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Itsearviointi suomalaisissa yliopistoissa: arvoja, kehittämistä ja imagon
rakentamista
Mira Huusko, Helsingin yliopisto
mira.huusko@helsinki.fi

Yliopistoihin on kohdistunut erilaisia vaatimuksia erityisesti viimeisen kahdenkymmenen
vuoden ajan. Muun muassa tulosohjaukseen ja uuteen julkisjohtamiseen siirtyminen ovat
vaikuttaneet nykyyliopistojen toimintoihin. Yliopistoissa on vaadittu erityisesti 1990
luvun alusta lähtien yliopistojen tuloksellisuuden, laadun ja vaikuttavuuden
huomioimista, joita seurataan erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla arvioinneilla sekä
laadunvarmistusjärjestelmillä.
Yliopistojen itsearvioinnista kerrotaan kahden eri aineiston avulla, joita ovat
suomalaisten yliopistojen vuosina 1993–2003 tuottamat yliopistotason
itsearviointiraportit sekä laitostason toimijoille tehdyn kyselyn vastaukset.
Tutkimuskysymykset ovat:
– Millaisia käsityksiä yliopistoissa ja laitoksilla on itsearvioinnin ilmiöstä ja käsitteestä?
– Kuka tai mikä on itsearviointien itse?
– Mitä aineiston pohjalta voidaan päätellä organisatorisen identiteetin ja imagon
rakentamisesta itsearviointien avulla?
Aineistoa analysoidessa hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia.
Itsearviointeja koskevissa käsityksissä painotettiin kehittämistä, voimaantumista sekä
oman toiminnan ainutlaatuisuutta. Keskeistä yliopistotason itsearviointiraporteissa näytti
olevan kuvailevan tekstin tuottaminen. Itsearvioinnin käsitettä pidettiin annettuna
itsestäänselvyytenä, jota ei tarvitse sinällään määritellä tai kyseenalaistaa.
Itsearviointien itse näyttäytyy verkostona, johon vaikuttavat kansallinen ja
kansainvälinen koulutus ja talouspolitiikka, yliopiston ja yliopistolaitoksen historia sekä
ajankohtaiset painotukset arvioinnissa ja yliopistohallinnossa. Erityisesti ulkopuolisille
tehtyjä itsearviointiraportteja ja saatuja laatuyksikkönimityksiä käytettiin imagon
rakentamistarkoituksissa. Itsearviointiraportit toimivat myös organisatorisen identiteetin
sekä laitoksen ja yliopiston yhteisen ymmärryksen ja arvopohjan rakennusvälineinä.

Taito ja taideaineita opettavien opettajankouluttajien pohdintoja ja itsearviointia
akateemiseen opettajankoulutukseen liittyen
Heikki Ruismäki & Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto
heikki.ruismaki@helsinki.fi, inkeri.ruokonen@helsinki.fi

Akateemisen luokanopettajakoulutuksen aikana yliopiston opetushenkilökunnan
muodolliset kelpoisuudet ovat nousseet merkittävästi eri puolilla Suomea. Helsingin
yliopiston noin kahdestakymmenestä päätoimisesta taito ja taideaineiden
(yliopisto)lehtorista kymmenellä oli tohtorin tutkinto vuonna 2009. Muutos
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kolmenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen on merkittävä. Tämä pätevyyden
muutos heijastuu eri tavalla myös opettajankouluttajien ajatteluun ja toimintaan.
Akateemisen opettajankoulutuksen 30vuotisjuhlavuonna pyysimme Helsingin yliopiston
soveltavan kasvatustieteenlaitoksella työskenteleviä taito ja taideaineita opettavia
opettajankouluttajia reflektoimaan mm. seuraavia näkökulmia omaan työhönsä ja sen
muuttumiseen liittyen: Mitä on akateemisuus tutkivan opettajan omassa
asiantuntijuudessa taito ja taideaineissa? Millaisia ulottuvuuksia akateemisuus on tuonut
asiantuntijuuteen, omaan työn kuvaan ja sen muuttumiseen? Kysely tehtiin Helsingin
yliopiston taito ja taideaineiden henkilöstölle. Vastauksia saatiin 10/20. Ainedidaktinen
kirjo vastaajien keskuudessa oli laaja käsittäen liikunnan, kuvataiteen ja musiikin
ainedidaktikkojen itsearvioinnit.
Itsereflektioon perustuvan sähköpostikyselyn tuottamaa aineistoa tarkastellaan
akateemiseen asiantuntijuuteen ja opetussuunnitelmien toteutumiseen liittyvän
kirjallisuuden valossa. Nostamme esiin niitä aineistosta keskeisesti nousseita käsityksiä ja
arviointeja, jotka heijastanevat laajemminkin taito ja taideaineiden opettajien kokemaa
todellisuutta erityisesti akateemisen asiantuntijuuden pohjalta (ks. Patton 1997;
Hakkarainen, Palonen ja Paavola 2002). Opettajankouluttajien pohdinnat ja arvioinnit
avaavat taito ja taideaineiden ainedidaktista näkökulmaa muuttuvan
opettajankoulutuksen moninaisuudessa ja sen toimivuuden arvioinnissa.
Asiasanat: akateemisuus, arviointi, pätevyydet, professio, asiantuntijuus, muuttuva
opettajuus

Miten opettajankoulutuksen musiikin opetus on tukenut luokanopettajan työtä?
MarjaLiisa Kraft, Jyväskylän yliopisto
marjaliisa.t.kraft@jyu.fi

Tutkimus kartoittaa luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelman musiikinopetusta ja
etsii vastausta kysymyksiin mitkä OKL:n musiikin opetuksen osaalueet ovat erityisesti
tukeneet luokanopettajan työtä, mikä opetuksessa on ollut turhaa ja mitä uutta tulisi
mielestäsi sisällyttää opintoihin. Lisäksi selvitetään musiikkioppilaitosten solististen
kurssitutkintojen suhdetta OKL:n musiikinopetukseen. Opettajankoulutuksen
opetussuunnitelma pohjautuu konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle, jonka mukaan
koulutus luo pohjan työelämässä tapahtuvalle asiantuntijuuden kehittymiselle. Tutkimus
on toteutuvan, opetetun ja opitun opetussunnitelman tarkastelua. Tulokset viestivät miten
yliopiston opetussuunnitelman pedagoginen taso ja opetuksellinen osaaminen toteutuvat
opettajankoulutuksen musiikissa. Sisältöjen toteutumista ja arviointia pohditaan
esteettisen ja praksialisen musiikkikasvatuskulttuurien näkökulmista.
Kysely musiikin osaalueiden arvioinnista on lähetetty 2000luvun puolivälissä
Jyväskylän yliopistosta valmistuneille luokanopettajille (n=158). Haastateltavien
työelämäkokemus tuo tarkasteluun asiantuntijanäkökulmaa. Tutkimusongelma on
ohjannut tutkimustapaa siten, että opetuksen määrällisen ja laadullisen menetelmän
synerginen käyttö on ollut luontevaa. Luokanopettajan työtä tukeneet musiikinopetuksen
osaalueet on arvioitu yleisellä tasolla numeerisesti (1–5). Esseevastaukset syventävät ja
selkiyttävät vastaajien kokemuksia. Menetelmien yhteiskäyttö, ”mixed method”, tuo
tulosten analysiin lisäarvoa ja validiteettia.

mailto:marja-liisa.t.kraft@jyu.fi


Tutkimustulosten mukaan toiminnallinen musiikinopetus tuottaa eniten työkaluja,
pedagogisia työvälineitä, luokanopettajan arkeen. Musiikkiopistopohjainen solistinen
kurssitutkinto ei yksin korvaa vapaan säestyksen pedagogista sovellusta. Lisäksi
käytettyjen oppimateriaalien ja musiikin eri osaalueiden sisältöjen toivotaan tukevan
työelämän konkretiaa. Opetussuunnitelman valinnaiskurssien merkitys korostuu
arvioinnissa.
Avainsanat: opettajankoulutuksen musiikinopetussuunnitelma, luokanopettajan
asiantuntijuus, musiikillinen valmiuspedagoginen työväline

Opettajien näkemykset oppilaidensa työskentely ja sosiaalisista taidoista ja näiden
arvioiden yhteys lasten eikielellisiin päättely ja ajattelutaitoihin
MariPauliina Vainikainen, Helsingin yliopisto
maripauliina.vainikainen@helsinki.fi

Oppimaan oppimisen arvioinnissa tarkastellaan elinikäisen oppimisen kannalta oleellisia
valmiuksia, jotka kehittyvät kouluopetuksen seurauksena, vaikka ne eivät liity suoraan
opetussuunnitelmassa määriteltyihin oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Oppimaan
oppimisella tarkoitetaan taitoa ja halua sitoutua uudenlaiseen tehtävään. Sitä mitataan
arvioimalla lasten yleisiä ajattelu ja päättelytaitoja sekä kokoamalla lapsilta, opettajilta ja
vanhemmilta tietoa lasten oppimiseen liittyvistä uskomuksista ja muista tekijöistä.
Helsingissä vuonna 2007 käynnistyneessä pitkittäistutkimuksessa seurataan noin 800
oppilaan oppimaanoppimisvalmiuksien kehittymistä läpi koko peruskoulun. Tässä
esitelmässä tarkastellaan, millaisessa yhteydessä 1. luokan oppilaiden eikielelliset
päättely ja ajattelutaidot ovat havaintoihin, joita opettaja on tehnyt oppilaidensa
työskentely ja sosiaalisista taidoista. Työskentely ja sosiaalisten taitojen on
kansainvälisissä tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä koulusuoriutumiseen.
Oppimaan oppimisen viitekehyksestä koulusuoriutuminen voidaan käsittää osaamisen ja
uskomusten eräänä ilmenemismuotona. Pitkittäistutkimuksen edetessä oppilaiden
työskentely ja sosiaalisia taitoja on tarkoitus tarkastella tekijöinä, jotka ovat yhteydessä
oppimiseen liittyvien asenteiden ja uskomusten muotoutumiseen. Toisaalta
mielenkiinnon kohteena on, miten lasten kognitiivisissa tehtävissä osoittama osaamisen
taso heijastuu opettajien arvioihin oppilaistaan. Tässä esitelmässä esiteltävät ensimmäisen
vaiheen tulokset tulevat toimimaan pohjana tuleville tarkasteluille.

Pakkopullaa? Vastavalmistuneiden opettajien akateemisen orientaation ja
työmarkkinatilanteen yhteys
Visa Tuominen, Juhani Rautopuro & Antero Puhakka, Joensuun yliopisto
visa.tuominen@joensuu.fi, juhani.rautopuro@joensuu.fi,
antero.puhakka@joensuu.fi

Opettajankoulutus antaa pätevyyden lastentarhasta aikuisoppilaitoksiin ja mahdollisuuden
tieteellisiin jatkoopintoihin. Esityksessä tarkastellaan vastavalmistuneiden luokan ja
aineenopettajien työmarkkinatilannetta, heidän näkemystään pro gradu tutkielman
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aiheen sekä tutkielman arvosanan vaikutuksesta työmarkkinatilanteeseen, jatkoopintojen
yleisyyttä sekä vastavalmistuneiden akateemista orientaatiota.
Joensuun yliopistosta 2003–2006 valmistuneiden luokan ja aineenopettajien
työmarkkinatilannetta on selvitetty vuosittaisella sijoittumistutkimuksella
valmistumisvuoden jälkeisessä huhtikuussa. Eri vuosien yhdistetyssä aineistossa on 840
luokan tai aineenopettajan vastaukset (noin 60 % valmistuneista).
Vastavalmistuneiden opettajien työmarkkinatilanne vaikuttaa hyvältä. Aineenopettajista 5
% ja luokanopettajista vain 2 % oli työttömänä. Joka kahdeskymmenes (5 %)
aineenopettaja työskenteli apurahalla, luokanopettajista joka viideskymmenes (2 %).
Vain 6 % luokanopettajista ja 7 % aineenopettajista arvioi, että heidän pro gradu työnsä
aiheella oli ollut merkitystä työllistymiselle. Lähes yhtä vähäiset olivat näkemykset pro
gradun arvosanan vaikutuksesta työllistymiseen: aineenopettajat 8 % vs. luokanopettajat
2 %. Vain harvat olivat ilmoittautuneet jatkoopintoihin.
Akateeminen orientaatio, kuten tutkiva opettajuus on kirjattu peruskoulussa ja lukiossa
opetettavien aineiden valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin muun muassa
tutkimusmenetelmällisin tavoittein. Tulostemme perusteella on kysyttävä tarkoittaako
opettajakoulutukseen sisältyvä pro gradu tutkielma vain ”pakkopullaa” joka tulee
suorittaa, saadakseen muodollisen pätevyyteen ja matkalipun ”oikeisiin” töihin.

Erityispedagogiikan tulevaisuus alan asiantuntijoiden kertomana
Helena Sume & Erika Puro, Jyväskylän yliopisto
helena.sume@jyu.fi, erika.puro@jyu.fi

Erityispedagogiikka on kasvatustieteisiin kuuluva, poikkitieteellinen ja soveltava
tieteenala, joka tutkii niiden yksilöiden ja ryhmien oppimista, kasvatusta ja koulutusta,
joiden tarpeisiin enemmistölle suunnatut järjestelyt eivät sovi. Tieteenalaa määrittää
vahva käytännöllinen orientaatio ja sen suhde ympäröivään yhteiskuntaan on läheinen.
Viime vuosina erityispedagogiikka on elänyt monella tavoin murrosvaihetta sekä
yhteiskunnassa että tiedeyhteisössä tapahtuneiden muutosten myötä. Muutokset
herättävät kysymään: mitä erityispedagogiikka on tänä päivänä ja mihin suuntaan sitä
tulisi jatkossa suunnata?
Esityksen tavoitteena on tarkastella, miten tieteenalan asiantuntijat arvioivat
erityispedagogiikan tulevaisuutta: sen kehityssuuntia ja asemaa
korkeakoulujärjestelmässä. Tutkimusaineisto koostuu 10 erityispedagogiikan professorin
ja neljän tieteenalan asiantuntijan teemahaastatteluista. Tutkimus on osa syksyllä 2009
Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan yksikössä käynnistynyttä laajempaa ”Missä
olet, minne menet erityispedagogiikka” hanketta.
Tutkimuksesta saatujen alustavien tulosten perusteella erityispedagogiikan asiantuntijat
näkevät tieteenalan tulevaisuuden eri tavoin. Tuloksista voidaan löytää useita erilaisia
tulevaisuusnäkymiä, joita määrittävät sekä arvioitsijoiden henkilökohtaiset arvot sekä
yleisemmät käsitykset tieteenalan suuntaviivoista.

Suuntana tulevaisuus – kokemuksia kouluyhteisöjen kehittämishankkeista
Kari Kumpulainen & Laura Määttä, Oulun yliopisto
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kari.kumpulainen@oulu.fi, laura.maatta@oulu.fi

Tulevaisuudessa kouluyhteisön tavoitteita ja kehitystyötä tukevat joustava pedagoginen
ajattelu, moderni koulurakentaminen sekä korkeatasoisen teknologian hyödyntäminen
mielekkäällä, oppimista tukevalla tavalla. Pelkkä investointi uuteen teknologiaan ei
kuitenkaan takaa sen täysimääräistä ja tehokasta hyödyntämistä opetuksessa ja
oppimisessa (ks. Lipponen et al. 2004). Tieto ja viestintätekniikan (tvt) mielekäs
hyödyntäminen riippuu paljolti siitä, millaista toiminta ja oppimiskulttuuria niiden avulla
luodaan (Hakkarainen 2001).
Future School Research Center (FSR, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta)
tutkii Oulun kouluilla meneillään olevien ja jo toteutettujen kehittämishankkeiden
vaikuttavuutta koulun toimintakäytänteisiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
tarkastelee teknologiaperustaisten innovaatioiden hyödyntämistä oppivan organisaation
(Moilanen 2001), tutkivan oppimisen (Hakkarainen et al. 2005) sekä itseohjautuvuuden
käsitteen (Deci & Ryan 2006) näkökulmista. Tutkimusaineisto tähän vertailevaan
tutkimukseen kerätään verkkopohjaisena surveykyselynä kymmeneltä Oulun kaupungin
Smart School verkostoon kuuluvalta kehittämiskoululta sekä kymmeneltä mainitun
verkoston ulkopuoliselta Oulun koululta. Informantteina toimivat koulujen rehtorit,
opettajat sekä oppilaat (N=4000). Aineistoa syvennetään haastattelemalla yhden
kehittämiskoulun (Oulujoki) henkilökuntaa ja oppilaita.
Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta kouluyhteisöjen
toimintaan. Tässä esityksessä kuvataan hankkeen teoreettista taustaa, metodologisia
ratkaisuja sekä alustavia tuloksia.

Arviointikohteena vapaan sivistystyön opettajien työ ja osaaminen
Heikki Silvennoinen, Jyväskylän yliopisto
heikki.silvennoinen@jyu.fi

Vapaan sivistystyön opettajista, heidän työstään ja työoloistaan on tehty tutkimusta
selvästi vähemmän kuin muista opettajaryhmistä (esimerkiksi peruskoulunopettajista tai
yliopistoopettajista). Tutkimuksen ja kiinnostuksen vähäisyys lienevät oire vapaan
sivistystyön opettajien marginaalisesta asemasta ammattikunnan kentällä. Toisaalta
vapaata sivistystyötä tekevät voidaan nähdä pikemmin osana kansalaisyhteiskuntaa kuin
virallista koulutusjärjestelmää.
Varsinkin 1990luvulta lähtien niin valtiollisen kuin EUtason koulutuspolitiikan tekijät
ovat aiempaa enemmän osoittaneet kiinnostusta vapaata sivistystyötä kohtaan. Vapaan
sivistystyön halutaan ottavan huolehtiakseen tulevaisuudessa uusia tehtäviä. Vastaavasti
vapaan sivistystyön opetushenkilöstön pitäisi kehittää yhä tietoisemmin osaamistaan
näiden odotusten mukaisesti.
Vuonna 2009 tehdyllä vapaan sivistystyön opetushenkilöstölle suunnatulla kyselyllä
haluttiin täsmentää kuvaa muun muassa vapaan sivistystyön opetushenkilökunnan
asemasta, määrästä ja rakenteesta, työoloista sekä kelpoisuudesta ja osallistumisesta
täydennyskoulutukseen.
Esitelmä rakentuu metodologista pohdinnoista ja kyselyn tuloksista.
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Helsinkiläisten lukiolaisten käsitykset Suomen yhteiskunnallisesta kehityksestä
1990luvun alun laman jälkeisenä aikana
Marko van den Berg, Helsingin yliopisto
mberg@mappi.helsinki.fi

Olen valmistelemassa tutkimusta, jonka tavoitteena on saada tietoa siitä, millaiseksi
haastattelemani lukiolaiset hahmottavat Suomen taloudellisyhteiskunnallisen kehityksen
pääpiirteet 1990luvun alun laman jälkeisenä aikana. Olen kiinnostunut saamaan tietoa
myös siitä, millaisia tulevaisuudenodotuksia lähimenneisyys lukiolaisten mielissä avaa.
Marraskuun lopulla minulla lienee esittää ainakin joitakin alustavia tutkimustuloksia.
Keräsin tutkimukseni empiirisen aineiston haastattelemalla keväällä 2009 noin
kahtakymmentä helsinkiläisten harjoittelukoulujen lukiolaista, jotka olivat pääosin
suorittaneet lukion pakolliset yhteiskuntaopin opinnot. Tutkimustulokset antavat tietoa
nuorten yhteiskunnallisesta ajattelusta ja ne saattavat avata joitakin näkökulmia myös
lukion yhteiskuntaopin opetukseen. Kyseessä oli ns. teemahaastattelu, jossa kysymysten
aihepiirit on luotu etukäteen lukkoon, mutta muuten haastattelutilanne pyritään pitämään
mahdollisimman vapaamuotoisena ja keskustelunomaisena. Opiskelijoille näytettiin
haastattelutilanteessa myös erityyppisiä Suomen taloudellisyhteiskunnallista kehitystä
kuvaavia tilastoja, joita he saivat kommentoida. Opiskelijoiden vastauksia peilataan
yhteiskunta ja taloustieteen piirissä esitettyihin arvioihin Suomen viimeaikaisen
kehityksen pääpiirteistä. Haastattelujen analysoinnissa pyritään löytämään ns.
merkitysluokkia, jotka eivät anna suoraan yleistettävissä olevaa tietoa, mutta voivat
kuitenkin kertoa jotain lukioikäisten nuorten ajattelusta hieman laajemminkin. Olen
käyttänyt samaa tutkimusmetodia myös vuonna 2007 julkaistussa
väitöskirjatutkimuksessani Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa.

Perusopetuksen finskan ominaispiirteet: oppimäärät ja arvostelu
Outi Toropainen, Oulun yliopisto
outi.toropainen@oulu.fi

Tulen alustuksessani pohtimaan perusopetuksen finskan (suomi toisena kotimaisena
kielenä Suomen ruotsinkielisissä kouluissa) kahden oppimäärän haasteita, niiden tuomia
etuja ja haittoja. Käytän alustukseni taustana vuoden 2001 finskan oppimistulosten
kansallisen arvioinnin perusopetuksen 9. luokan tuloksia. Lisäksi osoitan, miten opetusta
on tuon arvioinnin jälkeen kehitetty ja miten sitä pitäisi jatkossa kehittää.
Vuoden 2001 arviointi oli ensimmäinen kerta, kun finskan taidoista saatiin kerätyksi
tietoa monipuolisesti ja maantieteellisesti kattavasti. Toinen vastaavanlainen
valtakunnallinen oppimistulosten arviointi toteutettiin keväällä 2009. Tämän arvioinnin
tulokset ovat vielä julkaisemattomia.
Jo ennen näitä arviointeja opettajien keskuudessa tiedettiin, että finskan opetuksella ja
oppimisella on muista suomalaisista perusopetuksen oppiaineista poikkeavia piirteitä.
Niitä pidettiin ja pidetään osittain yhä julkilausumattomina salaisuuksina ja ”tätä tämä
on” tyyppisinä arjessa hyväksyttyinä ilmiöinä. Yhtenä selkeimmistä poikkeavuuksista on
oppilaiden arvostelu. Vuoden 2001 kansallinen arviointi osoitti, että EteläSuomen ja
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LänsiSuomen läänin välillä saattaa olla Aoppimäärässä kahden tai jopa kolmen
arvosanan ero suhteessa arvioinnissa menestymiseen. Pitkään haasteena pidettiin
kaksikielisiä oppilaita, joita varten 1990luvun alussa saatiin oma oppimäärä,
äidinkielenomainen suomi. Kaksikielisten oppilaiden arvosanat ja arvioinnissa
menestyminen on vuoden 2001 tulosten perusteella yhtenäisempää kuin yksikielisten.
Tällainen variaatio tuo lisähaasteita paitsi opettajille myös oppimateriaalin laatijoille ja
jatkokouluttajille.

Työympäristö siirtyy verkkoon – kuinka käy sosiaalisen kompetenssin?
Marjatta Myllylä & Hanna Torp, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
(TAMK)
marjatta.myllyla@tamk.fi, hanna.torp@tamk.fi

Teknologian ja modernin tietoyhteiskunnan peruuttamattoman nopea kehitys suuntaa
opettajuutta uuteen maailmaan. Työelämän vaatimukset muuttuvat moninaisemmiksi ja
vaikeammin määriteltäviksi verkostoorganisaatioineen, itseohjautuvine tiimeineen sekä
globalisaation ja kulttuurienvälisen kollaboraation haasteineen. Työympäristö ja työtiimi
ovat yhä useammin verkossa. Uudenlainen työskentely edellyttää erilaista sosiaalista
kanssakäymistä kuin mihin olemme tottuneet. Sosiaalinen kompetenssi on edellytys
sosiaalisista suhteista selviytymiselle ja niiden ylläpitämiselle. Hyvä sosiaalinen
kompetenssi antaa valmiudet empaattisuuteen, yhteistyökykyyn muiden kanssa sekä
omien tunteiden ilmaisuun. (Laine 2005.) Nämä taidot ovat olennaisia myös verkossa
työskennellessä.
Tutkimuksessamme kysymmekin, kuinka oppimisympäristöt ja opettajankoulutus
vastaavat työelämän kehittyviin tarpeisiin? Kuinka voimme edistää tasapainoisen
sosiaalisen kompetenssin syntymistä virtuaalisten oppimisympäristöjen avulla?
Tutkimuksemme aineisto muodostuu Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun
opiskelijoiden keskusteluista Moodleoppimisympäristössä sekä Second Life 
virtuaalimaailmassa. Tavoitteenamme on tutkia sosiaalisen vuorovaikutuksen
ilmenemistä eri ympäristöissä ja erityyppisissä tilanteissa. Tutkimuksessa sovelletaan
narratiivista lähestymistapaa. Tutkimus valmistuu syksyn aikana, joten pääsemme
esityksessämme keskustelemaan myös sen tuloksista.

Oppimaan oppiminen EU:ssa ja asennekyselyiden ongelma vertailevassa
arviointitutkimuksessa
Sirkku Kupiainen, Helsingin yliopisto
sirkku.kupiainen@helsinki.fi

Arviointi on viime vuosikymmeninä noussut keskeiseksi koulutuspoliittisen ohjauksen
välineeksi niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Euroopan unionin nimettyä
oppimaan oppimisen yhdeksi kahdeksasta avaintaidosta, jotka EUmaiden tulee taata
kansalaisilleen, vuona 1999 alkanut yhteistyö johti yleiseurooppalaisen oppimaan
oppimisen testin laatimiseen ja pilotointiin kahdeksassa jäsenmaassa keväällä 2008
(Hoskins & Fredriksson 2008).
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Oppimaan oppimisen määritelmän mukaisesti testin kohteena ovat osaaminen ja sen
käyttöä ohjaavat asenteet, so. kognitio ja affektio (Hautamäki ym. 2002). Oppilaiden
osaamisen ja heidän ilmaisemiensa asenteitten välinen suhde tuottaa kuitenkin
kansainvälisissä vertailuissa teoreettisten oletusten vastaisia tuloksia – kiinnostuneimmat
ja uuden oppimista eniten arvostavat oppilaat eivät aina olekaan parhaiten menestyneitä
(OECD 2007; Hautamäki ym. 2008; Turmo & Lie 2007). Onkin ilmeistä, että
asennekyselyihin vastaamisessa esiintyy selviä kulttuurisia eroja, jotka vaikeuttavat
tulosten vertailua ja johtopäätösten vetämistä (Buckley 2009). Kysymys on erityisen
akuutti jos ja kun oppilaiden asennekysymyksiin antamia vastauksia ajatellaan
käytettävän indikaattorina vertailuissa, joilla saattaa olla laajakantoisia koulutuspoliittisia
seurauksia.
Nyt pilotoitu EUtesti, johon osallistui kahdeksan monessa suhteessa toisistaan
poikkeavaa EUmaata, ja jossa oppilaita pyydettiin varsinaisten testitehtävien ja
asennekysymysten lisäksi arvioimaan eri osaamistehtävien kiinnostavuutta ja vaikeutta,
tarjoaa välineen tarkastella mahdollisia kulttuurisia eroja oppilaiden tavoissa vastata
asennekyselyihin. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että suomalaiskoululaisten paljon
puhuttu koulukielteisyys saattaa ainakin vertailevan tutkimuksen valossa pitkälti olla vain
suhteellista haluttomuutta käyttää mittarin ääriarvoja.

”Ei tarvitse olla hyvä, kunhan on paras paikallaolijoista”
Juhani Rautopuro & Antero Puhakka, Joensuun yliopisto
juhani.rautopuro@joensuu.fi, antero.puhakka@joensuu.fi

Tilastomenetelmien opettamisen ja oppimisen ongelmista on runsaasti tutkimusta, joka
on keskittynyt muun muassa opiskelijoiden virhekäsitysten, ahdistuksen ja
opiskelumotivaation selvittämiseen. Menetelmien opettajista ja heidän ”ansioistaan”
oppimiseen on sangen vähän tietoa.
Suomen tilastoseuran esimies Hoffrén ja maailmanlaajuisen tilastotieteilijöiden järjestön
varapresidentti, professori Laaksonen pohtivat (HS 23.3.09) lukiolaisten matematiikan
taitoja ja tilastollisten menetelmien asemaa lukioopetuksessa. Suomessa tilastollisia
menetelmiä opetetaan lähinnä matematiikan erityisjaksoina todennäköisyyslaskennan
ohessa höystettynä pienellä osuudella kuvailevaa tilastotiedettä. Tilanne on ristiriidassa
valtakunnallisten opetussuunnitelmien tavoitteiden kanssa.
Roos (2009) ja Tarkkonen (2006) ovat pohtineet tilastollisten menetelmien opetusta
yliopistoissa. Menetelmien parissa on monenlaisia toimijoita, joiden koulutus ja kokemus
ovat kirjavia. Asia voidaan ymmärtää rikkaudeksi, mutta olisi myös pohdittava
ammattitaidon takaavia standardeja. Ongelmana näyttäsi olevan myös se, että mitä
helpommin tilastolliset menetelmät ovat (esim. SPSSohjelmisto) yleisesti käytettävissä,
sitä vähäisemmäksi käy tilastotieteen arvostus.
Peruskoulun opettajalla on oltava opetettavasta aineesta vähintään 60 opintopisteen
opinnot. Yliopistoopettajilta puolestaan vaaditaan virantäyttöselosteessa määritelty alan
koulutus. Tilastollisten menetelmien opetukseen ei soveltavissa tieteissä ole mitään
muodollisia pätevyysvaatimuksia. Nykyaikaiset menetelmät, joita kaivataan esimerkiksi
jatkoopinnoissa jäävät vaille käyttöä ja opetusta, eikä niitä hallita tai haluta käyttää. On
ajan hukkaa opettaa menetelmiä opiskelijoille ja tutkijoille, jotka eivät hallitse
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menetelmien perusteita (Rumsey 2002), sillä suuri osa uuden opetukseen varatusta ajasta
menee perusasioiden kertaamiseen.
Esityksessä luodaan katsaus tilastollisten menetelmien opetuksen tilaan ja myös
oppimateriaalin laatuun soveltavissa tieteissä.


