
KORKEAKOULUPEDAGOGIIKKA
Mari Käki, Tampereen yliopisto
mari.kaki@uta.fi

Yliopisto oppimisympäristönä opiskelijan silmin
Marjo Nieminen & Tiina Tuijula, Turun yliopisto
marjo.nieminen@utu.fi

Yliopistoa voidaan tarkastella oppimisympäristönä useasta eri näkökulmasta, esimerkiksi
jakamalla oppiminen joko yksilönä tai vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi tai
tarkastelemalla oppimista koulutuspoliittisesti kuluttamisen näkökulmasta. Tässä
tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, millaisia käsityksiä opiskelijoilla on yliopistosta
oppimisympäristönä. Tutkimusaineisto koostuu 49 opiskelijan eläytymismenetelmällä
kerätystä kirjoitelmasta, jossa vastaajat kirjoittivat lyhyen kertomuksen siitä, millainen
oppimisympäristö yliopisto heidän kokemuksensa mukaan on tai millainen he toivoisivat
sen olevan.
Tulosten mukaan opiskelijat voidaan ryhmitellä neljään tyyppiin sen mukaan, miten he
sijoittuvat ulottuvuuksilla oppiminen yhteisössä – oppiminen yksilönä sekä oppiminen
kuluttamisena – oppiminen oppimisena. Ryhmittelyssä identifioiduista tyypeistä
nykyiseen tyytyväiset sekä individualistiset koulutusurapolkuilijat sijoittuivat
yksilöulottuvuuteen, mutta erosivat toisistaan suhtautumisessaan oppimiseen.
Koulutusurapolkuilijat näkivät yliopiston koulutusvaihtoehtojen palvelutavaratalona ja
siellä annettavan opetuksen palveluna, jota he kuluttavat ”suorittaakseen” oppimisen.
Ääripäänä tässä ryhmässä olivat pinnalliset yksityiskohtiin takertujat. Nykyiseen
tyytyväisillä nykyyliopisto ilmeni ideaalina ja sen suomat koulutusmahdollisuudet
nähtiin oman, yksilöllisen oppimisen ja kehittymisen mahdollistajana. Näin oli myös
laajaalaisilla skenaarikoilla, heillä yliopistoopiskelu näyttäytyi kognitiivisen
kehittymisen mahdollisuutena, johon moninaiset mahdollisuudet tarjoava yliopisto
oppimisympäristö antaa mahdollisuudet, mutta heille erittäin tärkeää oppimisessa olivat
yhteisölliset suhteet ja sen tuki. Myös yhteisöllisille kuluttajille sosiaaliset suhteet, tuki ja
yliopiston ohjauskulttuuri olivat erityisen tärkeitä, mutta heitä voisi luonnehtia vaativiksi,
palvelutietoisiksi kuluttajiksi ja heidän ideaaliyliopistoaan yhteisölliseksi
palvelukeskusyliopistoksi. He tähtäsivät usein esimerkiksi nopeasti työelämään
ennemminkin kuin näkivät oppimista itseisarvon tyyppisenä laajana ja kokonaisvaltaisena
kehittymismahdollisuutena.

Yliopistofuusiolla kohti parempaa korkeakoulupedagogiikkaa?
Helena Aittola, Jani Ursin & Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto
helena.s.aittola@jyu.fi

Pyrkimykset luoda suomalaisesta korkeakoulutuksesta kansainvälisesti nykyistä
kilpailukykyisempi ja toimintaympäristön muutoksiin paremmin reagoiva, ovat
käynnistäneet merkittävän korkeakoulujärjestelmän rakenneuudistuksen. Yksi näistä
reformeista on yliopistojen yhdistymiset. Koulutuksen näkökulmasta korkeakoulujen



yhdistymisiin sisältyy useita haasteita. Keskeisimpiä näistä ovat uuden koulutus ja
opetuskulttuurin luominen, yhteisen opetuksen järjestäminen, mahdolliset
koulutusohjelmien lakkautukset ja päällekkäisyyksien karsiminen, opetusvirkojen
uudelleen järjestelyt sekä kampusten maantieteellinen etäisyys (esim. Dahl Norgård &
Skodvin 2002; Gonzalez 2009; Harman & Harman 2003; Kyvik 2002; Yair 2008). Siten
yhdistymiset vaikuttavat erityisesti yliopistojen henkilöstön ja opiskelijoiden arkeen.
Tämän esityksen tarkoituksena on kuvata, miten kolmessa eri yliopistojen yhdistymisessä
(Aaltoyliopisto, ItäSuomen yliopisto ja Turun uusi yliopisto) ja allianssipohjaisessa
yhteistyössä (Yliopistoallianssi) fuusioituminen on koettu koulutuksen näkökulmasta.
Miten haastateltavat arvioivat fuusioitumisen vaikuttavan koulutusohjelmiin ja
yliopistopedagogiikkaan? Tutkimusaineiston muodostavat yliopiston henkilöstön ja
opiskelijoiden teemahaastattelut (N = 30). Aineisto on analysoitu sisällönanalyyttisesti.
Abstraktin kirjoitushetkellä analyysi on vasta alkamassa, joten tuloksia ei vielä tässä
vaiheessa ole raportoivana.

Kohti moniäänisempää korkeakoulupedagogista kehittämistä: mistä tutkijat,
opetuksen kehittäjät ja opiskelijat kirjoittavat?
Pia Nissilä & Päivikki Jääskelä, Jyväskylän yliopisto
pia.nissila@jyu.fi

Korkeakouluopiskelua, korkeakoulupedagogiikkaa ja ohjausta käsitteleviä tutkimuksia
on runsaasti. Sen sijaan kokoavaa tarkastelua näistä tutkimuksista on niukasti. Kokoavat
tarkastelut kohdentuvat yleensä rajattuihin teemoihin ja niiden sisällä tehtyyn
kvantitatiiviseen tutkimukseen, joiden tulosten analyysi ja synteesi on mahdollista. Sen
sijaan laadullisesta tutkimuksesta tehtyjä synteesejä on vähän ja ne painottuvat tulosten
sijaan tutkimusteemojen, teoriaperustan tai tutkimusmetodin analyysiin.
Olemme tehneet temaattista analyysiä suomalaisesta korkeakouluopiskelua,
korkeakoulupedagogiikkaa ja ohjausta koskevasta tutkimuksesta 2000luvulla. Lisäksi
olemme analysoineet pedagogisia julkaisuja ja opiskelijoiden pro gradututkielmia. Tämä
”eri ääniä” kokoava aineisto pohjautuu yhteensä 1382 lähteeseen. Esitelmässä
tarkastelemme alustavia tuloksia: Mistä teemoista tutkijat, opetuksen kehittäjät ja
opiskelijat Suomessa kirjoittavat korkeakouluopiskeluun, pedagogiikkaan ja ohjaukseen
liittyen? Millaisiin teemoihin eri tiedontuottajat keskittyvät? Kohtaavatko eri
tiedontuottajien äänet toisensa?
Esitelmämme lähtökohtana on Gibbonsin tavoin kysyä, millainen ja kenen tuottama tieto
auttaisi ymmärtämään paremmin suomalaisen korkeakoulupedagogisen kehittämisen
tarpeita. Pohdimme, auttaisiko aihetta koskevan tutkimuksen lisäksi
korkeakoulupedagogisesta kehittämistyöstä tehdyt julkaisut sekä opiskelijoiden
korkeakoulupedagogiikkaan ja opiskeluun kohdistuvat opinnäytteet hahmottamaan
todellisuutta erilaisista ja ehkä tavanomaista poikkeavista näkökulmista. Tutkimus on osa
”Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkeaasteella” ESRhanketta, jossa
kehitetään opiskelijalähtöisiä ohjauskäytänteitä koko opintopolun tukemiseksi.

Capturing improvisation in student thinking and learning



Teemu Valtonen, Mikko Vesisenaho, Patrick Dillon, Sari HavuNuutinen and Jari
Kukkonen, University of Joensuu
teemu.valtonen@joensuu.fi

Typically, in lectures, teachers work according to their plans and students listen, take
notes and learn. This is a highly structured process. Improvisation may be happening (e.g.
students making meaning around their perceptions about the content; teachers
improvising with anecdotes). However, the structure and ‘authority’ of the conventional
way of doing things means improvised constructs are often lost. Students may have very
interesting opinions and ways of looking at things, but often these ideas are written only
in their notes and very seldom do they speak out about them, especially if the ideas are
far removed from the norm.
We are developing an ICT environment to capture and build on improvisation in student
thinking and learning. Masters students are using minilaptops and a shared note taking
area as a means of capturing improvisations made during class. The collected notes are
being analysed for the insights they provide into: (i) student understanding and how this
compares with course content and course aims; (ii) the possibilities of refining
pedagogies and teaching strategies; (iii) the potential for collaborative knowledge
building and (iv) the creative potential of improvisation. In this paper we discuss the
theoretical framework, project design and research questions.

Yliopistokoulutuksen työelämäyhteydet ja valmiudet opiskelijoiden arvioimana
Anne Virtanen & Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto
anne.virtanen@jyu.fi

Yliopistokoulutusta on julkisessa keskustelussa usein pidetty liian teoreettisena ja
kykenemättömänä vastaamaan työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Kritiikkiin
on pyritty viime vuosina vastaamaan, sillä koulutuksen ja työelämän välistä rajaa on
pyritty tarkoituksellisesti madaltamaan mm. erilaisten pedagogisten ratkaisujen avulla
(mm. Lonka & Paganus 2004; Slotte 2004; Helle, Tynjälä & Vesterinen 2004; Sarja
2004). Tässä tutkimuksessa aiotaankin tarkastella sitä, miten yliopistoopiskelijat näkevät
koulutuksensa työelämäyhteydet sekä sen antaman työelämävalmiudet. Tutkimuksessa
käytetään kevätkesällä 2009 kerättyä aineistoa, jossa seitsemän eri tiedekunnan
opiskelijat ovat vastanneet internetissä olleeseen kyselyyn. Kyselyn vastausprosentti oli
59 (N=489, n=287). Aineisto on analysoitu tilastollisin menetelmin.
Alustavien tulosten mukaan yliopistoopiskelijat kokivat koulutuksensa tarjoavan
kohtalaisesti käytännön valmiuksien kehittymismahdollisuuksia ja antavan myös
kohtalaisesti tilaisuuksia kehittää omaa ammatillista osaamista, vaikka varsinaisia
yhteyksiä työelämään ei opiskelijoiden arvioiden mukaan opinnoissa kovin paljon
ollutkaan. Opiskelijat kokivat myös, että eniten tietoa työelämässä tarvittavista tiedoista
ja taidoista saa varsinaisen yliopistokoulutuksen ulkopuolelta: omasta työkokemuksesta,
työssä olevilta kavereilta ja muilta yliopistoopiskelijoilta. Tuloksissa oli nähtävissä myös
alakohtaisia eroja, sillä ns. professionaalisten alojen opiskelijat (liikunnan ja
luokanopettajakoulutus) arvioivat koulutuksensa työelämäyhteydet ja sen antamat
työelämävalmiudet paremmiksi kuin ns. generalististen alojen opiskelijat (esim.



yhteiskuntatieteilijät). Voidaankin päätellä, että vaikka yliopistokoulutus ei kovin
mittavissa suhteissa kykene tarjoamaan todellisia työelämäyhteyksiä, niin opetuksessa
kyetään tätä seikkaa jossakin määrin simuloimaan.

Harjoittelu osana yliopistoopintoja
Johanna Penttilä, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus
johanna.penttila@otus.fi

Harjoittelulla on merkittävä asema yliopistokoulutuksessa, sillä se saattaa jäädä joillakin
opiskelijoilla jopa ainoaksi todelliseksi työelämäkosketukseksi ennen valmistumista.
Useimmiten harjoittelu kuitenkin jää irralliseksi opintojen osaksi etenkin yleisaloilla,
jolloin käy niin, että opiskelijat lähinnä lähetetään työpaikoille harjoittelemaan
yliopistossa opittua (ks. Guile & Griffiths 2001). Viimeaikainen oppimisen tutkimus
kuitenkin korostaa, että oppimistilanteissa tulisi olla läsnä tiedon eri muodot –
teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto ja itsesäätelytieto – jotta ne tukisivat yksilön
osaamisen kehittymistä parhaiten (Tynjälä 2008). Tässä tutkimuksessa aiotaankin
tarkastella, miten harjoittelu opiskelijoiden kokemusten mukaan on integroitu osaksi
yliopistokoulutusta. Tutkimusaineistona ovat opiskelijahaastattelut, jotka on toteutettu
ennen ja jälkeen harjoittelun. Aineisto on analysoitu sisällönanalyyttisesti.
Haastateltavilta kerättiin lisäksi pienimuotoinen kyselyaineisto harjoittelun päätteeksi.
Tarkastelussa keskitytään pääasiassa ennen harjoittelua kerättyyn aineistoon.
Haastateltavat (n=17) ovat ns. generalisteja, joilla harjoittelu sijoittuu useimmiten
opintojen loppuvaiheeseen ja irralleen muista opinnoista.
Alustavien tulosten perusteella voidaan todeta, että opiskelijoiden harjoittelutavoitteet
ovat varsin käytännönläheisiä: harjoittelun kautta odotetaan opittavan käytännön työn
tekemistä, työpaikan toimintatapoja sekä teorian soveltamista käytäntöön. Kyselyaineisto
osoittaa lisäksi, että harjoittelun aikana pyritään myös laajempaan ymmärrykseen työstä
ja teorian ja käytännön yhteyksistä. Opiskelijat näkevät tavoitteenasetannan olevan
itsenäinen prosessi, johon ei välttämättä erikseen opasteta. Opiskelijoiden toiveissa
korostuu siis teorian ja käytännön vuoropuhelu erityisesti teorian soveltamisen osalta.
Sen sijaan näkymät opitun siirtämiseen työstä yliopistoopintoihin ovat vähäisiä.

Sähköinsinöörien urapoluilla – tekniikan alan korkeakoulutuksen tarkastelua
narratiivisesti
Kirsti Keltikangas, Teknillinen korkeakoulu
kirsti.keltikangas@tkk.fi

Tarkastelen esityksessäni sähkötekniikan alan korkeakoulutusta valmistuneen,
työelämässä olevan diplomiinsinöörin näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on
Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) valmistuneiden sähköinsinöörien käsitykset
koulutuksestaan, osaamisestaan ja asiantuntijuudesta. Tavoitteena on tulosten avulla
vaikuttaa sekä sähkötekniikan perustutkintokoulutukseen sekä jo työelämässä olevien
diplomiinsinöörien täydennyskoulutukseen ja työssä osaamiseen.



Tutkimuksessa kerättiin laadullisia haastatteluja (N=12) TKK:n sähkö ja
tietoliikennetekniikan osastolta valmistuneista. Haastateltavat olivat olleet työssä joko
tutkimus ja korkeakoulutehtävissä (N=4) tai teollisuudessa (N=8) ja heillä oli vähintään
10 vuoden työkokemus. Kerätty aineisto analysoitiin narratiivisella menetelmällä, jonka
tarkoituksena tässä tutkimuksessa on muodostaa haastateltujen kertomuksen pohjalta
työuraa kuvaavat kertomukset (Mischler 1995). Haastateltavien urakertomuksissa
tarkastellaan eri ajanjaksoja; aikaa ennen tekniikan alan opintojen alkua, opintoaikaa ja
valmistumisen jälkeistä aikaa työelämässä. Tuloksissa reflektoidaan kertomusten kautta
sähköinsinöörien käsityksiä omasta koulutuksestaan, osaamisestaan ja asiantuntijuudesta.
Tutkimus tarkastelee urapolkuja menneen, nykyisyyden ja tulevan näkökulmista
(Bamberg 2006).

Luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden
suuntautuneisuus
Jorma Vainionpää & Eila Lindfors, Tampereen yliopisto
jorma.vainionpaa@uta.fi

Luokanopettajakoulutukseen pyritään perinteisesti kaksivaiheisen valinnan kautta.
Valintojen ensimmäisessä vaiheessa pyrkijät osallistuvat Vakavakirjakuulusteluun.
Valintojen toisessa vaiheessa eri opettajankoulutusyksiköissä on sisällöltään erilaisia
osioita, joilla pyritään saamaan selville pyrkijän monipuolisuus, motivaatio ja
soveltuvuus sekä koulutukseen että opettajan ammattiin. Ennen 1990luvun puoltaväliä
valinnoissa oli eri yksiköissä myös vapaavalintaisia osioita, joiden avulla pyrkijät
saattoivat esitellä osaamistaan eri alueilla. Resurssien pienentyessä 1990luvun puolessa
välissä valintakokeita yksinkertaistettiin ja niistä pyrittiin karsimaan kaikki
vapaavalintaiset osuudet.
Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikan
luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeessa ei ole vapaavalintaisia osioita. Sen
vuoksi hakijoiden suuntautuneisuudesta ja osaamisesta eri alueilla, esim. taide ja
taitoaineissa, on ollut vähän tietoa. Koska Hämeenlinnan luokanopettajankoulutus on
profiloitumassa taito ja taidekasvatukseen ja osa valituista opiskelijoista saa koulutuksen
aikana niin sanotun kaksoispätevyyden (luokanopettaja ja kuvataiteen opettaja), haluttiin
saada laajasti tietoa kaikkien valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistuneiden
pyrkijöiden motiiveista ja suuntautuneisuudesta eri alueille.
Toisen vaiheen valintaan osallistui kesällä 2009 lähes 300 hakijaa. Heidät oli valittu
valtakunnallisen VAKAVAkokeen perusteella lähes 800 ensisijaisen hakijan joukosta
yhteishakijamäärän ollessa 1800. Soveltuvuuskokeen yhteydessä hakijoita pyydettiin
vastaamaan sähköiseen kyselyyn, jolla kartoitettiin muun muassa hakijan perhetaustaan,
motiiveihin ja aiempaan koulutukseen sekä harrastuksiin liittyviä seikkoja. Kyselyyn
vastasi 269 hakijaa.
Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen kansallinen arviointi tehtiin 2000luvun
alussa osana laajempaa yliopistojen opiskelijavalintojen arviointia. Tämä tutkimus on
jatkoa aikaisemmalle valintakoetutkimukselle ja sen tarkoituksena on kehittää
opiskelijavalintoja. Esityksessä tarkastellaan kyselystä saatuja keskeisimpiä tuloksia.



Valintakokeisiin liittyvää tutkimusta on tarkoitus jatkaa ja laajentaa saatujen tulosten
perusteella.

Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa
Johanna Annala, Vesa Korhonen & Marita Mäkinen, Tampereen yliopisto
johanna.annala@uta.fi

Tässä esityksessä pohdimme erilaisia tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa opiskelijan
integroitumista korkeakouluyhteisöön. Korkeakouluopiskelun erityispiirteenä on sen
vaativuus. Ylimpänä opinahjona korkeakoulu on vaativa sekä kulttuurisesti (esim. niin
sanottu yliopiston piiloopetussuunnitelma; ks. Ahola & Olin 2000) että opiskelijalta
odotettavien itsenäisyyttä, tavoitteisuutta, luovuutta ja kriittisyyttä korostavien
valmiuksien kannalta. Korkeakouluopiskelu tuottaa erilaisia ja eritasoisia syrjäytymisen
riskejä, joiden vaikutus on usein kumulatiivinen: osa näistä riskeistä liittyy opiskelijaan ja
hänen opiskeluprosesseihinsa, osa opiskelijan omaan elämäntilanteeseen ja osa
opiskeluympäristöön.
Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään jo se, että opiskelun alkuvaihe sekä
opintojen loppuvaiheen opinnäytetyö ovat opiskeluprosessin etenemisen kriittisiä vaiheita
(esim. Lairio & Penttilä 2007). Ohjaukselliset kohtaamiset opintojen eri vaiheissa on
todettu tärkeiksi opintoihin sitoutumisen, opiskeluyhteisöön kiinnittymisen sekä
ammatillisen identiteetin kehittymisen kannalta (esim. Kurri 2006; Penttilä 2008; 2009).
Opiskelijan näkökulmasta opiskeluprosessi rakentuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja
jokapäiväisissä kohtaamisissa korkeakoulun henkilöstön ja vertaisryhmän kanssa. Tässä
vuorovaikutuksessa opiskelijan hyvinvoinnin ja oppimisen ehdot kietoutuvat yhteen ja
vaikuttavat koko opiskelun onnistumiseen.
Esitys perustuu syksyllä 2009 alkaneen tutkimusprojektin tutkimussuunnitelmaan.
Tarkastelemme, miten korkeakoulun pedagogisten yhteisöjen sosiaalisia ja kulttuurisia
rakenteita, ohjausta, opetusta ja opetussuunnitelmaprosesseja on tarpeen kehittää ja mitä
haasteita siinä mahdollisesti on.

Tiedeyhteisö tohtoriopiskelijan silmin
Anna Raija Nummenmaa, Tampereen yliopisto; Hannu Soini, Oulun yliopisto; Kirsi
Pyhältö, Helsingin yliopisto; Tiina Soini, Tampereen yliopisto
hannu.soini@oulu.fi

Tiedeyhteisön jäsenyys on yksi keskeisistä väitöskirjaprosessin onnistumiseen
vaikuttavista tekijöistä (Pyhältö, Stubb & Lonka 2009). Yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä
on tullut vallitseva tapa puhua tohtorikoulutuksen kehittämisen yhteydessä. Yhteisön
käsitettä käytetään usein kielen yleiskäsitteenä. Tiedeyhteisön käsite saa kuitenkin
erilaisia sisältöjä riippuen siitä, minkä toimintakontekstin, ilmiön tai tieteenalan
näkökulmasta yhteisöä lähestytään ja tutkitaan (Luker & Orr 1992). Laajimmillaan
(makrotasolla) yhteisöllä viitataan kansainväliseen alan tutkijakuntaan. Tämä sisältää
tulkinnan yhteisöistä kansalliset rajat ylittävinä verkostoina esimerkiksi Euroopan



yhteisenä tutkimusalueena. Suppeimmassa merkityksessä (mikrotasolla) yhteisö
hahmotetaan muutaman henkilön muodostamaksi tutkimusryhmäksi.
Esityksessämme analysoimme yhteisön ja tiedeyhteisön käsitteitä. Lisäksi tarkastelemme
empiirisesti tohtoriopiskelijoiden käsityksiä tiedeyhteisöstä ’Jatkoopiskelijasta
tieteelliseksi asiantuntijaksi’ tutkimusprojektin (Lonka ym. 2006–2008) aineistojen
perusteella. Tutkimuksen perusselvitys toteutettiin vuosina 2006–2007. Kyselyyn vastasi
yhteensä 1006 tohtoriopiskelijaa. Vastaajista 66,5 % oli Helsingin, 17,5 % Tampereen ja
16 % Oulun yliopistosta. Vastaajat edustuvat lääke ja terveystieteen, yhteiskunta ja
humanististen tieteiden, käyttäytymistieteiden ja informaatiotieteiden aloja. Käsitykset
tiedeyhteisöstä varioivat. Useimmiten tiedeyhteisö merkitsi lähikäytäntöyhteisöä kuten
tutkimusryhmää tai seminaaria. Osan käsitykset tiedeyhteisöstä olivat jäsentymättömiä.
Tiedeyhteisön saamilla merkityksillä on vaikutuksia tohtoriopiskelijan kuulumisen
tunteen kehittymiseen ja tätä kautta yhteisöön integroitumiseen.

Tutkijaksi kasvamassa? Voimavarat ja vastoinkäymiset väitöskirjaprosessin aikana
Kirsi Pyhältö & Auli Toom, Helsingin yliopisto
auli.toom@helsinki.fi

Menestyksekäs opiskelu tohtorikoulutuksessa ei ole itsestään selvää eikä yksinkertaista.
Vaikka tohtoriopiskelijat ovat valikoitunut joukko, osa heistä ei kuitenkaan koskaan saa
tutkintoaan suoritettua. Tässä esityksessä keskitymme analysoimaan
väitöskirjatutkimusprosessia edistäviä ja estäviä tekijöitä. Empiirisesti tarkastelemme
väitöskirjatutkimuspolun avainkokemuksia Helsingin yliopiston humanistisen,
käyttäytymistieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijoilta (N=669)
kerätyn kyselyn valossa. Tutkimus on osa laajempaa ”jatkoopiskelijasta tieteelliseksi
asiantuntijaksi” tutkimushanketta (Lonka ym., 2006–2008). Tohtoriopiskelijat kuvasivat
monipuolisesti väitöskirjatutkimusprosessia edistäneitä ja estäneitä tekijöitä.
Opiskelijoiden väitöskirjapolun avainkohdat liittyivät ensisijaisesti: (I) tutkijaksi
kasvamiseen ja yleisiin tieteellisiin työprosesseihin, (II) ohjaukseen ja tiedeyhteisöön ja
(III) rakenne ja resurssitekijöihin. Tutkijaksi kasvamiseen ja tieteellisiin työprosessiin
liittyvinä avainkokemuksina tohtoriopiskelijat korostivat mm. henkilökohtaista
motivaatiota, emotionaalisia tekijöitä, työprosessin eri vaiheita, tieteellisen kirjoittamisen
prosessia, itsetuntoon ja oman toiminnan ohjaamisen liittyviä tekijöitä. Ohjauksen osalta
tohtoriopiskelijat toivat esiin erityisesti ohjaussuhteen, vertaiset ja tiedeyhteisön
osallisuuden merkityksen. Tutkimuksen säätelemisen ulkoisina reunaehtoina opiskelijat
korostivat puolestaan resurssien, työrauhan ja rakenteisiin liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen
tulokset osoittavat, että jatkoopintopolun onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät
samanaikaisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää yliopistojen tohtorikoulutuksen rakenteita
ja prosesseja systeemisesti kehitettäessä.

Avoimen yliopiston väylää pitkin tulleiden opiskelijoiden opiskelukyky
Anu Haapala, Mikkelin ammattikorkeakoulu; Matti Meriläinen, Joensuun yliopisto
anu.haapala@mamk.fi



Avoimen yliopiston rooli korkeakoulutuksen tuottajana on lisääntynyt ja vahvistuu koko
ajan kannustettaessa ihmisiä yhä voimakkaammin elinikäiseen ja elämänlaajuiseen
oppimiseen. Samalla yliopistoissa on lisääntynyt sellaisten tutkintoopiskelijoiden määrä,
jotka ovat suorittaneet jo huomattavan osan opinnoistaan avoimessa yliopistossa ja
siirtyneet sitten varsinaisiksi tutkintoopiskelijoiksi. Opintohallinto ja opetushenkilöstön
kokemus on, että opiskelijoiden heterogeenisuus on lisääntynyt, mikä on samalla luonut
uusia haasteita opintojen ohjauksen ja opetuksen kehittämiselle. Avoimen väylää pitkin
tulleet opiskelijat puolestaan korostavat vielä tutkintoopiskelijoinakin identifioitumista
tietynlaisen opiskelijan rooliin, jonka omaksuma toiminta ja opiskelukulttuuri ei
välttämättä vastaa yliopistossa vallalla olevia käytäntöjä. Näistä lähtökohdista
tutkimuksessa selvitettiin, miten avoimen yliopiston väylää pitkin perusopiskelijaksi
tulleet kokevat opiskelunsa yliopistossa ja eroavatko väylää pitkin tulleet opiskelijat
suoraan yliopistoon tulleista. Vastausta haettiin erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
– Millaiseksi avoimen väylää tulleet opiskelijat kokevat opiskelukykynsä ja miten
opiskelukyky on yhteydessä opiskelijoiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä
koettuun hyvinvointiin?
– Miten yliopistoopiskeluun liittyvät pedagogiset tekijät ovat yhteydessä avoimen väylän
yliopistoopiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn liittyviin käsityksiin?
Tutkimusta varten toteutettiin valtakunnallinen verkkokysely keväällä 2009 yhteensä 17
992 yliopistoopiskelijalle yhdeksästä yliopistosta. Kyselyyn vastasi 3 035 opiskelijaa,
joista 96 oli avoimen väylän kautta opiskelemaan tulleita. Tulokset antavat tietoa
opetuksen ja ohjauksen ja erityisesti väylän edelleen kehittämiseksi yliopistojen
aikuiskoulutustehtävän vahvistuessa sekä lisäävät tietoa opiskelukykyyn ja hyvinvointiin
yhteydessä olevista pedagogisista tekijöistä.

Lääketieteen oppimisen haasteet – LeMedtutkimusprojektin asetelma ja
menetelmälliset ratkaisut
Mirjamaija MikkiläErdmann, Mari Murtonen, Pekka Kääpä, Ilona Ahopelto ja
Henna Virtanen, Turun yliopisto
mirmik@utu.fi

LeMedtutkimusprojektin tavoitteena on tutkia lääketieteen asiantuntijuuden oppimista
koulutuksen aikana käsitteellisen muutoksen, itsesäätelyn ja taitojen oppimisen
näkökulmasta. Lääkärikoulutuksen eräänä keskeisenä haasteena on biomedikaalisen
tiedon ja kliinisen tiedon tarkoituksenmukainen omaksuminen ja integrointi sekä
käytännön lääkärin taitojen oppiminen. Tätä ongelmakenttää tutkitaan Suomen
Akatemian rahoittamassa LeMedtutkimusprojektissa neljällä tasolla.
1. Pitkittäistutkimuksen taso: Seuraamme lääketieteen opiskelijoiden opiskeluorientaation
kehittymistä viiden opiskeluvuoden aikana Turun ja Oulun yliopistoissa.
2. Kurssitaso: Tutkimme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimista hengitys ja
verenkiertoelimistöä käsittelevällä kurssilla käsitteellisen muutoksen näkökulmasta.
3. Tapaustutkimusten taso: Silmänliikelaboratoriossa tutkimme lääketieteen
opiskelijoiden tekstin ja kuvan ymmärtämisen prosesseja.
4. Interventiotaso: Koulutamme lääketieteen opettajia käsitteellisen muutoksen
näkökulmasta ja kehitämme uudenlaista pienryhmätyöskentelyä.



Tutkimusprojektimme tavoitteena on lisätä lääketieteen asiantuntijuuden oppimiseen
liittyvää teoreettista ymmärrystä ja tuottaa analyysivälineitä sekä konkreettista
oppimateriaalia lääketieteen oppimisen ja opettamisen kehittämiseksi.

Tutkimuspainotteisuuden kriittistä tarkastelua: Suomalaisten opettajankouluttajien
näkemyksiä
Leena Krokfors, Heikki Kynäslahti, Harri Pitkäniemi, Riitta Jyrhämä, Reijo
Byman, Katriina Maaranen, Katariina Stenberg, Auli Toom & Pertti Kansanen,
Helsingin yliopisto
leena.krokfors@helsinki.fi

Suomalainen opettajankoulutus on tutkimuspainotteinen ja siksi onkin mielenkiintoista
selvittää, miten opettajankouluttajat kautta maan käsittävät sen. Aiempi tutkimuksemme
kohdistui Helsingin yliopiston opettajankouluttajiin.
Esittelemme tutkimusta, joka toteutettiin keväällä 2009, jossa kyselimme
opettajankouluttajilta heidän näkemyksiään tutkimuspainotteisuudesta. Kysely perustuu
kolmeen teemaan: (1) opettajankoulutuksen opetussuunnitelmarakenteeseen, (2)
opetussuunnitelman sisältöihin ja (3) opetussuunnitelman käytännön toteutuksen
menetelmiin. Vastauksia saatiin yhteensä 63. Kyselylomakkeessa oli 49 suljettua
väittämää seitsemänportaisella asteikolla (1= täysin eri mieltä, 7= täysin samaa mieltä)
sekä kaksi avointa kysymystä ja taustamuuttujia.
Alustavien kuvailevien tunnuslukujen perusteella voidaan sanoa, että opettajankouluttajat
pitivät aktivoivien työtapojen käyttöä opettajankoulutuksessa tärkeänä. Heidän mukaansa
opetusharjoittelu muodostaa tärkeän osan koulutuksen kokonaisuutta. Heidän mielestään
on myös tärkeää, että perus ja täydennyskoulutus muodostavat jatkumon.
Opettajankouluttajien mukaan opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus aktivoiviin
työtapoihin opinnoissaan, ja pedagogisen toiminnan perusteleminen oli myös heistä
tärkeää.
Huomattavaa on, että hajonta oli melko suurta kaikissa väittämissä. Jatkossa onkin
mielenkiintoista selvittää, löytyykö vastaajien joukosta selkeästi eri profiileja omaavia
opettajankouluttajakategorioita. Kasvatustieteen päivillä tulemme esittämään pidemmälle
vietyjä kvantitatiivisia analyyseja ja luokitteluja avoimista kysymyksistä.

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla
Essi Vuopala, Oulun yliopisto

Viimeaikaisessa oppimisen tutkimuksessa samoin kuin oppilaitosten arjessa, erityisesti.
opetussuunnitelmissa, on noussut yleisesti esiin yhteisöllisen oppimisen käsite.
Tutkimukset ovat osoittaneet oppijoiden oppivan paremmin ollessaan vuorovaikutuksessa
keskenään kuin yksin työskennellessään. (esim. Häkkinen & Arvaja 1999.) Yhteisöllinen
oppiminen ei kuitenkaan ole helppoa, ja niin kasvokkain kuin verkkoympäristössä
tapahtuva yhteisöllinen työskentely tarvitsee onnistuakseen opettajan tukea ja ohjausta
(Kirschner, Sweller & Clark 2006; Mercer & Fisher 1998). Väitöskirjatutkimukseni



tarkoituksena on analysoida opiskelijoiden kokemusten näkökulmasta yhteisöllistä
oppimista edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä erilaisin pedagogisin mallein (Dillenbourg &
Jeerman 2004) toteutettujen verkkotyöskentelyjaksojen aikana. Näiden tekijöiden
tunnistaminen edesauttaa onnistuneiden yhteisöllisen oppimisen tilanteiden suunnittelua,
toteutusta ja ohjaamista.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nousee CSCL (Computer Supported Collaborative
Learning) tutkimuksesta. Kansainväliseltä verkkokurssilta kerätty tutkimusaineisto
koostuu kyselylomakeaineistosta, reflektiopäiväkirjoista, haastatteluista sekä
verkkokeskusteluaineistosta. Aineistoa on analysoitu pääosin laadullisen
aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Esityksessä tarkastellaan
kyselylomakeaineiston tutkimustuloksia. Tulokset osoittavat, että tiukasti strukturoitu
verkkotyöskentely (Bound & Feletti 1992) edistää yhteisöllistä oppimista paremmin kuin
väljästi strukturoitu työskentely (Dillenbourg & Jeerman 2004). Tiukasti strukturoidussa
verkkotyöskentelyssä keskeisin yhteisöllistä oppimista edistävä tekijä liittyy
oppimistehtävään ja tavoitteenasetteluun. Väljemmin strukturoidussa
verkkotyöskentelyssä yhteisöllisen oppimisen onnistumisessa keskeistä ovat ryhmään ja
ryhmän toimintaan liittyvät tekijät (kuten osallistumisen symmetrisyys, toiminnan
vastavuoroisuus, ryhmähenki). Tuutorin kurssinaikaisen toiminnan ja teknologiatuetun
ympäristön merkitys työskentelyn onnistumiseen koetaan vähäiseksi molemmissa
työskentelytavoissa.

Oppimisen ilo ja kvantitatiiviset menetelmät – Mahdoton tehtäväkö?
Liisa Martikainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu
liisa.martikainen@humak.fi

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opetus ja oppiminen on yksi suurimmista
kasvatustieteen perustutkintoopetuksen liittyviä haasteita. Kasvatustieteilijöitä pidetään
usein huonosti motivoitunein ja oppimistulokset ovat heikohkoja. Näihin haasteisiin
vastaamiseksi olen käyttänyt opetusmetodia, jossa jokaiseen opetuskokonaisuuteen on
kuulunut kyselylomakkeen teko, aineiston kerääminen sekä kvantitatiivisten menetelmien
käyttö omaa aineistoa hyödyntäen. Lopuksi omien selvitysten pohjalta on kirjoitettu
raportti, joka on toiminut opintojakson arvioinnin perusteena. Lukuvuonna 2007–2008
toteutin kaksi syventävien opintojen kvantitatiivisten menetelmien opintojaksoa kasvatus
, aikuiskasvatus ja varhaiskasvatustieteen opiskelijoille Jyväskylän yliopistossa.
Opintojaksolle osallistui opiskelijoita, joille kyseinen oj oli ensimmäinen kosketus
kvantitatiivisiin menetelmiin sekä opiskelijoita, jotka olivat suorittaneet jo useita aiempia
opintojaksoja. Opintojaksolta saatu palaute oli rohkaisevaa (sähköinen palautelomake,
vastanneiden N=44; vastausprosentti 59 %): opiskelijat kokivat saavuttaneensa
opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet (82 % melko tai täysin samaa mieltä), ja että
kokonaisuutena oj tarjosi hyvän ja mielekkään oppimiskokemuksen (86 % melko tai
täysin samaa mieltä). Valittujen työskentelytapojen koettiin myös olleen tehokkaita
oppimisen eteenpäin viejiä (89 % täysin tai melko samaa mieltä). Avoimissa vastauksissa
opiskelijat kuvasivat omien pelkojensa hälventyneen sekä motivaationsa kvantitatiivisten
menetelmien käyttöön nousseen. Tärkeänä pidettiin opettajan pedagogisia taitoja,
realistista mutta positiivista asennetta opiskelijoita kohtaan sekä käytännön ja teorian



jouhevaa yhdistämistä. Kasvatustieteiden opiskelijoiden motivoimista kvantitatiivisten
menetelmien oppimiseen ja käyttöön voidaan pitää näin ollen ennen kaikkea
pedagogisena ongelmana, johon ratkaisujen löytäminen on mahdollista.

Lääketieteen opiskelijoiden oppimisen säätely ja yleiset opiskeluorientaatiot
Henna Virtanen, Turun yliopisto
henvirt@utu.fi

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lääketieteen opiskelijoiden oppimisen
säätelyä sekä yleisiä opiskeluorientaatioita. Lääketieteellinen tieto on nopeasti
uudistuvaa, mikä asettaa haasteita oppimiselle. Entistä tärkeämpää onkin kyetä
tunnistamaan aukkoja tiedoissaan, etsimään uutta tietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti.
Nämä taidot kuuluvat keskeisesti oppimisen itsesäätelyyn.
Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteen kolmen eri vuosikurssin opiskelijat (N = 410)
vastasivat kyselyyn keväällä 2009.
Opiskelijat osoittautuivat opinnoissaan varsin syväsuuntautuneiksi. Noin puolet
opiskelijoista oli myös työelämäsuuntautuneita sekä pinnallissystemaattisesti
suuntautuneita. Oppimisen säätelystrategioista yleisimmäksi osoittautui oppimisen
säätely ulkoisten vihjeiden varassa. Toiseksi eniten aineistossa ilmeni oppimisen
itsesäätelyä, kun taas säätelyn puutetta esiintyi selvästi vähiten. Samalla opiskelijalla
saattoi esiintyä useita eri orientaatioita ja säätelystrategioita.
Säätelyn puute oli yhteydessä sosiaaliseen orientaatioon ja omistautumattomuuteen, kun
taas sekä itsesäätely että ulkoinen säätely olivat yhteydessä syvä, suoritus ja pinnallis
systemaattiseen orientaatioon.
Oppimisen kannalta tärkeää näyttää olevan se, että opiskelija suuntautuu oppimiseensa
(syvä, pinta tai suoritusorientoituneesti), eikä niinkään muuhun opiskelijaelämään (vrt.
sosiaalinen orientaatio, omistautumattomuus). Lisäksi keskeistä näyttää olevan, että
oppiminen on jollakin lailla säädeltyä (sisäisesti tai ulkoisten vihjeiden avulla), kun taas
säätelyn puute ei ole suotuisa vaihtoehto. Perinteinen lääketieteen oppimisympäristö
tuntuu pitkälti sanelevan ehdot niin orientaatioiden kuin säätelystrategioidenkin
kehittymiselle. Keskeistä olisikin entistä enemmän rohkaista opiskelijoita oppimisensa
reflektointiin ja itsesäätelyyn. Myös opettajien tietoisuutta opetustavastaan ja sen
yhteyksistä opiskelijoiden oppimiseen voitaisiin pyrkiä lisäämään.

Virtuaali ja kontaktiopetus tiedon jäsentäjänä: case biologian perusteet
Jari Kukkonen, Teemu Valtonen, Anu Hartikainen, Sirpa Kärkkäinen & Mikko
Vesisenaho, Joensuun yliopisto
teemu.valtonen@joensuu.fi

Mobiiliteknologia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia korkeakoulupedagogiikan
kehittämiseen. Teknologian avulla kontaktiopetuksessa tapahtuvaa vuorovaikutusta
voidaan rikastuttaa verkkoympäristöjä hyödyntämällä, langattomat verkot ja helposti
mukana kulkevat laitteet tarjoavat joustavia mahdollisuuksia erilaisten
oppimisympäristöjen rakentamiseen. Vuorovaikutuksen rikastuttaminen erityisesti



sosiaalisen median välineillä mahdollistaa yhdessä tuotetun sisällön taltioimisen,
jakamisen ja edelleen kehittämiseen.
Opettajankoulutuksessa luonnontieteen opiskeluun sisältyy sekä oppiaineiden
sisältötietoon että erityisesti pedagogiseen sisältötietoon liittyviä tavoitteita. Pedagoginen
sisältötieto, kuten TVT:n hyödyntäminen ja kokeellisen lähestymistavan omaksuminen,
valmentavat opiskelijoita oppiaineiden opettamiseen liittyviin käytöntöihin. Tässä
esityksessä kuvataan luokanopettajaopiskelijoiden opintoihin kuuluvaa biologian
opintojaksoa, johon liittyi mm. laboratoriotyöskentely kalan preparoinnin muodossa.
Jakson keston vuoksi kaikkien luonnontieteen pedagogiseen sisältötietoon liittyvien osa
alueiden sisällyttäminen osaksi opetusta ja opiskelua on haasteellista. Tässä
kokeilussamme pyrimme ratkaisemaan ongelmaa teknologiaa hyödyntäen ja opintojakson
aikana kokeiltiin langattomassa verkoissa toimivista miniläppäreistä sekä wiki
ympäristöistä rakentuvaa oppimisympäristöä.
Kokeilussa käytettyyn wikiympäristöön opiskelijoille oli laadittu sisältötiedon
ennakkojäsentäjä, jonka tarkoituksena oli toimia ryhmässä tapahtuvan preparoinnin
ohjausvälineenä sekä yhteistoiminnallisen opiskelun, työskentelyn ja jaetun
dokumentoinnin alueena. Preparoinnin yhteydessä dokumentoinnissa hyödynnettiin
digitaalisia kameroita ja minikannettavia. Opiskelijoille suunnatun kyselyn avulla
pyrimme selvittämään, millaisia oppimiskokemuksia heille muodostui ja miten he
kokivat teknologian käytön laboroinnin yhteydessä. Alustavasti näyttää, että
opiskelijoiden mielestä moniulotteinen sisällön tarkastelu ja jäsentäminen wiki
ympäristössä tuki heidän sisältötiedon omaksumistaan.

Piirrosmallista valokuvamalliksi – luokanopettajaopiskelijoiden
oppimiskokemuksia teknologiaavusteisesta mallintamisesta
Anu Hartikainen, Sirpa Kärkkäinen, Jari Kukkonen & Teemu Valtonen, Joensuun
yliopisto
anu.hartikainen@joensuu.fi

Esityksessä tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden oppimiskokemuksia teknologia
avusteisesta mallintamisesta biologian opetuksessa. Mallintaminen ja mallit kuuluvat
keskeisesti sekä luonnontieteelliseen tutkimustoimintaan että luonnontieteiden
opetukseen. Opettajaopiskelijoiden tulisikin ymmärtää mallintamisen idea, erilaisten
mallien merkitys biologian opetuksessa sekä digitaalisen tekniikan ja sähköisten
oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet mallintamisessa. Tutkimuksemme on osa
praktista toimintatutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää luokanopettajaopiskelijoiden
biologian opetusta. Tutkimuksen kontekstin muodosti luokanopettajaopiskelijoiden
monialaisiin opintoihin kuuluva ”Biologian ja maantieteen perusteet” opintojakso, jonka
opetukselliset tavoitteet liittyvät sekä opiskelijoiden aineenhallinnan että pedagogisten
valmiuksien kehittämiseen. Opintojakson yhteyteen laaditun opetusprojektin (6 t) aikana
opiskeltiin kalojen anatomiaa, fysiologiaa ja sopeutumista veteen. Opiskelijat piirsivät
mentaalimalleja, vertasivat piirtämiään malleja oppikirjojen piirrosmalleihin,
valokuvasivat preparoituja kaloja sekä laativat niistä opetusmalleja Wikiympäristöön.
Opetusprojektin keskeisenä tavoitteena oli testata teknologiaavusteisen mallintamisen
soveltuvuutta perinteisen preparointiopetuksen yhteyteen. Tutkimustehtävänämme oli



selvittää, millaisia oppimiskokemuksia opiskelijoilla on teknologiaavusteisesta
mallintamisesta opetusprojektin jälkeen. Aineisto (n=115) kerättiin verkkokyselynä ja se
analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Alustavien tutkimustulosten
mukaan opiskelijat kokivat teknologiaavusteisen mallintamisen oppimista tukevana
tekijänä.


