput” esim. galle-
riakävely tai parikeskustelu tai palapeli-ryhmätyöt oppimisprosessin kannalta 
väärään suuntaan. Ohjaako ”temput” opiskelijan mielenkiinnon metodiin ja  pois 
keskusteltavasta aiheesta. Koska ryhmämme tapaavat vain muutamia kertoja, en 
pysty herättelemään nukkuvia tai vapaamatkustajia, jotta näidenkin opiskelijoi-
den tietyntasoinen oppiminen taattaisiin.. Tämän tyyppiset  ryhmäopetukset  
suosivat aktiivisia ja esiintyviä opiskelijoita. Oppimisprosessin kannalta useimmi-
ten etenkin kliinisten kurssien ryhmille on tärkeää keskittyä vuorovaikutuksen 
turvallisuuden ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen kuin pitäytyä tiukasi suunnitel-
lussa sisällössä. Tästä seuraa tietyn asteista epätasa-arvoisuutta ryhmien oppi-
missisällön suhteen, vaikka opetustavoitteet olisi kirjattu selkeästi. 

Minun tulee ja voin valmistautua opetettavan asian sisältöön mahdollisim-
man hyvin etukäteen, mutta tilannetieto, tai ryhmän synnyttämään dynamiik-
kaan on vaikea valmistautua.. Tilanteen kuuntelu kaikilla aisteilla on tärkeää. 
Positiivinen oppimisympäristö parantaa opiskelumotivaatiota. Minkä itsessäni 
koen ongelmaksi, on rentouden ja joustavuuden puute. Siihen varmaan vaikuttaa 
osittain muutama vuosi aikaisemmin olleet opetuskokemukset sekä se että pitkä-
aikaista yhteistyöryhmää ei curriculumimme puitteissa ole mahdollista luoda. 
Päämääräni on harjoitella dialogin kehittämistä onnistuneen oppimisprosessin 
luomiseksi. Aikaisemmin yritin motivoida opiskelijoita erilaisilla herätteillä, mut-
ta kuunnellessani nykyistä didaktiikan kurssin viestiä ajattelen että ”turhan” al-
kumotivoinnin voi jättää tekemättä. Ja pyrkiä siihen, että asia imaisee opiskelijat 
mukaansa. Hyvässä vuoropuhelussa yhdistyvät teoria ja käytännön kokemukset, 
tunnekokemukset ja uudet oivallukset.  

Koen että olen päässyt osassa opetuksia dialogiselle tasolle, mutta haaveenani 
on että pääsisin ohjaamaan opiskelijani trialogiselle tasolle (Puolimatka 2002). 
Trialogisen tason ajattelu taustalla on ns. tiedonluomismetaforan mukainen käsi-
tys oppimisesta. Siinä pystyisin haastamaan opiskelijoiden käsityksiä ei vain lää-
ketieteellisistä faktoista vaan myös lääkäriydestä ja sen etiikasta. Ja toisaalta 
opiskelijat haastaisivat minun käsityksiäni ja opetuksiani. Yhdessä voisimme ke-
hittää omaa ajattelumalliamme. 
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Arviointi ohjaa lääkärin oppipolkua 

Niemi-Murola Leila 
 
 

Tausta 
 
Lääketieteen peruskoulutuksesta suuri osa tapahtuu luentosalien ja ryhmä-

opetustilojen ulkopuolella. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on innostavaa, mut-
ta sen strukturoimattomuus painottaa arvioinnin tärkeyttä. Biggsin mukaan (1) 
oppimisen arvioinnin perusperiaate on oppimisen linjakkuus eli kaikkien opetuk-
seen liittyvien osatekijöiden tulee edistää opiskelijoiden kognitiivisesti korkeata-
soiseen ja syvälliseen ymmärrykseen tähtäävää oppimista ja osaamista (2). 
Kokonaisuutta suunnitellessaan opettajan tulee pohtia, missä vaiheessa olevia 
opiskelijoita hän opettaa, mitkä ovat opetuksen lähtökohdat, millaiseen ajattelun 
tai toiminnan muutokseen hän tähtää, millaiset opetusmenetelmät parhaiten 
oppimista tukisivat ja miten hän arvioi oppimistapahtuman.  

Arviointi ohjaa oppimista ja se on opiskelijalle usein tärkeämpi opiskelun 
suuntaaja kuin opinto-oppaan teksti tai opettajille tärkeät asiat (1-3). Akateemi-
nen menestys tenteissä arvosanalla mitattuna ei lääketieteessä ole kovin tärkeää, 
sillä uralla edetään käytännön kokemuksen ja / tai tutkimuksen tuomilla ansioilla. 
Lääketieteen opiskelijoille riittää usein tentin läpäisy, saadulla pistemäärällä ei 
käytännössä ole merkitystä. Hyvät arvosanat eivät ole opiskelun motivaatio (3). 
Käytännön kokemuksen kerääminen on tärkeää työelämän haasteiden selvittämi-
sen kannalta (4).  

Arviointimenetelmiä muuttamalla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden lähesty-
mistapoihin (5). Tiedon toistamista mittaavat tehtävät ohjaavat opiskelijoita pin-
tasuuntautuneen oppimistavan käyttöön. Tällöin opiskelija opiskelee 
rutiininomaisesti, ilman tavoitteita ja yksityiskohtia toistaen. Syväsuuntautunee-
seen eli ymmärtämään pyrkivään, oppimiselle ja osaamiselle tavoitteita antavaan 
oppimistyyliin kannustavat omaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja tiedon sovellu-
tusta mittaavat tehtävät (5). Tällaisten kirjallisten kysymysten laatiminen vaatii 
opettajalta suurta osaamista, mutta tenttikysymysten muotoilulla ja oikealla fo-
kusoinnilla voidaan ohjata opiskelijoiden oppimista syväsuuntautuneeseen tyyliin.  

Lääkärin ammatissa tarvitaan syväsuuntautuneen oppimisen ja ongelman-
ratkaisutavan lisäksi käden taitoja, ja näitä on vaikea arvioida perinteisten tent-
timenetelmien avulla. Wassin ja van der Vleutenin mukaan (3) kirjallinen ja 
suullinen tentti mittaavat tietoa ja sen soveltamista. Osaamista (shows) voidaan 
mitata käytännön taitojen tentissä (objective structured examination, OSCE) tai 
simulaatioiden avulla. OSCE:ssa tehtävänä voi olla käden taitojen demonstraatio 
tai päättelyä vaativa potilaan kohtaaminen (6). Todellista tekemistä voidaan arvi-
oida videoiden tai lokikirjojen avulla (3), mutta näitä tilanteita on vaikea stan-
dardoida kaikille samanlaiseksi. Didaktisesti korkeatasoisinta käytännön 
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osaamisen arviointia harjoittavat ne viranomaiset, jotka arvioivat työlupaa hake-
vien lääkärien ammattitaitoa (7, 8). Tarkkoihin arviointikriteereihin ja reliabili-
teetin testaukseen pakottavat sekä potilaiden että lääkärien oikeusturva. 

Arviointi mielletään usein samaksi asiaksi kuin arvosanan antaminen (2), 
mutta sillä on muitakin ulottuvuuksia. Arvioimalla opiskelijoiden osaamista opet-
taja saa palautetta opetuksen katveeseen jääneistä osa-alueista, opiskelijoiden 
käyttämistä oppimistyyleistä, väärin ymmärretyistä kohdista ja osatun yleisestä 
tasosta. Asenteita arvioimalla voi myös saada vihjeitä siitä, mikä opiskelijoiden 
mielestä on vaikeaa.  

 
Oppimistyyli ja arviointi 

 
McManus työtovereineen totesi 1998, ettei menestyminen lääketieteellisen 

tiedekunnan lopputenteissä ollut suhteessa kliinisen kokemuksen määrään (9). 
Tämä yllättävä löytö herätti tutkijoissa kysymyksen lopputenttien validiteetista. 
Ovatko kysymyksiä laativat kliiniset tutkija-opettajat liian etäällä elävästä elä-
mästä vai ovatko opiskelijat unohtaneet lukea tentteihin työnteon ohella? Oppi-
kirjat kuvaavat perustieteiden ja sairauksien teoriaa, tutkimustieto taas kerätään 
näyttöön perustuvan lääketieteen periaatteiden mukaan laadittujen tutkimusten 
avulla mahdollisimman edustavasta, homogeenisesta tutkimusaineistosta. Poti-
laat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ovat useimmiten sellaisia, etteivät he olisi 
päässeet mukaan sairauksiensa hoitoa koskeviin tutkimuksiin. Luennoilla ja 
ryhmäopetuksissa on vaikea opettaa kliinistä päätöksentekoa ja yksinäistä vas-
tuunkantamista. Käytännön työ pakottaa opiskelijan pohtimaan opittuja asioita 
suhteessa todellisuuteen.  

Pinnallinen oppimistyylin opiskelijoilla oppimisen motivaationa on usein 
kurssilta selviäminen tai epäonnistumisen pelko (10). Nämä opiskelijat keskitty-
vät ulkoa opetellen tehtävän osa-alueisiin yrittämättä luoda kokonaiskäsitystä. 
Syväsuuntautuneita opiskelijoita motivoi kiinnostus aiheeseen, aiheen ammatilli-
nen relevanssi sekä oma ymmärrys asiasta. McManus nostaa esiin myös strategi-
sen oppimistyylin, missä motivaationa on hyvien arvosanojen saavuttaminen, 
kilpailu ja menestymisen tarve (10). Nämä opiskelijat pyrkivät käyttämään sellai-
sia opiskelutekniikoita, joilla saavutetaan hyviä tuloksia. Ymmärryksen aste on 
kuitenkin vaihtelevaa ja katvealueita saattaa jäädä. 

Lindblom-Ylänne ja Lonka totesivat, että perinteisen lääketieteen koulutus-
ohjelman opiskelijoista parhaiten opinnoissaan menestyvät eivät yrittäneet so-
peutua koulutusohjelman ja tenttijärjestelmän tavoitteisiin vaan opiskelivat 
sellaisella tavalla, joka parhaiten tuntui tukevan lääkäriksi kehittymistä (2). Nä-
mä opiskelijat saivat tutkijoilta nimen Camel boots-opiskelijat. Kuvauksen mu-
kaan heidän oppimistyylinsä sopii hyvin syväsuuntautuneeksi, sillä päämääränä 
on ymmärrys eikä niinkään menestyminen itseisarvona (10).  
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Pääsykoevaiheessa lääketieteelliseen tiedekuntaan on valikoitunut opiskeli-
joita, joilla on hyvät ylioppilastodistuksen arvosanat. Heidän joukossaan saattaa 
olla pintasuuntautuneita opiskelijoita, mutta oppimistyyli saattaa kehittyä ajan 
myötä (9). Meyer erottelee useita oppimistapoja, joista itsenäinen ajattelu, asioi-
den suhteuttaminen, mieleen painaminen ymmärryksen jälkeen sekä sirpaleinen 
tyyli tuntuvat sopivan lääketieteen ajatusmaailmaan (11). Nämä oppimistavat 
eivät ole sama asia kuin jako pinta- ja syväsuuntautuneeseen oppimiseen. Opiske-
lija ei tietoisesti opettele irrallisilta tuntuvia asioita, vaan ne saattavat todella tun-
tua olevan kokoelma merkityksettömiä detaljeja.  

Menestyminen lopputenteissä korreloi selkeästi syväsuuntautuneeseen op-
pimistyyliin sekä tiedekuntaan päässeiden että opintojensa loppusuoralle ehti-
neiden ryhmissä (9), vaikka loppusuoralle ehtineiden ryhmässä korrelaatio oli 
selvempi. Hyviä kouluarvosanoja saaneiden menestys ei korreloinut lopputentti-
menestykseen eikä kliinisen kokemuksen määrään. Artikkelin viesti tuntuu ole-
van, että koulussa saattaa vielä menestyä pinnallisellakin oppimistyylillä, mutta 
yliopistossa se on jo vaikeaa. Yliopiston kannalta olisi tietysti hyvä valita sellaisia 
opiskelijoita, jotka hyötyvät saamastaan  opetuksesta mahdollisimman paljon. 
Huippuarvosanojen sijasta sisäänpääsykokeissa kannattaisi ehkä ottaa oppimis-
tyyli yhdeksi muuttujaksi (9). 

Oma tutkimus antaisi viitteitä siitä, että opiskelijan kokemuksilla ja konteks-
tilla saattaisi olla vaikutusta oppimistapaan (12). Sirpaleiseksi elvytystä koskevat 
tietonsa mieltävät opiskelijat eivät hakeudu lääkärin töihin. Elvytyksen nähneistä 
opiskelijoista osa piti tietoaan sirpaleisena, ja tässä tuli mielenkiintoinen korre-
laatio mieleen painamiseen ymmärryksen jälkeen. Ilman debfriefingiä eli jälki-
puintia traumaattinen tilanne saattaa tuntua kaoottiselta ja aiemmin selvältä 
tuntunut ymmärrys muuttua toteamukseksi, ettei opettajien opetuksella tunnu 
olevan merkitystä itselle. Ilman arviointia näitä opiskelijoita on vaikea tavoittaa 
ja ohjata sirpaleista selkeää kokonaisuutta.  

Opiskelijoiden oppimistyyleillä on vaikutusta myös opettajan lähestymista-
paan (13). On haaste kehittää sellaisia opetusmuotoja ja oppimistilanteita, jotka 
isossa ryhmässä sopisivat useimmille tai eivät ainakaan pahasti haittaa osan op-
pimista. 

 
Kliininen päätöksenteko ja arviointi 

 
Jokainen potilas on yksilö ja hänen tapansa reagoida sairauksiin sekä niiden 

lääkkeisiin on hyvin yksilöllinen. Lääkäri joutuu siis kriittisesti pohtimaan poti-
laan anamneesia eli potilashistoriaa sekä omia statuslöydöksiään ennen diagnoo-
siin päätymistään. Geoff Brown luonnehtii kriittistä ajattelua älylliseksi lihakseksi, 
jota voidaan soveltaa lähestyttäessä mitä tahansa huonosti määriteltyä, moni-
mutkaista asiaa (5). Brownin mukaan ensin selvitetään tilanne ja arvioidaan tosi-
asiat. Sen jälkeen määritellään otaksumat, tehdään tosiasioihin perustuvat 
päätelmät, tulkitaan eli punnitaan näyttö ja arvioidaan vahvuudet ja heikkoudet.  
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Joillakin lääketieteen osa-alueilla päätöksentekoa pyritään ohjaamaan kaa-
vamaisten ohjeiden eli algoritmien avulla. Elvytysalgoritmi löytyy lähes jokaisen 
toimenpidehuoneen seinältä. Pinnallisen oppimistyylin omaava opiskelija oppii 
algoritmin helposti ulkoa, mutta potilaat eivät aina käyttäydy algoritmin mukaan. 
Käytännön tentissä tämän huomaa myös opiskelija. 

Lääketieteen opiskelijat ja nuoret lääkärit saattavat arvioida oman osaami-
sensa hyväksi, mutta teorian soveltaminen käytäntöön ei aina toimi. Tätä katve-
aluetta on vaikea saada näkyviin ilman arviointia. Omassa tutkimuksessa 
opiskelijat arvioivat saaneensa laadultaan hyvää ja riittävää opetusta vyöruusun 
jälkeisen kiputilan hoidosta (6) ja vyöruusu kuuluukin neurologian klinikan ope-
tuksen ydinainekseen. OSCE:ssa potilaat saivat tyypillisen vyöruusun kroonistu-
nutta kiputilaa potevan potilaan vastaanotolleen. Diagnoosin he tekivät hyvin ja 
kiputilan hoito järjestyi, mutta potilaan kokonaistilanteen selvittäminen jäi hyvin 
vajaaksi. Opiskelijat eivät siis osanneet rakentaa kokonaisuutta oppimistaan asi-
oista. 

 
Käden taidot ja arviointi 

 
Lääketieteen opettajilla on usein liian ruusuinen kuva siitä osaamisen mää-

rästä, joka opiskelijoilla on. Ringstedt työtovereineen totesi haastattelututkimuk-
sessaan, että opiskelijoiden kokemus on merkittävästi vähäisempää kuin 
opettajien odotukset (14). 

Käden taitoja voidaan opettaa demonstraatioiden avulla. Opiskelija saattaa 
yhden kokeilukerran jälkeen saada tuntuman toimenpiteeseen, mutta potilaat 
ovat hyvin erilaisia ja yhden potilaan kudostuntuma saattaa olla hyvin erilainen 
kuin toisella. Osaamiseen ei riitä, että toimenpide on tehty kerran, vaan osaami-
nen vaatii jatkuvaa harjoittelua (15). Omassa tutkimuksessa testattiin elvytys-
kurssin käyneitä maallikoita kaksi viikkoa kurssin jälkeen. Hajonta testattavien 
kesken oli suurta, mutta yksikään heistä ei ollut yhtä hyvä kuin kahden viikon 
välein säännöllisesti harjoittelevat Punaisen Ristin ensivastehoitajat. Ensivaste-
hoitajaryhmän hajonta oli myös pientä eli he olivat harjoittelemalla päässeet hy-
vin standardisoituun suoritukseen. 

Omassa selvityksessä kävi selville, että opiskelijat suorittivat useita toimenpi-
teitä ensimmäisen kerran työelämässä, jolloin ohjausta ei välttämättä ole saata-
villa (4). Osa näistä toimenpiteistä on selkeästi päivystysluonteisia ja niitä on 
vaikea järjestää kurssiaikana harjoiteltaviksi. Joitakin taitoja on mahdollista har-
joitella taitopajassa fantomin avulla, mutta toisten tekeminen taas vaatii oikean 
kudoksen patofysiologiaa. Tiedekunta ei voi edellyttää jokaista opiskelijaa hake-
maan toimenpidetaitojen osaamista työelämässä, mutta valmistuvien lääkärien 
käytännön taitojen osaaminen olisi hyvä testata ennen valmistumista.  
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Ryhmätyötaidot ja arviointi 
 
Lääketieteen peruskoulutuksessa vuorovaikutustaitoja opetetaan lääkäreille 

osana Kasvaminen lääkäriksi-opintoja. Toisella ja neljännellä vuosikurssilla har-
joitellaan potilaan haastattelua ja hoidosta sopimista näyttelijäpotilaiden avulla. 
Vuorovaikutustaitoja arvioidaan OSCE:ssa ja rastilla hylätyt saavat palautetta 
sekä lisäharjoitusta. Vuorovaikutusta omaisten tai muiden terveydenhuoltoalan 
henkiöiden kanssa perusopintoihin ei kuulu. 

Leikkaussalityöskentely vaatii hyviä ryhmätyötaitoja ja niitä edellytetään 
myös perusopiskelijoilta anestesian käytännön harjoitteluviikon aikana. Skotlan-
tilaisessa Aberdeenin yliopistossa on kehitetty muiden kuin teknisten taitojen 
arviointia (Anesthetistis’ non-technical skills, ANTS)(16, 17). Ryhmätyötaidot 
määritellään Maranin, Glavinin ja Flinin mukaan tiimin töiden koordinoimiseksi, 
tiedon jakamiseksi, auktoriteettiaseman ottamiseksi, ryhmän kyvykkyyden arvi-
oimiseksi ja toisten tukemiseksi. ANTS määrittelee muiksi osa-alueiksi tehtävän 
hoidon (suunnittelu, resurssien tehokas käyttö), tilannetietoisuuden (ennakointi, 
tiedon keräys ja tulkinta) sekä päätöksenteon (eri mahdollisuuksien pohdinta, 
tilanteen uudelleenarviointi).  

Leikkaussalityöskentelyssä henkilökunnan huomio kiinnittyy usein lääketie-
teellisen puolen hoitamiseen vuorovaikutuksellisen osaamisen jäädessä vähälle 
huomiolle. Ongelmatilanteissa syytä on vaikea löytää, jollei ole kokemusta reflek-
toinnista ja hyvän ryhmätyön periaatteista. Ryhmän toiminnan arvioinnilla on 
tärkeä rooli henkilöstön osaamisen kehittämisessä.  

 

Arviointi on palautetta opettajalle 
 
Suhteellisessa arvioinnissa opiskelijoita verrataan toisiinsa. Opettaja saattaa 

muuttaa arviointia sen mukaan, tuntuvatko kysymykset olleen liian helppoja tai 
liian vaikeita. Hyvät suoritukset on helppo tunnistaa, mutta rajatapauksissa hylä-
tyn ja hyväksytyn suorituksen erottaminen on joskus vaikeaa. Wassin ja van der 
Vleutenin mukaan suhteellinen arvostelu ei ole hyväksyttävää, jos kliinisten taito-
jen testillä arvioidaan opiskelijan kykenevyyttä tekemään käytännön lääkärin 
työtä (3).  

Amerikkalaiset ulkomailla opiskelleiden lääkärien taitoja arvioivat lautakun-
nat pyrkivät mahdollisimman täsmälliseen arviointiin sekä potilaiden että lääkä-
rien oikeusturvan kannalta (7,8). Opettajalle tällainen absoluuttinen 
arviointimenetelmä on haasteellinen. Vaatii todellista rehellisyyttä myöntää, ett-
eivät opiskelijat ehkä ole oppineet niin hyvin kuin mitä oli tarkoitus (18).  
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Arviointi ohjaa oppimista 

 
Tentti on esimerkki summatiivisesta arvioinnista, joka annetaan opintojak-

son päätteeksi. Kisälli-mestarioppimisessa jatkuva palautteen anto on tärkeä osa 
oppimisprosessia. Epäonnistuneen suorituksen huomaa yleensä tekijäkin, mutta 
hänen on vaikea eritellä sen syitä. Kokeneen seniorin näkemys on tässä arvokas. 
Oppimisen kannalta on tärkeää, että korjaavaan palautteeseen liitetään samalla 
korjausehdotus.  

Erikoislääkäritutkinnon opinto-oppaassa esitetyllä arvioinnilla tarkoitetta-
neen säännöllisiä oppimiseen liittyviä keskusteluja ohjaajan ja opiskelijan välillä 
(19). Tällaista keskustelua kutsutaan formatiiviseksi arvioinniksi erotuksena lop-
pukuulusteluun paremmin sopivasta summatiivisesta arvioinnista. Formatiivinen 
arviointi motivoi opiskelijaa ja sitouttaa häntä oppimiseen. Se auttaa sekä häntä 
että hänen ohjaajaansa paikantamaan kehittämistä vaativat osaamisalueet jo en-
nen kuin potilasturvallisuutta vaarantavia ongelmia tulee (19). Onnistuneen arvi-
oinnin ehdoton edellytys on, että arvioija on tarkasti tutustunut klinikkansa 
ilmoittamiin oppimistavoitteisiin. Jos monilla opiskeijoilla on vaikeuksia suoriu-
tua joistakin tehtävistä, ohjaajien on hyvä pohtia mahdollisuuksia joko opetusoh-
jelman päivittämiseksi tai ohjauksen uudistamiseksi. Säännöllinen formatiivinen 
arviointi hyödyttää myös arvioijaa. Interaktiivisista keskusteluista saa usein hyviä 
ideoita ohjausmenetelmien kehittämiseksi ja erilaisten oppijoiden tukemiseksi.  

 
Pohdinta eli katsauksen merkitys oman opetuksen kannalta 

 
Lääkärien elvytystaidot ovat tutkitusti heikot (20) ja niiden parantamiseksi 

on toivottu aikuiskoulutuksen pedagogisten menetelmien soveltamista (21). 
Suunnitteilla on tutkimus, missä puolet opiskelijoista satunnaistetaan perintei-
seen, käden taitojen osaamista painottavaan elvytyskoulutukseen. Toinen puoli 
opiskelijoista taas saa koulutuksen uudella tavalla, joka keskittyy ryhmän johta-
misen taitoihin. Kukin opiskelija saa vuorollaan olla lääkärinä kuvitteellisessa 
elvytystilanteessa ja ohjata muita painelemaan ja puhaltamaan oikein. Uuden 
menetelmän pitäisi teoriassa sopia myös pohdiskeleville analyytikoille, jotka eivät 
välttämättä ole innokkaita suorittamaan käytännön tehtävää muiden nähden. 
Sivusta tilannetta ohjaava pystyy myös tarkkailemaan tilannetta ja huomaamaan 
kehittyvät ongelmat. 
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Lääketieteellinen fysiologia – oppialani didaktinen 
analyysi 

Peltonen Liisa 
 
 
Oppialan määrittely: Fysiologia tutkii elävien organismien toimintaa. Fy-

siologialle on luonteen-omaista tarkastella organismin elämän fysikaalisia ja ke-
miallisia prosesseja sekä mikro- että makrotasoilla ja integroida prosessit 
muodostamaan kokonaiskuva tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä. Fysiologia 
tutkii kaikkia eläviä organismeja ja tarkastelee niiden elämää evoluution, ympä-
ristön, ekosysteemien tai esimerkiksi käyttäytymisen näkökulmista. Fysiologian 
lähestymistapa tutkimukseen on luontevasti monitieteinen ja fysiologiasta onkin 
tullut integratiivisen luonteensa vuoksi ”sateenvarjotiede”, jonka puitteissa yhä 
useammat tieteenalat ratkovat eliöiden toimintaan liittyviä kysymyksiä. Tutki-
muksen tuottaman tiedon määrän kasvu ja kohdentuminen yhä spesifisimmille 
alueille laajentaa yhteistä tietopohjaa, mutta saattaa toisaalta hämärtää kokonai-
suuksien ymmärtämiseen tähtäävän fysiologian tunnistamista sateenvarjon alla 
vallitsevassa tungoksessa.  

Fysiologian historia on kulkenut rinta rinnan lääketieteen kehityksen kanssa 
aina Hippokrateen (460 eKr) ajoista asti. Vielä nykyäänkin tiivis yhteys näkyy 
esimerkiksi Nobelin palkinnon nimessä ”Fysiologian tai lääketieteen Nobelin pal-
kinto (www.Nobelprize.org). Tieteenalana fysiologia kuuluu teorialuonteensa ja 
tutkimustraditionsa perusteella koviin ja puhtaisiin luonnontieteisiin (Hard Pure 
Life; Biglan 1973; Kolb, 1984; Stoecker, 1993). Lääketieteellinen fysiologia kuuluu 
kuitenkin lääketieteen alaan ja on siten luonteeltaan soveltava tiede (Hard Ap-
plied Life). 

 
Miksi fysiologiaa opetetaan lääkäreille? Fysiologialla on vankka asema 

lääketieteellisen koulutuksen perusvaiheessa kaikkialla maailmassa. Painavin 
peruste opettaa normaaleja elimistön toimintoja terveydenhuollon ammattilaisil-
le lienee terveys – kun tiedetään miten terve ihminen toimii, tiedetään myös mi-
hin lääkärin tulisi pyrkiä terveyttä edistävillä tai sairautta hoitavilla toimilla ja 
lääkinnällä. Toisaalta sairauksiin liittyvä patofysiologia auttaa lääkäreitä ymmär-
tämään sairauteen johtavia mekanismeja molekyylitasolta elintasolle. Patofysio-
logisten mekanismien tunteminen on taas pohja eri hoitojen perusteiden 
tuntemiselle, joten fysiologialla on sijansa myös lääkärin opintojen kliinisessä 
vaiheessa.  

 
  

http://www.Nobelprize.org)./
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Johdanto didaktisen analyysin tekoon – miksi analyysi pitäisi 
tehdä?  

 
Opettaminen on vuorovaikutusta, joka aikaansaa oppimista (esimerkiksi 

Hirsjärvi, 1990). Vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuus johtaa parhaimmillaan sii-
hen, että oppiminen tapahtuu sekä opiskelijassa että opettajassa. Eräs opettajan 
keino suunnitella oppimiseen tähtäävää opetusta on kuvata ja pohtia niitä keskei-
siä osatekijöitä, jotka vaikuttavat opettajan toiminnan kautta opiskelijan suhtee-
seen opetettavan oppiaineen sisältöihin. Analyysin teko on osa opettajan 
ammattitaitoa ja osa pedagogista sisältötietoa, joka erottaa hänet puhtaasta tie-
teenalan asiantuntijasta (Shulman, 1986, 1987). Opettajalta edellytetään tosin 
yliopistossa aina kaksoisroolia, jossa tutkijuus ja opettajuus vaihtelevat akateemi-
sen näytelmän eri kohtauksissa. Syrjäläinen ym. (2009) kuvaavat kolmiomallilla 
hyvin oppiaineen sisällön (kärki), opettajan (vasen tyvi) ja oppilaan/opiskelijan 
(oikea tyvi) välisiä suhteita. Molemmilla on oma suhteensa sisältöön: opiskelijan 
suhde sisältöön on ns. didaktinen suhde ja opettajan suhde on asiantuntijasuhde 
omaan alaansa. Opettajalla on taas pedagoginen suhde opiskelijaan. Opettajan 
pedagogista sisältötietoa tässä mallissa edustaa vaikuttaminen opiskelijan ja op-
piaineen sisällön väliseen didaktiseen suhteeseen. Tarkemmin didaktista ja peda-
gogista suhdetta on luonnehdittu Kansasen opettajan pedagogisen ajattelun 
tasomallissa (Kansanen, 1993). 

 
Oppialani opetuskonteksti – Suomi, Helsinki ja 
lääketieteellinen tiedekunta 

 
Fysiologiaa opetetaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kaikissa koulu-

tusasteissa. Ensimmäisen asteen koulutuksessa oppiaine on integroituna biologi-
aan. Toisen asteen koulutuksessa lukioissa oppiainetta opetetaan sekä osana 
biologiaa että jo soveltavaan suuntaan muuntuneena terveystiedossa. Toisen as-
teen ammatillisessa koulutuksessa fysiologia on puhtaasti soveltavaa, lääketie-
teellistä fysiologiaa. Vasta korkean asteen koulutuksessa oppiaine kasvaa 
mittaansa tieteenalan työkaluna, oppialana ja opetusalana. Oppiala esiintyy puh-
taana luonnontieteenä luonnontieteellisten tiedekuntien biologian koulutusoh-
jelmissa ja soveltavana yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lääketieteellisissä 
(lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede) ja terveydenhuoltoalan koulu-
tusohjelmissa. Tieteenalan tutkimus, sekä perus- että soveltava, on kokonaan 
keskittynyt yliopistoihin, joiden tehtävänä on luoda uutta tietoa vietäväksi lopulta 
kaikkien koulutusasteiden oppisisältöihin.  

Helsingin yliopisto haluaa profiloitua kansallisesti ja kansainvälisesti tutki-
musintensiivisenä yliopistona ja linjaakin opetusstrategiansa selvästi vahvista-
maan tutkimukseen perustuvan opetuksen toteutumista (Opetuksen ja opintojen 
toimenpideohjelma 2010-2012, 2009). Lääketieteellisen tiedekunnan oma tavoi-
teohjelma samoille vuosille seuraa luonnollisesti opetuksen linjauksissa yliopis-
ton yleistä linjaa. Tiedekunnan ohjelmasta löytyy kuitenkin oman oppialani 
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opetukseen ja arviointikäytäntöihin vaikuttavat tavoitteet lisätä perusterveyden-
huollon tarpeet paremmin huomioon ottavaa käytännönläheisyyttä, ja lisätä pe-
rusopetuksen ja kliinisen opetuksen välistä vertikaalista integraatiota. 
Tiedekuntatason ratkaisut muokkaavat myös oppimisympäristöä siten, että lää-
ketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien rinnalle on tullut kansainvä-
linen maisteriohjelma, jossa opetuksen tavoitteet, sisältö ja arviointi poikkeavat 
lääkärin ammattiin tähtäävistä lisensiaatin tutkinnoista: maisteriohjelman tavoi-
te on tuottaa puhtaasti tutkijoita translationaalisen lääketieteen alalle 
(http://www.helsinki.fi/transmed). Tavoite opettaja/opiskelija –suhteen kasvattami-
sesta toisi toteutuessaan myös muutoksia oppimisympäristössä ja loisi mahdolli-
suudet edelleen parantaa ryhmätyöskentelyyn perustuvan opetuksen laatua. 
Tulevina vuosina suurin haaste on saada tarpeeksi päteviä ja motivoituneita opet-
tajia lääketieteellisiin perustieteisiin, jotta opetuksen keskeinen laatukriteeri voi-
taisiin täyttää  opiskelijamäärän lisääntyessä.  

 
Millainen on tiedekunnan opintosuunnitelman rakenne? Tiedekun-

nassa sovellettava opetussuunnitelma on erilaisten mallien sekoitus. Opinnoissa 
on kolme peräkkäistä vaihetta: perus-, kliinisteoreettinen ja kliininen vaihe. Kan-
sasen (2003) luokittelua seuraten näitä vaiheita voidaan pitää kolmena moduuli-
na: ne muodostavat suhteellisen yhtenäisen osaamisalueen ja opiskelijan 
osaaminen arvioidaan vaiheista toiseen siirryttäessä (vaihekuulustelut). Tällainen 
moduulirakenne on tyypillistä koville ja puhtaille tieteenaloille (Neuman ym., 
2002). Perusvaiheen opinnot etenevät toinen toistaan seuraavina opintojaksoina, 
joista toiset ovat oppiainejakoisia ja toiset monen oppialan muodostamia koko-
naisuuksia ja lateraalisesti l. horisontaalisesti integroituja. Perusvaiheen jaksoille 
on luonteenomaista ongelmalähtöisen opiskelun (PBL) soveltaminen pääasialli-
sena opiskelumenetelmänä matriisimallin mukaisesti. Kliinisteoreettisessa ja 
kliinisessä vaiheessa PBL:ää ei enää sovelleta. Läpi koko opetusuunnitelman kul-
kee myös yksi juonneopetuksena toteutettava kokonaisuus, jonka tarkoituksena 
on kouluttaa lääkäreistä ja hammaslääkäreistä myös vuorovaikutuksen asiantun-
tijoita (Kasvaminen lääkäriksi/hammaslääkäriksi opinnot). Luonteenomaista 
lääketieteen koulutukselle on myös että opiskelijat etenevät opinnoissaan yhte-
näisenä ryhmänä ja suurin osa kurssista on samassa vaiheessa. 

Lateraalisen  ja vertikaalisen integraation suhteen Helsingin yliopiston lääke-
tieteellisen tiedekunnan opintosuunnitelma on ns. hybridimalli 
(www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/LL). Siinä on piirteitä sekä lineaarisista ja 
hierarkisista malleista että pehmeillä ja soveltavilla tieteenaloilla usein esiinty-
vistä spiraalimalleista, joissa opittava aines kertautuu ja oppi syvenee kohti pyör-
teen yläpäätä eli opintojen päätöstä (Neuman ym., 2002). Puhtaimmin 
integroitua opintosuunnitelmaa Suomessa edustaa Tampereen yliopiston koulu-
tusohjelma (www.uta.fi/tiedekunnat/laak/tutkinnot) ja ulkomailla Maastrichtin yli-
opisto Alankomaissa ja McMasters’in yliopisto Kanadassa 
(www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHML;  http://fhs.mcmaster.ca/mdprog).  

 

http://www.helsinki.fi/transmed
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/LL).
http://www.uta.fi/tiedekunnat/laak/tutkinnot
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FHMLhttp://fhs.mcmaster.ca/mdprog
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Perusopintovaiheen yhteydet seuraaviin opintovaiheisiin ovat periaatteessa 
opintojaksokohtaisia ja vertikaalinen integraatio on ollut lähinnä itsenäisten klii-
nisten kurssien eri opetustapahtumien varhaistamista aiheeltaan sopivaan pre-
kliiniseen opintojaksoon. Tiedekunnan opintosuunnitelman kehittäminen 
vertikaalisen integraation suuntaan on kuitenkin aloitettu pari vuotta sitten ja nyt 
on edetty kaikkien opintojaksojen osaamistavoitteiden kartoittamiseen. Kun ko-
konaisuus on selvillä, voidaan myöhemmin paremmin hahmottaa tietojen ja tai-
tojen välisiä hierarkisia yhteyksiä ja suhteuttaa ne opiskelijan käytettävissä 
olevaan aikaan, oppimistavoitteisiin ja opintosuunnitelmaan kokonaisuutena 
(Biggs, 1996; Nevgi ja Lindblom-Ylänne, 2009). 

 

Fysiologian opetus opintojaksoissa. Fysiologian opetus tapahtuu lääke-
tieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon perusvaiheen aikana eli 
kahtena ensimmäisen opiskeluvuotena. Perusvaiheen opinnoista vastaa yksi lai-
tos (biolääketieteen laitos) ja opetus tapahtuu yhteistyössä viiden oppialan kanssa 
(anatomia, fysiologia, biokemia, kehitysbiologia ja farmakologia). Käytännössä 
opintojaksoilla opetetaan elinjärjestelmien (”systeemien”) rakennetta, kehitty-
mistä sikiöaikana, toimintaa ja systeemi- ja molekyylitason säätelyä, sekä tavalli-
simpien elinjärjestelmää koskevien sairauksien lääkintää. Vertikaalinen 
integraatio fysiologian ja muiden perustieteiden kohdalla tarkoittaa sitä, että tiet-
tyihin keskeisiin aiheisiin palataan opintojen aikana useampaan kertaan niin, että 
tiedon ja oppimisen taso syvenee alemmilta vuosikursseilta ylempiin siirryttäessä 
(Prideaux, 2005).  Tämä spiraalina alhaalta ylös suuntautuva ”opintopyörre” pe-
rustuu konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, jossa korostuu opiskelijan oma, 
aktiivinen rooli tiedonmuodostamisprosessissa. Onnistuneesti toteutettu opinto-
pyörre on konstruktiivisesti linjakas (Jervis ja Jervis, 2005) tukien kaikissa vai-
heissa yhteisesti määriteltyjen opintokokonaisuuksien oppimista.   

 

Oppimistavoitteet ja oppiaineksen luonne opintojaksossa. Jaksoille 
on laadittu ydinainesanalyysit 2000-luvun alussa ja niitä on päivitetty 2006 ja 
2012. Analyyseissä jaksojen kokonaisoppimistavoitteet on arvioitu ”syvyyssuun-
nassa”  syvältä pintaa kohti kirjaimin A, B ja C. A-kategorian tietoa täytyy osata 
soveltaa, B-katerogian ymmärtää ja C-kategorian tietää. Lisäksi oppimista-
voitteet on järjestetty tärkeysjärjestykseen: ”1” on tietoa, joka on ehdottomasti 
osattava, ”2” on osattava hyvin ja ”3” edustaa erityisosaamista, joka opintojen 
perusvaiheessa ei ole vielä tärkeää (”nice to know”). Fysiologian oppiala tulee 
analyysissä esiin sisällön kautta ja osana kokonaisuutta. Tavoitteena on elinjär-
jestelmän normaalin toiminnan ymmärtäminen ja kokonaiskuvan luominen.  
Tämä ymmärrys johtaa tiedon soveltamiseen tyypillisimmissä elinjärjestelmää 
koskevissa kliinisissä tilanteissa. Tiedon soveltamista tarvitaan myös siirryttäessä 
käsittelemään lääkeaineiden vaikutusmekanismeja ja lääkehoitojen perusteita 
samalla kurssilla. Nämä tavoitteet näkyvät sekä opintojaksojen päätteeksi järjes-
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tettävien jaksotenttien arvioinnissa ja tehtävien laadinnassa, perusvaiheen vaihe-
kuulustelussa sekä PBL:ään liittyvässä opiskelijan formatiivisessa itsearvioinnissa. 

 

Miten fysiologiaa opetetaan? Opintojaksolle on laadittu lukujärjestys, 
missä ilmenee kaikki kurssin pakollinen ja vapaaehtoinen opetus, sekä kurssiin 
integroidut muut opinnot.  Jakso etenee sisällöllisesti elinjärjestelmien kehityk-
sestä rakenteen, toiminnan ja molekylaaristen prosessien kautta järjestelmien 
toimintahäiriöissä käytettyihin lääkkeisiin ja lääkehoitoihin. Lukujärjestys laadi-
taan yhteistyössä oppialojen vastuuopettajien kanssa ja prosessi on nähtävissä 
tiedekunnan intranetissä erityisillä opintosivuilla. Sivuilta löytyy tieto ilmenee 
myös oppimistavoitteet (ei kuitenkaan ydinainesanalyysiä), suositeltu kirjallisuus 
ym. informaatio. Jaksovastaava toimittaa jaksosta myös ns. jaksokirjan, joka si-
sältää olennaisen tiedon jakson sisällöstä ja toteuttamisesta, opettajista ja PBL:n 
virikkeistä. Opiskelijat saavat jaksokirjan joko paperiversiona tai verkossa. Kaik-
kien oppialojen opettajille toimitetaan ”opettajaversio”, jossa esitellään kaikkien 
PBL:ssä käsiteltävien tapausten taustat ja luettavaksi suositeltu kirjallisuus. Li-
säksi oppialan vastuuopettaja perehdyttää uudet opettajat käsiteltävään sub-
stanssiin ja opetuksen rakenteisiin eli toimii mentorina. 

Opintojaksoilla sovellettavat opiskelumenetelmät ovat monipuolista sisältäen 
järjestettyjä perus- ja asiantuntijaluentoja, ongelmalähtöistä opiskelua, harjoitus-
töitä, ruumiinavauksia, mikroskopointeja ja ongelmalähtöisiä seminaareja. Me-
netelmiin kuuluvat myös opiskelijoiden itsensä organisoima lukupiiriopiskelu 
tiedekunnan oppimistiloissa (ei tietoa missä muualla), sekä facebook –sivustot (ei 
tarkempaa tietoa) ja itseopiskelu. Omaa osaamistaan opiskelija voi arvioida opin-
tojakson aikana pikatestien (ryhmätyöskentely), itseopiskelutehtävien (itseopis-
kelu), jaksokuulustelun (summatiivinen), karttuvan tiedon testin (opintojen 
eteneminen lukukausittain) ja vaihekuulustelun (summatiivinen, perusvaiheen 
kokoava kuulustelu, kypsyys siirtymiseen kliiniseen vaiheeseen) avulla.  

Luennot pidetään koko kurssille (170-175 opiskelijaa). Perusluentojen tarkoi-
tus on esittää opiskelijoille käsiteltävistä kokonaisuuksista yhteenveto – perus-
runko, jota vasten itseopiskelun kautta saatavaa tietoa voidaan verrata. Uudet 
tutkimustulokset ja fysiologisten prosessien monitahoisuus muuttavat kokonais-
kuvaa koko ajan, joten perusrungon toivotaan helpottavan uuden tiedon arvioin-
tia ja sen mahdollista merkitystä kokonaisuudessa. Perusluento ei ole tarkoitettu 
kaiken kattavaksi, vaikka se onkin opettajan kokonaisnäkemys aiheesta. 

PBL-työskentely tapahtuu 10 hengen pienryhmissä. Kukin ryhmä avaa tapa-
uksen tunnin kestävässä tapaamisessa ns. seitsemän askeleen –periaatteen mu-
kaisesti (esimerkiksi review -artikkeli PBL:n historiasta ja nykytilasta, Taylor ja 
Miflin, 2008). Päätavoite on aktivoida asiasta oleva aikaisempi tieto ja löytää yh-
dessä selitysmalli ja oppimistavoitteet seuraavaan ryhmätapaamiseen. Fysiologi-
an oppimiseen PBL sopii erityisen hyvin, sillä kokonaiskuvan luomiseen jostain 
ilmiöstä vaaditaan tietojen yhdistelyä ja valikointia suuresta tietomäärästä. Yksi-
selitteisiä selitysmalleja ei ole ja niiden hahmottamiseen tarvitaan ryhmän jäsen-
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ten mielipiteiden kysymistä ja etenkin niiden kuuntelemista, sekä oman mielipi-
teen kertomista ja aktiivista keskustelua (ryhmätyöskentelyn periaatteista, Repo-
Kaarento ym., 2009). Opiskelijat oppivat kukin vuorollaan oppimistilanteen joh-
tamista ja vastuunkantoa muiden oppimisesta puheenjohtajina ja yhteisten tuo-
tosten kokoamista sihteereinä. Ryhmän jäsenet oppivat tiimityötä ryhmässä, 
jonka kokoonpanoon he eivät ole voineet vaikuttaa, ja jonka toimintatapa tai il-
mapiiri ei aina välttämättä ole kaikkien jäsenten mukavuusalueella. Tämä val-
mentaa ryhmätyötilanteisiin työelämässä. 

 

Oppimateriaali. Fysiologian kirjallisuus käsittää suositeltujen oppikirjojen 
lisäksi luentomateriaalit ja kaiken kurssilla käsitellyn lisämateriaalin, kuten har-
joitustyömonisteet, pikatestit ja itseopiskelutehtävät. Tieto kirjallisuudesta löytyy 
opinto-oppaasta, intranetistä jaksosivuilta ja jaksokirjasta. Oppikirjojen suhteen 
on päädytty suosittelemaan yhtä oppikirjaa, joka on kattava ja suhteellisen haas-
tava myös kansainvälisellä mittapuulla arvioituna. Opiskelijoille annetaan myös 
toinen oppikirjavaihtoehto, mikä on enemmän käsikirjaluonteinen ja tarjoaa yk-
sinkertaistetumman kuvan elimistön keskeisistä toiminnoista. Kokemus oppikir-
jan haastavuudesta tulee joka vuosi esiin opiskelijapalautteessa yksittäisinä 
kommentteina, mutta kokemus ei näy yleisellä tasolla tenttituloksissa tai vaikeu-
tena läpäistä tenttiä.  Kaikki luentomateriaali on saatavana Meilahden kampus-
kirjaston digitaalisesta kurssikirjastosta (DiKk). Kurssikirjaston materiaali toimii 
myös opettajien apuna opetuksen suunnittelussa. 

Fysiologian PBL-tapaukset on liitetty jaksokirjaan. Itseopiskelua varten opis-
kelijoilla on mahdollista löytää digitaalisesta kurssikirjastosta kaksikieliset itse-
opiskelutehtävät, joiden tarkoitus on auttaa opiskelijoita kohdentamaan 
tiedonhankintansa keskeisiin oppimistavoitteisiin. Tapausten puruissa opettajat 
voivat käyttää aktivoivana keinona ns. pikatestejä, joissa on 6-8 monivalintaky-
symystä käsillä olevasta aiheesta. Aktivoinnin lisäksi tehtävien tarkoitus on aut-
taa opiskelijoita itse arvioimaan omaa osaamistaan. 

Puruissa opettajalla voi olla tarkoituksenmukaista olla mukana aikaisemman 
kokemuksen perusteella hankalista aiheista mm. selventävä kaavio, kuva tai tau-
lukko. Joskus myös selventävä suomenkielinen, lääkäreiden ammatilliseen tie-
donhakuun tarkoitettu kokooma-artikkeli on paikallaan täydentämään jonkun 
aiheen suppeampaa lähdemateriaalia.  

 

Arviointi. Jaksojen summatiivinen arviointi tapahtuu jakson päätyttyä jak-
sokuulustelussa, joka koostuu opetuksen painotuksen mukaan eri oppialojen ky-
symyksistä. Kysymykset voivat olla monivalintoja, esseitä tai miniesseitä, 
pikkukysymyksiä tai kuvatehtäviä. Läpimenoraja on 50% maksimista. Kuuluste-
lun arvostelussa on voimassa ns. nollasääntö, jonka mukaan kuulustelua ei voi 
saada läpi, mikäli jostakin osakysymyksestä on saanut nolla pistettä. Opiskelija 
uusii jaksotentin aina kokonaisuudessaan, joka osaltaan korostaa pyrkimystä 
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myös ymmärtää jaksojen oppiaines kokonaisuutena. Uusintakertoja on neljä. 
Toisaalta opiskelijan osallistumista uusintoihin ei ole rajattu. Käytännössä pääsy 
vaihekuulusteluun estyy, jos yksikin jaksokuulustelu jää suorittamatta. Tenttien 
arviointi asettuu Bloomin taksonomian yläpäähän, eli fysiologian esseissä on hy-
vin yleistä käyttää verbiä ”vertaile”, jonka on tarkoitus osoittaa opiskelijan kykyä 
kriittiseen ajatteluun (taso 6). Tentin jälkeen (monivalintatehtävät) ja tulosten 
julkaisemisen jälkeen (esseet) opiskelijat voivat tutustua kysymysten vastausana-
lyyseihin, joissa arvioijat selvittävät kysymyksen arviointiperusteet pääpiirteis-
sään. Tarkoituksena on tällä tavoin muodostaa myös kuulustelusta 
oppimistilanne. Mikäli opiskelija on vastausanalyysinluettuaan arviointiin tyyty-
mätön, voi hän tulla keskustelemaan siitä korjaajan kanssa.  

Formatiivista itsearviointia tapahtuu PBL:n purkutilanteissa, kun opiskelijat 
ratkaisevat heille annettuja pikatestikysymyksiä. Itsearviointia tapahtuu myös 
itseopiskelutehtävien suorittamisen kautta. Arvio suoriutumisesta jää opiskelijan 
omaan tietoon, mutta hyvä suoriutuminen näkyy yleensä aktiivisena panoksena 
purkutilanteissa. 

PBL-tapaamiset kuuluvat pakollisiin opintoihin ja suoritus arvioidaan hyväk-
sytyksi, kun tuutori allekirjoittaa opiskelijan aktiivista osallistumista osoit-
tavan jaksokortin.  Jos opiskelija on poissa, suorittaa hän tuutorin määräämän 
korvaavan tehtävän, joka joko hyväksytään tai hylätään. Korvaustapoja ovat eri-
laiset kirjalliset tehtävät tai erilliset kokoavat purkutilaisuudet, joissa yksittäisellä 
opiskelijalla on tavalliseen PBL-istuntoon verrattuna suurempi rooli. 

 

Kenelle opetetaan? Lääketieteellisessä tiedekunnassa vallitsee numerus 
clausus eli opiskelijamäärä on rajoitettu ja Opetus- ja kulttuuriministeriön mää-
räämä. Pääsykoe on luonteeltaan orientoiva arviointi, jossa mitataan opiskelijan 
motivaatiota ja toisaalta kykyä suoriutua tulevista opinnoista. Pääsykoe on tois-
taiseksi onnistunut tuomaan tiedekuntaan opiskelijoita, jotka pystyvät viemään 
vaativat opintonsa loppuun lääketieteen puolella; valmistumisprosentti on liki 
100 %. Hammaslääketieteen puolella opintonsa keskeyttää kuitenkin yli kolman-
nes opiskelijoita. Pääsykokeet ovat olleet useaan otteeseen arvostelun kohteena ja 
viime syksyinen paluu testaamaan hakijoita lukion kurssien pohjalta viritti kes-
kustelun uudelleen (Aalto, 2010; Soininen, 2012). Ainakaan tänä vuonna uusissa 
opiskelijoissa ei ole enempää menneen kevään ylioppilaita, kuten oli toivottu 
(LTDK:n tilastoja http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelijaksi/tilastoja.html). 
Sukupuolijakaumaa ”uusvanha” koe sen sijaan tasasi. Toistaiseksi ei ole tutki-
mustietoa siitä, millaisia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä Helsingin yliopiston 
lääketieteellisestä tiedekunnasta lopulta valmistuu ja erottuvatko he jotenkin 
maan muista tiedekunnista valmistuneista. Kattavat työelämätutkimukset saat-
taisivat antaa tähän vastauksen.  

Fysiologiaa opetetaan 1. ja 2. vuoden opiskelijoille, joista medisiinareita heis-
tä on 120 ja dentistejä 50. Ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä, ruotsinkielisessä kiin-
tiössä opiskelevia medisiinareita on noin 30 ja dentistejä maksimissaan 

http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelijaksi/tilastoja.html
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kahdeksan. Naisia oli 2011 aloittaneista 63% ja 2012 jo alle puolet, 48%. Opiskeli-
jat on PBL:ää ja muuta ryhmätyöskentelyä varten jaettu 17-18 ryhmään, joiden 
kokoonpanoa voidaan muuttaa lukukausien vaihteessa. Yleensä ryhmällä on sa-
ma fysiologian tuutori lukukauden kaikilla opintojaksoilla jatkuvuuden takaami-
seksi. Lukukausien vaihtuessa vaihtuu myös tuutori. Ryhmät pyritään 
kokoamaan sukupuolijakaumaltaan mahdollisimman tasaisiksi.    

Opiskelijoilta edellytetään pohjatietona vuodesta 2012 alkaen lukion fysiikan, 
kemian ja biologian kurssien hallitsemista. Opintojen edetessä toiselle vuosikurs-
sille heidän edellytetään osaavan soveltaa elinjärjestelmätasolla 1. opintovuoden 
kursseilta saamiaan tietoja yksittäisten solujen ja kudosten rakenteesta ja toi-
minnasta. Medisiinarit ja dentistit saavat saman luonnontieteellisen pohjakoulu-
tuksen kliinisen vaiheen ja ammattikuvan erilaisuudesta huolimatta. 

 

Millainen opettaja minä olen? Omaa oppimiskäsitystäni voi luonnehtia 
eri tutkijoiden kehittelemästä luokittelumerestä nostettuna fuusiomalliseksi: op-
piminen on sekä tiedon määrällistä lisäämistä (alin luokka 1), että todellisuuden 
ymmärtämistä ja ihmisenä muuttumista (ylin luokka 6). Anna Aarnion pro gradu 
–tutkielmassa (2009) sivuilla 23-30 oli hyvä katsaus tunnettujen tutkijoiden, 
kuten Säljö, Marton, Trigwell, Prosser ja Biggs, luokitteluista. Vaikka käsitykseni 
kuulostaakin pirstaloituneelta, en itse koe sitä sellaiseksi: ilman tietoa ja sen 
muistamista ajattelu, joka johtaa ymmärtämiseen, on vailla pohjaa. Oppiminen 
tapahtuu ajan funktiona, samoin kuin käsitys siitä. Ajan ei tarvitse olla pitkä, sillä 
ahaa -elämykset ja heurekat voivat johtaa myös instant-ymmärrykseen ja muu-
tokseen. Minulla on uskomus, että muistamisen ja unohtamisen vuorottelu saa 
aikaan sen, että ihminen vasta jonkin ajan kuluttua voi ymmärtää oppineensa 
jotain ja muuttuneensa sen seurauksena pysyvämmin. Tunnistan, että lähesty-
mistapani omaan oppimiseen on syväsuuntautunut klassisen Martonin ja Säljön 
jaottelun mukaan (1976). Olen aina kokenut oppimisen melko sekavaksi proses-
siksi (olen oppiessa usein ”pihalla”), kun olen pyrkinyt ymmärtämään, vertaile-
maan ja etsimään merkityksiä, kaikkia yhtäaikaa.   

Tiedekuntamme opettajien opetuskäsityksiä ja lähestymistapoja opettami-
seen ei ole tutkittu, mutta eittämättä opettajilla on oma käsityksensä opetuksesta. 
Myös opetuskäsityksistä on esitetty erilaisia luonnehdintoja. Luokittelu käsityk-
sissä eri tasoja, mutta tässä, kuten oppimiskäsitystenkin kohdalla, näen kaikkien 
käsitysten jotenkin sisältyvän jonkinlaisena jatkumona opettamiseen. Opetus voi 
olla tiedon kertomista ja välittämistä, opiskelijoiden opiskelun organisointia, sekä 
oppimisen mahdollistamista ja oppimisympäristöjen rakentamista (Ramsden, 
1992). Opetuksen lähestymistapa voi myös olla tilannekohtaisesti opettajakeskei-
nen, vuorovaikutusta painottava tai opiskelijakeskeinen. 

Strateginen, tilannekohtainen muuntuminen voi tapahtua, kun siirrytään lu-
entoa pitämästä (opettajakeskeinen) käytännönharjoituksiin (vuorovaikutteinen) 
ja PBL-sessioon (opiskelijakeskeinen). 
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Loppusanat. Yliopisto-opettajana olen mielestäni urakehitykseni yhteisöo-
rientaatio –vaiheessa. Järvisen (2007) mukaan opettaja aloittaa uransa (induk-
tiovaihe), hankkii perustaidot opettamisessa, kasvattaa asiantuntijuuttaan omalla 
oppialalla, oppii epäilemään itseään ja reflektoimaan omaa tekemistään. Tämän 
olen tehnyt ja pidän itseäni oman alani asiantuntijana formaalisen koulutukseni 
sekä tutkimus- ja opettajakokemukseni kautta. Urakaaressa opettaja myös ru-
tinoituu – hyvällä tavalla rutinoituneen opettajan ammattitaito kukkii (flow on 
päällä!) ja huonolla tavalla rutinoituneen kehitys pysähtyy. En itse koe, että olisin 
vielä päässyt rutinoitumaan hyvällä enkä huonolla tavalla – siitä määräaikaiset 
työsuhteet ja erilaiset ja haastavat työympäristöt ovat pitäneet huolen. Olen ”pit-
käaikaisnuori”, vielä hereillä ja liikkeellä ja osallistun oman organisaationi pää-
töksentekoon ja kehittämishankkeisiin. Koulutan itseäni todistettavasti 
itseohjautuvasti, joten motivaationi on Deci’n ja Ryan’in (1985) mukaan sisäistä. 
Ohjaan myös nuorempaa opettajapolvea, mutten koe olevani vielä mentori. Mi-
nulla on itsenäisyyttä, mutten ole koskematon enkä loukkaamaton (!). 

Mitä on urakaareni lopussa, en tiedä. 
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Ihotaudit, taidettako? 

Remiz Anita 
 
 

Johdanto  
 
Ihotauteja opetetaan Helsingin yliopiston lääketieteen perusopetuksessa vii-

dentenä opiskeluvuotena. Ihotaudit poikkeavat monesta muusta erikoisalasta 
mm. siinä, että diagnoosiin pääsee usein kovin yksinkertaisin keinoin eli tarkaste-
lemalla ihomuutoksia, tulkitsemalla oikein löydöksiään ja esittäen oikeita kysy-
myksiä potilaille. Ihotautien alalla joutuu käyttämään ns. perinteisiä 
lääkärintaitoja, erilaisiin laboratorio- ym. tutkimuksiin ei voi kovin paljon nojata. 
Tämä on vaikuttanut myös erikoisalamme opetukseen. Ihotautien didaktiikka eli 
opetusoppi on lähinnä ainedidaktiikka, joka on osa suuremmasta kokonaisuudes-
ta eli lääketieteen yleisdidaktiikasta (1). 

Ihotautien opetus ja opetuksen laajuus vaihtelevat suuresti eri maissa. Mo-
nissa maissa ihotauteja opetetaan koulutuksen aikana vain 18 tuntia koulutuksen 
aikana, ja joissain yliopistoissa (etenkin USA:ssa) ihotautien kurssi ei ole pakolli-
nen opiskelijoille. Tämä aiheuttaa ongelmia myöhemmin erityisesti niille, jotka 
toimivat yleislääkärinä, sillä yleislääkärin potilaista noin 15%:lla on arvioitu ole-
van ihotautiongelmia. 

Miten sitten ihotauteja tulisi opettaa? Hyvä opettaja on sellainen, joka hallit-
see hyvin sekä alansa sisältötiedon että myös pedagogisen tiedon perusteet. Tä-
män lisäksi hyvältä opettajalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, 
innostuneisuutta sekä kykyä esittää opetettavat asiat selkeästi. Pedagoginen sisäl-
tötieto on termi, jonka Schulmann (2,3) toi pedagogiseen kirjallisuuteen. Sillä 
tarkoitetaan aluetta, jossa yhdistyy opettajan sisältötieto omasta alueestaan sekä 
hänen pedagogiset valmiutensa. Pedagoginen sisältötieto on oppiainekohtaista. 
Opettajan tulee tuntea opiskelijoidensa taustatiedot ja myös ymmärtää, mihin 
yhteyteen hänen opettamansa aihealue liittyy. Tärkeätä on myös, että opettaja on 
sisäistänyt ja ymmärtänyt opettamansa alueen sisällön (”those who understand, 
teach”, Schulmann 1986). Tämän tietonsa perusteella opettaja laatii opetussuun-
nitelman, miettii mitä opetusmetodeja käyttää ja miten arvioi oppimista. Opetta-
jan tehtävänä on innostaa ja motivoida opiskelijaa syventymään opettamaansa 
asiaan ja samalla kyettävä esittämään sen keskeiset alueet ymmärrettävästi opis-
kelijoille. Opetuksen tulisi olla linjakasta (4) ja sopia opiskelijan muuhun koulu-
tuskokonaisuuteen. 

Lääketieteen opetus elää tällä hetkellä murroskauttaan. Uusia opetusmene-
telmiä tuodaan opetusohjelmaan ja opetussuunnitelmia muunnellaan ja kehitel-
lään. On hienoa, että opiskelijoita pyritään aktivoimaan muuttamalla 
opiskelumetodeja, mutta johtavatko muutokset aina parempiin lääkäreihin? Tär-
keätä olisi muistaa evaluoida opetusmetodeja (kuten esim. PBL) (5) ja tarpeen 
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tullen muuttaa sekä kehittää opetusta, jotta se parhaiten vastaisi sitä mitä koulu-
tukselta halutaan.  

Biglan (6) ja Becher(7,8 ) jakavat tieteet neljään ryhmään, jossa lääketiede 
edusti kovaa soveltavaa tiedettä. Tämä jako herätti opintoryhmässämme keskus-
telua, koska se tuntui liian yksinkertaistetulta. Lääketieteessä on toki ”kova” pe-
rustieto, joka tulee hallita toimiessaan käytännön työssä. Se on vahvasti soveltava 
tiede, mutta samalla siinä on myös ”pehmeän” tieteen piirteitä, sillä empatialla ja 
ihmisten ymmärtämisellä on myös keskeinen osa. Ihotaudeista löytyy sekä kovien 
että pehmeiden tieteiden piirteitä (oheinen kuva) 

 
Tarkastelen tässä työssäni miten iho-
tautien  opetus  on  HYKS:n  Iho-  ja  

allergiasairaalassa suunniteltu, to-
teutettu ja arvioitu, sekä millainen 

se on suhteessa muihin Suomen 
yliopistoihin/ kansainvälisiin yli-

opistoihin. Lisäksi arvioin omaa 
opettajuuttani. 

 
 

 
 
 

 
 

Opetuksen suunnittelu 
 
Ihotautien kurssi on opiskelijoille tiivis ja lyhyt, kestoltaan vain kolme viikkoa. 

Tämän lisäksi opetetaan joitain asioita (infektiotaudit, sidekudostaudit) ns. verti-
kaalisesti integroidun opetuksen puitteessa 3. ja 4. opiskeluvuotena. Integroidun 
opetuksen hyötyä ihotautien oppimisen kannalta ei ole koskaan arvioitu, ja meille 
on epäselvää, onko siitä loppujen lopuksi hyötyä, että nämä alueet opetetaan ir-
rallaan muusta kurssista. Opetus koostuu luennoista, ryhmäopetuksista, semi-
naareista. Lisäksi on erilaista kuvamateriaalia, jota opiskelija voi hyödyntää 
kurssin aikana. Nämä opetukset suunnitellaan yhdessä kaikkien opettajien sekä 
opetushoitajan kanssa. Ihotautien luentoja pitävät kaksi kliinistä opettajaa sekä 
kaksi professoria. Pienryhmiä opettavat poliklinikalla (= potilasopetusta) kliiniset 
opettajat ja muihin ryhmäopetuksiin talon eri toimipisteissä osallistuvat lähes 
kaikki talon erikoislääkärit. Tämä asettaa rajoituksia oman opetukseni kehittämi-
selle, koska opetus on vain osa kokonaisuudesta. Opetushenkilökunta on myös 
vaihtunut usein ja opetusta on toteutettu sijaistyövoimalla, mikä on vaikeuttanut 
pitkäjänteistä suunnittelua. 
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Opetuksen alkaessa jaamme opiskelijoille listan ydinasioista, jotka heidän tu-
lisi hallita kurssin päätyttyä. Tämä toivottavasti auttaa kurssin loppupuolella lu-
ennoille osallistuminen on ollut vähäistä, kun asiakokonaisuudet pitäisi koota 
kokonaisuudeksi. Koska joidenkin kurssien yhteydessä (vapaaehtoisia) ja palaut-
teessa on välillä tullut valituksia siitä, että seminaariesitelmä pitää itse valmistaa, 
olen laatinut opiskelijoille kirjalliset ohjeet, mitä opetusmuotoja kurssi sisältää ja 
mikä niiden tarkoitus on. Olen korostanut, miten tärkeätä on nähdä mahdolli-
simman paljon sekä potilaita että potilaskuvia. Mielestäni parhaiten oppii, kun 
itse tekee. Kaksi viimeistä kurssia onkin osallistunut luento-opetukseen aktiivi-
semmin, eikä seminaareista ole valitettu samassa määrin. Jaamme opiskelijoille 
myös valmistamamme ”Ihotautilääkärin käsikirjan”, johon on tiivistetty tärkeim-
pien ihotautien diagnostiikka ja hoito sekä ”Ekseemat”-kirjan. Näiden lisäksi lu-
entorungot tallennetaan digitaaliseen kurssikirjastoon (tosin ilman potilaskuvia 
salassapitosyistä).  

 
Toteutus 

 
Opetus toteutetaan Iho- ja allergiasairaalassa tavallisesti niin, että ryhmäope-

tukset ovat aamupäivisin ja luennot sekä seminaarit iltapäivisin. Pienryhmäope-
tus toteutetaan kahden, neljän tai kahdeksan hengen pienryhmissä riippuen 
opetettavasta alueesta. Opiskelijoille on valmistettu useita kuva- CD:tä, joita he 
voivat käyttää itseopiskeluun kurssin aikana. Kuvatestiharjoituksia teemme myös 
kolme tai neljä kpl kurssin aikana. Tämän lisäksi olen valmistanut opiskelijoille 
virtuaalisia potilastapauksia, joista olen avannut heille vaihtelevan määrän kurs-
sin ajaksi. Pyrin kurssin alussa kertomaan paitsi kurssin opetusmuodoista, myös 
miten kurssi arvioidaan. 

 
Arviointi 

 
Kurssi arvioidaan summatiivisesti lopputentin avulla. Tentti koostuu yleensä 

viidestä tai kuudesta kuvakysymyksestä ja kolmesta tai neljästä esseekysymykses-
tä. Kuvakysymyksissä painottuu soveltaminen: niissä kysytään diagnoosia, ero-
tusdiagnoosia, tutkimuksia ja hoitoja eli niissä opiskelijan pitäisi pystyä 
soveltamaan oppimaansa tietoa siihen, mitä näkee. Esseekysymykset mittaavat 
enemmän asiasisällön teoreettista hallintaa. Kysymykset ovat kahden professorin 
ja kahden opettajien laatimia ja jokainen korjaa omat kysymyksensä. Näin yhden 
korjaajan mielipide ei vaikuta kovin voimakkaasti opiskelijan suoritukseen. For-
matiivinen arviointi on hankalaa, koska opetukseen osallistuu niin monta henki-
löä ja arvioinnin pitäisi toimia samojen kriteerien perusteella. Potilastentin 
mahdollisuutta olemme myöskin miettineet, mutta toteutus on käytännössä han-
kalaa. Kurssilla on kerrallaan 25-30 opiskelijaa ja potilaiden pitäisi olla yhtä 
helppoja kaikille tai mieluiten sama potilas kaikille. Sellainen on kuitenkin jo po-
tilaalle rankkaa ja vaatii lisäksi paljon opettajaresursseja. 
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Ihotautien opetus muualla 
 
Suomessa on viisi yliopistoa, joissa on lääkäreiden peruskoulutusta (Helsinki, 

Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio). Opetusmuodoltaan Tampereen yliopisto poik-
keaa eniten muista, koska siellä PBL-opetus on laajimmin käytössä. Tampereella 
opiskelijat tulevat ihotautien koulutukseen kolmen viikon ajaksi 6-8 hengen pien-
ryhmissä, jolloin käydään ryhmäopetuksena läpi ihotautien kokonaisuus. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajat opettavat koko ajan eikä esim. 
tutkimukselle tai uuden materiaalin kehittämiselle jää juurikaan aikaa.  

USA:ssa ihotautien opetus eri yliopistoissa on hyvin erilaista kun täällä. Kes-
kimäärin lääketieteen opiskelijalla on 18 tuntia ihotautiopetusta, ja noin 10%:ssa 
yliopistoista sitä ei opeteta lainkaan (9). 70%:ssa yliopistoista opetusta on alle 20 
tuntia. Yleislääkäri kuitenkin hoitaa pääosan ihotautipotilaista, eikä kovinkaan 
usein konsultoi ihotautilääkäriä. Tämä vaikuttaa varmasti hoidon tasoon. Tässä 
tutkimuksessa tehtiin kuvatesti sekä yleislääkäreille että opiskelijoille ennen kuu-
kauden kestävää ihotautien poliklinikalla tapahtuvaa harjoittelujaksoa ja samat 
kuvat näytettiin uudelleen harjoittelun päättyessä. Erotuskyky oli selvästi paran-
tunut, mikä ei ole yllättävää. Mitään teoreettista oppimista tutkimus ei mitannut, 
joten ei selvinnyt, osasivatko tutkittavat tämän jakson jälkeen hoitaa paremmin 
ihotautipotilaita. 

Englannissa tutkittiin 24:n yliopiston ihotautien opetusta, joka vaihteli huo-
mattavasti (10). Ihotauteja pyrittiin monessa yliopistossa opettamaan integ-
roidusti. Tätä pidettiin edistyksellisenä tapana ja opetus ihotaudeista jakautui 
kolmannelle ja viidennelle vuosikurssille. Potilasopetusta oli vähän, koska ope-
tushenkilökuntaa ei ollut tarpeeksi. PBL-opetusta käytettiin jonkin verran. Ope-
tuksen kokonaispituus oli 4-15 päivää eli huomattavasti vähemmän kuin meillä ja 
kolmessa yliopistossa ihotautien opetus ei ollut pakollista. Lääkäriksi saattoi val-
mistua ilman ihotautien tuntemusta. Kuitenkin yleislääkärin vastaanoton poti-
laista n 15%:lla on ihotautiongelmia. Ihotautilääkärit opettivat monissa 
yliopistoissa myös yleislääketieteen puolella. Opettajat vaikuttivat ylikuormite-
tuilta, koska suuret opiskelijamäärät olivat läsnä lähes jatkuvasti. Mielestäni tässä 
mallissa unohtui toiston merkitys. Ihosairauden muistaa vasta kun sen on nähnyt 
useamman kerran ja toiston pitää tulla mahdollisimman nopeasti edellisen jäl-
keen. Jos näkee kerran vuodessa ihotautipotilaan, on ehtinyt moneen kertaan jo 
unohtaa edelliset eikä oppimista tapahdu. Aikaisemmin meillä oli kahdelle ryh-
mälle yhteinen prekliininen viikon kestävä kurssi, johon kuului luentoja ja semi-
naari sekä sisäänpääsykuulustelu. Puolet opiskelijoista siirtyi suoraan kliiniseen 
harjoitteluun (joka kesti kaksi viikkoa). Toinen puoli tuli harjoitteluun vasta 
myöhemmin, usein lukukauden lopussa. Tämä jälkimäinen ryhmä oli selvästi jo 
unohtanut suurimman osan teoreettisesta opetuksesta, ja potilasopetus oli huo-
mattavasti hankalampaa. Tämän vuoksi tästä mallista luovuttiin. Nykyinen malli 
on toiminut hyvin. Opettajalle on myös tärkeätä, että on opetuksesta vapaita ai-
koja, koska silloin voi valmistaa uutta opetusmateriaalia sekä tehdä tutkimustyö-
tä parantaen siten omaa tietämystään ihotaudeista. 
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Virtuaalipotilaiden käyttöä lääketieteen opetuksessa on jonkin verran tutkittu. 
Muta tapa, jolla niiden käyttö on kytketty muuhun opetukseen, vaihtelee suuresti 
eri yliopistoissa. Suomessa niitä tietääkseni käytetään vain Helsingin yliopistossa. 
Helsingissä niitä käytetään lähinnä yleislääketieteessä. Lisäksi julkaistaan ns. 
kuukauden tapauksia, jotka ovat avoinna viikon kerrallaan kursseille L3-L6. 
Huang et al (11) tutkivat virtuaalipotilaiden käyttöä USA:n ja Canadan lääketie-
teellisissä tiedekunnissa. 76%:ssa tutkituista tiedekunnista (yhteensä 108 tiede-
kuntaa osallistui tutkimukseen) ei käytetty virtuaalipotilaita opetuksessa. Eniten 
potilastapauksia oli pediatrian alalta (40 tapausta) ja seuraavaksi eniten sisätau-
tien alalta (30 tapausta). Ihotaudeista ei juurikaan ollut tapauksia. Loppupäätel-
mänä oli, että potilastapausten tekeminen vie aikaa ja on kallista, joten olisi hyvä 
jos tiedekunnat pystyisivät jakamaan materiaalia keskenään. Muut yliopistot 
Suomessa olisivat myös kiinnostuneet lisäämään virtuaalipotilaita ihotautien 
opetukseen. Tämä on ehkä mahdollista tulevaisuudessa.  

 

Oman opettajuuden arviointi 
 
Pyrin omalla esimerkilläni toimimaan roolimallina opiskelijoille (mestari-

kisälli). Tärkeä tehtäväni on myös toimia opastajana tai tuutorina, joka auttaa ja 
neuvoo, jos oppimisessa ilmenee ongelmia. Annan myös palautetta opiskelijoille 
heidän omasta työskentelystään potilaiden kanssa. Opiskelijoilta saama palaute 
on aina tärkeätä. Siitä näen, onko jossain toimipisteessä tai opetuksessa ollut on-
gelmia ja pyrin mahdollisuuksien mukaan niitä korjaamaan. Reflektion lisäämi-
nen on myös tavoitteenani. Pyrin myös jatkuvasti kehittämään 
opetusmateriaaleja, jotta ne vastaisivat paremmin koulutuksen tarpeisiin. 

Olen tällä hetkellä kovin innostunut opettamisesta, sillä tunnen, että siinä on 
paljon kehitettävää. Olen opettanut sen verran pitkään, että asiasisältö on minulle 
tuttua. Tältä pohjalta on helpompaa lähteä kehittelemään erilaisia opetusmetode-
ja. Kovin radikaaleja muutoksia en pysty opetukseen tekemään, koska en hoida 
sitä yksin ja toimin pitkään sijaisena, ennen kuin sain vakinaisen opettajan pai-
kan. Kuvamateriaalien kehittäminen on ollut opetuksessani keskeistä ja olen 
valmistanut opiskelijoille viisi kuvatestiä sekä kuva CD:n ihotautien kuvakertaus-
ta varten. Siinä on myös potilastapauksia, joiden kohdalla opiskelijan pitää rat-
kaista, miten diagnostisoi ja miten hoitaa sekä 13 virtuaalipotilastapausta 
(todennäköisesti eniten koko tiedekunnasta), joista aina avaan muutamia kurssin 
ajaksi opiskelijoiden käyttöön. Pidän itse enemmän ryhmäopetuksesta kuin luen-
tosaliopetuksesta, sillä henkilökohtaisen kontaktin saaminen opiskelijoihin on 
mielestäni tärkeää. Ryhmäopetuksissa opiskelijat myös uskaltavat paremmin 
kysyä kuin luentosaliopetuksessa. Tällöin on myös helpompaa päästä selville, jos 
jokin asia kurssin aikana on tullut puutteellisesti käsiteltyä tai jokin asia on epä-
selvä. Luentosaliopetusta yritän kehittää enemmän aktivoivaksi (12) käyttämällä 
välillä potilastapauksia opetuksessa, joiden diagnostiikasta ja hoidosta keskuste-
lemme sekä laittamalla opiskelijoita pareittain pohtimaan jotain teemaa. Mieles-
täni nykyinen opetuksen rytmitys kahteen kolmen viikon tiiviiseen jaksoon 
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lukukautta kohti on erittäin toimiva. Se auttaa opettajaa pysymään vireänä ope-
tuksessa, kouluttamaan itseään eteenpäin, valmistamaan lisää materiaalia ope-
tukseen ja tekemään tutkimustyötä ja jonkin verran myös potilastyötä. Tärkeätä 
on säilyttää innostuneisuus opetukseen, mikä onnistuu parhaiten, jos välillä on 
hieman hengähdystaukoja. Ihotautien kurssin kokonaisopetusaika voisi olla neljä 
viikkoa, jolloin opetus ei olisi opiskelijoille niin kiireistä. Tähän en valitettavasti 
pysty itse vaikuttamaan, koska se riippuu muusta opetuskokonaisuudesta. Yhteis-
työn parantaminen ja lisääminen opetushenkilökunnan välillä olisi myös tärkeätä, 
samoin kuin opetushenkilökunnan pidemmät työsopimukset. 

 
Yhteenveto 

 
Ihotaudit liittyvät moneen muuhun erikoisalaan (kuva 2), mikä on monelta 

osin erikoisalan rikkaus. En kuitenkaan pidä järkevänä ihotautiopetuksen sisäl-
lyttämistä eri erikoisalojen yhteyteen, koska tiheään tapahtuvalla toistolla on op-
pimisessa keskeinen asema. Tärkeää on myös nähdä tarpeeksi monia eri 
variaatioita samasta taudista. On vaikeaa saada minkäänlaista kokonaiskuvaa 
ihotaudeista, jos opetus jaetaan pieniin pätkiin eri vuosille, kuten joissain yliopis-
toissa on tehty. Kokemukseni mukaan ne alueet, jotka ovat opetettu aikaisempina 
vuosina ns. integroituna opetuksena, ovat täysin unohtuneet, kun ne tulevat esiin 
täysin irrallaan muusta kokonaisuudesta. Asioita on silloin kuitenkin pakko jol-
lain tavalla kerrata kurssin yhteydessä. Mielestäni olisi parempi, jos kurssin ko-
konaispituus olisi viikkoa pitempi ja siihen voisi sisällyttää ne alueet, jotka nyt 
opetetaan irrallaan muusta yhteydestä. 
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Ihotaudit on erilainen erikoisala verrattuna muuhun lääketieteeseen. Tämän 
vuoksi olen miettinyt, pitäisikö ihotauteja myös opettaa täysin erilailla kuin muu-
ta lääketiedettä. Ihotaudit koostuvat sekä opeteltavasta tietopohjasta (tautien 
diagnostiikasta ja hoidosta), ihmispsykologiasta (ihotauteihin liittyy usein paljon 
psyykkistä problematiikkaa, sillä taudit ovat näkyviä ja haittaavat kanssakäymi-
sessä) että visuaalisesta erotuskyvystä. Suurin ongelma, jonka opiskelijat tuovat 
esiin kurssin alussa on se, että eri ihotaudit näyttävät täysin samanlaisilta (näkyy 
jotain punaista...). Tämän vuoksi erilaiset harjoitukset, joilla voidaan treenata 
visuaalista erotuskykyä, ovat kurssin aikana tarpeelliset. Opiskelun alussa iho-
tauteihin liittyy usein  myös voimakas tunnereaktio (yleensä ”kauhisteleva”).   

Olen yrittänyt opetuksessani korostaa, että ihotauteihin pitäisi suhtautua sa-
malla tavalla kuin kuvaamataidon opiskelijat taideteokseen, ei kauhistellen vaan 
analysoiden. Jos taiteessa mietitään, mitä tekniikkaa on käytetty tai miten valoa 
ja varjoa on sovellettu pitää ihotaudeissa taas huomioida, millä alueella ihomuu-
tokset esiintyvät (tietyillä ihotaudeilla on tietyt tyyppialueet), miltä ne näyttävät 
(ihon pinnassa, ihosta koholla, väri, paksuus jne), oireilevatko muutokset (esim. 
kutina) ja millainen on potilaan yleistila (ikä, muut sairaudet, lääkitys yms). 

Ihotauteja ei siis koskaan voi opiskella pelkästään kirjoista ns. kirjatenttinä, 
vaan siihen tulisi aina sisältyä paljon potilasopetusta. Sama ihosairaus voi näyttää 
hyvin erilaiselta eri potilailla. Tämän vuoksi on myös tärkeätä, että kurssi on yh-
tenäinen eikä sitä jaeta eri vuosille (vertikaalisen integraation ajatus) , sillä muu-
ten opiskelija on jo unohtanut edellisen potilaan, eikä minkäänlaista 
kokonaiskuvaa ehdi syntyä. Kurssi on nykyisessä muodossaan melko raskas opis-
kelijoille, ja siinä mielessä olisi ihanteellista, jos kurssia voitaisiin viikolla piden-
tää. Koska kolmen viikon aikana ei välttämättä kaikkia tyypillisiä ihosairauksia 
nähdä (olemme riippuvaisia niistä potilaista, joita kulloinkin sattuu tulemaan 
klinikalle), on erilaisen kuvamateriaalin käyttö lisäopetuksena erittäin tärkeätä. 
Tätä pyrin jatkuvasti kehittämään.  

Ihotaudit muodostavat moninaisen kokonaisuuden lääketieteen opetuksessa, 
jossa opiskelijat joutuvat harjoittamaan paitsi perinteisiä taitojaan, myös visuaa-
lista erotuskykyä. Toivon, että lääketieteen opiskelijat (samoin kuin taidetta opis-
kelevat opiskelijat) katsovat maailmaa kurssin jälkeen uusin silmin ja näkevät 
sellaista, jota aikaisemmin eivät ole huomanneet.  
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Allmänmedicinens didaktik eller Hur lära ut det 
mesta av allt viktigt på tre veckor  

Sjöberg-Tuominen Lena 
 
 

1. Allmänmedicin som läroämne och medicinsk specialitet 
 
Enligt den nyaste inhemska läroboken i ämnet är allmänmedicin rätt svårde-

finierat. Till dess kärna kan anses höra att möta och behandla ett icke-utvalt pati-
entmaterial, att förstå och behärska stora helheter, hälsofrämjande verksamhet, 
teamarbete samt att stå ut med osäkerhet och förändringar (Kumpusalo et al 
2005, 18). Kommunikation med patienter och medarbetare samt multiprofess-
ionellt samarbete står i en central position inom allmänmedicinen. Dessutom bör 
allmänläkaren behärska det centrala inom alla kliniska specialområden.  

I praktiken är allmänmedicin ungefär detsamma som hälsocentralsarbete. 
Hälsocentraler grundades i vårt land år 1972 efter att folkhälsolagen stiftats. Före 
1972 fanns det kommunalläkare; tusenkonstnärer som arbetade dygnet runt. Pro-
fessuren i allmänmedicin grundades vid Helsingfors universitet år 1981. Under 
den första tiden efter folkhälsolagen kunde man få specialisträttigheter i allmän-
medicin på basis av tillräckligt lång arbetserfarenhet som kommunalläkare. Nu-
mera är specialistläkarstudierna mer mångsidiga. Utbildningsprogrammet 
omfattar 6 år och innehåller tjänstgöring på både hälsocentral och inom olika 
specialområden på sjukhus, teoretiska kurser, skolning i ledarskap samt tenta-
men. Allmänmedicin är den största medicinska specialiteten i vårt land med över 
2000 specialistläkare. 

 
2. Undervisningen i allmänmedicin vid Helsingfors universitet 

 
I början av 1980-talet, då undervisningen i allmänmedicin inom grundstudi-

erna i medicin kommit igång, var kursen i allmänmedicin vid Helsingfors univer-
sitet som bäst hela 7 studieveckor lång och bred. Den nuvarande omfattningen 
(7,5 studiepoäng) har existerat sedan början av 1990-talet. En del av undervis-
ningen (1,5 studiepoäng) är förlagd till det tredje studieåret. Till grundstudierna i 
allmänmedicin hör på sätt och vis också kurserna Introduktion till primärhälso-
vården 1 och 2, sammanlagt 2 studiepoäng. Under de kurserna kan de studerande 
dock inte ännu själva undersöka och behandla patienter, utan de gör studiebesök, 
där de ser patienter, vårdpersonal och läkare och får följa med verksamheten. 
Denna essä behandlar dock enbart det femte studieårets kurs i allmänmedicin, 
vars omfattning är 6 studiepoäng. I praktiken undervisas femte årets studerande i 
en vecka plus 1-3 eftermiddagar, varefter de praktiserar på en hälsostation i två 
veckors tid.  
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Målet med kursen i allmänmedicin under femte studieåret kan pragmatiskt 
uttryckas så, att de studerande lär sig hur man arbetar på en hälsocentral. Enligt 
studieguiden är målen med kursen att bekanta sig med allmänläkarens uppgifter 
inom primärhälsovården, att ha förvärvat kunskap om allmänmedicinsk dia-
gnostik och behandling samt primärhälsovårdens epidemiologi, att förstå samar-
betsformerna mellan primärhälsovården och den specialiserade sjukvården, att 
förstå betydelsen av kontinuitet i patientarbetet och ett gott patient-
läkarförhållande, att kunna ta ett koordinerande helhetsansvar för patienten, att 
kunna analysera allmänmedicinska problem i förhållande till etiska principer 
samt att besitta grundkunskaper i kvalitetssäkringsprinciper och läkarens ledar-
roller i primärhälsovården. 

De kliniska studierna fram till femte studieåret har varit mycket sjukhus- och 
sjukdomsorienterade. Så gott som varje utexaminerad medicine licentiat tjänst-
gör dock minst nio månader på hälsovårdscentral; det ingår i specialistläkarut-
bildningen och de flesta specialiserar sig, eller har åtminstone för avsikt att göra 
det. Under kursen i allmänmedicin borde alltså de studerande kunna omfatta ett 
nytt tankesätt för att sedan adekvat kunna tjänstgöra vid hälsovårdscentral – 
oberoende av hurudana framtidsplaner de har.  

Grunderna för tjänstgöring i primärhälsovården läggs naturligtvis redan från 
början av studierna, eftersom baskunskaper (i anatomi, fysiologi, farmakologi etc.) 
är nödvändiga oberoende av var man tjänstgör. Det som mest skiljer sjukhusar-
bete från arbete inom primärvården är perspektivet; i primärvården måste man 
se patienten som en helhet och inte primärt som innehavare av en specifik sjuk-
dom, som diagnostiseras och botas. Undervisningen i kommunikation och växel-
verkan mellan patient och läkare samt vissa övriga delar av kurshelheten 
Strimman (fi. Kasvaminen lääkäriksi; sammanlagt 5 studiepoäng) är den grund 
man bygger denna del av allmänmedicinen på.  

Vi har fem medicinska fakulteter i vårt land. De olika fakulteterna har olika 
profilering och rykte: Helsingfors universitet är mer forsknings- och sjukhusori-
enterat, medan Tammerfors och Kuopio satsar relativt sett betydligt mer på häl-
socentralsundervisning. Som jämförelse kan nämnas, att kursen i allmänmedicin 
i Helsingfors omfattar 7,5 studiepoäng och 3 veckor hälsostationspraktik (tredje 
och femte studieåret tillsammans), medan motsvarande siffror i Kuopio är 20 sp 
och 7,5 veckor. De utexaminerade läkarna från de olika universiteten ska tävla om 
samma arbetsplatser.  

 
2.1. Horisontell och vertikal placering i utbildningsprogrammet 

 
Femte  årets  studerande  delas  i  två  grupper,  av  vilka  den  ena  studerar  obs-

tetrik, gynekologi och pediatrik under höstterminen och allmänmedicin, hud-
sjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar samt psykiatri under vårterminen. 
Den andra gruppen gör tvärtom. Före detta har alla studerat inre medicin, kirurgi 
samt alla prekliniska och klinisk-teoretiska ämnen.  De har i princip också haft 
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möjlighet att jobba som läkare föregående sommar, en möjlighet som över hälf-
ten av kandidaterna utnyttjar.  

De som redan läst obstetrik, gynekologi och pediatrik har klart bättre förut-
sättningar än den andra gruppen att ta till sig den del av allmänmedicinen som 
inbegriper principerna för arbete på mödra-, preventiv- och barnrådgivning samt 
inom skolhälsovården. Själv ser jag denna skillnad som den näst största utma-
ningen för vår kurs i allmänmedicin: vi kan inte ha identiska kurser på höst- och 
vårterminen på grund av denna skillnad i utgångsläget. 

 
2.2 Betydelsen av tidigare kunskaper 

 
Vi strävar till att utgå från den kunskaps- och färdighetsnivå som de stu-

derande borde inneha, ifall de inlärningsmål som ingått i deras tidigare studier 
har uppnåtts. En del repetition tillåts helt medvetet och en del av repetitionen 
strävar vi till att ge ur en annan betraktelsehorisont för att möjliggöra orientering 
till primärhälsovårdens praktiska betingelser. Det är fråga om äkta konstruktiv-
istisk inlärning, då de studerande får bygga på sin gamla kunskap och själv kon-
struera sitt kunnande i detta nya sammanhang, som kallas primärhälsovård. Vi 
bör också ta i beaktande, att medicine kandidater som studerat i 4½ års tid kan 
mycket – en del också i praktiken, eftersom de kan ha arbetat som läkare redan 
en sommar och eventuellt under ett jullov. Den praktiska arbetserfarenhetens 
mängd är den faktor som skapar mest heterogenitet i gruppen och också ger ut-
maningar i undervisningen. 

Kunskapen ökar – å andra sidan blir informationssökning hela tiden lättare 
och snabbare. Inom fakulteten går vi in för att aktivt lära de studerande (redan 
under det första studieåret) att en läkare inte behöver skämmas för att inte kunna 
allt utantill: man får söka information också när man har patienten bredvid sig. 
De grundläggande principerna i människokroppens uppbyggnad och funktioner, 
sjukdomstillstånd och läkemedel bör man ha lärt sig, men detaljer kan man alltid 
kolla upp.  

Inom allmänmedicinen är en helhetsmässig bild av patienten som en medlem 
av sin familj, sin yrkesgemenskap och sitt samhälle, viktig. Om man ser på den 
klassiska fyrfältsuppdelningen av vetenskaper (Biglan 1973, Neumann et al 2002) 
i hårda - mjuka samt rena - tillämpade, placeras medicinen i kategorin hård och 
tillämpad. Visst är den medicinska hierarkiskt och kumulativt uppbyggd, som i 
hårda vetenskaper per definition, och definitivt är det fråga om ett tillämpande 
vetenskapsfält, där teoretisk kunskap utnyttjas praktiskt och vissa praktiska fär-
digheter är viktiga att kunna jämsides med att införskaffa teoretisk kunskap. Om 
man ser specifikt på allmänmedicinen, närmar den sig dock de mjuka vetenskap-
erna genom sin helhetssyn på människan och genom att man betonar betydelsen 
av individuella beslut, som fattas i samråd med patienten. Därför fungerar semi-
narieundervisning och diskuterande föreläsningar också i regel inom allmänme-
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dicinen: man kan närma sig patienternas problem på olika sätt, av vilka fler än ett 
kan definieras som ”rätt”. 

 
2.3 Konstruktivt samordnad undervisning i allmänmedicin 

 
Då vi ser på kursmålen inom allmänmedicin inser vi, att man inte kan opti-

malt utvärdera efteråt ifall målen uppnåtts t ex genom att be de studerande räkna 
upp listor på olika (teoretiska) diagnostiseringsmodeller – som de memorerat 
utantill.  Att glömma verkligheten på en hälsostation inom teoriveckans under-
visning sitter inte heller rätt. Här kommer begreppet konstruktivt samordnad 
undervisning in.  

Med konstruktivt samordnad undervisning (constructive alignment) avses att 
den studerande själv konstruerar sitt nya kunnande och att inlärningsaktiviteter-
na och utvärderingen är samordnade med inlärningsmålen.  Konstruktivt sam-
ordnad undervisning främjar djupinlärning. Enligt Biggs och Tang (2007, 50-63) 
kan man som lärare underlätta djupinlärning på många olika sätt. Det viktigaste 
sättet är att använda undervisnings- och evalueringsmetoder som stöder kursens 
mål.  

Då det främsta målet med kursen är att de studerande lär sig att tjänstgöra på 
en hälsocentral, har vi bestämt att ge dem verktyg för detta, att använda metoder 
som tjänar detta syfte och också utvärdera på ett sätt som i så stor grad som möj-
ligt mäter färdigheterna att jobba på hälsostation. De olika kategorierna av kom-
binationer ser ut enligt följande: 

1. Repetition av folksjukdomars patofysiologi och vårdrekommendationer, 
anpassade för det dagliga arbetet. Metod: diskuterande föreläsning varvad 
med anekdoter ur patientarbete, utrymme för många frågor samt diskuss-
ion kring patientfall, ofta efter en stund av diskussion parvis kring fallen. 
Inför tentamen repeterar kandidaterna vårdrekommendationer och i ten-
tamen ska de kunna beskriva hur de skulle sköta patientfall. 

 
2. Informationssökning och tillämpning av informationen i kliniskt arbete: 

lärs ut via patientfall i pappersform i en gruppsituation. De studerande 
arbetar individuellt vid datorn för att lösa patientproblem och får omedel-
bar individuell feedback. Denna metod införde vi på grund av heterogeni-
teten i gruppen: vid en diskuterande föreläsning besvarades alla frågor av 
dem som hade mest arbetserfarenhet. De som hade minst erfarenhet hann 
aldrig tänka efter innan svaret redan hade sagts högt. 

 
3. Diffusa symptom är vanliga hos patienter i öppen vård. Via virtuella pati-

entfall får kandidaterna simulera mottagningssituationer; intervjua, un-
dersöka, ordinera laboratorie- och röntgenundersökningar och ordinera 
behandling. Undervisningen sker i adb-klass, där alla studerande arbetar 
individuellt med de virtuella patienterna, varefter fallen diskuteras i grupp. 
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Den virtuella patientpoolen ger möjlighet till individuell feedback och 
också jämförande utvärdering: varje studerande kan jämföra sig själv med 
hela gruppens medeltal då det gäller diagnos, behandling, tidsanvändning 
och ekonomi (hur mycket pengar man satt på undersökningarna som 
ledde till diagnosen). Den virtuella patientpoolen kan också användas i 
utvärderingen, om man så önskar. De virtuella patienter vi använt i 
undervisningen har ett vanligt, diffust symptom som gemensam nämnare: 
de är alla trötta. Den bakomliggande orsaken är olika för var och en av de 
fyra trötta patienterna. Denna typ av undervisning har skildrats i en nät-
publikation (Sjöberg-Tuominen & Romanov 2010). 

 
4. Att skriva läkarintyg av olika slag är en väsentlig del av en allmänläkares 

vardag. Vi har använt ”papperspatienter” till vilka kandidaterna har fått 
skriva ut läkarintyg på datorn, printa ut och visa för lärarna. På så sätt si-
muleras processen som sker på en hälsocentral, där man skriver intyg som 
skickas till Folkpensionsanstalten, vars sakkunnigläkare antingen god-
känner eller förkastar intygen. 

 
5. De som studerar obstetrik, gynekologi och pediatrik först följande termin, 

behöver baskunskap inför hälsostationspraktiken för att bättre kunna ta 
till sig hur man arbetar på barn- och mödrarådgivning. Detta har vi för-
sökt erbjuda med hjälp av korta diskuterande föreläsningar (mödravård 
och gynekologi), seminarium med klientfall (barnrådgivning) samt ett be-
sök i ett slags verkstad, ”taitopaja”, ett rum där man kan öva praktiska 
färdigheter med hjälp av torsor och andra modeller (mödravård och gyne-
kologi). I kurstentamen har vi ibland bett dem beskriva principerna för 
arbetet på barnrådgivningen med hjälp av ett klientfall.   

 
6. Att bemästra sitt arbete på en hälsostation är mycket viktigt för trivseln 

och därmed för bashälsovårdens framtid i vårt land. Vi har visat exempel 
på hur en arbetsdag på hälsocentralen kan se ut (genuina arbetslistor) och 
diskuterat kring dem, upplyst om vilka faktorer som enligt forskning på-
verkar hur man trivs med sitt arbete och upplyst dem om sina rättigheter 
till fortbildning och handledning. I utvärderingen av de studerande kom-
mer dessa frågor inte in, men de studerande har i sin utvärdering av kur-
sen ofta tackat för denna bit av helheten. 

 
7. En positiv syn på samarbetet med andra yrkesgrupper, s.k. multiprofess-

ionellt samarbete, är viktig att lära ut, eftersom så mycket i primärhälso-
vården handlar om arbets- och ansvarsfördelning. Vi har under 
vårterminerna haft möjlighet att ordna ett halvdagsseminarium tillsam-
mans med yrkeshögskolan Arcada. Medicine kandidater och vårdstu-
derande diskuterar patientfall i blandade grupper, framför sina tankar 
inför de andra grupperna och gruppdiskussionen involverar alla. Vi repe-
terar medicinsk substanskunskap och diskuterar på så praktiskt plan som 
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möjligt vad som ska göras och vem som gör vad när patienten presenterar 
sitt problem. 

 

2.4 Pedagogical content knowledge – ämnesdidaktisk  
kunskap (?) 
 
Enligt Lee S. Shulman (Shulman 1987, 8) kan lärarens kunskap indelas i sju 

olika klasser, av vilka en är pedagogical content knowledge (PCK). Den enda 
svenska översättningen till denna term som jag hittat är ämnesdidaktisk kunskap. 
Själv anser jag att termen är något missvisande: (ämnes)didaktik är en mer rigid 
term än PCK och har en annan historisk och kulturell bakgrund (Kansanen 2009).  

Lärare som själva arbetat inom primärhälsovården innehar dold kunskap om 
det fältet och har därför goda förutsättningar att transformera substanskunskap i 
sådan form som de studerande bäst kan ta till sig, dvs. utnyttja pedagogical con-
tent knowledge. En av de vanligaste önskningarna i början av kursen är att de 
studerande vill veta ”hur man ska göra på riktigt” i olika situationer som kan upp-
stå på en hälsocentral. Lärare som saknar erfarenhet har mycket svårt att plocka 
ut de situationer som är väsentliga, att identifiera vanliga missförstånd och att ge 
tillräckligt konkret information.  

Under teoriveckan bör man ge verktyg som de unga kan använda ute i arbets-
livet. Enligt min mening måste vi ytterligare öka de praktiska aspekterna under 
teoriveckan och å andra sidan låta de studerande själva söka sig till källorna då 
det gäller teoretisk kunskap såsom vårddirektiv. En lärare behöver inte läsa inn-
antill för vuxna människor, men nog berätta om sina egna erfarenheter och lyfta 
fram tyngdpunkter. 

 
2.5. Enhetlighet kontra diversitet i lärarkåren 

 
Klart över hälften av den teoretiska undervisningen ges av två stadigvarande 

lärare: professorn och den kliniska läraren. Dessutom ges en del av teoriunder-
visningen av utomstående timlärare. Praktikperioden handleds av en mycket 
heterogen grupp hälsocentralläkare: unga, äldre, en del har en gedigen pedago-
gisk utbildning, en del ingen pedagogisk utbildning alls och de flesta enbart tagit 
kurser i handledning. Kandidaterna får alltså i detta sena skede av utbildningen 
flera nya rollmodeller. Enligt Paice et al (2002) har rollmodeller en klar betydelse, 
men man borde helst diskutera deras betydelse öppet och strukturerat för att 
bättre dra nytta av dem – och samtidigt vara medveten om att många av dem kan 
fungera som negativa exempel.  
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3. Utvärdering 
 
Liksom de flesta andra kliniska kurser utvärderas de studerande också under 

kursen i allmänmedicin summativt och numeriskt (skala 0-5). Sluttentamen hålls 
efter praktikperioden och vitsordet bestäms enbart av tentamen. Under de tre 
läsår då jag undervisat i allmänmedicin har tentamen utvecklats i en mer kon-
struktiv samordnad riktning. Vi har nästan helt frångått traditionella essäfrågor 
med omfattande rubriker (t ex. Demensvård på hälsocentral) och har allt fler pa-
tientfall. De studerande bör då berätta hur de skulle agera på hälsostationen om 
en sådan patient kommer till mottagningen. Ofta ska de dessutom skriva ett läka-
rintyg av något slag till patienten. I tentamen har vi ofta använt konkreta verb i 
enlighet med SOLO-taxonomin (Biggs & Tang 2007): Vad gör du under detta 
första besök? Vad frågar du patienten om? Skriv ett intyg! Vad säger du åt pati-
enten? Hur behandlar du patienten? Hur följer du upp patienten?  

Vi har ibland också bett kandidaterna undersöka och behandla en virtuell pa-
tient som en del av kurstentamen. Fördelen med virtuella patienter i utvärdering-
en är att man kan tolka den studerandes beteende genom ”spåren på nätet” i 
stället för att enbart se till det som den studerande har bestämt sig för att skriva 
ner på papperet – och valt att inte sudda ut, utan låta stå. I samband med virtu-
ella patienter finns det också enkla sätt att bedöma olika delprestationer, kom-
mentera prestationen i förhållande till hela gruppen etc. Det viktigaste är inte 
alltid att man kommer fram till rätt diagnos, utan hur man tänkt och handlat, vad 
man ignorerat och vad man noterat.  I samband med nätundervisning överhu-
vudtaget finns ett ”pedagogiskt minne”: övrig undervisning dokumenteras i regel 
inte för omvärlden, vilket Shulman beklagat (1987, 11-12), men nätavtrycken blir 
kvar att analysera och utnyttja för kommande undervisning. 

Under den enhetliga teoriundervisningsveckan i allmänmedicin har vi möj-
lighet till formativ utvärdering av de studerande och vi två lärare diskuterar 
mycket med varandra under veckan. Varje undervisningsgrupp är unik och vi har 
möjlighet att flexibelt ändra undervisningens innehåll och metoder under veck-
ans gång, ifall det verkar behövas – allt för att utnyttja de studerandes starka si-
dor och fylla i deras kunskapsluckor.  

När de studerande åker på praktik, får de med sig en liten loggbok att fylla i. 
På två A4-ark ska de skriva in hur många timmar de arbetat inom de olika delom-
rådena (t ex. mödrarådgivning, jourmottagning), hur många och hurudana intyg 
de  skrivit,  hur  många  och  hurudana  ingrepp  de  gjort  eller  sett  och  hur  många  
timmar de tillbringat på möten och fortbildning.  
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4. Framtidsperspektiv 
 
Loggboken kunde i framtiden innehålla ett element av självutvärdering: vilka 

områden av allmänmedicinen kan jag bäst, vilka kan jag sämst, vad borde jag 
mest satsa på att lära mig under de hälsocentralmånader jag har framför mig ef-
ter examen – eller på sommaren före sista studieåret? Detta är lätt att införa; det 
behövs enbart ett beslut av professorn.  

Portföljer som ett sätt att visa och följa upp sin kompetens blir allt vanligare 
och inom specialistutbildningen är portföljer mer regel än undantag. Inom 
grundutbildningen av läkare har de använts i mindre grad. I och med att fokus 
inom medicinen har riktats mot uppnådda färdigheter (competence) i  stället för 
förvärvad kunskap, blir portföljen ett alltmer logiskt instrument. Med hjälp av en 
portfölj kan man bättre kombinera formativ och summativ utvärdering. I en över-
sikt  framför  Driessen  (et  al,  2007),  att  portföljer  i  medicinsk  utbildning  kräver  
kunniga handledare samt att portföljerna accepteras av och utformas tillsam-
mans med de studerande. En pålitlig utvärdering av studerande på basen av port-
följer kräver dessutom, att många utvärderare samarbetar. Inom 
allmänmedicinsk grundutbildning hos oss har portföljen inte fått någon avgö-
rande roll tills vidare, men tanken kunde vidareutvecklas. Portföljen kunde följa 
med den studerande till hälsostationen och sedan returneras till de kliniska lä-
rarna efter hvc-praktiken. Portföljen borde givetvis också innefatta självutvärde-
ring. 

När undervisningens substansanalys slutförts vid vår fakultet, kommer vi att 
ha stor hjälp av den då vi planerar undervisningen. I dagens läge frågar vi alltid 
de studerande vad de tycker att de behöver repetera eller lära sig från grunden 
under kursen i allmänmedicin – både med öppna frågor och riktade frågor. Sub-
stansanalysen kommer att ge oss möjlighet att få också en mer objektiv bild av 
vad kandidaterna borde kunna då de kommer till vår kurs. Varje år ger mer erfa-
renhet av vad kandidaterna kan under sitt femte studieår och vilka missförstånd 
man brukar få rätta till under kursen i allmänmedicin.  

Vi har en unik möjlighet till formativ utvärdering under kursen i allmänme-
dicin på grund av att grupperna inte är för stora och vi är två lärare, som är när-
varande under en stor del av den teoretiska kursen. Dessutom har vi oftast träffat 
de studerande under tidigare kurser och kommer dessutom att träffa dem efter 
kursen i den s.k. OSCE-tentamen (Objective Structured Clinical Examination), 
som hålls i slutet av femte studieåret och där båda lärarna i allmänmedicin deltar 
som utvärderare. Potentiellt finns en optimal möjlighet för oss lärare i allmänme-
dicin att fungera som ett slags mentorer för de studerande. Vi har ofta sett deras 
starka sidor och kanske också en del av deras eventuella svagheter under tidigare 
kurser och kunde ge individuellt stöd inför övergången till yrkeslivet. Denna möj-
lighet har hittills inte utnyttjats annat än på ett mycket inofficiellt sätt. 

Läkarbristen i primärhälsovården har varit ett faktum i flera års tid. Ju bättre 
helhetsbild av hälsocentralsarbete vi har möjlighet att ge de studerande under 
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studietiden, desto mer sannolikt hoppas vi lärare det är att de kan tänka sig att 
arbeta i primärhälsovården då de blivit utexaminerade. Enligt Shulman (2002) 
leder inlärningens trappa mot ingående av förbindelse eller identitet, som är det 
högsta trappsteget. Många studerande inser faktiskt under kursen i allmänmedi-
cin att de kunde bli hälsocentralläkare; yrkesidentiteten kan utvecklas i allmän-
medicinsk riktning just här, ifall betingelserna är positiva.  
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Didaktinen analyysi meribiologian oppiaineesta 

Blomster Jaanika 
 

 
Jokaisella tieteenalalla on kyseiselle opinaineelle tyypillinen tapa ajatella ja 

toimia (ways of thinking and practising, McCune & Hounsell 2005). Nämä ajat-
telu- ja toimintatavat siirtyvät opiskelijoille ja toisaalta vaikuttavat oppiaineeseen 
soveltuvien opetusmenetelmien valintaan. Oppiaineen ajattelu- ja toimintatapoi-
hin vaikuttavat opetettavan aineen luonne ja historia, laitoksella periytyvät käy-
tännöt, sekä opettajan yksilölliset tuntemukset ja pedagoginen koulutus (Biglan 
1973b, Becher 1994, Neumann 2001, Virtanen 2008, Nevgi, Lindblom-Ylänne & 
Levander 2009). 

 
Oppiaineen luonne 

 
Ihminen muuttaa jatkuvasti luontoa - maata, ilmaa ja vesistöjä. Muutokset 

näkyvät monin eri tavoin ja vaikuttavat luonnon ohella vuorostaan myös ihmi-
seen. Ympäristöntutkimuksella, joka on 1990-luvun alusta lähtien lisääntynyt 
merkittävästi, pyritään kartoittamaan ihmisperäisten muutosten laajuutta, vaiku-
tusta eliöihin ja ymmärtämään ympäristöongelmien ekosysteemitason syy-
seuraussuhteita. Ympäristöntutkimus luo pohjan ympäristöongelmien ratkaisu-
mallien löytämiselle, ympäristöhaittojen ehkäisylle ja luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiselle.  

Ympäristökoulutuksen tavoitteena on tuottaa ympäristöosaajia ja asiantunti-
joita, joilla on joko vankka luonnontieteellinen pohja luonnon prosessien ja ihmi-
sen aiheuttamien ympäristöongelmien ymmärtämiseen (esim. meribiologian 
opetus), tai joilla on luonnontieteellisen osaamisen lisäksi yhteiskuntatieteellistä 
tai muuten poikkitieteellistä osaamista ympäristöongelmien synnyn ja ratkaisu-
mallien osalta (esim. ympäristönmuutos ja -politiikka): ”Ympäristötieteiden lai-
toksella tehdään luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä 
ympäristötutkimusta. Molempien tieteenalojen vahva osaaminen ja niiden väli-
nen poikkitieteellisyys antavat hyvät valmiudet ratkaisukeskeiseen tutkimukseen 
ja uusinta ympäristötietoa välittävään opetukseen” (Ympäristötieteiden laitoksen 
verkkosivut, 18.12.2012). 

Meribiologia on tyypillinen biologian oppihaara, jonka ajatellaan perinteisesti 
kuuluvan nk. koviin puhtaisiin luonnontieteisiin (Biglan 1973a, Neumann 2001, 
Neumann, Parry & Becher 2002, Nevgi ym. 2009). Biglanin (1973a) mukaan ko-
vien puhtaiden tieteiden tutkimus on tyypillisimmillään perustutkimusta, jota 
tehdään suurissa tutkimusryhmissä ja joista tulokset julkaistaan tiivistetysti ja 
pelkistetysti yhteisjulkaisuina. Meribiologian tutkimuksessa on kuitenkin viime 
vuosikymmeninä ollut nähtävissä myös soveltavia piirteitä, ja tutkimusta teh-
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dään usein yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten tutkimuslaitosten, kuten Suo-
men ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, kanssa.   

Kovien puhtaiden tieteenalojen opetus voidaan nähdä opettajalähtöisenä pe-
rustiedon jakamisena, jossa keskeistä on sisältötiedon välittäminen ja menetel-
mien opettaminen (Lueddeke 2003, Lindblom-Ylänne, Trigwell, Nevgi & Ashwin 
2006, Kreber and Castleden 2009). Tämä opettajakeskeinen lähestymistapa ope-
tukseen johtunee tieteenalan luonteesta: pientä yksityiskohtaista tietoa on opetet-
tava paljon ennen kuin opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva eliöyhteisön 
toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Meribiologian opetuksessa käyte-
tään kuitenkin paljon laboratorio- ja kenttäopetusta, mikä toisaalta luo hyvät 
puitteet opiskelijalähtöisille opetusmenetelmille. 

 
Meribiologian opetus ja sen historia 

 
Meribiologian oppiaine ja opetus juontavat juurensa 1880-luvulle, jolloin 

Helsingin yliopiston eläintieteen professori J. A. Palmén otti anatomian opetuk-
seen merieliöitä ja perusti vuonna 1889 Espoon saariston Lehtisaaren kalastaja-
mökkiin kesälaboratorion, jossa oli kaksi assistenttia ja tiloja muutamille 
ylioppilaille merieliöiden tutkimiseen. Muutamassa vuodessa kesälaboratorioon 
muodostui aktiivinen tiedeyhteisö, missä varttuneemmat eläintieteilijät opettivat 
ja opastivat oman tutkimuksensa lomassa nuorempiaan. Vuonna 1901 prof. 
Palmén osti Tvärminnestä Hankoniemeltä maa-alueen, jonne hän perusti Tvär-
minnen eläintieteellisen aseman (Halonen 2002). Meribiologian opetuksen juu-
ret johtavatkin juuri Tvärminnen eläintieteelliselle asemalle, josta tuli alan 
tutkimuksen ja opetuksen keskus, eläintieteen oppiaineen alla. Prof. Palménin 
kuoltua 1919 asema siirtyi lahjoituksena yliopistolle ja sotavuosia lukuun otta-
matta tutkimus ja kenttäopetus asemalla ovat sen jälkeen jatkuneet hyvin saman-
laisessa hengessä vuosikymmeniä. Meribiologian opetus eriytyi eläintieteen 
opetuksesta 1970-luvulla kun Helsinkiin perustettiin Hydrobiologian laboratorio 
vuonna 1974. Vuonna 1977 oppiaineeseen saatiin ensimmäinen varsinainen pro-
fessuuri ja assistentin virka. Professuurin ala vaihtui hydrobiologiasta meribiolo-
giaksi vuonna 2001 (Halonen 2002). 

Vuonna 2004 meribiologian oppiaine (silloin hydrobiologia) siirtyi silloiselle 
uudelle Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle osaksi akvaattisia tieteitä yhdistyes-
sään limnologian ja kala- ja kalastusbiologian (silloinen kalataloustiede) kanssa. 
Limnologialla ja kala- ja kalastusbiologialla on pitkä historia maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa, jossa on yleisempää ratkaisuhakuinen tutki-
mus, joka pyrkii soveltamaan ja hyödyntämään tutkimustuloksia. Limnologian ja 
kala- ja kalastusbiologian tutkimuksen hyödyntäminen liittyy luonnonvarojen 
käyttöön (esim. kalastus) ja ympäristöongelmien ratkaisujen etsimiseen ja toteut-
tamiseen (esim. järvien kunnostus). Oppiaineiden yhdistymisen myötä myös me-
ribiologian tutkimukseen ja opetukseen tuli soveltavampi piirre.  
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Myös 1990-luvulta lähtien lisääntynyt Itämeren ympäristömuutosten tutki-
minen ja opettaminen, sekä ratkaisuhakuisempi lähestymistapa ympäristöon-
gelmiin, ovat siirtäneet meribiologian oppiaineen painopistettä kovista puhtaista 
tieteistä soveltavampaan suuntaan. Tämä näkyy nykyään erityisesti maisterivai-
heen meribiologian opetuksessa, jossa pyritään opettamaan ongelmalähtöisem-
min merien ympäristöongelmia ja etsimään niihin ratkaisuja. Suunta koviin 
soveltaviin tieteisiin päin on korostunut entisestään meribiologian oppiaineen ja 
muiden akvaattisten tieteiden oppiaineiden siirtyessä Biotieteiden laitokselta 
Ympäristötieteiden laitokselle, joka perustettiin vuonna 2010. Nykyään paljon 
korostettu ja rahoitettu poikkitieteellinen tutkimus on myös tuonut piirteitä nk. 
pehmeistä tieteistä, kun esim. sosiaalipolitiikkaa yhdistetään perinteiseen meri-
biologian tutkimukseen. 

 
Biologian opetukselle tyypillisiä piirteitä 

 
Neumann (2001) ja Neumann ym. (2002) toteavat, että opetus, oppiminen ja 

siinä käytettävät opetusmenetelmät riippuvat opetettavan aineen luonteesta. Bio-
logian opetukselle on luonteenomaista tutkimuslähtöisyys ja viimeisimmän, ajan 
tasalla olevan tiedon esittäminen. Myös eliöihin pohjautuva oppimateriaali, kuten 
bakteerikasvatukset ja säilötyt tai tuoreet eliönäytteet lajintunnistusopetuksessa, 
ovat biologian opetuksen ydintä. Biologian alat ja niiden opetus voidaan jakaa 
karkeasti kahteen ryhmään: alat, joissa tyypillistä on laboratorio-opetus (solu- ja 
yksilötason opetus) ja kenttäkurssit (ekosysteemitason opetus). Molemmille 
ryhmille on tavallista kurssiopetukseen liittyvä pienryhmätyöskentely ja sen ohel-
la perinteinen luento-opetus, sekä arviointimenetelmänä tentti. Seminaari- ja 
laboratorio- ja kenttäkurssiopetusta lukuun ottamatta harvinaisempaa biologian 
opetuksessa ovat opiskelijoiden itsenäisesti tekemät tehtävät.  

Biologian opetuksen keskeisiä elementtejä ovat yksityiskohtaisen tiedon 
omaksuminen, lajisto-opetus ja asiakokonaisuuksien muistaminen (Virtanen 
2008). Useat tutkimukset ovat myös todenneet, että kovilla tieteenaloilla, joihin 
biologia kuuluu, opetus on keskimäärin sisältölähtöisempää kuin opiskelijaläh-
töistä  (Singer  1996,  Luedekke  2003,  Lindblom-Ylänne  ym.  2006,  Nevgi  ym.  
2009). Sisältölähtöiseen opetustapaan antavat viitteitä luento-opetuksen yleisyys 
ja esimerkiksi se, jos arvioinnista tai tentistä annetaan harvoin palautetta (McCu-
ne & Hounsell 2005). Opetusmuodolla ja sisältö/opiskelijalähtöisyydellä ei kui-
tenkaan ole välttämättä suoraa yhteyttä: luento voi olla opiskelijalähtöinen jos 
opiskelijan rooli opetuksessa on aktiivinen, toisaalta esim. kenttäkurssi ei välttä-
mättä ole opiskelijalähtöistä opetusta jos se tarkoittaa vaikkapa opettajan ”yksin-
puhelua” maastossa tai pitkälle suunniteltuja kurssitöitä, joita opiskelijat 
mekaanisesti toistavat. 

McCune & Hounsell (2005) tutkivat kolmea biologian kurssia ja niiden välillä 
vallitsevia yhteneväisyyksiä. He totesivat, että biologian opiskelussa keskeisiä 
elementtejä ovat alkuperäiset tutkimusartikkelit ja kokeellinen tieto. Merkittävä 
osa biologian oppimisesta onkin tiedon löytämisen opettelua ja suuresta tieto-
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määrästä oleellisen tiedon havaitsemisen opettelua. Alan tieteen nopea etenemi-
nen havaitaan myös opetuksessa, esim. kirjoja ei useinkaan voida käyttää tiedon 
lähteenä, koska ne vanhenevat nopeasti. Opiskelijoille haastavinta on ymmärtää 
miten alan tietoa tuotetaan ja tulkitaan (McCune & Hounsell 2005), mikä viittaa 
siihen, että opetuksessa tähän pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Myös 
tiedon siirtäminen ja esittäminen yleisölle oikeassa muodossa ja eri tavoin riip-
puen kohderyhmästä on yksi keskeinen oppimisteema biologian oppiaineessa 
(McCune & Hounsell 2005). 

Biologian opetuksessa on piirteitä yksilön kasvuun ja kokemukseen keskitty-
västä konstruktiivisesta oppimisen teoriasta (Nevgi & Lindblom-Ylänne 2009). 
Erityisesti ensimmäisen kahden vuoden aikana biologian opetus keskittyy yksi-
tyiskohtaiseen tiedon opetteluun. Pienet yksityiskohdat ovat osa isompaa koko-
naisuutta (eliökuntaa ja sen toimintaa), josta opiskelijoille alkaa muodostua 
kokonaiskuva viimeistään viimeisten opiskeluvuosien aikana. Ymmärrys ekosys-
teemitasoa tutkivilla biologian aloilla, kuten meribiologiassa, tarkoittaa prosessia, 
jossa opiskelija hakee tietoa, nivoo pieniä yksityiskohtia suuremmaksi kokonai-
suudeksi ja sisäistää laaja-alaisesti eliöyhteisön toiminnan ja siinä tapahtuvat 
prosessit. Tämä tapahtuu käytännössä vasta maisterivaiheen aikana, koska kyse 
on laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja asiayhteyksien luomisesta (McCune & 
Hounsell 2005).   

 
Meribiologian opetus ja tutkimus  

 
Meribiologian kandidaattiopintovaiheessa opetus perustuu hyvin pitkälle en-

sin yksityiskohtaiseen luento-opetukseen ja laboratorioharjoituksiin (esim. kemi-
an työt, lajistoharjoitukset). Kandidaattiopintovaiheen lopussa ja 
maisterivaiheessa lisääntyy kenttäkurssiopetuksen määrä. Maisterivaiheessa pa-
kollisten ja valinnaisten kenttäkurssien osuus on suuri, kirjatenttien ja pro gradu 
-työn tekemisen ohella. Pakollisena opiskeluun kuuluu työelämäharjoittelu yli-
opiston ulkopuolella. Myös suuri osa pro gradu -töistä tehdään yliopiston ulko-
puolella. Meribiologiasta valmistuvilta maistereilta odotetaankin hyvin 
käytännönläheistä asiaosaamista, tästä esimerkkeinä vesinäytteenotto, näyt-
teenoton suunnittelu ja lajistokartoitusten teko. 

Meribiologian tutkimuksen luonne on muuttunut merkittävästi viimeisten 30 
vuoden aikana. Meriluontoa ei juurikaan enää tutkita ”löytämällä ja kuvailemal-
la”, vaan tutkimuksen painopiste on siirtynyt prosessien ja syy-seuraussuhteiden, 
sekä ympäristömuutosten, ymmärtämiseen, kuvaamiseen ja mallintamiseen. 
Myös teoreettinen ja kokeellinen lähestymistapa, esim. malliorganismeja käyttä-
en, on lisääntynyt meribiologian tutkimuksessa. Samalla tutkimus on siirtynyt 
yksilötyöskentelystä ja opettaja-oppipoika -opastuksesta suurempien tutkimus-
ryhmien toiminnaksi. Tähän siirtymään on todennäköisesti vaikuttanut myös 
yleinen rahoituspolitiikka, joka suosii suuria tutkimusryhmiä. Samansuuntaisia 
muutoksia on tapahtunut myös opetuksessa: perinteisesti meribiologian opetus 
on ollut kenttäkurssiopetusta, mutta 1990-luvuilta lähtien meribiologian oppiai-
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neessa on ruvettu tutkimaan myös ekosysteemin prosesseja (Niemi 1992), sekä 
molekyyliekologiaa ja -systematiikka, mikä on johtanut myös useampien labora-
torioharjoitusten mukaantuloon opetukseen. Kuitenkin kenttäopetus on edelleen 
3. opintovuodesta alkaen merkittävässä osassa meribiologian opetusta. 

 

Kenttäkurssi opetusmenetelmänä 
 
Meribiologian opetus on jo 1880-luvulta lähtien perustunut hyvin pitkälle 

kenttäkurssiopetukseen. Sen määrä on kuitenkin vuosien myötä vähentynyt, mi-
kä on yleinen suuntaus (Smith 2004). Tämä johtuu osittain opetusresurssien ka-
ventumisesta ja osittain siitä että yliopistolle tulee vähemmän opiskelijoita 
oppiaineisiin, jotka painottuvat kenttäopetukseen. Meribiologia on juuri tyypilli-
simmillään tällainen oppiaine ja opiskelijoiden määrän lasku on näkynyt viime 
vuosina hyvin selvästi: heikoimpina vuosina 2000-luvulla meribiologian on va-
linnut pääaineekseen vain kaksi tai kolme 3. vuoden opiskelijaa n. 70 90 biologi-
an opiskelijasta. Tilanteeseen on kuitenkin tullut muutos, sillä vuodesta 2011 
lähtien meribiologian opiskelijat eivät enää ole tulleet yliopistoon biologian si-
säänottokiintiössä, vaan akvaattisiin tieteisiin hyväksytään vuosittain yhteensä 16 
opiskelijaa, jotka jakautuvat kandidaattivaiheen loppuun mennessä kolmeen op-
piaineeseen (meribiologia, limnologia, kala- ja kalastusbiologia). Onkin siis ole-
tettavaa, että meribiologian opiskelijamäärät tulevat lisääntymään merkittävästi. 

Kenttäkurssit opetusmenetelminä voivat olla ekologiaan ja lajintuntemuk-
seen suuntautunutta biologian opetusta parhaimmillaan. Ne ovat palkitsevia sekä 
opiskelijoille, että opettajille. Itse opetus on intensiivistä ja päivään mahtuu ope-
tustunteja huomattavasti normaalia enemmän, kenttäasemilla kun opetusta jär-
jestetään yleensä myös klo 16:n jälkeenkin. Kenttäkurssi antaa epämuodollisen 
ympäristön opetukseen ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijan ja opetta-
jan suhde paranee. Opiskelijat saavat itse tekemisen kautta akateemista itseluot-
tamusta ja monet opiskelijat ovatkin todenneet että heidän valmiudet esim. 
lopputyön tekemiseen paranevat kenttäkursseilla (Smith 2004). Kentällä tehtävät 
kurssityöt kehittävät myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sekä tieteellisen 
kirjoittamisen taitoja kurssitöiden raportoinnin kautta. Yksi tärkeistä anneista 
kenttäkursseilla on myös käytännön tutkimusmenetelmien oppiminen omakoh-
taisen tekemisen kautta. Itse työskentely kenttäkursseilla voidaan toteuttaa joko 
valmiiksi suunniteltuina kurssitöinä tai opiskelijoiden itse suunnittelemina pie-
ninä tutkimusprojekteina, joissa sovelletaan ongelmalähtöisen oppimisen (Lind-
blom-Ylänne, Nieminen, Iivanainen & Nevgi 2009) tai tutkivan oppimisen 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004) periaatteita. Käytännön työskentelyme-
netelmien oppiminen voi vaikuttaa suoraan alalla työllistymiseen. Myös lajisto-
oppiminen luonnossa on erittäin tärkeää, koska alan työnantajat ovat peräänkuu-
luttaneet hiljalleen häviävää lajisto-osaamista ja toivoneet, että lisäisimme alan 
opiskelijoiden lajisto-opetusta.  
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Vaikka kenttäkursseilla on erinomaiset edellytykset hyvään ja tehostettuun 
oppimiseen, on siinä kuitenkin poikkeavia ongelmia verrattuna Viikin kampuk-
sella järjestettävään luento- ja kurssiopetukseen. Erittäin suuret ja toisaalta pie-
net kurssikoot ovat ongelmallisia. Suuret opiskelijamäärät ovat maastossa 
hankalia, koska veneisiin mahtuu vain rajallinen määrä opiskelijoita. Pienet opis-
kelijamäärät taas tuottavat ongelmia, koska panos kenttäkurssiin on suuri ja ai-
van pienelle ryhmälle (alle 5 opiskelijaa) sitä ei taloudellisista syistä kannata 
järjestää. Tätä ongelmaa voidaan vähentää yhdistämällä kenttäopetusta yliopisto-
jen kesken tai tieteidenvälisellä opetuksella (Smith 2004). Meribiologian opetuk-
sessa olemme pyrkineet kasvattamaan opiskelijamääriä tiedottamalla 
kenttäkursseista yliopiston ulkopuolella ja kursseillamme on ajoittain ollut esim. 
Åbo Akademin opiskelijoita. Vastaavasti meidän opiskelijoitamme on osallistunut 
Åbo Akademin kenttäkursseille. Yksittäisiä kursseja on myös järjestetty toisen 
yliopiston kanssa yhteistyönä, tästä esimerkkinä Arktisen limnologian kurssi Kil-
pisjärven biologisella asemalla Jyväskylän yliopiston kanssa. Esimerkkinä tietei-
den välisestä opetuksesta mainittakoon Talviekologian kurssi, joka järjestetään 
yhteistyönä geofysiikan laitoksen kanssa ja jonne on otettu myös ulkomaisia 
opiskelijoita esim. Saksasta.  

Opiskelijoille kenttäkurssien ongelmat muodostuvat lähinnä kenttäasemille 
kulkemisen ja siellä asumisen kalleudesta. Myös nykyään yleinen opiskelijoiden 
työnteko opintojen ohessa saattaa tuottaa hankaluuksia, kun keskimäärin ¾ 
kenttäopetuksesta järjestetään opetusperiodien ulkopuolella (Smith 2004) ja 
kenttäasemilla opiskellaan illat ja joskus viikonloputkin. 

Kotimaisten kenttäkurssien lisäksi meribiologiassa on historia ulkomaisesta 
kenttäopetuksesta. 1990-luvulla järjestettiin useampana vuonna Pohjois-Norjan 
retkeilyä oman oppiaineen järjestämänä ja vuonna 2011 pääaineopiskelijoitamme 
osallistui Bangorin yliopiston järjestämälle kenttäkurssille. Ulkomaisten kenttä-
kurssien lisäarvoja ovat uutuusarvo: opiskelijat kokevat ulkomaisen retkeilyn 
seikkailuna (Smith 2004). Ulkomaiset kurssit avaavat silmiä uuteen oppimis- ja 
opetuskulttuuriin, ja sitä kautta myös oman yliopiston oppimis- ja opetuskulttuu-
ri saatetaan nähdä uudessa valossa. Oppimiseen tulee maailmanlaajuinen näke-
mys, mikä on erityisesti meribiologian opiskelijoille ensiarvoisen tärkeää, 
Itämeren olosuhteet kun ovat varsin poikkeukselliset muihin merialueisiin ver-
rattuna. Oleellinen osa meribiologiksi kasvussa on nähdä Itämeren lisäksi ”oikea” 
meri, sen lajisto ja sitä kautta ymmärtää Itämeren erityispiirteet. Lyhytaikaisten 
ulkomaisten kenttäkurssien lisäksi meribiologian pääaineopiskelijoille onkin hy-
vin tyypillistä pidempiaikainen (yleensä 1-2 periodia) vaihto-opiskelu ulkomailla.  

  



227 

Kehittämiskohteita meribiologian oppiaineen opetuksessa 
 
Meribiologian opettajana toivon, että oman opetuksen kehittämisen ohella 

pystyn myös yleisemmällä tasolla vaikuttamaan siihen mihin suuntaan opetusta 
kehitetään. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kehitystyö tapahtuu tieteenalan 
hengessä ja menetelmin, jotka ovat tieteenalalle sopivia (Healey 2000). 

Yksi selkeä ongelmakohta meribiologian opetuksessa on jo vuosikymmeniä 
ollut tilastotieteellisen opetuksen vähäinen määrä. Akvaattisten tieteiden järjes-
tämiä tilastotieteen kursseja on vain yksi ja opiskelijoilta on tullut palautetta ettei 
tilasto-opetus oppiaineessa ole riittävää valmistamaan opiskelijat pro gradu -työn 
aineiston analysointiin. Kerran vuodessa järjestettävä kurssi saattaa myös tulla 
väärään aikaan, jos sitä tarvitaan ensisijaisesti opinnäytetyön analysoinnin tueksi. 
Tämä ongelma on tiedostettu ja hiljalleen meribiologian kenttäkursseille on lisät-
ty perusteellisempaa aineiston käsittelyä tilastollisesti, mikä on tehokkaampi tapa 
lisätä tilasto-osaamista kuin erillisten kurssien järjestäminen (Goldstein & Flynn 
2011). Ongelma on kuitenkin ollut oppiaineessa jo vuosikymmeniä, ja sen takia 
tilastomenetelmiä osaavia meribiologian opettajia on edelleen vaikea löytää kurs-
seille opettajiksi. 

Toinen keskeinen kehityskohde meribiologian opetuksessa on siirtyminen 
opettajalähtöisyydestä opiskelijalähtöisyyteen. Opettajalähtöisyys on lähinnä lu-
entojen ongelma, mutta toisaalta myös monilla kenttäkursseilla on usein valmiik-
si opettajien suunnittelemat kurssitehtävät ja sitä kautta opiskelijan osuus saattaa 
jäädä hyvinkin pieneksi käytännön tekemisestä huolimatta. Opiskelijalähtöisyy-
teen siirtyminen on haastava tehtävä kelle tahansa opettajalle, erityisesti alalla, 
jossa pientä yksityiskohtaista tietoa on paljon ja sen opettaminen koetaan tärke-
äksi, jotta opiskelijalle muodostuisi suuri kokonaiskuva eliöyhteisöistä. Perintei-
nen tapa tällaisella alalla onkin opettajalähtöinen luennointi ja opiskelijan 
itsenäinen tiedon ulkoa opettelu, joka kuitenkin usein jää pinnalliseksi ja asia 
unohtuu nopeasti. Opiskelijalähtöisyyteen siirtymisessä on jokainen opettaja itse 
avainasemassa, sillä opettajan toimintaan luentosalin sisällä ei juuri pysty ulko-
puolinen vaikuttamaan. Opiskelijalähtöisyyteen siirryttäessä tulevat itse opetusti-
lanteiden ohella muutospaineen alle myös arviointi- ja palautejärjestelmät. 
Toivottavaa olisi muutos tämänhetkisestä summatiivisesta arvioinnista (opinto-
jakson jälkeinen tentti on lähes ainoa oppiaineessa käytetty arviointimenetelmä) 
siirtyminen formatiiviseen arviointiin ja sitä kautta opiskelijapalautteen jatku-
vaan antamiseen oppimisen edetessä. 

Ensimmäisiä askelia opiskelijalähtöisyyden suuntaan on oppiaineessamme 
otettu maisterivaiheen Litoraaliekologian kenttäkurssilla, jossa vuosina 2010 ja 
2012 käytimme ensimmäisiä kertoja ongelmalähtöistä oppimista opetusmene-
telmänä. Kurssit onnistuivat hyvin, opiskelijapalaute oli positiivista ja koimme, 
että ongelmalähtöinen oppiminen soveltui erinomaisesti kurssille, jossa keskityt-
tiin merialueen ympäristöongelmiin. Ongelmalähtöistä oppimista tulisi siten jat-
kossakin käyttää oppiaineessamme ja esim. monitieteellisillä yhteiskursseilla se 
voisi olla erittäin antoisaa ja voisi avata uusia näkökulmia oppiaineeseemme. 
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Kolmas kehittämiskohde oppiaineessamme olisi mielestäni sosiaalisen ulot-
tuvuuden tuominen tiedonrakentamiseen eli sosiokonstruktivismin (Nevgi & 
Lindblom-Ylänne 2009) piirteiden lisääminen ja yhteisen tiedonrakentamisen 
ilmapiirin vahvistaminen. Nähdäkseni yhteisen tiedonrakentamisen ilmapiiri 
oppimisessa olisi sekä opiskelijoille, että opettajille mielekäs tavoite ja se voitai-
siin toteuttaa meribiologiassa suhteellisen pienilläkin muutoksilla, kun kenttä-
kurssit jo lähtökohtaisesti ovat opettajien ja opiskelijoiden ”yhteinen rutistus”.  

Näissä kolmessa ensisijaisessa meribiologian opetuksen kehittämiskohteessa 
olemme jo hyvällä alulla tiedostaessamme ongelmat ja ensimmäiset yrityksemme 
niiden korjaamiseksi ovat jo nyt tuottaneet hedelmää. Laitoksen kannustava il-
mapiiri opetuksen kehittämiseen ja opetuksen lisääntynyt arvostus laitoksellam-
me tutkimuksen ohella antavat myös intoa pedagogiseen kouluttautumiseen ja 
koulutuksesta saadun opin toteuttamiseen käytännössä, mikä luo hyvän pohjan 
meribiologian opetuksen kehittämiselle.    
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Mitä on tieteenalakohtainen biologian yliopisto-
opetus? 

Virtanen Viivi 
 
 
Tässä kirjoituksessa pohdin bio- ja ympäristöalan yliopisto-opetuksen luon-

teenpiirteitä omien kokemusteni sekä yliopisto-pedagogisen koulutuksen ja tut-
kimuksen tuoman näkökulman kautta. Pohdin myös, mitä tarkoittaa biologian 
yliopisto-opetuksen ainedidaktiikka ja miten biologian alan yliopisto-opettaja voi 
kehittää omaa opetustaan ja opiskelijoidensa oppimista. Tieteenalakohtainen 
yliopistopedagoginen tutkimukseni lähtenyt liikkeelle siitä, että olen yrittänyt 
saada kuvaa bio- ja ympäristöalan opetuksen nykytilanteesta suhteessa yliopisto-
pedagogiseen tutkimustietoon. Toisin sanoen olen yrittänyt selvittää, millaisen 
oppimisympäristön bio- ja ympäristötieteen koulutus Helsingin yliopistossa opis-
kelevalle opiskelijalle tarjoaa, ja mihin biotieteen yliopisto-opetus perustuu. Poh-
dintani taustalla liikkuvat kysymykset kertovat osaltaan siitä, mihin pitäisi 
yliopisto-opetuksessa pyrkiä tieteenalasta riippumatta: Onko bio- ja ympäristö-
tieteen yliopistokoulutus laadukasta eli onko opetus linjakasta, onko opiskelijan 
rooli aktiivinen ja ohjaako opetus opiskelijoita syväsuuntautuneeseen lähestymis-
tapaan?  

Tässä kirjoituksessa pohdin bio- ja ympäristöalan yliopisto-opetuksen luon-
teenpiirteitä omien kokemusteni sekä yliopisto-pedagogisen koulutuksen ja tut-
kimuksen tuoman näkökulman kautta. Pohdin myös, mitä tarkoittaa biologian 
yliopisto-opetuksen ainedidaktiikka ja miten biologian alan yliopisto-opettaja voi 
kehittää omaa opetustaan ja opiskelijoidensa oppimista. Biologian olemus luon-
nontieteenä tukee opiskelijaa aktivoivia, tutkimuslähtöisiä opetusratkaisuja, sillä 
useista ilmiöistä voidaan tehdä konkreettisia havaintoja ja mittauksia ja näin saa-
dun kvantitatiivisen tuloksen perusteella voidaan tulkita ilmiöitä. Nykyiset ope-
tuskäytännöt ovat syntyneet toisaalta tieteenalan tradition tuloksena ja ovat 
varmasti osittain ajan mukana kehittyneitä parhaita käytäntöjä. Opetusta on kui-
tenkin aika ajoin syytä tarkastella kriittisesti oppimisen laadun näkökulmasta 
yliopistopedagogista ja tieteenalakohtaista uutta tutkimustietoa hyödyntäen. On-
ko bio- ja ympäristötieteen yliopistokoulutus laadukasta eli onko opetus linjakas-
ta, onko opiskelijan rooli aktiivinen ja ohjaako opetus opiskelijoita 
syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan?    

 

1. Opetuksen suunnittelu ja toteutus yliopisto-opettajan 
näkökulmasta 

 
Yliopisto-opettajalla on erinomaiset valmiudet tutkimuslähtöiseen sisällön 

opettamiseen, ja alastaan innostunut opettaja on usein kiinnostunut kehittämään 
omaa opetustaan ja muokkaamaan vanhojen kurssien käytäntöjä. Kokenut opet-
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taja on voinut kehittää oman tieteenalansa parhaat opetuskäytännöt tarkkaile-
malla ja arvioimalla kriittisesti omaa opetustaan ja pohtimalla omien opetusrat-
kaisujensa vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen. Reflektio eli oman toiminnan 
tavoitteellinen ja kriittinen pohdinta nähdään hyvän opetuksen ja opettajana ke-
hittymisen edellytyksenä (McAlpine ym. 2004). Ei ole kuitenkaan lainkaan yksi-
selitteistä, miten reflektoinnin avulla tapahtuva opettajana kehittyminen ja 
saavutettu pedagoginen tietoisuus vaikuttavat käytännön opetustyöhön (Halinen 
ym. 2013; Mälkki & Lindblom-Ylänne 2012). Kokeneenkin opettajan voi olla vai-
kea löytää perusteluja sille, minkälainen yhteys omalla opetuksella on opiskelijoi-
den oppimisen laatuun. Opetus- ja oppimisympäristössä vaikuttaa lukusia eri 
tekijöitä kuten   

 opettajien opetukselliset lähestymistavat, opiskelijoiden lähestymistavat op-
pimiseen, motivaatio, itsesäätelytaidot ja käsitykset opettamisesta ja oppimisesta 
(Entwistle  &  Peterson  2004,  Marton  ym.  1993,  Richardson   2005,  Prosser  &  
Trigwell 1999), joiden muodostamassa verkostossa syy-seuraus –suhteet oppimi-
sen laatuun ovat monimutkaisia.  Opetusta suunnitellessaan opettaja kuitenkin 
pyrkii mahdollisimman hyvään opetukseen ja yrittää opetussuunnitelmaa tehdes-
sään huomioida lukuisat eri tekijät miettiessään käytännön opetusratkaisuja, 
miten ohjata opiskelijat oppimaan mahdollisimman hyvin. 

Peruskoulun ja lukion biologian opettajat löytävät käytännön opastusta bio-
logian opetuksen suunnitteluun, opetus- ja arviointimenetelmien valintaan, eri-
laisten oppilaiden kohtaamiseen ja opetuksen tutkimukseen didaktiikan 
käsikirjasta (Eloranta ym. 2005).  Yliopisto-opettajalle ei löydy oman tieteenalan 
opetuksen käsikirjaa, eikä yliopisto-opetuksen yhteydessä yleensä puhuta didak-
tiikasta vaan tieteenalakohtaisesta yliopistopedagogiikasta. Opetuksen suunnitte-
lun tukena voi käyttää yliopistopedagogiseen tutkimustietoon perustuvia 
käsikirjoja opettamisesta ja oppimisesta (Biggs & Tang 2011; Bryan & Clegg 2006; 
Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009; Ramsden 2003), ja tieteenalakohtaista tutki-
mustietoa löytyy koulutukseen keskittyvistä julkaisusarjoista. Tätä tutkimustietoa 
voi hyödyntää, jotta koulutus olisi laadukasta ja perustuisi tutkimukseen myös 
pedagogisten ratkaisujen eikä vain sisällön osalta.   

 
2. Didaktiikan määrittelyä 

 
Didaktiikka on kasvatustieteen osa-alue (Uusikylä & Atjonen 2005). Kansa-

sen (1990) Didaktiikan tiedetausta tarjoaa koosteen sekä didaktiikka-termin his-
toriasta, erilaisista didaktiikan koulukunnista että didaktiikan tiedeluonteesta 
pohjautuen nimenomaan saksankieliseen kirjallisuuteen, mistä termi on meille 
kotiutunut. Didaktiikasta on käytetty määritelmiä opetusoppi, opetustiede tai 
opetuksen tutkimus, eli didaktiikan sisällä liikutaan opetuksen ja siihen liittyvän 
tutkimuksen parissa. Kansanen (1990) huomauttaa, että saksankielisessä kirjalli-
suudessa didaktiikka-sanalle ei löydy yhtenäistä käyttöä vaan lukuisat määritel-
mät kätkevät taakseen erilaisia käsityksiä opetuksesta, kasvatuksesta, 



232 

yhteiskunnasta ja tieteestä. Uusikylän ja Atjosen (2005) mukaan opetuksen sisäl-
tö ja opetuksen menetelmät ovat didaktiikan ydinasioita. 

Anglosaksisessa kirjallisuudessa käytetty curriculum (suomeksi opetussuun-
nitelma tai opetussuunnitelmateoria) on didaktiikan kanssa läheinen ja ainakin 
osittain päällekkäinen käsite (Uusikylä ja Atjonen 2005). Opetussuunnitelmateo-
ria on kokonainen didaktiikan koulukunta (Pinar 2003). Toisaalta opetussuunni-
telmalla voidaan tarkoittaa käytäntöä ohjaavaa opetuksen ja oppimisen 
etukäteissuunnittelua ja tähän löytyy käsikirja yliopisto-opetuksestakin (Karja-
lainen 2003). 

 

3. Yliopistopedagogiikka avuksi opetuksen suunnitteluun 
 

Yliopistopedagogiikka tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa yliopisto-
opetuksesta ja haastaa kokeneitakin opettajia pohtimaan opetuksensa perusteita 
ja miettimään omia opetus- ja arviointikäytäntöjään (Biggs & Tang 2011; Clegg & 
Bryan 2006; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009). Hyvä opetus edesauttaa laadulli-
sesti korkeatasoista oppimista ja hyvää opetusta voi tarkastella esimerkiksi lin-
jakkaan opetuksen periaatteen avulla (Biggs 1996). Opetus on linjakasta kun 
oppimisen tavoitteet, sisältö, opetusmenetelmät ja oppimisen arviointitavat tuke-
vat saman päämäärän saavuttamista; ja päämääränä on opiskelijoiden laadukas 
oppiminen (Biggs 1996; Biggs & Tang 2011).  

Millä tavoin laadukasta opetusta ja opettajan asiantuntijuutta voisi mitata tai 
kuvata? Trigwell ym. (2000) ovat esittäneet kirjallisuuteen ja empiiriseen tutki-
mukseen perustuvan yliopisto-opettajuuden asiantuntijuuden mallin. Jos ope-
tuksen tavoitteet voidaan kiteyttää lauseeseen, että opetuksen tulee tehdä 
oppiminen mahdolliseksi, niin asiantuntijuus voidaan kiteyttää lauseeseen, että 
ratkaisut mitkä teemme tukeaksemme oppimista, tulee tehdä läpinäkyviksi. Jotta 
tämä on mahdollista, opettajalla tulee olla tietoa oppimisen teorioista ja oman 
alansa opetuksen ja oppimisen tutkimuksesta. Näiden perusteella hän voi arvioi-
da omalle tieteenalalle ja omaan opetukseen sopivia ratkaisuja. Tällöin opetuksen 
taustalla olevat suunnitelmat ja käytännön toteutus voidaan dokumentoida ja 
esittää muille ja niitä voidaan tarkastella kriittisesti. Toisin sanoen opetusta voi-
daan yhtälailla vertaisarvioida kuin muutakin akateemista toimintaa.   

Viime vuosikymmeninä yliopistopedagogiikan alalla on tutkittu mm. opetta-
jien opetuksellisia lähestymistapoja (Trigwell ym. 1999; Postareff ja Lindblom-
Ylänne 2008). Opetukselliset lähestymistavat kuvaavat sitä, miten opettaja suun-
nittelee ja toteuttaa opetustaan. Helsingin yliopistossa toteutetun tutkimuksen 
tulokset osoittivat, että opettajien opetuksellinen lähestymistapa oli joko sisältö-
lähtöinen tai oppimislähtöinen (Postareff ja Lindblom-Ylänne 2008). Tämän tut-
kimuksen mukaan opettajat, joiden lähestymistapa oli sisältökeskeinen, pitivät 
opetuksen suunnittelun lähtökohtana sisällön välittämistä opiskelijoille. He valit-
sivat opetusmenetelmät, joilla tietoa pystyi tehokkaimmin välittämään, ja arvi-
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ointimenetelmät, joilla oli mahdollista mitata opetettua tietoa.  Trigwellin ym. 
(2000) mukaan opettajan asiantuntijuus ilmenee oppimiskeskeisenä lähestymis-
tapana. Tällöin opettajat painottavat opetuksessaan sekä sisältöä että vuorovaiku-
tusta, ja he ottavat opetuksensa lähtökohdaksi opiskelijan taitotason ja käsitykset 
sen sijaan että rakentaisivat opetuksensa sisältökeskeisesti ja omasta asiantunti-
juudestaan lähtöisin. Tutkimuksen mukaan opettajien lähestymistapa muuttuu 
oppimiskeskeisemmäksi yliopistopedagogisen koulutuksen tuloksena (Lindblom-
Ylänne ym. 2006). Trigwellin ym. (1999) tutkimus antaa viitteitä siitä, että opet-
tajan opetuksellinen lähestymistapa on myös yhteydessä oppimisen laatuun opis-
kelijoiden lähestymistapojen kautta. 

Opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen kuvaavat sitä, mihin suuntaan 
opiskelijan pyrkimykset, tavoitteet ja opiskelukäytännöt vievät oppimista 
(Richardsson 2005). Syväsuuntautunut lähestymistapa kuvaa tilannetta, jolloin 
opiskelija pyrkii ymmärtämään oppimansa, yhdistelee asioita, etsii tiedon taus-
talla olevia periaatteita ja pyrkii kriittiseen analyysiin. Toinen kategorinen ryhmä 
on pintasuuntautunut lähestymistapa, jolloin oppiminen jää tiedon toistamiseen. 
Lähestymistavat eivät ole pysyviä, eivätkä ne ole opiskelijan ominaisuuksia, vaan 
niihin vaikuttavat opiskelijan kokemukset ja tulkinnat oppimisympäristöstä sekä 
opiskelijan käsitykset tiedosta ja oppimisesta.  Opettajan opiskelijalähtöisen lä-
hestymistavan on todettu olevan yhteydessä opiskelijoiden syväsuuntautunee-
seen lähestymistapaan (Trigwell ym. 1999).   

Opiskelijan aktiivisen roolin keskeinen asema oppimisprosessissa on kaiken 
kaikkiaan korostunut viime vuosikymmeninä pohdittaessa laadukkaan oppimisen 
elementtejä. Voidaan sanoa, että yliopistopedagogiikassa vallitsee yksimielisyys 
siitä että opiskelijan aktiivinen rooli, tarkoittaen tiedon prosessointia, on laaduk-
kaan oppimisen edellytys (Biggs & Tang 2011). Nykyisen opetuksen taustalla vai-
kuttavat oppimisnäkemykset pohjautuvat kognitiiviseen psykologiaan ja 
konstruktivismiin (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009). Oppimisnäkemykset ovat 
oppimista selittäviä, tutkimukseen perustuvia tieteellisiä teorioita, joita voidaan 
luokitella monella tavalla; esimerkiksi opiskelijan ja opettajan erilaisten roolien 
kautta tai erilaisten tietokäsitysten avulla. Konstruktivistinen oppimisnäkemys on 
nykyisin myös koulujen biologian opetuksen taustalla (Eloranta ym. 2005). Se 
selittää osin valmiuksia, joita biologiankin alan aloittelevilla opiskelijoilla tulevai-
suudessa on. Aktivoivaa opetusta on tutkittu myös opiskelijan sitoutumisen nä-
kökulmasta (Lonka & Ketonen 2012). Oppimiseensa sitoutunut opiskelija kokee 
oppimisen mielekkääksi ja on valmis panostamaan opiskeluun. Opetus- ja oppi-
misympäristöt, joissa opiskelija kokee voivansa osallistua ja päättää omasta op-
pimisestaan edesauttavat opiskelijan sitoutumista opiskeluun.  

 
4 Aktivoivaa opetusta biologian yliopisto-opetuksessa 

 
Konstruktivistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on aktiivinen ja itsenäi-

nen tiedon etsijä ja omaleimainen persoona, minkä kautta on helppo ymmärtää 
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konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyviä opetuksen suuntauksia kuten 
tutkivaa oppimista.  Tutkivan oppimisen malli (Hakkarainen ym. 2004) on kogni-
tiiviseen psykologiaan laajasti perustuva sateenvarjokäsite, jonka alle voidaan 
lukea mm. ongelmalähtöinen oppiminen. Siinä oppiminen perustuu oppijan it-
sensä asettamille tutkimuskysymyksille ja ratkaisuja haetaan uutta tietoa etsimäl-
lä ja yhdistelemällä vanhaan. Oppimisprosessia ohjataan kysymyksillä. Tutkiva 
oppiminen muistuttaa monella tavalla tutkijan työskentelyä. Tutkivaa oppimista 
opetusratkaisuna on käytetty laajalti myös biologian opetuksessa esim. johdanto-
kursseilla (Gormally 2011, Herron 2010, Marbach-Ad  & Claassen 2001). Samalla 
opetustilanteen perinteinen rooli- ja tehtävänjako muuttuvat: opettajasta tulee 
oppimisen tukija ja ohjaaja ja opiskelijasta aktiivinen tiedon luoja. Gormally ym. 
(2011) painottivat, että opettajat tarvitsevat pedagogista tukea muuttaessaan ope-
tustaan tutkivan oppimisen muotoon.   

Tutkimuksellista lähestymistavalla on pyritty kehittämään tieteellistä ajatte-
lu- ja ongelmanratkaisukykyä: kykyä ymmärtää tiedon suhteellisuus, kykyä arvi-
oida tietoa kriittisesti ja kykyä tehdä tutkimuskysymyksiä, sekä edistämään 
opiskelijoiden sitoutumista kurssiin. Johdantokurssia koskevassa tutkimuksessa 
osoitettiin, että kysymysten laatu parani kun opiskelijoita ohjattiin kysymysten 
tekoon antamalla heille annettiin selvät kriteerit siitä, millainen on hyvä tutki-
muskysymys (Marbach-Ad  & Claassen 2001).  

Tutkivaa oppimista voi toteuttaa myös opiskelemalla tapausten tai ongelmien 
avulla (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009). Tällöin opetuksen lähtökohtana on joku 
tapaus, esim. tarina, jossa kuvataan joku ilmiö, joka opiskelijoiden tulee ratkaista. 
Opiskelu tapahtuu pienryhmissä ja sisältää uuden tiedon löytämistä, omaksumis-
ta ja soveltamista. Krauss ym. (2010) esittelivät mallia valokuvien käytöstä viri-
kemateriaalina biologian kursseilla.  Valokuvaan vangittu hetki ohjaa kysymään: 
Mitä valokuvassa näkyy, mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä tapahtui hetkeä ennen, 
miksi, mitä minun pitäisi tietää, jotta voisin vastata kysymyksiin… Tutkijamainen 
kysymysprosessi auttaa samalla jäsentämään kurssin tietoainesta suuremmaksi 
kokonaisuudeksi. Biokemian kurssilla ongelmalähtöisellä opetuksella tavoiteltiin 
kykyä soveltaa opittua tietoa käytäntöön (Se ym. 2008). 

Pienryhmissä tapahtuva opiskelu on aina ollut ominaista biologian opetuksel-
le, jossa olennainen osa oppimisesta tapahtuu laboratorio- ja maastokursseilla. 
Opiskelijoilta löytyy yleensä huonoja kokemuksia pienryhmätyöskentelyn epäta-
saisesta työnjaosta: vapaamatkustajuus herättää voimakkaita epäoikeudenmukai-
suuden tunteita. Pienryhmien oppimista voidaan tehostaa esimerkiksi 
yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteilla (kts. Lindblom-Ylänne & Nevgi 
2009). Siinä korostetaan yhteistä tavoitetta, sen synnyttämää positiivista riippu-
vuutta ja vältetään epätasaisen työnjaon aiheuttama turhautuma. Ryhmän tarkoi-
tus on tehdä yksilöstä vahvempi omana itsenään eli opitaan ja toimitaan 
ryhmässä, jotta voidaan sen jälkeen suoriutua paremmin yksilöinä.  

Myös massaluentoja voi kehittää opiskelijoita aktivoivaan suuntaan, minkä 
on osoitettu voivan parantaa oppimistuloksia (Allen & Tanner 2005; Ebert-May 
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ym. 1997; Gardner & Belland 2012). Opiskelijoita voidaan esimerkiksi ohjata ak-
tiivisesti kysymysten tekoon, tai opiskelijat voivat opettaa pitämällä miniluentoja 
valituista teemoista, tai opiskelun apuna voidaan käyttää vertaisryhmää. Akti-
voinnilla pyritään siihen, että opiskelijat ovat aktiivisempia koko opiskeluproses-
sissa ja vastuu oppimisesta siirtyy opettajalta heille itselleen. Keskeisenä tarpeena 
on ollut parantaa opiskelijoiden oppimisen laatua. Tutkivan oppimisen työtavois-
sa pienryhmiä käytetään usein osana massakurssia tukemaan aktivoivaa oppi-
misprosessia ja yhteisöllistä tiedon rakentamista, esimerkkinä vaikkapa 
laboratoriokurssin ryhmätyöskentely (Herron 2010). Yhteistoiminnallisen oppi-
misen ja keskustelun on todettu auttavan biologisten käsitteiden ymmärtämistä 
(Armstrong ym. 2007; Gardner & Belland 2012).  

Tiedon etsiminen, olennaisen tiedon tunnistaminen ja soveltaminen, yhteis-
työtaidot ja moninaiset tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvät valmiudet 
ovat nykyajan työelämän globaaleja vaatimuksia. Yliopistokoulutuksessa painote-
taan yhä enemmän ns. geneeristen taitojen merkitystä. Sulautuva opetus on 
verkko- ja kontaktiopetuksen yhdistelmä, jossa verkolla ja tietotekniikalla on kes-
keinen rooli kokonaisuuden kannalta (Bonk & Graham 2006). Sulautuvaa ope-
tusta on käytetty massakursseilla toisaalta aktivoimaan opiskelijoita ja 
tehostamaan oppimista kuin säästämään resursseja ja säästämään opettajan ai-
kaa (Hejmadi 2007). Usein verkko-opetuksen etuna nähdään sekä opiskelijan 
aktivointi että ajasta ja paikasta vapaa opiskelu (Skinner & Hoback 2003).  Moni-
tieteistä ’maisema’genetiikka -opetusta esittelevä tutkimus raportoi harvemmin 
esitettyä näkökulmaa siitä, että sulautuva opetus antaa mahdollisuuden toteuttaa 
opetusta silloinkin kun asiantuntijaopettajat ovat eri instituutioista eivätkä voi 
olla läsnä samassa paikassa (Wagner ym. 2012). Bradley ym. (2009) tuovat kas-
vibiologian verkko-opetuksen kuvauksessaan selkeästi esiin sen, että opetus ei 
siirry verkkoon itsestään vaan se vaatii opettajilta paljon aikaa, ideointia, materi-
aalin valmistamista sekä usein yhteistyötä verkkoteknologien kanssa.  

 
5. Miltä Helsingin yliopiston biologian koulutus näyttäytyy 
opetus- ja oppimisympäristönä?  

 
Jos verrataan lukion ja peruskoulun biologian oppiainetta yliopiston tarjoa-

maan biologian koulutukseen, niin biologia näyttäytyy yliopistossa lukuisina eri-
koisaloina, joiden tutkimustiedosta suodattuu koulubiologian sisältö. 
Esimerkkinä tästä käy Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiede-
kunnan oppiaineet, joista biologian opettajaksi valmistuvan pääaine voi olla fy-
siologia, ekologia ja evoluutiobiologia, kasvibiologia, mikrobiologia, 
perinnöllisyystiede tai ympäristöekologia. Lisäksi tiedekunnassa voi opiskella 
biokemiaa, biotekniikkaa, limnologiaa, meribiologiaa, ympäristönsuojelutiedettä 
ja ympäristömuutosta ja –politiikkaa.     

Biologian koulutusohjelmassa käytetyt opetusmenetelmät ja arviointitavat 
kirjattiin ylös v. 2004 kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään siirtymisen myötä. 



236 

Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuoden opetuksessa käytettyjen menetelmien 
kirjo oli selvityksen mukaan laaja, joskin luento-opetus oli hallitsevassa asemassa 
(Virtanen 2008). Luentojen lisäksi maasto- ja laboratorio-opetusta oli opintojak-
soista huomattava määrä. Joidenkin opintojaksojen kuvauksissa mainittiin kirjoi-
tustehtävät, omat esitelmät ja tietokoneharjoitukset. Yksittäisissä opintojaksoissa 
oli lisäksi mainittu lukupiiri, väittely, alkutentti ja essee. Huomion arvoista on, 
että itsenäiset tehtävät oli mainittu ainoastaan yhdessä opintojaksossa ja että 
arvioinnissa käytettiin enimmäkseen perinteistä tenttiä.  

Vuonna 2011 kerätty haastatteluaineisto mikrobiologian alalta näytti, että 
kurssitasolla oppimisen arviointi keskittyy enimmäkseen opetetun tiedon osaa-
misen mittaamiseen (Halinen ym. 2013). Yliopistopedagogisessa kirjallisuudessa 
(mm. Bryan & Clegg 2006) yleisenä ilmiönä nähty globaali arviointikulttuurin 
muutos osaamisen mittaamisesta oppimisen tukemiseen (’’assessment of lear-
ning – assessment for learning’’) ei siis juuri näy kurssitasolla. Tutkimus näytti, 
että vain osa opettajista on pedagogisesti tietoisia arvioinnin vaikutuksesta oppi-
miseen ja näistäkin vain pieni osa toteuttaa periaatetta käytännössä. Arviointi-
käytäntöjen kehittymisessä vaikuttaa olevan olennaista paitsi pedagoginen 
koulutus myös vertaistuki ja organisaation tuki, tai niiden puute. 

Käsitykset opettamisesta ja oppimisesta ohjaavat osaltaan opettajien toimin-
taa ja vaikuttavat siihen, millaiset opetusmenetelmät opettajat valitsevat (Ent-
wistle & Walker 2000). Biotieteen opettajien ja ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta ja opettamisesta tutkittiin avoimella kyse-
lyllä (Virtanen & Lindblom-Ylänne 2010). Opiskelijoiden käsitykset olivat lähes 
poikkeuksetta hyvin opettaja- ja tietokeskeisiä, joissa opiskelijan oma rooli oppi-
jana ei näyttäytynyt lainkaan, kun taas opettajat mielsivät oman roolinsa tieteelli-
sen ajatusmallin opastajina ja he näkivät opiskelijan roolin keskeisenä. 
Tutkimuksen mukaan opettajien ja opiskelijoiden odotukset vastuusta ja toimi-
juudesta opetus-oppimistilanteessa ovat hyvin vastakkaisia, minkä luulisi vaike-
uttavan opiskelua. Ehkäpä alkuvaiheen yliopisto-opiskelua voisi sujuvoittaa ja 
tehdä mielekkäämmäksi, jos opiskelijoille heti opintojen alussa opetettaisiin ak-
tiivisen oppimisen opiskelustrategioita ja -käytäntöjä.  

Opiskelijoiden väitöskirjaprosessiin liittyviä kokemuksia tutkittiin v. 2009 
haastattelututkimuksella. Tutkimuksella etsittiin vastausta siihen, mikä sitouttaa 
väitöskirjan tekijän väitöskirjaprosessiin, eli väitöskirjan tekemistä lähestyttiin 
positiivisten kokemusten näkökulmasta (Virtanen ja Pyhältö 2012). Opiskelijat 
kuvailivat lukuisia tyydytyksen, ilon, merkityksellisyyden, täyttymyksen, inspiraa-
tion ja työn innostavuuden kokemuksia, joita he kokivat itse tutkimustyön teke-
misen, ohjauksen, muun akateemisen yhteisön tai opintoihin liittyvien kurssien 
yhteydessä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että toiminnoilla, jotka tuottavat 
opiskelijalle kompetenssin, autonomian, kuulumisen ja kontribuution kokemuk-
sia em. konteksteissa on merkitystä, jos halutaan kehittää opiskelijoiden sitoutu-
mista väitöskirjaprosessiin. Tohtoreita valmistuu vuosittain noin 60, kun 
vastaavasti maistereita valmistuu noin 100, eli kyse on huomattavan suuresta 
opiskelijajoukosta. 
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Biotieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia opetusympäris-
töstä, lähestymistapoja oppimiseen ja niiden suhdetta opintomenestymiseen ja 
opintojen sujumiseen tutkittiin vuosina 2007 ja 2008 OPPI-kyselyn avulla (Ryt-
könen 2012). Opiskelijat, joiden lähestymistapa oppimiseen oli systemaattinen, 
menestyivät parhaiten eli saivat parhaat arvosanat ja etenivät opinnoissaan hyvin 
(Rytkönen ym. 2012). Opiskelijoiden vertaistuki oli myös merkittävä opintojen 
sujumisen edistäjä, kuten myös valmis lukujärjestys. Tämä tutkimuksen tulos 
voidaan tulkita myös huolestuttavana, siinä mielessä, että vaikuttaa siltä, ettei 
syvälliseen ymmärtämiseen pyrkivä opiskelija välttämättä menesty eikä etene 
parhaalla mahdollisella tavalla opinnoissaan.  

 
6. Biologian aineenopetuksen kehittäminen yliopistossa 

 
Em. tieteenalakohtaiset yliopistopedagogiset tutkimukset (Halinen ym. 2013; 

Rytkönen ym. 2012; Virtanen & Lindblom-Ylänne 2010; Virtanen & Pyhältö 2012) 
antavat jonkinlaista pohjaa, jolta voi lähteä katsomaan, millainen opetusympäris-
tö biotieteen koulutus on tällä hetkellä ja mihin suuntaan opetusta tulisi kehittää. 
Varovastikin kantaa ottaen voi ainakin sanoa, että arviointikäytäntöjä on syytä 
kehittää vastaamaan nykyajan osaamistarpeita, opiskelijoiden syväsuuntautunut-
ta lähestymistapaa oppimiseen tulisi tukea jo opintojen alkuvaiheessa ja että ope-
tuksen linjakkuudella ei voi varsinaisesti kehua biotieteen koulutusta kautta 
linjan. Em. tutkimusten tulokset perustuvat ns. satunnaisotoksiin biotieteen kou-
lutuksesta, mutta tilanne on hyvinkin erilainen, kun tarkastellaan opetusta, jonka 
kehittämiseen on erityisesti panostettu.          

Biotieteissä on viimeiset vuodet kehitetty tavoitteellisesti lajintuntemuksen 
opetusta käyttäen teoreettisena pohjana sulautuvan opetuksen mallia (Virtanen & 
Rikkinen 2010; Rikkinen & Virtanen 2013). Kyseessä on laaja opetuksen kehit-
tämisen prosessi, jonka alussa opettajalla on oltava kokonaiskuva siitä mihin py-
ritään ja miten kaikella toiminnalla pyritään edistämään opiskelijan oppimista. 
Kasvitieteen professorin sanoin: ’’Parhaimmillaan opettaja sysää toiminnan 
alkuun ja vuosien mittaan oppimateriaalin tuottaminen, kontaktiopetus ja opis-
kelijoiden työ tuottaa jatkuvasti kehittyvän oppimisympäristön yhteisen toi-
minnan kautta’’ (Rikkinen ja Virtanen 2013). Eli keskeisenä tavoitteena on saada 
opiskelijasta aktiivinen oman asiantuntijuutensa rakentaja ja yliopistoyhteisön 
jäsen.   

Tieteenalakohtaisen yliopistopedagogiikan pätevimmät kehittäjät ovat itse 
yliopisto-opettajat, joilla on tieteenalansa paras sisällöntuntemus. Tai ehkäpä 
tällöin, kun tieteenalan opettaja kehittää tutkimuspohjaisesti omaa opetustaan, 
mennään yliopisto-opetuksessakin ainedidaktiikan puolelle. Helsingin yliopis-
toon on juuri perustettu Opettajien akatemia, jonka yhtenä tavoitteena on nostaa 
esiin opetuksen yhteisöllinen kehittäminen. Opettajien akatemiassa nämä tie-
teenalojensa pätevimmät kehittäjät kohtaavat ja he pääsevät jakamaan osaamis-
taan keskenään ja vaikuttamaan laajemmalti yliopisto-opetuksen käytäntöihin.  
Toivottavasti yliopisto-opetus pian tulevaisuudessa koetaan yhtä lailla akateemi-
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seksi vertaisarvioitavaksi ja kriittisen keskustelun arvoiseksi kompetenssiksi kuin 
tutkimus.   

Jokaisen yksittäisen opettajan ei kuitenkaan tarvitse panostaa yhtä lailla ope-
tuksen kehittämiseen vaan opetusta voidaan kehittää yhteisöllisesti esimerkiksi 
yhteistoiminnallisena prosessina (Repo 200x). Olennaista on nähdä opetuksen 
johtaminen yhtenä keskeisenä välineenä opetuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa. 
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Didaktinen analyysi eläinlääketieteellisen  
epidemiologian opetuksesta Suomessa 

Virtala Anna-Maija 

 

1. Johdanto 
 
Suomessa eläinlääketiedettä kuten myös eläinlääketieteellistä epidemiologiaa 

opetetaan vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Epi-
demiologia tutkii tautien ja niitä aiheuttavien tekijöiden esiintymistä populaati-
oissa (Thrusfield 2005); tiedekunnassa se jakaantuu infektiotautien 
epidemiologiaan ja ns. kvantitatiiviseen tai analyyttiseen epidemiologiaan, joita 
on perinteisesti opetettu mikrobiologian oppiaineen yhteydessä (taulukko 1). 
Mikrobiologian (ja epizootologian) professorina vuosina 1968 - 1994 (henkilö-
kohtainen tiedonanto Helsingin yliopiston kvestuurista) toiminut Jaakko Tuomi 
oli henkilökohtaisesti kiinnostunut analyyttisestä epidemiologiasta, jonka hän 
sisällytti epizootologian kurssin yhteyteen. Epizootologia on eläinten infektiotau-
tien epidemiologiaa. Haasteena on koko ajan ollut, että analyyttinen epidemiolo-
gia tarvitsisi tilastotieteen perusteiden ymmärtämistä, mutta tilastotieteen 
opetuksesta ei ole jäänyt opiskelijoille muistijälkiä edes epidemiologian kurssin 
tarpeisiin.  

Suomessa epidemiologia oli alun perin neljännen vuosikurssin aikana, jolloin 
opiskelijoilla oli jo jonkun verran kokemusta kliinisestä työskentelystä eläinten 
parissa. Tämä kokemus jäi puuttumaan, kun kurssi siirtyi kolmannelle vuosikurs-
sille. Syksystä 2013 on asiaan tulossa kuitenkin parannusta, kun tuotantoeläinten 
kliiniseen hoitoon valmistelevan kurssin 20 oppituntia siirtyvät opetettavaksi 
samanaikaisesti epidemiologian kurssien kanssa. Tämä muutos avaa monia yh-
teistyömahdollisuuksia, jotka edistävät opiskelijoiden oppimista, koska elävä 
elämä ja konkreettinen eläinlääkärin työ tulevat lähemmäksi opiskelijaa. Mones-
sa maassa (mm. Ruotsi, Norja, Tanska, Kalifornia) analyyttinen epidemiologia 
opetetaankin osana ns. populaatioeläinlääketiedettä tuotantoeläinten kliinisen 
opetuksen yhteydessä vasta myöhäisemmässä opintojen vaiheessa. Baltian mais-
sa analyyttinen epidemiologia taas on mikrobiologian yhteydessä kuten Suomes-
sa; joissakin maissa (Saksa ja Venäjä) sitä ei välttämättä opeteta ollenkaan (Arvo 
Viltrop, Ivars Lusis ja Alvydas Malakauskas, henkilökohtainen tiedonanto 2008). 
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Taulukko 1. Epidemiologian opetuksen kehitysvaiheita Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa1) Eläinlääketieteellisten biotieteiden 

osastolla2) (Opinto-oppaat 1995-2013) 
 

Vaihe Tilastotiede3) Analyyttinen epidemiologia Infektioepidemiologia4) 
1: 1995 
asti 

3. vkl5) ja 4. 
vsl5) (2 ov) 

4. vsl: Epizootologia, johon analyyttinen epidemiologia 
sisältyi yleisenä epidemiologiana (4,5 ov) 

2: 1996-
1998 

3. vkl ja 4. vsl 
(2 ov) 

4. vsl: Eläinlääketieteellinen epidemiologia, johon analyyt-
tinen epidemiologia sisältyi yleisenä epidemiologiana 
(4,5 ov) 

3: 1999-
2003 

3. vkl (2 ov) 4. vsl: Yleinen epidemiolo-
gia6)  
(1,7 ov  2 ov ) 

4. vsl: Infektio-
epidemiologia  
(2,8 ov  2,5 ov) 

4: 
2004-
2005 

3. vkl (2 ov  
2,5 op) 

4. vsl: Kvantitatiivinen epi-
demiologia (2 ov  3 op  
2,5 op)7) 

4. vsl: Infektio-
epidemiologia  
(2,5 ov  4 op  5 op)7) 

5: 
2006-
2011 

3. vsl: Aineistoperusteinen eläinlääketieteelli-
nen argumentaatio (APEA; 5 op  4 op8)) 

3. vsl: Infektio-
epidemiologia (5 op) 

6: 2012 
lähtien 

3. vsl: Näyttöön perustuva eläinlääketiede  
(NPE; 4 op) 

3. vsl: Infektio-
epidemiologia (5 op) 

 
1) Vuoteen 1995 asti Eläinlääketieteellinen korkeakoulu.  
2) Vuoteen 2010 asti Peruseläinlääketieteen laitos. 
3) Tilastotiedettä on kutsuttu vuosien mittaan eri nimillä (biostatistiikka, tilastotie-
teen ja tieteellisen tutkimuksen perusteet, tilastotieteen perusteet); siitä siirrettiin 
syksyllä 2006 0,5 op aiheeseen opiskelijan kasvu tiedeyhteisön jäseneksi ja 2,5 op 
kvantitatiiviseen epidemiologiaan, jolloin siitä tuli APEA. 
4) Infektioepidemiologia = eläinlääketieteellinen infektioepidemiologia;  
5) vkl = vuosikurssin kevätlukukausi, vsl = vuosikurssin syyslukukausi. 
6) Yleinen epidemiologia opetettiin vuosina 2001-2002 Kliinisellä laitoksella. 
7) Opintopisteitä tarkistettiin infektioepidemiologian ja kvantitatiivisen epidemio-
logian kurssien välillä. 
8) Yksi op siirrettiin v. 2009 virologialle. 
 
 
Vuonna 2002 tiedekuntaan perustettiin ensimmäinen epidemiologialle ni-

metty virka, yliopistonlehtoraatti, jota olen siitä lähtien hoitanut. Vuonna 2006 
yhdistin analyyttisen epidemiologian tilastotieteeseen, jota kurssia nykyisin kut-
sutaan näyttöön perustuvaksi eläinlääketieteeksi (NPE). Nimen juuret ovat ter-
missä evidence based veterinary medicine, jolla nimellä analyyttistä 
epidemiologiaa opetetaan Royal Veterinary Collegessa Lontoossa (Dirk Pfeiffer, 
henkilökohtainen tiedonanto 2005). 

Tässä didaktiikan lopputyöesseessä käsitellään Helsingin yliopiston eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan infektioepidemiologian ja näyttöön perustuvan eläin-
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lääketieteen (NPE) kursseilla tapahtuvaa epidemiologian opetusta, arviointia ja 
linjakkuutta. Työssä on hyödynnetty syksyn 2007 epidemiologian kurssien opis-
kelijoiden oppimispäiväkirjakommentteja. Alun perin essee on kirjoitettu vuonna 
2008; ajan tasalle työ on saatettu vuonna 2013.   

 
2. Epidemiologian kurssien tavoitteet ja erityispiirteet   

 
Epidemiologian kurssien luokittelu Neumannin, Parryn ja Becherin (2002) 

mukaan kovaan puhtaaseen, pehmeään puhtaaseen, kovaan sovellettuun tai 
pehmeään sovellettuun alaan on haastavaa. NPEssä on selvä kova puhdas alue: 
lasketaan tautien esiintymistä, taudin ja sen riskitekijöiden assosiaatioita sekä 
esiintymis- ja assosiaatioluvuille hajontoja sekä luottamusvälejä. NPEn sisällä 
olevat aineet analyyttinen epidemiologia ja tilastotiede ovat hyvin matemaattisia, 
eivätkä tunnu suurimmasta osasta tulevia eläinlääkäreitä tärkeiltä tai edes kiin-
nostavilta. Infektioepidemiologian puolella tätä kovaa puhdasta tietoa sitten so-
velletaan mm. selvitettäessä taudinpurkauksia. Tämän perusteella 
infektioepidemiologian voisi luokitella kovaksi sovelletuksi tieteeksi.  

Toisaalta epidemiologia pyrkii ohjaamaan opiskelijat kokonaisvaltaiseen, ho-
listiseen ajatteluun: pyritään löytämään sairauksien suhteen ”näköala vuorenhui-
pulta” ja tutkitaan isännän (eli tautia sairastavan yksilön), taudin aiheuttajan 
(esim. mikrobin) ja ympäristön vuorovaikutuksia ja vuorovaikutuksen seurauksia, 
mikä oikeuttaisi luokittelemaan sen pehmeäksi puhtaaksi oppiaineeksi. Tätä on 
mielestäni enemmän infektioepidemiologiassa, koska se perustuu paljon edeltä-
neisiin mikrobiologian ja patologian opintoihin. Mutta on pehmeää puhdasta 
myös NPEssä. Neumann ym. (2002) referoivat Lattucan ja Starkin artikkelia 
(1994), jossa pehmeään puhtaaseen liittyy oleellisesti kriittisen ajattelun opetta-
minen. Juuri siihen pyritään NPEssä: opettamaan kriittisyyttä mm. tulkittaessa 
tutkimustuloksia ja arvioitaessa riskitekijöiden vaikutuksia. NPEssä on myös ko-
vaa sovellettua ainesta, koska pitemmällä tähtäyksellä tarkoituksena on opettaa 
soveltamaan erilaisia tilastollisia ja analyyttisiä tekniikoita: käyttämään paikan-
nusjärjestelmiä ja simulaatiomalleja tautien vastustustyössä.  

Kun sitten ajatellaan näiden molempien kurssien tavoitteita, löytyy kursseista 
selkeästi myös pehmeää sovellettua ainesta, koska kaikella opetuksella tähdätään 
eläinlääkärin ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja erilaisten toimintatapojen 
omaksumiseen. Neumann ym. (2002) viittaavat Becherin artikkeliin (1990), jossa 
annetaan esimerkkejä sellaisista oppiaineista, joita ei voisi jakaa selvästi näihin 
neljään alueeseen. Vaikuttaa siltä, että epidemiologian blokissa on juuri sellaisia 
kursseja, mikä puolestaan ”sallii” monenlaisten didaktisten menetelmien käyttä-
misen opiskelijan oppimisen edistämiseksi.  

Infektioepidemiologian kurssin osaamistavoitteet (kurssi 90031, 5 op, Opinto-
opas 2012-2013), ovat seuraavat:  
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Opiskelija 1) tuntee infektiotautien vastustuksen periaatteet, 2) tun-
tee tärkeimmät vastustettavat eläintaudit ja niiden vastustamisen, 3) 
omaa toimintavalmiuksia kohdatessaan vastustettavan eläintaudin ja 
työskennellessään tautivalmiusasioissa vuorovaikutuksessa erilaisissa 
asiantuntijaryhmissä, 4) osaa soveltaa tiedonhakutaitojaan tautien 
vastustuksessa ja 5) osaa arvioida omaa oppimistaan kurssilla ja am-
matillista toimintaansa ryhmän jäsenenä ja asiakaspalvelussa.  

 

Oleellista on, että opiskelija muodostaa kokonaiskuvan tautien vastustami-
sesta ja että tulevien eläinlääkärien asenteen tai tietämättömyyden takia mm. 
sellaiset taudit, joilla on suuri merkitys Suomen taloudelle, eivät pääsisi leviä-
mään. Koska tietoa on paljon, on tärkeää, että opiskelija oppii etsimään sitä itse 
ja oppii käyttämään lakitekstejä apunaan. 

NPE-kurssin osaamistavoitteet ovat seuraavat (kurssi 90023, 4 op, Opinto-opas 
2012-2013):  

Opiskelija 1) ymmärtää näyttöön perustuvan eläinlääketieteen pe-
riaatteet, 2) osaa käyttää epidemiologian perusterminologiaa, 3) tuntee 
taudinpurkausselvitysten periaatteet, 4) tunnistaa diagnostisten testien 
tulosten tulkintavaikeudet, 5) omaa yleiskäsityksen syy-
seuraussuhteiden arvioimisesta, erilaisista epidemiologisista tutkimus-
asetelmista ja mitoista sekä niiden käyttämisestä eläintautitutkimuksis-
sa ja virhelähteiden vaikutuksista tutkimustuloksiin, 6) osaa lukea 
kriittisesti raportteja epidemiologisista eläinlääketieteellisistä tutki-
muksista, 7) osaa tehdä yksinkertaisen epidemiologisen tutkimussuun-
nitelman ja 8) omaa yleiskäsityksen tilastojen merkityksestä ja 
käyttämisestä mm. eläinten terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. 

 
3. Epidemiologian kurssien muutosprosessi  

 
Ennen syksyä 2003 infektioepidemiologian kurssilla luennoitiin tauteja, nii-

den vastustamista ja lakia. Analyyttinen epidemiologia ja tilastotiede opetettiin 
luennoilla ja harjoitustöillä eli laskutehtävillä. Analyyttisessä epidemiologiassa oli 
joskus mukana artikkelien arviointia. Alkuperäinen motiivini muuttaa kursseja 
oli tehdä niistä sellaisia, jotka antaisivat paremman mahdollisuuden oppia kuin 
mitä itse olin aikanaan saanut. Siinä vaiheessa didaktiikka ja pedagogiikka olivat 
minulle vieraita käsitteitä, mutta pyrin hyödyntämään omia positiivisia oppimis-
kokemuksiani, joita olin saanut jatko-opintojen yhteydessä ulkomailla mm. oma-
ehtoisen ryhmäytymisen avulla. Muutos eteni yrityksen, erehdyksen ja 
systemaattisen opiskelijapalautteiden keräämisen avulla. Vaikka opiskelijapalaut-
teet kuvasivat opiskelijoiden tyytyväisyyttä kysyttyihin asioihin ja aluksi myös 
minuun opettajana, sain aina myös mielipiteitä ja kommentteja siitä, mikä oli 
hyvää ja parannettavaa. Oman kokemukseni perusteella väitän, että opiskelijapa-
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lautteen kerääminen voi johtaa opetuksen laadun paranemiseen vastoin kuin 
Moilanen, Nikkola ja Räihä (2008) Kemberiin, Leungiin ja Kwaniin, 2002, 
Richardsoniin 2005 ja Ramsdeniin 1992 nojautuen esittävät. Hyvin pian huoma-
sin kääntää opiskelijat palautetta antaessaan pohtimaan, miten he itse oppisivat 
parhaiten.  

Syksyllä 2003 uudistin infektioepidemiologiaa 1) karsimalla siitä pois yksit-
täisten tautien luentoja, mikä vähensi sen pirstaleisuutta, 2) ottamalla käyttöön 
oppimispäiväkirjan kirjoittamisen, jonka myöhemmin muutin kotitentiksi, ja 3) 
antamalla opiskelijoille ryhmätöinä tehtävän suuren projektin. Syksystä 2006 
olen keskittynyt analyyttisen epidemiologian ja tilastotieteen kurssien uudistami-
seen. Ajatukseni on ollut tuoda tilastotiede suoraan aineopintojen yhteyteen, jol-
loin se ei nähdäkseni valuisi kuin vesi hanhen selästä kuten itselleni kävi 
opiskeluaikana. Eläinlääkäriksi opiskelevien ei oikeastaan tarvitsisi edes tietää 
opiskelevansa tilastotiedettä, ettei kurssin nimi saa heidän ennakkoluulojaan 
heräämään.  

Epidemiologian kurssit ovat keskittyneet syyslukukauden kahdelle ensim-
mäiselle kuukaudelle siten, että aamupäivisin on luentoja ja opettajavetoisia har-
joituksia, kun taas iltapäivisin on varattu aikaa opiskelijoiden ryhmätöitä, 
projektitöitä ja kotitentin kirjoittamista varten, mikä on auttanut keskittymään 
paremmin yhteen asiaan, mutta kurssien uudelleenjärjestely tuo syksyllä 2013 
toivottua kytköstä elävään elämään.  

 
4. Epidemiologian kurssien sisältö ja didaktiikka 

 
Molempien kurssien runko-

na ovat luennot (kuva 1). Infek-
tioepidemiologiassa niitä pitä-
vät pääasiassa vierailevat asian-
tuntijat; luentojen pohjalta 
opiskelijat koostavat kokonais-
kuvaa tarttuvien eläintautien 
vastustuksesta maassamme ko-
titentin avulla. Kuten eräs opis-
kelija palautteessaan esit-
tää: ”Henkilökohtaisen oppi-
mispäiväkirjan kirjoittaminen 

toimi apuvälineenä yhdistellessä 
palapeliä hahmotettavaksi koko-
naisuudeksi” (opiskelija 21).  

Kuva 1. Rinnakkain opetettavien 
epidemiologian kurssien sisällöt 
eläinlääketieteellisessä tiede-
kunnassa; NPE = näyttöön perus-
tuva eläinlääketiede. 
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Tämän työmuodon avulla jotkut opiskelijat ovat havahtuneet tarkkailemaan 
omaa oppimistaan: ”Jossain vaiheessa kurssia heräsin siihen, että oma oppimise-
ni on jo pitkään ollut aivotonta ulkoa opettelemista”, totesi opiskelija (nro 28).  

Intuitiivisesti olen kursseillani pyrkinyt edistämään ns. yhteistoiminnallista 
oppimista (Sahlberg ja Sharan, 2001) käyttämällä erilaisia ryhmätöitä (taulukot 2 
ja 3). Opin itse käyttämään sitä opiskellessani Surreyn yliopistossa Master of 
Science -tutkintoa eläinlääketieteellisessä mikrobiologiassa; yhteistoiminnalli-
suus sai meidät 12 ulkomaista eläinlääkäriä oppimaan tehokkaasti ja selviämään 
yhdestä ainoasta suuresta koko vuoden opinnot käsittävästä kuulustelusta, jota ei 
olisi saanut edes uusia. Taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu näiden kahden eri kurssin 
yhteistoiminnallisen oppimisen toteutus.  

Taulukko 2: Eläinlääketieteellisen infektioepidemiologian kurssilla käy-
tetty ryhmäytyminen ja arviointi Helsingin yliopiston  
eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2013. 

Harjoitus tai 

tehtävä 

Kesto Ryhmän koko Toteutus ja arviointi/arvostelu 

Valmius-
harjoitukset  

(8 ryhmää, 

kaikilla eri 
aiheet) 

1,5 kk 8-9 opiskelijaa ja 1 
mentori (erikoistuva 

eläinlääkäri). 

Opiskelijat jaettu 
ryhmiin satunnais-

esti. 

- toteutus kuvattu tekstissä 
- kurssin alussa ryhmätyön lopputuloksen  

arviointikriteerit ja ryhmätyöskentelyn  
vertaisarviointikriteerit; joskus SWOT-

analyysi1) puolivälissä ja lopuksi 
- ryhmätyön arvostelu palautetilaisuudessa 

(vetäjä, mentorit ja asiantuntijoita): 4-5 
arvioijaa;  yhteinen arvosana ryhmälle 

-ryhmätyöskentelynvertaisarviointi ryhmän 
hyväksymien kriteerien perusteella 

Lakiharjoi-
tukset 

(5 kpl) 

1 h 2-3 opiskelijaa - ensin itsenäisesti lakikirjasta etsien, sitten 
yhdessä 

- hakevat oikeat vastaukset ohjaajalta; lo-
puksi  keskustelua 

- läsnäolo kirjataan (pakollinen) 

Luento-
harjoitukset 

(noin 5 kpl) 

5  –  25  
min 

2-5 opiskelijaa 
kesken luennon 

- ensin itsenäisesti, sitten pareittain, lo-
puksi keskustelu 

- ei arvioida 

Kotitentti  1,5 kk Yksittäin - oma arvio, vertaisarvio (satunnaistettu + 

koodattu) 
- opettaja-arvio (koodattu) 

- palautus  kuukauden kuluttua kurssin 
päätöstilaisuudessa  

1) SWOT-analyysi: strengths, weaknesses, opportunities, threaths 
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Taulukko 3: Näyttöön perustuvan eläinlääketieteen kurssilla käytetty 
ryhmäytyminen ja arviointi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellises-

sä tiedekunnassa vuonna 2013. 

Harjoitus tai 

tehtävä 

Kesto Ryhmän koko Toteutus ja arviointi/arvostelu 

Tietokone-

harjoitukset (5 
kpl) 

Varattu  

5 x 4 h, 
jotkut 

selviävät  
2 h:ssa  

1-3 henkeä sa-

man koneen 
ääressä 

- työskentelevät ohjeen mukaan 

omaan tahtiin 
- opettaja saatavilla 

- hakevat vastaukset ja tarkistavat 
tehtävänsä 

- epäselviä kohtia käsitellään seuraa-
valla luennolla 

- suoritus kirjataan (pakollinen) 

Tutkimus-
suunnitelmapro-

jekti 

 

1,5 kk Pareittain - tekevät suunnitelmaa luennoitujen 
aiheiden perusteella 

- kurssin loppupuolella saman aiheen 
valinneet parit ryhmiin keskustele-

maan suunnitelmistaan ja arvioimaan 
toistensa suunnitelmia ja tekemään 

koosteen muille 

Artikkelien arvi-

ointi: kaikki   

4 tuntia + 

valmiste-
lu-aika 

 

Samat ryhmät 

kuin valmiushar-
joituksissa 

- artikkelit heti kurssin alussa, jolloin 

arvioivat annetun ohjeen mukaan 
artikkelin ensimmäisen kerran 

- tapaavat ryhmänä uudestaan kurs-
sin loppupuolella ja arvioivat uudes-

taan ja valmistavat siitä esityksen 
purkutilaisuuteen (kahdella ryhmällä 

sama aihe) 
- arvotaan, kumpi esittää ja kumpi 

kyselee  
- arviointipaperi luovutetaan 

Taudinpurkaus-

harjoitukset 

(3 kpl) 

3  x  1  

h  

 

Jakautuvat itse 

ryhmiin luennol-
la, noin 5-8 / 

ryhmä 

- tekevät tehtävää tietokoneen ääres-

sä 
- saavat opettajalta kortteihin kirjoi-

tettuja vastauksia perusteltuihin ky-
symyksiinsä 

- puretaan harjoitus lopuksi yhdessä  

Luentoharjoi-
tukset (useat 
klikkereillä) 

5-20 
min 

2-3 opiskelijaa - ensin itsenäisesti, sitten pareittain 
- keskustellaan yhdessä 
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Infektioepidemiologian kurssin alussa opiskelijat jaetaan kahdeksaan ryh-
mään valmiusharjoitusprojektia varten (taulukko 2). Tämä tehdään satunnaises-
ti, koska eläinlääkärinä toimiessaan kukaan ei voi valita yhteistyökumppaneitaan 
joutuessaan vastustamaan tarttuvia tauteja. Jokaisella ryhmällä on oma aiheensa 
ja mentorina tarttuviin eläintauteihin erikoistuva eläinlääkäri. Mentorin tehtävä-
nä on tukea ja auttaa kokemuksellaan ryhmää tiedon lähteille, jos se tuntuu tar-
peelliselta. Opiskelijat kehittävät itse aiheeseen liittyvän tuotantoeläintilalla 
tapahtuvan taudinpurkauksen, jota selvittävät siihen asti, kunnes tila on taas 
taudista vapaa. Opiskelijoita on ohjeistettu ryhmätyöskentelyyn, ryhmän roolien 
käyttämiseen, tiedonetsintään ja ryhmätyöskentelyn arvioimiseen sekä viikoittai-
siin tapaamisiin, joissa he opettavat toisiaan. Koko prosessiin on varattu aikaa 1,5 
kk ja valmiit työt esitetään purkuseminaareissa koko kurssille, mentoreille ja kut-
sutuille asiantuntijoille. Opiskelijat kuvasivat kokemuksiaan seuraavasti: ”Valmi-
usharjoituksissa oppiminen tapahtuu tekemisen kautta todella tehokkaasti” 
(opiskelija 8) ja ”Kokemus tästä ryhmätyöskentelystä oli ehdottomasti paras ko-
kemus ryhmätyöstä ikinä” (opiskelija 39).  Satunnaistamisen idea tuli alun perin 
opiskelijoilta, koska he halusivat oppimispäiväkirjansa sokkoutetuiksi, etteivät 
vertaisarvioijat voi tunnistaa kirjoittajaa. Suurin vastustus satunnaisesti muodos-
tettuja ryhmiä kohtaan on johtunut siitä, että ryhmien on ollut patologian töiden 
takia vaikea löytää yhteisiä kokoontumisaikoja. Tämän olen ratkaissut raivaamal-
la lukujärjestykseen yhteistä aikaa, koska pidän satunnaistamista erittäin tärkeä-
nä; se jopa vaikuttaa kurssin ilmapiiriin. Opiskelijat kuvailivat ryhmäänsä 
seuraavasti: ”Meillä oli todella mukava ryhmä ja oli ilo toimia sen ryhmän jäse-
nenä” (opiskelija 6). ”Olen sitä mieltä, että on antoisaa työskennellä ihmisten 
kanssa, joiden kanssa ei normaalisti työskentele” (opiskelija 19).  

Valmiusharjoitusprojekteissa korostuu opiskelijoiden positiivinen keskinäi-
nen riippuvuus ja yksilöllinen vastuu; opiskelijan sanoin: ”Oikeasti sitä tulee teh-
tyäkin jotakin kun on ryhmässä jotain sovittu, eikä halua pettää ryhmäänsä” 
(opiskelija 13). Lisäksi tämän projektityön on koettu lisäävän sosiaalisia taitoja 
(kuten johtajuus, päätöksen teko, luottamuksen rakentaminen, viestintä ja risti-
riitatilanteiden hallinta) ja lopputuloksena on ryhmän suorittama prosessointi. 
Osa tämän projektityön tuloksista on sellaisia, joita ei edes ole kurssin tavoitteis-
sa, mutta jotka ovat arvokkaita kuten Houghtonin (2004) kokoamassa käsitekar-
tassa Biggsin linjakkaan oppimisen teoriasta (1999) näytetään (”unintended but 
valued”): esiintymiskokemus, parantuneet suhteet kurssilaisiin ja uusien opiske-
lumenetelmien oppiminen. Jopa opettajalle näiden ryhmätöiden palautetilaisuu-
det ovat vuoden opetuksellinen kohokohta: osa ryhmistä esittää aiheensa 
näytelmänä, osa on tehnyt elokuvan, osa kuunnelman ja joskus mukana on elävää 
musiikkia. Luovuus pääsee kukkimaan ja oppiminen on hauskaa. Luottamukseni 
siihen, mihin opiskelijat pystyvät, on vuosi vuodelta vain kasvanut. 

Yksi tai kaksi tarttuviin eläintauteihin erikoistuvaa eläinlääkäriä perehdyttää 
opiskelijat eläintautilakiin. Vaikka erikoistujat vaihtuvat melkein vuosittain, ope-
tus pysyy samankaltaisena, koska tehtävää varten on annettu selkeät ohjeet ja 
erikoistujat ovat motivoituneita kerätessään itselleen opintopisteitä. Varsinainen 
lakikirjan käyttäminen opetetaan käytännössä lakiharjoitusten avulla: opiskelijat 
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ratkaisevat annettuja tehtäviä netistä löytyvien säädösten avulla ensin yksin tai 
parin kanssa, sitten pienessä ryhmässä. Valmis ryhmä hakee oikeat vastaukset, 
vertaa niitä omiinsa ja keskustelee. Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, keskustel-
laan vielä yhdessä. Kaikkien harjoitusten jälkeen on asiantuntijaluento, jossa voi 
kysyä epäselväksi jääneitä asioita. ”Kysymysten asettelun kautta etenevä lähes-
tymistapa on toimiva pureuduttaessa vaikeaselkoiseen lakitekstiin”, totesi eräs 
opiskelija (nro 21). 

Luennoilla käytän paljon ns. luentoharjoituksia. Niiden tarkoitus oli aluksi 
aktivoida opiskelijoita, että he pysyvät opetustilanteessa ”paremmin hereillä”. 
Jälkeenpäin olen huomannut, että ne auttavat opiskelijoita oppimaan syvemmin 
(Biggs ja Tang [a] 2007), koska he työskentelevät opetettavan asian parissa. 
Opiskelijoiden aktivoiminen kyselemällä on haastavaa, koska keskusteluun osal-
listuvat yleensä vain nopeimmat, ulospäin suuntautuneet, verbaaliset tai innos-
tuneimmat. Sahlbergin ja Sharanin (2001) käsikirjan mukaan keskustelua 
tehostetaan antamalla opiskelijoiden keskustella aiheesta enemmän keskenään, 
ei opettajan kanssa. Tehokkain tasapuolisen keskustelun edistäjä ovat olleet 
vuonna 2011 käyttöön ottamani klikkerit, joita olen jakanut yhden kahta opiskeli-
jaa kohti. Näiden klikkerien avulla opiskelijat äänestävät lyhyen keskinäisen kes-
kustelun jälkeen heille näytetyistä vaihtoehdoista. Pohtimalla äänestyksen 
lopputulosta on mahdollisuus testata pohjatietoa, opettaa uutta tai kerrata jo ope-
tettua. 

NPE-kurssilla luentojen ymmärtämistä edistävät ns. tutkimussuunnitelma-
projektit, tietokoneharjoitukset ja artikkelien arviointi (taulukko 3). Kurssin 
alussa opiskelijat valitsevat yhden annetuista neljästä aiheesta ja ryhtyvät suun-
nittelemaan epidemiologista havaintotutkimusta. Kurssin edetessä suunnitelma 
tarkentuu. Tämä auttaa opiskelijaa ymmärtämään kurssin keskeisiä asioita käy-
tännössä: ”Det var ju bra för inlärningen att hela tiden ha forskningsprojektet 
som en liten livlina genom kursen” (opiskelija 46). Kurssilta saadussa pa-
lautteessa (kuva 3) tämän opetusmuodon koettiin tukeneen oppimista.  

 
 

Kuva 3. Vasemmalla opiskelijavastaukset vuonna 2007 kurssipalautteen väit-
teeseen ”Tutkimussuunnitelman tekeminen edisti oppimistani” ja oikealla 
väitteeseen ”Ymmärrän, mihin tilastotiedettä käytetään eläinlääketieteessä”; 
1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. 
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Tietokoneharjoituksissa keskitytään ydinasioihin. Opiskelijat työskentelevät 

yhdestä kolmeen hengen ryhmissä omaan tahtiinsa, hakevat valmistuttuaan vas-
taukset perusteluineen ja tarkastavat tehtävänsä. Haasteelliset kohdat käydään 
yhdessä läpi. Tietokoneharjoitukset eivät kuitenkaan tue oppimista parhaalla 
mahdollisella tavalla, koska osa opiskelijoista ei pääse mukaan pohtimiseen, vaan 
noudattaa vain orjallisesti kirjoitettuja ohjeita. 

Olen kokeillut epidemiologisten artikkelien arvioimista monella eri tavalla. 
Ensin valitsin itse tietyt kolme artikkelia vuodesta toiseen (hyvä, keskinkertainen 
ja huono), jaoin opiskelijat ryhmiin ja ryhmät arvioivat artikkelit. Jossakin vai-
heessa artikkelien arvioiminen oli jätettävä pois, koska opiskelijoilla oli muita 
samanaikaisia kursseja ja he kuormittuivat liikaa. Otin arvioimisen myöhemmin 
uudestaan mukaan hyödyntäen Ruotsissa menestyksekkäästi käytettyä mallia 
(Agneta Egenvall, henkilökohtainen tiedonanto 2006), jossa opiskelijat saivat itse 
valita artikkelit, arvioivat niitä pienissä ryhmissä ja palauttivat ohjaajalle. Minä 
kuitenkin annoin opiskelijoiden esittää arvionsa toisilleen. Opiskelijat totesivat, 
että vain omasta artikkelistaan sai jonkun käsityksen, joten tilaisuus koettiin tur-
haksi. Viime aikoina olen antanut valita vain neljä artikkelia ja jokaisen artikkelin 
on saanut kaksi ryhmää, joista toinen esittää ja toinen opponoi. Palaute on edel-
leen ollut ristiriitaista, ja vain osa opiskelijoista on kokenut arvioinnin hyödylli-
seksi: ”Artikkelien arviointiharjoitus paljasti, että ehkä olisi syytä suhtautua 
kriittisesti lukemaansa” (opiskelija 2). Itse valitut artikkelit olisivat motivaation 
takia parempia, mutta Ruotsissakaan ei toimita enää niin (Ulf Emanuelson, hen-
kilökohtainen tiedonanto 2013).  

Clarken palapelimenetelmää (ks. Repo-Kaarento 2007) voisi käyttää artikke-
lien arvioimisessa. Pari opettajan valitsemaa ja etukäteen luettua artikkelia jae-
taan sopiviin aiheisiin ja opiskelijat 2-4 hengen ryhmiin. Jokaisesta ryhmästä yksi 
tutkisi artikkelista ensin yksin omaa aiheittaan (esim. käytetyt tilastolliset mene-
telmät, tutkimusasetelma, tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen, otoskoko, 
harhat). Sen jälkeen hän kävisi aiheensa läpi niiden henkilöiden kanssa toisista 
ryhmistä, jotka olivat tutkineet samaa asiaa. Sitten alkuperäiset ryhmät kokoon-
tuisivat yhteen ja jokainen kertoisi toisilleen tutkimansa asian. Lopuksi olisi ko-
koaminen ja yhteinen keskustelu. 

Casal, Martin ja Mateu-de-Antonio (1996) ovat kokeilleet Espanjassa, kuinka 
simuloivan tietokoneohjelman avulla opetetaan analyyttisen epidemiologian pe-
rustiedot ja taidot käyttäen esimerkkinä keksittyä tautia ja sen simuloituja vaiku-
tuksia. Heidän mielestään tämän opetustavan etu on, että opiskelijat eivät enää 
ole passiivisia (”elements in the class”) vaan aktiivisia osallistujia. Cornellin yli-
opistossa (Allore, Haferkamp-Wise, Gröhn ja Warnick, 2001) on kehitetty vastaa-
vanlainen simulointiohjelma, jonka avulla opiskelija voi itsekseen tai yhdessä 
muiden kanssa ohjaajien avustuksella opiskella autenttisesti lehmien terveyden-
huoltotyöhön sisältyviä asioita, jotka liittyvät hyvin läheisesti myös NPEen. He 
yksinkertaistivat tieteellisiin tarkoituksiin tehtyä simulaattoria opetustarkoituk-
siin. Sitä testattiin Cornellin oman opetuksen kehittämiskeskuksen lisäksi yhdek-
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sässä muussa yliopistossa. Cornellissa ohjelma ei kuitenkaan ole enää käytössä, 
vaan siellä käytetään kaupallista DairyComp 305 ohjelmaa (Yrjö Gröhn, henkilö-
kohtainen tiedonanto 2013). Olen pienimuotoisesti soveltanut samaa ideaa kol-
messa taudinpurkausharjoituksessa, joissa opiskelijat saavat kysymyksiinsä 
vihjeitä korttien avulla ja etsimällä itse internetistä, mutta tässä on ehdottomasti 
kehittämisen kohde omassa opetuksessani. 

Joistakin opiskelijoista kurssien alkuvaihe moninaisine ryhmätöineen tuntuu 
sekavalta, pelottavalta ja jopa epäilyttävältä, mutta nämä tunteet muuttuvat 
useimmiten positiivisiksi. Uusikylä ja Atjonen (2005) korostavat, että jokaisen 
olisi hyvä kyetä tietoisesti ohjaamaan omaa ajatteluaan, valitsemaan itselleen 
sopivin ajattelu- ja toimintatyyli ja kyetä vaihtamaan tyyliä silloin, kun ongelmat 
sitä vaativat. Kurssien monenlaiset ryhmäytymisen tavat edistävät mielestäni 
tähän tavoitteeseen pääsyä. 

Tilastollisten menetelmien opettamisen ideoimisessa ja toteutuksessa oli 
alussa mukana maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan tilastotieteen opetuksesta 
vastannut dosentti Hannu Rita. Hän lähestyi tilastotiedettä sisältöystävällisem-
min eli tilastollisten menetelmien käytön oppimisen kannalta, eikä kehittelemällä 
opetettavaa ainesta kovan puhtaan oppiaineen metodein (Neumann ym. 2002). 
Vaikka en vieläkään ole päässyt tavoitteeseeni, huomaan palautteista, että opiske-
lijoiden ymmärrys siitä, mihin tilastollisia menetelmiä eläinlääketieteessä käyte-
tään, on lisääntynyt (kuva 3). Tiedekunnassamme vieraillut epidemiologian 
professori Ian A. Gardner (henkilökohtainen tiedonanto 2008) suositteli, että 
minun eläinlääkärinä pitäisi opettaa nuo tilastotieteenkin osuudet itse, jolloin 
aihe tulisi entistä lähemmäksi opiskelijaa. Hän ehdotti, että tilastollisten mene-
telmien käyttö ja siihen liittyvät käsitteet opetettaisiin kokonaan jotakin epide-
miologista artikkelia tulkitsemalla. Uusin ajatukseni olisi käyttää koko kurssin 
ajan kahta eri aineistoa, toinen tuotantoeläimistä ja toinen seuraeläimistä, joiden 
avulla käsiteltäisiin kurssin aiheet käytännönläheisesti ja joita aineistoja voisi 
sitten analysoida tietokoneharjoituksissa.  

 
5. Epidemiologian kurssien arviointi  

 
Infektioepidemiologian kurssin opiskelijoiden suoritukset arvioitiin aikai-

semmin joko monivalintakysymyksillä, jotka mittasivat pikkutietoja, tai suurilla 
esseekysymyksillä. Niitä lukiessa joutui pohtimaan niiden mielekkyyttä, koska 
vaikutti siltä, että tieto oli siirretty joko luennolta tai kirjasta tenttipaperiin sen 
enempää tietoa prosessoimatta. Tämän takia siirryin käyttämään arvioinnissa 
aktivoiviin kysymyksiin perustuvien oppimispäiväkirjojen kautta henkilökohtais-
ta kotitenttiä (taulukko 2), jonka kysymykset annetaan heti kurssin alussa. Kysy-
myksiä on kolme ja niillä opiskelija ohjataan kokoamaan tietoa ja muodostamaan 
kokonaisuutta; yhdessä vastauksessa opiskelija kuvaa, mitä ja miten hän on kurs-
silla oppinut ja miten käsitykset muuttuivat. Lisäksi arvioidaan ryhmissä tehdyt 
valmiusharjoitusprojektityöt. Molempiin on laadittu oma arviointimatriisinsa, 
jotka opiskelijat saavat kurssin alussa. Projektityön arvioivat kurssin vetäjän li-
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säksi ohjaajina toimineet mentorit ja tilaisuuteen osallistuneet asiantuntijat. Sen 
lisäksi ryhmäläiset arvioivat toistensa ryhmätyöskentelyä. Jokaisen koodatun 
kotitentin arvioi opettajan lisäksi kaksi satunnaisesti arvottua vertaisarvioijaa. 
NPE-kurssin kuluessa opiskelijat tekevät pareittain tutkimussuunnitelmaa valit-
semastaan aiheesta annetuista neljästä aiheesta (taulukko 3). Kurssin lopussa he 
purkavat työnsä toisten saman aiheen valinneiden parien kanssa muokaten niistä 
yhtä suunnitelmaa. Tässä vaiheessa on ideaalitilanteessa mukana aiheen antanut 
tutkija.  

Biggs ja Tang ([c] 2007) ovat kokeneet, etteivät opiskelijat paljonkaan huo-
mioi kommentteja, jotka on annettu kurssin loppuarvioinnin yhteydessä. Tämän 
takia olen opettamassa opiskelijoita käyttämään havainnoijan roolia ryhmätyös-
kentelyssä (Öystilä 2002). Joillekin opiskelijoille on varsinkin alussa vastenmie-
listä kirjoittaa oppimispäiväkirjoja tai kotitenttiä, mutta monet ovat kurssin 
aikana muuttaneet mieltään. ”Kirjoittaminen jättää turhan pänttäämisen pois, 
jolloin voi keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin”, totesi yksi opiskelija (nro 40).  

Kurssin arviointi on sekä formatiivista (havainnointi ja pakolliset harjoitus-
työt) että summatiivista (oppimistulosten arviointi) (Nevgi ja Lindblom-Ylänne, 
2003). Arviointi on linjassa oppimistavoitteiden ja opetuksen kanssa (Biggs ja 
Tang, [d] 2007), koska arviointikriteerit kerrotaan etukäteen, ne perustuvat ase-
tettuihin osaamistavoitteisin ja arviointi tapahtuu autenttista tilannetta vastaa-
van tehtävän arvioimisella. Tutkimussuunnitelmaprojektin ”bonustarkoitus” olisi, 
että jotkut opiskelijat voisivat saada tekemästään suunnitelmasta aiheen omaan 
lisensiaattitutkielmaansa, jopa väitöstutkimukseen. Vuodesta 2008 alkaen olen-
kin pyytänyt tiedekunnan opettajilta aiheita, joihin he haluaisivat teettää opiskeli-
joilla suunnitelmia ja saada innostuneita tekijöitä. 

 

6. Yhteenveto 
 
Kokemukseni epidemiologian opetuksesta yhteistoiminnallisin menetelmin 

ovat hyviä. Eräs opiskelija totesi, että ”turhan monella kurssilla yliopisto-
opetuksessa ei oteta hyötyä irti siitä, että oppilaat ovat fyysisesti paikalla ja hei-
dän kanssaan voi olla vuorovaikutuksessa. Epidemiologian kurssi oli tästä kaa-
vasta virkistävä poikkeus” (opiskelija 21). Eläinlääketieteellisen 
kandidaattiyhdistyksen kotisivuilta löysin vuonna 2008 seuraavan kuvauksen 
kursseistani: Kolmas vuosikurssi alkoi epidemiologialla ja patologialla. Epide-
miologiassa opiskelimme erilaisia helposti tarttuvia tauteja ja pohdimme, kuin-
ka niiden leviämistä voisi estää. Kurssi oli hyvin erilainen, mihin olimme 
aiemmin tottuneet. Se sisälsi tavallisten luentojen lisäksi paljon ryhmätöitä ja 
projekteja, joka teki kurssista todella mielenkiintoisen! Olen kokenut, että yh-
teistoiminnallisuus tekee oppimisesta mielekkäämpää ja toivottavasti helpompaa 
opiskelijalle ja oppimisen ohjaamisesta hauskempaa opettajalle. Näillä menetel-
millä uskoisin, että Biggsin ja Tangin ([e] 2007) esimerkkinä käyttämä Robertkin 
pääsee kurssillani lähemmäksi Susanin toteuttamaa syväoppivaa opiskelutapaa. 
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Yksi opiskelija oli havainnut ”ajatustensa ja logiikkansa urautuneen pintaoppi-
mista muistuttavaksi ja että ulkoa opettelu edeltäneiden kahden vuoden aikana 
oli tehnyt tepposensa” (nro 8). Paljon on vielä tekemistä näiden kurssien didak-
tiikan kehittämisessä, vaikka paljon olen jo tehnytkin.    
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Yliopistodidaktiikka suhteessa farmasian  
opetuskäytänteisiin 

Holm Yvonne, Katajavuori Nina, Salminen Outi 
 
 

Johdanto 
 

Farmasian opetus Helsingin yliopistossa (HY) alkoi jo vuonna 1897. Nykyisin 
HY:n farmasian tiedekunta vastaa puolesta Suomen farmasian peruskoulutukses-
ta ja kokonaan ruotsinkielisten proviisorien koulutuksesta. Farmasia on monitie-
teinen koulutusala, joka sisältää luonnontieteellisiä, mutta myös 
yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Farmaseuttisia oppiaineita ovat: farmaseuttinen 
kemia, farmakognosia, farmasian teknologia, biofarmasia, farmakologia ja sosiaa-
lifarmasia sekä erikoistumiskoulutuksina teollisuusfarmasia ja sairaalafarmasia. 
HY:n farmasian tiedekunta on tällä hetkellä järjestäytynyt oppiaineiden mukai-
sesti kuuteen osastoon. Biglanin (1973a) mukaan järjestäytyminen syntyy yleensä 
melko tiedostamatta oppiainejaon perusteella, koska ajatellaan, että jokaisella 
oppiaineella on sille tyypilliset vaatimukset tutkimukselle, opetukselle ja hallin-
nolle. Parhaillaan on kuitenkin menossa organisaatiouudistus, jonka jälkeen tie-
dekunnassa tulee olemaan kolme suurempaa yksikköä vuodesta 2014 alkaen. 
Muutoksessa otetaan huomioon sekä opetuksen että tutkimuksen kannalta tärke-
ät näkökulmat. Yksiköiden toimivuuteen vaikuttaa myös henkilöstön keskinäiset 
sosiaaliset eli epäviralliset suhteet, koska vaikka yliopisto on hyvin hierarkkinen 
instituutio, niin henkilöstö koostuu kuitenkin asiantuntijoista, jotka sinänsä ovat 
suhteellisen tasa-arvoisia (Biglan 1973b). Lisäksi tiedekunnassa on käynnistynyt 
syksyllä 2012 koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on opetuksen kehittä-
minen ja opintojen sujuvoittaminen.  

Organisaatiouudistuksen ja opetuksen kehittämisessä didaktiikka voi toimia 
hyvänä työkaluna. Didaktiikan eli opetusopin osa-alueita ovat opetuksen sisältö 
(opetussuunnitelmaoppi) ja opetuksen menetelmät (opetusmenetelmäoppi) (Uu-
sikylä ja Atjonen 2000). Didaktiikassa tarkastellaan sitä, miten kutakin op-
piainetta tulisi käytännössä opettaa, ja millaisia pedagogisia ratkaisuja 
opetuksessa tulisi käyttää. Tämän katsausartikkelin tavoitteena on tarkastella 
farmasian opetuksen didaktiikkaa käyttäen esimerkkinä farmakologian ja farma-
kognosian opetusta. Käsittelemme farmasiaa tieteenalana ja sen vaikutuksia käy-
tännön opetustyöhön ja pyrimme selventämään alalle soveltuvia 
opetuskäytänteitä.  

 
Farmasia tieteenalana ja sen ominaispiirteet 

 

Biglan (1973a) määritteli opettajahaastatteluihin perustuvan tutkimuksensa 
perusteella tieteenaloja kolmen eri tekijän avulla. Näistä ensimmäinen liittyi tie-
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teenalan paradigmaan, eli siihen, mitä pidetään oikeana, yleisesti hyväksyttynä ja 
auktoriteettina tieteenalalla. Toinen tekijä liittyi siihen, miten tieteenalojen edus-
tavat suhtautuvat alansa liittyvän käytännön ongelmien ratkaisuun ja kolmas 
tekijä puolestaan liittyi siihen, käsitelläänkö alalla eläviä olentoja. Myöhemmin 
Neumann ym. (2002) on analysoinut opettamista ja oppimista käyttäen mallina 
tieteiden jakoa neljään kenttään: kova puhdas, pehmeä puhdas, kova sovellettu ja 
pehmeä sovellettu tieteenala. Malli perustuu Biglanin (1973a) jakoon, mutta 
Neumannin mallista on jätetty eläviä olentoja koskeva ulottuvuus pois. 

Farmasian tutkimus- ja opetusalue käsittää lääkeaineet, lääkevalmisteet, nii-
den kehittämisen, valmistamisen, vaikutukset ja käytön. Farmasian luokittelu 
Biglanin (1973a) ja Neumannin (2002) määritelmien mukaan vaikuttaa ensin 
suhteellisen selvältä: sen voisi ajatella kuuluvan koviin sovellettuihin tieteisiin. 
Farmasian perusta on kemiassa, fysiikassa ja biologiassa ja tämä tietoaines sovel-
letaan lääkkeisiin ja lääkehoitoihin. Kuitenkin tarkempi tarkastelu osoittaa, että 
tieteenalan sisällä on erityyppisiä oppiaineita, joissa korostuvat erilaiset tieteen 
traditiot.  Esimerkiksi farmaseuttinen kemia voidaan luokitella kovaksi puhtaaksi 
tieteeksi, farmasian teknologia ja farmakologia kovaksi sovelletuksi tieteeksi ja 
sosiaalifarmasia puolestaan pehmeäksi sovelletuksi tieteeksi. Farmasian tieteen-
alan sisällä olevien oppiaineiden erilaisuus selittää osaltaan sitä, miksi farmasian 
tiedekunnassa on koettu haastavaksi rakentaa opetussuunnitelmaa. Haasteelli-
suudelle löytyy luonteenomainen selitys siitä, että eri oppiaineiden opettajat kä-
sittävät tiedon luonteen ja rakentumisen oman oppiaineen taustaa vasten.  

Farmasian koulutusohjelmat alkavat yleensä perustieteiden opiskelulla, jol-
loin opintojen alussa opetuksen painotus on kemiassa, biokemiassa, matematii-
kassa ja ihmisen anatomiassa ja fysiologiassa. Vallitseva paradigma on, että ilman 
perustietoja on mahdoton ymmärtää esimerkiksi lääkkeiden vaikutuksia tai tar-
kempia vaikutusmekanismeja. Perusoppiaineiden opiskelu tapahtuu massaluen-
noilla ja usein melko opettajakeskeisesti. Opiskelijat kokevat usein 
perusoppiaineiden opiskelun hankalaksi ja epämotivoivaksi, koska eivät kykene 
ymmärtämään, miten opiskeltava oppiaines liittyy farmasiaan ja lääkehoitoihin. 
Opiskeltu tietoaines jää tällöin sirpalemaiseksi yksittäistiedoksi ja opiskelijat ei-
vät osaa soveltaa näitä tietoja esimerkiksi lääkkeiden vaikutuksien ymmärtämi-
seen.  

Farmasian opintoihin kuuluu pakollinen kuuden kuukauden harjoittelujakso. 
Harjoittelu on tällä hetkellä jaettu kahteen kolmen kuukauden jaksoon, joista 
ensimmäinen suoritetaan toisen opiskeluvuoden keväällä ja jälkimmäinen kol-
mannen vuoden keväällä. Harjoittelujaksot antavat käytännön kosketuksen työ-
elämään, auttavat ymmärtämään teoriaopintojen tärkeyden ja antavat 
mahdollisuuden soveltaa teoreettista tietoa käytännön asiakaspalvelu- ja lääke-
neuvontatyössä apteekissa. Harjoittelun myötä farmasian opiskelijoilla on jo 
opiskeluaikoina tieto tulevasta ammatista, mikä johtaa hyvin käytännönläheiseen 
ja suunnitelmalliseen opiskelustrategiaan: opiskelussa keskitytään siihen mistä 
oletetaan olevan hyötyä.  
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Opetussuunnitelmatyö Helsingin yliopiston farmasian 
tiedekunnassa 

 

Bolognan prosessin yhteydessä vuosina 2004-2006 Suomen farmasian ope-
tusyksiköt (HY, silloinen Kuopion yliopisto ja Åbo Akademi, jossa vain alempi 
ruotsinkielinen tutkinto) sopivat farmaseutin ja proviisorin tutkinnoille yhteisistä 
tutkintotavoitteista, joissa otettiin huomioon myös farmasian opetusta säätelevä 
EU-direktiivi. Tutkintotavoitteissa on pyritty kattamaan kaikki mahdolliset far-
maseuttiset työkentät ja niiden vaatima osaaminen, tieteellisyys, ammatillisuus, 
mahdollisuus jatko-opintoihin ja täydennyskoulutuksen kautta elinikäinen oppi-
minen. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä otettiin vuonna 2005 käyttöön far-
maseutin koulutusohjelmassa juonnepohjainen opetussuunnitelmamalli (Kuva 
1). Juonnemallin tavoitteena on helpottaa opiskelijoita muodostamaan kokonais-
kuva farmasian ammattilaisten osaamisvaatimuksista, oppiaineista ja niiden yh-
teyksistä toisiinsa ja siten edistää laadukasta oppimista.  

 

I vuosi II vuosi III vuosi 
Juonne 1 Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu 40 op 
   
Juonne 2 Molekyylistä lääkevalmisteeksi 56 op 
   
Juonne 3 Potilas ja lääkehoito 40 op 
   
Juonne 4 Lääke ja yhteiskunta 12 op 
   
Juonne 5 Vuorovaikutus ja viestintä 14 op 
   
Juonne 6 Valinnaiset opinnot 18 op 

 

Kuva 1. farmaseutin koulutusohjelman juonnemallinen opetussuunnitelma, 
joka on otettu käyttöön Bologna-prosessin yhteydessä syksyllä 2005. 

Harjoittelu on integroitu kiinteäksi osaksi opintoja, sillä ammatillisuuden oi-
valtaminen motivoi opiskeluun ja kannustaa ymmärtävään oppimiseen. HY:n 
farmasian tiedekunnan opettajien kesken on käyty paljon keskustelua tutkintojen 
sisällön ja ammatillisuuden välisestä suhteesta. Kansainvälisestikin oppimista-
voitteissa korostuu ammatillisuus, lääkeneuvonta ja lääketuntemus sekä toisaalta 
kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot ja tiedonhallinta (EU-direktiivi 
2005/36/EY, Proirier 2007). Vastakkainasettelu tieteellisyyden ja ammatillisuu-
den välillä on osittain turhaa, sillä ammatillisuuden voidaan ajatella tarkoittavan 
erityisesti sitä, että yksilö osaa soveltaa oppimansa teoreettisen tiedon vankasti 
käytännön tilanteisiin. Erityisesti terveydenhuollon asiantuntijatyön tulee perus-
tua viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen. 
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Pedagogiikka farmasian opettajan asiantuntijuuden tueksi 
 
Farmasian opettajat ovat usein saavuttaneet asiantuntijuutensa tutkimustyön 

kautta. Tällöin heille on yleensä ensin kehittynyt vahva substanssiosaaminen ja 
käytännön kokemus opetustyöstä, jonka jälkeen mahdollisesti hankitaan vielä 
pedagogista koulutusta ja saavutetaan tietämys oman oppiaineensa opettamisesta 
(ns. pedagogical content knowledge) (Schulman 1987). Kokenut opettaja kehit-
tää omaa opetustaan arvioimalla ja tarkkailemalla käyttämiään opetus- ja arvi-
ointimenetelmiä, opiskelijoiden oppimista ja tunnistaa tätä kautta toimivia 
käytänteitä (McAlpine & Weston 2000). HY:n farmasian tiedekunnassa tehdyt 
opettajahaastattelut osoittivat, että opettajat arvioivat omia opetuskäytänteitään 
ja menetelmiään ja pyrkivät kokemuksien kautta tunnistamaan hyviksi havaitse-
miaan opetuskäytänteitä (Katajavuori 2005). Toisaalta opetuskäytänteitä ja ope-
tussuunnitelmatyötä ohjaavat myös vahvat näkemykset ja ajatukset, jotka 
perustuvat tieteenalan traditioon ja perinteisesti käytettyihin opetusmenetelmiin. 
Farmasian opettajana kehittyminen edellyttääkin oman toiminnan kriittistä tar-
kastelua ja arviointia; toimivien ja kehittämistä kaipaavien toimintojen ja ratkai-
sujen tunnistamista. Pelkkä kokemuksen arviointi ja pohdinta eivät välttämättä 
johda parempaan opetukseen ja ennen kaikkea, laadukkaamman oppimisen edis-
tämiseen. Laadukkaamman oppimisen edistämiseen farmasian opettajat tarvitse-
vat tietoa ja ymmärrystä yliopistopedagogiikasta – opettamisesta ja oppimisesta 
yliopistokontekstissa. Kansainvälinen yliopistopedagoginen tutkimus antaa tietoa 
siitä, miten yliopisto-opettaja voi kehittää opetustaan niin, että se edistäisi opis-
kelijan laadukasta oppimista. Tiedekunnassa onkin panostettu tutkinnonuudis-
tuksen jälkeen konstruktivistisesti linjakkaan (Biggs 2003, 2007) opetuksen 
kehittämiseen. Tällöin opetuksen tavoitteet, menetelmät ja arviointi tukevat risti-
riidattomasti toisiaan ja edesauttavat opiskelijan syväsuuntautunutta eli laadu-
kasta oppimista. Konstruktiivisesti linjakas opetus edellyttää opettajalta 
opiskelijakeskeistä lähestymistapaa oppimiseen: opettajan ensisijaisena tavoit-
teena on kaikessa opetuksessa edistää opiskelijan syvällistä ja ymmärtävää oppi-
mista.  

Arvioimalla omaa opetustaan ja sen vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen 
kokenut opettaja voi kehittää tieteenalansa parhaita opetuskäytäntöjä (Mcalpine 
& Weston 2000). Tällainen oman toiminnan, ajatusten ja käsitysten arviointi ja 
pohdinta eli reflektio on välttämätön osa oman asiantuntijuuden kehittämistä. 
Esimerkiksi farmakognosian laboratoriotöissä huomattiin, että opiskelijat pyrki-
vät vain tekemään työt mahdollisimman nopeasti miettimättä niiden takana ole-
vaa teoriaa ja mitä kokeissa oikein tapahtuu. Siksi työkirjaan lisättiin lyhyitä 
kirjallisia tehtäviä, joissa kysytään työhön liittyvää teoriaa. Tämä, sinänsä pieni 
muutos, on opettajien mielestä lisännyt huomattavasti opiskelijoiden teo-
riaosaamista ja edesauttanut kokeiden ymmärtämistä.  

Kansainvälinen yliopistopedagoginen tutkimus antaa tietoa siitä, miten opet-
taja voi edesauttaa opiskelijan oppimista (Biggs 2003; Entwistle & McCune 2005). 
Kullakin tieteenalalla on lisäksi oma ajattelu- ja toimintatapansa (McCune & 
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Hounsell 2005), joka olennaisesti vaikuttaa soveltuviin opetusmenetelmiin. Bigg-
sin (2003) mukaan laadukas oppiminen edellyttää syväsuuntautunutta oppimista, 
mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija pyrkii ymmärtämään oppimansa ulkoa oppi-
misen sijaan. Syväsuuntautunut opiskelija etsii tiedolle perusteluja, arvioi tietoa 
kriittisesti sekä pyrkii yhdistelemään opiskelemiaan asioita. Farmasian koulutus-
ohjelma on tiukasti strukturoitu ja kurssit jäävät osittain irrallisiksi ja sirpalemai-
siksi. Näistä seikoista johtuen opiskelijoilla on ilmennyt hankaluuksia ymmärtää 
kurssien merkitystä opetusohjelmassa (Hyvönen ja Lähdevuori 2001, Katajavuori 
2005). Opettajien tulisikin tuoda entistä selkeämmin esille kurssien välisiä yhte-
yksiä ja konkretisoida oppiaineen merkitystä käytännön farmasian esimerkkien 
avulla. Näin opiskelijoille välitetään tietoa kokonaisuudesta, ja helpotetaan tiedon 
integroimista laajempaan kokonaisuuteen. Farmasian opetuksen ensisijainen 
tavoite tulisi olla opiskelijan auttaminen ymmärtämään käsiteltävän aihealueen 
asiasisältöjä ja merkitystä. Farmasiassa soveltavana tieteenalana onkin hyvin 
usein mahdollista kytkeä opiskeltava asia käytännön työelämään ja ottaa opetuk-
sen tueksi aitoja käytännön esimerkkejä tai tapauksia. Farmakologian opinnoissa 
teoreettinen tieto lääkeaineiden vaikutuksesta, haitta- ja yhteisvaikutuksista so-
velletaan käytäntöön farmakoterapian asiakastilanteissa. Tässä opintojaksossa 
paneudutaan roolipelin avulla lääkeneuvonnan antamiseen apteekin asiakkaalle. 
Opetukseen sisällytetään myös vertais- ja itsearviointia. Opintojaksoon on integ-
roitu myös asiakaspalvelun ja viestinnän näkökulma. 

Yliopisto-opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten opiske-
lijoiden opiskelustrategiat, opiskelumotivaatio, itsesäätelytaidot, opiskelijan ja 
opettajan lähestymistapa opettamiseen (mm. Biggs 2003). Oppimisympäristö ja 
opettajan opettamistapa vaikuttavat opiskelijan opiskeluun ja suhtautumiseen 
siihen (Trigwell ym. 1999). Opiskelijan syväsuuntautunutta oppimista tukee opet-
tajan oppimislähtöinen lähestymistapa opettamiseen, jolloin oppiminen ymmär-
retään tiedon rakentamisena ja opetuksen painopiste on opiskelijoiden 
oppimisprosessin tukemisessa. Oppimisen arviointi ja käytetyt arviointimenetel-
mät vaikuttavat olennaisesti siihen, miten opiskelijat opiskelevat. Jos arvioinnis-
sa painotetaan asioiden toistamista ja yksittäisten asioiden muistamista, 
opiskelijat keskittyvät ulkoa oppimiseen ymmärrystä etsivän oppimisen sijaan. 
Farmasian tiedekunnassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tiedekunnassa 
haasteena on arvioinnin integrointi osaksi opetusta, formatiivisen arvioinnin ke-
hittäminen ja arvioinnin kehittäminen kohti ymmärrystä tukevaa arviointia (Pos-
tareff  ym.  2007,  Postareff  ym.  2012).  Siksi  myös  farmasian  opetuksen  
kehittämisessä on tärkeää se, että opettajat saavat tukea ja apua oman opettami-
sen kehittämiseen yliopistopedagogisen koulutuksen avulla. Farmasian tiedekun-
nassa käynnistettiin v. 2011 yliopistonlehtoreitten ja yliopisto-opettajien yhteinen 
OAKK-projekti (Opetus- ja arviointimenetelmien kierrätyskeskus), jonka puit-
teissa yhteisissä, säännöllisissä tapaamisissa jaettiin hyväksi koettuja opetuskäy-
tänteitä ja valmisteltiin opettajan opas tueksi uusille ja kokeneemmillekin 
opettajille (https://alma.helsinki.fi/doclink/141207). Projektissa luotiin mahdol-
lisuudet opettajayhteistyöhön yli oppiainerajojen ja kannustettiin vertaistukeen. 

https://alma.helsinki.fi/doclink/141207).
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OAKK-projektissa pyrittiin tuomaan näkyväksi käytänteitä, joilla voidaan edistää 
konstruktiivista linjakkuutta opetuksessa. 

 

Didaktiikka farmasian opetuksen kehittämisessä 
 

Farmasian opetuksen nykytila opettajien ja opiskelijoiden 
näkökulmasta 

 

HY:n farmasian tiedekunnassa tehdyt tutkimukset opettajista ja opiskelijoista 
ovat tiivistetysti osoittaneet, että opetus on luonteeltaan sisältökeskeistä ja opis-
kelijoiden opiskelu on liian usein keskittynyt yksittäisten asioiden ulkoa opiske-
luun ilman syvällisempää pyrkimystä ymmärrykseen ja tiedon soveltamiseen. 
Opettajien haastatteluissa (n = 28) syksyllä 2005 kävi ilmi, että opettajien ensisi-
jainen tavoite on tiedon välittäminen opiskelijoille eikä niinkään opiskelijoiden 
oppimisen edistäminen (Postareff ym. 2007, Postareff ym. 2012). Opiskelijoiden 
aktiivisuutta ja vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä, mutta sen merkitystä ei nähty 
oppimisen edistämisessä. Tutkimukset osoittavat, että farmasian opiskelijat ovat 
vahvasti pintasuuntautuneita ja käytäntöön orientoituneita (Nieminen ym. 2004, 
Katajavuori ym. 2003, Haarala-Muhonen ym. 2008). Opiskelijoita motivoi se, 
että he ymmärtävät ja näkevät opiskelun merkityksen käytännön työn kannalta 
(Katajavuori ym. 2003, 2006).  

Tyypillinen opintojakso farmasian tiedekunnassa käsittää useita erilaisia ope-
tusmenetelmiä, esim. luentoja, pienryhmäopetusta, laskuharjoituksia ja kirjallisia 
tehtäviä. Opintojaksot, jotka koostuvat luennoista ja perinteisestä tentistä, ovat 
itse asiassa melko harvinaisia. Tämä osoittaa farmasian opettajien sitoutumista 
opettamiseen, mutta toisaalta se myös lisää työmäärää. Myös arvioinnissa on 
nähtävissä useiden menetelmien yhtäaikaista käyttöä. Yhdistelmä perinteinen 
tentti, työselostukset, seminaarit tai kirjalliset tehtävät on aika yleinen. 

Pelkästä käytettyjen menetelmien luettelosta ei voida tulkita, minkälaista op-
pimista opetuksessa tuetaan ja minkälainen on opettajan lähestymistapa opetta-
miseen (Trigwell ym. 1999, Lindblom-Ylänne ym. 2006). Opettajan 
lähestymistapaan vaikuttavat mm. opettajan tietokäsitys ja näkemys oman alan 
kapea- tai laaja-alaisuudesta. Perinteisen luennon ja perinteisen tentin suuri 
osuus saattaa viitata opettajakeskeiseen opetustapaan. Tällöin voi olla tarpeen 
miettiä, edistääkö opetus opiskelijan omaa oppimisprosessia ja laadukasta oppi-
mista (Biggs 2003, McCune & Hounsell 2005). Opetuksen tulisi, riippumatta 
opetusmuodosta, tähdätä linjakkaasti opiskelijan oppimisprosessin ja syväsuun-
tautuneen oppimisen edistämiseen. Tällöin pääpaino opetuksessa on opiskelijan 
oppimisessa eikä tiedon jakamisessa. Myös käytetyn opetusmenetelmän ja arvi-
ointimenetelmän pitäisi olla keskenään linjassa, niin ettei opetuksessa painoteta 
esim. asioiden ymmärtämistä ja tentissä pyydetäänkin luetteloimaan lista asioita. 
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Helsingin yliopiston farmasian opetuksen kehittämisen 
painopistealueet  

 
Tiedekunnassa tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan asettaa tavoitteeksi 

opetuksen kehittämisessä avartaa opettajien tietoisuutta ja ymmärrystä oppimi-
sen moniulotteisuudesta. Kun opettaja luennoi välittäen runsaasti tietoa, se ei 
automaattisesti tarkoita tiedon siirtymistä opiskelijalle. Aktiivisuuden ja vuoro-
vaikutuksen lisäämisellä tulee olla päämääränä opiskelijan tiedon prosessoinnin 
ja ymmärtämisen edistäminen. Olennaista olisi myös kumota se myytti, että ope-
tuksen kehittäminen tai opiskelijoiden aktiivisuuden korostaminen tarkoittaisi 
suoraviivaisesti lisätaakkaa opettajalle ja pienempiä opetusryhmiä. Massaluen-
non voi rakentaa sellaiseksi, että siinä edistetään opiskelijan tiedon prosessointia 
ja vuorovaikutusta (esim. pienryhmäporinat, ongelmat ja tehtävät, joita opettaja 
ja opiskelijat yhdessä käsittelevät). Massaluennoilla voidaan myös esittää opiske-
lijoille kysymyksiä ja tehtäviä esim. Interactive Presenter tai muun vastaavan 
järjestelmän avulla, kuten farmakologian luennoilla tehdään. Tällöin opiskelija 
saa välittömän visuaalisen palautteen ja opettaja näkee, miten opetettava asia on 
ymmärretty. Nekin opiskelijat, jotka jäävät hiljaisiksi massaluentotilanteessa, 
saavat mahdollisuuden aktivoitumiseen. Tämänkaltainen toiminta ei rasita opet-
tajaa sen enempää kuin perinteinen massaluennointi. Tällaisen opetustavan 
omaksuminen vaatisi kuitenkin käsitteellistä muutosta opettajissa. Kuvaavaa 
muutoksen tarpeesta on monien opettajien ilmaisema ajatus siitä, että opiskeli-
joilta toivotaan aktiivisuutta ja tiedon ymmärtämistä, mutta toisaalta luennoilla 
ei ole varattu aikaa keskusteluun tai asioiden pohtimiseen yhdessä (vrt Postareff 
ym. 2012). Tässä on selkeä ristiriita, joka tulisi ottaa huomioon opetuksen kehit-
tämisessä.  

Vaikka opettajat usein korostavat oman oppiaineen merkitystä he kokevat 
kuitenkin yhteistyön ja yli oppiainerajojen ulottuvan opetuksen kehittämistyön 
tärkeänä. Siksi opetuksen integroiminen useita oppiaineita käsittäviksi kokonai-
suuksiksi voisi onnistua. Myös OAKK-projekti lisäsi tämänkaltaista yhteistyötä. 
Tiedekunnassa parhaillaan käynnissä olevat prosessit organisaatiouudistuksesta 
ja opetuksen uudelleen järjestämisestä tukevat omalta osaltaan yhteistyön ja vuo-
ropuhelun lisääntymistä.  

 
Loppusanat 

 
Farmasian opetuksen tutkiminen didaktiikan näkökulmasta avaa uusia mah-

dollisuuksia tunnistaa toimintatapoja ja niiden taustalla olevia tieto- ja oppimis-
käsityksiä. Farmasia on monitieteellinen kokonaisuus sisältäen monentyyppisiä 
tieteenaloja. Vasta kun tunnistaa ja tunnustaa tämän moninaisuuden voi aidosti 
kehittää opetusta vastaamaan yhteiskunnan, työelämän ja tiedeyhteisön asetta-
mia vaatimuksia. Didaktinen näkökulma auttaa myös oivaltamaan sitä, miten iso 
prosessi opetuksen kehittäminen on. Opetuksen kehittämisessä ollaan aina teke-
misissä opettajien omien asenteiden ja kokemusten kanssa, jolloin uusien ajatte-
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lumallien sisäänajo on erityisen haastava prosessi. Lisäksi tieteenalan traditiot ja 
käytänteet leimaavat vahvasti opetusta ja sen suuntaamista. Vaikka tieteenalojen 
traditioita lienee helpompaa kunnioittaa kuin tuoda vieraita tai uusia näkökulmia 
opetuksen kehittämiseen, opiskelijoiden oppimisen ja opettajien yliopistopeda-
gogisen kehittymisen eteen tehty työ on osoittautunut kannattavaksi ja antoisaksi 
farmasian tiedekunnassa.   
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Kuluttajaekonomian pedagoginen sisältötieto ja 
opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittyminen 

Autio Minna 
 

 

1. Johdanto 
 
Anthony Biglanin (1973) ja Tony Becherin (1989) kehittämässä tieteenalaja-

ottelussa kuluttajaekonomia sijoittuu niin sanottujen pehmeiden puhtaiden ja 
pehmeiden soveltavien tieteiden välimaastoon (Nevgi ym. 2009, 8–9). Oppiai-
neen tietorakenne on holistista ja kertautuvaa: pyrkimyksenä on ymmärtää ja 
tulkita tutkittavia ilmiöitä – ei niinkään selittää kuluttamista yhden paradigman 
tai teorian kautta. Näin opetus rakentuu kehämäisenä prosessina, jossa palataan 
yhä uudelleen keskeisten käsitteiden ja ilmiöiden äärelle (mt., 9), kuten siihen, 
miten ihmistä taloudellisena toimijana voidaan ymmärtää ja tutkia teoreettis-
empiirisesti. Oppiaineessa sovelletaan pehmeiden puhtaiden tieteiden, kuten 
kulutussosiologia ja -antropologia teorioita ja käsitteitä. Kuluttajaekonomia on 
näin pehmeä soveltava tiede, jossa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin, kuten ylivelkaantumiseen ja ekolo-
gisen kuluttamiseen. Opetuksessa painotetaan tiedon soveltamista, eikä tietosi-
sältöjen täsmällistä ja tarkkaa osaamista (Nevgi ym. 2009, 9, ks. myös Neumann 
& Becher 2002). 

Oppiaineen opetustavoitteet ja -menetelmät toteutuvat useiden opettajien 
yhteistyönä. Oppiaineen sisältötieto rakentuukin opettajien välisessä vuorovaiku-
tuksessa, kun oppiaineessa keskustellaan opetuksen tavoitteista ja menetelmistä. 
Shulman (1986, 8) on painottanut oppimisessa pedagogisen osaamisen rinnalla 
opetettavan sisällön merkitystä. Näin oppiaineen luonne ja sisältö on huomioita-
va opetusta kehitettäessä. Kuluttajaekonomia on moniparadigmainen, mikä tar-
koittaa opiskelijan näkökulmasta, että he rakentavat tutkielmansa teoreettisen 
viitekehyksen eri teoriaperinteistä. Pienessä oppiaineessa ei ole vakiintuneita 
tutkimustraditioita, joita opiskelija voisi suoraan soveltaa omaan tutkielmaansa. 

Tarkastelen artikkelissani kuluttajaekonomian erityisluonnetta sellaisten 
kurssien oppimistavoitteiden ja sisällön kautta, jotka tähtäävät painotetusti opis-
kelijoiden tieteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun kehittymiseen. Analysoin sitä 
kuluttajaekonomista pedagogista sisältötietoa, jossa tieteellinen ajattelu on  kes-
kiössä. Tämä kehittämishaaste (”to meet new needs”, ks. Lee & Boud 2003, 187) 
on noussut esiin syventävien opintojen sekä myös kandidaatin tutkielman myötä: 
miten antaa opiskelijalle parempia valmiuksia itsenäiseen, tieteelliseen ajatteluun? 
Vaikka tieteellisen tutkimusprosessin oppiminen on ollut – itsestään selvänä ta-
voitteena – tutkinnossa aikaisemminkin, kandidaatin ja maisterin tutkielmien 
työstäminen sekä metodi- ja metodologiakirjallisuuden kasvu ovat luoneet haas-
teen kehittää ohjaamista, opettamista ja arviointia. 
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Tähän tarpeeseen on vastattu lisäämällä tutkintoon tieteellistä kirjoittamista, 
ajattelua sekä keskustelua edistäviä kursseja vuosina 2004–2006. Tämä linjak-
kuus on tapahtunut pääosin kolmen kurssin kautta: ensimmäisen vuoden opiske-
lijoille on suunnattu Praktikumi (luetaan vertaisarvioituja artikkeleita), 
kolmannen vuoden opiskelijoille on räätälöity Tieteellisen kirjoittamisen -kurssi 
ja neljännen vuoden opiskelijoille on suunniteltu Laadulliset tutkimusmenetel-
mät -kurssi. Menetelmäkurssia on luennoitu 1990-luvun alusta saakka, mutta 
vuodesta 2010 lähtien olen vastannut kurssin suunnittelusta ja kehittämisestä. 
Tämä on merkinnyt ylipistopedagogisen osaamisen juurruttamista kurssin oppi-
mismenetelmiin (esim. posteritentti). Edellisten kurssien lisäksi maisterivaihees-
sa opitaan tieteellistä ajattelua myös Kuluttajaekonomian tutkimusotteet -
kurssilla. Opiskelijoiden itsenäiseen ajatteluun tähtäävää oppimiskulttuuria ja -
käytänteitä on kehitetty kaikkien kurssien osalta, mutta tieteellisen ajattelun ke-
hittymistä on painotettu edellä mainituilla kursseilla.  

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, millaisia opetusmenetelmiä ja -tavoitteita 
sekä arviointikäytäntöjä tulisi rakentaa, jotta kuluttajaekonomian opiskelijat op-
pisivat ajattelemaan käsitteellisesti, teoreettisesti ja kriittisesti. Tarkastelen lä-
hemmin kahta kurssia (Praktikumi ja Laadulliset tutkimusmenetelmät), joiden 
kautta olen kehittänyt arviointikäytäntöjä sekä pedagogista sisältötietoa. Sovellan 
oppimisen tavoitteiden asettelussa Bloomin taksonomiaa (Bloom ym. 1956, Hon-
kala ym. 2009, Nevgi 2010). 

 
2. Pedagoginen sisältötieto ja tieteenalakohtainen 
oppimiskulttuuri 

 
Neumann (2001), Neumann ja Becher (2002) ja Nevgi ym. (2009) ovat poh-

tineet tieteenalakohtaista opetus- ja oppimiskulttuuria sekä tieteenalakohtaista 
käsitystä tiedosta (knowledge). Kovien ja pehmeiden tieteiden välinen ero ilme-
nee selkeimmin tietokäsityksessä: pehmeissä tieteissä tiedon ja ymmärryksen 
luonne ei ole yhtä lineaarinen kuin kovissa tieteissä (Neumann & Becher 2002, 
407). Myös Nevgin ym. (2009, 6) mukaan kovissa tieteissä painotetaan enemmän 
tietosisältöjä ja pehmeissä taas käsitteellistä muutosta. Uusikylän ja Atjosen 
(2005, 147) mukaan käsitteiden ja käsitysten muutos ovat laadullisesti toivottavin 
oppimisen sekä sitä edistävän opetuksen ”laji” (myös Lindblom-Ylänne ym. 2003, 
68–72, Kaartinen-Koutaniemi 2009). 

Kun tavoitellaan opiskelijoiden tieteellistä ajattelun edistymistä, pyrkimykse-
nä on muuttaa, rikastaa ja laajentaa opiskelijoiden käsitystä kuluttajaekonomian 
eri ilmiöstä. Tämä oli tärkein tekijä siihen, miksi olen kerännyt opiskelijoiden 
tiedekäsityksiä Praktikumissa, joka on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskeli-
joille. Olen halunnut saada selville, mitä opiskelijat ajattelevat tieteestä ylipäänsä. 
Millaiset lähtötiedot ja käsitykset heillä on tieteellisestä tutkimuksesta, ajattelusta 
ja keskustelusta? Seuraavassa on kahden ensimmäisen vuoden opiskelijan näke-
mykset tieteellisestä tiedosta: 
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Tiede on moniulotteista tiedon analysointia ja luomista. Ei ole yhtä to-
tuutta, vaan monia näkökulmia. – Tiedekäsitys nro 38, 2009 – 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään eksaktiuteen, sekä asioiden ja il-
miöiden mahdollisimman hyvään selittämiseen. – Tiedekäsitys nro 51, 
2009 – 

 

Sitaateista ilmenee, että opiskelijat ajattelevat eri tavoin tieteen luonteesta 
(ks. Kalman 2009). Opiskelijoiden lähtötason selvittäminen on keskeinen osa 
pedagogista osaamista. Shulman (1987, 9) ja Deng (2007, 282) ovat tuoneet esiin 
opiskelijoiden tieto- ja taitotason ymmärtämistä opetustilanteessa. Opettajan 
pedagogiseen ammattitaitoon tulisi sisältyä sellaista osaamista, että opettaja ky-
kenee erottamaaan helposti ja vaikeasti omaksuttavat asiat sekä keksimään vai-
keisiin kohtiin myös pedagogisia ratkaisuja. Alun perin opiskelijoiden lähtötason 
tai oikeammin aikaisempien kokemusten merkitystä oppimisessa on painottanut 
John Dewey (1859–1952). On siis tärkeää ymmärtää opiskelijoiden olemassa ole-
vat tietorakennelmat (myös Shulman 1987, 8) ennen kuin opettaja alkaa ”siirtä-
mään” tai muokkaamaan tietoa sekä muuttamaan opiskelijoiden tietokäsityksiä. 
Kyse on siis opettajan pedagogisesta ”silmästä” tai ”tilannetajusta”, joka syntyy 
opetuskokemuksen kautta. Shulman (1987, 11) puhuukin wisdom of practice -
käsitteestä, jossa tunnustetaan opettajan hiljaisen tiedon ja hiljaisen osaamisen 
merkitys opetustilanteessa (myös Berry ym. 2008). Tämä osaaminen syntyy käy-
tänteissä, joihin opettajat ja oppilaat sosiaalistuvat. Tämän vuoksi on tärkeä pu-
hua tieteenalakohtaisesta oppimiskulttuurista: muuttamalla oppiaineen 
kulttuuria muutetaan enemmän kuin vain yhden opettajan osaamista ja käytän-
teitä. 

Oppiaineen opetus- ja oppimiskäytenteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
liittyy pedagoginen sisältötieto, joka käsittää oppiaineen pedagogisen oppimisen 
kulttuurin (mm. arviointi, palaute), oppimiskäytänteet, tilannekohtaisen ”pe-
lisilmän” sekä opiskelijoiden tieto- ja taitotason huomioimisen. Oppiaineissa – 
kuten kuluttajaekonomia – on historiallisesti rakentunutta pedagogista sisältötie-
toa ja -osaamista, mikä ei välttämättä ole sidoksissa yleiseen pedagogiseen osaa-
miseen. Shulman (1986, 9) mukaan opettajan oppisisältötieto (subject matter 
content knowledge), pedagoginen sisältötieto (pedagogical content knowledge) ja 
opetussuunnitelmatieto (curricular knowledge) muodostavat perustan oppimisen 
onnistumiselle. On siis olemassa oppiainekohtainen sisältötieto ja yleinen peda-
goginen tieto/osaaminen, jotka sitten yhdistyvät – osittain – oppiainekohtaiseksi 
pedagogiseksi sisältötiedoksi (Shulman 1986, 6; Kansanen 2009, 32). Oman op-
piaineeni kohdalla tämä jako tarkoittaa, että on olemassa kuluttajaekonomian 
tieteenalakohtainen oppisisältötieto, yliopistodidaktinen tai -pedagoginen sisältö-
tieto sekä opetussuunnitelmaa koskeva tieto ja ymmärrys. Yliopistopedagogisesta 
sisältötiedosta ja -osaamisesta on siirtynyt uudenlaista oppimiskulttuuria oppiai-
neeseen juuri henkilökunnan pedagogisten opintojen myötä. Tämä näkyy muun 
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muassa palaute- ja arviointikäytänöinä, jotka sekä edistävät oppimista että sitout-
tavat opiskelijoita oppiaineeseen. Magnusson, Krajcik ja Borko (1999) painotta-
vatkin pedagogisen sisältötiedon osana ymmärrystä oppiaineeseen soveltuvista 
opetus-  ja arviointimenetelmistä. 

Oppiaineessa tulisi siis olla pedagogista sisältötietoa, eli ymmärrystä siitä, 
miten kuluttajaekonomisteja opetetaan oppimaan tärkeäksi kokemiamme ilmiötä. 
Toisin sanoen, oppiaineen henkilökunta Shulmanin (1986, 9) mukaan määrit-
telee “the set of rules for determining what is legitimate to say in a disciplinary 
domain and what ”breaks” the rules.” Oppiaineen opettajien tulisi osata perustel-
la, miksi joku käsite, tutkimus tai ilmiö on tietämisen ja opettamisen arvoista. 
Lisäksi pitäisi kyetä perustelemaan, millaisin menetelmin ja arviointiperustein 
opetusta toteutetaan. Tämä kuluttajaekonominen pedagoginen sisältötieto raken-
tuu yhtäältä historiallisesti rakentuneisiin käytäntöihin (esim. maisteriseminaa-
rin käytänteet) ja toisaalta henkilökunnan yhteisiin keskusteluihin siitä, mitä, 
miksi ja miten opetamme. 

Shulmanin (1986, 9) mukaan pedagoginen sisältötieto tarkoittaa, että opetta-
jan ja tieteenalan pitäisi pystyä luomaan sellainen oppimiskulttuuri, että opetet-
tava aines ja ymmärrys ”menee perille”. Shulman (1986, 10) painottaa myös 
opetussuunnitelmaosaamista (curricular knowledge), jolla hän tarkoittaa oppiai-
neen näkemystä siitä, mitä asioita opetetaan eri vuosikursseilla. Tarkastelen seu-
raavassa Shulmanin pedagogisen sisältötiedon näkökulmasta ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoille suunnattua Pratikumia sekä neljännen vuosikurssin 
opiskelijoille suunnattua Laadulliset tutkimusmenetelmät -kurssia. Pohdin sisäl-
tötietoa arviointikäytäntöjen näkökulmasta (Magnusson, Krajcik & Borko 1999), 
koska ne liittyvät olennaisesti myös opetussuunnitelmaosaamiseen (Uusitalo & 
Atjonen 2005, 50–70). Kuten jo edellä argumentoin, tarkastelen oppiaineen ope-
tuskulttuuria opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymisen kannalta.  

 
3. Arviointimenetelmät tieteellisen ajattelun edistämisessä 

 
”If you want to change student learning then change the methods of as-
sessment” (Brown, Bull & Pendlebury 1997, 7). 

 
Yllä olevasta lainauksesta ilmenee, että arviointi ja palaute ovat keskeisiä py-

rittäessä edistämään opiskelijoiden oppimista. Boudin ja Falchikovin (2006, 401) 
mukaan arvioinnilla onkin kaksi päämäärää: todistuksen saaminen ja oppiminen. 
Perinteisen summatiivisen arvioinnin (mm. lopputentti, esseet, raportit) rinnalla 
on mahdollisuus painottaa formatiivista arviointia (mm. oppimispäiväkirjat, 
ryhmätentit kurssin aikana). Jälkimmäisellä tarkoitetaan kehittävää arviointia, 
joka tähtää sekä opiskelijoiden ajattelun ja itsereflektion kehittämiseen että kurs-
sin kehittämiseen (Nicol & Macfarlane-Dick 2006, Nevgi 2010). Esimerkiksi op-
pimispäiväkirjojen ja ryhmätenttien kautta opettaja saa palautetta myös oman 
työnsä onnistumisesta. 
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Arvioinnissa lähdetään yleisesti liikkeelle siitä, että se olisi käytäntönä ”lä-
pinäkyvä”. Kun arviointikriteerit kirjoitetaan auki, niin voidaan tehdä ikään 
kuin ”objektiivinen” arviointi. Arviointi ja arviointikäytänteet voidaan kuitenkin 
nähdä ideologisena, kuten Orr (2007) esittänyt. Esimerkiksi summatiivista arvi-
ointia pidetään usein ”itsestään selvästi” oppimista edistävä käytäntönä, vaikka se 
ei sitä olisikaan (mm. Nevgi 2010, Nicol & Macfarlane-Dick 2006). Nykyisin 
summatiivisen arvioinnin rinnalla suositaan formatiivista arviointia eli oppilaan 
edistymisen ja ymmärtämisen arviointia. Esimerkiksi ipsatiivisessa arvioinnissa 
edistetään opiskelijan henkilökohtaista kehittymistä, eikä häntä arvioida suhtees-
sa muihin oppijoihin (Orr 2007). Yksi käytetyimmistä menetelmistä oppimisen 
tavoitteiden asettelussa on Bloomin taksonomia (Bloom ym. 1956, Nevgi 2010). 
Honkala ym. (2009) ovat kehittäneet taksonomian pohjalta ”tikapuut”, joita pit-
kin noustaan tiedollisesti ja taidollisesti eteenpäin. Tasot ovat alimmalta portaal-
ta ylimpään: Muistaa – Ymmärtää – Soveltaa – Analysoida – Arvioida – Luoda. 
Bloomin taksonomiassa olennaista on aktiivisten verbien käyttö, millä pyritään 
kuvaamaan opiskelijan ajattelun ja tiedollisen toiminnan tasoa (Nevgi 2010). 
Esittelen seuraavaksi Praktikumin ja Laadullisten menetelmien kurssin tavoitteet 
ja arviointikriteerit sekä kerron, miten olen soveltanut Bloomin taksonomiaa.  

Praktikumin tavoitteena on ”oppia ymmärtämään ja arvioimaan kuluttaja-
tutkimuksen tieteellisiä artikkeleita. Kurssilla perehdytään erilaisiin teoreettis-
metodisiin lähestymistapoihin”. Käytännössä kurssilla luetaan tieteellisiä, ver-
taisarvioituja artikkeleita, kirjoitetaan niistä tiivistelmiä, esitetään pareittain yksi 
artikkeli suullisesti sekä opponoidaan yhden parin suullinen esitys. Myös läsnä-
olo on pakollista, koska tavoitteena on oppia seminaarikäytäntöjä. Arviointi ta-
pahtuu seuraavien kriteerien mukaan: kurssin tehtävien hyväksytty 
suorittaminen tarkoittaa kahta arvosanaa (arvosanat 1–2) ja tämän jälkeen arvo-
sana muodostuu kirjallisen työn perusteella seuraavasti (arvosanat 3–5): 

 

1) Artikkelin suullinen esitys on tehty parityönä, läsnäolo 
2) Opponointi on tehty parityönä, tiivistelmät on laadittu 
3) Artikkelien keskeinen sisältö, menetelmä, tutkimuskysymys/-set ja aineis-

tot on käsitelty 
4) Kirjallisessa työssä on selkeä ja johdonmukainen rakenne ja esitystapa 
5) Kirjallisessa työssä on itsereflektiivistä, syvällistä (= esimerkiksi arvioivaa, 

vertailevaa, analysoivaa, teoriaan perustuvaa) pohdintaa  

 

Arvosanat: 

5 = kaikki em. kriteerit toteutuvat hyvin/erinomaisesti 
4 = em. kriteerit toteutuvat, vaikka ei täysin tasaisesti 
3 = voi olla puutteita joillain em. alueista, mutta ei kuitenkaan 1:ssä ja 2:ssa 
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Laadullisten tutkimusmenetelmien kurssin tavoitteena ”on perehdyttää 
kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimusaineiston hankintaan, käsittelyyn 
sekä johtopäätösten tekemiseen”. Kurssi suoritetaan olemalla läsnä luennoilla, 
posteritenttinä sekä kirjallisena tutkimuspraktikumina. Jälkimmäinen tarkoittaa, 
että opiskelijat keräävät aineistoa yksin tai yhdessä (opiskelijat jaetaan pienryh-
miin), he pitävät kenttäpäiväkirjaa, tutustuvat kirjallisuuteen sekä tekevät alusta-
vaa aineiston analyysia joko yksin tai ryhmän kanssa. Posteritentti tehdään 
pienryhmässä. Tutkimuspraktikumin arviointikriteerit ovat: 

 

1) Laadullista aineistoa on kerätty 
2) Aineistoa on analysoitu (jollain tasolla käsitelty)  
3) Aineiston analyysia on sidottu luennolla käsiteltyihin teorioihin, käsittei-

siin sekä analyysimenetelmiin, tekijä viittaa myös tutkimuskirjallisuuteen 
4) Tutkimuspraktikumissa on itsereflektiivistä, syvällistä (= esimerkiksi ar-

vioivaa, vertailevaa, analysoivaa, teoriaan perustuvaa) pohdintaa 
5) Praktikum on selkeä ja johdonmukainen sekä rakenteeltaan että esitysta-

valtaan 

 

Opiskelijat saavat posteritentin kysymykset muutamaa päivää aikaisemmin, 
joten heillä on mahdollisuus valmistella tenttiä etukäteen. Posteritentin arviointi- 
ja arvosanakriteerit on liitteessä 1. Posteritentti on laadittu Anne Nevgin (2010) 
ohjeiden pohjalta. Arvioinnin kohteena on suullinen posteritentti ja kirjallinen 
tutkimuspraktikumi. 

 
4. Bloomin taksonomian tasot: Praktikumi ja Laadulliset 
tutkimusmenetelmät 

 
Praktikumin osalta tavoitteena on: 1. Muistaminen voidaan määritellä kyvyk-

si pitää mielessä tai palauttaa mieleen asioita ilman että niitä välttämättä ymmär-
retään. 2. Ymmärtäminen voidaan määritellä kykynä tulkita opittua 
informaatiota. (Honkala ym. 2009, Bloom ym. 1956.) 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kurssilla ensimmäisiä työkaluja sii-
hen, mitä tieteellinen tieto on ja miten sitä esitetään, opponoidaan ja kirjoitetaan. 
Tavoitteet ovat vielä taksonomian alimmilla tikapuilla – tunnistaa käsitteitä, 
muistaa vaikka ei vielä välttämättä ymmärrä sekä osaa jo hieman tulkita kriitti-
sesti tieteellisiä tutkimuksia. Tieteellisen tutkimukseen perehtyminen jatkuu 2. ja 
3. vuonna, kun he käyvät Tieteellisen kirjoittamisen kurssin sekä aloittavat kan-
didaatin tutkielman tekemisen. 

Laadullisten menetelmien osalta tavoitteena on:  3. Soveltaminen voidaan 
määritellä kyvyksi käyttää opittua materiaalia uusissa tilanteissa tai kyvyksi käyt-
tää ideoita ja käsitteitä ongelmanratkaisussa. 4. Analysoiminen voidaan määritel-
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lä kyvyksi hajottaa informaatio komponenteiksi ja etsiä niiden välisiä suhteita ja 
ideoita. 5. Arvioiminen voidaan määritellä kyvyksi laittaa osat, komponentit, yh-
teen. (Honkala ym. 2009, Bloom ym. 1956.) 

Neljännen vuoden opiskelijat harjoittelevat tutkimuksen tekoa käytännössä. 
Olen simuloinut kurssilla tutkimusprosessia: annan erittäin avoimia tehtävänan-
toja ja vastaan ”löysästi” heidän kysymyksiinsä. En siis anna heille tarkkoja ohjei-
ta, vaan heidän pitää itse ottaa vastuu omasta oppimisestaan. Kurssin edetessä 
annan lisäohjeita. Ohjausprosessi on siis samanlainen kuin maisterintutkielmas-
sa. Opiskelijat itse keksivät aineiston, aiheen sekä päättävät, tekevätkö työtä yksin 
vai ryhmässä. ”Hieman hukassa olo” on kurssin yksi pedagoginen tavoite, koska 
myös tutkimusprosessin luonne on ”vaikeasti hallittava”. Kurssin edetessä tutki-
mustehtävä alkaa jäsentyä, kun opiskelijat työstävät posteritentin ja tutkimus-
praktikumin. Opiskelijat pohtivatkin kirjallisissa töissään eksyksissä oloa, mutta 
työn lopussa he kertovat selvinneensä ”pahimmasta epävarmuudesta”. Opiskeli-
jat myös pohtivat ”olenko tehnyt kaiken oikein?”, mikä kertoo siitä, että aikai-
semmilla luentokursseilla ohjeistus on ollut selkeä, eikä opiskelijan ole tarvinnut 
opiskella tutkijan taitoja. Kuitenkin maisterintutkielman aloittaminen ja tekemi-
nen tuottavat samanlaista ahdistusta ja epätietoisuutta siitä, miten tulisi edetä. 
Kurssin oppimistavoitteet ovat vaativat (mm. ongelmanratkaisu, käsitteiden vä-
listen suhteiden ymmärtäminen) ja ne toteutuvat opiskelijoiden osalta vaihtele-
vasti. Opiskelijat tulevat kurssille joko liian aikaisin kurssille tai heidän 
tieteellinen osaamisensa ei ole jostain syystä kehittynyt opintojen edessä. Kurssin 
aikana oma ajattelu edistyy. 

 
5. Kurssien arviointi ja palaute 

 
Molemmilla kursseilla käytän suhteellista arviointia (ryhmän taso määrittää 

arvosanat, vrt. ipsatiivinen arviointi) eli huomioin opiskelijoiden erilaiset lähtöta-
sot. Praktikumin osalta olen antanut yleensä arvosanoja 3–5, jos kaikki pakolliset 
osa-alueet on suoritettu (eikä ole poissaoloja). Kurssin aikana tapahtuu formatii-
vista arviointia, kun opiskelijat esittävät tieteellisten artikkelien antia. Opiskeli-
joiden ilmeistä, eleistä ja kirjallisista töistä huokuu tyytyväisyys kurssiin – ”tiede 
ei olekaan niin kaukana”. Suullisen palautteen annan heti esityksen jälkeen sekä 
esittäjille että opponenteille (mm. esiintyminen, selkeys, artikkelien tieteellinen 
työstö, ajankäyttö) ja esseestä he saavat kirjallisen palautteen työparinsa kanssa.   

Menetelmäkurssilla summatiivinen arviointi liikkuu arvosanoissa 3–5, jos he ovat 
tehneet työnsä arviointikriteerien mukaisesti ja korvanneet poissaoloja kirjoittamalla op-
pimispäiväkirjaa. Formatiivista arviointia tapahtuu eniten posteritentissä, jossa näen, mi-
ten opetus on ”mennyt perille” (vrt. Shulman 1986). Posteritentti on oppimiskokemus 
sekä opiskelijoille että opettajalle: tentin aikana pohdimme vielä yhdessä sitä, miten opis-
kelijoiden keräämiä aineistoja voisi analysoida ja tutkia. Opiskelijat ovat tenttimuotoon 
tyytyväisiä, vaikka pelkäävätkin hieman etukäteen suullista ryhmätenttiä. Kurssin aikana 
annan palautetta esitehtävän sekä posteritentin onnistumisesta. Lopuksi annan koko kurs-
sia koskevan palautteen, kun kaikki osa-alueet on arvioitu.  



275 

6. Lopuksi 
 
Olen tarkastellut kuluttajaekonomian oppiaineessa sitä, miten pedagoginen 

sisältötieto ilmenee tieteellisen ajattelun opetuksessa (Shulman 1986, 1987). Yli-
opistopedagogiset opinnot ovat vaikuttaneet oppiaineen pedagogisen sisältötie-
don kehittymiseen arviointikriteerien, palautteen sekä tavoitteiden asettelun 
kautta. Uudenlaiset opetusmenetelmät, kuten posteritentti (Nevgi 2010), ovat 
tuottaneet kuluttajaekonomiaan pedagogista sisältötietoa ja osaamista. Olen tar-
kastellut kahden kurssin osalta sitä, miten opettajan pedagoginen sisältötieto 
yhdistyy oppisisältö- ja opetussuunnitelmatietoon arviointikäytännöissä sekä sitä, 
miten se tukee opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittymistä. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarkoitetulla Praktikumi -kurssilla huo-
mioidaan opiskelijoiden lähtötaso (Shulman 1987, Deng 2007), mikä näkyy myös 
arvioinnissa. Opiskelijat tekevät osasuorituksia, joista muodostuu arviointi, joka 
ei perustu vain kirjalliseen ”hyvin tekemiseen” eli summatiivisen arviointiin, vaan 
myös formatiiviseen arviointiin, joka ilmenee kurssin aikana seminaarikäytäntö-
jen muodossa (esitykset, keskustelu, opponointi).  

Neljännen vuosikurssin Laadulliset tutkimusmenetelmät ajoittuu kandidaa-
tin tutkielman jälkeisiin opintoihin. Kandidaatintutkielman tehneeltä opiskelijal-
ta voidaan odottaa Bloomin taksonomian vaativampia tasoja. Myös laadulliset 
tutkimusmenetelmät -kurssilla käytetään summatiivista (kirjallinen tutkimus-
praktikum) ja formatiivista arviointia (posteritentti, keskustelut, ryhmätyösken-
tely). Opiskelijapalautteen perusteella molemmat kurssit ovat sopivassa kohdassa 
opetusohjelmaa (curricular knowledge, Shulman 1986), sillä ne tukevat tieteelli-
sen ajattelun ensiaskeleita juuri ensimmäisenä opiskeluluvuonna ja sitten maiste-
riopintojen aikana. Opetus rakentuu näin kehämäisenä prosessina, jossa palataan 
yhä uudelleen tieteellisen ajattelun keskeisten käsitteiden ja ilmiöiden äärelle 
(Nevgi ym. 2009), kunnes tavoitteet toteutuvat maisterintutkielman tekemisessä. 
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Liite 1 
 
Helsingin yliopisto/taloustieteen laitos/kuluttajaekonomia 

Minna Autio 
 
KE62 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op) 
 
Aikataulu: 30 min valmistelua + 15 min esittelyä (yht. 75 min) + 15 min tauko (yht. 

120) 
 
Posteritentin arviointikriteerit 
Posteritentissä ryhmät saavat yhteisen arvosanan, joka perustuu ryhmän sisällölliseen 

osaamiseen, oivaltavaan ja selkeästi esitettyyn ratkaisuun ja hyvään kommentointiin. 
 
Erinomainen (5) 
- Kurssilla käydyt keskeiset asiat laadullisesta tutkimuksen tekemisestä, aineiston ke-

ruusta sekä teoreettista lähtökohdista tulevat esiin jäsentyneesti ja selkeästi (sidoksia lu-
entoihin). 

- Ryhmä tarkastelee oivaltavasti ja kriittisesti laadullisesta aineistosta saatavaa tietoa 
(tai analyysimenetelmiä) sekä esittää perusteltuja näkemyksiä sen pohjalta tehtävistä väit-
teistä (miten luotettavaa tieto on? mitä tulisi ottaa huomioon? validiteetti, reliabiliteetti, 
arvioitavuus). 

- Ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat tasapuolisesti posterin esittelyyn 
 
Kiitettävä (4)  
- Posteri sekä ryhmän esitys on havainnollinen ja mieleen jäävä. 
- Posterin sisältö on ytimekäs ja samalla se on myös monipuolinen kuvaus siitä, mi-

ten laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida tai mitä sen pohjalta voidaan 
väittää (validiteetti, reliabiliteetti, arvioitavuus). 

- Ryhmän kaikki jäsenet osallistuvat tasapuolisesti posterin esittelyyn. Kaikki ryh-
män jäsenet osoittavat osaavansa vastata posterin sisältöä koskeviin kysymyksiin. 

- Posteri on selkeä ja näkyy hyvin myös muutaman metrin päähän 
 
Hyvä (3) 
- Posterin esittelyssä on hieman puutteita verrattuna kiitettävään. 
- Ryhmän jäsenistä joku ei osallistu samalla tavalla kuin muut posterin esittelyyn tai 

ei osaa vastata posteria koskeviin kysymyksiin. 
 
Tyydyttävä (2) 
- Edellä mainituissa kohdissa on jonkin verran puutteita. Posterin asiasisällössä on 

hieman puutteita.  
- Posterin esittelyssä on jonkin verran puutteita verrattuna hyvään. 
 
Heikko (1) 
- Kaikissa edellä mainituissa kohdissa on suuria puutteita. Vain muutama ryhmän jä-

sen osallistuu posterin esittely 
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Mikrobiologian didaktiikkaa  

Lankinen Pauliina  
 
 

Johdanto 
 
Mikrobiologia on soveltava luonnontiede, jonka didaktiikkaa käsitteleviä ar-

tikkeleita ei juurikaan löytynyt. Löytämäni kliinisen mikrobiologian didaktiikka-
artikkeli oli suunnattu lähinnä lääkärien koulutukseen ja siinä erityisesti mikrobi-
tautien diagnostiikan opettamiseen. Tämän esseen kirjoituksen aikana v. 2008 
mikrobiologian opetuksesta keskusteltiin tavallista enemmän, koska sekä profes-
suuri että yksi yliopistonlehtoraateista olivat täyttövaiheessa ja tieteellisten / ope-
tustaitojen arviointi oli hyvin ajankohtainen aihe. Esseessä on hyödynnetty pitkiä 
kollegojen kanssa käytyjä keskusteluja siitä miten mikrobiologiaa oikein pitäisi 
opettaa ja miten opetussuunnitelma sitä tukee (vai tukeeko). Päädyin tähän rat-
kaisuun, koska katsoin sen hyödyntävän omaa tilannettamme opetuksessa ja sen 
suunnittelemisessa murroshetkellä.  

Luonnontieteenä mikrobiologiaa voisi verrata biologiaan, josta löytyy run-
saasti lähinnä peruskoulun ja lukion didaktiikkaa käsitteleviä artikkeleita. Yli-
opistotason opetus poikkeaa näistä kuitenkin selvästi. Luento- ja 
seminaariopetuksen osalta mikrobiologiaa luonnehtii luonnontieteiden perinne, 
jossa on hyvin soveltava ote opetukseen. Tässä esseessä keskityn erityisesti mik-
robiologiaan oleellisesti kuuluvien laboratoriotöiden didaktiseen perinteeseen, 
opetuskäytäntöihin ja niiden analysointiin.  

 
Mikrobiologia oppiaineena 

 
Mikrobiologian opetus pääaineena on keskittynyt Helsingin yliopistoon, jossa 

sitä opetetaan sekä Biotieteellisessä tiedekunnassa (Yleinen mikrobiologia) että 
Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa (Soveltavan kemian ja mikrobiolo-
gian laitos), joka on oma laitokseni. Ensimmäinen oppituoli mikrobiologiassa 
perustettiin v. 1938 ja se on siitä lähtien ollut osa maatalous-metsätieteellistä 
tiedekuntaa. Opetushenkilöstöä on tällä hetkellä (v. 2008) kolme professoria, 
kolme yliopistonlehtoria ja tohtoriassistentti.  

Ensimmäisenä mikrobeja tiettävästi tarkasteli jo 1600 -luvulla hollantilainen 
kangaskauppias Antonie Van Leeuwenhoek.  Tästä eteenpäin mikrobiologian 
historian uranuurtajat olivat etupäässä tartuntatauteja tutkivia lääkäreitä.  Kui-
tenkin tunnetuin ensimmäisistä mikrobiologian tutkijoista, Louis Pasteur, oli 
ammatiltaan kemisti ja hänen aikalaisensa, sterilointimenetelmän kehittäjä, britti 
John Tyndall fyysikko (Salkinoja-Salonen, 2002). Mikrobiologia ei siis perintei-
sesti ole biologien temmellyskenttää ja vaikka biologian osa-alue onkin, ei mikro-
biologian opetusta voi suoraan verrata biologian opetukseen.  
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MMTDK:n mikrobiologian osaston tutkimus on aktiivista ja korkeatasoiseksi 
arvioitua. Mikrobiologian osastolla on töissä n. 100 henkeä, joista varsinaisia yli-
opiston viranhaltijoita on 12, loput ovat etupäässä tutkijoita. Opetuksessa on siis 
voinut hyödyntää tutkimusryhmien erikoisosaamista ja -laitteita ja viimeisin tieto 
on viety nopeasti myös opetussisältöihin. Tutkijoilla on myös 40 h/vuosi opetus-
velvollisuus, joka toteutuu vaihtelevasti. Osa tutkijoista opettaa tai ohjaa säännöl-
lisesti, kun taas osalle ei ole löytynyt sopivaa väylää hoitaa opetusvelvollisuuttaan.  

Oppiaineena mikrobiologia on omassa tiedekunnassani ollut aina soveltavaa 
tiedettä, jonka tutkimus- ja sovellusalueet ovat keskittyneet ympäristö- ja elintar-
vikemikrobiologiaan ja -biotekniikkaan. Mikrobiologian voi ajatella Neumann et 
al. (2002) luokittelun perusteella edustavan kovia soveltavia tieteitä (hard ap-
plied) mutta siinä on elementtejä myös kovasta puhtaasta tieteestä (hard pure) 
ovathan mikrobiologian perustieteet kemia, biokemia ja fysiikka kovia tieteitä. 
Biglan (1973) listaa mikrobiologian kuuluvaksi puhtaisiin koviin tieteisiin mutta 
omassa tiedekunnassani mikrobiologialla on aina ollut vahva soveltava näkökul-
ma. Aputieteitä mikrobiologiassa ovat mm. matematiikka, tilastotiede ja ekologia.  
Oppiaineena mikrobiologia on sikäli ristiriidaton että olemassa on vain yksi tä-
mänhetkinen totuus, joka tosin jatkuvasti täsmentyy tai jopa muuttuu. Koulu-
kunnat puuttuvat lähes kokonaan, on vain erilaisia tutkimussuuntia. Toisaalta 
laboratorio-opetuksessa yhtä oikeaa tapaa tehdä tietty työ ei ole. On erilaisia ta-
poja ja vaihtoehtoja, joita opiskelijoiden pitää pystyä arvioimaan ja perustele-
maan niiden käyttö. Tiedon ristiriitainen luonne korostuu laboratorio-
opetuksessa, jossa työt eivät mene suunnitellusti tai tulokset poikkeavat odote-
tuista tai teoreettisesta oletuksesta. Syvällisen oppimisen ydin laboratorio-
opetuksessa piilee juuri tässä tiedon ristiriidassa. Opiskelija joutuu kysymään 
miksi-kysymyksiä ja joutuu hankkimaan uutta tietoa ymmärtääkseen mitä on 
tapahtunut. Laboratoriotöissä voi myös helposti testata siirtovaikutuksen onnis-
tumista; pystyvätkö opiskelijat hyödyntämään aiemmin oppimaansa muiden op-
piaineiden tietoa käsittelemäänsä ongelmaan. Tätä ristiriitaisen tiedon 
merkitystä yliopisto-opetuksessa ja oppimisessa korostavat myös Nuutinen ja 
kumppanit (1998).  

Mikrobiologian tutkintorakenne noudattelee Hakkaraisen (2000) kuvaamaa 
osaamisyhteisöön kasvamisprosessia, jossa noviisi kasvaa tiedeyhteisön täysival-
taiseksi jäseneksi askel kerrallaan ja oppiminen tapahtuu oppipoika – mestari 
tapaan. Oppimistavoitteiden hierarkiaa mikrobiologian oppiaineessa kuvaa hyvin 
Biggsin (1999) malli, jossa alun kvantitatiivista tavoitteista siirrytään liukuen 
kvalitatiivisiin tavoitteisiin (Kuva 1). Mikrobiologian kandidaatin tutkinto edustaa 
pitkälti tuota kvantitatiivista vaihetta, maisteriopinnot kvalitatiivista. Toisaalta 
jokaisessa opetuskokonaisuudessa on molempia elementtejä.  
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Kuva 1. Oppimisen tavoitteiden hierarkia (Biggs, 1999) 
 
Oppimistavoitteet eri tutkintotasoille on määritelty sekä tiedollisina (mitä 

opiskelija tietää, ymmärtää kurssin jälkeen) että taidollisina (mitä opiskelija osaa 
tehdä). Vahvasta tiedepainotteisuudesta ja tutkimussuuntautumisesta huolimatta 
läpi tutkinnon korostetaan asiantuntijuutta ja sen vaatimaa osaamista, ei pelkäs-
tään substanssiosaamista mutta myös taitoa käsitellä tietoa, toimia ryhmässä, 
ymmärtää eri alojen asiantuntijoita, kykyä ymmärtää oman alan eettisiä kysy-
myksiä, puhua ja kirjoittaa.  

 
Mikrobiologian opetuksen tavoitteet ja toteutus 

 
Opetuksen tavoitteet ovat mikrobiologiassa sekä teoreettisia että taidollisia. 

Opetussuunnitelma on rakennettu kohti määriteltyä tavoitetilaa maisterin tie-
doissa ja taidoissa. Asiantuntijoiden kouluttaminen on siis tieteellisen ajattelun 
ohella ohjannut maisterin tutkinnon sisältöä, johon kuuluu myös pakollinen har-
joittelu. Ongelmana opetuksessa on aiemmin ollut ajattelutapa, jossa osaamista 
mitataan määrällisesti. Kursseilla  pyrittiin opettamaan kaikki mahdollinen käsi-
teltävästä aiheesta. Kuitenkin tieteenala kehittyy niin nopeasti, ettei kukaan enää 
pysty Pasteurin lailla hallitsemaan kaikkea. Siksi olisi suunnattava syväoppimista 
edistävien opiskelustrategioiden opettamiseen ja behavioristisesta oppimisnäke-
myksestä konstruktiiviseen. Tiedon käsittely- ja muokkaustaidoilla on tässä ajat-
telussa painoa enemmän kuin määrällisellä tiedolla. Tavoitteena on kasvattaa 
Hakkaraisen et al. (2000) kuvaamia dynaamisia asiantuntijoita jotka ymmärtävät 
jatkuvan oppimisen tarpeellisuuden ja pyrkivät hahmottamaan oman alansa on-
gelmat ja tiedon syvemmällä tasolla. Ongelmalähtöinen oppiminen (problem ba-
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sed learning, PBL) on yksi tapa ratkaista tämä laatu - määrä ongelma. Se on mik-
robiologian opetuksessa seurannut aktivoivia opetusmenetelmiä ja sitä on puh-
taimmillaan käytetty opetusmenetelmänä maisteritason vaativimmalla 
laboratoriokurssilla, tutkivalla työkurssilla (MIKRO510), mutta myös luento- ja 
laboratorio-opetusta integroivilla MIKRO200 -sarjan kursseilla.   

Mikrobiologian ja siihen liittyvän ympäristöbiotekniikan opetus on perintei-
sesti ollut luento- ja siihen liittyvää laboratorio-opetusta ja seminaarityöskentelyä. 
Professorit (mikrobiologia, elintarvikemikrobiologia ja ympäristöbiotekniikka) 
vastaavat luentokursseista ja yliopistonlehtorit etupäässä laboratoriotöistä, semi-
naareista ja muutamasta luentokurssista. Peruskurssit ovat suuria mutta niiden 
jälkeen opiskelijamäärät pienenevät, joten työkursseilla on mahdollisuus joskus 
jopa yksilölliseen ohjaukseen. Teoria yhdistetään käytäntöön saman tien labora-
toriokursseilla. Ennenkuin opiskelijat pääsevät mikrobiologian laboratorioon, 
ovat he käyneet jo ainakin yhden kemian työkurssin ja opiskelleet kemiaa ja mik-
robiologian perusteet. Taulukossa 1 on kuvattu mikrobiologian työkurssit tutkin-
non eri vaiheissa ja niiden ensisijaiset tavoitteet, toteutustapa ja 
opetusmenetelmät. Itsenäisen työn osuus lisääntyy laboratoriokursseilla opinto-
jen edetessä. Tavoitteena on että graduvaiheen opiskelijalla on sekä tiedonhan-
kintataidoiltaan että käsityötaidoiltaan valmis työskentelemään 
tutkimusryhmässä.   

Laboratorio-opetuksessa ensimmäinen työkurssi MIKRO220, jonka tavoit-
teena on ensisijaisesti oppia aseptinen ja turvallinen työskentely mikrobiologises-
sa laboratoriossa, on tarkkaan ohjeistettu ja suunniteltu. Kurssin toteutus ei ole 
suuresti muuttunut vuosien kuluessa koska perusasiat on käytävä läpi kädestä 
pitäen. Kurssi on rakenteeltaan kiinteä jo opiskelijoiden suuresta määrästä (3-4 x 
20 opiskelijaa) johtuen. MIKRO200 -sarjan muilla kursseilla (elintarvikemikro-
biologia ja ympäristömikrobiologia) siirrytään tiukasta ohjeistuksesta ohjeisiin, 
joista osa on standardeja tai tieteellisiä artikkeleita. Laboratoriokurssiin liittyy 
200 –sarjassa luentosarja, teoriaosuus, joka parhaimmillaan tukee ja taustoittaa 
myöhemmin alkavan työkurssin. Opiskelija joutuu taustoittamaan työtä itse ja 
pääsee soveltamaan oppimaansa käytäntöön, tekemään suunnitelman ja peruste-
lemaan ratkaisunsa. Nämä kurssit ovat edelleen Biggsin hierarkian mukaista 
kvantitatiivista vaihetta mutta sisältävät jo kvalitatiivisia elementtejä tiedon jä-
sentelyssä, yhdistelemisessä ja tulkinnassa. Maisteritason kursseista tärkein on 
10 viikkoa kestävä tutkiva työkurssi, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on 
otettu huomioon myös oppimisen metatasoon liittyviä tekijöitä. Opiskelijat työs-
kentelevät tutkivan oppimisen periaatteella ja päivittäisessä työskentelyssä pyri-
tään jaetun asiantuntijuuden malliin (Hakkarainen, 1999). 
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Taulukko 1. Mikrobiologian laboratoriotyökurssit kandidaatin ja maisterin 
tutkinnossa v. 2008 (MMM tai ETM) 

 
Kurssi Nimi Tavoite Toteutus Opetusmetodi 
Kandidaatin tutkinto (MMK, ETK) 
MIK-
RO220 
(5 op) 

Mikrobiologian  
perustyöt 

Turvallinen työsken-
tely ja oikeat työta-
vat ja 
perusmenetelmät 

Ennalta suunnitel-
lut työt, tiukka ja 
yksityiskohtainen 
materiaali 

learning by  
doing,  
opettaja- 
lähtöinen 

MIK-
RO232 
(5 op) 

Elintarvikemikro-
bio-logian työkurs-
si 

Keskeisimmät mene-
telmät ja käsitteet. 
Asiantuntijataitojen 
oppiminen. 

Sisältö suunniteltu, 
toteutustapa tutki-
va, materiaalina 
ohjeita, artikkeleita, 
standardeja 

Konstruktiivinen, 
opettaja- 
lähtöinen 
 MIK-

RO242 
(5 op) 

Ympäristömikro-
bio- 
logian työkurssi 

Maisterin tutkinto (MMM, ETM) 
MIK-
RO510 
(10 op) 

Tutkiva työkurssi Valmius tieteelliseen 
työskentelyyn työn 
suunnittelusta ra-
portointiin. 

Opiskelijat valitse-
vat tutkimusai-
heensa ja tekevät 
suunnitelmat ja 
aikataulut itse. 
Perusstruktuuri ja -
aikataulu annettu. 

Tutkiva  
oppiminen 

YBIOT540  
(5 op) 

Sienten bioteknii-
kan tutkimusmene-
telmät 

Ryhmien keskeisten 
menetelmien oppi-
minen, itsenäiseen 
tieteelliseen työs-
kentelyyn oppimi-
nen. 

Tutkimusryhmän 
antamaa opetusta, 
jossa opiskelijat 
työskentelevät 
ryhmien tutkimus-
aiheiden parissa ja 
oppivat samalla 
menetelmät. 

Osittain tutkivaa 
oppimista,  jaettu 
asiantuntijuus 

MIK-
RO560 
(5 op) 

Mikrobigenetiikan 
työkurssi 

YBIOT570  
(5 op) 

Metsämikrobiolo-
gian  
ja -biotekniikan 
kurssi 

MIK-
RO580 
(5 op) 

Syanobakteerien 
tutkimusmenetel-
mät 

MIK-
RO590 
(5 op) 

Työskentely tutki-
musryhmässä 

Oppia itsenäiseen 
laboratorio- ja tut-
kimustyöhön tutki-
musryhmässä. 

Opiskelija työsken-
telee tutkimusryh-
män jäsenenä 
tietyn ajan. 

jaettu  
asiantuntijuus 

MIK-
RO600 
(40 op) 

Maisterin tutkielma Harjaannuttaa tie-
teelliseen työskente-
lyyn. 

Kokeellinen osa 
tutkimusryhmässä.  

Tutkimusryhmi-
en vastuulla, 
jaettu asiantunti-
juus 

  
Arviointi kursseilla ohjaa työn ymmärtämiseen enemmän kuin suorittami-

seen. Opiskelijan arvosana ei riipu siitä onko työ onnistunut vai ei, vaan siitä mi-
ten hän pystyy tekemänsä raportoimaan ja tarkastelemaan kriittisesti sekä 
tuloksiaan että omaa työskentelyään. Viimeisimmän laboratoriokurssin palaut-
teessa kysyin mikä kurssilla oli hyödyllistä. Yksi opiskelijoista vastasi kysymyk-
seen: ”virheet”. Hän siis näki oppimisen kannalta hyödyllisenä epäonnistuneen 
työn, jossa joutui miettimään mitä oikeastaan tapahtui. Arviointikäytännöt labo-
ratoriokursseilla eivät suuresti vaihtele: Tärkein arvioitava on työstä tehtävä työ-
selostus ja usein myös seminaari. Kaikilla kursseilla on läsnäolovelvoite ja 
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opiskelijan aktiivisuutta arvioidaan kirjaamalla poissaolot, jotka voivat vaikuttaa 
loppuarvosanaan. Lisäksi huomioidaan opiskelijan pitämä työvihko. Arviointi 
ohjaa työskentelyä, joten sen pitäisi ohjata oppimiseen (Gibbs, 2006). Läsnäolo-
velvoite kertoo että opiskelija riskeeraa oppimisensa jäämällä pois. Tämä puoles-
taan näkyy seminaarissa ja selostuksessa. Oikeudenmukainen arviointi on 
työkursseilla usein hankalaa, jos työt tehdään ja raportoidaan pareina. Joillain 
kursseista opiskelijat saavat valita raportoivatko työn yksin vai parin kanssa.  

 
Opetusajattelu mikrobiologiassa 

 
Mikrobiologian opetukseen ja sen laatuun alettiin kiinnittää huomiota 1990-

luvun alussa, jolloin ensimmäiset opettajat halusivat kehittää opetustaan ja ha-
keutuivat yliopistopedagogiseen koulutukseen. Tästä eteenpäin mikrobiologian 
yliopistonlehtoritason opettajat ovat säännöllisesti kouluttautuneet ja pitäneet 
yllä opetusosaamistaan. Tämä on lisännyt opetustyön arvostusta ainakin opetta-
jien itsensä keskuudessa ja ylläpitänyt tutkinnon linjakkuutta niillä kursseilla, 
joihin opettajat ovat päässeet vaikuttamaan. Pedagogiaan suhtaudutaan positiivi-
sesti ja tapa työskennellä on yhteisöllinen: jokainen keskikategorian opettaja tun-
tee curriculumin ja pystyy tarvittaessa opettamaan mitä tahansa 
laboratoriotyökurssia. Opettajien kokemuksen kautta karttunut pedagoginen si-
sältötieto (Schulman, 1987) siirtyy yhteisöllisessä työskentelytavassa kokeneilta 
opettajilta uusille. Kurssit myös kiertävät jonkun verran; peruskursseja opettavat 
kaikki mutta muita kursseja kierrätetään opettajatilanteesta riippuen. Näin kurs-
sitavoitteet ja -sisällöt ovat kaikille tuttuja ja laboratoriokurssien ja seminaarien 
osalta mikrobiologian opetuksessa toteutuu konstruktiivinen linjakkuus.  

Vaikka opettajat ovat vaihtuneet, suurin osa opettajista on hakenut itselleen 
pedagogista koulutusta.  Tällä hetkellä mikrobiologian keskiryhmän opettajista 
kaikilla on vähintään perusopinnot yliopistopedagogiasta. Opetuksen johtamises-
sa on kuitenkin vallalla jo Snellmanin kritisoima ajattelutapa, jossa paras tutkija 
on paras opettaja ja opettajien valinnassa on tähän asti kiinnitetty huomiota lähes 
yksinomaan tieteellisiin ansioihin. Yliopistonlehtoraatteja mikrobiologiassa kui-
tenkin hoitavat tyypillisesti viransijaiset. 

Koska opillisia koulukuntia ei mikrobiologiassa oikeastaan ole, jokainen opet-
taja käy läpi samaa totuutta omalla tavallaan ja oppiriitojen sijaan voidaan keskit-
tyä opetettavaan ainekseen, joka on kumulatiivista. Opettajat kuitenkin toimivat 
oman taustansa ja kokemuksensa pohjalla, joten sama kurssisisältö saa erilaisen 
toteutuksen, kun opettaja vaihtuu.  Edellä mainitut asiat eittämättä kuvaavat ko-
van tieteen edustajan tyypillistä opettajatoimintaa (Neumann et al., 2002). Neu-
mann et al. (2002) kuvailee kovien soveltavien tieteiden curriculumia 
tekniikkojen opetukseksi, joka ei rohkaise kriittiseen ajatteluun ja vaihtoehtoisten 
selitysten etsimiseen. En kuitenkaan näe mikrobiologian opetusta aivan tällaisena. 
Vaikka opettajat ovat vaihtuneet usein, tutkinnon vahva tunnistettu ja kirjattu 
ydinaines ja sen toteutuminen kurssisisällöissä pitävät linjakasta rakennetta yllä 
laboratoriokursseilla.  
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Miten opetan mikrobiologiaa 
 
Olen Uusikylän ja Atjosen (2000) artikkelin kanssa yhtä mieltä siitä että 

myös opetuksessa ja oppimisessa on että ihminen on kokonaisuus, jonka toimin-
taan vaikuttavat monet tekijät. Opettaminen ei ole elämästä erillistä toimintaa, 
joka voitaisiin tehdä yhdellä tavalla oikein eikä oikea tekninen suoritus vielä joh-
da parhaaseen lopputulokseen. Positiivinen asenne uuteen tietoon ja opiskeluil-
mapiiri vaikuttavat oppimistulokseen (Uusikylä ja Atjonen, 2000). Oma roolini 
opettajana on herättää kysymyksiä, haastaa ajattelemaan ja edistää soveltavassa 
tieteessä erityisen tärkeää siirtovaikutusta, jolla opiskelijat aktivoivat ja yhdiste-
levät olemassa olevia tietojaan uuden tiedon rakentamisessa. Onnistunut opetus 
lähtee hyvästä valmistelusta mutta myös siitä että opettaja selvittää opiskelijoi-
den osaamista ja taustoja jo etukäteen. Opiskelijat ovat käyneet useita teoriakurs-
seja ennen laboratoriotöitä. Tämän teorian uudelleen prosessointi, kertaaminen, 
soveltaminen ja syventäminen on mahdollista hyvin suunnitellussa laboratorio-
opetuksessa silloin, kun ei enää tarvitse keskittyä etupäässä taidolliseen osaami-
seen. Usein laboratoriokurssin palautteena saa kommentin: "Nyt vasta tajusin 
mistä tässä on kyse". Laboratorio-opetuksessa suurin työ on kurssin suunnittelu, 
valmistelu ja laboratoriotyöosuuden jälkeinen raporttien kommentointi ja palaut-
teen antaminen. Itse laboratoriossa työskentely on opettajan näkökulmasta ke-
vein ja hauskin osa. Laboratoriossa voi haastaa tieteelliseen ajatteluun ja 
ongelmanratkaisuun käytännön töiden kautta. Samalla on mahdollisuus forma-
tiiviseen palautteeseen opiskelijoilta. Silloin, kun opiskelija osaa itse soveltaa ja 
keksii luovasti uusia ratkaisuja tai menettelytapoja laboratoriotöihin, tietää opet-
taja oppimista tapahtuneen. Neumann et al. (2000) kirjoittaa että tietyntyyppiset 
opiskelijat hakeutuvat tietyille aloille. Mikrobiologian opiskelijat ovat tyypillisesti 
hyvin motivoituneita ja toiminnallisia ja hakeutuneet opiskelemaan juuri sovelta-
vaa tiedettä. 

Opettaja ja tutkija hahmottavat omaa alaansa ja opetettavaa aihepiiriä eri 
lailla kirjoittaa Kanuka (2006). Tutkija tekee sen tutkimuksen lähtökohdista, 
opettaja taas ajattelee tiedon rakennetta, sitä miten se on organisoitunut ja miten 
se edistää opiskelijan oppimista. Kanuka (2006) kirjoittaa myös että opetustilan-
teet pitäisi järjestää tavoitteena paras mahdollinen oppiminen (!). Kanukan teksti 
vahvistaa omaa näkemystäni siitä että vahvassa tutkimusorganisaatiossa tarvi-
taan päteviä opettajia, jotka pystyvät yhdessä tutkijoiden kanssa parhaaseen ope-
tukseen. Onhan opettajalla käytössään substanssiosaamisen lisäksi pedagogista 
sisältötietoa, joka yhdistettynä vahvaan sisältöosaamisen kanssa antaa mahdolli-
suudet ja menetelmiä opetuksen hyvään järjestämiseen.  

  



286 

Mikrobiologian opetuksen haasteet / Mitä on linjakkuus 
mikrobiologian opetuksessa 

 
Olen kollegojeni kanssa keskustellut paljon aiheesta miten mikrobiologiaa tu-

lisi opettaa. Pitääkö lähteä suurista kokonaisuuksista yksittäiseen tapahtumaan 
vai yksittäisestä kokonaisuuksiin? Olemme tulleet siihen päätelmään että perus-
opetuksessa (ensimmäisellä kurssilla) on hyvä aloittaa kokonaisuuksista, joista 
siirrytään yksittäiseen. Osaamista voi syventää myöhemmillä kursseilla. Opiskeli-
jan on hahmotettava jonkunlainen kokonaisnäkemys asiasta ennen yksittäisiin 
tapahtumiin siirtymistä. Toisaalta hyvästä yksittäisestä esimerkistä, joita sovelta-
vassa tieteessä riittää, voi päästä sujuvasti katsomaan kokonaisuutta. Tämän es-
seen kirjoittamisen aikana on tullut esiin kaksi selvää parannusehdotusta 
mikrobiologian opetukseen. Ensimmäinen koskee perusopetusta. Perusopetus on 
rakennettu perusluentokurssista (MIKRO200), seminaarista (MIKRO210) ja la-
boratoriotöistä (MIKRO220), joita kaikkia opettavat eri opettajat. Onnistuneen 
siirtovaikutuksen aikaansaamiseksi perustieteistä ja linjakkuuden parantamiseksi 
näitä kolmea pitää tarkastella kokonaisuutena, jonka sisällöt on arvioitava uudel-
leen. Erityisesti perusluentokurssi on osoittautunut tietomäärältään liian suurek-
si ja pirstaloituneeksi. Kokonaisnäkemys on opettajalla mutta vasta-alkajalla sitä 
ei ole, joten tiedot jäävät irrallisiksi. Laboratorio-opetuksessa linjakkuus on sel-
västi näkyvissä. Syyt siihen on jo aiemmin kerrottu mutta yksi tärkeimmistä on 
opettajien yhteistyö, joka Neumannin (2002) ja Biglanin (1973) mukaan on luon-
nontieteissä (yhden totuuden tieteissä) helpompi saavuttaa. Laboratorio-opetusta 
on suunniteltu yhteistyössä oppiaineen mutta myös koko laitoksen oppiaineiden 
kesken. Yleisestä yksittäiseen vai toisinpäin -dilemmaan ei ole yhtä ratkaisua 
mutta pienenä yksittäisenä parannuksena laboratorio-opetukseen voisi tuoda 
mikrobiologian huoneentauluja, joita voisi tarvittaessa kaivaa esiin ja katsoa mis-
sä mennään kokonaisuuden kannalta. Esimerkkinä typen kierto: samalla kun 
selvitetään käytännössä nitraatin pelkistystä itse-eristetystä mikrobista, voi kat-
soa taulusta mihin typen kierron osa-alueisiin tämä reaktio liittyy. Tai mikrobi-
taksonomian peruskäsitteet, jotka voi listata seinälle tarvittaessa katsottavaksi.  

Mikrobiologian curriculum uudessa tutkintojärjestelmässä perustuu aiemmin 
tehtyyn ydinainesanalyysiin. Tutkintorakenne ja sen eri osat ja niiden suhteet on 
mietitty ns. KATU -ryhmässä, jossa myös opiskelijat ovat olleet mukana. Uuden 
tutkintojärjestelmän mukanaan tuomat muutokset tutkintorakenteessa pakotti-
vat miettimään kokonaisuutta ja sen eri osien suhdetta. Yksittäisen opettajan 
opetukseen tämä vaikutti kurssien yhdistämisinä ja sisältöjen uudelleen arvioin-
tina. Kaiken kaikkiaan uusi tutkintojärjestelmä toi lisää linjakkuutta ja sai aikaan 
edistystä mikrobiologian opetuksessa. Odotan innolla opetuksen johtamisen ar-
viointia! 
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Mikrobiologian opetustraditiot 

Pietikäinen Janna  
 
 

Yliopistodidaktiikka käsitteenä 
 
Yliopistodidaktiikka on erilaista tieteenalojen välillä, ja lisäksi se muuttuu 

myös ajassa, sillä se heijastaa yhteiskunnan ilmiöitä. Yliopistojen opetussuunni-
telmat muokkaantuvat uuden tiedon kehittymisen mukaan, sillä nimenomaan 
yliopiston opetus on kiinteimmin yhteydessä tutkimukseen ja tutkimuksen avulla 
tuotettuun uuteen tietoon. Tällä tarkoitetaan sekä sitä, että yliopistoissa opete-
taan uusinta tutkimuksen keinoin selvitettyä tietoa, joka ei ole ehtinyt vielä oppi-
kirjatiedoksi, että sitä, että opiskelijat oppivat itse löytämään uusia 
lainalaisuuksia ja tuottamaan uutta tietoa. Toisaalta didaktisten menetelmien 
valinta heijastaa yhteiskunnan sosiaalisten ja yhteisöllisten tapojen ja kommuni-
kaatiomenetelmien muutoksia. Sekä kouluissa että yliopistoissa opetusmenetel-
mät ovat kehittyneet opiskelijakeskeisempään suuntaan, käyttöön on otettu tasa-
arvoisempaan opettaja-oppilas –vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä, jois-
sa opettaja ei ole tiedon omistaja ja jakaja, vaan oppimisen tukija ja ohjaaja.  

 

Opetussuunnitelma ja sen tavoitteet, eli kuka päättää mitä 
opetetaan  

 

Esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta ohjaavat valtakunnalliset, viralli-
set opetussuunnitelmat eli perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja lu-
kiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2003, 2004). 
Opetussuunnitelman osia ovat tavoitteet ja lähtökohdat, sisällöt oppiaineittain, 
toteutus ja arviointi. Koulujen opetus on voimakkaasti ulkoapäin yhteiskunnan 
ohjaamaa. Tämä tulee esiin hyvin Michael Uljensin kouludidaktiikkaa kuvaavassa 
mallissa, jossa luokassa käytännössä päivittäin tehtävä opetus- ja oppimistyö on 
mallin keskiympyrä, joka lepää paikallisen kouluympäristön suuremmassa ke-
hässä (Uusikylä ja Atjonen, 2005). Koulun kehän ulkopuolella mallin suurimpana 
kehänä on "konteksti", kasvatuksen kulttuuriympäristö, johon kuuluvat yhteis-
kunnan arvot, elinkeinoelämän ja julkishallinnon tavoitteet, aikuisten odotukset, 
kasvatukselliset periaatteet ja tavoitteet ja muut ympäröivän yhteiskunnan odo-
tukset. Näiden oppimista määrittelevien ja ohjaavien kehien keskellä tapahtuu 
arkipäivän opetus- ja oppimistyö, mallin ytimessä opettajan ja oppilaan vuoro-
vaikutuksessa. Tätä vuorovaikutusta ohjaa opettajan suunnittelutyö, joka läpäisee 
kaikki kehät uloimmasta virallisen kollektiivisen tason suunnittelusta opettajan ja 
oppilaan väliseen työpäivän tilannekohtaiseen suunnitteluun asti. Sekä oppilas 
että opettaja toimivat tavoitteisesti ja pyrkivät suunniteltuihin tavoitteisiin. Op-
pimista ja opetusta arvioidaan mallin sisäkehällä tilannekohtaisen reflektoivan 
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arvioinnin tasolla, sekä ulommilla kehillä suhteessa paikallisen kulttuurin, ope-
tussuunnitelman ja kollektiivisen tason tavoitteiden toteutumiseen. Koulujen 
opetussuunnitelma on Uljensin mallin mukaan yhteiskunnan määrittelemää 
mutta paikallisen tason päätöksiin pohjautuvaa toimintaa.  

Verrattaessa Uljensin mallia yliopistodidaktiikan käytäntöön, voidaan havaita, 
että vastaava kollektiivisen tason tavoitteiden ja kontekstin määrittely on huo-
mattavasti epämääräisempää. Samoin kuin koululaitos myös yliopistot toimivat 
yhteiskunnan sisällä, ja sen määrittelemin odotuksin, mutta näitä odotuksia ei ole 
yleensä kirjattu opetussuunnitelman muotoon. Tästä poikkeuksena ovat laillisen 
pätevyyden tuottavat yliopistotutkinnot, joiden tavoitteet ja sisällöt on hyvinkin 
tarkasti määritelty.  

Yliopistolain 2 § mukaan ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutki-
musta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa 
ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskun-
taa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toi-
mia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää 
tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” 
(Yliopistolaki 24.7.2009/558). Saman lain 3 § mukaan yliopistoilla on itsehallinto, 
jolla turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Vaikka opetusta, 
sen sisältöjä tai toteutusta ei säädellä yliopiston ulkopuolelta, yliopistoilla on kui-
tenkin vastuu palvella yhteiskuntaa.  

 
Oppiaines ja tietokäsitykset 

 
Uusikylä ja Atjonen (2005) osoittavat, että oppilaan ja opettajan vastuu tie-

don käsittelystä koulumaailmassa on muuttunut huomattavasti runsaassa vuosi-
kymmenessä. Aiemmin opettajan tehtävä oli jakaa tietoa ja vastaavasti oppilaan 
tehtävä oli omaksua annettu tieto. Oppimisen arvioinnissa testattiin oppilaan 
kykyä toistaa ulkomuistista opittu tieto. Tämä nykyään varsin yksisilmäiseltä vai-
kuttava opettamisen malli perustui alun perin siihen, että oppikirjoja, tai kirjoja 
yleensäkään ei ollut kaikkien saatavilla, ja opettaja todellakin opetti hallitsemiaan 
asioita puhumalla ja kuvailemalla. Tilanne nykyisessä informaatioyhteiskunnassa 
on päinvastainen, informaatiota sekä painettuna, että varsinkin sähköisessä 
muodossa on tarjolla enemmän kuin kukaan elämänsä aikana ehtii omaksua. 
Tietoa ei omista kukaan, julkaiseminen tietoverkoissa on avointa ja maksutonta 
kenelle hyvänsä. Oppimisen ongelma ei ole tiedon saatavuus, vaan merkityksellis-
ten ja kriittisesti arvioitujen kokonaisuuksien muodostaminen tietovyörystä.  
Kouluopetuksessa opettaja ohjaa tätä merkityksellisen tiedon muodostumista 
oppilaan oman ajattelun tuloksena. 
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Mikrobiologian opetussuunnitelma 
 
Mikrobiologian opetus perustuu sekä perinteeseen että nykyisen opettaja-

kunnan ja professorien näkemykseen tietopohjasta. Yksittäisten kurssien tavoit-
teet ja sisällöt on määritelty oppiaineen opinto-oppaassa. Kokonaisuudessaan 
opetussuunnitelma on näkymätön, mutta heijastuu pääaineen tutkintovaatimuk-
sissa ja kurssien rakenteessa. Mikrobiologia liittyy läheisesti moniin muihin 
luonnontieteisiin, kuten kemiaan, fysiikkaan, perinnöllisyystieteeseen ja tilasto-
tieteeseen. Tämä tieteidenvälisyys näkyy myös opetussuunnitelmassa, sillä mik-
robiologian lisäksi tutkinnon rakenteeseen kuuluu laaja kokonaisuus kemiaa, 
biokemiaa ja molekyylibiologiaa. Opetussuunnitelmassa korostuvat käden taidot 
ja itsenäisen ongelmanratkaisun taidot. Käden taitoja opitaan laboratoriotyössä 
opettajien ja kurssiassistenttien avulla. Opetukseen kuuluu perusopinnoissa mik-
robiologian perustyöt ja aineopinnoissa sekä ympäristö- että elintarvikemikrobio-
logian laboratoriotyöt. Näiden kurssien opetus perustuu tarkkoihin ohjeisiin ja 
niiden yksityiskohtaiseen noudattamiseen. Opettaja selittää yksityiskohtaisesti 
jokaisen työn kulun, ja näyttää jokaisen työvaiheen. Opiskelijoiden tehtävä on 
toistaa työ ja raportoida sen tulokset, sekä työselostuksessa osoittaa ymmärtä-
neensä tehdyn työn periaatteen ja työn tuloksen. Näistä kursseista poikkeaa sy-
ventäviin opintoihin kuuluva, itsenäistä ongelmanratkaisukykyä kehittävä ns. 
Laaja työkurssi. Laajalla työkurssilla opiskelijan tehtävä on eristää mistä tahansa 
kiinnostavasta kohteesta, esimerkiksi koiran korvasta, kahvilan astianpesuko-
neesta tai akvaariosta jokin kiinnostava bakteeri, ja tunnistaa ja karakterisoida se 
eri menetelmiä käyttäen. Laaja työkurssi poikkeaa didaktisilta ratkaisuiltaan ai-
emman vaiheen kursseista, sillä siellä vaaditaan itsenäistä teorian soveltamista 
käytäntöön.  

 
Laboratorio-opetuksen asema mikrobiologiassa  

 
Mikrobiologiaa opetetaan käyttäen yleensä vuodesta toiseen samoina toistu-

via laboratorioharjoituksia, jotka yleensä on valittu tukemaan tai havainnollista-
maan teoriaopetuksen tärkeimpiä kulmakiviä. Laboratorio-opetuksella on 
kaikissa kokeellisissa luonnontieteissä perustavaa laatua oleva horjuttamaton 
asema. Kuten Boud ym. (1989) toteavat, tätä laboratorio-opetuksen asemaa ei ole 
koskaan kyseenalaistettu, vaikka laboratorio-opetuksesta luopuminen olisi kiris-
tyvän julkisen rahoituksen paineissa kamppaileville laitoksille suurin yksittäinen 
säästökohde. Boudin ym. mukaan juuri laboratoriotöiden osuus opinnoissa aihe-
uttaa sen suuren kustannuseron, joka on humanistisen ja luonnontieteellisen 
koulutuksen välillä. Boud ja muut kysyvätkin, tarvitaanko laboratoriokursseja tai 
voidaanko ne järjestää tehokkaammin, paremmin ja halvemmalla? Surkuhupai-
saa on kalliiden laboratoriokurssien kohdalla se, että usein ne ovat opiskelijoiden 
mielestä sekavia, ja he kokevat, että ovat mekaanisesti toistaneet työt kuin ma-
rionetti. Näiden mielipiteiden valossa kalliin laboratorio-opetuksen järjestämisen 
hyvä didaktinen ja sisällöllinen suunnittelu on oppimistulosten aikaansaamiseksi 
erittäin tärkeää. Ensinnäkin hyvään laboratorio-opetukseen kuuluu määritelty 



291 

kuvaus kurssin tavoitteista. On turhaa määrätä opiskelijat keräämään suuret 
määrät mittaustuloksia, jos he eivät tiedä miksi tuloksia kerätään, tai mitä niistä 
voidaan selvittää. Toiseksi, laboratoriotehtävien yhdistäminen opiskelijoiden 
omiin kokemuksiin tuottaa hyvää oppimista ja sitoutumista. Konstruktivistisen 
oppimiskäsityksen mukaisesti aikaisempi tieto on kaiken perusta, eli oppiminen 
rakentuu aiemmin opittujen käsitysten perustalle (Tynjälä, 1999). Mikäli opiske-
lijalla, kuten lukiosta yliopistoon tulevalla, ei ole aiempia opintoja mikrobiologi-
asta, oppimisen voi liittää arkikokemuksiin. Kaikilla on kokemuksia esimerkiksi 
elintarvikkeiden pilaantumisesta, mullan ja kellarin tuoksusta, hiivan käytöstä 
siman ja pullan valmistamisessa jne. Omoto ja Malm (2003) ovat tutkineet opis-
kelijoiden motivaatiota mikrobiologian laboratoriotöissä. He huomasivat, että 
opiskelijat sitoutuivat työhön ja oppivat enemmän, mikäli mikrobien antibiootti-
vastustuskykyä havainnollistavassa laboratorioharjoituksessa käytettiin opiskeli-
jan omalta iholta itse eristämää Staphylococcus -bakteeria verrattuna siihen, että 
käytettiin opettajan antamaa valmista bakteeriviljelmää. 

 
Miten mikrobiologiaa opetetaan 

 
Mikrobiologian opetus alkoi maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 

maa- ja kotitalouden tarpeisiin sovellettuna marraskuussa 1937. Mikrobiologian 
opetus keskittyi aluksi erityisesti maanviljelykemian yhteydessä heränneisiin ky-
symyksiin, kuten orgaanisen aineen mikrobiologiseen hajottamiseen ja mikrobien 
vaikutuksiin ympäristön happamuusasteeseen. Mikrobiologian opetus on ollut 
alusta saakka hyvin käytännönläheistä ja soveltavaa. Mikrobiologian osaamista 
on tarvittu kasvinravitsemuksen parantamisessa, maatalouden ja muiden jättei-
den maatumisen määrittämisessä, sekä kotitalouden tarpeisiin esimerkiksi mai-
don ja muiden elintarvikkeiden pilaantumisen ehkäisemisessä. Oppiaine on 
syntynyt hyvin käytännönläheisistä tavoitteista. Tämä näkyy edelleen opetukses-
sa käytännön taitojen korostamisena.  

Laboratorio-opetuksessakin työtapojen valintaan vaikuttavat tavoitteet ja si-
sältö. Muita tekijöitä ovat opettajan valmiudet, oppimateriaali, välineet, tila ja 
aika, sekä ryhmän tai yksilön tottumukset ja motivaatiot (Vuorinen, 2001). Käy-
tännössä opetustapoihin vaikuttavat siis monet käytännön asiat, kuten välineiden 
riittävyys, ajankäyttö, kasvatuksissa tarvittavien aineiden hinta, ja opettajien 
määrä ja käytettävissä oleva aika. Opettajan oma työ- ja tutkimuskokemus vai-
kuttaa myös opetettavien asioiden valintaan. Kuitenkin laboratoriossa opitaan 
paljon muutakin kuin tavoitteisiin kirjattuja asioita. Laboratoriossa opitaan vuo-
rovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisua ja tutkimusetiikkaa. Lisäksi 
laboratoriossa opettajat ja opiskelijat kohtaavat toisensa epämuodollisessa suh-
teessa, ja suuri osa esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden keskusteluista ja opin-
toneuvonnasta tapahtuu laboratorioissa.  

Mikrobiologian opetus perustuu mestari-kisälli -tyyppiseen kädestä pitäen 
opettamiseen. Laitoksen ensimmäisestä professorista Unto Vartiovaarasta kerro-
taan, että hän piti tenttikysymysknoppiensa joukossa tällaistakin kysymystä: Mi-
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ka on mielestänne ollut laitoksen opetuksessa antoisinta, ja mitä taas voitaisiin 
siitä ehkä karsiakin? Täten avattu keskustelu paljasti useimmiten selvästi, että 1) 
laboratoriossa oppii eniten, 2) luentoja on sekä hyviä että huonoja, ja 3) kurssi-
kirjoista moni katsoi oppineensa enemmän englantia kuin mikrobiologiaa. Tästä 
hän päätteli, että laboratoriotöiden opettajat ovat laitoksen tärkeimpiä opettajia. 
He antavat ensimmäisinä opiskelijoille henkilökohtaista opetusta.  Tässä asiassa 
hyvän opetuksen käytäntö ei ole muuttunut 70 vuodessa, vaan edelleen Mikrobio-
logian perustyöt -kurssin opiskelijapalautteessa todetaan, että nyt käytännön töi-
den jälkeen vihdoin avautui edeltävän pitkän ja raskaan luentokurssin 
teoriasisältö. 

 
Arviointi 

 
Opiskelija valitsee työskentelystrategiansa sen mukaan, miten hän arvelee tu-

levansa arvioiduksi. Laboratoriossa oppimista arvioidaan osittain tai kokonaan 
opiskelijan kirjoittamien työselostusten perusteella. Arviointi on voimakkaasti 
summatiivistä, sillä työselostukset kirjoitetaan paljon kurssin päättymisen jäl-
keen, eikä yhteyttä tehtyihin töihin enää käytännön tasolla ole. Tämä työskentely-
tapa vastaa tutkijan työtä, ja edellyttää ensinnäkin tarkkoja ja yksiselitteisiä 
muistiinpanoja laboratoriosta, sekä toiseksi pitkäjänteisyyttä ja ajallisesti haja-
naisen, suuren kokonaisuuden hahmottamisen kykyä. Arvioinnin kriteerit kerro-
taan opiskelijoille etukäteen, ja muistiinpanojen tekemistä valvotaan. 
Ensimmäisestä vuodesta alkavan työselostusten kirjoittamisen ja niiden arvioin-
nin tarkoitus on ohjata luotettavaan ja läpinäkyvään laboratoriotyöhön.  

Nykyisen arviointikäytännön ongelmia ovat opiskelijan kuormittuminen, 
opettajan kuormittuminen sekä se, että työselostuksia ei laadita asiasta kiinnos-
tuneelle tiedeyhteisölle, kuten tutkimusartikkelit, vaan opettajan pöytälaatikkoon. 
Koska laboratorioharjoituksilla simuloidaan tutkimustyötä, ja työselostuksilla 
simuloidaan tutkimusartikkeleita, myös arviointia olisi kehitettävä vastaamaan 
tieteen käytäntöjä. Arviointia voisi kehittää tiedemaailmaa vastaavalla tavalla 
vertaisarvioinniksi, jossa opiskelijat kirjoittaisivat työselostukset arvioitaviksi 
toinen toisilleen. Tällöin opiskelijat oppisivat myös työselostuksen eli tutkimus-
raportin lukemisen taitoa, ja oppisivat välttämään huonoja ja epäselviä ilmaisuja 
ja tulosten esittelyjä, ja pystyisivät siirtämään raporteissa havaitsemansa hyvät 
käytännöt omaan työskentelyynsä. 
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Mikrobiologian oppiaineen didaktiset ratkaisut  
elintarvike- ja ympäristötieteen laitoksella 

Timonen Sari  
 
 

1. Mikrobiologia oppiaineena 
 

Mikrobiologian oppiaine sijaitsee Biglanin (1973) jaottelun mukaan kovien ja 
puhtaiden tieteiden ryhmässä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mikro-
biologian oppiaineessa on perinteisesti opetettu mikrobiologiaa, joka sisältää se-
kä mikrobiologian perustiedot sekä tieteenalan soveltavat ulottuvuudet. 
Luonteeltaan oppiminen/opetus mikrobiologian oppiaineessa on alusta asti sekä 
sisältö- että oppimislähtöistä. En näe oppiaineessa kummankaan opetustavan 
painottumista, vaikka suomalaisestakin aineistosta tehdyssä tutkimuksessa on 
toistuvasti osoitettu, että Biglanin mukaisten kovien tieteenalojen (kuten luon-
nontieteiden) opettajat suosivat sisältölähtöistä ja pehmeiden tieteenalojen (ku-
ten humanististen tieteiden) opettajat oppimislähtöistä opetusta (Biglan 1973, 
Lindblom-Ylänne ym. 2006, Nevgi ym. 2009). Epäilen teoriaa tieteenalakohtai-
sen rakenteen luomasta väistämättömästä vaikutuksesta opetuksen laatuun, ja 
nämä epäilyni saivat vahvistusta keskusteluista muiden Yliopistopedagogiikka III 
-kurssilaisten kanssa. Hyvässä opetuksessa sisältö- ja oppimislähtöiset elementit 
yhdistyvät lähes aina tieteenalasta riippumatta. Tätä näkemystä syvensi vielä pe-
dagogisen sisältötiedon käsitteistöön tutustuminen.  

Yksinkertaisimmillaan pedagoginen sisältötieto on oman aiheen syvällistä 
ymmärtämistä (Berry 2008, Schulman 1987). Tämä sisältää oleellisen erottami-
sen epäolennaisesta, monipuoliset näkökulmat aiheeseen ja erilaiset tilannekoh-
taiset lähestymistavat. Nämä tuovat opetukseen joustavuuden, rohkeuden ja 
näkemyksen toimia kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä jos 
mikä on oppimislähtöistä opetusta, jota voi kutsua vaikkapa kehittyneeksi peda-
gogiseksi tilannetajuksi. Kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa 
opetus/oppimistilanteissa voi parantaa hiomalla pedagogisia taitojaan, mutta 
prosessi pohjautuu aina vahvaan sisältöosaamiseen. Erillinen pedagogiaosaami-
nen parantaa opettamisen laatua, mutta epävarmuus aihealueen osaamisessa 
näkyy välittömästi opetustavan joustavuuden heikkenemisenä, lähestymistapojen 
yksipuolistumisena ja tarkoituksenmukaisuuden vähenemisenä, vaikka opettajan 
pedagoginen osaaminen pysyy samana (Berry 2008, Schulman 1987). Syvälliseen 
oppimiseen tähtäävässä opetuksessa sisältö- ja oppimislähtöisyys ovat mielestäni 
synergisiä, eivät vastakkaisia, filosofioita. 

Mikrobiologian oppiainetta ei opeteta itsenäisenä aineena Suomen peruskou-
luissa. Biologian osa-alueenakin sen osuus kouluopetuksessa on varsin vähäinen. 
Tämä vaikuttaa oppiaineen näkyvyyteen ja siihen, että yliopisto-opinnoista kiin-
nostuneet ylioppilaat eivät osaa kovin hyvin hakeutua mikrobiologian opiskeli-
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joiksi. Alan kiinnostavuuteen ja työllistävyyteen nähden hakeutuvuus voi olla 
nykyistä huomattavasti suurempaa. Peruskoulun ainerajaukset ja yliopiston di-
daktiset oppituolit varmasti vaikuttavat siihen, millaista näkyvyyttä ja rahoitusta 
mikäkin tieteenala saa. Tämä poliittinen valtapeli ehkä tekee ymmärrettäväksi, 
miksi peruskoulun ainejaoista, tiedekuntajaoista ja erilaisista oppituoleista käy-
dään niin kovaa taistelua (Deng 2007).  

Raha vaikuttaa myös oppiaineiden sisällä opetuksen eri tasojen välillä tehtä-
vään työnjakoon. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan mikrobiologian oppi-
aineessa näkyy opetushenkilökunnan opintojen loppua kohti lisääntyvä panostus 
opiskelijoihin. Alkuopintojen massaluennot vaihtuvat tutkinnon loppupuolella 
graduohjaajan yksilölliseen opastukseen. Maatalous-metsätieteellisessä tiede-
kunnassa ero ei ole yhtä suuri kuin Biotieteiden tiedekunnan puolella, missä 
opiskelijoiden sisäänottokiintiöt ovat opettajamääriin nähden huomattavasti suu-
remmat. Suuntaus on kuitenkin selkeä ja ilmeisesti päinvastainen kuin pehmeis-
sä tieteissä, joissa opettajat käyttivät paljon aikaa yksittäistä opiskelijaa kohti 
erityisesti opintojen alkuvaiheessa, mutta opintojen loppuvaiheissa ohjausta on 
hyvin vähän (Neumann 2001). Neumann perustelee suuntausta muun muassa 
sillä, että kovissa tieteissä opiskelijalla on oltava pehmeitä tieteitä enemmän poh-
jatietoja ennen kuin hän voi harrastaa kriittistä ajattelua ja rakentaa omaa tietoa. 
Olen asiasta eri mieltä. Kriittistä ajattelua ja oman tiedon rakentamista voi ja 
pitää tehdä alusta alkaen, mieluiten jo ennen peruskoulun alkamista ja koko pe-
ruskoulutuksen ajan yliopisto-opinnoista puhumattakaan. Oletan, että suurin 
vaikuttaja nähdyssä rakenteessa on raha ja erilaiset meritoitumistraditiot eri 
aloilla. Biologisilla aloilla maisterin tutkielmaa ja muuta loppuvaiheen työskente-
lyä voi harvoin tehdä yksin. Projektit ovat usein suuria ja vaativat monen ihmisen 
yhteistyön. Tarvitaan myös kallista välineistöä, joka ei ole opiskelijan saatavilla 
ilman ohjaajan panostusta. Tämä mahdollistaa ohjaajan meritoitumisen tehtä-
västä työstä. Kallista työtä tehtäessä on kaikkien edun mukaista, että tutkimus 
tehdään tieteenalan tapoja noudattaen ja opiskelija saa paljon lähiohjausta, jotta 
tutkimus etenisi mahdollisimman oikein ja tehokkaasti. Humanistisissa tieteissä 
meritoitumis- ja rahoitusmekanismit ovat toiset. Laitoksen henkilökunta ja oh-
jaajat eivät joudu ottamaan suurta taloudellista vastuuta opinnäytetöistä, eikä 
opiskelijoiden ohjaaminen välttämättä meritoi ohjaajia. Nämä mekanismit ohjaa-
vat näkemykseni mukaan opetusresurssien kohdentumista vähintään yhtä voi-
makkaasti kuin eri tieteiden epistemologiat tai varsinaiset opetukselliset tarpeet. 

Maatalous-metsätieteellisestä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat perinteisesti 
erilaisiin neuvonta ja hallintotöihin sekä tutkimustehtäviin, jossa tehdään enem-
män soveltavaa tutkimusta kuin perustutkimusta. Kokonaisoppimistavoitteena 
on, että maisteri, joka on valmistunut laitokseltamme pääaineenaan mikrobiolo-
gia: 
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1) Osaa nimetä mikrobien pääryhmät ja määritellä niiden erot ja tärkeimmät 
ominaisuudet.  

2) Osaa arvioida mikrobien aiheuttamia riskejä erilaisissa ympäristöissä ja ti-
lanteissa (esim. elintarvikkeissa, vedessä) ja ympäristön muutosten aiheuttamia 
muutoksia mikrobiyhteisöihin ja sitä kautta biosfäärin toimintaan.  

3) Osaa määritellä ja valita oikein mikrobiologisiin tutkimuksiin tarvittavat 
koejärjestelyt ja toteuttaa ne itsenäisesti.  

4) Tietää, mistä ja miten puuttuvaa tietoa etsitään ja miten tiedon luotetta-
vuutta testataan ja arvioidaan.  

5) Osaa kriittisesti arvioida erilaista informaatiota ja järjestää sitä selkeiksi 
kokonaisuuksiksi.  

6) Pystyy myös välittämään oleellista tietoa aiheestaan sekä kirjallisesti että 
suullisesti erilaisille kohderyhmille.  

7) Pystyy suunnittelemaan ja johtamaan mikrobiologista tutkimusta ja ehdot-
tamaan sopivia toimenpiteitä erilaisissa tilanteissa (esim. epidemian sattuessa tai 
maaperän saastuttua).  

8) Osaa kehittää uusia mikrobiologisia sovelluksia ja antaa suosituksia hyvis-
tä toimintatavoista monenlaisissa ympäristöissä ja tilanteissa.  

9) Toteuttaa kaikessa työssään ja toiminnassaan tieteenalan eettisiä periaat-
teita.  

Oppiaineemme opetusfilosofiaan sopii hyvin Schulmanin (2002) kiteyttämä 
lause "We want students who will leave our institutions deeply committed to val-
ues  and civic  and moral  responsibility;  yet  we must  never  forget  that  they must  
also be committed to skepticism and doubt."  

 

2. Linjakas opetus mikrobiologian opetuksessa 
 

Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen toimenpideohjelma vuosille 
2010-2012 painottaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja oppimista (Helsingin 
yliopisto 2009). Jotta tämä toteutuisi opetuksessa, tulee sekä pedagogisten rat-
kaisujen että sisältötiedon perustua tutkimukseen. Oppiaineessamme kaikki yli-
opistonlehtorit ovat osallistuneet yliopistopedagogiseen koulutukseen, jossa 
pääsee perehtymään asiantuntijoiden johdolla oppimisesta ja opetuksesta saa-
tuun viimeisimpään tietoon. Pedagogisessa koulutuksessa myös kannustetaan, 
ellei jopa pakoteta, miettimään, miten tämä uusi tieto niveltyy tosielämässä 
omassa työssä tapahtuvaan opetukseen ja oman laitoksen opiskelijoihin. Toinen 
alue, jossa Helsingin yliopiston opetusfilosofia tutkimukseen perustuvasta ope-
tuksesta osastollamme toteutuu, on alan asiantuntijoiden antama opetus. Mikro-
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biologian osaston opetusta antavasta henkilökunnasta kaikki ovat ainakin jollakin 
tavalla tutkimuksessa mukana ja osaston projektitutkijat ovat aktiivisesti opetuk-
sessa mukana. Toki opetushenkilökunnan mahdollisuutta tutkimukseen olisi syy-
tä parantaa sapattivapaiden ja muiden järjestelyjen avulla. Asiantuntijaopetusta 
oppiaineessa antavat myös erikoisalan dosentit ja osaston ulkopuolella työskente-
levät tutkijat ja ammattilaiset. Kaikista oppiaineen piiriin kuuluvista aiheista ei 
kuitenkaan löydy Suomen kokoisesta maasta asiantuntijaa. Monien aiheiden pe-
rusasioita joudutaan siis opettamaan muulta kuin syvälliseltä omasta tutkimuk-
sesta kumpuavalta asiantuntemuspohjalta. Minusta tämä tosiasia on vain 
myönnettävä ja tehtävä parhaansa niillä voimavaroilla, jotka meillä täällä on.  

Opiskelijalähtöinen syvällinen oppiminen, joka valmentaa elinikäiseksi oppi-
jaksi on yhtenä tavoitteena Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen toimen-
pideohjelmassa vuosille 2010-2012 (Helsingin yliopisto 2009). Tämä tavoite 
näkyy myös tiedekunnan opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpano-
suunnitelmassa vuosille 2010-2012 (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 
2009). Siellä tiedekunta listaa yhdeksi viidestä päätavoitteistaan ”Korkeatasoisen 
opetuksen ja oppimisen edistämisen”, joka pitää sisällään seuraavaa: ”Opetukses-
sa osaamistavoitteet, opetusmenetelmät ja osaamisen arviointi tähtäävät syvälli-
seen oppimiseen”. Näissä tavoitteissaan mikrobiologian oppiaineen opetus on 
hyvin linjassa tiedekunnan tavoitteiden kanssa.  

Mikrobiologian oppiaineessa syvälliseen oppimiseen tähtäävä opetusohjelma 
näkyy sekä yksittäisten kurssien järjestelyissä että tutkintorakenteen järjestelyis-
sä. Opetus jakautuu mielestäni pedagogisesti onnistuneesti melko tasaisesti eri-
laisten opetustyyppien kesken. Keskeisiä opetustyyppejä ovat luento-opetus, 
seminaariopetus, laboratorio-opetus ja opinnäytetyöt. Vaikka jonkun kurssin 
opetus kuuluisi pääosin johonkin edellä mainituista ryhmistä, se yleensä sisältää 
monenlaisia osioita. Esimerkiksi tyypillinen laboratoriokurssi sisältää luentoja, 
opettajien ja opiskelijoiden alustuksia, yhteistä ongelmanratkaisua, seminaari-
työskentelyä, demonstraatioita, maastotöitä, laboratoriotyöskentelyä, harjoitus-
tehtäviä, opiskelijoiden esitelmiä ja raportin kirjoittamista. Sama koskee 
luentokursseja ja seminaareja sillä erotuksella, että budjettiin ei kuulu laborato-
riotyöskentelyyn tarvittavaa rahoitusta eikä laboratoriotöitä tehdä. Noin kuudes-
osa (50 op) mikrobiologian pääaineesta valmistuvan maisterin opinnoista 
koostuu pelkästään mikrobiologian laboratoriotöistä. Tähän lukuun ei ole lasket-
tuna mukaan sivuaineisiin, työharjoitteluihin ja opinnäytetyöhön kuuluvia labo-
ratoriotöitä. Vahva käytännön kautta oppiminen seuraa pitkiä mikrobiologisen 
pedagogiikan perinteitä, jotka ovat lähtöisin Ranskan Pasteur Instituutista (Insti-
tut Pasteur 2008). Jo 1800-luvun lopulla Louis Pasteurin kuuluisat mikrobiologi-
an suuret kurssit painottivat käytännön ja teorian yhdistämistä mikrobiologian 
syvällisessä ymmärtämisessä. Tämä perinne jatkuu perustellusti kaikissa yliopis-
toissa, missä mikrobiologiaa opetetaan. Mikroskooppisen pienten eliöiden ym-
märtämiseksi on välttämätöntä tutustua niihin kokeellisesti ja konkreettisen 
toiminnan kautta. Muutoin ne jäävät helposti abstrakteiksi ja syvällinen ymmär-
rys niiden olemuksesta ja monipuolisuudesta ei avaudu.  
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Mikrobiologian oppiaineessa oppimistavoitteet muuttuvat asteittain vaati-
vammiksi mitä pidemmälle opinnoissa edetään. Vaativuudella tarkoitan Bloomin 
taksonomian mukaisen kehittyneemmän kognitiivisen prosessoinnin lisääntymis-
tä eri kurssien oppimistavoitteissa (Anderson 2005, Bloom ym. 1956). Laborato-
riotyöskentelyssä kuten muissakin oppimisympäristöissä oppiaineessamme 
kannustetaan erityisesti yhteistyöhön. Opetamme ja suosimme opetusympäris-
töissä erilaisia opinnoissa ja työelämässä tarvittavia yhteistyötaitoja ja koros-
tamme yhteisöllisyyttä ja yhteistyöllä saavutettavia synergiaetuja kilpailuttamisen 
sijaan. Tässä olemme eri linjoilla kuin alankomaalaiset tutkijat, jotka olivat saa-
neet erityisen hyviä oppimistuloksia merimikrobiologian laboratoriotöissä kilpai-
luttamalla opiskelijaryhmiä toisiaan vastaan (Bosma & Wijffels 2003). Sekä 
yliopistomaailma että yhteiskunta ovat muutoinkin turhan kilpailuorientoituneita 
emmekä mikrobiologian oppiaineessa usko lisäkilpailutuksen parantavan pitkän 
tähtäimen opiskelumotivaatiota tai oppimistuloksia. 

Ongelmia linjakkaan opetussuunnitelman tekemiseen luo opetuksen ja opet-
tajakunnan pirstaleisuus. Periodiopetus ja jatkuvat pätkätyöt vaikeuttavat asteit-
tain haastavammaksi muuttuvan, johdonmukaisen opetuksen toteuttamista 
ainakin mikrobiologian oppiaineessa. Monet asiat eivät sovellu yhden periodin 
aikana opetettaviksi, sillä ne vaatisivat sulatteluaikaa jäsentyäkseen järkeväksi 
tiedoksi. Bolognan prosessin myötä opetus on ollut kuitenkin pakko puristaa osin 
oppiaineelle sopimattomaan muottiin. Jonkin verran asian kanssa voi kikkailla, 
mutta usein seuraa ongelmia muiden oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien ope-
tuksen yhteensopivuuden kanssa. Opiskelijat myös totutetaan alusta alkaen noin 
puolentoista kuukauden mittaiseen muistisykliin, josta poikkeaminen vaatii eri-
tyisperusteluja. Oppimisen jatkumo kurssilta toiselle ja tiedon rakentumisen ko-
konaisvaltaisuus ei monien opiskelijoiden kohdalla ole itsestäänselvyys ja 
opetuksen paloittelu lyhyiksi periodin mittaisiksi pätkiksi tukee lyhytjännitteistä 
ja pinnallista opiskelutyyliä. 

Pienistä periodinmittaisista palikoista koostuvat opinnot, Helsingin yliopis-
ton perinteinen useimmissa tiedekunnissa toteutuva kurssien valinnanvapaus 
yhdessä kasvaneiden opiskelijamäärien (lue: löystyneiden sisäänottokriteerien) 
aiheuttaman opiskelijoiden heterogeenisuuden kanssa tuovat haasteita opetuksen 
suunnitteluun. Lähes kurssilla kuin kurssilla on hyvin eritasoisia opiskelijoita, 
joiden pohjatiedot ovat vaihtelevia. Esivaatimusten lisäksi yhtenä keinona kurs-
seilla alkuun pääsemiseksi voisivat olla hyvin suunnitellut esikokeet. Esikokeen 
avulla opiskelijat voisivat oppia keskeisiä kurssilla tarvittavia pohjatietoja, arvioi-
da mahdollisuuksiaan selviytyä ja hyötyä kurssista. Lisäksi esikoe virittäisi heidän 
ajatuksiaan ja asennettaan oikeaan tilaan kurssia varten. Hyvin suunnitellut esi-
kokeet ja rohkaiseva opetus voisivat jopa auttaa joitakin opiskelijoita pois ”huo-
non ennusteen kierteestä” (Hailikari 2009). Hailikari esittää väitöskirjassaan 
vakuuttavaa näyttöä siitä, miten aiempi opintomenestys on suurin ennustava 
tekijä tietyssä opinnossa menestymisessä ja kuinka tämä hyvä tai huono kierre on 
monella tapaa kumuloituva. Välineitä huonon kierteen pysäyttämiseksi ei väitös-
kirjassa ikävä kyllä esitelty. Tässä voisi nyt olla yksi keino. 
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Linjakasta opetuskokonaisuutta suunnitellessa arviointikäytäntöjen sopivuus 
kokonaisuuteen on keskeistä. Mikrobiologian oppiaineessa opetushenkilökunta 
on miettinyt eri kurssien arviointikäytäntöjä useaan otteeseen ja niiden tarkoi-
tuksenmukaisuutta pidetään tärkeänä. Arviointia on mietitty erityisen tarkkaan, 
sillä useissa tutkimuksissa on päädytty samaan lopputulokseen: arviointitapa on 
yksi tärkeimpiä, ellei tärkein, oppimistulokseen vaikuttava tekijä (esim. Biggs 
2005, Brookfield 1995). Arviointia tehdään kursseilla yleensä sekä kurssin aikana 
että kurssin lopulla. Arviointia tehdään sekä itse-, vertais- ja opettaja-arviointina. 
Itse- ja vertaisarvioinneissa painottuu formatiivisuus. Opettaja-arviointi on sekä 
formatiivista että summatiivista. Huijaaminen on tarkoituksenmukaisesti laadi-
tussa arvioinnissa vähäistä, eikä paljoakaan vaikuta oppimistulokseen. Toki lai-
toksella tulee olla hyvät peruskäytännöt ja selkeät säännöt, ettei ketään turhaan 
houkutella vilppiin. Oppimiseen tähtäävässä opetuksessa paine huijaamiseen on 
muutoinkin pienempi kuin tiukasti suorituksiin painottuvassa oppimiskulttuuris-
sa (Norton 2001). Helsingin yliopistossa opiskelijoiden karsinta suoritetaan on-
neksi yhä ennen yliopistoon tuloa, eikä ensimmäisten yliopistovuosien aikana. 
Tämä käytäntö varmasti vähentää huijaamista ja suorituspainotteista opiskelua.  

 

3. Mikrobiologian opettajana elintarvike- ja ympäristötieteen 
laitoksella 

 

Perusteellinen oman aihealueeni sisällön osaaminen ja omasta tutkimukses-
tani nouseva erikoistietämys luo vakaan perustan mikrobiologian opettajuudelle-
ni. Hyvä pedagoginen sisältöosaaminen tuo joustavuutta ja varmuutta 
opetukseeni sekä näkemystä järkevien oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. 
Hyvä sisältöosaaminen antaa mahdollisuuden käyttää monipuolisia esimerkkejä 
ja yhdistellä opetusta monitasoisesti uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi opetustilan-
teesta ja opiskelijoista riippuen. Syvällistä oppimista, kriittistä ajattelua ja eetti-
sesti valveutunutta asennetta tukeva opetukseni sopii hyvin osastomme yleiseen 
linjaan. Pedagoginen sisältöosaaminen parantaa myös yhteistyökykyäni laitoksen 
ja tiedekunnan opetusta suunniteltaessa. Se auttaa minua ymmärtämään sekä 
sisällölliseltä että pedagogiselta kannalta, miten oppiminen voisi edetä ja millä 
tavoin voisimme yrittää edistää sitä eri tasojen rakenteellisilla ratkaisuilla. 

Yksi tapa hahmottaa eri tasojen opetusta on varsin yksinkertainen malli, josta 
keskustelimme yliopistopedagogiikan lähiopetuksessa. Siinä jaettiin opetus pe-
ruskoulutasoon, jossa opetus painottui Mitä-kysymyksiin ja ammattikoulutasoon, 
jossa etusijalla olivat Miten-kysymykset. Yliopistotasolla puolestaan Miksi-
kysymysten tulisi viitoittaa opetusta aiempia kysymystasoja unohtamatta. Itse 
otan kaikessa opetuksessa huomioon, että yliopisto ei ole koulu vaan yliopisto. 
Seuraan yliopistossa toimivana opettajana Snellmanin viitoittamaa tietä: ”On jo 
paljon voitettu, jos joku yliopiston opettaja yrittää vastustaa yliopiston alentamis-
ta pelkäksi kouluksi ja valaa akateemiseen opiskeluun elävää henkeä” (Snellman 
1840). 
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