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TIIVISTELMÄ 
 
Lääketieteellisen peruskoulutuksen tavoitteena on tuottaa ammattitaitoisia 
ja asiantuntevia lääkäreitä, jotka näkevät ihmisen biopsykososiaalisena 
kokonaisuutena. Myös terveys tulisi nykykäsityksen mukaan nähdä holisti-
sesti: fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden tasapainotilana. Opis-
kelijoiden käsitykset terveydestä muuttuvat ja kehittyvät opintojen aikana 
ja vaikuttavat heidän toimintaansa tulevassa lääkärintyössä.  
 
Lääketieteellisen ammattitaidon kehittyminen vaatii korkealaatuista oppi-
mista, jossa uusi opittu asia liittyy mielekkäästi opiskelijan aikaisempiin 
tietoihin ja on käyttökelpoista oppijan toiminnassa. Tällaista oppimista 
kutsutaan mielekkääksi oppimiseksi ja sen vastakohtana pidetään ulkoa 
oppimista, joka on valitettavan yleistä myös korkeakoulumaailmassa. Mie-
lekästä oppimista voidaan tukea ja arvioida käsitekarttojen avulla. Käsite-
kartassa opiskelija joutuu järjestelemään tietoa uudella tavalla, ja samalla 
tarjoutuu käsitekartan tulkitsijalle ainutlaatuinen kanava opiskelijan tieto-
rakenteiden hahmottamiselle. 
 
Tässä tutkimuksessa pyritään hahmottamaan sitä, millaisia terveyskäsityk-
siä opiskelijoilla on lääketieteen opintojen alkuvaiheessa ja miten nämä 
käsitykset muuttuvat ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käsityksiä ja 
niiden muutosta tarkastellaan käsitekarttamuotoisen aineiston kautta, pyr-
kien hahmottamaan tapahtunutta käsitteiden rikastumista ja pohtimaan 
oppimisen mielekkyyttä. Käsitekartta-aineistoa analysoidaan hyödyntäen 
fenomenografisen tutkimuksen tausta-ajatuksia sekä teoriasidonnaista sisäl-
lönanalyysia. Tutkimuksen tulokset kertovat, että käsitykset eivät ole mer-
kittävästi kehittyneet ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tai ainakaan 
tämä kehitys ei näy opiskelijoiden piirtämissä käsitekartoissa. Opiskelijoi-
den terveyskäsitys on kuitenkin yleisesti ottaen monipuolinen ja holistinen, 
mikä antaa hyvän pohjan asiantuntijuuden kehittymiselle tulevaisuudessa. 
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ABSTRACT 
 
The aim of basic medical training is to produce medical experts who un-
derstand human being as a biopsychosocial entity. Nowadays also the 
concept of health should be understood as a balance between physical, 
psychological and social aspects. Students’ conceptions of health change 
and develop during their medical studies and these conceptions affect on 
how they practice medicine in the future. 
  
High quality learning is a prerequisite for the development of medical ex-
pertise. The new learned content should be connected with both practice 
and students former knowledge. This kind of learning is known as mean-
ingful learning as an opposite of rote learning that is still unfortunately 
common also in higher education. Meaningful learning can be supported 
and evaluated with concept mapping where students are forced to rear-
range their knowledge in new ways. By looking at a student’s concept map 
a researcher can get an extraordinary view at the structures of their think-
ing.  
 
The goal of this study is to find out how the students’ conceptions of health 
are structured and how these conceptions change during the first year of 
their medical studies. The conceptions are investigated by analyzing stu-
dents’ concept maps. The aim is to observe the enrichment of the concepts 
in the concept maps and to find out if meaningful learning has taken place 
during the year. The research material is analyzed using the ideas of 
fenomenographical research and theory-guided content analysis. The re-
sults of this study show that the students’ conceptions didn’t change much 
during the first year of their studies or at least this development didn’t 
show in their concept maps. Altogether the students’ conception of health 
was very versatile and holistic and this provides a good foundation for the 
development of their medical expertise. 
 
Key words: medical learning, concept maps, health conceptions 
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1. JOHDANTO 

 

 

 

 

 

Lääketieteellisen peruskoulutuksen tavoitteena on tuottaa asiantuntevia ja 

ammattitaitoisia lääketieteen osaajia, jotka ymmärtävät ihmisen terveyden-

tilan holistisesti, ottaen huomioon niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaali-

senkin puolen. Lääketieteellinen ajattelu kehittyy kuusivuotisen peruskou-

lutuksen aikana ja tieto hahmottuu käsitteellisiksi kokonaisuuksiksi osaksi 

opiskelijan tiedollisia rakenteita. Ihanteellista olisi, jos uusi lääketieteelli-

nen tieto korvaisi virheelliset arkikäsitykset ja ristiriitainen informaatio 

muokkaisi entisiä ajattelumalleja perustavanlaatuisesti kohti tieteellistä ja 

toimintakykyistä asiantuntijuutta. 

 

Åhlbergin mukaan ihanteellisimpia oppimisen ja sen laadun arvioimisen 

tapoja ovat sellaiset, joilla saadaan tietoa oppimisen etenemisestä ja myös 

samalla edistetään korkealaatuista oppimista. Åhlbergin ajatus korkealaa-

tuisen oppimisen avaintekijöistä on laaja ja seikkaperäinen, mutta ensisi-

jaisena määrittäjänä korkealaatuiselle oppimiselle hän pitää mielekästä 

oppimista, jolle Ausubel ja Novak perustavat oppimisteoreettiset näkökul-

mansa. Åhlbergin mukaan mielekästä oppimista voidaan ”arvioida, seurata 

ja edistää mm. tekemällä itse ja teettämällä opiskelijoilla käsitekarttoja” 1. 

Tämän tutkimuksen oppimisteoreettiset lähtökohdat nojaavat pitkälti Au-

subelin ajattelusta ammentavaan Novakin kasvatusajatteluun sekä sitä osin 

                                                           
1 Åhlberg, 1998, s. 44 
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seuraavaan ja osin kritisoivaan Åhlbergin teoriaan oppimisesta. Sivujuon-

teena teoriataustassa nostetaan esiin myös käsitteellisen muutoksen tema-

tiikka ja sen yhteydessä usein käytetty rikastumisen käsite. 

 

Tutkimuksen kohteena ovat lääketieteen opiskelijoiden terveyskäsitykset 

sekä terveyden ja sairauden käsitteiden rikastuminen ja muuttuminen en-

simmäisen opiskeluvuoden aikana. Käsityksiä ja käsitteitä tutkitaan ana-

lysoimalla ensimmäisen opiskeluvuoden alussa ja lopussa kerättyä käsite-

kartta-aineistoa käyttäen hyväksi fenomenografian tausta-ajatuksia sekä 

välineitä sisällönanalyysista. Terveydestä ja sairaudesta on esiintynyt erilai-

sia käsityksiä ihmiskunnan historian alusta alkaen ja olisi outoa olettaa 

lääketieteen opintojaan aloittelevienkaan opiskelijoiden käsitysten olevan 

toistensa kaltaisia. Fenomenografisen tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu 

ihmisten erilaisiin käsityksiin samasta ilmiöstä. Sen lisäksi, että kysytään, 

millainen on yleisesti lääketieteen opiskelijoiden terveyskäsitys, ollaan täs-

sä tutkimuksessa kiinnostuneita vahvasti myös siitä, millaisia erilaisia ter-

veyskäsityksiä lääketieteen opiskelijoilla on ja millaisia muutoksia terveys-

käsitykset käyvät läpi lääkärikoulutuksen eri vaiheissa. 

 

Vaikka holistista terveyskäsitystä voidaan pitää yleisesti hyväksyttynä nyky-

lääketieteen harjoittamisen ja opettamisen ohjenuorana, pitää kritisoitu 

biolääketieteellinen näkökulma yhä käytäntöjä tiukasti otteessaan. Pohdit-

tavaksi jääkin, voiko lääketieteellinen peruskoulutus nykymuodossaan 

tuottaa holistisen terveyskäsityksen omaavia lääketieteen asiantuntijoita vai 

painottuvatko käsitykset opintojen myötä yhä vahvemmin vain biologiselle 

tasolle. Voidaanko opiskelijoiden piirtämien käsitekarttojen avulla saada 

edes pieni aavistus siitä, miten käsitteellinen tieto ja käsitykset heidän ajat-

telussaan rakentuvat? Miten käsitysten muuttuminen ja asiantuntijuuden 
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kehittyminen heijastuvat opiskelijoiden piirtämien käsitekarttojen muo-

doissa, rakenteissa ja sisällöissä? 

 

Tämä tutkimus on osa vuonna 2005 käynnistettyä LeMEx-tutkimus-

hanketta, jonka tavoitteena on selvittää monipuolisen tutkimusaineiston 

avulla lääketieteellisen asiantuntemuksen kehittymistä ja oppimista lääke-

tieteellisen peruskoulutuksen aikana. Hanketutkimus seuraa Oulun ja Tu-

run yliopistoissa vuonna 2006 opintonsa aloittaneiden lääketieteen ja 

hammaslääketieteen opiskelijoiden oppimista ja kehittymistä koko heidän 

kuusivuotisen peruskoulutuksensa ajan. Tämä hankkeen piiriin kuuluva 

osatutkimus on alun perin julkaistu kasvatustieteen pro gradu-tutkielmana 

keväällä 2008.2 

                                                           
2 Vallivaara, 2008 
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

 

 

 

 

 

Lääketieteen peruskoulutuksen tavoitteena on tuottaa tiedollisesti ja taidol-

lisesti päteviä ammattilaisia, jotka ymmärtävät ihmisen biopsykososiaalise-

na kokonaisuutena. Todellisen ammattitaidon edellytyksenä on syvällinen 

ja oppijan kannalta mielekäs oppiminen. Koulutuksen kehittämisen kan-

nalta keskeistä onkin seurata opiskelijan oppimisen laatua ja kumuloitu-

mista opintojen aikana. LeMEx-hanke on Oulun ja Turun yliopistojen lää-

ketieteellisten tiedekuntien yhteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan lääke-

tieteellisen ajattelun ja oppimisen laadun kehittymistä pitkän aikavälin seu-

rantatutkimuksella Oulun ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiede-

kunnissa. Tässä luvussa esitellään lääketieteelliselle peruskoulutukselle 

asetettuja yleisiä tavoitteita sekä koulutuksen käytännön toteutusta Turun 

yliopistossa. Lisäksi luvussa esitellään lyhyesti LeMEx-hanketta, jonka osa-

tutkimuksena myös tämä opinnäytetyö toimii.  
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2.1. Lääketieteellinen peruskoulutus ammattitaidon 
ja osaamisen tuottajana 
 

 

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa järjestetään peruskoulu-

tusta sekä lääketieteen että hammaslääketieteen alalla. Lääketieteen lisen-

siaatin koulutus kestää keskimäärin kuusi vuotta ja hammaslääketieteen 

lisensiaatin viisi vuotta. Edellä mainittujen peruskoulutusten lisäksi Turun 

yliopisto järjestää muuntokoulutusta, jossa sairaanhoitajan ammattiin val-

mistuneet voivat suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja saada siten 

lääkärin pätevyyden. Sekä lääketieteen että hammaslääketieteen koulutuk-

set säilyivät vuoden 2005 tutkintorakenneuudistuksen myllerryksessä yksi-

portaisina lisensiaatin tutkintoina, mutta toki myös lääketieteen koulutus 

on käynyt läpi omat rakenteelliset muutoksensa ja ristipaineensa historian 

kuluessa3. Tässä luvussa kuvataan pääpiirteissään Turun yliopistossa järjes-

tettävien alan koulutusten tavoitteita ja sisältöjä. Omana alalukunaan tar-

kastellaan tämän tutkimuksen rajauksen vuoksi myös lääketieteellisten 

opintojen alkuvaihetta. Lopuksi pohditaan lyhyesti lääketieteen opiskeli-

joiden ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittymistä yleisellä tasol-

la. 

 
 
 

                                                           
3 ks. esim. Ketonen & Vanttaja, 1995 
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2.1.1. Tutkinnot Turun yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa 
 

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava lääketieteellinen peruskoulutus 

järjestetään suomalaisissa yliopistoissa siten, että opiskelija voi suorittaa 

opintonsa päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuodessa. Koulutuksen 

opinnot jakautuvat lukukausille C1-C12. Tutkinnon laajuus on yhteensä 

360 opintopistettä. Tutkinnon suorittaneet lääketieteen lisensiaatit lailliste-

taan lääkäreiksi Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksessa. Lääketieteen 

kandidaatin arvoa opiskelijalla on oikeus käyttää, kun hän on suorittanut 

lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavista opinnoista vähintään kahden 

vuoden opinnot.  

 

Lääketieteellisen peruskoulutuksen opetus koostuu mm. luennoista, pien-

ryhmäopetuksesta, laboratoriotyöskentelystä, työskentelystä eri klinikoilla 

sekä harjoittelusta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Tutkintoon kuuluu 

terveyskeskus- ja sairaalaharjoittelua siten kuin harjoitteluohjesäännössä 

määrätään. Opetus annetaan opiskelijoille lukukausien alussa jaettavan 

yksityiskohtaisen työjärjestyksen mukaisesti. Tutkinnon opinnot jakautuvat 

keskeisiin ja valinnaisiin opintoihin. Keskeisiin opintoihin sisältyy tutkin-

toon vaadittavien oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä syventäviä 

opintoja. Perus- ja aineopinnot ovat integroituina opintokokonaisuuksien 

sisältöihin. Ensimmäisten lukukausien opetukseen tulee osallistua siinä 

järjestyksessä kuin lukukaudet on sijoitettu koulutuksen opetussuunnitel-

maan.4 Turun yliopistossa järjestetään lisäksi muuntokoulutusta, jolla kou-

                                                           
4 Turun yliopisto, 2006b, s. 11. 
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lutetaan sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneista lääkäreitä eli lääketieteen 

lisensiaatteja. Muuntokoulutusohjelman opiskelijat noudattavat pääasialli-

sesti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa muutamia eri-

tyissäännöksiä lukuun ottamatta. 

 

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 300 opin-

topistettä ja opinnot on suunniteltu suoritettavaksi viidessä vuodessa. 

Hammaslääketieteen opinnoissa Turun yliopistossa painotetaan tieteellistä 

ajattelua sekä uuden tiedon tuottamisen keinoja. Lisäksi tärkeinä nähdään 

tiedon etsimisen, sen kriittisen arvioinnin ja käytäntöön soveltamisen tai-

dot. Opiskelun tavoitteena on antaa hyvät valmiudet koko ammattiuran 

kestävälle oppimiselle ja henkilökohtaiselle henkiselle kasvulle.  Koulutuk-

sesta valmistuvien hammaslääketieteen lisensiaattien odotetaan pystyvän 

jatkuvaan tietojensa, taitojensa ja asenteidensa muokkaamiseen. Kliinises-

sä hoitoharjoittelussa, joka on merkittävä osa hammaslääketieteen tutkin-

toa, opiskelija oppii kliinisten taitojen lisäksi hahmottamaan työnsä ham-

maslääkärinä osana terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön 

perustuvaa kokonaisuutta.5  

 
 
 

                                                           
5 Turun yliopisto, 2006a, s. 7. 
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2.1.2. Lääketieteellisen koulutuksen alkuvaiheen ta-
voitteet ja sisällöt 
 

 

Ensimmäisen ja toisen vuoden opinnoista noin 75 % on yhteisiä hammas-

lääketieteen ja lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijoille. Hammas-

lääketieteen opiskelijoille suunnattu suun ja leukojen rakenteen, toimin-

nan, kehityshäiriöiden ja sairauksien perusteiden osuus on noin 25 %. 

Hammaslääketieteen koulutuksen opinto-oppaassa ensimmäisten opiske-

luvuosien tavoitteista mainitaan seuraavaa: ”Ensimmäisen ja toisen vuoden 

opintokokonaisuuksista opiskelijalle tulee muodostua yleiskuva ihmisen 

fyysisestä ja psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niissä elämän 

aikana tapahtuvista muutoksista, sairauksien syntymekanismeista ja saira-

uksien ehkäisystä. Opiskelija saa myös käsityksen terveyspalvelujärjestel-

mästä ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen hammaslääkärin 

työssä”6.  

 

Koska tämä tutkimus kohdentuu ensimmäisen vuoden opiskelijoihin ja 

heidän ajattelunsa kehittymiseen opiskeluvuoden aikana, on tässä syytä 

tuoda esiin, mitä opiskelijat todellisuudessa opiskelevat ensimmäisen kah-

den lukukauden aikana. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

lukuvuoden 2006—2007 opinto-oppaissa listataan lääketieteen C1-C2 ja 

hammaslääketieteen D1-D2 lukukausilla suoritettavat keskeiset opinnot. 

Molemmat koulutusohjelmat sisältävät ensimmäisen opiskeluvuoden aika-

na opintokokonaisuuksia, jotka koskevat tuki- ja liikuntaelimistön, solujen 

ja sisäelimistön rakennetta ja toimintaa sekä elimistön biokemiallista toi-

                                                           
6 Turun yliopisto, 2006b, s. 7 
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mintaa ja säätelyä. Näiden lisäksi hammaslääketieteen puolella opinto-

ohjelma sisältää myös omat opintojaksonsa purentaelimistön rakenteeseen 

ja toimintaan liittyen. Lisäksi molempien koulutusohjelmien opintosuunni-

telmassa on ensimmäisen vuoden aikana suoritettava lääketieteellisen ke-

mian kurssi (tasotentti) sekä kieliopintoja. Opiskelijat suorittavat myös en-

simmäisenä vuonna opintojaksoja kokonaisuudesta kasvaminen lääkärik-

si/hammaslääkäriksi, joka kestää koko opintojen ajan. Opintokokonaisuus 

sisältää muun muassa johdatusta yliopisto-opiskeluun, opettajatuutorointia 

sekä lääkärin työhön ja taitoihin perehdyttävää juonneopetusta. Juonne-

opetusta on järjestetty Turun yliopistossa 1990-luvun vaihteesta alkaen ja 

tarkempi kuvaus sen sisällöistä ja taustoista löytyy esimerkiksi Vainiomäen 

väitöskirjasta7.  

 

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana lääketieteen ja hammaslääketieteen 

opiskelijat saavat perusteellisen johdatuksen useisiin eri lääketieteen osa-

alueisiin ja oppivat sitä kautta hahmottamaa ihmiselimistöä monipuoli-

semmin. Tämä luo pohjaa tuleville opinnoille ja lääkärin ammattitaidolle. 

Toisaalta opintojen alkuvaiheen perustieteelliset informaatiosisällöt ovat 

niin mittavia, että käytännössä opiskelijoiden on mahdotonta oppia ja si-

säistää kaikkea tarjottua informaatiota todella syvällisesti ja ymmärtäen. 

Ongelmana voidaan pitää myös opintojen alkuvaiheessa opetetun teorian 

irrottamista käytännön lääkärintyöstä, mikä saattaa entisestään vaikeuttaa 

kokonaisuuksien oppimista.8  

 
 
 

                                                           
7 Vainiomäki, 1995 
8 Vainiomäki, 1995, s. 41 
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2.1.3. Lääketieteen opiskelijoiden ammatti-identi-
teetti ja asiantuntijuus 
 

 

Kuusivuotisen lääkärikoulutuksen aikana opiskelijoista kasvaa lääketieteen 

asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka pystyvät käytännön työssään sovel-

tamaan ensimmäisestä opiskeluvuodestaan asti opittua lääketieteellistä 

tietoa. Asiantuntemus kehittyy myös lääkärin työtä tehdessä ja mahdollisis-

sa jatko-opinnoissa, mutta mielenkiintoisinta tämän tutkimuksen kannalta 

on nähdä, kuinka lääketieteellinen ajattelu kehittyy nimenomaan perus-

koulutuksen ja erityisesti sen alkuvaiheen aikana. 

 

Situationaalisen oppimisnäkemyksen mukaan korkeatasoisiin asiantuntija-

tehtäviin valmistautumisessa on tärkeää formaalin tiedon kokoamisen si-

jaan sosiaalistuminen professionaaliseen kulttuuriin, jolloin oppimispro-

sessissa tärkeälle sijalle nousee opiskelijan osallistuminen oman alansa 

käytäntöihin ja ongelmanratkaisutilanteisiin. Tällä tavoin opiskelijat sosiaa-

listuvat asteittain ammatillisen yhteisön täysivaltaisiksi jäseniksi ja pystyvät 

käsittelemään työhön liittyviä tilanteita ja ongelmia asianmukaisella taval-

la.9  

 

Mäkisen tutkimuksen mukaan lääketieteellisen alan opiskelijoilla sekä 

muilla professioammatteihin valmistavilla koulutusaloilla opiskelijoiden 

tieto omasta ammatinkuvasta sekä varmuus omasta alanvalinnasta on 

huomattavasti vahvempi opintojen alusta alkaen kuin muilla akateemisilla 

koulutusaloilla. Saman tutkimuksen mukaan lääketieteellisen alan opiskeli-

joilla on vahva luottamus koulutuksessa opiskeltavan teorian sovelletta-

                                                           
9 Tynjälä, 1999, s. 168—169 
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vuuteen, mikä liittyy pitkälti lääketieteen koulutuksen vahvasta sitomisesta 

käytännön lääkärintyöhön.10  

 

Myös lääkärikoulutus kohtaa kuitenkin omat haasteensa lääketieteellisen 

tiedon lisääntymisen myötä. Pelkästään yksittäisen opiskelijan lääketieteel-

lisen peruskoulutuksen aikana uutta lääketieteellistä tietoa tuotetaan suun-

naton määrä, mikä asettaa haasteensa niin opetussuunnitelmien kehittämi-

selle kuin opiskelijan oppimisen laadulle. Todellisen ammattitaidon kehit-

tyminen vaatii perustavanlaatuisia muutoksia oppijan ajattelussa, ja tutki-

muksin onkin osoitettu, että lääketieteen asiantuntijoilla ei vain ole enem-

män tietoa kuin alan noviiseilla, vaan heidän tietonsa on myös eri tavalla 

rakentunutta ja eri tavalla sovellettavissa.11  

Opiskelijan tulevalle ammattitaidolle asetetaan usein ristiriitaisiakin tavoit-

teita niin inhimillisyyttä ja taitoa arvostavien lääkäripalvelujen käyttäjien, 

taloudellisuuteen ja tehokkuuteen pyrkivien koulutuksen maksajien kuin 

tutkijalääkäreitä kouluttavan tiedeyhteisönkin suunnalta. Monitieteisyyteen 

pohjautuvan lääkärikoulutuksen aikana ammattitaidon kehittyminen vaatii 

erilaisia oppimisen strategioita. Tavoitteena on oppia tieteellisiä periaattei-

ta, käytännön lääkärintaitoja, vuorovaikutustaitoja ja teknisiä toimenpitei-

tä.12 

 

Lääketieteellisen peruskoulutuksen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa ja 

kasvattaa opiskelijoista laaja-alaisesti ajattelevia terveydenhuollon asian-

tuntijoita, joilla on riittävät valmiudet työskennellä lääkärin ammatissa pe-

rusterveydenhuollossa. Kansainvälisenä tavoitteena lääkärikoulutukselle 

                                                           
10 Mäkinen, 2004, s. 61—63, 70 
11 Bolander et al., 2006, s. 41—42 

 
12 Vainiomäki, 1995, s. 52—53 
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on tuottaa lääkäreitä, joilla on muun muassa riittävät tiedot terveen ja sai-

raan ihmisen rakenteesta, toiminnoista ja käyttäytymisestä sekä ihmisen 

terveydentilan yhteydestä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön13.  

 

 
 

2.2. LeMEx-hanke oppimisen seuraajana ja opetuk-
sen kehittäjänä 
 

 

Tuottaakseen todellisia lääketieteen ammattilaisia tulisi lääkärikoulutuksen 

myös tukea kumuloituvaa oppimista pinnallisen ulkoa oppimisen sijaan. 

Opetuksen kehittämisen kannalta keskeistä olisikin saada tietoa oppimisen 

laadusta ja ajattelun kehittymisestä lääketieteellisen peruskoulutuksen ai-

kana. Tällä hetkellä ei ole pitkittäistutkimukseen pohjautuvaa tietoa opis-

kelijan tiedon ja ajattelun kehittymisestä lääketieteen opintojen aikana eikä 

juurikaan esimerkkejä suomalaiseen lääkärikoulutukseen soveltuvista seu-

rannan työkaluista. Yhden vastauksen tähän ongelmaan pyrkii tarjoamaan 

LeMEx-hanke, joka on laajuutensa ja sisältönsä vuoksi kansainvälisestikin 

erittäin harvinainen seurantatutkimus. 

 

LeMEx (Learning Medical Expertise) on pitkän aikavälin seurantatutkimus, 

jonka tavoitteena on selvittää lääketieteellisen ajattelun kehittymistä sekä 

oppimisen laatua lääketieteellisessä peruskoulutuksessa. LeMEx-hanke on 

Oulun yliopiston ja Turun yliopiston lääketieteellisten tiedekuntien yhteis-

työhanke, jonka tutkimusryhmään kuuluu sekä lääketieteen että kasvatus-

                                                           
13 Leinonen et al., 2007, s. 20 



 13

tieteen asiantuntijoita molemmista yliopistoista. Myös Tampereen yliopis-

ton lääketieteellinen tiedekunta toimii hankkeen yhteistyökumppanina, ja 

kansainvälisiäkin yhteistyöverkostoja ollaan virittelemässä tämän opinnäy-

tetyön ilmestymisvaiheessa. 

 

LeMEx-tutkimuksen tarkoituksena on tutkia lääketieteellisen tiedon oppi-

mista lääketieteellisen peruskoulutuksen aikana sekä kehittää lääkärikoulu-

tuksen opetusta vastaamaan niin opiskelijoiden kuin heidän tulevassa 

ammatissaan kohtaamiensa potilaiden tarpeita. Mainittuihin tavoitteisiin 

pyritään pääsemään hakemalla tutkimuksen keinoin vastauksia muun mu-

assa siihen, millainen opiskeluorientaatio opiskelijoilla on koulutuksen eri 

vaiheissa, miten lääketieteellinen tieto rakentuu kokonaisuuksiksi sekä mi-

ten lääketieteellinen ajattelu kehittyy opintojen edetessä. Hankkeessa selvi-

tetään myös, miten opiskelija näkee oman roolinsa potilas-lääkärisuhteessa 

sekä millaisia ominaisuuksia opiskelijat pitävät hyvän lääkärin ominai-

suuksina koulutuksen eri vaiheissa. Lisäksi hankkeessa tärkeäksi selvitettä-

väksi kysymykseksi nousee se, millä tavalla oppimisen seurannasta saata-

vaa palautetta voidaan käyttää opetuksen jatkuvan laadunarvioinnin työka-

luna lääketieteellisessä koulutuksessa. 

 

Hankkeeseen liittyen toteutettiin vuonna 2005 pilottitutkimus, jossa tutkit-

tiin poikittaistutkimuksella opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden 

oppimista ja oppimistuloksia sekä verrattiin näitä keskenään. Varsinainen 

päätutkimus hankkeessa aloitettiin vuonna 2006, jolloin tutkimusjoukkona 

toimivat vuosikurssit aloittivat opintonsa.  

 

Hankkeen tutkimusjoukon muodostavat Oulun ja Turun yliopistoissa 

vuonna 2006 opintonsa aloittaneet lääketieteen ja hammaslääketieteen 
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lisensiaatin tutkinnon opiskelijat. Oulun yliopistossa lääketieteen koulu-

tuksessa aloitti 120 ja hammaslääketieteen koulutuksessa 45 opiskelijaa. 

Turun yliopistossa vastaavat määrät olivat 127 lääketieteen ja 25 hammas-

lääketieteen opiskelijaa. Turussa opintonsa aloitti kyseisenä vuonna myös 

26 muuntokoulutettavaa. Kyseistä opiskelijaryhmää (N = 343) tutkitaan 

koko opintojen ajan. Niin sanottu alkumittaus kaikissa tutkimuksen osa-

alueissa tehtiin heti opintojen ensimmäisellä viikolla, ja tutkimustiedon 

keräämistä jatketaan opiskelijoiden lisensiaateiksi valmistumiseen saakka. 

 

Hankkeessa tutkitaan samaa opiskelijaryhmää vuosittain hyvin monipuoli-

sesti erilaisilla menetelmillä. Yhden tärkeän osa-alueen muodostaa opiske-

lijoiden opiskeluorientaatioihin pureutuva IGSO-mittaristo (Inventory of 

General Study Orientations), jonka avulla pyritään paremmin ymmärtä-

mään opiskeluprosessia sekä siinä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia14. 

Toisena tutkimusmenetelmänä käytetään käsitekarttatehtävää, jolla tutki-

taan sitä, miten opiskelijat hahmottavat lääketieteellistä tietoa kokonaisuu-

tena koulutuksen eri vaiheissa. Tutkimuksen kolmantena osa-alueena 

opiskelijat tekevät potilastapausesimerkkiin pohjautuvan tehtävän, jonka 

avulla tutkitaan opiskelijoiden tiedonkokonaisuuksien hahmottamista, lää-

ketieteellisen tiedon soveltamista sekä asiakkaiden kohtaamista lääkärin 

ammattietiikkaa ja asetettuja säädöksiä noudattaen. Neljänneksi opiskelijat 

vielä nimeävät viisi ominaisuutta, joiden he katsovat kuvaavan parhaiten 

hyvän lääkärin ominaisuuksia. Näiden neljän osa-alueen lisäksi opiskeli-

joilta kerätään taustatietoja, joiden avulla voidaan myös omalta osaltaan 

pyrkiä ymmärtämään aineistosta nousseita eroja ja yhtäläisyyksiä. 

 

                                                           
14 ks. Mäkinen, 2003 
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Käsitekarttatutkimuksessa osana LeMEx-hanketta pyritään hakemaan vas-

tauksia hankkeen tutkimussuunnitelman mukaan muun muassa siihen, 

miten lääketieteellinen tieto hahmottuu kokonaisuuksiksi ja miten opiskeli-

jan lääketieteellinen ajattelu kehittyy opintojen edetessä. Tämä opinnäyte-

tutkimus on osa LeMEx-hankkeen käsitekarttatutkimusta, mutta rajoittuu 

opiskelijoiden ensimmäisenä vuonna piirtämiin käsitekarttoihin. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuskysymyksistä kerrotaan tarkemmin 

luvussa 4. 
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3. LÄÄKETIETEEN OPPIMISESTA, KÄSITTEISTÄ JA 
KÄSITYKSISTÄ 
 

 

 

 

 

Tässä luvussa esitellään tämän tutkimuksen pohjana olevia teoreettisia 

taustaoletuksia oppimisen, käsitekarttojen käytön ja terveyskäsitysten osal-

ta. Oppimisteoreettisena lähtökohtana tutkimuksessa on Ausubelin assimi-

laatioteoriaan pohjautuva mielekkään oppimisen teoria sekä Novakin kas-

vatuksen teoria. Novak on luonut pohjaa käsitekarttojen käytölle ja käsite-

karttatutkimukselle, jota Suomessa on ansiokkaimmin vienyt eteenpäin 

Mauri Åhlberg. Myös käsitteellisen muutoksen tematiikka nostetaan esiin 

osana tutkimuksen oppimisteoreettista taustaa. Lisäksi luvussa pyritään 

selventämään, mitä käsitekartoilla tarkoitetaan ja mitä muita vastaavia 

graafisia tiedonesittämismenetelmiä on olemassa. Luvun lopussa tarkastel-

laan omana alalukunaan terveyskäsityksiä sekä niihin liittyviä aikaisempia 

tutkimuksia ja kirjoituksia. 
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3.1. Mielekäs oppiminen ja käsitteet tiedon perus-
osina 
 

 

Käsitekarttojen isänäkin pidetty yhdysvaltalainen tutkija Joseph D. Novak 

pohjaa käsitekarttatekniikkansa ja omat näkemyksensä oppimisesta ja kas-

vatuksesta mielekkään oppimisen käsitteelle sekä sen taustalla vaikuttaval-

le Ausubelin assimilaatioteorialle. Mielekkään oppimisen teoriassa käsit-

teet nähdään tiedon perusosina, jotka määrittävät vahvasti uuden tiedon 

oppimista. Tässä alaluvussa pyritään selventämään sitä, mitä tarkoitetaan 

mielekkäällä oppimisella, käsitteillä ja käsitteellisellä oppimisella. Lisäksi 

pohditaan edellä mainittuja seikkoja lyhyesti erityisesti lääketieteellisen 

tiedon oppimisen näkökulmasta.  

 

 

 

3.1.1. Mielekäs oppiminen ja sen edellytykset 
 

 

Mielekkään oppimisen käsitteen kehittäneen Ausubelin pääteoksena pide-

tään useimmiten teosta Educational psychology. A cognitive view, jonka 

uudistettua painosta15 myös Joseph D. Novak on ollut mukana kirjoitta-

massa. Ausubel et al. kuvaavat teoksessaan hyvin monipuolisesti mielek-

kään oppimisen edellytyksiä ja lainalaisuuksia useista näkökulmista16. Täs-

sä mielekkään oppimisen teoriaa esitellään kuitenkin Novakin myöhempi-

                                                           
15 1978 
16 Ausubel et al. 1978, 38—160 
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en kirjoitusten pohjalta. On kuitenkin hyvä painottaa, että Novak on ajatte-

lussaan hyvin samoilla linjoilla Ausubelin kanssa ja viittaa jatkuvasti kirjoi-

tuksissaan hänen ajatuksiinsa oppimisesta. 

 

Mielekkäästä oppimisesta voidaan puhua silloin, kun oppija suhteuttaa 

uutta informaatiota siihen, mitä hän jo ennestään tietää ja liittää siten 

olennaisen uuden tiedon osaksi olemassa olevia kognitiivisia rakenteitaan. 

Mielekkään oppimisen vastakohtana voidaan pitää ulkoa oppimista (engl. 

rote learning), jossa oppija painaa mieleensä uutta informaatiota sanatar-

kasti ja mielivaltaisesti liittämättä sitä aikaisempaan tietoonsa tai kokemuk-

siinsa. Novakin mukaan on olemassa jatkumo ulkoa oppimisesta mielek-

kääseen oppimiseen, jossa vain korkeatasoinen mielekäs oppiminen voi 

johtaa luovaan tuottamiseen. Hän näkee suurimman osan koulussa tapah-

tuvasta oppimisesta sijoittuvan tässä jatkumossa vahvasti ulkoa oppimisen 

alueelle.17  

 

Novak esittää mielekkäälle oppimiselle kolme edellytystä, joita ovat merki-

tyksellinen aikaisempi tieto, mielekäs materiaali sekä oppijan oma päätös 

oppia mielekkäästi. Ensimmäinen näistä edellytyksistä viittaa siihen, että 

oppijan täytyy jo etukäteen tietää jotain, joka liittyy merkityksellisellä ta-

valla uuteen opittavaan aihealueeseen. Toinen Novakin mainitsema edel-

lytys viittaa opittavan tiedon merkityksellisyyteen verrattuna muuhun tie-

toon sekä siihen, että opittavan informaation tulee sisältää tärkeitä käsittei-

tä ja propositioita. Kolmas mainittu edellytys tarkoittaa oppijan tietoista ja 

tarkoituksellista sitoutumista mielekkääseen oppimiseen eli sitä, että uusi 

tieto pyritään aktiivisesti liittämään aikaisempiin merkityksellisiin tietoihin. 

                                                           
17 Novak, 2002, s. 29—30 
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Novakin mukaan harjoittelun, kuulustelujen ja ajatuksellisen toistamisen 

avulla voidaan edistää mielekästä oppimista.18  

 

Kun ihminen yrittää oppia uutta tietoa alalta, josta hänellä on hyvin vähän 

tietoa ennestään ja tämäkin vähäinen tieto on heikosti järjestäytynyttä, on 

mielekäs oppiminen aikaa vievää, vaikeaa ja väsyttävää. Tämä johtaa 

usein siihen, että valitaan ulkoa opetteleminen, vaikka tiedämme, ettei sillä 

ole paljoakaan arvoa pitemmällä tähtäimellä. Pinnallinen oppiminen voi 

olla avuksi kokeiden läpäisemisessä, mutta sen merkitys tulevalle oppimi-

selle tai toiminnalle jää hyvin vähäiseksi.19 Mielekäs oppiminen tuottaa 

tietoa, jonka todella hallitsemme ja jonka olemme rakentaneet yhdistämäl-

lä toimintamme, tunteemme ja tietoiset ajatuksemme. Mielekkäästi opitun 

tiedon voi tuntea omakseen ja se tekee siten voimakkaaksi omalla alueel-

laan. Ulkoa opitulla tiedolla on vain hyvin heikot yhteydet kokemuksiin ja 

toimintaan, jolloin voiman ja hallinnan tunteet jäävät vähäisiksi. Koulu-

maailmassa Novakin mukaan yleisesti opitaan ulkoa, joka johtaa voimien 

lisääntymisen sijaan pelkoon tai muihin negatiivisiin tunteisiin tiettyjä op-

piaineita, kuten vaikkapa matematiikkaa kohtaan.20  

 

Vaikka Novak näkee mielekkään oppimisen ja sen taustalla vaikuttavan 

Ausubelin oppimisteorian sopivimpana mahdollisena oppimisen kuvaaja-

na, näkee suomalainen Mauri Åhlberg Novakin kuvaaman mielekkään 

oppimisen vain yhtenä, joskin perustavanlaatuisena, korkealaatuisen op-

pimiseen liittyvänä osatekijänä.21 Åhlbergin Novakia kohtaan esittämään 

                                                           
18 Novak, 2002, s. 29—30 
19 Novak, 2002, s.35 
20 m.t., 44 
21 Åhlberg, 1998, s. 39 
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kritiikkiin pureudutaan tarkemmin myöhemmissä käsitekarttoja käsittele-

vissä tekstinosissa. 

 

Sekä Novakin, että David P. Ausubelin ajatuksia oppimisesta voidaan pitää 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisena. Novak itse kuvaa ajattelu-

aan humaaniksi konstruktivismiksi. Radikaalin konstruktivismin suuntauk-

sesta Novakin ajattelu poikkeaa muun muassa tunteiden aseman korostu-

misessa oppimisprosessissa. Laajalti Novakin ajattelun kehittymistä ja sen 

suhdetta muiden esittämiin ajatuksiin oppimisesta on eritellyt Kankkunen 

käsitekarttamenetelmää käsittelevässä kirjassaan.22  

 

 

 

3.1.2. Käsitteet ja muut tiedon perusosat 

 

 

Novakin mukaan tiedon perusosia ovat faktat, käsitteet, propositiot sekä 

periaatteet. Hänen määritelmänsä mukaan käsite on ”havaittu säännönmu-

kaisuus tapahtumissa tai olioissa, tai muistiinpanoissa joita on tehty tapah-

tumista tai olioista, johon on liitetty nimilappu”23. Tämä Novakin määri-

telmä kaipaa ehkä hieman selvennystä, jotta voimme ymmärtää, mitä kä-

sitteillä ajattelun ja tiedon perusosina tarkoitetaan.  

 

Käsitteet ovat ajattelun konstruktioita, joiden pohjana on tiettyä oliota tai 

tapahtumaa koskeva ajattelu. Tiettyä oliota vastaa aina tietty käsite, johon 

                                                           
22 Kankkunen, 1999, s. 14—19 
23 Novak, 2002, s. 32 
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kuuluu tätä oliota määrittelevää tietoa. Käsitteen olemassaolo ei ole riip-

puvaista ulkoisesta todellisuudesta siinä mielessä, että vaikka käsitettä vas-

taava olio katoaisi maan päältä, silti käsite siitä säilyy. On myös paljon 

käsitteitä, joille ei ole olemassa havaittavaa vastinetta fyysisessä todelli-

suudessa, kuten esimerkiksi tieto, taide tai uskonto. Useimmiten yhtä käsi-

tettä vastaa yksi sana, mutta on myös useita käsitteitä, joita vastaa useampi 

sana ja toisaalta myös samalla sanalla voidaan viitata useisiin eri käsittei-

siin. Joitain monimutkaisia käsitteitä vastaa usean sanan määritelmä yksit-

täisen sanan sijaan.24  

 

Zhangin mukaan käsitteillä on viisi perustehtävää. Ensinnäkin, käsitteet 

ovat tapa luokitella asioita. Näiden luokittelujen perusteella päätämme, 

edustaako jokin havaittu ilmiö tai asia juuri tätä käsitettä. Toiseksi, käsitteet 

tarjoavat ymmärrystä ja selityksiä. Kun tiedämme että jokin ilmiö kuuluu 

jonkin käsitteen piiriin, tiedämme, millaisia ominaisuuksia kyseisellä ilmi-

öllä on. Kolmanneksi, käsitteet tukevat päättelyä. Voimme esimerkiksi tie-

tää että havaitsemamme otus on nisäkäs jos tiedämme otuksen olevan koi-

ra ja koirien kuuluvan nisäkkäisiin. Neljänneksi, käsitteet tuovat järjestystä 

kokoamalla luonnossa esiintyvät ilmiöt osaksi keinotekoisia ryppäitä ja 

ilmiöjoukkoja. Viidenneksi, käsitteet tukevat kommunikaatiota. Vain jaetut 

käsitteet mahdollistavat sen, että ihmiset ymmärtävät toisiaan sekä voivat 

jakaa tietojaan ja kokemuksiaan.25  

 

Termiä fakta käytetään osoittamaan pätevää havaintoa. Erityisesti yhteis-

kuntatieteissä säännönmukaisuuksien havaitseminen kohteissa on usein 

vaikeaa, mikä johtaa usein mittausten tai havaintojen virheellisyyteen. Fak-

                                                           
24 Ahonen, 1994, s. 117 
25 Zhang, 2002, s. 20 
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tat eli niin sanotut tosiasiat (engl. facts) täytyy myös pystyä erottamaan ih-

misten keinotekoisesti tuottamista tuotteista (engl. artifacts), joille inhimil-

linen keinotekoisuus luo aina omat monimutkaiset merkitysyhteytensä. 

Periaatteilla (engl. principles) Novak tarkoittaa käsitteiden välisiä suhteita, 

jotka kertovat meille, miten ilmiöt ja oliot toimivat tai millaisia ne ovat 

rakenteeltaan. Luonnontieteissä periaatteet voivat ilmetä esimerkiksi ma-

temaattisen kaavan muodossa, mutta yhteiskuntatieteissä vastaavanlaisten 

periaatteiden muodostaminen on huomattavasti vaikeampaa.26  

 

Propositiot ovat vähintään kahden sanan muodostamia yksinkertaisia väi-

telauseita, jotka voivat olla niin päteviä, epäpäteviä kuin järjettömiäkin. 

Novakin mukaan propositiot ovat merkitysten perusyksikköjä, joita hän 

vertaa molekyyleihin käsitteiden ollessa niiden osina toimivia atomeja. 

Tietylle yksittäiselle käsitteelle annettu merkitys muodostuu siihen liittyvien 

propositioiden sisällöistä ja käsitteen merkitysrikkaus lisääntyy sitä mukaa 

kun opimme siihen toisia käsitteitä liittäviä päteviä propositioita.27  

 

 

 

                                                           
26 Novak, 2002, s.32 
27 Novak, 2002, s. 51 
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3.1.3. Käsitteiden oppiminen ja lääketieteellinen tie-
to 
 

 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, käsitteet ovat ilmiön tai olion havaittuja 

säännönmukaisuuksia, joita nimitetään tietyllä nimellä. Yksi Novakin esiin 

nostama mielenkiintoinen ongelma on se, kumpi tulee oppimisprosessissa 

ensin: säännönmukaisuuden havaitseminen vai nimen omaksuminen. Täs-

tä asiasta ovat toisistaan poikkeavia näkökulmia esittäneet muiden muassa 

Piaget ja Vygotsky. Piaget’n mukaan säännönmukaisuuden havaitseminen 

tapahtuu ensin ja on riippuvainen oppijan kognitiivisesta kehitystasosta. 

Vygostkyn kanta taas on, että käsitteen nimen esiin tuominen voi auttaa 

käsitteen oppimista.28 Nimien oppimisella tarkoitetaan sellaista mielek-

kään oppimisen muotoa, jossa oppija tunnistaa jonkin sanan tai symbolin 

olevan tietyn olion, ilmiön tai niistä muodostuvan joukon nimi. Ihminen 

oppii kaikki erisnimet tällä tavalla. Käsiteoppimisella puolestaan tarkoite-

taan tietyssä ilmiöiden joukossa esiintyvien yhtäläisyyksien tunnistamista. 

Esimerkiksi käsitteen ”koira” on ihminen omaksunut silloin kun hän ym-

märtää kaikilla koirilla olevan tiettyjä yhteneväisiä ominaisuuksia. Ihminen 

saattaa myös tunnistaa yhtäläisyyksiä ilmiöiden ja olioiden välillä ennen 

kuin hän oppii näille annetun yhteisen nimityksen. Tällöin käsiteoppimi-

nen edeltää nimien oppimista. Jos taas käsitteen nimi opitaan ennen siihen 

liittyviä säännönmukaisuuksia, edeltää nimien oppiminen käsiteoppimis-

ta.29 

                                                           
28Tässä Novak, 2002, s. 49  
29 m.t., 49  
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Käsitteiden oppimiseen on olemassa kaksi tapaa: käsitteiden muodostumi-

nen ja käsitteiden assimilaatio. Käsitteiden oppimisella viitataan pienen 

lapsen ensimmäisten elinvuosiensa aikana tunnistamien säännönmukai-

suuksien muodostumista käsitteiksi. Käsitteiden assimilaatiolla taas tarkoi-

tetaan aikuisella iällä tapahtuvaa enemmän tai vähemmän tietoista uusien 

käsitteiden oppimista pääasiassa puhuttua tai kirjoitettua tietoa hyväksi-

käyttäen. Osa assimilaatioprosesseista kestää koko elämän syventäen tiet-

tyjen monitahoisten ja tärkeiden käsitteiden ymmärrystä jatkuvasti. Oike-

anlaisella koulutuksella käsitteiden assimilaatiota voidaan tukea ja nopeut-

taa huomattavasti.30 

 

Novakin31 mukaan valitettavan suuri osa kouluoppimisesta on pelkästään 

nimien oppimista ilman nimiä vastaavien käsitteiden sisäistämistä. Tällöin 

opitaan vaikeitakin oppiaineeseen tai tieteenalaan liittyviä sanoja, mutta 

niiden merkitys jää epäselväksi ja irralliseksi oppijan muista tiedoista ja 

kokemuksista. Opettajien olisikin hyvin tärkeää tiedostaa käsitteiden hah-

mottamisen vaikeudet opiskelijoilla. Tärkeää olisi myös ottaa huomioon se 

tosiseikka, että samoilla sanoilla on usein erilainen merkitys eri ihmisillä ja 

opiskelijoiden käsitykset opettajan käyttämistä sanoista voivat poiketa 

opettajan käsityksistä merkittävästikin. Myös lääketieteen opetuksessa tuot-

taa epäilemättä ongelmia se, että opettaja puhuu ”eri kieltä” kuin opiskeli-

jat. Tutkimusten mukaan lääketieteen asiantuntijat esittävät lääketieteelliset 

ongelmat hyvin eri tavalla ja eri käsitteistöllä kuin alan noviisit, millä on 

vaikutuksensa opettamistyön lisäksi lääkärintyössä käytännön potilastilan-

teisiin ja kommunikointiin potilaan kanssa32. 

 
                                                           
30 Novak, 2002, s. 53—55 
31 2002, s. 50 
32 Zhang, 2002, s. 23 
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Lääketieteen opiskelijoiden oppimista tutkineet Regan-Smith et al.33 totea-

vat oppimisen mielekkyyden riippuvan pitkälti siitä, opiskellaanko lääke-

tiedettä perinteisen luentopohjaisen vai ongelmaperustaiseen oppimiseen 

(PBL, Problem Based Learning) pohjautuvan opetussuunnitelman mukai-

sesti. Yhdysvaltalaisia lääketieteen opiskelijoita tutkittaessa todettiin, että 

teoreettisten opintojen vaiheessa luentopohjaisen opetussuunnitelman 

mukaan opiskelevat lääketieteen opiskelijat käyttävät huomattavasti PBL-

opetussuunnitelman mukaan opiskelevia enemmän ulkoa oppimista. Toi-

saalta kliinisiin opintoihin siirryttäessä oppiminen muuttuu huomattavissa 

määrin mielekkääksi riippumatta siitä, millaisen opintosuunnitelman mu-

kaan opiskelija on teoriaopintonsa suorittanut34. 

 

Opintonsa aloittavat lääketieteen opiskelijat ovat varhaislapsuudestaan asti 

oppineet lääketieteen piiriin kuuluvia käsitteitä informaaleissa yhteyksissä, 

omiin kokemuksiinsa perustuen ja kansantajuisin määritelmin. Sama käsit-

teiden oppimisen prosessi on jatkunut koulussa pääasiassa biologian ja 

terveystieteen kaltaisten oppiaineiden formaalissa opetuksessa. Tälle, koko 

opiskelijan siihenastisen elämän aikana kertyneelle pohjalle lääketieteen 

koulutus rakentaa täsmentyneempää, laajempaa ja organisoidumpaa käsi-

tystä lääketieteestä ja sen kohteista. Koulutuksen on tuotettava tietopohjas-

ta ja asiantuntemuksesta sen tasoisia, että niiden pohjalta voidaan hoitaa 

käytännön lääkärin tehtäviä. Tämä asiantuntemus kehittyy sekä formaalin 

ja teoreettisen opetuksen että käytännön työharjoittelun kautta. Boshuizen 

et al. kuvaavat lääketieteellisen asiantuntijuuden kehittymisen vaativan 

kolmenlaisia oppimisprosesseja: käsitteellistä oppimista (engl. conceptual 

learning), proseduaalista oppimista (engl. prosedural learning) ja havainto-

                                                           
33 tässä Pinto & Zeitz, 1997 
34 Pinto & Zeitz, 1999, s. 3 
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oppimista (engl. perceptual learning). Näiden kolmenlaisten oppimispro-

sessien kautta lääketieteen opiskelijasta kehittyy joustava ja toimintakykyi-

nen lääkäri, jolla on valmiudet suoriutua niin lääkärintyön rutiinitoimenpi-

teistä kuin yllättävistä ja uusista ongelmatilanteistakin.35  

 

Lääketieteellinen koulutus jakautuu teoreettiseen ja käytännölliseen opin-

tojen vaiheeseen, joista teoreettisen osuuden aikana oletetaan opittavan 

lääketieteen harjoittamisen kannalta tärkeimmät teoreettiset ja käsitteelliset 

välineet. Usein nämä perustavanlaatuiset käsitteet ja teoriat tuntuvat lääke-

tieteen asiantuntijoista yksinkertaisilta, mutta opiskelijoille ne ovat usein 

vaikeita oppia. Usein näiden perustavanlaatuisten käsitteiden opettami-

nenkin on vaikeaa, sillä ne liittyvät niin monimutkaisilla tavoilla muihin 

yhtä monimutkaisiin käsitteisiin. Tämä taas johtaa usein käsitteiden pinnal-

liseen opettamiseen ja opiskelijoiden pinnalliseen oppimiseen.36 Opiskeli-

joiden oppimisen pinnallisuuden, joka on tutkimusten mukaan tyypillistä 

lääkärikoulutuksissa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, voidaan 

katsoa liittyvän vahvasti myös oppimisen arviointikäytäntöihin ja niiden 

vaikutuksiin opiskeluorientaatioille37. 

 

Lääketieteen asiantuntijuus kehittyy tiedon kumuloitumisen ja jäsentymi-

sen myötä. Boshuizenin et al. mukaan lääketieteellisen asiantuntijuuden 

kehittyessä tapahtuu kahdenlaista tiedon jäsentymistä tai uudelleenraken-

tumista. Ensimmäinen näistä tavoista on tiedon kiteytyminen ns. kiteyttä-

viksi käsitteiksi (engl. encapsulating concepts). Tällä tarkoitetaan käsitteitä, 

jotka käsittävät laajoja asiakokonaisuuksia ja liittävät useita yksittäisiä kä-

sitteitä yhdeksi monipuolisesti ilmiötä kuvaavaksi kokonaisuudeksi. Nämä 

                                                           
35 Boshuizen et al. 1995, s. 269—272 
36 Boshuizen et al, 1995, 2. 270 
37 Lindblom-Ylänne, 1999, s. 55—57 
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kiteyttävät käsitteet eivät ole välttämättä sen abstraktimpia kuin muutkaan 

käsitteet, mutta ne ikään kuin kiteyttävät yhteen useita yksityiskohtaisem-

pia käsitteitä.38  

 

Toista lääketieteen asiantuntijuudelle tyypillistä tiedon jäsentymisen tapaa 

he kuvaavat englanninkielisellä termillä illness script. Tällä tarkoitetaan 

tauteihin liittyvien käsitteiden ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, jotka 

käsittävät suuren määrän kliinisesti relevanttia tietoa taudista, sen seurauk-

sista ja syistä. Näiden kokonaisuuksien juuret ovat usein käsitteellisessä 

oppimisessa ja muodollisessa koulutuksessa, mutta enimmäkseen ne kehit-

tyvät epämuodollisesti ja havainto-oppimisen kautta.39   

Novak tiivistää oman kasvatuksen teoriansa seuraavanlaisesti: ”Mielekäs 

oppiminen on perusta ajattelun, tunteiden ja toiminnan rakentavalle ehey-

tymiselle, joka johtaa voimien lisääntymiseen (engl. empowerment), sitou-

tumiseen ja vastuuntuntoon”40. Tieteen kehittyessä harppauksin, on yhä 

tärkeämpää, että opiskelijat oppivat mielekkäästi. Lääkärin työssä tarvittava 

lääketieteen kehittämisen seuraaminen ja oman asiantuntemuksen jatkuva 

kehittäminen haastaa lääkärikoulutuksen tarjoamaan opiskelijoille val-

miuksia elinikäiseen mielekkääseen oppimiseen41.  Vaikka myös lääketie-

teen opetuksen alalla on usein tiedostettu yleiset oppimiseen liittyvät kehi-

tyslinjat ja siirrytty painottamaan ulkomuistin, passiivisuuden, opettajaläh-

töisyyden ja suoritusmotivaation sijaan syvällistä oppimista, oppijan omaa 

aktiivista roolia ja yhteisöllisyyttä42, on annettava opetus yhä käytännössä 

                                                           
38 Boshuizen et al. 1995, s. 272—273 
39 Boshuizen et al. 1995, s 274 

 
40 Novak, 2002, s. 24 
41 Pinto & Zeitz, 1997, s. 3 
42 Amin & Eng, 2003, s.37 
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pääosin luentopainotteista. Tosin myös suomalaisessa lääkärikoulutuksessa 

sovelletaan laajalti ongelmalähtöistä oppimista (PBL), joka on ollut esimer-

kiksi Tampereen yliopistossa koko lääketieteellisen peruskoulutuksen ope-

tussuunnitelman perusta vuodesta 1994 lähtien43. Ongelmalähtöisen op-

pimisen mallin hyödyntäminen opintojen teoreettisessa vaiheessa tukee 

mielekästä oppimista lääketieteen opinnoissa44.  

 

Mielekkään oppimisen käsitteen pohjalta myös Novak on hahmotellut 

oman kasvatuksen teoriansa. Tämän lisäksi hän luettelee kaikessa kasva-

tustoiminnassa vaikuttavat viisi perustekijää (engl. elements) jotka ovat 

oppija, opettaja, tieto, konteksti ja arviointi. Hän pohjaa tämän jaottelunsa 

Shwabin luettelemiin neljään yleistekijään45, joihin hän on kuitenkin uute-

na tuonut arvioinnin. Perusteena arvioinnin lisäämiselle perustekijöiden 

listaan Novak mainitsee sen, että niin moni asia ihmiselämässä perustuu 

arviointeihin. Lisäksi hän katsoo kasvatukseen liittyvän kaksi lisätekijää: 

aika ja raha, jotka liittyvät samalla tavalla myös kaikkeen muuhun inhimil-

liseen toimintaan.46 Novakin kasvatuksen teoriasta ja hänen esittämistään 

kasvatuksen perustekijöistä oman edelleen kehittelynsä on tehnyt suoma-

lainen Mauri Åhlberg, joka käyttää omasta kasvatusajattelustaan nimitystä 

eheyttävän kasvatuksen teoria47. 

 

Åhlberg48 täydentää Novakin perustekijöiden listaa lisäten tärkeänä aspek-

tina mukaan opetuksen vuorovaikutuksellisuuden ja kommunikaation. Sii-

nä missä Novakilla oppimisen ideaalina on mielekäs oppiminen, joka ero-

                                                           
43 Tampereen yliopisto, 2007. s.17 
44 Pinto & Zeitz, 1997 
45 tässä Novak, 2002, s. 19 
46 Novak, 2002, s. 19. 
47 Åhlberg, 2002, s. 300 
48 2002, s. 300 



 29

tetaan ulkoa oppimisesta, on Åhlberg vienyt oppimisen tarkastelun hieman 

monitahoisemmalle tarkastelutasolle. Åhlbergin korkealaatuisen oppimisen 

teoria sisältää 13 aspektia, joista mielekäs oppiminen on vain yksi muiden 

joukossa. Muita korkealaatuisen oppimisen tekijöitä ovat esimerkiksi syvä-

oppiminen, oppimisen uutta luova luonne ja metaoppiminen49  

 

Eheyttävän kasvatuksen teoria koostuu hieman Novakin hahmotelmaa laa-

jemmasta joukosta kasvatuksen perustekijöitä, hyvin monipuolisesti kuva-

tusta 13-osaisesta korkealaatuisen oppimisen ajatuksesta, eheyttävästä di-

daktiikasta sekä moninaisista laatutyökaluista ja niiden käytöstä. Näitä laa-

tutyökaluja ovat käsitekarttojen ja parannettujen käsitekarttojen lisäksi alun 

perin Novakin ja Gowinin50 esittelemät V-heuristiikat, niiden parannellut 

versiot sekä oppimisprojektit ja monimutkaiset ongelmat.51 Åhlberg laajen-

taa selkeästi Novakiin verrattuna tarkastelunäkökulmaa, ja hän muun mu-

assa kyseenalaistaa väitteen siitä, että konstruktivistinen oppimiskäsitys 

olisi yksiselitteisesti nähtävissä käsitekarttojen hyödyntämisen ja käytön 

taustalla52. Pääasiassa käsitekarttoja on kuitenkin kehitelty konstruktivisti-

sista lähtökohdista ja niillä on pyritty tukemaan konstruktivistisen oppimis-

käsityksen mukaista oppimista. Seuraavassa luvussa kuvataan lyhyesti toi-

nen konstruktivismiin pohjautuva teoreettinen näkökulma oppimiseen, 

jonka jälkeen siirrytään kuvaamaan tarkemmin käsitekarttoja ja muita graa-

fisia tiedonesittämistapoja. 

 
 
 

                                                           
49 ks. esim. Åhlberg, 1998 
50 1995 
51 Åhlberg, 2002, s.303 
52 Åhlberg, 1990. s. 33—45 
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3.2. Tieteellisen tiedon oppiminen ja käsitteellisen 
muutoksen ongelma 
 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan uusi tieto rakentuu vanhojen 

käsitysten pohjalle ja aiemmin opitut tiedot ohjaavat siten uuden tiedon 

omaksumista. Uutta tietoa tarkastellaan varhaisessa vaiheessa vakiintunei-

den uskomusjärjestelmien kautta, jolloin niiden kanssa ristiriitaisen tiedon 

omaksuminen voi tuottaa merkittäviä ongelmia. Erityisen hankalaksi edellä 

mainittu tosiseikka tekee tieteellisen tiedon omaksumisen, sillä lapsena 

opitut arkikäsitykset usein poikkeavat siitä suuresti. Tieteellinen tiedon 

omaksuminen onkin usein sujuvan ja jatkuvan tiedon lisääntymisen sijaan 

taantumien, oivallusten, eritasoisten muutosten ja epäjatkuvuuden määrit-

tämää.53 Yhtenä konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusajatuksena voi-

daan pitää sitä, että oppiminen ei ole vain kyky toistaa opetettuja tietoja 

vaan todellinen muutos yksilön käsityksissä aiheesta54.  

 

Konstruktivistisessa ajattelussa otetaan huomioon myös se, että opiskelijoi-

den aiempien tietojen ja kokemusten erilaisuuden vuoksi myös uusi opittu 

asia voi saada hyvinkin erilaisia tulkintoja, merkityksiä ja korostuksia eri 

opiskelijoilla55. Oppimistilanteessa opiskelijan ajattelussa voi tapahtua 

kahdenlaista muutosta. Joissakin oppimistilanteissa uudet tiedot voidaan 

sujuvasti liittää osaksi entisiä käsityksiä, niitä rikastamaan, täydentämään ja 

tarkentamaan. Joissakin tapauksissa uusi tieto kuitenkin poikkeaa oppijan 

aiemmista käsityksistä niin merkittävästi, että oppiakseen asian on opiskeli-

jan muutettava aikaisempia käsityksiään perustavanlaatuisesti. Pahimmassa 
                                                           
53 Merenluoto, 2006, s. 19 
54 Tynjälä, 1999, s.166 
55 Tynjälä, 1999, s. 163 
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tapauksessa aiempi, vakiintunut ajattelutapa saattaa jopa toimia esteenä 

uuden tieteellisen tiedon omaksumiselle. Tätä kutsutaan käsitteellisen 

muutoksen ongelmaksi. Käsitteellisestä muutoksesta puhuttaessa viitataan 

oppimistapahtumaan, jossa oppijan aiempi tieto ei ole saumattomasti yh-

teensopivaa uuden tiedon kanssa ja voi olla sen kanssa jopa selkeästi risti-

riitaista. Tällaisissa tilanteissa oppilaalla on usein taipumus virheellisesti 

pyrkiä yleistämään aiempia ajatusmallejaan uusille alueille.56  

 

Edellä mainitut käsitteellinen muutos ja käsitteiden rikastuminen tulevat 

monilta osin hyvin lähelle Jean Piaget’n akkomodaation ja assimilaation 

käsitteitä, joilla kuvataan kahta tapaa liittää uusi tieto aiempiin tietoraken-

teisiin57. Käsitteellisen muutoksen ajatukset pohjautuvatkin monilta osin 

myös Piaget’n ajatteluun, jota ei tosin tässä ryhdytä sen tarkemmin esitte-

lemään. Lähellä käsitteellisen muutoksen tutkimusta on myös tutkimus, 

joka käsittelee uskomusten muuttumista (engl. persuation)58, mutta siihen-

kään ei tämän opinnäytetyön puitteissa tarkemmin paneuduta. Myös itse 

käsitteellisen muutoksen teoria kokee jatkuvaa uudelleenmuodostuspro-

sessia ja sen lähtökohtia arvioidaan jatkuvasti59. Kuten tieteessä yleensä-

kin, teoriat ja ajattelutavat kehittyvät jatkuvasti, eriytyvät ja yhdistyvät. Kui-

tenkin käsitteellisestä muutoksesta puhuttaessa nojataan hyvin vahvasti 

aina konstruktivistiseen ajatteluun oppimisesta ja siten myös käsitteellistä 

muutosta pyritään tukemaan konstruktivismiin perustuvan opetuksen kei-

oin. 

                                                          

n

 

 
56 Merenluoto, 2006, s.20–21 
57 ks. esim, Beilin, 2002, s.111 
58 ks. esim. Woods & Murphy, 2001; Vosniadou, 2001 
59 ks. esim Caravita, 2001 



 32

Konstruktivismiin perustuvassa pedagogiikassa oppijan toiminta nähdään 

keskeisenä osana oppimisprosessia ja siksi opiskelijat tulisi haastaa aktiivi-

sesti käsittelemään tietoa sen sijaan, että tieto pyrittäisiin vain esittämään 

tai sellaisenaan siirtämään opiskelijalle60. Tässä tutkimuksessa käytetyn 

kaltaiset käsitekarttatehtävät aktivoivat opiskelijoita esittämään tietoa uu-

dessa muodossa ja hahmottamaan oppimaansa uudella tavalla. Tutkimuk-

sessa käytetyn aineiston kerääminen voidaan nähdä siis myös potentiaali-

sena oppimistilanteena tehtävän tehneille opiskelijoille, jotka tehtävää 

tehdessään joutuivat järjestelemään ja liittämään yhteen oppimiaan käsit-

teitä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Muita käsitteellistä 

muutosta tukevia opetuksellisia keinoja ovat muiden muassa analogioiden 

käyttäminen opetuksessa sekä kognitiivisten konfliktien tietoinen muodos-

taminen, joskin näidenkin menetelmien hyödyistä on esitetty kriittisiäkin 

pohdintoja61. Myös erilaisia oppimisympäristöjä on kehitelty siitä näkö-

ulmasta, että ne mahdollisimman hyvin tukisivat ja edistäisivät opiskeli-

                                                          

k

joiden käsitteellistä muutosta 62. 

 

Suurimmat ongelmat opetuksessa syntyvät usein silloin, kun uusi opetetta-

va tieto on ristiriidassa opiskelijan aiempien käsitysten kanssa. Lääketie-

teessä tämä on tavallista sellaisten aiheiden kohdalla, joista opiskelijoilla 

on harhakäsityksiä (engl. misconceptions). Harhakäsitykset ovat vääriä us-

komuksia, joita on hyvin vaikea muuttaa. Boshuizenin et al mukaan lääke-

tieteen opiskelijoiden harhakäsitykset perustuvat useimmin joko ennen 

koulutusta opittuihin virheellisiin arkikäsityksiin tai opetuksessa käytettyi-

hin liiaksi yksinkertaistaviin analogioihin63. Duit et al. ovat tutkineet ana-

 
60 Tynjälä, 1999, s. 164 
61 ks. esim Duit et al., 2001; Limón, 2001 
62 Vosniadou et al. 2001 
63 Boshuizen et al. 1995, s. 271 



 33

logioita suhteessa käsitteelliseen muutokseen ja todenneet, että niiden 

käyttämisellä opetuksessa on sekä hyödyllisiä että haitallisia vaikutuksia 

käsitteellisen muutoksen toteutumiselle64. Analogioilla siis voidaan tukea 

äsitteellistä muutosta, mutta joskus niiden avulla tuetaan tai vahvistetaan 

lla 

okanopettajilla ja aineenopettajilla havaitut virhekäsitykset ovat vaarassa 

maan omat uskomuk-

nsa, käsityksensä ja ajattelumallinsa, joiden varassa hän toimii, ja ottaa 

                                                          

k

tahattomasti myös harhakäsityksiä. 

 

Käsitteellisen muutoksen ongelmia ja oppilaiden aiempien uskomusten 

sitkeyttä on tutkittu useiden eri oppiaineiden opetukseen liittyen. Osaltaan 

arkikäsitysten voimaa ja säilyvyyttä selittää se, että käsitykset ovat täysin 

toimivia normaalissa jokapäiväisessä elämässä ja siten riittäviä koulumaa-

ilman ulkopuolella. Useat lasten tutkitut virhekäsitykset ovat tyypillisiä 

monelle aikuisellekin. Enemmän merkitystä virhekäsityksellä on silloin, jos 

oikealle käsitykselle olisi oikeasti elämässä käyttöä. Esimerkiksi tulevi

lu

siirtyä tuleville oppilaille oikean, tieteeseen perustuvan tiedon sijaan.65  

 

Usein vanhan tiedon kanssa ristiriidassa oleva opetus tuottaa vain ulko-

kohtaista tiedon sirpaleiden kokoamista, jolloin tiedon oppiminen jää to-

dellisen ymmärtämisen sijaan pinnalliseksi. Tällöin opiskelijan perusko-

kemukset jäävät ennalleen ja käytännön soveltamistilanteissa opiskelija 

toimii näiden uskomustensa varassa. Tärkeää tämänkaltaisen pinnallisen 

oppimisen välttämiseksi olisi saada oppija tiedosta

se

nämä tietoisen ja kriittisen tarkastelun kohteeksi.66  

 

 
64 Duit et al. 2001, s.291—299 
65 Merenluoto, 2006, s.23 
66 Tynjälä, 1999, s. 166—167 



 34

Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että vaikka uuden tiedon sujuva sovel-

taminen onnistuu joissakin testitilanteissa, palataan usein hyvinkin pian 

sen jälkeen käyttämään vanhoja, arkitietoon perustuvia ajatus- ja toimin-

tamalleja67. Tämä herättääkin kysymyksen siitä, kuinka suuri osa lääketie-

teen koulutuksessa opitusta tieteellisestä tiedosta unohtuu ja opiskelija pa-

laa ajattelemaan tietyistä asioista samalla tavalla kuin ennen koulutusta. 

Usein myös huomataan, että testitilanteessa hyvin osattuja asioita ei osata-

kaan enää soveltaa toiseen ympäristöön ja kontekstiin siirryttäessä (m.t., 

24). Lääkärin ammatissa monimutkaista tieteellistä tietoa joutuu sovelta-

maan useilla eri tavoilla lääkärin tehtävissä toimittaessa, jolloin luokka-

huonetilanteeseen jäänyt tieto ei auta yhtään. Kuten jo aiemmin useaan 

otteeseen todettu, lääketieteellinen koulutus sisältää paljon käytännön har-

ittelua, mutta haasteelliseksi muodostuvatkin nimenomaan opintojen 

en 

äsitys” terveydestä lähempänä biolääketieteellistä vai biopsykososiaalista 

allia, joista molemmat ovat yhtä lailla tieteellisiä. Edellä mainittujen ter-

eyskäsitysten sisällöstä ja historiasta kerrotaan tarkemmin luvussa 3.4. 

                                                          

jo

alkuvaiheen teoreettiset opinnot ja niiden sovellettavuus käytännön lääkä-

rintyöhön.  

 

Useissa käsitteellistä muutosta käsittelevissä tutkimuksissa muutosten laa-

juutta ja luonnetta on tarkasteltu luokittelemalla empiiristä aineistoa siten, 

että toisena äärilaitana on kaikista naiivein käsitys asiasta ja toisena mah-

dollisimman hyvin tieteellistä näkemystä vastaava käsitys. Tällä tavoin py-

ritään selvittämään sitä, millaisten vaiheiden kautta ajattelu aihealueesta 

kehittyy.68 Lääketieteen näkökulmasta mielenkiintoiseksi muodostuu myös 

kysymys siitä, onko opiskelijoille opintojen aikana kehittyvä ”tieteellin

k

m

v

 
67 Merenluoto, 2006, s. 24 
68 Merenluoto, 2006, s.21 
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3.3. Graafiset tiedonesittämismenetelmät ja oppimi-
nen 
 

 

Usein suomalaisessa arkikielessä esimerkiksi käsitekartan ja miellekartan 

käsitteitä käytetään löyhästi viitaten mihin tahansa graafisiin esityksiin, 

joissa on käsitteitä sekä niiden välisiä suhteita kuvattu jonkinlaisella kart-

tamaisella kuviolla. Edellä mainituilla käsitteillä kuitenkin viitataan tieteel-

lisissä tutkimuksissa hyvin erilaisiin graafisiin esityksiin, joilla on omat tar-

kat määritelmänsä, sääntönsä ja syntyhistoriansa. Tässä luvussa tarkenne-

taan tämän tutkimuksen aineiston tehtävänannossa käytettyä käsitekartan

käsitettä 

 

sekä esitellään muutamia muita yleisimmin käytettyjä graafisia 

esittämismenetelmiä, joiden aineksia tätä tutkimusta varten opiskeli-

ätty aineisto sisältää. Lisäksi pohditaan graafisten tiedonesittämis-

etelmien käyttökelpoisuutta oppimisen, arvioinnin ja tutkimuksen vä-

ä. 

tiedon

joilta ker

men

lineen

 

 

 

3.3.1. Käsitekartat 
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Käsitekartan käsitettä on käytetty jo 1970-luvulla kuvaamaan erilaisia käsit-

teitä sisältäviä graafisia esityksiä69, mutta varsinaisena nykymuotoisen käsi-

tekartan isänä voidaan pitää yhdysvaltalaista Joseph D. Novakia, joka esit-

teli käsitekartat ja käsitekartoituksen suurelle yleisölle yhdessä D. Bob 

Gowinin kanssa 1980-luvun puolivälissä70. Käsitekarttojen synty liitetään 

is vahvasti 1980-lukuun ja Cornell Universityyn yhdysvalloissa sekä No-

ksesta. Åhlbergin mukaan graafiset esitykset vaativat huomatta-

asti jäsentyneempää ajattelua kuin puhuttu teksti, joten hän näkeekin nii-

teellisissä julkaisuissa epätarkasti. Joissain tutkimuksissa käsitekartat sekoi-

                                                          

si

vakiin tutkimusryhmineen. Novakilaisessa mielessä määritellyille käsitekar-

toille on annettu omat selkeät sääntönsä, joiden perusteella käsitekartat 

erotetaan muista samantapaisista tiedonesittämistavoista.   

 

Käsitekartat koostuvat käsitteistä, jotka muodostavat yhdessä toisten käsit-

teiden kanssa propositioita eli yksinkertaisia väitelauseita. Käsitekartoista ja 

muista vastaavista graafisista esityksistä on huomattavasti helpompi pai-

kantaa olennaisimmat ja keskeisimmät käsitteet ja väitteet kuin puheesta 

tai kirjoitu

v

hin siirtymisen samansuuntaisena askeleena kuin ihmisen evoluutiossa 

tapahtuneen siirtymisen puhutusta kielestä myös kirjoitetun kielen käyttä-

miseen.71 

 

Käsitekartan käsite ei ole suomalaisessa arkikielessä kovinkaan täsmenty-

nyt ja usein käsitekartan (engl. concept map) ja miellekartan (engl. mind 

map) käytetään toistensa synonyymeina. Käsitekartan käsitettä ja viittauksia 

Novakin ja Gowinin ajatuksiin käytetään Åhlbergin72 mukaan myös tie-

 

 
07, s. 60 

69 Åhlberg, 2004, s. 1 
70 Novak & Gowin, 1995
71 Åhlberg, 20
72 2004, s. 1 
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tetaan Tony Buzanin lanseeraamaan miellekarttojen käsitteeseen tai jotain 

näistä kummastakin poikkeavaa esitystä kutsutaan käsitekartaksi73. Kuiten-

in myös Suomessa on tutkittu ja käytetty hyväksi käsitekarttoja sanan var-

issä kirjoituksissaan 

. Vaikka Novak nojaakin vahvasti Ausubelin oppimisteoriaan käsitekart-

tekemisen oppiminen kunnolla vie paljon aikaa, uskoo Åhlberg kenen ta-

                                             

k

sinaisessakin merkityksessä. Esimerkiksi Kankkunen74 on tutkinut ala-

asteen oppilaiden ajattelua ja oppimista käsitekarttojen avulla.  

 

Aiemmin esitelty Ausubelin ajattelusta poimittu mielekkään oppimisen 

käsite liittyy Novakilla hyvin vahvasti juuri hänen kehittelemäänsä käsite-

karttatekniikkaan. Käsitekartat on kehitetty mielekkään oppimisen tueksi ja 

niiden käyttöä Novak esittelee laajasti Gowinin kanssa kirjoittamassaan 

teoksessa ”Opi Oppimaan”75 sekä useissa myöhemm
76

takehittelyissään, on Åhlberg todennut, että käsitekartat soveltuvat oppimi-

sen edistämiseen, olipa oppimisteoria mikä tahansa77. 

 

Novakin kehittelemälle käsitekarttatekniikalle olennaista on se, että oppi-

laat tai opiskelijat on hyvin perehdytetty niin sanottuun käsitekartoitukseen 

eli käsitekarttojen tekemiseen. Tähän Novak ja Gowin tarjoavat hyvin 

seikkaperäiset ohjeet eri ikäisten oppijoiden tarpeet huomioon ottaen. Kä-

sitekartoituksen opettaminen aloitetaan tutustumalla yhdessä käsitteen ide-

aan ja edetään käsitekartan eri osien esittelyn kautta harjoittelemaan yksin 

tai yhdessä kartan piirtämistä78. Vaikka Novakin mukaan käsitekarttojen 

              
 1999 

 

995, s. 45 

73 ks. esim. Slotte & Lonka,
74 1999 
75 Novak & Gowin, 1995
76 esim. Novak, 2002 
77 Åhlberg, 2007, s. 63 
78 Novak & Gowin, 1
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hansa kirjoitustaitoisen oppivan tekniikan kymmenessä minuutissa79. Sant-

hamin et al.80 mukaan sillä, miten käsitekarttojen tekeminen esitetään ja 

petetaan opiskelijoilla, on vaikutusta myös siihen, miten opiskelijat hah-

kartassa yksittäinen paikka. Åhlberg82 on kuitenkin 

uomannut Novakin itsensäkin rikkovan tätä sääntöä esitellessään esi-

 tai paljastaa ja korjata oppijan virhekäsityk-

ä. Opetussuunnitelmatyössä käsitekartta auttaa olennaisimman asian löy-

o

mottavat käsitekartan tekemisen ja sen hyödyt omalle oppimiselleen. 

 

Käsitekartat novakilaisessa muodossaan sisältävät käsitteitä hierarkkisesti 

järjestettynä. Näiden käsitteiden välille on piirretty linkit, joiden merkitys 

on aina ilmaistu jollain linkkisanalla. Linkkisanojen käyttäminen käsittei-

den välillä lisää informaatiota käsitteiden välisistä suhteista ja mahdollistaa 

kartan sisällön lukemisen auki yksinkertaista väitelauseiden muodossa81. 

Sama käsite saa esiintyä oikeaoppisessa käsitekartassa vain kerran, kuten 

maantieteellisessäkin 

h

merkkikäsitekarttoja. 

 

Käsitekartoille on löydetty useita tehtäviä opetuksessa, oppimisessa, suun-

nittelussa ja ohjauksessa. Käsitekarttojen avulla oppijaa autetaan hahmot-

tamaan opittavan aiheen avainkäsitteitä ja välittämiä sekä liittämään näitä 

aiemmin oppimaansa tietoon. Opettajan näyttämien valmiiden karttojen 

avulla voidaan oppijoille näyttää reittejä merkitysten muodostamiseen, 

sopia yhteisistä merkityksistä

si

tämisessä ja rajaamisessa.83  

 

                                                           
79 Åhlberg, 2007, s.64 
80 1998, s. 320—323 
81 Novak & Gowin, 1995; Novak, 2002 
82 2007, s. 63—64 
83 Novak & Gowin, 1995, s. 27 
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Novakin kollegoineen tekemät tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsille 

käsitekarttojen tekemisen opettelu on helpompaa kuin lukio- tai yliopisto-

tason opiskelijoille. Tämän nähdään johtuvan osaltaan jo aiemmin kehit-

tyneestä tavasta oppia asioita ulkoa. Samalla on havaittu, että hyötyäkseen 

luennolla tai teksteissä esitetyistä käsitekartoista, täytyisi oppijan olla ra-

kentanut myös omia käsitekarttojaan ja oppinut tämä tapa organisoida in-

formaatiota84. Hilbert ja Renkl toteavat tutkimuksessaan opiskelijoiden 

tavan ja taidon piirtää käsitekarttoja olevan yhteydessä oppimistuloksiin. 

yvin menestyneiden opiskelijoiden käsitekartoille tyypillistä on selkeä 

na erillinen linkkisanansa. Kartoissa kaksi käsitettä ja niiden välinen 

nkkisana vastaa yhtä yksinkertaista väitelausetta. Åhlbergin kehittelemä 

käsitekartat ovat myös helposti muutettavissa puhutuksi tai kirjoitetuksi 

                          

H

suunnittelu ja käsitteiden välisten linkkien tarkka nimeäminen, kun taas 

heikompiin oppimistuloksiin päässeille tyypillistä oli joko linkkien nimeä-

mättä jättäminen tai suunnittelun puute85.  

 

Suomessa lähinnä Åhlberg on tutkinut ja kehittänyt käsitekarttamenetelmää 

ja kehittänyt ns. parannetun käsitekartan käsitteen. Käsitekarttojen tär-

keimpänä kehittäjänä pidetyn Novakin hahmottelemalle käsitekartalle tyy-

pillistä on se, että käsitesanat liitetään toisiinsa linkeillä (nuolilla), joita ku-

vaa ai

li

parannettu käsitekartta on vielä tarkemmin määritelty ja säännöstelty mm. 

linkkinuolien, käsitteiden kehystämisen ja linkkisanojen vaatimusten osal-

ta. 86 

 

Åhlbergin mukaan kaikki, minkä voi ilmaista puheen tai kirjoituksen kaut-

ta, voidaan ilmaista myös käsitekartalla. Hän toteaa myös, että kaikki hyvät 

                                 

—63 

84 Novak, 2002, s. 41 
85 Hilbert & Renkl, 2007 
86 Åhlberg, 2007, s. 62
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ilmaukseksi87 Åhlberg on vertaillut erilaisia käsitekarttatekniikan variaatioi-

ta ja kuvannut niiden eroja vuonna 2004 kirjoittamassaan artikkelissa. Tä-

män vertailun ja tarkastelun Åhlberg toivoo jossain vaiheessa mahdollista-

an tämän hetkistä teoreettisesti paremman ja empiirisesti tehokkaamman 

iirtäminen kuitenkin vaatii työtä. Åhlberg painottaakin, että käsitekart-

, kuten ajatteluamme tarkasti kuvaava kirjoituskin, vaatii useita tarkistus- 

 korjauskertoja, ennen kuin se vastaa ajattelumme rakenteita täsmällises-
90 

 

.3.2. Miellekartat ja muut graafiset tiedonesittä-

lpos-

                                                          

v

käsitekarttatekniikan käytön88. Åhlberg et al89 ovat kehitelleet ja esitelleet 

käsitekarttoja myös laatutyökaluina. 

 

Kaikkia asetettuja sääntöjä noudattaen piirretty käsitekartta kuvaa tarkasti 

piirtäjänsä ajattelua kartassa kuvattujen käsitteiden ja niiden välisten suh-

teiden osalta.  Ajattelun rakenteita mahdollisimman tarkasti kuvaavan kar-

tan p

ta

ja

ti

 

 

3
mismenetelmät 
 

 

Muita graafis-heuristisia menetelmiä, kuten Bloomin assosiaatiokarttaa 

(engl. context map) ja tietokarttaa (engl. knowledge map) saatetaan he

 

. 1 
87 Åhlberg, 2004. s. 3 
88 Åhlberg, 2004, s
89 1997, s. 16—18 
90 Åhlberg, 2007, s.64 
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ti kutsua käsitekartoiksi tai päinvastoin91, mutta yleisimmin siihen sekoitet-

tu tiedonesittämismenetelmä on miellekartta (engl. mind map). Tämä hei-

jastuu vahvasti myös tämän tutkimukseni aineistoon ja sen muotoon. 

 

Tony Buzanin92 kehittelemä miellekartta on vapaamuotoinen kuvio, jossa 

keskeisin käsite on keskellä ja johon vapaasti kehitellen lisätään uusia sa-

noja tai käsitteitä sitä mukaa kun niitä tulee mieleen. Miellekartassa voi-

daan käyttää apuna erilaisia muotoja tai värejä ja merkitä esim. käsitteiden 

välisten linkkien vahvuutta sillä, kuinka paksun viivan kahden käsitteen 

välille karttaan piirtää. Edellisessä alaluvussa esitelty käsitekartta eroaa 

iellekartasta muun muassa siten, että käsitekartassa käsitteiden välisiin 

nteessa. Vuonna 1993 veljensä Barry 

uzanin kanssa kirjoittamassaan kirjassa ”The Mind Map Book” Buzan 

Miellekartassa esitystä pyritään havainnollistamaan mahdollisimman mo-

nipuolisesti käyttäen erilaisia nuolia, geometrisia kuvioita, symboleita, ku-

                                                          

m

linkkeihin on liitetty linkkisanat, jotka määrittävät käsitteiden välistä yhte-

yttä. Myös selkeä hierarkkisuus on ominaista nimenomaan Novakin kehit-

telemille käsitekartoille.93 

 

Miellekarttojen kehittäjän Tony Buzanin94 mukaan miellekarttoja voidaan 

hyödyntää käytännössä missä tahansa ajatteluun, muistamiseen, suunnitte-

luun tai luovuuteen liittyvässä tila

B

kuvaakin laajalti miellekarttojen käyttömahdollisuuksia niin henkilökohtai-

sissa, perheeseen liittyvissä, kasvatuksellisissa, ammatillisissa kuin tulevai-

suuteen suuntaavissa yhteyksissä.  

 

 
s.21 

33—34 

91 Kankkunen, 1999, 
92 esim. 1983, 1994 
93 Williams, 2004, s. 
94 1983, s. 111—112 
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via ja värejä95.  Miellekarttoihin liittyvässä kirjallisuudessa vedotaan usein 

aivopuoliskojen toimintojen erilaisuuteen, millä perustellaan sekä tekstin 

ttä kuvien käyttöä kartoissa oppimisen tehostajana. Tämä aivopuoliskojen 

essa97. 

uitenkin tutkimuksellisena välineenä miellekarttoja ei monitahoisuutensa 

rtat ovatkin oman oppi-

isen tukemisen apuväline, eivätkä niinkään monipuolisesti sovellettavissa 

                                                          

e

erilaisuuteen perustuva argumentointi on kuitenkin osin kiistanalaista. 96 

 

Pääasiassa Buzanin kehittelemät miellekartat ovat käytössä henkilökohtai-

sena muistiinpanovälineenä tai mahdollisuutena yksin tai yhdessä havain-

nollistaa ja tiivistää informaatiota monitahoisena ja jopa kauniinakin esi-

tyksenä. Lisäksi miellekarttoja käytetään esimerkiksi ongelmalähtöisen op-

pimisen eli niin sanotun PBL-menetelmän osana sen aivoriihivaihe

K

ja systemaattisten sääntöjen puutteen vuoksi ole juurikaan käytetty. 

 

Åhlberg ei näe miellekarttoja käsitekartan veroisina ajattelun kuvaajina. 

Hän kuvaa miellekarttoja assosiaatiokartoiksi, joissa esitetyt yhteydet ovat 

sisällöltään tyhjiä, sillä kaikki olemassa olevat käsitteet liittyvät aina jollain 

tavoin toisiin käsitteisiin98. Myöskään kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

miellekarttoja ei mainita tai niihin ei löydy viittauksia samassa määrin kuin 

esimerkiksi käsitekarttoihin99. Pääasiassa mielleka

m

opetuksen, arvioinnin tai tutkimuksen työkaluksi.  

 

Miellekartat ja aiemmin esitellyt miellekartat eivät ole kuitenkaan ainoa 

tapa esittää tietoa graafisesti. Erilaisia graafisia tiedonesittämistekniikoita 

 
109—110 

 et al., 2002, s. 217 

, 1990, s.87 

95 ks. esim. Buzan, 1983, s. 
96 Åhlberg, 1990, s. 87—89 
97 ks. esim. Hakkarainen
98 Åhlberg, 2007, s. 61 
99 Åhlberg
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on eroteltu useilla eri tavoilla. Yhden kattavan kuvauksen erilaisista graafi-

sista esittämistavoista sekä niiden luokitteluista antaa Åhlberg100, joka pää-

tyy jaottelemaan erilaiset tiedonesittämistavat toisella tasolla sen mukaan, 

onko esityksissä käytetty kuvia vai ei ja toisella tasolla sen mukaan, kuinka 

käsitteiden väliset linkityssuhteet on tuotu esiin kuvioissa. Näiden muuttu-

jien perusteella Åhlberg sijoittaa esittämistekniikat kahdeksaan lokeroon, 

joista jokaiseen löytyy vähintään yksi viittaus alan kirjallisuudesta. Käsit-

teiden välisten linkitysten suhteen jäsennellyimmällä tasolla mutta ilman 

kuvia olevia esityksiä edustaa muun muassa Novakin ja Gowinin101 kehit-

lemä käsitekarttatekniikka ja kuvallisia tämän tason esityksiä ainoana 

 levitetään kak-

ulotteiselle paperille. Paperille syntyvä ajatusten ulkoinen presentaatio on 

ivoissa olevan sisäisen maailman ulkoinen indikaattori”.  

 
 

                                                          

te

Åhlbergin oma, paria vuotta aiemmin julkaistu esimerkkipiirros.102  

 

Erilaisia graafisia tiedonesittämistapoja on loputtomasti ja myös niihin viit-

taaminen erilaisilla nimityksillä on hyvin moninaista ja osin ristiriitaistakin 

sekä arkikielessä että tieteellisissä tutkimuksissa103. Yhteistä kuitenkin kai-

kille kehittelyille on pyrkimys havainnolliseen esitystapaan, tiedon tiivis-

tämiseen sekä sitä kautta oppimisen tehostamiseen tai opitun arvioimiseen. 

Åhlbergin104 mukaan ”graafisissa esityksissä on aina kyse siitä, että ajattelu, 

joka on aistein havaitsematonta, ikäänkuin pääkohdissaan

si

a

 

 
100 1990 
101 1984 
102 Åhlberg, 1990, s. 95—99 
103 Åhlberg, 1990, s. 90 
104 1990, s. 95 
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3.3.3. Graafiset tiedonesittämismenetelmät oppimi-
sen arvioinnin ja tutkimuksen välineenä  
 

 

Käsitekarttoja ja muita vastaavia tiedonesittämismenetelmiä on hyödynnet-

ty opetustarkoituksissa yhä enemmän viimeisten kahdenkymmenen vuo-

den aikana ja käsitekarttojen opetuskäyttöön löytyy merkittävä määrä viit-

tauksia tuona aikana julkaistuista tieteellisistä artikkeleista105. Käsitekartto-

jen lisääntyvä käyttö opetuksen ja oppimisen tukena on johtanut niiden 

kehittymiseen ja kehittämiseen myös oppimisen arvioinnin välineenä. Wil-

liams pitää erilaisten arviointitapojen käyttämistä rikkautena ja näkee käsi-

tekartan hyvänä vaihtoehtona perinteiselle esseelle106. Käsitekarttoja on 

tutkittu ja hyödynnetty oppimisen arvioinnin välineenä useilla eri tieteen- 

ja tiedonaloilla107 ja myös lääketieteessä niitä on jossain määrin käytetty 

sekä oppimisen tukemiseen että oppimistulosten arviointiin108. Toisaalta, 

kuten West et al109 mainitsevat, yksi merkittävä käsitekarttojen arviointi-

käyttöä rajoittava tekijä on se, että niiden validiteetista ja reliabiliteetista ei 

ole paljon tutkimustietoa.  

 

Käsitekarttojen isänä pidetty Novak pitää käsitekarttoja voimakkaimpana 

kaikista kasvattajien käytössä olevista arvioinnin välineistä. Novakin mu-

kaan käsitekarttoja voidaan kuitenkin käyttää evaluaation välineenä vasta 

sitten kun niitä ensin on käytetty oppimista helpottamaan. Hän toiveik-

                                                           
105 Nesbit & Olusola, 2006, s. 413—141 
106 Williams, 2004, s. 33 
107 ks. esim. Roberts, 1999; Williams, 2004; Lavigne, 2005, Chang, 2007 
108 ks. esim. West et al., 2002 
109 2002, s. 820 
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kaasti arvelee käsitekartan hyödyntämisen laajenevan varsinaiseen maail-

manlaajuiseen mittaansa seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana. 110 

 

Kognitiivisen psykologian perusidean mukaan oppiminen on uusien käsit-

teiden ja propositioiden liittämistä ja sulauttamista oppijan mielensisäiseen 

käsitekarttaan111. Kun oppiminen on viety loppuun, tarjoaa käsitekartta 

yhteenvedonomaisen mallin siitä, mitä on opittu. Koska merkityksellinen 

oppiminen tapahtuu liittämällä jo olemassa oleviin käsitteisiin uusia käsit-

teitä joko niiden alakäsitteiksi tai kattokäsitteiksi, tulisi myös käsitekarttojen 

olla hierarkkisia eli niissä tulisi näkyä eri tasoja välillä yleisimmästä yksi-

tyiskohtaisimpaan. Tosin Williams lisää, että opiskelijoita tulisi kuitenkin 

kannustaa omaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen ja että hänen tutkimuk-

sessaan mukana ollut opiskelija rakensi käsitekarttansa siten, että ydinkäsi-

te oli kartan keskellä ja muut käsitteet rakentuivat kartaksi tuon ytimen 

ympärille. Abramsiin viitaten Williams toteaakin, että ydinkäsite voi olla 

toimivassa käsitekartoituksessa myös kartan keskellä ja että erilaisten visu-

aalisten mallien kokeileminen vain rikastuttaa kartoituksen hyötyjä opiske-

lijoille.112  

 

Yhtenä käsitekarttojen rikkautena oppimisen arvioinnissa Williams pitää 

mahdollisuutta ottaa huomioon opiskelijan aiemmat tiedot ja nähdä tapah-

tunut oppiminen käsitekartan laajentumisena ja tarkentumisena. Williams 

toteaakin, että käsitekartan kehittyminen on hyvä oppimisen indikaatto-

ri.113 Tutkimuksissa on kuitenkin todettu että käsitekartat niin oppimisen 

kuin arvioinninkin välineenä tukevat parhaiten juuri tietyntyylisiä oppijoi-

                                                           
110 Novak, 2002, s. 242—244 
111 Williams, 2004, s. 35 
112 Williams, 2004, s. 35 
113 Williams, 2004, s. 35 
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ta. Williams viittaa Cicognaniin sanoessaan, että käsitekartat sopivat par-

haiten visuaalisille oppijoille ja niille, joilla on korkeamman tason kykyä 

yhdistellä asioita toisiinsa. Siksi myös Williams on sitä mieltä, että myös 

arvioinnissa olisi ehkä joskus hyvä tarjota käsitekarttamenetelmälle vaihto-

ehtona esim. perinteistä esseen kirjoittamista niille, joille käsitekartoitus on 

erityisen vaikeaa. Käsitekartoituksen käytön toimivuus riippuu yleisestikin 

hyvin pitkälti opiskelijoiden motivaatiosta käsitekarttojen piirtämiseen sekä 

siitä, miten hyvin heitä on ohjeistettu kyseiseen toimintaan114  

                                                          

 

Williams uskoo, että suurena apuna opiskelijoiden käsitekarttojen arvioin-

nissa on se, että kurssin vetäjä tai karttojen sisältöä arvioiva henkilö piirtää 

itsekin käsitekartan kyseisestä aiheesta. Tarkoituksena ei Williamsin mu-

kaan ole pitää arvioijan piirtämää käsitekarttaa ehdottomana auktoriteetti-

na tai verrata opiskelijoiden tuotoksia suoraan siihen vaan lähinnä Wil-

liamsin mukaan tämä auttaa arvioijaa hahmottamaan sitä, miten hän itse 

kyseessä olevat asiat ja käsitteet ymmärtää. Arvioija pystyy tällä tavoin 

myös paikantamaan ehdottomasti tärkeimpiä käsitteitä, joiden kautta hän 

pystyy arvioimaan opiskelijoiden käsitekarttojen tasoa ja sitä kautta opiske-

lijoiden oppimista.115  

 

Vaikka käsitekarttoja kehitetään jatkuvasti niin oppimisen, arvioinnin kuin 

tutkimuksenkin välineenä, on sen käyttö saanut myös kritiikkiä osakseen. 

Esimerkiksi McAleese116 on kuvannut kattavasti erään tieteellisen julkaisun 

teemanumerossa esiteltäviä käsitekarttoihin liittyviä kirjoituksia sekä tar-

kastellun näitä kriittiseen sävyyn muun muassa siitä näkökulmasta, miten 

eri tavoin käsitekartan käsite on ymmärretty eri kirjoituksissa. Vaikka käsi-

 
114 m.t., 36 
115 Williams. 2004, s. 37 
116 1999 



 47

tekartan käsite tai kartoituksen hyödyt ja mahdollisuudet eivät ole aina niin 

yksiselitteisiä kuin joissain tutkimuksissa ja kirjoituksissa saatetaan ymmär-

tää, toimivat käsitekartat epäilemättä tehokkaana ja informatiivisena tutki-

muksen ja arvioinnin menetelmänä, kunhan niiden käyttö ja tulkinta on 

tarkkaan harkittua, etukäteen suunniteltua ja selkeästi määriteltyä. 

 

 

 

3.4. Terveys ja sairaus käsitteinä ja käsityksinä 

 

 

Terveyden ja sairauden käsitteet kuuluvat lääketieteen filosofian keskiöön 

ja niiden merkitys on samankaltainen kuin mielen käsitteellä psykologian 

tai ajan ja avaruuden käsitteillä fysiikan filosofiassa117. Näitä käsitteitä ja 

terveyskäsityksiä on tutkittu, tulkittu ja jaoteltu monin eri tavoin. Esimer-

kiksi Järvinen mainitsee tutkimuksessaan mekanistisen terveyskäsityksen, 

positiivisen terveyskäsityksen, ekologisen terveysmääritelmä, funktionaali-

sen terveyskäsitteen sekä terveyden jatkumomallin118. Hyvän ja kattavan 

kuvan monista mahdollisista terveyden käsittämisen tavoista antaa esimer-

kiksi Kähärä119, joka on tutkinut terveydenkäsitettä suhteessa terveyden 

edistämisen käsitteeseen. Tässä aiempiin tutkimuksiin kohdistuvassa katsa-

uksessa keskitytään kuitenkin tarkastelemaan pääasiassa biolääketieteellis-

tä ja biopsykososiaalista terveyskäsitystä sekä näiden kahden suhdetta toi-

siinsa.  

                                                           
117 Niiniluoto, 1987, s. 20 
118 Järvinen, 1985, s. 75—55; ks. myös Karisto, 1983 
119 2003, s. 8-10 
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Mikkeli pohtii kirjoituksessaan modernin lääketieteen suhdetta terveyden-

huollon historiaan sekä terveyskäsitysten muutosta historian eri vaiheissa. 

Mikkelin mukaan 1900-luvun loppupuolella vallinnut lääketieteellinen 

ajattelutapa on ollut huomattavan kritiikin kohteena mekanistisen yleisil-

meensä ja biologisten taudinkuvaustensa vuoksi. Tämän biolääketieteeksi 

kutsutun ajattelutavan taustalla ajatellaan vaikuttavan kartesiolainen nä-

kemys sielun ja ruumiin erillisyydestä, jossa ihmistä ei tarkastella psykofyy-

sisenä kokonaisuutena. Tähän näkemykseen liittyy niin sanottu ontologi-

nen tulkinta sairaudesta, jolla tarkoitetaan sairauden näkemistä ihmisen 

ulkopuolelta tulevana, erilaisia häiriötiloja aiheuttavana oliona.120  Biolää-

ketieteellisen ajattelutavan seurauksena myös terveys käsitetään vain tau-

tien ja oireiden puuttumisen tilana. Ajattelu sai kuitenkin 1970-luvulla nä-

kyvää kritiikkiä osakseen juuri tämän somaattisen reduktionisminsa vuoksi 

ja näkökulma pyrittiin muuttamaan kokonaisvaltaisempaan suuntaan.121  

 

Holistisessa lääketieteen mallissa terveys ja sairaus pyritään näkemään ko-

konaisvaltaisina yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen muokkaamina 

ilmiöinä. Tutkijan tulkinta holistisesta terveyskäsityksestä on kuvattu kuvi-

ossa 1. Mikkeli katsoo länsimaisen lääketieteen alun perin lähteneenkin 

liikkeelle kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä, jossa lääketieteen — tai oi-

keammin lääkintätaidon — keskeisimpänä tavoitteena oli ihmisen terveyden 

tasapainotilan ylläpitäminen. Esimerkiksi keskiajan kirjanoppineiden lääkä-

reiden holistinen ihmiskäsitys oli hyvinkin lähellä nykypäivän terveyden-

huollon näkemystä, jossa ihminen pyritään näkemään psyykkisenä ja fyysi-

                                                           
120 Mikkeli, 1995, s. 11 
121 Alonso, 2004, s. 239 
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senä kokonaisuutena ja suhteessa ympäristöönsä.122 Tähän kokonaisvaltai-

seen käsitykseen terveydestä viitataan useimmiten käsitteillä holistinen 

terveyskäsitys tai biopsykososiaalinen käsitys. 

 

 
Kuvio 1. Holistinen käsitys terveydestä. 

 

Yksi yleisimmin siteeratuista terveyden määritelmistä on Kansainvälisen 

terveysjärjestön WHO:n määritelmä, jonka mukaan ”terveys on täydelli-

nen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä pelkästään 

taudin tai vamman poissaolo”123. Kariston mukaan WHO:n määritelmä on 

esimerkki positiivisesta terveyden käsitteestä. Positiiviselle terveyskäsitteel-

le tyypillistä on se, että terveydellä nähdään olevan oma positiivinen sisäl-

tönsä sen sijaan, että se nähtäisiin pelkästään sairauden puuttumisena tai 
                                                           
122 Mikkeli, 1995, s. 10—12 
123 ks. esim. Mikkeli, 1995, s. 15 
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sen vastakohtana.124 Käytännössä positiivinen terveyden käsite voidaan 

monessa mielessä rinnastaa aiemmin mainittuihin holistiseen ja biopsy-

kososiaaliseen käsitykseen. Tosin myös aiemmin ohimennen mainittu, po-

sitiivisesta terveyskäsityksestä erotettu, funktionaalinen terveyskäsitys ottaa 

huomioon ihmisen biopsykososiaalisena kokonaisuutena, mutta erona po-

sitiiviseen terveyskäsitykseen painottaa terveyttä kykynä tehdä työtä ja on-

kin siten lähtökohtana ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmälle125. 

 

Vaikka holistinen käsitys, jossa ihminen nähdään biopsykososiaalisena 

kokonaisuutena ja terveys fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden 

tasapainotilana, on nostettu nykylääketieteen ohjenuoraksi, on lääketie-

teellisissä käytännöissä tilanne usein toinen126. Alonso tutki terveyden ja 

terveen ihmisen käsitteitä ja määritelmiä lääketieteellisissä tutkimuksissa 

kahtena eri ajanjaksona. Vaikka alkuoletuksena oli, että myöhemmän jak-

son tutkimuksissa olisi holistisen terveyskäsityksen yleistymisen myötä otet-

tu enemmän huomioon myös sosiaalisia ja psykologisia tekijöitä, ei tutki-

mus tuottanut tämänkaltaisia tuloksia. Tutkimus osoitti, että lääketieteelli-

set tutkimukselliset julkaisut eivät ole muuttuneet 1970-luvun lopun ja 

vuoden 2000 välillä sen suhteen, missä määrin psykologisia ja sosiaalisia 

tekijöitä tuotiin esiin terveyden määritelmissä.127  

 

Alonson mukaan holistinen terveyskäsitys on yleisempi hoitoalan asiantun-

tijoilla kuin varsinaista lääkärintyötä harjoittavilla, mikä selittyy sillä, että 

hoitajat joutuvat työssään ottamaan potilaan huomioon kokonaisuutena 

                                                           
124 Karisto, 1984, s. 57 
125Kähärä, 2003, s. 8 
126 ks. esim. Alonso, 2004; Zimmermann & Tansella, 1996; Astin et al. 2005 
127 Alonso 2004, s. 242—243 
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kun taas lääkäri keskittyy sairauden parantamiseen128. Yhdysvaltalaistutki-

muksen mukaan myös lääkäreiden koulutuksessa jätetään psykososiaaliset 

seikat hyvin vähälle huomiolle ja luonnontieteisiin pohjautuvaa puolta 

painotetaan jo lääkärikoulutuksen opiskelijavalinnassa. Samainen tutkimus 

tuo esiin kokemuksia siitä, että lääkärikoulutus muokkaa myös tulevien 

lääkäreiden persoonallisuutta karsien empatian ja tunteellisuuden kaltaisia 

ominaisuuksia, mikä myös vaikuttaa käsityksiin ja tapoihin hoitaa lääkärin 

työtä.129 Vaikka edellä mainittu tutkimus kertoo yhdysvaltalaiseen lääkäri-

koulutukseen liittyvistä kokemuksista, on samankaltaisuuksia epäilemättä 

löydettävissä myös suomalaisesta lääketieteellisestä koulutuksesta ainakin 

koulutuksen pääsyvaatimusten osalta.   

 

Astin et al. osoittavat tutkimuksellaan, että niin lääketieteen opiskelijoilla, 

erikoistuvilla lääkäreillä kuin varsinaista lääkärintyötä harjoittavilla on tiet-

tyjä vaikeuksia psykososiaalisten tekijöiden huomioonottamisessa. Vaikka 

useimmat tutkimukseen osallistuneista lääketieteilijöistä pitivät myös psy-

kososiaalista puolta tärkeänä, eivät he välttämättä katsoneet sen kuuluvan 

lääkärin toimenkuvaan kuuluvaksi alueeksi tai näkivät näiden tekijöiden 

huomioonottamista ja niihin pohjautuvien hoitomuotojen käyttämistä es-

tävinä tekijöinä useita käytännöllisiä tai yleisiä asenteellisia seikkoja.130  

 

Alonson mukaan biolääketieteellinen terveyskäsitys on kohtaamastaan 

kritiikistä huolimatta syvään juurtunut ja myös lääketieteellisessä käytän-

nössä toimivaksi osoittautunut käsitys, jonka ei ehkä tarvitsisikaan koko-

                                                           
128 Alonso 2004, s. 243 
129 Astin et al., 2005, s. 281—282 
130 Astin et al. 2005, s. 278—282 
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naisuudessaan korvautua holistisella käsityksellä vaan jatkaa sen rinnalla 

yhtenä lähestymistapana terveyskysymyksiin131.  

 

Järvinen tutki väitöskirjatyönään lääketieteen opiskelijoiden tieteellisiä ja 

ammatillisia käsityksiä seurantatutkimuksella vuosina 1977—1983. Yhtenä 

Järvisen tutkimuksen osana oli opiskelijoiden terveyskäsitteessä opintojen 

aikana tapahtuvan muutoksen tarkastelu. Järvinen pyysi tutkimuksessaan 

opiskelijoita määrittelemään omin sanoin terveyden käsitteen. Tutkimuk-

sessa löydettiin vastauksista seuraavat peruselementit: ihmisen fyysi-

nen/biologinen olemus, psyykkinen olemus sekä ihmisen sosiaaliset suh-

teet ja ympäristö. Järvinen jakaa tutkimuksessaan saaneiden vastausten 

sisällöt kuuteen eri luokkaan tai tasoon, joista yksinkertaisimman tason 

muodostavat organismin ja psyyken tilaa sekä niiden keskinäistä tasapai-

noa kuvaavat vastaukset, seuraavat tasot organismin ja psyyken sekä ym-

päristön välisen vuorovaikutuksen tarkastelu ja ylimmän tason ihmisen 

kokonaisvaltaisuutta, toimintakykyisyyttä ja tavoitteellisuutta kuvaavat vas-

taukset. Nämä tasot vastaavat Järvisen mukaan myös erilaisia näkemyksiä 

ihmisistä eli sitä, nähdäänkö ihminen mekanistisesti ärsykkeisiin reagoiva-

na vai aktiivisena ja tavoitteellisena toimijana. Järvisen tekemä luokittelu 

oli kumuloituva eli ylempi luokka saattoi sisältää myös alempien luokkien 

elementtejä tai määrityksiä.132  

 

Järvisen tutkimuksessa oli pyydetty opiskelijoita määrittelemään sanallisesti 

myös sairauden käsite, mutta nämä määritelmät jätettiin aineiston käsitte-

lyssä luokittelematta, sillä vastauksissa vain viitattiin useimmiten terveyden 

käsitteeseen maininnalla ”päinvastoin kuin terveys-käsite”, ”terveys kään-

                                                           
131 Alonso, 2004, s. 243 
132 Järvinen, 1985, s. 72—74   
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teisenä” tms.133 Karisto134 kuvaa muiden muassa Purolan ja Elinsonin poh-

jalta sairauden käsitettä ja sen tulkintoja monipuolisesti. Purolan mallin 

mukaisesti sairaus olisi nähtävä niin psykofyysisenä, sosiaalisena kuin ko-

ettunakin tilana. Launis ja Räikkä pohdiskelevat sairauden käsitettä nyky-

yhteiskunnassa ja tulevat siihen tulokseen, että sairauden käsite on sekä 

arvosidonnainen että toisaalta myös arvovapaa käsite.  Toisaalta siis se, 

mikä on sairaus, määräytyy yhteiskunnan arvoista ja on siten sopimuksen-

varaista. Tästä tulkinnasta käytetään nimitystä sairauden käsitteen norma-

tiivinen tulkinta, ja siitä esimerkkinä voidaan pitää keskustelua alkoholis-

mista sairautena samoin kuin homoseksuaalisuuden leimaaminen sairau-

deksi vielä lähihistoriassa. Toisesta näkökulmasta esimerkiksi syöpä aiheut-

taa ihmisen sairauden niissäkin kulttuureissa ja tilanteissa, joissa tätä ei ole 

suoranaisesti arvoin tai sopimuksin tuotu esiin. Tätä tulkintaa kutsutaan 

sairauden käsitteen naturalistiseksi tulkinnaksi.135 Tässä opinnäytetyössä 

sairautta ja sairauden käsitettä ei käsitellä erikseen, vaan päähuomio koh-

distuu terveyteen ja siihen liittyviin käsityksiin. Tarkemmin tätä perustel-

laan ja kuvataan tutkimuksen tuloksien yhteydessä luvussa 6. 

 

Biolääketieteellinen malli on ollut vallitseva terveyden käsitteen määritteli-

jä pitkään ja tutkimukset osoittavat sen vieläkin olevan käytännön tasolla 

usein vallitseva käsitys. Voidaan kuitenkin sanoa että nykyään yleisesti 

hyväksytty käsitys on, että terveys ja sairaus ovat tulosta biologisten, 

psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksellisista suhteista.136  

                                                           
133 Järvinen, 1985, s. 74 
134 1983, s.61—62 
135 Launis & Räikkä, 1995, s. 81—87 
136 ks. esim. Alonso, 2004 
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4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUS-
KYSYMYKSET 
 

 

 

 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä lääketieteen 

ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on terveydestä ja sairaudesta. Näiden 

käsitysten jäljille pyritään pääsemään opiskelijoiden piirtämiä käsitekartto-

ja analysoimalla. Toisena pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, muut-

tuvatko edellä mainitut käsityksen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja 

miten tämä kehitys on nähtävissä opiskelijoiden piirtämien käsitekarttojen 

muutoksena. 

 

Tutkimuksen varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuivat siten: 

 

- Millainen on lääketieteen opintojaan aloittavan opiskelijan terve-

yskäsitys? 

o Millaisista elementeistä opiskelijoiden terveyskäsitykset 

koostuvat? 

o Millaisia erilaisia terveyskäsityksiä opiskelijoiden piirtä-

mistä käsitekartoista on löydettävissä? 

- Miten opiskelijoiden käsitykset muuttuvat ensimmäisen opiskelu-

vuoden kuluessa?  

o Missä määrin opiskelijoiden käsitekartat ovat määrällisiltä 

ominaisuuksiltaan kehittyneet ensimmäisen opiskeluvuo-

den aikana? 
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o Miten opiskelijoiden piirtämien käsitekarttojen sisältö on 

muuttunut ensimmäisen opiskeluvuoden aikana? 

o Mitä edellä mainitut muutokset kertovat opiskelijoiden 

oppimisesta ja käsitysten kehittymisestä? 

 

Tässä tutkimuksessa oman huomionsa saa myös kysymys siitä, miten käsi-

tekarttoja tai muita graafisia tiedonesittämistapoja on hyödynnetty ja miten 

niitä voitaisiin parhaiten hyödyntää tieteellisen tiedon oppimisen tutkimuk-

sessa. Yhtenä tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda pohjaa ja suuntavii-

voja LeMEx-hankkeen piirissä tehtävän käsitekarttatutkimuksen ja käsite-

karttojen analysoinnin tulevaisuuden toteutuksille ja edelleen kehittelyille. 

Kyseessä on siis eräänlainen pohjatutkimus koko kuusi vuotta jatkuvalle 

käsitekarttoja hyödyntävälle tutkimusosiolle ja sen avulla tapahtuvalle kä-

sitteellisen ajattelun kehittymisen tutkimukselle. 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

 

 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat lääketieteen opiskelijoiden käsitykset 

terveydestä ja sairaudesta sekä näiden käsitysten kehittyminen ensimmäi-

sen opiskeluvuoden aikana. Aihetta tutkitaan opiskelijoiden piirtämien 

käsitekarttojen avulla ja aineiston analysoinnissa on vaikutteita niin feno-

menografisesta tutkimuksesta kuin sisällönanalyysistakin. Tässä luvussa 

kuvataan tarkemmin tutkimusjoukon ja tutkimusaineiston ominaisuuksia, 

tutkimuksen metodologisia lähtökohtia sekä viimeiseksi tämän tutkimuksen 

analysointiprosessin etenemistä. Viimeisessä alaluvussa pyritään myös 

pohtimaan ja perustelemaan sitä, miten tutkimukseen valitut metodologiset 

välineet ja suuntaukset sopivat juuri tämän opinnäytetutkimuksen toteu-

tukseen, sekä sitä, miten erilaiset tutkimukselliset näkökulmat ovat yhdis-

tettävissä toisiinsa. 
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5.1. Tutkimusjoukko ja tutkimusaineisto 

 

 

Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa ovat Turun yliopiston lääketieteen 

ja hammaslääketieteen opiskelijoiden piirtämät käsitekartat. Samaa aihetta 

käsittelevä käsitekartat on piirretty ensimmäisen lukuvuoden ensimmäisellä 

opiskeluviikolla sekä toisen kerran samaisen lukuvuoden lopulla. Tutki-

muksen kohteena on kaikkiaan 54 opiskelijaa, joten analysoitavia käsite-

karttoja on yhteensä 108 kappaletta. Tutkimusaineisto kerättiin samassa 

yhteydessä muun LeMEx-hanketta varten kerätyn aineiston kanssa. 

 

Tutkimusjoukkoon kuuluvista 54 opiskelijasta 40 opiskelee lääketieteen 

koulutusohjelmassa, kuusi hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ja 

kahdeksan on muuntokoulutettavia opiskelijoita, jotka suorittavat opinton-

sa pääasiassa lääketieteen koulutusohjelman muiden opiskelijoiden muka-

na. Tasan puolella aineiston muista kuin muuntokoulutukseen osallistuvis-

ta opiskelijoista oli ennen lääketieteen opintojensa aloittamista suoritettuna 

joitakin korkeakoulutasoisia pohjaopintoja. Tyypillisimmin pohjaopinnot 

olivat kemian, biokemian ja fysiikan alalta. Sukupuoleltaan 67 % vastaajis-

ta oli naisia ja 33 % miehiä. 

 

Käsitekarttojen aihepiirinä on lääketieteellisen ajattelun peruskäsitteisiin, 

terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat. Käsitekarttatehtävän tehtävänanto oli 

seuraavanlainen: ”Piirrä käsitekartta (kaavio) ihmisen terveyteen ja sairau-

teen liittyvistä asioista. Keskity kokonaisuuteen ja kuvaa vain mielestäsi 

olennaisimpia asioita, suhteita ja yksityiskohtia. Voit käyttää käsitekartan 

suunnitteluun suttupaperia”. Tilaa tehtävän toteuttamiselle oli varattu A4-
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kokoisen paperin verran. Aikaa tehtävän tekemiseen annettiin muiden Le-

Mex-hankkeeseen kuuluvien tehtävien kanssa yhteensä 1,5 tuntia, josta 

käsitekarttatehtävään voisi arvioida käytetyn noin 10—30 minuuttia. Käsite-

karttatehtävä oli viimeisenä opiskelijoille annetussa tehtäväpaperinipussa. 

 

Käytännössä käsitekartta-aineisto ei noudata muodollisilta ominaisuuksil-

taan luvussa 3 kuvattuja käsitekarttoja, vaan on enemmänkin lähellä miel-

lekartan käsitteellä kuvattavia graafisia esityksiä. Pääasiassa aineiston käsi-

tekartat erottuvat tarkkaan määritellyistä käsitekartoista linkkisanojen puut-

tumisen vuoksi. Lisäksi aineisto sisälsi sekä muodoltaan, sisällöltään että 

laajuudeltaan hyvin monenlaisia esityksiä, joista osa muistutti enemmän-

kin ranskalaisin viivoin tehtyä listausta kuin mitään aiemmin esitellyistä 

graafisista tiedonesittämistavoista. LeMEx-hankkeen piirissä on tietoisesti 

haluttu pitää käsitekarttatehtävän tehtävänanto löyhänä siten, että opiskeli-

joiden oma tulkinta ja valinta tiedonesittämisentavasta voisi vaihdella. Sen, 

millaisen esityksen opiskelija päättää tiedoistaan muodostaa, voidaan jo 

ajatella kertovan paljon opiskelijan ajattelun ja tietojen rakenteista. Tämän 

tutkimuksen tavat tarkastella ja analysoida opiskelijoiden piirtämiä karttoja 

on vain yksi tapa saada informaatiota esiin muodoltaan vaihtelevasta ai-

neistosta. 

 

Käsitekarttoja tarkastellaan tässä tutkimuksessa nimettöminä. Aineiston analy-

sointi on kuitenkin koko ajan toteutettu siten, että saman opiskelijan piirtämiä 

käsitekarttoja on tarkasteltu rinnakkain ja pyritty paikantamaan koko aineiston 

tasolla tapahtuneiden muutosten lisäksi myös yksittäisten opiskelijoiden käsite-

kartan sisällöissä ja rakenteissa tapahtuneita muutoksia. Tarkemmin aineiston 

analysoinnin vaiheista ja tuloksista kerrotaan myöhemmissä luvuissa.   
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5.2. Metodologiset lähestymistavat 

 

 

Kun tutkitaan ihmisten tai tiettyjen ihmisjoukkojen käsityksiä jostain ai-

heesta, puhutaan useimmiten fenomenografisesta tutkimuksesta. Tässä tut-

kimuksessa on vahvasti hyödynnetty fenomenografisen tutkimuksen aja-

tuksia, vaikkakaan ei täysin tutkimussuuntaukseen liittyviä sääntöjä nou-

dattaen. Fenomenografisista tausta-ajatuksista huolimatta — tai niitä tukien 

— tässä tutkimuksessa aineiston analyysissa pohjataan pääasiassa teo-

riasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmiin sekä jossain määrin myös 

kvantitatiivisempaa tutkimusta edustavaan sisällön erittelyyn137.  

 

Sisällönanalyysista ja fenomenografisesta tutkimuksesta ei usein puhuta tai 

kirjoiteta samassa yhteydessä ja näitä voidaan pitää erillisiin metodologi-

siin suuntauksiin kuuluvina. Tuomen ja Sarajärven138 mukaan kuitenkin 

fenomenografian ajatus käsityksistä ja sisällönanalyysin keinot käytännön 

metodina ovat hyvinkin yhdistettävissä toisiinsa samassa tutkimuksessa. 

Kolmantena tärkeänä tutkimukseen liittyvänä tausta-ajatuksena tässä tut-

kimuksessa on otettava huomioon käsitekarttojen erityislaatuisuus tutki-

musmenetelmänä. Tässä luvussa kuvataan ensin fenomenografisen tutki-

muksen pääperiaatteita, sitten sisällönanalyysia aineiston analyysin väli-

neenä ja lopuksi pohditaan käsitekarttojen mahdollisuuksia ja rajoituksia 

tutkimusvälineenä. 

                                                           
137 ks. esim. Tuomi & Sarajärvi, 2002 s. 106—109 
138 2002, s. 13 
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5.2.1. Fenomenografinen tutkimus 
 

 

Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen suuntaus, joka tutkii ympäröi-

vän maailman ilmiöiden hahmottumista ja rakentumista ihmisen tietoisuu-

dessa. Lyhyemmin sanottuna sen tutkimuskohteena ovat maailmaa ja arki-

päivän ilmiöitä koskevat käsitykset. Käsitykset samastakin ilmiöstä vaihte-

levat henkilöstä toiseen ihmisten erilaisen kokemustaustan vuoksi.139 Fe-

nomenografisen tutkimuksen tavoitteena voidaan pitää erilaisten käsitysten 

kuvailemista, analysoimista ja ymmärtämistä. Myös käsitysten keskinäiset 

suhteet ovat osa fenomenografian tutkimuskohdetta.140  

 

Fenomenografian juuret ovat Göteborgin yliopistossa, jossa Ference Mar-

ton ryhtyi 1970-luvulla tutkimaan opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta. 

Myöhemmin toiseksi fenomenografian päätutkimuskohteeksi oppimiskäsi-

tysten lisäksi muodostui eri tiedon- ja tieteenalojen tiedonmuodostus. Käsi-

tettä fenomenografia Marton käytti ensimmäisen kerran 1980-luvun alus-

sa.141 Myöhemmin fenomenografia on kehittynyt teoreettisempaan, oppi-

misen ja tietoisuuden perusteiden ymmärtämiseen pyrkivään suuntaan eli 

niin sanottuun variaatioteoriaan142. 

 

Vaikka fenomenografian tieteenfilosofiset tausta-ajatukset muistuttavat jos-

sain määrin konstruktivismia, tekevät fenomenografian tutkijat käsitteelli-

sen eron konstruktivismiin ja kognitiiviseen psykologiaan. Fenomenografi-

                                                           
139 Ahonen, 1994, s. 113—114 
140 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163 
141 Ahonen, 1994, s. 115 
142 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163 
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assa puhutaan tiedon konstruoinnin sijaan konstituoinnista (engl. constitu-

tion), jolla viitataan käsitteiden luonteeseen ja niiden muodostumiseen 

liittyviin kysymyksiin. Yksilön tulkinnan erilaisista tilanteista nähdään poh-

jautuvan hänen aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoihinsa ja käsityksiinsä.143  

 
Fenomenografian taustalla vaikuttaa omalta osaltaan myös fenomenologi-

nen perinne ja etenkin sen kokemuksellisuuden, kontekstuaalisuuden ja 

laadullisuuden ideat. Martonin mukaan fenomenografinen tutkimussuun-

taus ei ole kuitenkaan suoraan kehittynyt fenomenologisesta ajattelusta tai 

sitä ei ole johdettu fenomenologisesta filosofiasta (Marton, 1986, s. 40—

41). Siinä missä fenomenologia pyrkii käsitysten ja kokemusten kautta pää-

semään käsiksi ilmiöihin itseensä, tutkii fenomenografia käsitysten välisiä 

eroavaisuuksia. Fenomenografia on tutkimuksessa käytettävä metodinen 

lähestymistapa, kun taas fenomenologia on enemmänkin tieteenfilosofinen 

suuntaus.144  

 

Heikkisen et al.145 kokoamassa kasvatustieteellisen tutkimuksen kenttää 

kuvaavassa kartassa fenomenografia näyttäisi sijoittuvan filosofisilta juuril-

taan niin fenomenologian, konstruktivismin kuin osin hermeneutiikankin 

vaikutuspiiriin. Sen voidaan katsoa sijoittuvan kartalla vahvasti laadullisen 

tutkimuksen alaan ja metodologisella tasolla sitä lähestyvät mm. diskurssi-

analyysi, narratiivinen tutkimus sekä seuraavassa alaluvussa tarkemmin 

esiteltävä sisällönanalyysi. Sekä fenomenografian sijoittuminen edellä 

mainittuun karttaan että esimerkiksi Huuskon ja Paloniemen146 kirjoitus 

aiheesta korostavat, että fenomenografia ei ole tutkimus- tai analyysimene-

                                                           
143 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164 
144 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164 
145 2005, s. 348 
146 2006, s. 163 
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telmä vaan tutkimusprosessia kokonaisuudessaan ohjaava tutkimussuunta-

us.  

 

Fenomenografia ei pyri kuvaamaan asioita ja ilmiöitä sellaisena kuin ne 

ovat eikä edes ota kantaa siihen, onko tämä mahdollista. Fenomenografia 

pyrkii kuvaamaan ja erittelemään sitä, miten asiat näyttäytyvät ihmisille. 

Tätä kutsutaan toisen asteen näkökulmaksi käsitysten empiirisessä tutki-

muksessa. Fenomenografia tutkimussuuntauksena ei keskity tutkimaan pel-

kästään kokemuksia ilmiöistä, ihmisiä suhteessa ilmiöihin tai ajatteluun ja 

ymmärrykseen abstrakteina ilmiöinä. Sen tutkimuskohteena ovat ihmisten 

ja ympäröivän maailman väliset suhteet. Fenomenografia on kiinnos-

tuneempi ajattelun sisällöstä kuin perinteinen psykologia, joka usein kes-

kittyy käsittämisen ja ymmärtämisen prosesseihin sellaisinaan. Fenomeno-

grafisessa tutkimuksessa ajattelua ja ymmärrystä ei koskaan eroteta koh-

teestaan ja sisällöstään. Koska tutkimus on kiinnostunut erilaisista käsityk-

sistä, myös väärät käsitykset asioista kuuluvat olennaisesti fenomenografian 

tutkimusalaan.147  

 

Ihmisten spontaanisti arkikokemuksistaan muodostamia käsityksiä kutsu-

taan esikäsityksiksi. Esikäsitykset toimivat pohjana uuden oppimiselle ja 

määrittävät sitä, miten uudet kokemukset ymmärretään. Usein nämä esikä-

sitykset ovat niin voimakkaita, ettei niitä opetuksen keinoin pystytä muut-

tamaan. Tämä on vaarana etenkin silloin, jos opettaja ei ole tietoinen oppi-

joilla olevista esikäsityksistä opetettavan aineen alueella.148 Tämä feno-

menografian tausta-ajatus on hyvin pitkälle yhteneväinen aiemmissa lu-

                                                           
147 Marton, 1986, s. 31—33 
148 Ahonen, 1994, s. 114 
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vuissa esiteltyjen mielekkään oppimisen ja käsitteellisen muutoksen teori-

oiden olettamusten kanssa. 

 

Fenomenografinen tutkimus lähtee perusperiaatteiltaan siitä, että ihminen 

on tietoisesti toimiva olento, joka rakentaa omat käsityksensä ilmiöistä ja 

osaa ilmaista näitä käsityksiään kielellisesti. Tästä syystä fenomenografises-

sa tutkimuksessa ei tyydytä tutkittavien ulkoiseen tarkkailemiseen vaan 

pyritään vuorovaikutuksen kautta tutkimaan heidän tietoisuuttaan.149 Taus-

ta-ajatuksena on, että jokaista ilmiötä vastaa rajoitettu määrä laadullisesti 

erilaisia tapoja käsittää kyseinen ilmiö150. Ahonen151 kuvaa fenomenografi-

sen tutkimuksen etenemistä neljän vaiheen kautta.  

 

Ensimmäiseksi tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta 

näyttäisi olevan hämmentävän erilaisia käsityksiä. Useimmiten kyseessä on 

koulussa tapahtuvan oppimisen tutkiminen.152 Toisena tutkimuksen vai-

heena tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää sen 

pohjalta alustavia näkökohtia.153 Fenomenografista tutkimusta tekevän tut-

kijan tulee perehtyä ennalta sekä oppimisen psykologiaan että tutkittavan 

tiedonalan luonteeseen. Fenomenografian perinteiset oppimisteoreettiset 

tausta-ajatukset löytyvät kognitiivisen psykologian ja konstruktivismin alu-

eelta, esim. Piaget’n ja Vygotskin ajattelusta. Oppimisen peruslähtökohtiin 

tutustumisen lisäksi myös käsitystutkimuksen kohteena olevaan tiedon-

alaan tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystyttäisiin erottamaan 

käsityksiä ja merkityksiä toisistaan. Tutkija tekee itsestään pätevämmän 

                                                           
149 Ahonen, 1994, s. 121—122 
150 Marton, 1986, s. 31 
151 1994 
152 m.t., 115 
153 Ahonen, 1994, s. 115 
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käsitysten arvioijan tarkentamalla omaa käsitteistöään ja tutustumalla ai-

emmin tehtyihin, usein toistensa kanssa ristiriitaisiinkin, tutkimuksiin ja 

teorioihin.154 Validin tutkimuksen tekeminen edellyttää, että tutkijalla ”on 

tietoisuudessaan tarpeellisen tiheä tietämyksen verkko, johon hän voi tu-

kevasti vangita erilaisia kysymyksiä ja ilmaisuja ja jolla hän voi käsitellä 

myös ristiriitaista informaatiota”155. 

 

Seuraavassa tutkimusprosessin vaiheessa tutkija kerää erilaisia käsityksiä 

kuvaavaa tutkimusaineistoa, joka fenomenografisessa tutkimuksessa kerä-

tään useimmiten teoreettisen perehtyneisyyden pohjalta rakennetuilla 

avoimilla tai puolistrukturoiduilla haastatteluilla156. Fenomenografinen 

tutkimus suosii kuitenkin menetelmällistä triangulaatiota eli usein tutki-

muksessa käytetään monia menetelmiä saman ilmiön ja kohdejoukon tut-

kimiseen. Useimmiten haastatteluaineistoa täydennetään projektiivisilla 

kirjoitus-, piirtämis- tai vaikka näyttelytehtävillä.157 Huusko ja Paloniemi 

listaavat artikkelissaan158 suomalaisessa fenomenografisessa tutkimuksessa 

käytettyjä aineistojen muotoja. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävänä 

voidaan pitää sitä seikkaa, että käsitekarttoja ja fenomenografista tutkimus-

otetta ei ole tiettävästi ennen yhdistetty toisiinsa.  

 

Tutkimusprosessin viimeisessä vaiheessa tutkija luokittelee käsityksiä nii-

den merkitysten perusteella ja muodostaa niistä lopulta ylemmän tason 

merkitysluokkia, joilla pyritään selittämään käsitysten erilaisuutta159. Fe-

nomenografisen tutkimuksen pääasialliset tulokset ovatkin tutkijan tutki-

                                                           
154 m.t., 132—134 
155 m.t., 134 
156 Ahonen, 1994, s. 136 
157 m.t., 141 
158 2006, s. 163—164 
159 Ahonen, 1994, s. 115 
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musaineiston sisällöstä muodostamat kategoriat160 Tutkimuksen tavoitteena 

on löytää ja tuoda systemaattisesti esiin ajattelutapoja, jotka ovat sekä so-

siaalisesti jaettuja että jollain tavalla merkittäviä. Lähtökohtana on mahdol-

lisuus muodostaa kuvaus tai olettamus yleisestä käsitteiden joukosta tietys-

sä yhteisössä, yhteiskunnassa tai kulttuurissa.161  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa teoria nähdään erottamattomana osana 

tutkimusprosessia. Sitä ei kuitenkaan käytetä siten, että etukäteen luokitel-

taisiin käsityksiä ja testattaisiin teoriaa aineiston avulla. Tutkijan avoin suh-

tautuminen aineistoon auttaa välttämään sen, ettei arvokasta aineistosta 

nousevaa informaatiota hukata. Tutkija luo itse analysointiprosessin kulu-

essa omaa teoriaansa, mutta ikään kuin keskustelee koko ajan muiden teo-

rioiden kanssa.162 Tämä lähestyy seuraavassa, sisällönanalyysia kuvaavassa 

luvussa esiteltyä ajatusta abduktiivisesta päättelystä. 

 

Kasvatustieteelliselle tutkimukselle fenomenografia tarjoaa mahdollisuuden 

tarkastella alan ilmiöitä niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin käsitysten kaut-

ta. Silti, jotta tutkimusta voitaisiin kutsua fenomenografiseksi, ei pelkkä 

käsitysten tutkiminen ole sille riittävä peruste. Keskeistä on se, miten käsi-

tysten asema tutkimuksessa hahmotetaan ja miten näitä käsityksiä tutki-

muksen keinoin lähestytään.163 Fenomenografista tutkimusta tehdään kas-

vatustieteen alalla ympäri maailmaa, pääasiassa kuitenkin Pohjoismaissa, 

Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Suomessa yksi ensimmäisistä feno-

                                                           
160 Marton, 1986, s. 33 
161 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165 
162 Ahonen, 1994, s. 123 
163 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 172 
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menografista lähestymistapaa edustavista tutkimuksista on jo aiemmin täs-

sä mainittu terveyskäsityksiäkin tutkinut Järvisen väitöskirja.164 

 

 

 

5.2.2. Sisällönanalyysi 

 

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen väline, jonka avulla erilaisia 

dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja luoda siten tutkitta-

vasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. Tutkittavat 

dokumentit voivat olla muodoltaan hyvin monenlaisia ja menetelmä sopii 

hyvin täysin strukturoimattomankin aineiston analysointiin.165 On kuiten-

kin otettava huomioon se, että sisällönanalyysin käsitettä voidaan käyttää 

viitaten joko hyvin väljään teoreettiseen kehykseen laadullisessa (ja myös 

määrällisessä) tutkimuksessa tai viitaten tarkemmin määriteltyyn meto-

diin166. 

 

Sisällönanalyysi on tekstianalyysia siinä missä historiallinen analyysi ja 

diskurssianalyysikin, mutta erottuu näistä kahdesta omien erityispiirteiden-

sä kautta. Historiallisen analyysin luodessa menneisyydestä kokonaiskuvaa 

ja kuvatessa asioita sellaisena kuin ne todellisuudessa tapahtuivat, pureu-

tuu sisällönanalyysi diskurssianalyysin tavoin asioille ja ilmiöille annettui-

hin inhimillisiin merkityksiin. Näitä kahta merkityksistä kiinnostunutta me-

                                                           
164 1985; Huusko & Paloniemi, 2006, s. 163 
165 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105 
166 m.t., 93 
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netelmää erottaa kuitenkin se, että sisällönanalyysi etsii tekstin merkityksiä 

kun taas diskurssianalyysi keskittyy siihen, miten näitä merkityksiä tekstissä 

tuotetaan.167  

 

Jo edellisessä luvussa mainittu Heikkisen et al. hahmottelema kartta kasva-

tustieteen tutkimuksellisesta maastosta sijoittaa sisällönanalyysin eri tasolle 

kuin aiemmin kuvatun fenomenografian. Kyseisellä kartalla sisällönanalyy-

si sijoittuu tutkimustapojen ja yksittäisten metodien joukkoon mm. feno-

menografian ja grounded theoryn alapuolelle. Sisällönanalyysi ei sijoitu 

selkeästi kumpaankaan päähän akselilla, joka kuvaa kvantitatiivisen ja kva-

litatiivisen tutkimuksen eroa, vaan sijoittuu lähelle ”mixed methods” -

tyyppistä molempia tutkimusotteita yhdistävää suuntausta. Taustafilosofi-

oina sisällönanalyysiin näyttäisi kuviossa heijastelevan omat vaikutuksensa 

niin fenomenologia ja konstruktivismi kuin jälkipositivismi ja kriittinen 

teoriakin.168 Kokonaisuudessaan sisällönanalyysi sijoittuu hyvinkin keskel-

le Heikkisen et al. hahmottelemaa karttaa, mikä kertoo sisällönanalyysin 

käsitteen löyhemmästä tulkinnasta mutta toisaalta tunnustaa myös sen käy-

tettävyyden metodina useanlaisten tutkimussuuntausten ja aineistojen yh-

teydessä. 

                                                          

 

Laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa voidaan puhua induktiivisesta, 

deduktiivisesta tai abduktiivisesta analyysista. Myös sisällönanalyysi voi-

daan jakaa kolmeen erilaiseen analyysitapaan, joita määrittävät edellä 

mainittujen päättelysuuntien lisäksi myös suhde teoriaan ja aiempiin tut-

kimuksiin. Aineistolähtöisellä analyysilla tarkoitetaan analysointiprosessia, 

jossa analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja, vaan kum-

 
167 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 105 
168 Heikkinen et al. 2005, s. 348 
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puavat itse aineistosta. Aineistolähtöisen analyysin ihanteessa aiemmat 

havainnot, tiedot ja teoriat eivät pääse millään tavalla vaikuttamaan ana-

lyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen. Aineistolähtöistä analyysia voi-

daan tietyllä varauksella kutsua induktiiviseksi analyysiksi eli päättelyn 

logiikaltaan yksityisestä yleiseen kulkevana. Toisena vaihtoehtona sisäl-

lönanalyysi voidaan toteuttaa myös vahvasti teoriaan pohjautuen. Teo-

rialähtöinen analyysi nojaa tiettyyn malliin, teoriaan tai auktoriteetin ajat-

teluun, jolloin aineiston analyysia ohjaa valmis, aikaisemman tiedon pe-

rusteella luotu kehys. Teorialähtöisessä analyysissä päättely etenee useim-

miten deduktiivisesti eli yleisestä yksityiseen.169  

 

Aineiston analysointiperusteiden ja teorian välisen suhteen osalta aineisto- 

ja teorialähtöisten lähestymistapojen välimaastoon sijoittuu sisällönanalyy-

si, jota kutsutaan teoriasidonnaiseksi tai teoriaohjaavaksi. Tässä sisällön-

analyysin tavassa teoria toimii apuna analyysin etenemisessä, mutta ana-

lyysiyksiköt valitaan aineistosta. Aikaisempi tieto saa ohjata ja auttaa ana-

lyysia, mutta ei niinkään teorian testaamiseksi vaan enemmänkin uusien 

ajatusurien aukomiseksi. Teoriasidonnaisen analyysin päättelyn logiikka 

on abduktiivista. Ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistosta kumpuavat si-

sällöt ja valmiit teoreettiset mallit, joita tutkija pyrkii yhdistelemään luoden 

samalla mahdollisesti jotain täysin uutta.170 Hieman samankaltaisesti kuva-

taan teorian ja aineiston välistä suhdetta myös aiemmin esitellyssä feno-

menografisessa tutkimuksessa, jossa analysointiprosessi nimetään aineisto-

lähtöiseksi, mutta jossa tutkijan teoreettinen perehtyneisyys nostetaan hy-

vin tärkeälle sijalle.171  

 

                                                           
169 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95—98 
170 M.t. s.98—102 
171 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166 
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Tuomi ja Sarajärvi (2002) esittelevät Laineen tekemään jaotteluun viitaten 

laadullisen sisällönanalyysiprosessin neljän vaiheen kautta. Ensimmäisenä 

vaiheena pidetään päätöstä siitä, mitä aineistosta halutaan tutkia. Analyy-

sin toinen vaihe jakautuu useampaan alavaiheeseen, joissa ensin käydään 

läpi aineisto merkiten ylös aineistosta itseä tässä tutkimuksessa kiinnostavat 

asiat, pidetään huoli siitä, että kaikki ylimääräinen jätetään tarkastelun ul-

kopuolelle, ja lopulta poimitaan merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta 

aineistosta. Analyysin kolmannessa vaiheessa aineistoa luokitellaan, tee-

moitellaan tai tyypitellään ja viimeisessä eli neljännessä vaiheessa tästä 

kirjoitetaan yhteenveto.172  

 

Sisällönanalyysiprosessin kolmatta vaihetta eli luokittelun, teemoittelun tai 

tyypittelyn vaihetta pidetään usein varsinaisena teknisenä analyysivaihee-

na. Tässä vaiheessa on viimeistään tehtävä päätös siitä, hakeeko aineistosta 

samankaltaisuutta vai erilaisuutta, homogeenisyyttä vai heterogeenisyyttä. 

Toisin kuin fenomenografiassa, sisällönanalyysissa ei välttämättä haeta 

erilaisia käsityksiä tai kertomuksia, vaan aineistosta voidaan pyrkiä löytä-

mään esimerkiksi yhteistä toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta, 

jonka pohjalta voidaan kirjoittaa koko aineiston pohjalta yksi tyypillinen 

kertomus.173 Tässä tutkimuksessa yhtenä aineiston analysoinnin vaiheena 

koottiin aineistosta yksi yhteinen, tyypillinen näkökulma tai käsitys, joka 

tosin aineiston muotoa mukaillen ei ole tässä tapauksessa kertomus.  

 

Laadullisen sisällönanalyysin tukena voidaan käyttää myös aineiston kvan-

tifiointia eli tutkittavan aineiston muuttamista laskettavaan muotoon. Tuo-

mi ja Sarajärvi kuvaavat kuitenkin kyseisestä aiheesta löytyvän useita eriä-

                                                           
172 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 93—95 
173 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95 
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viä mielipiteitä ja käsitteellisiä eroavaisuuksia suomalaisen tutkimuskäy-

tännön menneisyydessä. Heidän ehdottamansa käsitteellisen jaon mukaan 

sisällönanalyysin kahta eri merkitystä kutsutaan erillisillä käsitteillä. Sisäl-

lönanalyysin käsitteellä viitataan pyrkimykseen kuvata tutkittavien doku-

menttien sisältöä sanallisesti kun taas sisällön erittely viittaa analyysiin, 

jossa esimerkiksi tekstin sisältöä kuvataan kvantitatiivisesti. Siten aineiston 

kvantifiointia ei voida pitää yhtenä sisällönanalyysiin kuuluvana analyysi-

menetelmänä vaan siitä erilliseen sisällön erittelyyn kuuluvana.174  

 

Heikkinen et al. kuvaavat kasvatustieteellistä tutkimusta käsittelevässä kir-

joituksessaan vahvaa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välille 

tehtävää erontekoa metodologiseksi naivismiksi. Vaikka selkeä kahtiajako 

voi jossain määrin tuoda selkeyttä tutkimusmenetelmien ja -suuntausten 

moninaisuuteen, on jaottelu harhaanjohtava eikä sellaisenaan tee oikeutta 

tutkimuksen kentän joustaville ratkaisuille. Käytännön kasvatustieteellises-

sä tutkimuksessa määrällisiä ja laadullisia menetelmiä ei nähdä toisiaan 

poissulkevina vaihtoehtoina ja tutkimusasetelmat johdetaan ennemminkin 

tutkimuksen tavoitteista kuin tieteenfilosofisista lähtökohdista.175  

 
 
 

                                                           
174 Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 106—109 
175 Heikkinen et al. 2005, s. 340—345 
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5.2.3. Käsitekartat tutkimusmenetelmänä 

 

 

Käsitekartat tutkimusmenetelmänä ja tutkimusaineiston muotona asettavat 

omat haasteensa ja vaatimuksensa analysointiprosessille. Käsitekartoista 

tutkimusmenetelmänä kirjoittanut Mauri Åhlberg toteaa käsitekarttojen 

olevan perusluonteeltaan kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja niiden ana-

lysoinnin vaativan tutkijalta luovaa ajattelua176. Hänen mukaansa käsite-

kartat soveltuvat tutkimusmenetelmäksi aina, kun halutaan saada tietoa 

tutkittavan ajattelun peruskäsitteistä ja siitä, miten nämä käsitteet liittyvät 

tutkittavan ajattelussa toisiinsa.  Åhlbergin metodologinen perusteesi on, 

että kaikki, minkä voi ilmaista puheen tai kirjoituksen kautta, voidaan esit-

tää myös käsitekarttana.177  

 

Kuten jo aiemmin tässä opinnäytetyössä on tuotu ilmi, käsitekartan käsite 

voidaan tulkita usealla tavalla ja tiukan määritelmän mukaan käsitekartan 

tulisi sisältää selkeitä hierarkiarakenteita sekä sanoilla nimettyjä linkkejä 

käsitteiden välillä. Ilman näiden vaatimusten täyttymistä piirretyt kuviot 

ovat lähempänä miellekarttaa, joka usein arkikielessä sekoittuukin käsite-

kartan käsitteeseen. Åhlberg178 on tutkinut ja vertaillut käsitekarttoja, miel-

lekarttoja ja muita graafisia tiedonesittämismenetelmiä ja päätynyt pitä-

mään juuri käsitekarttoja parhaana kasvatuksen tutkimuksen välineenä. 

Oikein tehtynä käsitekartta kuvaa Åhlbergin mukaan piirtäjänsä ajattelua 

propositio propositiolta ja tarjoaa siten tutkijalle mahdollisuuden nähdä 

                                                           
176 Åhlberg, 2007. s. 67 
177 m.t., 65 
178 1990 
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tutkittavan ajattelun peruskäsitteet ja niiden väliset yhteydet179. Myös Wil-

liamsin mukaan käsitekartat ovat hyödyllisiä tutkimusvälineitä silloin, kun 

halutaan tunnistaa opiskelijoiden oikeita ja vääriä käsityksiä. Käsitekartta 

voi olla hänen mukaansa tutkimusmenetelmänä yhtä tehokas kuin huo-

mattavasti enemmän aikaa vievät kliiniset haastattelututkimukset.180  

 

Käsitekarttoja tutkittaessa voidaan kiinnittää huomiota niin käsitekartan 

muotoon, rakenteeseen kuin sisältöönkin. Käsitekarttoja voidaan arvioida 

vertaamalla niitä joko käsitekartan piirtäjän esimerkiksi haastattelun kautta 

esiintuomaan ajatteluun, yleisesti hyväksyttyyn tietoon asiasta, muiden 

samasta aiheesta piirtämiin käsitekarttoihin tai saman henkilön eri aikana 

piirtämään esitykseen aiheesta. Tärkeällä sijalla käsitekartoissa ovat käytet-

tyjen käsitteiden lisäksi näiden käsitteiden välille kuvatut yhteydet eli lin-

kit. Käsitteiden välisiä linkityssuhteita on luokiteltu monin eri tavoin sen 

perusteella, millaisessa suhteessa kyseiset käsitteet ovat toisiinsa. Näitä 

luokituksia esittelee muiden muassa Åhlberg, joka toteaa samalla luokitus-

ten köyhdyttävän kouluopetuksen tarkoituksia, mutta olevan hyödyksi tut-

kimuksellisissa tarkoituksissa. Åhlbergin mukaan tutkimuksessa käytetyn 

luokittelujärjestelmän on oltava aina hyvin perusteltu.181  

 

Käsitekarttoja voidaan käyttää tutkimuksessa apuna myös siten, että tutkija 

itse muuttaa kirjoitetussa muodossa olevan tekstin käsitekartan tai vastaa-

van graafisen esityksen muotoon paljastaen siten tekstin keskeisimmät väit-

tämät ja niissä mahdollisesti esiintyvät virheet tai aukkokohdat182. Tutki-

muksellisiin tarkoituksiin käsitekarttoja voidaan toki myös hyödyntää tut-

                                                           
179 Åhlberg, 2007, s. 61 
180 Williams, 2004, s. 36 
181 Åhlberg, 1990, s. 29—33 
182 ks. esim. Metsämuuronen, 2000, s. 58—59 
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kimuksen suunnittelemisessa, tutkimusaiheen rajaamisessa ja tutkimustu-

losten esittämisessä. Tässä tutkimuksessa käsitekartat toimivat opiskelijoi-

den ajattelua kuvaavana tutkimusaineistona sekä tutkimustulosten esittämi-

sen havainnollistajana. 

  

Käsitekarttoja voidaan tarkastella sekä määrällisten että laadullisten omi-

naisuuksiensa osalta. Yleisiä määrällisiä ominaisuuksia kartoissa ovat käsit-

teiden ja niiden välille tehtyjen linkitysten määrät. Linkkien määrän suhde 

käsitteiden määrään taas kertoo käsitekartan poikittaislinkkien määrästä. 

Myös käsitteiden merkityksellisyyttä tai keskeisyyttä kartassa voidaan tar-

kastella määrällisesti siten, että lasketaan siihen suoraan linkitettyjen mui-

den käsitteiden määrä183. Käsitekarttojen arvioimiseksi on kehitetty myös 

erilaisia pisteytysjärjestelmiä, joissa kartat pisteytetään esimerkiksi hierar-

kiatasojen ja käsitteiden välisten oikeiden linkitysten perusteella184  

 

Käsitekarttojen laadullisessa analysoinnissa tarkastellaan sekä käsitteiden 

että linkitysten sisältöjä ja merkitystä. Käsitekarttojen kehittelijät Novak ja 

Gowin185 toteavat käsitekarttojen rakenteen laadullisen muutoksen olevan 

oppimisen hahmottamisessa tärkeintä karttojen pisteyttämisen ollessa si-

vuseikka. Tämän tutkimuksen analyysiprosessin etenemisestä ja karttojen 

sisältöjen laadullisesta luokittelusta kerrotaan enemmän seuraavassa alalu-

vussa. 

 

                                                           
183 Åhlberg, 1990, s. 73 
184 ks. esim. Novak & Gowin, 1995, 106—119; Kane & Trochim 2007 
185 1995, s. 106 



 74

5.3. Tutkimuksessa käytetty menetelmä ja aineiston 
analysoinnin vaiheet 
 

 

Heikkisen et al. mukaan sen lisäksi, että erilaisia tutkimuksellisia lähesty-

mistapoja kuvaavien nimikkeiden määrä kasvaa jatkuvasti kasvatustieteel-

lisessä metodiikassa, lisääntyy myös tutkijoiden valmius yhdistellä tutki-

musotteita keskenään. Tämä metodologiseksi eklektismiksi kutsuttu toimin-

tatapa saattaa johtaa peruslähtökohdiltaan hyvinkin erilaisten tutkimuksel-

listen otteiden sekoittamiseen metodologisen triangulaation nimissä.186 

Myös tässä tutkimuksessa yhdistellään erilaisia tutkimuksellisia näkökul-

mia, mutta näiden pohjalta on pyritty kehittämään suhteellisen yksinker-

tainen tapa tarkastella aineistoa. Varsinaisesta metodologisesta triangulaa-

tiosta, erilaisten tutkimustapojen yhdistämisestä tutkimuksen luotettavuu-

den lisäämiseksi, ei voida puhua, mutta aineistosta pyritään tuomaan mo-

nipuolisesti tietoa esiin värittäen laadullisia tutkimustuloksia myös määräl-

lisillä faktoilla. 

 

Jo sisällönanalyysia esittelevässä luvussa tuotiin esiin lyhyesti kasvatustie-

teellisessä keskustelussa esiintyvä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen lähes-

tymistavan välinen suhde. Heikkisen et al. mukaan tutkijoiden paradig-

maattiset näkemykset tästä suhteesta voidaan jakaa kolmeen ryhmään. On 

olemassa metodologisia fundamentalisteja, jotka edustavat vahvaa para-

digmaattista näkemystä, joka usein sitoutuu tiukasti joko laadulliseen tai 

määrälliseen tutkimukseen eikä tue näiden yhdistämistä. Toinen mahdolli-

nen näkemys on niin sanottu heikko paradigmaattinen näkemys, joka nä-

kee sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen hyödyllisenä, mutta ko-

                                                           
186 Heikkinen et al. 2005, s. 350—351 
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kee näiden yhdistämisen ongelmallisena. Kolmatta näkemystä luonnehdi-

taan paradigmaattisten näkemysten vastustamiseksi. Tämän näkemyksen 

edustajien mukaan tutkimusmenetelmillä ei ole niin suuria lähtökohtaisia 

eroja, etteikö niitä voisi yhdistellä. Kuitenkin tärkeänä pidetään eri mene-

telmien taustaoletusten ja aiheeseen liittyvän tieteellisen keskustelun tun-

temista. Näistä viimeiselle näkemykselle Heikkinen et al. perustavat oman 

lähestymistapansa187, ja myös tämän opinnäytetyön voisi katsoa perustu-

van hieman samankaltaiseen näkemykseen tutkimuksesta ja sen menetel-

mistä. Tosin tämän tutkimuksen osalta on otettava huomioon myös se, että 

tutkimusaineisto oli jo valmiiksi kerättynä ennen kuin tämä opinnäytetut-

kimus varsinaisesti aloitettiin ja metodologiset päätökset sen osalta tehtiin. 

 

Fenomenografinen tausta-ajattelu otettiin tähän tutkimukseen mukaan yk-

sinkertaisesti siitä syystä, että haluttiin selvittää opiskelijoiden käsityksiä 

aiheesta. Sisällönanalyysi menetelmänä tuntui tarjoavan välineitä analyy-

sin käytännön etenemiseen eikä sellaisenaan ole ristiriidassa fenomenogra-

fisen ajattelun kanssa. Huuskon ja Paloniemen188 mukaan fenomenografia 

ja sisällönanalyysi eroavat toisistaan kontekstuaalisuuden korostumisen 

suhteen. Fenomenografiassa kuvauskategoriajärjestelmä muodostuu aineis-

ton pohjalta, toisin kuin sisällönanalyysissa. Kaikesta päätellen Huuskon ja 

Paloniemen kirjoituksessa viitataan teorialähtöiseen sisällönanalyysiin eikä 

tuoda esiin sitä, että myös sisällönanalyysi voi olla puhtaasti aineistoläh-

töistä tai vaihtoehtoisesti osittain teoriaan sidottua. 

 

Tähän tutkimukseen analysointitavaksi on valittu teoriasidonnainen sisäl-

lönanalyysi toisaalta siksi, että tutkimusaineisto oli tämän opinnäytetyön 

                                                           
187 Heikkinen et al., 2005, s. 352 
188 2006, s. 171 
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aloitusvaiheessa jo valmiiksi kerätty, eikä sitä ollut kerätty mitään selkeää 

teoreettista tarkastelua silmälläpitäen, sekä toisaalta siksi, että aineiston 

sisältönä olevat terveyden ja sairauden teemat ovat laajoja aiheita, joiden 

luokittelu on hyvä aloittaa jonkintasoisten pohjatiedon avulla tehtyjen 

hahmotelmien avulla. Tässä pohjateoriana tai lähinnä taustalla vaikuttava-

na, analyysia omalta osaltaan ohjaavana ajattelumallina toimi holistinen 

käsitys ihmisen terveydestä sekä käsitysten kehittymiseen liittyen mielek-

kään oppimisen ja käsitteellisen muutoksen ajatukset. 

 

Koska aineiston muoto ei vastannut mitään aiemmista tutkimuksista löydet-

tyä aineistoa, oli analyysimenetelmän kehittelyn suhteen käytettävä luovaa 

lähestymistapaa. Pääasiallisena pyrkimyksenä oli saada valmiiksi kerätystä 

käsitekartta-aineistosta kaikki tämän tutkimustehtävän kannalta oleellinen 

informaatio esiin. Tutkimusta varten olisi ollut mahdollista myös kehittää 

oma käsitekarttojen pisteytysjärjestelmänsä, jota ei kuitenkaan tässä ni-

menomaan aineiston muodon vuoksi tehty. Pisteytysjärjestelmän kehitte-

leminen ja käyttö on kuitenkin mahdollista esimerkiksi LeMEx-hankkeen 

tulevissa käsitekarttatutkimuksissa, mutta vaatii jossain määrin kapeampaa 

määrittelyä käsitekarttojen tavoitteellisesta sisällöstä sekä yksityiskohtai-

sempia muotovaatimuksia kartoille. 

 

Tutkimuksessa käytetään sekä sisällönanalyysin että jossain määrin myös 

sisällön erittelyn keinoja tavoitellen mahdollisimman monipuolista kuvaa 

aineiston sisällöstä. Käsitteellisesti tässä tutkimuksessa kuitenkin pyritään 

erottamaan Tuomen ja Sarajärven189 mukaisesti sisällönanalyysi ja sisällön 

erittely toisistaan eikä pyritäkään pitämään niitä saman analyysimenetel-

män osina. Sisällön erittelyllä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan lähinnä sitä, 

                                                           
189 2002 
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että eri kategorioihin sijoitettujen käsitteiden määrät on laskettu ja siten 

pyritty hahmottamaan käsitteiden esiintymistiheyksien pohjalta niiden 

merkitystä koko aineiston tasolla. Muilta osin aineiston määrällinen analy-

sointi rajoittuu tarkoituksella joidenkin harvojen ominaisuuksien yksinker-

taiseen kuvaamiseen ikään kuin laadullista puolta täydentävänä lisätietona. 

Määrällisinä ominaisuuksina on analyysissä tarkasteltu lähinnä käsitteiden 

ja niiden välille tehtyjen linkitysten määrää sekä niiden eroavaisuutta eri 

aineistonkeruukerroilla.  Tämä kertoo lähinnä siitä, onko opiskelijoiden 

käsitteistö lisääntynyt ja hahmottuvatko käsitteiden väliset suhteet parem-

min käsitekarttaan piirrettyjen linkkien kautta opintojen edetessä. 

 

Käsitekarttojen käsitteet voivat olla toisiinsa suhteessa useilla eri tavoilla. 

Koska tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston kartoissa ei linkkisanoilla tai 

muuten ole tehty selkeää erottelua siihen, miten mikäkin sana toiseen liit-

tyy, on tutkijan tehtävä tulkintoja tästä aiheesta. Samoin siitä, minkä käsit-

teen tai käsitteiden katsotaan olevan niin sanottuja pääkäsitteitä, täytyy 

tehdä tulkinnallisia valintoja. Yksi tapa käsitekartan keskeisimpien käsittei-

den löytämiseksi olisi paikantaa ne käsitteet, joihin on tehty muista kartan 

käsitteistä eniten linkityksiä. Tätä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa ole 

nähty tarpeelliseksi, sillä lähes jokaisessa kartassa tehtävänannossa maini-

tut käsitteet löytyivät yksin, yhdessä tai erikseen jotakuinkin keskiöstä ja 

muista poikkeavalla tavalla merkittyinä. Toisaalta linkitysten määrän las-

keminen olisi vienyt karttojen analysointia enemmän määrällisen tutki-

muksen suuntaan, mitä ei tässä, laadullista otetta painottavassa, tutkimuk-

sessa nähdä tarkoituksenmukaisena. Kuten jo aiemmin mainittu, aineiston 

muoto vaati analyysiprosessin osalta luovaa tutkimusotetta. Aineistoon ei 

voitu soveltaa käsitekarttoja varten kehiteltyjä pisteytysmalleja tai aiempien 

käsitekarttatutkimusten menetelmiä sellaisenaan. Toisaalta myöskään sisäl-
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lönanalyysin tai fenomenografian tarjoamat välineet eivät ole suunniteltuja 

tässä muodossa olevan aiheiston analysointiin. Tämän analysoinnin poh-

jalta voidaan myös tehdä edelleen kehittelyjä koko LeMex-hankkeen aika-

na kerättävän käsitekartta-aineiston analysoimiseksi. 

 

Analysoinnin alkuvaiheessa tutkimusaineiston käsitekartat kirjoitettiin puh-

taaksi tietokoneelle aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Koska käsitekartan 

käsitteitä ei voitu koota normaalin tekstin muotoon, järjestettiin käsitteet 

taulukkoon, josta oli jokaisen käsitteen kohdalla nähtävissä, mihin muihin 

kartan käsitteisiin se linkittyy (ks. liite 2; Alkuperäinen kartta ks. kuvio 8). 

Käsitteiden linkitykset muihin käsitteisiin oli puhtaaksikirjoitusvaiheessa 

säilytettävä näkyvissä käsitteiden sisällön tulkitsemiseksi. Esimerkiksi käsite 

”ympäristö” on tulkittava fyysiseksi tai sosiaaliseksi ympäristöksi sen perus-

teella, onko siihen liitetty fyysiseen ympäristöön viittaavia käsitteitä, kuten 

saasteet vai sosiaaliseen ympäristöön viittaavia käsitteitä kuten ystävät. 

Tämän jälkeen aineistosta löytyvät käsitteet poimittiin sisältönsä perusteel-

la alakategorioihin, joista jokainen sisältyy yhteen kymmenestä yläkatego-

riasta. Liitteessä 3 on esimerkki käsitekartasta löytyneiden käsitteiden sijoit-

tamisesta eri kategorioihin. Esimerkkikäsitteet on poimittu kuvion 8 esittä-

mästä käsitekartasta, joka löytyy myös puhtaaksikirjoitettuna liitteestä 2.  

 

Analyysin ylä- ja alakategorioiden avulla pyritään hahmottamaan opiskeli-

joiden terveys- ja sairauskäsitysten eri puolia koko aineiston tasolla. Terve-

yskäsitysten kokonaisuudesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa pääluvus-

sa. Aineistoa oli käyty useaan kertaan läpi selailemalla ja tiettyjä ominai-

suuksia tarkastelemalla jo ennen varsinaista puhtaaksikirjoitusvaihetta, mi-

kä antoi mahdollisuuden jo ennakoiden hahmotella kategorioita, joihin 

aineistosta löytyvät käsitteet voisi sijoittaa. Siten sisällönanalyysin tässä 



 79

tutkimuksessa voi katsoa noudattavan abduktiivisen päättelyn logiikkaa, 

jossa aineiston, tutkijan ja aiempien tutkimusten ja teorioiden vuoropuhe-

luna aineiston palaset ikään kuin loksahtavat kohdalleen pääkategorioiksi, 

joihin jokainen löydettävä käsite voidaan sijoittaa ja joka kuvaa käsitekart-

tojen tehtävänannon aihepiiriä monipuolisesti.  

 

Kategorioiden kokonaisuudesta muodostui analyysin edetessä useita käsi-

tekarttamaisia kuvioita, joiden avulla kategoriat havainnollistuvat sekä tut-

kijalle, tutkimusryhmälle että tämän opinnäytetyön lukijalle. Kenties tutki-

muksen kannalta merkittävin näistä kuvioista on (ei puhtaasti novakilaises-

sa mielessä rakennettu) käsitekartta (Liite 1), joka sisältää kaikki aineiston 

käsitteistä muodostuneet ylä- ja alakategoriat ja siten kuvaa opiskelijajou-

kon koottua käsitystä, käsitteistöä ja asiantuntemusta. Koko aineiston poh-

jalta hahmoteltu kartta myös auttaa ymmärtämään eri karttojen ja opiskeli-

joiden edustamia käsitystasoja, jotka määrittyvät suhteessa kokonaiskartan 

osa-alueisiin. Koska aineiston alustava selailu ja tarkastelu kertoivat hyvin 

selkeästi kartta-aineistossa tapahtuneen muutoksen tasosta, päädyttiin tässä 

tutkimuksessa luomaan kokonaiskuva koko aineistosta, mukaan lukien niin 

aiemman kuin myöhemmänkin aineistonkeruukerran käsitekartat. Jos ai-

neistonkeruukertojen välillä olisi ollut nähtävissä selkeämpi muutos, mikä 

todennäköisesti on asian laita tulevaisuuden aineistonkeruukerroilla, olisi 

ollut tarkoituksenmukaisempaa koota kokonaiskuva yksittäisen aineiston-

keruukerran muodostamasta kokonaiskäsityksestä. Tämän tutkimuksen 

kautta muodostunutta kokonaiskäsitystä voidaan pitää yleisesityksenä en-

simmäisen vuoden opiskelijoiden käsityksestä, jota voidaan ehkä tulevai-

suudessa verrata esimerkiksi kolmannen tai viidennen vuoden opiskelijoi-

den kokonaiskäsitykseen ja sen elementteihin. 
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Kategorioihin luokittelemisen jälkeen jokainen kartta käytiin läpi siten, että 

muodostuneen kokonaiskäsityksen pohjalta arvioitiin kartassa esiintuodun 

terveyskäsityksen monipuolisuutta ja rikkautta. Käytännössä tämä toteutet-

tiin tarkistamalla, mitkä yhdeksästä yläkategoriasta olivat kartassa edustet-

tuna. Analyysin tarkentamiseksi osa yläkategorioista oli vielä käsitystason 

määrittelemistä varten jaoteltu alakategorian perusteella omiin tekijöihinsä, 

koska pelkän yläkategorian esiintyminen kartassa ei olisi kertonut tarpeeksi 

tarkasti käsityksen sisällöstä. Käsitystasojen ja niille ominaisten piirteiden 

määrittelemisen jälkeen jokainen yksittäinen käsitekartta sijoitettiin usean 

tarkastuksen jälkeen yhteen ja vain yhteen käsitystasoon. Tämän jälkeen 

tarkasteltiin vielä käsitysten muuttumista aineistonkeruukertojen välillä 

sekä koko aineiston, että yksittäisten opiskelijoiden tasolla.  Muodostuneis-

ta käsitystasoista sekä käsitysten muutoksesta kerrotaan tarkemmin seuraa-

vassa pääluvussa. 
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6. OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄSITYKSET JA NII-
DEN MUUTTUMINEN  
 

 

 

 

 

Tutkimusaineiston pohjalta pyrittiin löytämään vastauksia kysymyksiin sii-

tä, millaisia ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoiden terveyskäsi-

tykset ovat niin koko tutkittavan opiskelijajoukon kuin yksittäisten opiskeli-

joiden osalta. Tarkastelun kohteena oli myös opiskelijoiden käsitysten 

muuttuminen ja tämän muutoksen heijastuminen opiskelijoiden piirtämis-

sä käsitekartoissa. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia sekä poh-

ditaan tulosten merkitystä oppimisteoreettisen tausta-ajattelun valossa. En-

sin pyritään hahmottelemaan koko aineiston tasolla terveyskäsitysten eri-

laisia elementtejä ja luomaan kokonaiskuvaa opiskelijajoukon jaetusta 

käsityksestä. Tämän jälkeen siirrytään kuvaamaan aineistosta löytyneitä 

erilaisia terveyskäsityksiä sekä käsitekartoissa ja käsityksissä ensimmäisen 

vuoden aikana tapahtunutta muutosta. 
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6.1. Terveys ja sairaus opiskelijoiden piirtämissä kä-
sitekartoissa 
 

 

Tutkimusaineiston käsitekarttojen tehtävänannossa opiskelijoita pyydettiin 

piirtämään käsitekartta ihmisen terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista. 

Käsitekarttojen sisältö, muoto ja laajuus vaihtelivat paljon, mutta kartoista 

oli löydettävissä myös samoja elementtejä. Tässä tutkimuksessa jokainen 

käsitekartta-aineistosta löytyvä käsite ryhmiteltiin pitkällisen analyysipro-

sessin seurauksena omaan kategoriaansa, joka kokonaisuudessaan liittyy 

yhteen tutkimuksen yhdeksästä yläkategoriasta. Tutkimuksen yläkategoriat 

muodostettiin osin käsitekarttojen sisällön ja osin nykymuotoisen lääkäri-

koulutuksen tavoitteena pidettävän holistisen terveyskäsityksen ja siitä tut-

kijan tekemien tulkintojen pohjalta. Näiden kategorioiden lisäksi käsitekar-

toista poimittiin omaan ryhmäänsä pääkäsitteiksi tulkittavat käsitteet, eli 

käsitekartan ydin, sekä muutamat yksittäiset käsitteet, joita ei voitu sijoittaa 

mihinkään edellä mainituista kategorioista. 

 

Yläkategoriat, joihin käsitekarttojen käsitteet koottiin (ks. liite 5), muodos-

tuivat kahden ominaisuuden perusteella. Ensimmäisenä määrittävänä omi-

naisuutena oli se, voitiinko käsite tulkita 1) fyysiseen, 2) psyykkiseen vai 3) 

sosiaaliseen tasoon kuuluvaksi. Toisaalta käsitteet jaoteltiin sen mukaan, 

oliko kyse a) terveydentilaa, terveyttä tai sairautta määrittävästä käsitteestä 

tai näiden niin sanotusta alakäsitteestä, b) terveydentilaan, terveyteen tai 

sairauteen vaikuttaviin tekijöihin viittaavasta käsitteestä vai c) terveydenti-

lan, terveyden tai sairauden vaikutuksiin tai seurauksiin viittaavasta käsit-

teestä. Yläkategorioiksi muodostuivat siis lyhyesti muotoiltuna fyysinen 

terveydentila (1a), fyysiset vaikuttajat (1b), fyysiset vaikutukset (1c), psyyk-
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kinen terveydentila (2a), psyykkiset vaikuttajat (2b), psyykkiset vaikutukset 

(2c), sosiaalinen terveydentila (3a), sosiaaliset vaikuttajat (3b) ja sosiaaliset 

vaikutukset (3c). Kuviossa 2 kuvataan analyysin yläkategoriat havainnolli-

semmassa muodossa. 

 

Kuten jo aiemmin mainittu, aineiston käsitekarttojen muoto ja sisältö oli 

vaihtelevaa. Karttojen analysoimisen vaiheessa jouduttiin tekemään paljon 

tulkintaa siitä, mikä kartoissa olisi milloinkin tulkittavissa yksittäiseksi käsit-

teeksi ja miten tiettyjen käsitteiden välinen suhde kartassa on ymmärrettä-

vä. Jokainen kartta kuitenkin saatiin muodostaan riippumatta jaettua käsit-

teellisiin tutkimusyksiköihin, jota pystyttiin ensiksi sisältönsä puolesta sekä 

toisaalta suhteessa pääkäsitteisiin sijoittamaan johonkin muodostetuista 

kategorioista. Aineiston 108 käsitekartassa käsitteitä oli keskimäärin noin 

17 ja käsitteiden välisiä linkkejä noin 18 yhtä käsitekarttaa kohden. Yh-

teensä aineistosta koottiin siis 1845 käsitettä, joiden sisällön pohjalta ana-

lyysin kategorioita lähdettiin muodostamaan. Käsitekarttojen pääkäsitteitä, 

analyysin yläkategorioiden sisältöä sekä niiden alle muodostuneita alaka-

tegorioita kuvataan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa. Lisäksi tuodaan 

esiin sisällön erittelyksi tulkittavaan tapaan eri kategorioihin sijoittuneiden 

käsitteiden määrät, mikä auttaa lukijaa hahmottamaan tiettyjä painotuksia 

karttojen sisällöissä. 
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Kuvio 2. Analyysin yläkategoriat 

 

 

 

6.1.1. Terveydentila, terveys ja sairaus 

 

 

Aineiston käsitekarttojen ytimeksi valitut niin sanotut pääkäsitteet noudat-

tivat sisällöltään hyvin pitkälti kaikki samaa linjaa, joka määrittyi lähinnä 

tehtävänannossa käytettyjen käsitteiden pohjalta. Kuitenkin samojenkin 

käsitteiden sijoittelussa karttaan on aineistossa eroavaisuuksia, joiden poh-

jalta käsitekartat voidaan jakaa kuuteen ryhmään.  
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Ensimmäisen ryhmän muodostavat käsitekartat, joiden pääkäsitteenä on 

pelkkä terveyden käsite. Näitä karttoja löytyi aineistosta 13 kappaletta. 

Toisen ryhmän muodostaa yksittäinen kartta, jossa keskiöön oli nostettu 

sairauden käsite. Kolmannen ryhmän muodostavat käsitteet, joissa terveys 

ja sairaus on tuotu kartassa esiin toisistaan erillisinä käsitteinä, joiden vä-

liin ei ole piirretty mitään suoranaista yhteyttä. Näitä karttoja aineistossa 

on yhteensä 34. Tähän luokkaan kuuluvat sekä ne kartat, joissa terveyden 

ja sairauden käsitteet linkittyvät toisiinsa välillisesti yhden tai useamman 

muun käsitteen kautta että ne kartat, joissa käsitteet ovat jopa kahden täy-

sin toisistaan erotetun kartan keskiössä ilman minkäänlaista merkittyä yh-

teyttä.  

 

Neljänteen ryhmään kuuluvat kartat, joissa terveyden ja sairauden käsitteet 

ovat kartassa erillään, kuten edellisessäkin ryhmässä, mutta niiden väliin 

on piirretty selkeä linkki joko viivalla, kaksisuuntaisella nuolella tai muulla 

vastaavalla merkinnällä. Tähän ryhmään aineiston kartoista kuuluu 10 

kappaletta. Viidennen ryhmän kartoissa pääkäsitteeksi on muodostunut 

ilmaus tai käsite, joka itsessään sisältää niin terveyden kuin sairaudenkin 

käsitteet. Tähän ryhmään aineiston kartoista kuuluu 39 kappaletta ja ylei-

simmin keskiöön valittu käsite oli suoraan tehtävänannosta poimittu ”ihmi-

sen terveys ja sairaus” tai ”terveys ja sairaus”. Kuudennen ryhmän, jota 

edustaa 13 aineiston karttaa, muodostavat kartat, joissa pääkäsitteenä on 

ihminen. Osassa näistä kartoista terveyden ja sairauden käsitteet on merkit-

ty pääkäsitettä seuraavan tason käsitteiksi. 

 

Yhteensä käsitekartoista kootuista 1845 käsitteestä 176 (9,5 %) sijoittui 

tähän pääkäsitteiden ryhmään ja yksittäisessä kartassa pääkäsitteiden mää-

rä vaihteli yhdestä kolmeen. Käsitekarttojen kokonaisuudesta on tulkitta-



 86

vissa, että terveyden ja sairauden välinen suhde ei ole kovinkaan selkeä ja 

jollei käsitteitä ole suoraan sijoitettu samaan ympyrään tai kehykseen kar-

tan keskelle, on molempiin käsitteisiin liitetty samoja käsitteitä ja näkö-

kulmia. Tulkinnan mukaan siis sekä terveys että sairaus nähdään aineiston 

käsitekartoissa holistisina kokonaisuuksina eikä sairaus ole kartoissa esillä 

taudin synonyymina tai täysin terveydestä erillisenä kokonaisuutena. Edel-

lä mainittujen seikkojen vuoksi päädyttiin tässä tutkimuksessa tarkastele-

maan terveyden ja sairauden käsitteitä yhdessä kutsuen kokonaiskuvaa 

yksinkertaisesti terveyskäsitykseksi. Terveyden ja sairauden käsitteisiin kar-

toissa viitataan tässä terveydentilan käsitteellä ja muodostuneiden katego-

rioiden alla erotellaan tarvittavissa määrin terveyden ja sairauden käsittei-

siin liitettyjä käsitteitä.  

 

Aineiston käsitteistä yhteensä 434 (23,5 %) oli tulkittavissa terveydentilaan, 

sen osa-alueisiin tai sen määritelmiin kuuluviksi (Kuvio 3). Käsitekartoissa 

oli vaihtelevasti tuotu esiin holistisen terveyskäsityksen mukainen ajatus 

terveydestä kokonaisvaltaisena fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hy-

vinvoinnin tilana. Koko aineiston tasolla kuitenkin terveyden fyysiseen 

tasoon viittaavia käsitteitä löytyi 219, joista 44 oli mainintoja fyysisestä 

tasosta sellaisenaan, 36 fyysiseen terveyteen sekä 139 fyysiseen sairauteen 

viittaavia käsitteitä. Fyysiseen sairauteen ja sairastamiseen liittyvät käsitteet 

jaoteltiin vielä mainintoihin fyysisistä sairauksista sellaisenaan (36), mai-

nintoihin erilaisista taudeista ja muista vastaavista (91) sekä muihin fyysi-

seen sairauteen ja sairastamiseen liittyviin käsitteisiin (12). 
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Ihmisen 
terveydentila

 

Fyysinen taso
 

Psyykkinen taso
 

Sosiaalinen taso 

Fyysinen  
terveys 

Fyysinen  
sairaus 

Erilaiset  
taudit yms. 

Muut sairau-
teen liittyvät 

käsitteet 

Mielenterveys

Koettu 
terveydentila

Psyykkinen 
tasapaino ja 
hyvinvointi 

Mielen-
terveyden  
ongelmat 

Sosiaalinen  
toimintakyky 

Kuvio 3. Käsitekartoista poimitut terveydentilaan, sen osa-alueisiin ja 

määritelmiin liittyvät käsitteet. 

 

Psyykkisen terveydentilan omana alueenaan opiskelijat olivat maininneet 

yhteensä 175 kertaa, joista 29 käsitettä viittasi terveyden psyykkiseen ta-

soon sellaisenaan. Analyysissa tehtiin jako mielenterveyteen sekä koettuun 

terveydentilaan, joka ei luonnollisestikaan todellisuudessa kuuluisi niin 

yksiselitteisesti vain psyykkisen terveydentilan alaan. Mielenterveyteen 
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liittyviä mainintoja kartoista löytyi yhteensä 95 kappaletta, joista osa (29) 

viittasi mielenterveyteen sellaisenaan, osa psyykkiseen hyvinvointiin ja 

toimintakykyyn (47) ja osa erilaisiin mielenterveyden ongelmiin (20). Koet-

tu terveydentila alakategoriana koostuu käsitteistä tai kommenteista, joissa 

tuodaan esiin ihmisen oma kokemus terveydestä ja se, että koettu terveys 

ei aina vastaa reaalista terveydentilaa. Näitä kommentteja käsitekartoista 

löytyi yhteensä 51. 

 

Terveydentilan sosiaalisen tason esiin tuoneita käsitteitä löytyi aineistosta 

yhteensä 40, joista 17 kuvasi suoraan terveyden sosiaalista tasoa ja 23 

muuten tutkijan ”sosiaaliseksi terveydeksi” tulkitsemia asioita, kuten sosi-

aalista toimintakykyä. Terveyden osa-alueita ja määritelmiä luokiteltaessa 

sosiaalinen taso jää selkeästi heikoimmalle edustukselle, mitä voitaneen 

pitää luonnollisena. Vaikka sosiaaliset tekijät ovat vahvassa vuorovaiku-

tuksessa ihmisen terveydentilan ja terveyden kokemisen kanssa, ehkei silti 

ole perusteltua puhua suoranaisesti sosiaalisesta terveydestä tai sairaudes-

ta. Tähän tutkimukseen kategoria päätyi kuitenkin siitä syystä, että useissa 

kartoissa terveyteen ja sairauteen viittaavat pääkäsitteet jakautuivat heti 

seuraavalla käsitetasolla fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. 

 

Terveydentilaan, sen osa-alueisiin ja määritelmiin liittyvät käsitteet jakau-

tuivat prosentuaalisesti kolmelle tarkastelutasolle siten, että fyysiseen ta-

soon näistä viittasi 50,5%, psyykkiseen tasoon 40,3% ja sosiaaliseen ta-

soon 9,2%. Yleisellä tasolla voitaisiin sanoa, että terveydentila ja sen on-

gelmat nähtiin selkeästi myös psyykkisellä tasolla fyysisen tason lisäksi. 

Myös niin sanottu sosiaalinen terveydentila tuotiin useammassa kartassa 

esiin, vaikkakaan sen määrittely ei ymmärrettävistä syistä ollut niin selkeä-

linjaista kuin muiden tasojen terveyden ja sairauden määrittelyt. Aineiston 
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kartoissa ei ollut löydettävissä paljoakaan erilaisiin tauteihin tai sairastami-

seen liittyvää lääketieteellistä erityissanastoa, vaan mainitut käsitteet olivat 

yleistajuisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  Tämän voisi ajatella 

kertovan siitä, että opinnot ovat vasta alkuvaiheessaan, mutta toisaalta voi-

si myös ajatella olevan toivottavaa, ettei terveyskäsitys myöhemmässä vai-

heessa kaventuisi pelkästään erilaisten tautien luokittelemiseen ja siten 

biolääketieteen mallin mukaiseen näkökulmaan. 

 

 

 

6.1.2. Terveydentilaan vaikuttavat fyysiset, psyykki-
set ja sosiaaliset tekijät 
 

 

Selkeästi suurin osa (1077 käsitettä, 58,4 %) käsitekarttojen käsitteistä oli 

tulkittavissa ihmisen terveydentilaan vaikuttavina tekijöinä, jotka oli mah-

dollista jaotella fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Huomioita-

vaa on kuitenkin se, että useat tässä vaikuttaviksi tekijöiksi tulkitut käsitteet 

voitaisiin yhtä hyvin tulkita myös asioiksi, joihin terveydentila vaikuttaa. 

Koska käsitekartoissa selkeää kuvausta käsitteiden välisistä suhteista ei ole 

tehty linkkisanojen tai nuolten avulla, on kaikki kyseiset käsitteet tulkittu 

kokonaiskuvan selkeyttämiseksi terveydentilaan vaikuttaviksi tekijöiksi. 

 

Terveydentilaan vaikuttavia fyysisiä tekijöitä (kuvio 4) käsitekartoista löytyi 

yhteensä 537 kappaletta. Näistä yhdeksän (9) viittasi sellaisenaan fyysisiin 

tekijöihin ja loput käsitteistä jakautuivat kuuteen alakategoriaan. Maininto-

ja perinnöllisistä tekijöistä kartoista löytyi 58 kappaletta kun taas ympäris-
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tötekijöihin, kuten saasteisiin, viitattiin 62 kertaa. Suurimmaksi vaikuttajak-

si käsitekartoissa nousi selkeimmin elämäntavat, joihin sellaisenaan viitat-

tiin 72 kertaa, jonka lisäksi elämäntavoiksi luokiteltavia tekijöitä lueteltiin 

useissa kartoissa: ruokavalio (60), liikunta (53), päihteet (30), hygienia (16). 

Muista elämäntavoista (kuten nukkumisesta ja pyöräilykypärän käytöstä) 

muodostui vielä yksi alakategoria, johon kuuluu yhteensä 16 mainintaa. 

Myös sattuma ja erilaiset onnettomuudet luokiteltiin tässä tutkimuksessa 

fyysisiin vaikuttajiin. Niihin viittauksia löytyi kartoista yhteensä 18. 

 

Hoitoon liittyvät käsitteet, jotka sijoittuvat fyysisen ja sosiaalisen rajamail-

le, on myös tässä tutkimuksessa sijoitettu fyysisten vaikuttajien pääkatego-

riaan, joskin linkitykset sosiaalisen puolen vaikuttajiin otetaan huomioon 

(ks. esim. liite 1). Hoito sellaisenaan mainittiin 25 kertaa ja lääkkeet 24 

kertaa. Viittauksia erilaisiin hoitomuotoihin ja -toimenpiteisiin löytyi kar-

tasta yhteensä 39 ja hoidon tavoitteisiin, vaikutuksiin yms. liittyviä mainin-

toja 36. Kaikkien edellä mainittujen fyysisistä vaikuttajista muodostuneiden 

alakategorioiden lisäksi muodostettiin yksi alakategoria muille fyysisille 

vaikuttajille, joita ei mainittu tarpeeksi usein oman alakategoriansa muo-

dostamiseksi. Näitä olivat muiden muassa ylipaino ja ikä. Yhteensä tähän 

alakategoriaan mainintoja kertyi 19 kappaletta.   

 

Lisähuomautuksena on hyvä ottaa esiin, että tässä rajattu fyysinen taso ei 

suoranaisesti vastaa terveyskäsityksiä käsittelevässä luvussa esiteltyä biolo-

gista tasoa, jolle biolääketieteellinen terveyskäsitys perustuu, vaan tämän 

tutkimuksen luokittelussa myös niin sanotut käyttäytymiseen liittyvät teki-

jät, kuten elämäntavat, on sijoitettu fyysisen tason piiriin. 
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Terveydentilaan 
vaikuttavat fyysiset 

tekijät 

Perintötekijät Fyysinen ympäristö

Sattuma Muut fyysiset vaikutta-
jat 

Elämäntavat Hoito

Ruokavalio 

Liikunta 

Päihteet 

Hygienia 

Muut elämäntavat 

Lääkkeet

Erilaiset hoitomuodot ja 
toimenpiteet 

Muut hoitoon liittyvät  
asiat, käsitteet  
ja kommentit 

Kuvio 4. Käsitekartoista poimitut fyysisiin vaikuttajiin liittyvät käsitteet. 
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Käsitekartoista löytyneet psyykkiseen puoleen liittyvät terveydentilaan vai-

kuttavat tekijät jaettiin tutkimuksessa yksilöön liittyviin, toimintaan liitty-

viin, elämäntilanteeseen ja ympäristöön liittyviin sekä häiriötekijöihin (ks. 

kuvio 5).  

 

 

Terveydentilaan, 
vaikuttavat psyykkiset tekijät 

Yksilöön liittyvät tekijät Toimintaan ja virikkeisiin  
liittyvät tekijät 

Elämäntilanteeseen ja ympäris-
töön  

liittyvät tekijät 

Häiriötekijät

Kuvio 5. Käsitekartoista poimitut psyykkisiin vaikuttajiin liittyvät käsitteet. 

 
Käsitekartassa mainittuja yksilöön liittyviä tekijöitä olivat muiden muassa 

asenne, luonne ja elämänkokemus. Näitä yksilöllisiksi tekijöiksi luokiteltu-

ja käsitteitä aineistosta löytyi yhteensä 37 kappaletta. Toimintaan ja virik-

keisiin liittyviksi tekijöiksi luokiteltiin käsitteet, kuten työn mielekkyys, it-

sensä kehittäminen ja oma aika, ja tähän kategoriaan käsitteitä löytyi yh-

teensä 48. Elämäntilanteeseen ja ympäristöön psyykkisinä tekijöinä viittaa-

via käsitteitä löytyi aineistosta 18 kappaletta, ja tähän kategoriaan sijoitet-

tiin muun muassa käsitteet elämäntilanne, turvan tunne ja vastuu itsestä ja 

muista. Viimeisen, 33 käsitettä sisältävän, alakategorian muodostivat 

psyykkisiksi häiriötekijöiksi tulkitut käsitteet, kuten stressi ja traumaattiset 

kokemukset.  



 93

 

Terveydentilaan vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä mainittiin useita (yhteensä 

404 käsitettä), ja nämä voitiin erotella omaan sosiaaliseen verkostoon (tai 

sen puutteeseen) liittyviin tekijöihin sekä yhteiskunnallisiin tekijöihin. 

Omasta sosiaalisesta verkostosta esiin nostettiin perhe ja suku (70 mainin-

taa), ystäväpiiri (41 mainintaa) ja muut yhteisöt, kuten työyhteisö (42 mai-

nintaa). Yhteiskunnallisella tasolla merkittävimmiksi nousivat työhön ja 

opiskeluun (26), taloudelliseen tilanteeseen (35) sekä terveydenhuoltojär-

jestelmään liittyvät kommentit. Terveydenhuoltojärjestelmään liittyvät lu-

kuisat (yhteensä 71 kpl) kommentit sisälsivät muun muassa mainintoja ter-

veydenhuoltoalan ammattilaisista, kuten lääkäreistä (28 mainintaa), sekä 

sairaaloista ja terveyskeskuksista (22 mainintaa). Vaikka nämä terveyden-

huoltojärjestelmään ja sen toimijoihin liittyvät käsitteet liittyvät hyvin lä-

heisesti hoitoon liittyviin käsitteisiin, on nämä erotettu tässä tutkimuksessa 

eri yläkategorioihin. Kokonaiskuvaa hahmotettaessa otetaan kuitenkin 

huomioon eri yläkategorioiden käsitteiden välissä olevat linkit ja kytken-

nät. Havainnollisemmin mainittuja sosiaalisia tekijöitä kuvataan kuviossa 

6. 

 

Sen lisäksi, mitä aineistosta löytyy, on mielenkiintoista tarkastella myös 

sitä, mitä aineistosta ei löydy. Vaikuttajien osalta yksi tutkijan silmään osu-

nut puute oli ikä terveydentilaan vaikuttavana tekijänä. Ikä vaikuttajana 

tuotiin esiin suoranaisesti vain kahdessa aineiston käsitekartassa, ja tässä 

nämä maininnat on sijoitettu kategoriaan muut fyysiset vaikuttajat. Ainakin 

tutkijalle terveydentila näyttäytyy vahvasti ikään sidottuna asiana, ja jo 

Galenoksesta alkaen ikä on ollut yhtenä terveyttä määrittävä perusulottu-

vuutena190. Epäilemättä aineistosta puuttuu myös muita perustavanlaatuisia 

                                                           
190 ks. esim. Joutsivuo, 1995, s. 19—20 
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näkökulmia tavallisen kaduntallaajankin näkökulmasta, puhumattakaan 

siitä, mitä kaikkea puutteellista tulisi esiin, jos lääketieteen asiantuntija 

lähtisi niiden sisältöjä ruotimaan. 

 

Yleisellä tasolla voitaisiin kuitenkin sanoa, että niin fyysisten, psyykkisten 

kuin sosiaalistenkin käsitteiden osalta aineistosta löytyy hyvin monipuolis-

ta ja eriteltyä tietoa. Vaikka yksittäisten karttojen taso ja laajuus on vaihte-

leva, on kokonaisuus monipuolinen ja terveys käsitetään asiana, johon 

vaikuttavat biologisen tai fyysisen puolen lisäksi hyvin vahvasti myös psy-

kososiaaliset tekijät. Prosentuaalisesti vaikuttavat tekijät jakaantuivat ai-

neistossa siten, että noin 50 % vaikuttajista oli fyysiselle 13 % psyykkiselle 

ja 37% sosiaaliselle tasolle tulkittavia. On kuitenkin otettava huomioon, 

että tekijöiden jakaminen tässä mielessä eri tasoille on osin tutkijan teen-

näinen tapa luokitella aineistoa ja monella aineiston käsitteillä on epäile-

mättä useammalle näistä tasoista kuuluva ulottuvuutensa. Kuten Alanen191 

mainitsee, lääketieteen harjoittamisessa ei ole olennaista pohtia sitä, onko 

terveydentilan tai sairauden syynä fyysinen, psyykkinen vai sosiaalinen 

tekijä, koska useimmiten taustalla on hyvinkin monimutkaisia yhteisvaiku-

tuksia. Joka tapauksessa tässä tutkimuksessa tehty tulkinnallinen jako antaa 

tietoa siitä, missä määrin vaikuttavia tekijöitä suorien biologisten syiden 

lisäksi on tuotu esiin. 

 

                                                           
191 1995, s. 47 
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Yhteiskunta

Ystäväpiiri 

Perhe ja suku 

Muut yhteisöt 

Työ. opiskelu,  
ammatti 

Talous,  
taloudellinen tilanne 

Muut 
yhteiskunnalliset  

vaikuttajat 

Terveydenhuolto-
järjestelmä 

 

Sairaalat, 
terveyskeskukset 

ym. 

Lääkärit ja hoi-
tohenkilökunta 

Kuvio 6. Käsitekartoista poimitut sosiaalisiin vaikuttajiin liittyvät käsitteet. 
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6.1.3. Terveyden ja sairauden vaikutukset ja seu-
raukset 
 

 

Terveydentilan, terveyden tai sairauden vaikutuksiin tai seurauksiin viitat-

tiin 1845 käsitteen aineistossa yhteensä 154 kertaa, eli prosentuaalisesti 

näitä käsitteitä oli aineistosta 13,8 %. Tämä siis oli tässä suhteessa pienin 

ryhmä aineiston käsitteistä. Aineistosta kuitenkin löytyi selkeästi tähän 

ryhmään sijoitettaviakin käsitteitä, jotka voitiin jakaa fyysiseen, psyykki-

seen ja sosiaaliseen tasoon. Näin muodostuivat kolme viimeistä tutkimuk-

sen pääkategoriaa. Aineistosta löytyneitä vaikutuksiin ja seurauksiin viit-

taavia käsitteitä sekä niistä muodostuneita alakategorioita kuvataan tar-

kemmin kuviossa 7. 

 

Fyysiseksi luokiteltavia vaikutuksia ja seurauksia aineistosta löytyi yhteensä 

65 käsitteen verran, ja nämä jakautuivat kolmeen alakategoriaan: fyysinen 

toimintakyky (26 käsitettä), fyysinen olotila (35 käsitettä) sekä muut fyysiset 

vaikutukset ja seuraukset (4 käsitettä), joista tässä mainittakoon esimerkki-

nä vaikka kuolema. Fyysiseen olotilaan liittyvät 35 käsitettä jakautuivat 

vielä selkeästi hyvään fyysiseen olotilaan (14) sekä erilaisiin oireisiin (21) 

viittaaviin käsitteisiin. Terveydentilan psyykkisiin vaikutuksiin viittaavia 

käsitteitä löytyi aineistosta 44 kappaletta, joista 24 viittasi fyysisten ja sosi-

aalisten ongelmien vaikutusta mielenterveyteen ja 20 taas viittasi psyykki-

seen hyvinvointiin muiden tasojen hyvinvoinnin seurauksena. Sosiaalisiin 

vaikutuksiin viittaavat käsitteet, joita aineistosta löytyi 45 kappaletta, jaet-

tiin neljään alakategoriaan. Ensimmäisen näistä muodostavat maininnat 

terveyden ja sairauden vaikutuksista omaan sosiaaliseen toimintakykyyn 

(22 käsitettä). Toisessa kategoriassa käsitteet kuvaavat esimerkiksi sairasta-
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misen vaikutuksia lähipiirin elämään (8 käsitettä). Kolmannessa ryhmässä 

käsitteet kuvaavat vaikutuksia yhteiskunnalle (7 käsitettä) ja neljännessä 

kuvataan terveyden ongelmien seurauksena tapahtuvaa terveydenhuollon 

piiriin hakeutumista (4 käsitettä), mikä on tässä tulkittu sosiaaliseksi seura-

ukseksi lähinnä siksi, että terveydenhuoltojärjestelmä on luokiteltu pääka-

tegoriaan sosiaaliset tekijät. 

 

Terveydentilan vaikutuksia ja seurauksia ei aineiston pohjalta kertynyt ka-

tegorioihin paljon, mikä selittyy pääasiassa sillä, että useat vaikuttajiksi 

tulkitut käsitteet ovat sellaisia, jotka todennäköisesti on tarkoitettu kartoissa 

olemaan vuorovaikutuksellisessa suhteessa terveydentilan, terveyden ja 

sairauden käsitteiden kanssa. Esimerkiksi lukuisat maininnat sosiaalisesta 

lähipiiristä tai elämäntavoista ovat epäilemättä myös niitä käsitteitä, joihin 

terveydentilan ajatellaan vaikuttavan. Kuitenkin tässä tutkimuksessa tehtiin 

ratkaisu sijoittaa nämä käsitteet vaikuttajien kategorioihin, ellei erikseen 

nuolilla tai muuten ole selitetty kausaaliyhteyden olevan toisen suuntai-

nen. Lisäksi analyysin selkiyttämiseksi tehty päätös siitä, että jokainen käsi-

te poimitaan vain yhteen kategoriaan, antoi omat puitteensa näiden käsit-

teiden sijoittamiselle. Prosentuaalisesti vaikutuksiin ja seurauksiin viittaavat 

käsitteet jakautuivat siten, että fyysisiin vaikutuksiin viittasi näistä 42 %, 

psyykkisiin 29 % ja sosiaalisiin 29 %. 
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Terveyden 
ja sairauden  
vaikutukset  

 

Fyysiset 
vaikutukset 

Psyykkiset 
vaikutukset 

Sosiaaliset 
vaikutukset 

Fyysinen  
toimintakyky 

Muut fyysiset  
vaikutukset ja 

 seuraukset 

Fyysinen olotila 

Fyysisten ja sosi-
aalisten ongelmi-

en vaikutukset 
mielenterveyteen

Fyysisen hyvin-
voinnin seurauk-
sena psyykkinen 

hyvinvointi 

Vaikutukset 
omaan  

sosiaaliseen  
toimintakykyyn 

Vaikutukset  
lähipiirin elä-

mään ja hyvin-
vointiin 

Vaikutukset yh-
teiskuntaan ja sen 

osana  
toimimiseen 

Tarvittaessa 
hakeutuminen 

terveydenhuollon 
piiriin 

Kipu, huono- 
vointisuus, 
muut oireet 

Hyvinvointi 

Kuvio 7. Käsitekartoista poimitut terveydentilan vaikutuksiin ja seurauk-

siin liittyvät käsitteet. 
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6.1.4. Kokonaiskuva aineiston käsitteistöstä 

 

 

Kuten jo aiemmin mainittu, edellisissä luvuissa esitellyt kategoriat muodos-

tettiin koko aineiston käsitekartoista sen kummemmin erottelematta tässä 

vaiheessa ensimmäisen opiskeluvuoden alussa kerättyä aineistoa vuoden 

lopussa kerätystä. Kokonaisaineistosta muodostuneen käsityksen pohjalta 

muodostui kokonaiskäsitekartta (Liite 1), jossa kaikki edellä esitetyt yläka-

tegoriat alakategorioineen nivoutuvat yhteen. Sama kokonaiskuva kertau-

tuu taulukossa 1, jossa on listattu pääkategorioihin muodostuneet alakate-

goriat aineistossa.  

 

Taulukko 1. Yhteenveto käsitekartta-aineiston analysoinnissa syntyneistä 

yläkategorioista sekä niiden alle muodostuneista alakategorioista. 

 OSA-ALUEET 
JA  
MÄÄRITEL-
MÄT 

VAIKUTTAVAT  
TEKIJÄT 

VAIKUTUKSET JA 
SEURAUKSET 

FYYSINEN 
TASO 

Fyysinen  
terveys 
Fyysinen  
sairaus 
- Erilaiset  
taudit yms. 
- Muut  
fyysiseen sai-
rauteen ja  
sairastami-
seen liittyvät 
käsitteet 

Perintötekijät 
Elämäntavat 
- Ruokavalio 
- Liikunta 
- Päihteet 
- Hygienia 
- Muut elämäntavat 
Fyysinen ympäristö 
Sattuma 
Hoito 
- Lääkkeet 
- Erilaiset hoitomuo-
dot ja toimenpiteet 
- Hoidon tavoitteisiin, 
tuloksiin yms. liittyvät 
maininnat 

Fyysinen olotila 
- Kipu, huonovoin-
tisuus, muut oireet 
- Hyvinvointi 
Fyysinen toiminta-
kyky 
Muut fyysiset seu-
raukset ja vaiku-
tukset 
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Muut fyysiset vaikutta-
jat 

PSYYKKI-
NEN TASO 

Koettu ter-
veydentila 
Mielenterveys
- Psyykkinen 
tasapaino ja 
hyvinvointi 
- Mielenter-
veyden on-
gelmat 

Yksilöön liittyvät teki-
jät 
Toimintaan ja virik-
keisiin liittyvät tekijät 
Elämäntilanteeseen ja 
ympäristöön liittyvät 
tekijät 
Häiriötekijät 

Fyysisten ja sosiaa-
listen ongelmien 
vaikutus mielen-
terveyteen 
Fyysisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin 
seurauksena 
psyykkinen hyvin-
vointi 

SOSIAA-
LINEN 
TASO 

Sosiaalinen 
toimintakyky 

Ihmissuhteet ja oma 
sosiaalinen verkosto 
(tai sen puute) 
- Ystäväpiiri 
- Perhe ja suku 
- Muut yhteisöt 
Yhteiskunta 
- Työ, opiskelu, am-
matti 
- Talous, taloudellinen 
tilanne 
- Terveydenhuoltojär-
jestelmä 
- - - Sairaalat, terveys-
keskukset ym. 
- - - Lääkärit ja hoito-
henkilökunta 
- Muut yhteiskunnalli-
set vaikuttajat 

Vaikutukset 
omaan sosiaali-
seen toimintaky-
kyyn ja elämään 
Vaikutukset lähi-
piirin elämään ja 
hyvinvointiin 
Vaikutukset yh-
teiskuntaan ja sii-
nä toimimiseen 
Tarvittaessa ha-
keutuminen ter-
veydenhuollon 
piiriin 

 

Yhtenä vaihtoehtona pääkategorioiden muodostamisessa olisi ollut jaotella 

käsitteet kolmen sijaan kahteen tasoon: biologisiin ja psykososiaalisiin teki-

jöihin. Näihin kahteen sijoittuvien käsitteiden määrä olisi hyvin kuvannut 

sitä, onko käsitekartassa heijastuva käsitys biolääketieteelliseen vai biopsy-

kososiaaliseen malliin taipuvainen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin tehtiin 

valinta jakaa psykososiaalinen puoli vielä erikseen psyykkiseen ja sosiaali-

seen puoleen sekä ottaa fyysiseen tasoon mukaan myös käsitteitä, jotka 
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eivät ole suoraan biologisiksi tekijöiksi tulkittavissa. Tämän valinnan perus-

teena on aineiston alustavan tarkastelun pohjalta muodostettu käsitys käsi-

tekarttojen sisällöstä. Tämän tutkimuksen aineistossa ei tuoda laajalti esiin 

biolääketieteen alaan kuuluvia käsitteitä eikä yksikään aineiston käsitekar-

toista edusta sellaisenaan biolääketieteelliseen malliin pohjautuvaa ajatte-

lua. Kaikissa aineiston käsitekartoissa näkökulma on enemmänkin arkijär-

keen ja kokonaisvaltaisuuteen perustuva, mikä olisi tehnyt jaon biologi-

seen ja psykososiaaliseen puoleen epätasapainoiseksi. Tällainen jako olisi 

kuitenkin perusteltu, jos tulkittaisiin myöhemmän vaiheen lääketieteen 

opiskelijoiden piirtämiä käsitekarttoja, joissa todennäköisemmin jossain 

määrin esiintyisi sekä biolääketieteelliseen malliin pohjaavia että holisti-

sempia kuvauksia aiheesta.  

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että opiskelijoiden kokonaiskäsitys tervey-

destä, sairaudesta ja terveydentilasta on monipuolinen ja holistinen. Toi-

saalta pohdittavaksi jää, eroaisiko esimerkiksi jonkin täysin erilaisen alan 

opiskelijoilta kerätty aineisto missään määrin tästä lääketieteen opiskelijoil-

ta kerätystä aineistosta. Olettaa voi, että kokonaiskäsitys aihealueesta tulee 

kehittymään, tarkentumaan, painottumaan eri tavalla ja muuttumaan vah-

vastikin sitä mukaa, kun opiskelijat etenevät lääketieteellisellä opiskelu-

urallaan. Tässä vaiheessa aineiston käsitteet kertovat käsitysten olevan arki-

tietoon pohjautuvia eikä lääketieteen alan sanastoa tuoda esiin aineistossa 

juuri lainkaan. Kuitenkin aineisto kokonaisuudessaan edustaa biopsy-

kososiaaliseen ajattelutapaan taipuvaa käsitystä, mikä on hyvä pohja ja 

lähtökohta holistisesti ajattelevien asiantuntijoiden kehittymiselle. Tar-

kemmin yksittäisistä käsitekartoista tunnistettavia käsityksiä sekä käsitysten 

muuttumista ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kuvataan seuraavissa 

alaluvuissa. 
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6.2. Opiskelijoiden erilaiset terveyskäsitykset 
 

 

Käsitteet jaoteltiin edellisessä luvussa kuvatulla tavalla yhdeksään yläkate-

goriaan. Käsitteiden jaottelun pohjalta yksittäiset opiskelijoiden piirtämät 

käsitekartat voitiin jakaa kuuteen käsitystyyppiin. Käsitystyyppeihin jako 

perustuu siihen, miten monipuolisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä 

seikkoja on tuotu käsitekartassa esiin. Tarkastelussa on otettu huomioon 

holistisen terveyskäsityksen mukainen ajatus fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-

lisen tason tasapainosta terveydentilan määrittäjänä, samoin kuin tässä 

tutkimuksessa tehty jaottelu terveydentilan määritelmiin ja osa-alueisiin, 

vaikuttaviin tekijöihin sekä vaikutuksiin ja seurauksiin. Tämän jaottelun 

lisäksi käsitetyyppejä määriteltäessä on otettu huomioon se, onko ihmisen 

oma kokemus terveydestä (usein reaalisesta terveydentilasta poikkeavana) 

otettu huomioon käsitekartassa. Käsitystyyppien määrittely- ja jaotteluvai-

heessa eroteltiin sosiaalisten vaikuttajien osalta toisistaan lähipiirin vaikut-

tajat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat. 

 

Analyysin seurauksena muodostuneet kuusi käsitysluokkaa voidaan laittaa 

hierarkkiseen järjestykseen. Ylemmän tason käsitys sisältää pääsääntöisesti 

aina myös kaikki alempien tasojen elementit, joten kyse on niin sanotusta 

kumuloituvasta luokituksesta. Mitä ylemmäs käsitystasojen hierarkiassa 

edetään, sitä jäsentyneempi ja monipuolisempi käsitys käsitekartan piirtä-

neellä opiskelijalla on aiheesta. Tosin tässäkin on otettava huomioon se, 

että tämän tutkimuksen käsitetyypeissä huomioitu monipuolisuus perustuu 

tutkijan tekemään jaotteluun ja tulkintaan niin käsitekartan käsitteiden 

merkityksen kuin monipuolisen terveyskäsityksen osa-alueiden suhteen. 

Kuitenkin jaottelu tuottaa suuntaa antavaa informaatiota käsitysten moni-
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puolisuudesta ja laajuudesta. Muodostetut käsitetasot ja niiden määritelmät 

on kuvattu lyhyesti taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Aineiston pohjalta muodostetut terveyskäsitystasot ja niiden 

määritelmät 

Terveyskäsitys Määritelmä 
Holistinen ja  
monipuolinen  
terveyskäsitys 

Terveys nähdään kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin ti-
lana, johon liittyy sekä fyysinen, psyykkinen että sosi-
aalinen tasonsa. Terveyteen liittyviä vaikutuksia ja vai-
kuttimia osataan kuvata monipuolisesti 

Jäsentynyt  
holistinen  
terveyskäsitys 

Terveys nähdään kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin ti-
lana, johon liittyy sekä fyysinen, psyykkinen että sosi-
aalinen taso. Vaikutuksia ja vaikuttimia ei kuitenkaan 
pystytä kuvaamaan monipuolisesti kaikilla tasoilla. 

Jäsentymätön  
holistinen  
terveyskäsitys 

Terveyteen liitetään niin fyysisiksi, psyykkisiksi kuin 
sosiaalisiksikin tulkittavia tekijöitä, mutta käsitys koko-
naisvaltaisesta hyvinvoinnista näiden tasojen summana 
ei tule esiin käsitekartassa. 

Jäsentymätön  
käsitys, jossa  
subjektiivinen  
kokemus mainit-
tu 

Käsitekartassa painottuvat joko fyysiset, psyykkiset tai 
sosiaaliset tekijät. Kuvaus terveydestä ei ole systemaat-
tinen. Kuitenkin on otettu huomioon ihmisen oma ko-
kemus terveydestä. 

Jäsentymätön  
käsitys, joka ei 
ota huomioon  
subjektiivista  
kokemusta 

Käsitekartassa painottuvat joko fyysiset tai sosiaaliset 
tekijät. Kuvaus terveydestä ei ole systemaattinen. Kar-
tassa ei tuoda lainkaan esiin kokemuksellisia tai psyyk-
kisiä aspekteja. 

Suppea  
terveyskäsitys 

Terveyttä kuvataan hyvin yksipuolisesti jättäen useita 
näkökulmia kokonaan huomiotta. 

 

Holistinen ja monipuolinen terveyskäsitys aineiston käsitekartassa tarkoit-

taa käytännössä sitä, että kartassa on mainittu hyvin monipuolisesti käsit-

teitä tämän tutkimuksen analyysin eri kategorioista. Terveys nähdään näis-

sä kartoissa kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin tilana, johon vaikuttavat niin 

fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Lisäksi terveyden ja sairau-



 104

den osa-alueita ja määritelmiä on tuotu monipuolisesti esiin, samoin kuin 

niiden vaikutuksia ja seurauksia. Tähän käsiteluokkaan sijoitetuista käsite-

kartoista löytyi käsitteitä poimittavaksi lähes jokaiseen kategoriaan ja siksi 

nämä kartat olivat useimmiten myös käsitteiden ja linkkien määrän suh-

teen aineiston kärkipäätä. Yksi esimerkki tähän käsitystason sijoitetusta 

käsitekartasta kuvataan kuviossa 8. Kuvan kartassa on puutteita linkkien 

selkeyden ja poikittaislinkitysten suhteen, mutta käsitteiden sisällön perus-

teella terveyskäsitys on selkeästi määriteltävissä monipuoliseksi ja holisti-

seksi. Kuvion käsitekartan analysoinnin eteneminen on nähtävissä liitteissä 

2 ja 3, jotka kuvaavat kyseistä karttaa puhtaaksikirjoitettuna ja antavat esi-

merkin sen käsitteiden poimimisesta eri kategorioihin. 

 

Jäsentyneellä holistisella käsityksellä tarkoitetaan tässä muuten hyvin pit-

källe edellä kuvatun kaltaista käsitystä terveydestä, kuitenkin hieman riisu-

tumpana ja yksinkertaisempana käsitekarttana. Tässäkin käsityksessä terve-

ys nähdään biopsykososiaalisena kokonaisuutena ja tuodaan nämä kaikki 

tasot selkeästi käsitekartassa esiin. Tätä käsitystä edustavissa käsitekartoissa 

ei ole kuitenkaan niin laajasti tuotu esiin ja eritelty erilaisia vaikuttajia ja 

vaikutuksia kaikilla näillä tasoilla. Käytännössä näiden karttojen käsitteet 

eivät jakaudu yhtä moneen analyysin kategoriaan kuin edellisen tason 

karttojen käsitteet. 
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Kuvio 8. Esimerkki holistista ja monipuolista terveyskäsitystä kuvaavasta 

käsitekartasta. 

 

Jäsentymätön holistinen terveyskäsitys tulkittiin käsitekartan piirtäjän käsi-

tykseksi silloin, kun kartasta löytyi sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaali-

sen tason elementtejä, mutta kartassa ei ollut tuotu selkeästi esiin näitä 

kaikkia terveydentilalle merkittävinä tasoina. Joku taso saattoi olla kartassa 

edustettuna vain yksittäisen ja epäolennaisen käsitteen kautta. Hyvin lähel-

lä tätä käsitystä on jäsentymätön käsitys, jossa subjektiivinen kokemus otet-
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tu huomioon. Tätä käsitystasoa edustavat käsitekartat, joista puuttuu koko-

naan jokin tarkastelutasoista eli kartassa ei ole lainkaan esimerkiksi sosiaa-

lisen tason käsitteitä. Tähän käsitystasoon luokitellut kartat kuitenkin sisäl-

sivät jonkinlaisen maininnan siitä, että terveydellä on myös subjektiivisen 

kokemuksen taso. Tämä subjektiivinen näkökulma oli jossain määrin tuotu 

esiin myös kaikkia tätä korkeampia käsitystasoja edustavissa kartoissa. 

 

 

Kuvio 9. Esimerkki jäsentymätöntä terveyskäsitystä kuvaavasta käsitekar-

tasta. 
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Jäsentymätön käsitys tarkoittaa käsityksiä niissä kartoissa, joissa vain yksi 

tai kaksi tarkastelutasoa oli otettu huomioon, maininnat subjektiivisesta 

kokemuksesta puuttuivat ja syitä, osa-alueita ja seurauksia oli eritelty vain 

suppeahkosti. Esimerkki tätä käsitystyyppiä edustavasta kartasta löytyy ku-

viosta 9. Suppealla käsityksellä viitataan käsitekarttoihin, joissa käsitteitä 

oli tuotu hyvin niukalti esiin ja ne sijoittuivat kokonaisuudessaan vain yh-

teen tai kahteen analyysin pääkategorioista. Yleensä näissä kartoissa myös 

käsitteiden kokonaismäärä oli selkeästi pienin, samoin kuin käsitteiden 

välille tehtyjen linkitysten määrä. 

 

Lääketieteessä terveyskäsityksistä puhuttaessa keskustelu kärjistyy usein 

vastakkainasetteluun biolääketieteellisen ja holistisen terveyskäsityksen 

välillä. Myös tässä tutkimuksessa selkeästi biolääketieteellistä terveyskäsi-

tystä edustavat käsitekartat olisi ollut mahdollista poimia kokonaan omaksi 

käsitysluokakseen — jos sellaisia olisi aineistossa ollut. Tosiasiassa tämän 

aineiston käsitekartoissa eivät biologiset aspektit korostuneet sen enempää 

kuin joissain kartoissa pitkälti listatut sosiaaliset vaikuttajat tai psyykkiseen 

puoleen liittyvät kommentit. Tämä on huomionarvoinen seikka, sillä ole-

tettavissa on, että siinä missä lääketieteellinen asiantuntijuus kehittyy opin-

tojen myötä, tulee myös opiskelijoiden terveyskäsitys tietyssä mielessä ka-

ventumaan ja nimenomaan biologiseen eli tämän tutkimuksen jaottelun 

mukaan fyysiseen suuntaan. Alonson tutkimuksessa elämäntapoihin, kuten 

päihteisiin liittyvät tekijät oli luokiteltu erikseen käyttäytymiseen liittyviksi 

tekijöiksi, erotuksena varsinaisista biologisista tekijöistä192. Tässä tutkimuk-

sessa hyvin vahvasti esiin nousseet elämäntapoja kuvaavat käsitteet siis 

                                                           
192 Alonso 2004, s. 240 
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puoltavat myös holistista näkökulmaa terveyteen, vaikkakin ne on tässä 

luokiteltu fyysisten tekijöiden piiriin. 

 

 

 

6.3. Terveyskäsitysten ja käsitekarttojen muutos en-
simmäisen opiskeluvuoden aikana 
 

 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on opiskelijoiden erilaisten terveyskäsi-

tysten lisäksi tutkia oppimista, käsitysten muuttumista sekä käsitteiden ri-

kastumista ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, ovat merkittävänä tarkas-

telun kohteena käsitekartoissa tapahtuneet muutokset syksyn 2006 ja ke-

vään 2007 aineistonkeruukertojen välillä. Käsitekartoissa tapahtunutta 

muutosta on tarkasteltu niin määrällisten kuin laadullistenkin ominaisuuk-

sien suhteen, ja lopulta on pyritty peilaamaan tätä muutosta oppimiseen, 

koulutuksen tavoitteisiin sekä odotuksiin tulevia aineistonkeruukertoja aja-

tellen.  

 

 

 

6.3.1. Käsitekarttojen määrällisten ominaisuuksien 
muutos 
 

 

Käsitekarttojen määrällisistä ominaisuuksista tässä tarkastellaan käsitekar-

tan käsitteiden kokonaismäärää, käsitteiden välille piirrettyjen linkitysten 
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määrää sekä näiden kahden suhteesta laskettavaa poikittaislinkkien mää-

rää. Lisäksi tuodaan esiin se, kuinka monta erityisen laajaa tai määrällisiltä 

ominaisuuksiltaan suppeaa karttaa aineistosta löytyi eri aineistonkeruuker-

roilla. Tarkat luvut kyseisistä ominaisuuksista ja niissä tapahtuneista muu-

toksista löytyvät taulukosta 3. 

 

Kuten taulukosta 3 on nähtävissä, käsitteiden ja linkitysten määrä kartoissa 

väheni aineistonkeruukertojen välillä, eli sen pohjalta tulkittuna positiivista 

kehitystä ei ole ensimmäisen vuoden aikana tapahtunut ainakaan käsite-

pohjan laajenemisen osalta. Ainoa selkeästi positiiviseen suuntaan muut-

tunut ominaisuus oli kartoissa esiintyvien poikittaislinkkien määrä, joka oli 

noussut melkein puolella. Kuitusen mukaan poikittaislinkkien määrä on 

yksi merkittävimmistä käsitekartan määrällisistä ominaisuuksista, jonka voi 

helposti laskea linkkiviivojen tai -nuolien määrän suhteesta kartan käsittei-

den määrään. Jos poikittaisia linkkejä esiintyy kartassa, on suhde suurempi 

tai yhtä suuri kuin yksi.193 Poikittaislinkkien lisääntyminen saattaisi kertoa 

jotain käsitteiden välisten merkityksellisten suhteiden lisääntymisestä ja 

siten tietopohjan selkiytymisestä, mutta koska poikittaislinkkejä käytettiin 

myös myöhemmällä aineistonkeruukerralla suhteellisen vähän, ei tämän 

muutoksen perusteella kannata lähteä tekemään liian pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä oppimisesta ja käsitysten kehittymisestä. 

 

 

                                                           
193 Kuitunen, 1993, s. 16 
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Taulukko 3. Käsikarttojen määrällisiä ominaisuuksia ja niissä tapahtunut 

muutos. 

 SYKSY 

2006 

KEVÄT 

2007 

Muutos  

aineistonkeruukertojen 

välillä 

Käsitteiden määrä,  

keskiarvo 

17,72 16,44 — 1,28 käsitettä 

— 7,2 % 

 

Käsitteiden välisten link-

kien määrä, keskiarvo 

18,48 17,54 — 0,94 linkkiä 

— 5,0 % 

Poikittaislinkkien määrä, 

keskiarvo 

0,76 1,09 + 0,33 poikittaislinkkiä 

+ 43,4 % 

Alle 10 käsitteen käsite-

karttojen (suppeat kartat) 

määrä aineistossa 

6 kart-

taa 

11,0 % 

13  

karttaa 

24,1 % 

+ 7 karttaa 

+ 116,7 % 

Vähintään 30 käsitteen  

käsitekarttojen (laajat 

kartat) määrä aineistossa 

7 kart-

taa 

13,0 % 

4 kart-

taa 

7,4 % 

— 3 karttaa 

— 42,9 % 

 

 

Taulukossa 3 tuodaan myös esiin se, missä määrin aineistosta löytyy hyvin 

laajoja eli vähintään kolmenkymmenen käsitteen laajuisia käsitekarttoja. 

Näiden määrä putoaa aineistonkeruukertojen välillä lähes puoleen, mikä 

ei kerro mitään positiivista opiskelijoiden kehityksestä. Nämä käsitteiden 

määrän suhteen laajat käsitekartat olivat useimmiten myös niitä, jotka 

edustavat käsitystasoista korkeinta eli monipuolista ja holistista käsitystä. 

Myös käsitteiden määrän osalta suppeiden käsitekarttojen määrä on tuotu 

esiin taulukossa ja niiden osalta kehitys kertoo valitettavan samaa tarinaa 
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kuin muidenkin ominaisuuksien muutos. Alle kymmenen käsitteen käsite-

karttoja on vuoden 2007 aineistonkeruukerralla yli kaksinkertainen määrä 

aiempaan aineistonkeruukertaan nähden. Käsitemäärältään suppeat kartat 

edustavat useimmiten myös käsitystasoltaan suppeaa käsitystä terveydestä. 

 

 

 

6.3.2. Käsitekarttojen laadullisten ominaisuuksien 
muutos — käsitysten muuttuminen 
 
 
Käsitysten muuttumista aineistonkeruukertojen välillä kuvataan tässä ai-

emmin esiteltyjen käsitystasojen ja niissä tapahtuneiden muutosten kautta. 

Koko aineiston tasolla eri käsitystasojen esiintyminen on kuvattu taulukos-

sa 4. Koko aineiston tasolla jokaista käsitystasoa esiintyy molemmilla ai-

neistonkeruukerroilla, mutta erilaisin painotuksin. Eniten molempien vuo-

sien aineistosta löytyy holistista ja monipuolista käsitystä, jäsentymätöntä 

holistista käsitystä sekä jäsentymätöntä käsitystä, jossa subjektiivinen ko-

kemus on otettu huomioon. Yleisesti ottaen käsitykset eivät ole rikastuneet 

tai siirtyneet ylemmille käsitystasoille. Suppeiden käsitysten määrä on vuo-

den 2007 aineistossa suurempi, kuten myös jäsentymättömien holististen 

käsitysten. Puolestaan holistinen ja monipuolinen käsitys sekä jäsentymä-

tön käsitys, joka ei ota huomioon subjektiivista kokemusta, ovat vähenty-

neet aineistonkeruukertojen välillä. Kokonaisuudesta yksinkertaistettu kuva 

saadaan tarkastelemalla holististen käsitysten eli kolmen korkeimman käsi-

tystason esiintymistä kartoissa suhteessa kolmeen alimpaan käsitystasoon. 

Vuonna 2006 holistista käsitystä edusti yhteensä noin 65 % käsitekartoista, 
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kun vastaava osuus vuoden 2007 aineistossa on 63 %. Muutos karttojen 

edustamien käsitysten tasossa ei näyttäisi näin tarkasteltuna kovinkaan 

merkittävältä, mutta valitettavasti tarkastelutavasta riippumatta koko aineis-

ton tasolla negatiiviselta. 

 

Tarkasteltaessa käsitekartan pohjalta tulkittavan käsityksen muuttumista 

yksittäisten opiskelijoiden tasolla, löytyy selkeitä eroja sen suhteen, onko 

karttaan piirretty käsitys muuttunut, kehittynyt tai supistunut. Aineiston 54 

opiskelijasta 18:lla käsitys on pysynyt samalla käsitystasolla ensimmäisen 

opiskeluvuoden alussa tai lopussa. Opiskelijoista 15:llä käsitys on rikastu-

nut tai kehittynyt, kun taas 21:llä käsityksen voidaan katsoa heikentyneen. 

Näistä kuitenkin vain 7:llä käsitys on heikentynyt selkeästi (kolmesta vii-

teen käsitetasoon). Rikastuneista käsityksistä 4:llä rikastuminen on ollut 

merkittävää (tarkoittaen kolmesta viiteen käsitetason nousua). 

 

Taulukko 4. Aineiston käsitekartoissa esiintyvät käsitetasot 

KÄSITYSTASO SYKSY 
2006 

KEVÄT 
2007 

Koko  
aineistossa 

Holistinen ja monipuolinen  
terveyskäsitys 

14  
opiskelijaa 
(25,9 %) 

10  
opiskelijaa 
(18,5 %) 

24  
käsitekarttaa 
(22,2 %) 

Jäsentynyt holistinen  
terveyskäsitys 

5 opiskeli-
jaa 
(9,3 %) 

5 opiskeli-
jaa 
(9,3 %) 

10  
käsitekarttaa 
(9,3 %) 

Jäsentymätön holistinen  
terveyskäsitys 

16  
opiskelijaa 
(29,6 %) 

19  
opiskelijaa 
(35,2 %) 

35  
käsitekarttaa 
(32,4 %) 

Jäsentymätön käsitys,  
jossa subjektiivinen kokemus 
mainittu 

7 opiskeli-
jaa 
(13,0 %) 

7 opiskeli-
jaa 
(13,0 %) 

14  
käsitekarttaa 
(13,0 %) 

Jäsentymätön käsitys,  
joka ei ota huomioon  
subjektiivista kokemusta 

11  
opiskelijaa 
(20,4 %) 

7 opiskeli-
jaa 
(13,0 %) 

18  
käsitekarttaa 
(16,7 %) 
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Suppea terveyskäsitys 1 opiskelija
(1,9 %) 

6 opiskeli-
jaa 
(11,1 %) 

7 käsitekart-
taa 
(6,5 %) 

Yhteensä 54  
opiskelijaa 
(100%) 

54  
opiskelijaa 
(100%) 

108  
käsitekarttaa 
(100%) 

 

Pääkäsitteiden valinnassa tai terveyden ja sairauden käsitteiden suhteessa 

toisiinsa ei tapahtunut käytännössä muutosta aineistonkeruukerrasta toi-

seen. Myöskään käsitteiden sijoittuminen eri ala- tai yläkategorioihin ei 

koko aineiston tasolla muuttunut merkittävästi aineistonkeruukertojen vä-

lillä. Yhden opiskelijan kohdalla käsityksen rikastuminen useita käsitys-

tasoja ylöspäin on nähtävissä kuvioissa 8 ja 9, joista jälkimmäinen on 

opiskelijan vuonna 2006 ja ensimmäinen vuonna 2007 piirtämä kartta.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että käsitekarttojen muutos aineistonkeruu-

kertojen välillä ei ollut suurta niin määrällisten kuin laadullistenkaan muu-

tosten osalta. Sekin vähäinen muutos, jota oli havaittavissa, oli pääasiassa 

negatiivista käsitteiden määrän ja monipuolisuuden suhteen. Tämä tulos 

voisi merkitä sitä, että opiskelijoiden käsitykset eivät ole kehittyneet en-

simmäisen opiskeluvuoden aikana, mutta epäilemättä tuloksiin vaikuttavat 

opiskelijoiden oppimisen lisäksi useat muutkin tekijät. Tulosten merkitystä 

sekä eri tekijöiden mahdollisia vaikutuksia pohditaan tarkemmin seuraa-

vassa alaluvussa. 
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6.4. Yhteenvetoa ja pohdintaa tutkimuksen tulok-
sista 
 

 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 

piirtämissä käsitekartoissa esiintyvät käsitteet ovat arkikielen käsitteitä ja 

kartoista heijastuvat käsitykset terveydestä ja sairaudesta eivät olettavasti 

juurikaan eroa minkä tahansa muun alan opiskelijan käsityksistä. Tämä 

seikka tosin muuttunee lääketieteen opintojen edetessä, jolloin myös lää-

ketieteen omaa erityissanastoa ilmaantuu käsitekarttoihin. LeMEx-

hankkeen käsitekarttatutkimus etenee vuonna 2008 varioidulla käsitekart-

tatehtävällä, jossa opiskelijat piirtävät kartan valmiin käsitelistan pohjalta 

ja hieman erilaisella ohjeistuksella. Tässä opinnäytetyössä käytetyn kaltais-

ta tehtävänantoa käytetään sellaisenaan uudelleen kolmannen ja viiden-

nen opiskeluvuoden lopussa tehtävässä kyselyssä, jolloin opintojen aikana 

tapahtuvaa käsitysten muuttumista, käsitteiden rikastumista sekä mahdol-

lista käsitteellistä muutosta on mahdollista seurata saman tehtävänannon 

pohjalta piirrettyjen käsitekarttojen muuttumisen kautta. 

 

Vaikka käsitekartoissa ei näkynyt juurikaan kehitystä ensimmäisen opiske-

luvuoden alun ja lopun aineistonkeruukertojen välillä, ei tämä seikka kerro 

suoranaisesti siitä, että opiskelijoiden käsitykset eivät olisi muuttuneet 

opiskeluvuoden aikana. Yhtenä merkittävänä käsitekarttoihin vaikuttavana 

tekijänä on opiskelijoiden sitoutuminen käsitekartan piirtämiseen. Aineis-

tonkeruun yhteydessä kerättyjen kommenttien pohjalta voidaan sanoa, että 

kaikki opiskelijat eivät olleet täysin tietoisia tutkimuksen tarkoituksesta ei-

vätkä myöskään ymmärtäneet kaikkinensa tehtävänantoa. Useat mainitsi-

vat käsitekartan olevan heille vaikea ja vieras, osille jopa vastenmielinen, 
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tapa esittää tietoa. Lisäksi joidenkin mainintojen mukaan myös tehtävälle 

varattu aika ja muut ulkoiset seikat vaikuttivat kartan toteutuksen laatuun. 

Nämä kaikki seikat huomioon ottaen ei voida suoralta kädeltä olettaa, että 

opiskelijat olisivat tuoneet kaiken käsitteellisen tietämyksensä ja terveyskä-

sityksensä monipuolisimmillaan tehtävässä esiin. Joillakin opiskelijoilla 

kartan tason heikentyminen selittynee suoraan sitoutumisen ja kiinnostuk-

sen puutteella. Toisilla opiskelijoilla taas molemmilla aineistonkeruuker-

roilla esiin tullut käsityksen jäsentymättömyys voi kertoa enemmän käsite-

kartan piirtämiseen liittyvistä taidoista, kokemuksista ja asenteista kuin var-

sinaisesta käsityksen jäsentymättömyydestä. Todettava siis on, että jos op-

pimista ja käsitysten kehittymistä tai rikastumista todella tapahtui, ei tuota 

kehitystä pystytty tämän tutkimuksen keinoilla jäljittämään. 

 
Lisähuomiona on kuitenkin hyvä tuoda esiin myös se, että aineistosta ei 

tullut selkeästi esiin myöskään virheellisiä käsityksiä terveydestä tai sairau-

desta. Voimme vain kuvitella, millaisia vaikutuksia lääkärin ammattia har-

joittavan ihmisen perustavanlaatuisella virhekäsityksellä saattaisi olla. Lää-

kärin ammattitaitoisuus ja sujuva toimiminen työtilanteissa vaatii syvälli-

sesti opittua lääketieteellistä tietoa, joka on usein ristiriitaista potilaan tai 

muun lääketiedettä tuntemattoman arkitietämyksen kanssa. Lääkärin tehtä-

vä on usein korjata näitä arkikäsityksiä ja perustella niiden kanssa ristirii-

dassa olevan informaation varassa tehtyjä ammatillisia päätöksiä. Ammatti-

taitoisella lääkärillä siis pitäisi olla tieto näistä arkikäsityksistä ja mahdolli-

suus vaikka toimiakin niiden varassa vapaa-ajallaan, mutta ammattia har-

joittaessaan lääkärin on oltava käynyt läpi käsitteellinen muutos oikean 

lääketieteellisen tiedon ymmärtämiseksi. 
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Kuten Alonson194 tutkimus osoittaa, lääketieteen asiantuntijoiden käytän-

nöissä terveyskäsitys nojaa yhäkin hyvin pitkälle biologis-reduktionistiseen 

malliin holistisen käsityksen sijaan. Tämän tutkimuksen opiskelijoilla ter-

veyskäsitys näyttäisi kuitenkin ottavan huomioon vahvasti myös psyykkiset 

ja sosiaaliset aspektit. Järvisen 1980-luvulla tekemä tutkimus osoitti lääke-

tieteen opiskelijoiden käsitysten kaventuvan voimakkaasti ensimmäisten 

opiskeluvuosien aikana195. Nähtäväksi jää, muuttuuko myös tämän opiske-

lijaryhmän käsitys kapeammaksi ja biologista puolta korostavammaksi vai 

pystyykö jatkuvasti uudistuva lääkärikoulutus tuottamaan aidosti holisti-

seen terveyskäsitykseen nojaavia lääketieteen asiantuntijoita.  

 

 

 

                                                           
194 2004 
195 Järvinen, 1985, s. 148 
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7. POHDINTA 

 

 

 

 

 

Tässä opinnäytetutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymyksiin siitä, mil-

lainen on lääketieteen opintojaan aloittavan opiskelijan terveyskäsitys ja 

miten tämä käsitys muuttuu ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tutki-

muksen tuloksena muodostunut kokonaiskuva tutkittavien opiskelijoiden 

käsityksistä kertoo käsitysten olevan pitkälti arkikäsitteisiin ja arkijärkeen, 

mutta toisaalta hyvinkin holistiseen ajatteluun perustuvia. Aineiston käsit-

teistö jaettiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tason tekijöihin sekä kol-

meen ryhmään myös sen mukaan, millaisessa suhteessa käsitteet ovat ter-

veyden ja sairauden käsitteisiin. Aineiston kokonaisuudesta muodostunutta 

käsitystä voidaan pitää monipuolisena ja kokonaisvaltaisena esityksenä 

terveyteen ja sairauteen liittyvistä tekijöistä. Yksittäisten opiskelijoiden 

kohdalla tutkimuksen käsitekartta-aineistosta heijastuvan käsityksen moni-

puolisuus ja laajuus oli vaihteleva. 

 

Käsitekartoissa tapahtuvaa muutosta tarkasteltaessa tuli esiin, että positii-

vista muutosta ei ole ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tapahtunut sen 

enemmän käsitteiden ja linkitysten määrässä kuin niiden laadussakaan. 

Tämä käsitekarttojen vähäinen muutos ei kuitenkaan kerro välttämättä sii-

tä, ettei opiskelijoiden käsitys terveydestä olisi muuttunut tai kehittynyt 

opintojen alkuvaiheen aikana. Omat vaikutuksensa käsitekarttojen muu-

tokseen on niin opiskelijoiden sitoutumisella tutkimukseen ja tehtävään, 
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käsitekarttamenetelmän vieraudella ja vaikeudella sekä tehtävänannon 

väljyydellä. Kuitenkin opiskelijoiden piirtämät käsitekartat kertovat siitä, 

millaisista elementeistä terveyskäsitykset koostuvat opintojen alkuvaihees-

sa ja antavat siten hyvän alkupisteen opiskelijoiden käsitysten kehittymisen 

seuraamiselle opintojen edetessä. Terveyskäsityksistä ei tiettävästi ole ai-

emmin tehty käsitekarttamuotoista tutkimusta, mutta muuten mielenkiin-

toisia tutkimustuloksia opiskelijoiden terveyskäsityksistä tarjoavat esimer-

kiksi Kähärä196 sekä Järvinen197  

 

Tutkimuksen teoriataustassa kuvataan oppimista mielekkään oppimisen ja 

käsitteellisen muutoksen kautta. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, 

että näiden teorioiden kuvaaman kaltaista oppimista ei voida tämän tutki-

muksen aineistosta paikantaa. Käsitysten ja käsitteiden voidaan kuitenkin 

katsoa rikastuneen joidenkin yksittäisten opiskelijoiden kohdalla merkittä-

västikin. Lääkäriopiskelijoiden ammatti-identiteetin selkeys suhteessa joi-

denkin muiden alojen opiskelijoihin tekee omalta osaltaan oppimisesta 

mielekästä, sillä opittujen asioiden yhteydet tulevan ammatin harjoittami-

seen ovat useimmiten selkeät. Oppimisen mielekkyys ei lääkärikoulutuk-

sen kliinisessä vaiheessa ole ongelma oppimistilanteiden käytännönlähei-

syyden vuoksi, mutta alkuvaiheen teoreettisemman sisällön mielekäs op-

piminen on epäilemättä pohtimisen ja kehittämistyön arvoinen asia.  

 

Käsitteellinen muutos on pikaisen oivalluksen sijaan usein pitkälle aikavä-

lille ajoittuva oppimisprosessi198, joka on siten saavutettavissa kuusivuoti-

sen lääkärikoulutuksen aikana. Toisaalta on hyvä kiinnittää huomiota sii-

hen, ettei käsitteellinen muutos tuota tai vahvista harhakäsityksiä ihmisen 

                                                           
196 2003, s. 33—52 
197 1985, s. 114—124 
198 Merenluoto, 2006. s. 36 
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terveyteen liittyen. Väärillä käsityksillä kun saattaa lääkärintyössä olla hy-

vinkin kohtalokkaita seurauksia. Sekä käsitteellisen muutoksen että mah-

dollisten harhakäsitysten paikantaminen on kuitenkin ajankohtaisempaa 

sitten, kun opiskelijat ovat pidemmällä opinnoissaan ja antavat selkeää 

näyttöä käsitteiden ja käsitysten kehittymisestä suuntaan tai toiseen. 

 

Kuten aiemmin on tuotu ilmi, on holistisen käsityksen yleistymisestä huo-

limatta tavallista, että lääketieteessä terveys nähdään yhä biologis-

reduktionistisesti eli niin sanotun biolääketieteen mallin mukaan. Nähtä-

väksi jääkin, tulevatko myös tässä tutkimuksessa tarkastellun opiskelijajou-

kon käsitykset kehittymään tähän suuntaan, vai pysyykö holistinen näkö-

kulma vallitsevana lääketieteellisen tiedon ja osaamisen lisääntyessä. Toi-

saalta tarkoituksella löyhästi määritelty käsitekarttamuotoinen tutkimusai-

neisto antaa mahdollisuuden tarkastella opiskelijoiden käsitteitä ja käsit-

teistöä sekä niiden kehittymistä myös monista muista näkökulmista käsin. 

Käsitysten holistisuuden ja monipuolisuuden tarkasteleminen tämän tutki-

muksen tapaan on vain yksi mahdollisuus etsiä tietoa aineistosta. 

 

Tämän tutkimuksen keinoin ei pystytty paikantamaan opiskelijoiden käsi-

tysten kehittymistä koko aineistossa eikä siten saatu todisteita varsinaisista 

oppimistapahtumista. Tässä on kuitenkin otettava esiin tutkimuksen luotet-

tavuuteen liittyvät seikat ja tutkimuksen mahdollisesti tuloksia vääristävät 

käytännöt. Jos opiskelijoille olisi järjestetty koulutusta käsitekarttojen piir-

tämiseen liittyen, olisivat käsitekartat ja siten tämän tutkimuksen tulokset 

olleet todennäköisesti toisenlaisia. Toisaalta merkittävimmäksi saattaa 

muodostua opiskelijoiden mahdollisesti puutteellinen innostus panostaa 

käsitekartan piirtämiseen toisella aineistonkeruukerralla. Käsitekartoissa 

olisi voinut tulla merkittävämpää kehitystä esiin jos jokaiselle opiskelijalle 
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olisi ollut selkeää se, että tutkimus tuottaa merkityksellistä tietoa opetuksen 

kehittämiseksi ja että saman tehtävän toistamisella pyritään hahmottamaan 

vuoden aikana tapahtunutta kehitystä ja oppimista.  

 

Niin kuin jo aiemmin todettu, tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista käyt-

tää käsitekarttojen kehittäjän Novakin tai kenenkään muidenkaan kehitte-

lemiä pisteytysjärjestelmiä, sillä aineiston muoto ei täyttänyt niille asetettu-

ja vaatimuksia. Novak ja Gowin esittävät käsitekarttojen pisteytykselle seu-

raavia sääntöjä: karttojen tulisi olla hierarkkisia, niissä kuvatut käsitteiden 

väliset suhteet tulisi olla nimettynä sopivilla linkkisanoilla ja kaikki poikki-

linkit käsitteiden välillä tulisi osoittaa. Näiden sääntöjen täyttyminen tuot-

taa heidän mukaansa kartoille niin sanottua käsitevalidiutta, ja näissä 

säännöissä tulisi heidän mukaansa pysytellä, kunnes tutkimuksella osoite-

taan oppimisen oleman mielekkäämpää toisenlaisten käsitekarttojen avul-

la.199 Tässä kuitenkin viitataan käsitekarttoihin ja niiden pisteyttämiseen 

lähinnä oppimis- ja opetusmenetelmänä eikä niinkään tutkimuksen väli-

neenä, kuten niitä on tässä opinnäytetyössä käytetty. 

 

Åhlbergin mukaan käsitekarttojen validoinnissa on kaksi vaihetta, joista 

perustavanlaatuisempi on sen selvittäminen, missä määrin käsitekartta vas-

taa tekijänsä ajattelun rakenteita. Mitä paremmin käsitekartta vastaa opis-

kelijan ajattelua, sitä validimpi se on. Toinen tapa tarkastella käsitekartan 

validiutta on sen vertaaminen ulkopuolisen todellisuuden lainalaisuuksiin 

tai yleisiin uskomuksiin200. Tämän tutkimuksen käsitekarttojen validointi 

ensin mainitulla tavalla olisi ollut mahdollista tutkimusjoukon opiskelijoita 

haastattelemalla, mikä ei kuitenkaan tässä tilanteessa ollut mahdollista. 

                                                           
199 Novak & Gowin, 1995, s. 17 
200 Åhlberg, 2007, s. 68 
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Myöskään toista Åhlbergin mainitsemaa validoinnin tapaa ei tässä tutki-

muksessa suoranaisesti käytetty. Tämän validointimenetelmän käyttö olisi 

vaatinut käsitekartta-aineiston muodolta enemmän, jotta kartoista oltaisiin 

voitu paikantaa selkeästi oikeita tai vääriä terveyteen ja sairauteen liittyviä 

propositioita. Kuitenkin terveyskäsitysten elementtejä on pyritty erittele-

mään ja pohtimaan suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja näkökulmiin ter-

veydestä.  Yhden vaihtoehdon tulevina vuosina kerättävien, laajemmalti 

lääketieteellistä erityissanastoa sisältävien, käsitekarttojen validointiin edel-

lä mainitulla tavalla tarjoaa esimerkiksi McDermottin ja Clarken teos 

”Mind Maps in Medicine”, jossa esitetään huomattava määrä lääketieteel-

listä tietoa tarkasti piirrettyjen miellekarttojen muodossa201.  

 

Koska käsitekartta-aineisto tässä tutkimuksessa ei edusta puhtaan novaki-

laista käsitekartan määritelmää, ei tutkimuksessa voida soveltaa, eikä edes 

pyritä suoranaisesti soveltamaan käsitekarttatutkimuksen menetelmiä. 

Opiskelijat ovat saaneet tutkimuksessa mahdollisuuden tuoda esiin ajatte-

lunsa rakenteita suhteellisen vapaamuotoisesti ja tämän opinnäytetyön 

puitteissa näitä ajattelun kuvauksia on pyritty analysoimaan mahdollisim-

man informatiivisesti. Opiskelijoiden ajatuksia, käsityksiä tai käsitteitä ei 

ole mahdollistakaan tutkia sellaisenaan. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin 

pyritty sanomaan mahdollisimman paljon siitä, mitä opiskelijat ovat käsi-

tyksistään tuoneet paperille yhden vapaamuotoisen käsitekarttatehtävän 

puitteissa. Tätä opinnäytetyötä aloitettaessa aineisto oli valmiiksi kerätty ja 

tavoitteeksi muodostuikin ottaa tästä aineistosta esiin mahdollisimman pal-

jon soveltaen tutkimuksellisia otteita tarvittavalla luovuudella. 

 

                                                           
201 McDermott & Clarke, 1998 



 122

Aiemmin mainittu Åhlbergin painottama käsitekarttojen validoinnin väline, 

jossa niiden sisältöä pyrittäisiin haastattelun tai muun vastaavan avulla 

vertaamaan opiskelijoiden ajatteluun, olisi epäilemättä myös tässä tuotta-

nut merkityksellistä lisätietoa. Haastatteluaineiston kerääminen olisi toimi-

nut menetelmällisen triangulaation välineenä tuottaen samasta aiheesta 

useamman muotoista aineistoa ja lisäten siten jossain määrin tutkimustu-

losten luotettavuutta.  

 

Laadullinen analyysi perustuu tutkijan omaan tulkintaan tutkimusaineistos-

ta. Huuskon ja Paloniemen mukaan kysymys kohdentuu siihen, miten us-

kollinen aineistolle tutkijan tekemä tulkinta on. Fenomenografisen tutki-

muksen osalta he toteavat kategoriajärjestelmän olevan riittävä ja aineistoa 

oikeudenmukaisesti kohteleva kuvaus, jos jokainen yksittäinen haastattelu 

on mahdollista sijoittaa sen sisälle.202 Haastatteluun he viittaavat sen olles-

sa fenomenografialle tyypillisin aineiston muoto, mutta samaa ajattelua 

voitaneen soveltaa myös käsitekarttamuotoisen aineiston analysointiin. 

Tässä tutkimuksessa jokainen käsitekartta edustaa yhtä tutkimuksen tulok-

sena muodostuneista käsitystasoista ja jokainen käsitekartoista poimittu 

yksittäinen käsite sisältyy johonkin muodostuneista käsitekategorioista.  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ei ole tavoitteena tehdä yksilökohtaista 

käsitysten tarkastelua, vaan hahmottaa erilaisia käsityksiä suurempien tut-

kimusjoukkojen tasolla. Tutkimuksen päätuloksia ovat muodostuneet kate-

goriat, jotka eivät saa olla päällekkäisiä ja joiden erot tulee tuoda selkeästi 

raportoinnissa esiin. Fenomenografisia tutkimuksia on kritisoitu jossain 

määrin siitä, että analyysiprosessia ei ole tuotu tarpeeksi läpinäkyvästi esiin 

raportoinnissa ja siten kategorioiden muodostuminen logiikka jää raportin 

                                                           
202 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169 
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lukijalle epäselväksi. Koska tulokset ovat aina tutkijan oman tulkinnan tu-

losta, tulisi analyysin eteneminen olla niin läpinäkyvää, että lukija voisi 

tehdä myös omia, tutkijan tekemistä poikkeavia, tulkintojaan aineiston 

sisällöstä.203 Tässä tutkimuksessa analysointiprosessi on edennyt soveltaen 

eikä minkään yksittäisen tutkimussuunnan sääntöjä tarkasti noudattaen. 

Prosessin eteneminen on kuitenkin pyritty tuomaan niin selkeästi esiin, että 

lukijalle tulisi näkyviin muutakin kuin tutkijan valmis tulkinta aineistosta ja 

siten tutkijan ajatteluketjua voitaisiin ymmärtää ja huomata myös siinä 

mahdollisesti esiintyvät puutteet. 

 

Biolääketieteellinen näkemys terveydestä on saanut kiritiikkiä osakseen 

1970-luvulta lähtien. Lääketieteen opettamisen ja käytännön lääkärintyön 

harjoittamisen ohjenuoraksi on otettu ihmisen kokonaisvaltaisemmin käsit-

tävä biopsykososiaalinen malli terveydestä. Käytännössä biolääketieteelli-

nen malli on yhä vahvasti juurtunut niin lääketieteelliseen tutkimukseen 

kuin lääkärintyön käytäntöihinkin. Onko lääkärikoulutuksen nykymuodos-

saan mahdollista tuottaa holistisen terveyskäsityksen omaavia lääketieteen 

asiantuntijoita, jotka syventävät terveyskäsitystään biopsykososiaalisen 

kokonaisuuden näkökulmasta vai kaventuuko arkijärjen tuottama jäsenty-

mätön terveyskäsitys opintojen myötä biolääketieteelliseen suuntaan? Tä-

mä tutkimus tuo omalta osaltaan esiin noviisiopiskelijoiden käsityksiä ja 

niissä tapahtuvia muutoksia opintojen alkuvaiheessa. Vasta samoja opiske-

lijoita pitemmällä tähtäimellä tutkittaessa voidaan hahmottaa kokonaisku-

va opintojen aikana tapahtuvasta kehityksestä ja voidaan jossain määrin 

vastata myös edellä esitettyyn kysymykseen. Jos kysymykseen saatu vastaus 

on sellainen, jota emme tahdo hyväksyä, tulee seuraavaksi ratkaistavaksi 

kysymykseksi se, mitä voimme asian parantamiseksi tehdä. Miten kehi-

                                                           
203 Huusko & Paloniemi, 2006, s. 169—170 
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tämme lääketieteen opetusta sellaiseksi, että oppiminen olisi mielekästä ja 

johtaisi käsitteelliseen muutokseen kohti osaavaa asiantuntijuutta? Millai-

sen opetuksen ja ohjauksen avulla opiskelijoiden terveyskäsitys rikastuu ja 

syvenee holistisen näkökulman säilyttäen? Miten tuotamme lääkäreitä, joi-

den asiantuntemus vastaa mahdollisimman laajasti sekä lääkäripalveluita 

käyttävien potilaiden että lääketieteen kehittymisen tarpeita?  
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1.6.4. Tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaudet 

Erilaiset taudit 
yms. 

Fyysinen sairaus Fyysinen  
terveydentila 
(1a) 

1.2. Mielenterveys  Mielenterveys 
1.2.4. Sairauden  
kokeminen 

 Koettu  
terveydentila 

Psyykkinen  
terveydentila 
(2a) 

1.2.3. Perimä  
1.3.3. Geenit  

 Perintötekijät 

1.5. Elintavat  
1.5.1. Tottumukset ja  
tavat 
1.5.3. Itsestä  
huolehtiminen 

 

1.5.2. Ruoka Ruokavalio 

1.5.4. Liikunta 
1.6.2. Aktiivisuus 

Liikunta 

Elämäntavat 

Fyysiset  
vaikuttajat (1b) 

1.2.2. Työ  Toimintaan liittyvät 
tekijät 

1.2.5. Stressi  Häiriötekijät 
1.5.3.1. Koulutus  
1.5.3.2. Tietämys  
1.6.3. Kiinnostus 

 Yksilöön liittyvät  
tekijät 

Psyykkiset  
vaikuttajat (2b) 

1.4. Sosiaaliset suhteet  

1.1.1. Oma perhe 
1.1.2. Sukulaiset  

Perhe ja suku 

1.2.6. Ystävät Ystäväpiiri 

1.4.3. Työkaverit ja  
työpaikka 

Muut verkostot 

Oma sosiaalinen ver-
kosto 

Sosiaaliset  
vaikuttajat (3b) 
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