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1. UUTEEN OPPIMISKULTTUURIIN 

 

 

Vuodet  1996–2006  nimettiin  Oulun  yliopistossa  oppimiskulttuurin  teemavuosi‐

kymmeneksi.  Tätä  edelsi  vuonna  1994  aloitettu  tiedekuntakohtaisten  teemavuo‐

sien  käynnistäminen.  Tiedekuntien  teemavuosissa  haluttiin  kiinnittää  vuorollaan 

jokaisen  tiedekunnan  opetukseen  ja  oppimiseen  erityistä  huomiota. Pääpaino  oli 

kuitenkin opetuksen  ja opetushenkilökunnan kehittämisessä. Teemavuosiajattelua 

oli  toteutettu  tosin  jo  aiemminkin.  Vuosi  1989  oli  ollut  opetuksen  kehittämisen 

teemavuosi koko yliopistossa mutta opiskelijoiden toimintaan ei aiemmin oltu erik‐

seen  suunnattu mitään  kehittämistyötä. Tässä mielessä  opiskelukulttuurin  nosta‐

minen pitkäkestoisen kehittämisen keskiöön oli vielä 1990‐luvun alkupuolella radi‐

kaali uusi aluevaltaus. Oppimiskulttuurin teemavuosikymmen oli paitsi valtakunnal‐

lisesti myös maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kehittämishanke.  

 

Tässä  raportissa kuvaillaan oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen keskeisimpiä 

toimintoja aihealueittain sekä pohditaan lopuksi niiden vaikuttavuutta ja merkitystä 

tämän päivän opiskelijoiden toimintakulttuurille Oulun yliopistossa.  

 

 

Teemavuosikymmenen 1996–2006 tavoitteet 

 

Näitä sanoja kirjoittaessamme valtakunnassa keskustellaan esimerkiksi opiskelijoi‐

den  harrastamasta  plagioinnista  ja  yliopistoihin  hankitaan  internetistä  kopioinnin 

paljastamiseen  tarkoitettuja  ohjelmistoja. Onko  opiskelija‐aines  vuosien  saatossa 

vain huonontunut?   



 

Opiskelijoiden toimintaa kritisoitiin pintasuuntautuneeksi jo 1990‐luvulla. Varsinkin 

teknillisen  tiedekunnan  ja  luonnontieteellisen  tiedekunnan  opettajat  mielellään 

muistelivat aikoja,  jolloin opiskelijat olivat vastuullisempia  ja ahkerampia. Seuraa‐

vaksi kuitenkin  ilman  ristiriitaa saatettiin muistella, kuinka  itse oli selvitty  jostakin 

tentistä kyseenalaisilla keinoilla. Oliko opiskelukulttuuri sittenkään juuri muuttunut 

vuosikymmenten kuluessa? Akateemiset asiantuntijat vain katsoivat asiaa eri näkö‐

kulmasta siirryttyään kateederin toiselle puolelle. Mitä enemmän opettajat alkoivat 

soveltaa uudenaikaisia opetusmenetelmiä, sitä useammin he myös kohtasivat vas‐

tustusta opiskelijoiden  taholta. Opiskelijat  toivoivat  luento‐opetusta – ei suinkaan 

siksi,  että  se  olisi  hyväksi  oppimisen  kannalta,  vaan  siksi,  että  siinä  he  pääsisivät 

helpommalla.  Sama  koski myös  tenttien  uudistamista.  Perinteisestä  pänttäämis‐

tentistä  selviää  vähemmällä  työllä  kuin  projektityön  toteuttamisesta  tai  tiede‐

esseen  kirjoittamisesta.  Pintasuuntautunut  opiskelija  luonnollisesti  valitsee  aina 

helpoimman reitin. 

 

Opetuksen kehittäjälle  tämä merkitsi haasteellista  tehtävää. Tämä  ilmenee hyvin 

seuraavasta tekstikatkelmasta noilta ajoilta: 

 

Oulun yliopistossa on jo vuosikymmenten ajan panostettu opetuksen 

kehittämiseen  ja  opettajien pedagogiseen  koulutukseen. Opettajat 

ovatkin  kiitettävästi  ryhtyneet  parantamaan  opetuksensa  laatua. 

Tällöin hyvin voimakkaasti on noussut esiin myös opiskelijoiden tot‐

tumattomuus  uusiin  oppijakeskeisiin  työtapoihin.  Opiskelukulttuu‐

riimme  on  selvästi  vakiintunut  tietty  pintaoppimiseen  johtava  toi‐

mintamalli,  joka  pohjimmiltaan  heikentää  tiedeyhteisöjemme  toi‐

minnan  ‐  niin  opetuksen  kuin  tutkimuksenkin  ‐  laatua. Opiskelijan 

toiminnassa pintasuuntautuminen ilmenee esimerkiksi erilaisten sel‐

viytymisstrategioiden  suosimisena  (tärpit,  prujaaminen  jne.).  Se  il‐
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mentyy myös yleisenä passiivisuutena sekä alhaisena sitoutumisena 

omaan oppimiseen ja tiedeyhteisön toiminnan kehittämiseen. 1 

 

Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmen  syntyi  siten  kahtalaisista motiiveista.  Yh‐

täältä  pyrkimyksenä  oli  muuttaa  opiskelijoiden  työtottumuksia  syväsuuntau‐

tuneemmiksi,  toisaalta haluttiin  innostaa  ja sitouttaa yliopisto‐opiskelijat aiempaa 

syvällisemmin mukaan  yliopiston  kehittämiseen.  Tähän  rohkaisi myös  yliopiston 

kokonaisarvioinnin  yhteydessä  vuonna  1992  aloitettu  yhteistyö  ylioppilaskunnan 

kanssa. Vaikka oppimiskulttuurin teemavuosikymmen virallisesti aloitettiin vuonna 

1996,  sen  ydinjuonteen  voitaisiin  katsoa  alkaneen  lukuvuoden  1994/1995  aikana, 

kun yliopistoon perustettiin opetuksen  itsearviointijärjestelmä. Opiskelijat otettiin 

vahvasti mukaan järjestelmän suunnittelun, ja ylioppilaskunta perusti kaikkiin aine‐

järjestöihin opetuksen kehittämisestä ja arvioinnista vastaavan henkilön virat. Näitä 

opiskelijakehittäjiä alettiin kutsua Kopovastaaviksi.2 Tämä merkitsi sitä, että yhteis‐

työ opiskelijoiden kanssa oli verraten lyhyessä ajassa synnyttänyt uuden ja pysyvän 

rakenteellisen ratkaisun.  

 

Opiskelijat ovat yhteisönä erityisen mielenkiintoinen yhteistyökumppani yliopiston 

kehittämistoiminnassa. Opiskelijoiden  päätehtävä  on  opiskella  ja  edetä  opinnois‐

saan, josta seuraa että opiskelija on koko ajan liikkeessä. Opiskelijajäsenet erilaisis‐

sa työryhmissä  ja hallintoelimissä tai  innokkaimmatkin opiskelija‐aktiivit ovat vain 

väliaikaisia yhteistyökumppaneita.   Kun he korvautuvat uudemmilla tulokkailla, ta‐

rina alkaa aina alusta. Edeltäjien tehtävissään saavuttama kokemus ei useimmiten 

lainkaan hyödytä heidän seuraajiaan. Opetuksen kehittämiskumppanuuden kannal‐

                                                 
1 Ote työpaperista vuodelta 1995. 
2 Termi ’kopo’ on lyhenne koulutuspolitiikasta, eli toimijat olivat virallisemmalta nimeltään ainejär‐
jestöjen koulutuspoliittisia vastaavia. Myös opintovastaavan nimikettä käytetään joissain Oulun yli‐
opiston ainejärjestöissä.  
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ta tämä tilanne oli aiemmin nähty mahdottomana yhtälönä, minkä vuoksi opiskeli‐

joita  ‐ heidän ainejärjestöjään enempää kuin ylioppilaskuntaakaan  ‐ ei ollut otettu 

vastuullisena osapuolena mukaan kehittämistoimiin. Opiskelijoiden jäsenyyttä työ‐

ryhmissä tai hallintoelimissä pidettiin  lähinnä muodollisena asiana. Näkemys opis‐

kelijan roolista oli myös pessimistinen. Opiskelijajäsen ei useinkaan osallistunut ko‐

kouksiin  tai oli  siellä hiljaa; ei ymmärtänyt mistä puhuttiin  tai ei uskaltanut avata 

suutaan. Tilanteeseen ei uskottu tulevan muutosta, sillä opiskelijat elävät väliaikai‐

suuden kulttuurissa.  

 

Opetuksen kehittämisyksikkö halusi  testata  toisenlaisen ajattelutavan pätevyyttä. 

Opiskelijoiden toimintaan yhteisönä voitaisiin kyllä vaikuttaa, jos siihen annettaisiin 

riittävästi  aikaa,  olihan  silloinenkin  toimintakulttuuri  vakiintunut  aikojen  saatossa 

tietynlaiseksi. Teemavuoden sijaan alettiinkin suunnitella teemavuosikymmentä. 

 

Oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen tavoitteet muotoiltiin seuraavalla tavalla: 

 

Teemavuosikymmenen aikana uudistetaan opiskelijalähtöisesti sekä 

opiskelijoiden  että  yliopisto‐opetuksen  toimintakulttuuria.  Erityistä 

huomiota  kiinnitetään  opiskelijan  asemaan  tiedeyhteisössä  paitsi 

oppijana myös opetuksen  ja  tutkimustyön  resurssina. Teemavuosi‐

kymmenen  aikana  pyritään  kasvattamaan  uusi,  syväsuuntautunut 

oppijasukupolvi.  Tavoitteena  on  saada  opiskelijat  ymmärtämään 

oma  vastuunsa opiskelustaan  ja oppimisestaan  ja  vanhan  suoritus‐

painotteisen  opiskelun  sijaan  saada  heidät  suuntaamaan  voimava‐

ransa asioiden aitoon oppimiseen ja syvälliseen ymmärtämiseen. Ta‐

voitteena  on  saada  opiskelijat  ymmärtämään  vastuunsa myös  tie‐

deyhteisön kehityksestä. 3 

                                                 
3 Ote työpaperista vuodelta 1995. 
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Teemavuosikymmenen aikana päätettiin kiinnittää erityistä huomiota myös opet‐

tajien  ja opiskelijoiden yhteistyöprosesseihin. Oppimiskulttuuritoimijoiksi ei nähty 

ainoastaan  opiskelijoita,  sillä  oppijoita  tiedeyhteisössä  ovat  opiskelijoiden  lisäksi 

niin opettajat, tutkijat kuin hallintoväkikin.  

 

Henkilökunnan puolella teemavuosikymmen tuli tarkoittamaan opettajien  ja tutki‐

joiden  yhteistyön  ja  kommunikaation  sekä  laitosten  työilmapiirien  kehittämistä 

akateemisen työnohjauksen avulla. Työnohjaus on pitkäkestoinen (noin 1‐3 vuotta 

kestävä) prosessiluonteinen työnohjaajan ja ohjattavan (tai ohjattavien) välinen yh‐

teistyösopimus, jonka tavoitteena on uudistuminen ja muutos. Akateeminen työn‐

ohjaus  ideoitiin syksyllä 1995  ja sitä ryhdyttiin kokeilemaan kevään  ja syksyn 1996 

aikana. Kokeilulaitoksiksi ilmoittautui syksyllä 1995 kaikkiaan 12 laitosta, mikä ker‐

too  siitä,  että  toiminnalla  oli  selkeästi  tilausta.    Kokeiltu  toiminta  oli  aluksi  ns. 

E.H.Y.T.  toimintaa4. Toiminnassa  rakennettiin kokemuksellista oppimista  tasaver‐

taisten ja vastuullisten yksilöiden muodostamassa ryhmässä.   Tavoitteena oli tuot‐

taa mahdollisimman avoimesti kommunikoivia tiedeyhteisön toimintaryhmiä, jotka 

toimivat  laitoksellaan  innovaattoreina  ja uudenlaisen  kulttuurin  luojina. Ryhmissä 

suunniteltiin  ulkoisen  innovaattorin  avustamana  uudelta  pohjalta myös  laitosten 

tavallista tutkimus‐  ja opetustoimintaa.5 Työnohjaus  laajeni kattamaan myös yksi‐

löohjauksen  ja eriytyi 2000‐luvulle  tultaessa omaksi  työmuodokseen,  josta ei  tar‐

kemmin  raportoida  tämän  julkaisun yhteydessä. Työohjauksesta asiakkailta  saatu 

palaute on ollut aina erittäin positiivista. Lisätietoa  toiminnasta  löytyy Kumpulan 

tuotannosta.6 

 
                                                 
4 Erityisen Hyvä Yhteistyö ‐toimintaryhmä 
5 E.H.Y.T.‐toiminnan suunnitteli työnohjaaja Raimo Leppänen. 
6 Ks. Esim. Kumpula, 1999; Kumpula, 2001; Kumpula, 2005 
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Kehittyvän  oppimiskulttuurin  toivottiin monella  tavoin  heijastuvan  yliopiston  toi‐

mintaan myönteisellä tavalla. Näitä vaikutuksia ennakoitiin seuraavan kuvion muo‐

dossa: 

 

Kuva 1. kehittyvän oppimiskulttuurin sädekehä.7 

 

Kehittyvä oppimiskulttuuri  johtaa opiskelijan aseman vahventumiseen yliopistoyh‐

teisössä.  Yliopisto‐opiskelija  vahventaa  tiedeyhteisön  jäsenyyttään  paitsi  omissa 

mielikuvissaan ja opettajien käsityksissä, myös organisaatiotasolla toimijana. Opis‐

kelijoiden ohjauskäytännöt kehittyvät  ja  suhtautuminen ohjaukseen  ja opiskelijoi‐

den  tukeen  opintopolulla muuttuu myönteisemmäksi.  Yhteistyöilmapiiri  kehittyy 

sekä  henkilökunnan  että  opiskelijoiden  parissa.  Toiminta  avautuu  ulospäin  siten, 

                                                 
7 Kuvio on lukuvuodelta 1996/1997. Tekijä: Asko Karjalainen. 

 6 
 
 



 

että hyviä käytäntöjä halutaan jakaa ja niistä halutaan oppia. Kuppikuntainen ja ka‐

teuden  värittämä  egoismi  laimentuu.  Sekä  opetusta  että  tutkimusta  arvostetaan 

tasapuolisesti ja niiden keskinäinen riippuvuus ymmärretään. Tieteessä, opetukses‐

sa  ja opiskelussa vahventuu  tiedeyhteisön alkuperäinen voimakas eettinen vakau‐

mus. Kun vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa edistyy, myös henkilökunnan työmo‐

tivaatio  ja työnhallinta parantuvat. Yliopistosta rakentuu siten yhä  luovempi,  inno‐

vatiivisempi ja aktivoivampi työympäristö meille kaikille. 

 

Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  voi  todeta  lähteneen  liikkeelle  erittäin 

idealistisen  ja  laajakantoisen mission  siivittämänä. Tämä  tarkoitti myös  suurta  in‐

nostusta ja toimintaenergiaa.  

 

 

Hankkeen resurssit 

 

Teemavuosikymmenelle haettiin hankerahoitusta opetusministeriöltä vuonna 1996 

mutta  rahoitusta ei saatu. Yliopisto myönsi kuitenkin sisäisen hankerahan  toimin‐

nan  aloittamiseen.  Tämä  hankeraha  saatiin  vuosittain  toteutettuun  raportointiin 

pohjautuen aina vuoteen 2006 saakka. Raha oli valtakunnallisista  laatuyksikköarvi‐

oinneista  yliopistolle  saatua  tuloksellisuusrahaa. Ministeriöltä  haettuun  rahoituk‐

seen olisi sisältynyt mahdollisuus toiminnan  laajentamiseen valtakunnalliseksi. Yh‐

teistyötä kuitenkin haluttiin tehdä ja yhteistyöosapuolia haettiin muista yliopistois‐

ta. Yksikään yliopisto ei kuitenkaan lähtenyt toimintaan mukaan aktiiviseksi kump‐

paniksi.  Myöhemmin  2000‐luvun  alkupuolella  opiskelijoiden  hyvinvointia  edistä‐

mään perustettu YTHS:n  ja Opiskelijoiden  liikuntaliiton vuosina 2002‐2004  toteu‐
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tettu valtakunnallinen Kehrä‐projekti8 merkitsi valtakunnallisen yhteistyökumppa‐

nin löytymistä. Osaltaan myös tämän projektin puitteissa virinnyt opintopsykologi‐

toiminnan  vakiintuminen  yliopistoihin on  sisällöllisesti  lähellä  teemavuosikymme‐

nen puitteissa  ja sen  jälkeen  toteutettua oppimiskulttuuritoimintaa. Opintopsyko‐

login toiminnassa on paljon samoja elementtejä kuin oppimiskulttuurin teemavuo‐

sikymmenen  tavoitteissa. Mitään historiallista vaikutusyhteyttä näillä  toiminnoilla 

ei kuitenkaan  liene, sillä opintopsykologitoiminta on syntynyt omista  lähtökohdis‐

taan käsin.  

 

Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  henkilöresurssi  oli  yhden  suunnittelijan 

työpanos  vuosille  1996–2006.  Rahaksi muutettuna  tämä  tarkoittaa  noin  350 000 

euron  investointia. Tämän  lisäksi projektilla oli hieman toimintarahaa  ja kokonais‐

kustannuksiksi muodostui jotakuinkin 450 000 euroa. 

 

 

Analyyttinen näkökulma hankkeeseen 

 

Oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen aikana tehtiin aktiivista oppimiskulttuuri‐

työtä, joka koostui suuresta määrästä erilaisia toimenpiteitä ja tekoja. Jotta toimin‐

taa voitaisiin arvioida ja pohtia, jaamme sen analyyttisesti kolmeen osaan. Toimin‐

taa on tapahtunut 1) ideologisella ja retorisella tasolla, 2) organisatorisella tasolla ja 

3) operaatioiden tasolla. Tasot 1  ja 2 ovat suoraan kulttuurisia tai kulttuurin kehit‐

tymisen ja muutoksen kannalta erityisen merkittäviä. Kulttuuri tarkoittaa pysyväis‐

luonteisia ajattelun, toiminnan  ja yhteistoiminnan muotoja. Yksittäiset teot voivat 

                                                 
8 Kehrä‐projektin yhteydessä tehtiin mm. Annakat‐lyhytelokuva. Elokuva on nähtävillä osoitteessa: 
http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/videotuotanto/index.html. Projektista tarkemmin 
osoitteessa http://www.yths.fi/netcomm/default.asp?path=2527 
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olla aikaan, paikkaan ja tekijään sidonnaisia, jolloin niiden kulttuurinen vaikutus on 

vähäinen.  

 

Ideologinen ja retorinen taso tarkoittaa kielen ja yhteisymmärryksen tasoa. Oleelli‐

nen  osa  teemavuosikymmenen  pyrkimyksiä  on  ollut  tiedeyhteisöllisen  ajattelun 

edistäminen opiskelijayhteisössä. Tiedeyhteisölliseen ajatteluun on sisältynyt opis‐

kelijan oikeuksien ja vastuiden tunnistaminen ja määrittely. Teemavuosikymmenen 

alusta saakka opiskelijasta ryhdyttiin tietoisesti puhumaan tiedeyhteisön  jäsenenä 

ja opettajien yhteistyökumppanina. Opiskelijan tiedeyhteisön jäsenyys näin eräällä 

tavalla  kollektiivisesti  tunnustettiin.  Konkreetti  operaatio,  jolla  tätä  symboliikkaa 

vahvistettiin  oli Matkaopas  tiedeyhteisöön  ‐kirjanen.9 Matkaopas  sisältää  syvälli‐

sen,  vastuullisen  ja  kriittisen  yliopisto‐opiskelun  perusperiaatteet.  Matkaoppaan 

yhtenä historiallisena  juurena  ja  innoittajana voidaan nähdä J.V.Snellmanin pohja‐

laiselle  osakunnalle  omistetut  sanat  ylioppilaan  velvollisuuksista  vuodelta  187510. 

Matkaopas tiedeyhteisöön annettiin kaikille uusille opiskelijoille aina vuoteen 2005 

saakka,  jolloin  se  korvattiin  lyhyemmällä,  tutkinnonuudistusta  tukevalla  opiske‐

luoppaalla.11 Ideologisella tasolla oppimiskulttuurin teemavuosikymmen edisti ajat‐

telutapaa,  jossa yliopisto mielletään oppijoiden yhteisöksi, aidoksi tiedeyhteisöksi, 

jossa  korkeatasoisen  vuorovaikutuksen  ja  yhteistyön  keinoin  tuotetaan  uutta  tie‐

toa, ymmärtämistä ja osaamista. Yliopisto haluttiin myös opiskelijan ajattelutavas‐

sa erottaa koulusta ja opiskelija koululaisesta.  

 

Organisatorisella  tasolla  teemavuosikymmen merkitsi  pysyvien  toimintarakentei‐

den  pystyttämistä.  Opiskelijat  ja  heidän  yhdistyksensä  tahdottiin  ottaa mukaan 

                                                 
9 Karjalainen & Kumpula, 1994.  
10 Snellmann, 1875 
11 Pieni opiskeluopas Oulun yliopiston opiskelijoille päivitetään vuosittain.  
Ks. http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/arkisto/index.html 
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opetuksen kehittämiseen ja heidän asemaansa myös hallinnollisissa elimissä halut‐

tiin  vahvistaa.  Opiskelijoiden  roolia  laitosten  opetuksen  kehittämistyöryhmissä, 

jotka perustettiin  samoihin  aikoihin  kun  teemavuosikymmentä  suunniteltiin  luku‐

vuonna 1994/1995,  tuettiin  järjestämällä opiskelijajäsenille koulutusta yhdessä yli‐

oppilaskunnan  kanssa.  Vuonna  1997  perustettiin  opetuksen  kehittämisyksikön  ja 

ylioppilaskunnan  koulutuspoliittisen  jaoston  yhteistyönä  kokonaan  uusi  yhteis‐

työelin – KopoKlubi. KopoKlubiin kuuluvat kiltojen yhdyshenkilöt  ja  laitosten ope‐

tuksen kehittämistyöryhmien opiskelijajäsenet. Kopoklubi vakiintui lyhyessä ajassa 

pysyväksi  osaksi  Oulun  yliopiston  opetuksen  kehittämisen  organisaatiota.  Siitä 

muodostui oleellinen oppimiskulttuurin kehittämisen foorumi ja toimija. 

 

Operaatioiden  taso  tarkoittaa  erilaisten  konkreettien  kehittämistoimenpiteiden 

suunnittelua ja toteuttamista. Tällä tasolla teemavuosikymmen näyttäytyy pitkänä 

luettelona erilaisia aktiviteetteja.  Teemavuosikymmenen aikana esimerkiksi: 

• Toteutettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa oppimiskulttuurin katukahviloita 

kaikissa tiedekunnissa 

• Tehtiin kiltavierailuja ja killat vierailivat opetuksen kehittämisyksikössä 

• Laadittiin runsaasti erilaisia oppimateriaaleja opiskelijan opintojen aloitusta 

ja opinto‐ohjausta varten 

• Muutettiin pienryhmäohjaajien eli opintojen alkuvaiheen vertaistuutoreiden 

koulutus koko vuoden mittaiseksi valmennusohjelmaksi 

• Perustettiin yhdessä ylioppilaskunnan kanssa Ad Fontes‐ palkinto opetusta 

kehittäneelle ainejärjestölle ja kehittämistyössä erityisesti aktivoituneille ai‐

nejärjestön jäsenille. 

• Aloitettiin veturi‐vertaistuutoritoiminta 

• Aloitettiin Study Group‐  toiminta,  eli  opintopiirityylisen  opiskelun  tukemi‐

nen 
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• Järjestettiin vuosittain useita koulutustilaisuuksia  ja seminaareja opettajille 

ja opiskelijoille 

• Rakennettiin  sähköinen  Akateemiset  opiskelutaidot  ‐opintokokonaisuus, 

josta tuli valtakunnallinen koulutustuote 

• Rakennettiin internetpalveluna toimiva oppimisklinikka opiskelijoille 

• Kehitettiin yhdessä opettajien  ja opiskelijoiden kanssa ongelmallisiksi koet‐

tuja oppikursseja, esim. Yleinen ja epäorgaaninen kemia 

• Valmisteltiin  Opetuksen  ja  opiskelun  eettiset  ohjeet  yhteistyössä  eettisen 

toimikunnan ja korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan kanssa 

• Järjestettiin tempauksia, tapahtumia, väittelyitä, paneeleja ja näyttelyitä eri 

teemoista, valmistumisesta, työllistymisestä, oppimisen esteistä, opetuksen 

ja oppimisen laadusta, meritoinnista, tiedeyhteisöstä jne. 

• Suunniteltiin ja kokeiltiin oppimiskulttuuriaiheisia pelejä 

• Suoritettiin lukuisia kyselyitä ja selvityksiä opiskeluun ja opetukseen liittyen 

jne. 

  

Seuraavilla sivuilla käsitellään tarkemmin oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen 

toimintoja  ydinasioihin  keskittyen.  Lopuksi  pohditaan missä määrin  teemavuosi‐

kymmen onnistui saavuttamaan sille asetetut tavoitteet peilaten hankkeen tuloksia 

tässä johdantoluvussa esiteltyihin toiminnan tasoihin. 
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2. OPPIMISKULTTUURIN KEHITTÄMINEN 

 

 
Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  aikana  ja  sen  jälkeen  on  uudistettu 

opiskelijalähtöisesti  sekä  yliopisto‐opiskelun  että  opetuksen  toimintakulttuuria. 

Erityistä huomiota on kiinnitetty opiskelijan asemaan tiedeyhteisössä paitsi oppi‐

jana myös opetuksen  ja  tutkimustyön  resurssina. Teemavuosikymmenen  aikana 

on pyritty kasvattamaan uusi, syväsuuntautunut oppijasukupolvi. Tavoitteena on  

ollut saada opiskelijat ymmärtämään oma vastuunsa opiskelustaan  ja oppimises‐

taan  ja  vanhan  suorituspainotteisen  opiskelun  sijaan  saada  heidät  suuntaamaan 

voimavaransa asioiden aitoon oppimiseen  ja syvälliseen ymmärtämiseen. On tär‐

keää saada opiskelijat ymmärtämään vastuunsa myös tiedeyhteisön kehityksestä.  

 

 

2.1.  Opiskelija osana tiedeyhteisöä 

 

Teemavuosikymmenen  yhtenä  johtoajatuksena  voidaan  siis pitää opiskelijan  kas‐

vattamista tiedeyhteisön vastuulliseksi ja aktiiviseksi jäseneksi. Se, mitä tiedeyhtei‐

söllä ja sen jäsenyydellä tarkoitetaan, ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää opiske‐

lijoille, puhumattakaan siitä, että he välttämättä kokisivat itse olevansa tiedeyhtei‐

sön  jäseniä. Alun perin  tiedeyhteisön käsite  juontuu  ideaaliyhteisön  tai yhteiskun‐

nan ajatuksesta, ja sekä opiskelijoiden että henkilökunnan keskuudessa koetaankin, 

että tiedeyhteisön ethos on  ideaali,  joka ei toteudu yliopistomaailmassa. Tiedeyh‐
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teisön  ja  sen  jäsenyyden  ideaalisia  ja  reaalisia puolia opiskelijoiden kokemana on 

tutkittu Oulun yliopistossa12. 

 

Tiedeyhteisöä ja sen jäsenyyttä kuvaavat ajatukset kulminoituvat muutamaan tee‐

siin. Tiedeyhteisöksi mielletään  instituutiot,  joissa  tieteellistä  toimintaa on harjoi‐

tettu  ja harjoitetaan. Tiedeyhteisön  ja yliopiston syntyhistoriaa,  ideaa, olemusta  ja 

tehtäviä koskevan kirjallisuuden perusteella yliopiston ja tiedeyhteisöjen tehtäviksi 

nähdään tieteellisen tutkimuksen harjoittaminen, uuden tiedon ja totuuden etsimi‐

nen, jopa totuuden rakastaminen. Yliopistolla nähdään olevan vastuullisia sivistys‐, 

valistus‐ ja kasvatustehtäviä. Tiedeyhteisön jäseniä ovat niin opiskelijat kuin henki‐

lökuntakin. Jokainen uusi yliopisto‐opiskelija on periaatteellisesti  tiedeyhteisön  jä‐

sen tullessaan opiskelemaan yliopistoon. Yliopisto ja tiedeyhteisö muodostuvat  ih‐

misistä, joita yhdistää tietynlainen vakaumus: pyrkimys totuuteen ja tieteen harjoit‐

tamiseen. Tiedeyhteisöt on myös erotettava kouluista. Ero perustuu akateemisen 

opiskelun luonteeseen, opiskelijan rooliin ja tehtävään yliopiston opiskelijana ja tie‐

deyhteisön  jäsenenä  sekä  opiskelijan  ja  opettajan  väliseen  vuorovaikutussuhtee‐

seen.13   

 

Filosofi Karl Jaspersin14 mukaan Universitas tarkoittaa alkuperäisessä merkitykses‐

sään opettajien  ja opiskelijoiden yhteisöä sekä  tieteenalojen ykseyttä, yhteistyötä 

ja  eri  tieteenalojen  kunnioittamista.    Jaspers  näkee  yhteisön  jäsenten  yhteistyön 

                                                 
12 Tutkimuksessa on mukana 32 opiskelijaa Oulun yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Tutkimuksen 
lähestymistapa perustuu Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. Metodologisena lähtökohta‐
na on fenomenologinen psykologia, jonka pyrkimyksenä on tutkittavien kokemusten kuvaileminen. 
Kokemusten tutkimiseen on käytetty uudenlaista lähestymistapaa erottamalla aineistosta erilaatui‐
sia kokemuksia: opiskelijoiden kuvitteellisia kokemuksia eli odotuksia ja ennakkokäsityksiä sekä re‐
aalisia kokemuksia yliopistosta tiedeyhteisönä ja tiedeyhteisön jäsenyydestä. (Kähkönen 2005). 
13 Kähkönen 2005. 
14 Jaspers, 1990, s. 123–129. 
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erittäin tärkeänä ja opiskelijoiden ja opettajien suhteet tasavertaisina, jolloin kilpai‐

lu  ja  kateus muuttuvat  yhteiseksi  innostukseksi  ja ponnisteluksi.  Jäsenten  välisen 

vuorovaikutuksen tulisi olla aitoa  ja tieteellisen keskustelun tulisi hänen mukaansa 

perustua aina esitetyn argumentaation paremmuuteen, ei  sen esittäjän asemaan. 

Jaspersin  ajatukset  noudattelevat  kuuluisan  sosiologi  Robert.  K. Mertonin15  tie‐

deyhteisön ethosta määritteleviä periaatteita.  

 

Koulun  ja  tiedeyhteisön  eroa  korostavat  erityisesti  uushumanisti  ja  kielentutkija 

Wilhelm  von  Humboldt  sekä  kirjailija  ja  filosofi  Johan  Vilhelm  Snellman.  Hum‐

boldt16 korostaa  yliopistossa akateemisen opiskelun  ja opetuksen  vapautta  ja  yli‐

opiston erityistä asemaa tieteellisenä  laitoksena. Snellmanin17 mukaan yliopistosi‐

vistyksen  ja  kouluopetuksen  ero  ilmenee  siten,  että  kouluopettaja  on  tietämisen 

auktoriteetti, kun taas yliopisto‐opetuksen tulisi olla oivaltamiseen ohjaavaa ja siel‐

lä ylioppilaalla eli opiskelijalla on oikeus ja velvollisuuskin osoittaa kriittisyyttä.  

                                                

 

Snellmanin mukaan  yliopiston  opettaja,  joka  ei  kykene  herättämään  ja  ylläpitä‐

mään  ylioppilaassa  kiinnostusta  tietämiseen,  ei  ole  kykeneväinen  tehtäväänsä. 

Snellman toteaa:   

 
15 Merton käsittelee teoksissaan tiedolle, opille ja tiedeyhteisölle asetettuja vaatimuksia, niin sanot‐
tuja institutionaalisia imperatiiveja. Hän määrittelee tieteen ethoksen tunnepitoisesti virittyneenä ja 
tieteenharjoittajia sitovana arvojen  ja normien kokoelmana,  jotka  ilmaistaan määräyksinä, ohjeina, 
etuoikeuksina tai  lupina. Vaikka tieteen ethosta ei ole kirjoitettu viralliseksi koodistoksi, se pohjau‐
tuu  tieteenharjoittajien moraaliseen  kirjoittamattomaan yksimielisyyteen  ja  sitä pidetään  tieteen‐
harjoittajien käyttäytymistä ohjaavana hyvänä ohjenuorana. Universalismin mukaan väitteen tieteel‐
listä totuusarvoa on aina punnittava sen esittäjän henkilökohtaisista tai yhteiskunnallisista ominai‐
suuksista riippumatta. Kommunismin tai kuvaavamman termin kollektiivisuuden periaatteen mukai‐
sesti tieteellinen tieto on yhteistyöstä kumpuavaa  ja kaikkien yhteistä omaisuutta. Puolueettomuu‐
den periaatteen mukaan tieteellinen tieto  ja tieteelliset väitteet tulee aina saattaa muiden, vertais‐
ten tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi ja järjestelmällisen epäilyn periaatteen mukaisesti tieteen tehtä‐
vänä on aina palvella totuutta, ei eri intressiryhmiä. (Merton 1982, 5–12; 1968, 607–615). 
16 Humboldt 1907, 34–52; 85–87. 
17 Snellman, 1990, s. 87–89. 
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…ylioppilaan jättäessä yliopiston hänen ei tule olla ratkaissut kaikkia tieteen 

ja elämän arvoituksia, riittää, jos hän on ratkaissut yhden, nimittäin, jos hän 

on itse ratkaissut sen. 

 

Snellmanin mukaan todellinen akateeminen opiskelu ei ole ulkolukua ja läksyä eikä 

yliopistossa ei  tule opiskella vain  tiettyjä  teorioita  ja vain  tiettyä  tutkintoa varten, 

vaan opiskelijan tulisi oppia arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa. Snellman viit‐

taa myös akateemisen vapauteen; hänen mukaansa vain antamalla ylioppilaalle va‐

paa toimintamahdollisuus luottamalla opiskelijan omaan arviointikykyyn ja vastuul‐

lisuuteen voidaan ruokkia opiskelijan tiedonhalua ja omaa kriittistä ajattelua. 

 

Nuorukaista voidaan johtaa myös todelliseen siveellisyyteen vain siten, että 

hänelle annetaan suurin mahdollinen vapaus itse ratkaista toimintojensa oi‐

keuden  ja  vääryyden  suhde…Ylioppilaiden  itsensä pitää harjoittaa  akatee‐

mista kuria.18  

 

Snellmanin mukaan ikävä tosiasia usein kuitenkin on, että yliopisto on koulu, tietä‐

minen läksyjen lukua ja siveellisyys taitoa päästä eteenpäin elämässä. Tällöin hänen 

mukaansa käy niin, että yliopisto sammuttaa tiedonhalun  ja kipinän  jo ennen kuin 

opiskelija jättää yliopiston.   

 

Opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia yliopistosta tiedeyhteisönä ja tiedeyhteisön 

jäsenyydestä  koskevan  tutkimuksen19 mukaan  yliopisto‐opiskelu  on  opiskelijoille 

merkittävä  elämänvaihe. Opiskelua  pidetään  tärkeänä  itsenäistymisen  ja  tulevai‐

suuden turvaamisen, mutta myös itsensä kehittämisen vuoksi. Opiskelijoilla on suu‐

                                                 
18 Snellman 1990, s. 95–97. 
19 Kähkönen 2005. 
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ria  odotuksia  tullessaan  opiskelemaan,  yliopiston  oletetaan  ja  odotetaan  olevan 

Humboldtin idean mukaisesti korkeimman tiedon ja sivistyksen tyyssija, jossa tarjo‐

taan korkeatasoista, tutkimukseen pohjautuvaa ja vaativaa opetusta. Snellmanin ja 

Jaspersin näkemysten mukaisesti akateemisen opiskelun  tulisi olla vapaata mutta 

myös vastuullista. Opiskelijoiden kokemusten mukaan ensimmäinen opiskeluvuosi 

menee usein alkuhämmennyksessä  ja vasta sen  jälkeen päästään sisälle ”talon  ta‐

poihin”. Kokemukset sekä akateemisesta vapaudesta että opintojen vaativuudesta 

ja kuormittavuudesta ovat ristiriitaisia. Opiskelun koulumaisuuteen ollaan pettynei‐

tä, toisaalta vapaus koetaan outona ja raskaana ja sen omaksuminen vie aikaa.  

 

Huomasin, että nyt olen tavallaan omillani eli kukaan ei tule vaatimaan mi‐

nulta mitään eikä toisaalta tee mitään valmiiksi. Tämä herääminen vastuu‐

seen oli prosessi joka ei tapahtunut hetkessä. Havaitsin, että enää ei riittänyt 

pelkkä  kurssien  läpäisy  vaan  että  tietojen  ja  taitojen  olisi  oltava  pysyvää. 

Vastuu omasta oppimisesta on siis  itselläni, mutta voin tarvittaessa turvau‐

tua toisten apuun ja asiantuntemukseen. Vastuu antaa myös mukavaa vapa‐

utta eli saa itse päättää milloin opiskelee.20 

 

Opintojen kuormittuvuus ja opetuksen taso koetaan vaihtelevina. Yhtäältä opiskelu 

koetaan raskaana mutta palkitsevana, toisaalta helpompana ja vähemmän tieteelli‐

senä kuin oli odotettu. Yliopisto‐opiskelua  leimaa opiskelijoiden mukaan kokonai‐

suuden  ja päämäärän hahmottamisen vaikeus  sekä käytännöllisyyden puute. Kui‐

tenkin opiskelun myötä  koetaan opittavan  kriittisyyttä  ja oma‐aloitteisuutta  sekä 

saatavan valmiuksia muun muassa tiedonhakuun  ja tieteelliseen työhön. Pääsään‐

töisesti yliopisto‐opiskelu koetaan merkittävänä elämänvaiheena, jolloin sekä opis‐

kelu että uusi sosiaalinen verkosto muuttaa opiskelijan koko  identiteettiä  ja maail‐

mankatsomusta.    

                                                 
20 Vastaaja 29, mies, luonnontieteellinen tiedekunta, 1. vuosikurssi. 
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Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat määrittelevät tiedeyhteisön monella tavalla. 

Yleisimmin yksittäinen laitos mielletään ja koetaan tiedeyhteisönä, mutta opiskeli‐

joiden käsitysten mukaan  tiedeyhteisö voi olla myös koko yliopisto  tai  laaja, kan‐

sainvälinen yliopistojen verkosto. Opiskelijoiden käsitykset tiedeyhteisöstä vastaa‐

vat  Jaspersin ajatusta  tiedettä  tekevien  ihmisten yhteisöstä. Tiedeyhteisön  tehtä‐

viksi  nähdään  yliopistolaissakin mainitut  yliopiston  tehtävät:  opetus,  tutkimus  ja 

tiedon  jakaminen  yhteisön  jäsenille  ja myös  yhteisön ulkopuolelle. Tiedeyhteisön 

tunnusmerkkeinä nähdään uuden tiedon tuottaminen ja tietynlainen vakaumus tie‐

teen  tekemiselle  sekä  kaikkien  tieteenalojen  yhteistyö  ja  kunnioitus  ja  avoimuus. 

Opiskelijoiden mielestä tiedeyhteisön tulisi olla avoin ja puolueeton.   

 

”…Tiedeyhteisö  tuo mieleen  hyvän  sivistyneen  tieteentekemisen  ympäris‐

tön. Se on monipuolinen  ja arvostaa omaa sekä muitten tutkimusta. Se an‐

taa  virikkeitä  ja  innostusta  tieteen  tekemiseen.  Sillä  tiede  sisältää  tieteen 

teologiasta tekniikkaan ja kemiasta taidehistoriaan. Ei ole asenteellisia raja‐

aitoja  ’tieteellisemmän’ tieteen, esim. fysiikan, tai  ’hömppätieteellisemmän 

tieteen’  esim.  televisio‐  ja  elokuvatutkimuksen  tai  naistutkimuksen  välillä. 

Tiedeyhteisön tekevät asiantuntevat ja sivistyneet ihmiset opiskelijoista pro‐

fessoreihin. Arvostus ja positiivinen tekemisen henki ovat tärkeitä.”21 

 

Opiskelijoiden kokemusten mukaan tiedeyhteisönä koetaan yleisimmin yksittäiset 

laitokset, sitten koko yliopisto ja viimeiseksi globaali tiedeyhteisöjen verkosto. Tut‐

kimustulokset ovat hiukan yllättäviä koko ajan enemmän kansainvälistyvässä maa‐

ilmassa. Yliopistoa ei aina koeta konkreettisena tiedeyhteisönä vaan enemmänkin 

abstraktina, vieraana tai merkityksettömänä käsitteenä.  

 

                                                 
21 Vastaaja 12, nainen, teknillinen tiedekunta, 1. vuosikurssi. 
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”Sinänsä käsite itsessään on minulle varsin merkityksetön. Tiedeyhteisö kä‐

sitteenä on  sellainen  jota  jatkuvasti  viljellään,  jonka  avulla  selitetään mitä 

erikoisempia asioita ja joka ei loppujen lopuksi juurikaan liity opiskelijan elä‐

mään.”22 

 

Opiskelijoiden mukaan  tiedon avoimuuden periaatetta ei aina noudateta vaan yh‐

teisössä on kilpailua ja kateutta. Tieteidenvälinen yhteistyö on suppeaa ja asenteis‐

sa, kunnioituksessa  ja arvostuksessa toisia tieteenaloja kohtaan on vielä paljon ke‐

hitettävää.    

 

Sekä opiskelijoiden käsitysten että kokemusten mukaan he ovat  tiedeyhteisön  jä‐

seniä, koska he opiskelevat  tiedeyhteisössä. Opiskelijoiden käsitysten mukaan  jä‐

senyys  ilmenee tietynlaisena toimintamuotona  ja asemasta riippumattomana vuo‐

rovaikutuksena  ja  yhteenkuuluvuuden  tunteena.  Jäsenyyden  käsitetään  jokaiselle 

kuuluvana vaikutus‐ ja kehittämismahdollisuutena.  Opiskelijoiden tehtäviin ja roo‐

liin kuuluu käyttää saamansa opiskelumahdollisuus hyödyksi, ottaa vastuuta omas‐

ta  opiskelustaan  ja  pyrkiä  vaikuttamaan  oman  opiskelunsa  sisältöön  ja  laatuun. 

Opettajien  ja  tutkijoiden  tehtäviksi puolestaan nähdään  kiinnostavan,  ajanmukai‐

sen ja tutkimuksen pohjautuvan opetuksen tarjoaminen sekä suhtautuminen vaka‐

vasti opetustehtävään. Sekä tutkittavien käsitysten että kokemusten mukaan hen‐

kilökunta  koetaan  kuitenkin  opiskelijoita  selkeämmin  tiedeyhteisön  jäseniksi  tai 

heitä  pidetään  ylemmän  tason  jäseninä  tai  tiedeyhteisön  eliittijäseninä.  Eriarvoi‐

suuden  kokemuksen  koetaan  johtuvan  osittain  henkilökunnan  suhtautumisesta 

opiskelijoita kohtaan. Opiskelijoiden  ja henkilökunnan  välinen  vuorovaikutus koe‐

taan vaihtelevaksi ja henkilöistä riippuvaksi. Vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa 

tulisi  olla muutenkin  kuin  opetustilanteissa. Opiskelijat  eivät myöskään  aina  koe 

                                                 
22 Vastaaja 23, nainen, kasvatustieteiden tiedekunta, 2. vuosikurssi.  
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omaavansa tarpeeksi vaikutusvaltaa, minkä vuoksi he eivät näe itseään tiedeyhtei‐

sön täysivaltaisia jäseniä. Myös tutkimuksen tekeminen nähdään merkittävänä tie‐

deyhteisön  jäsenyyteen vaikuttavana  tekijänä. Pääsääntöisesti  tutkimuksen  tulok‐

set  ovat  positiivisia  ja  opiskelijat  kokevat  olevansa  tiedeyhteisön  jäseniä,  vaikka‐

kaan eivät aina täysivaltaisia sellaisia.  

 

”Koen ’leikkiväni’ tiedeyhteisön jäsentä pikku proseminaareillani ja gradulla‐

ni. Mutta oikeasti en sitä ole, ehkä jos tekisi lisuria niin voitaisiin ’ottaa jouk‐

koon’. Mutta oma tehtäväni ei olekaan päästä tiedeyhteisöön, vaan haluan 

olla ’kentällä’. 

 

Opiskelijat  tulisi  heti  opintojen  alusta  asti  ottaa  osaksi  tiedeyhteisöä.  Sen  lisäksi 

opiskelijat  tarvitsevat  perehdytystä  yliopistoyhteisön  –  tiedeyhteisön  ja  sen  jäse‐

nyyden kirjoitettuihin  ja kirjoittamattomiin saloihin. Jäsenyyttä on myös ylläpidet‐

tävä aktiivisesti, sillä se ei ole  jotain automaattisesti pysyvää. Opiskelijoiden siirty‐

mistä koulumaailmasta yliopistoon voidaan kuvata siirtymäriittinä23. Erottautumis‐

riitissä  opiskelija  tulee  yliopisto‐opiskelijaksi  ja  siirtyy  yliopistoyhteisön  jäseneksi. 

Tässä  vaiheessa  kuoletetaan  vanha  rooli,  joka  voisi  tarkoittaa  koululaisen  roolia. 

Siirtymävaiheessa tulokkaan pitäisi omaksua uuden roolin vaatimia tietoja ja taitoja 

– aikuisen, vastuullisen ja  itsenäisen opiskelijan taitoja. Yliopistossa nämä tiedot ja 

taidot eivät aina ole helposti  löydettävissä  tai  itsestään selviä, vaan niihin sisältyy 

myös sosiaalisen kieliopin, piilevien arvojen  ja normien sisäistäminen. Alkuvaiheen 

ohjauksella  ja  perehdytyksellä  on  suuri merkitys,  kuten myös  uuden  käsitteistön 

omaksumisella.  Käsitteistö  koskee  yliopistotermejä  sekä  sitä,  että  yliopistosta  ei 

puhuta kouluna. Yhdistämisriitin yhteydessä opiskelija saa uusia valtuuksia, mutta 

myös menettää entiseen asemaan liittyviä valtuuksia. Opiskelija joutuu luopumaan 

                                                 
23 Ks. Esim. Juuti 1992; Sulkunen 1994. 
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ei vastuullisesta koululaisen roolista, mutta saa korvaukseksi akateemista vapautta, 

vastuuta  ja vaikutusvaltaa. Yleensä  riitin kruunaavat  juhlalliset menot,  jolloin uusi 

jäsen  saavuttaa  asemansa  tiedeyhteisön  täysivaltaisena  jäsenenä.  Toivottavasti 

tämä ei kuitenkaan  tapahdu vasta  tohtoriväitöksen yhteydessä, mihin  tiedeyhtei‐

sön jäsenyys joskus sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kokemana kulminoituu.   

 

Tiedeyhteisön  jäsenyys  on  ennen  kaikkea  kokemus. Yhteisön  varttuneemmilla  ja 

kokeneemmilla jäsenillä on suuri vaikutus siihen, miten opiskelijat kokevat tiedeyh‐

teisöllisyyden. Opiskelijoiden kokemusten mukaan opettajat puhuttelevat opiskeli‐

joita nuorempina kollegoinaan ja henkilökunta on opiskelijoista kiinnostunut. Opis‐

kelijat kokevat myös, että heidät otetaan mukaan yhteisön toimintaan, esimerkiksi 

erilaisiin projekteihin  ja yhteistyöelimiin sekä epävirallisempiin tilaisuuksiin. Vaikka 

muilla jäsenillä on merkittävä rooli opiskelijoiden tiedeyhteisön jäsenyyden kokemi‐

sessa, on se myös asia, johon opiskelija voi omalla toiminnallaan ja aktiivisuudellaan 

vaikuttaa.  

 

”Minä koen olevani (tiedeyhteisön jäsen), koska olen ollut niin paljon muka‐

na opiskelijajärjestöjen, laitosten, tiedekuntien ja erilaisten yhteistyöelinten 

toiminnassa.  Tilanne  on  varmasti  toinen  ns.  riviopiskelijan  kannalta,  joka 

tuntee n. 3 henkilökunnan jäsentä? Liian moni ei ole kiinnostunut ihmisistä ja 

yhteisestä  toiminnasta/projekteista,  vaan  haluaa  ulos  mahdollisimman 

pian.24 

 

Seuraavissa  alaluvuissa  esitellään  niitä  toimenpiteitä,  joita Oulun  yliopistossa  on 

tehty  opiskelijan  tiedeyhteisön  jäsenyyden  kokemisen  hyväksi  oppimiskulttuurin 

teemavuosikymmen aikana ja sen jälkeen. Hanke on toivottavasti vaikuttanut opis‐

kelijasukupolven  ja  kokonaisen  oppimiskulttuurin  muuttumiseen  positiivisesti. 

                                                 
24 Vastaaja 20, nainen, taloustieteiden tiedekunta, 2. vuosikurssi. 
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Opiskelijoilla on varsin merkittävä rooli yliopistossa ja heidän on tärkeää ymmärtää 

se.   

 

”Ylioppilaana hän kuuluu tähän erinäiseen, laillisesti oikeutettuun akatemial‐

liseen yhteiskuntaan ja tulee osalliseksi kaikkiin sen oikeuksiin sekä velvolli‐

suuksiin. Tässä yhteiskunnassa hän on lain ja tavan säätäjänä. Ja se ei ole mi‐

tätön tehtävä. Sillä hyvä tapa samoin kuin paha menee polvesta polveen pe‐

rintönä.”25  

 

 

2.2. Uusi opiskelija tiedeyhteisön noviisina 

 

Oulun yliopistossa uudet opiskelijat pyritään  integroimaan heti osaksi opiskelu‐  ja 

tiedeyhteisöä. Tavoitteena on opiskelujen ja opintojen alkuun saattaminen mahdol‐

lisimman sujuvasti, mutta myös opiskelijan kasvattaminen tiedeyhteisön aktiivisek‐

si  ja vastuulliseksi  jäseneksi alusta asti. Keinoina  tähän on käytetty kaikille uusille 

opiskelijoille kuuluvaa alkuvaiheen  tiedeyhteisöllistä  tuutorointimallia  ja yliopisto‐

maailmaan  ja  tiedeyhteisöön  orientoivaa  perehdyttämismateriaalia.  Vielä  syvälli‐

semmin opiskelijat voivat pohtia yliopisto‐opiskelun ja oman tieteenalan luonnetta, 

opintojen  suunnittelua  ja  opiskelutaitojaan  uusille  opiskelijoille  tarjottavan  Aka‐

teemiset opiskelutaidot – verkkokurssin kautta.  

                                                 
25 Snellman, 1920, 36. 

 21 
 
 



 

Pienryhmäohjaus eli uusien opiskelijoiden ohjaus 

 

Ajatus uusien opiskelijoiden alkuvaiheen ohjauksesta pienissä ryhmissä on lähtöisin 

opiskelijajärjestöiltä  1960‐luvulta26.   Pienryhmäohjaus  on Oulun  yliopistossa  käy‐

tetty termi uusille opiskelijoille annettavalle, opintojen alkuun sijoittuvalle alkuvai‐

heen  ohjaukselle,  jota  toteuttavat  opinnoissa  pidemmälle  edenneet  vanhemmat 

opiskelijat. Alkuvaiheen tuutorointia toteutetaan opiskelija‐  ja opettajatuutorointi‐

na.  Alkuvaiheen  ohjauksen  teemoja  ovat  opintojen  aloitukseen  ja  omaan  koulu‐

tusalaan  liittyvät kysymykset, opiskeluympäristöön, ‐käytäntöihin ja akateemiseen 

työskentelyyn perehdyttäminen, opiskeluun sitouttaminen sekä omaan laitokseen, 

tiedekuntaan ja tiedeyhteisöön integrointi27. Eri yliopistoissa pienryhmäohjaus tun‐

netaan  alkuvaiheen  opiskelijatuutorointina  tai  vertaistuutorointina,  ja  pienryhmä‐

ohjaajat eri aloilla  ja yliopistoissa opiskelijatuutoreina, kummiopiskelijoina,  isohen‐

kilöinä tai fuxiohjaajina. Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään oma pienryhmäoh‐

jaaja koulutusohjelma‐  tai pääainekohtaisesti. Ohjaus alkaa  ryhmäohjauksena en‐

simmäisen  lukukauden alussa. Yhtä ohjaajaa kohden on yleensä 10 uutta opiskeli‐

jaa. Pienryhmäohjaajat  toimivat  tuntiopetustehtävissä  ja  vastaavat opetussuunni‐

telmien mukaisen ohjauksen  toteutumisesta. Tämä huomioidaan myös  lukujärjes‐

tyksiä  tehdessä. Uusille  opiskelijoille  pienryhmäohjaukseen  osallistuminen  on  pa‐

kollista osana orientoivia opintoja (esim. Opiskelu ja sen suunnittelu). Uudet opiske‐

lijat  jaetaan  ryhmiin  koulutusohjelmiin  tai  pääaineisiin  hyväksyttyjen  nimilistojen 

perusteella. Ohjausryhmät  kootaan  koulutusohjelma‐  tai  laitoskohtaisissa  uusien 

opiskelijoiden tiedotustilaisuuksissa opintojen alkaessa.28  

                                                 
26 Lähteinen‐Kyykkä 2007, 16. 
27 Maikkola & Olkkonen 2004, 36–37.  
28 Ossaakko nää ohojata,  2001; ks. myös 
http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/opintoneuvonta/index.html#pienryhmaohjaus 
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Pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöt laitoksilla hoitavat ohjaajien rekrytoinnin. Rek‐

rytointikirjeet  lähetetään  opiskelijapalveluista  laitoksille  tammikuussa  ja  ohjaajat 

tulee nimetä maaliskuun aikana.  Suosituksena ohjaajien rekrytoinnissa ja valinnas‐

sa on yhteistyö ainejärjestöjen kanssa. Joillakin laitoksilla ainejärjestöt hoitavat ko‐

ko rekrytoinnin. Ohjaajat ovat yleisimmin 2.‐3. vuosikurssin opiskelijoita. Kriteerei‐

nä valinnassa ovat hyvä opintomenestys  ja vastuuntuntoisuus. Ohjaajat  ja varaoh‐

jaajat  nimetään  laitosneuvostoissa  tai  vastaavissa.  Oulun  yliopistossa  nimetään 

vuosittain noin reilut 200 ohjaajaa ja heille varaohjaajia. Vuonna 200729 rekrytoitiin 

207  pienryhmäohjaajaa  sekä  varaohjaajat  vahvistettua  2026  aloituspaikkaa  koh‐

den30. 

 

Pienryhmäohjaajille maksetaan palkkio vähintään 10  ja enintään 15 ohjaustunnilta 

(vuoteen  2002  asti  18  ohjaustunnilta).  Palkkio  on  tällä  hetkellä  12€  ohjaustuntia 

kohden. Ohjaustunnin pituus on 45 min ja sen on selkeästi oltava opintojen ohjaus‐

ta. Ohjaajat  saavat  lisäksi  työtodistuksen ohjaajana  toimimisesta  ja mahdollisesti 

myös opintopisteitä tutkintoon. Pienryhmäohjaajavalmennus vastaa  laajuudeltaan 

3 opintopisteen  (vuoteen 2004 asti 2 opintoviikon) kokonaisuutta. Palkkion, todis‐

tuksen  ja mahdollisten  opintopisteiden  saamisen  edellytyksenä  ovat  koulutuksiin 

osallistuminen,  oman  ohjaussuunnitelman  laatiminen,  ohjauksen  toteuttaminen 

(10–15 tuntia) sekä ohjauksesta raportointi  ja  laskutus. Opintopisteiden hyväksi  lu‐

keminen tutkinnossa ja opintopisteiden määrä (0‐3 op) vaihtelevat tiedekunnittain.  

 

                                                 
29  Tässä raportissa pienryhmäohjauksen käytäntöjä Oulun yliopistossa kuvataan vuoden 2007 tilan‐
teen mukaan, koska tuona vuonna on nähtävissä parhaiten tilanne, johon teemavuosikymmenen 
kehittämistoiminnan myötä on tultu. Raportin julkaisuhetkellä, vuonna 2009, käytännöt ovat pitkälti 
samanlaiset lukuun ottamatta pieniä vuosittain tehtyjä muutoksia. 
30 Opiskelijapalveluiden kirje laitosten pienryhmäohjauksen yhdyshenkilöille 11.1.2007 pienryhmäoh‐
jaajien nimeämiseksi. 

 23 
 
 



 

Pienryhmäohjaajien valmennuskokonaisuus 

 

Uusien opiskelijoiden  tuutoreiden koulutuksen  järjestäjinä  voivat  toimia  yliopisto, 

ylioppilaskunnat, ainejärjestöt  ja ylioppilaiden  terveydenhoitosäätiö YTHS. Koulu‐

tusvastuu  ja koulutuksen  ja  sisältö  ja  laajuus  vaihtelevat eri  yliopistoissa.31 Oulun 

yliopistossa ohjaajat saavat ohjaustyönsä  tueksi monipuolista koulutusta sekä oh‐

jaajan materiaalipaketin. Koulutuskokonaisuudesta vastaa opetus‐  ja opiskelijapal‐

velut yhdessä tiedekuntien kanssa. Ohjaajien koulutus on  laajentunut  infopäivästä 

laajamittaiseksi ohjaajavalmennukseksi vuodesta 1998  lähtien. Valmennusta suun‐

nitellaan  vuosittain  yhteistyössä  opetus‐  ja  opiskelijapalveluiden  eri  yksiköiden 

(opiskelijapalvelut, opetuksen kehittämisyksikkö, ohjaus‐ ja työelämäpalvelut, kan‐

sainväliset  asiat),  tiedekunnan  edustajien  (opintoasiain  päälliköt,  opintoasioista 

vastaavat  suunnittelijat,  opintoneuvojat  tai  vastaavat  yhteyshenkilöt),  ylioppilas‐

kunnan edustajien sekä Akateemiset opiskelutaidot – kurssin yhteyshenkilön kans‐

sa. Samalla  voidaan  jakaa  kokemuksia  eri  tiedekuntien  ja osastojen  käytännöistä 

sekä käydä palautekeskustelua edellisen vuoden pienryhmäohjaajavalmennuksesta 

kokonaisuutena.  

 

Vastuu koulutuksen koordinoinnista  ja yleiskoulutuksista siirtyi opetuksen kehittä‐

misyksikköön  vuonna  1996. Näiden  lisäksi opetuksen  kehittämisyksikön  vastuulla 

on ollut erilaisten vapaaehtoisten koulutusosuuksien järjestäminen, tiedekuntien ja 

laitosten konsultointi tai koulutustilaisuuksiin osallistuminen tarvittaessa, materiaa‐

lin  tuottaminen  ja kerääminen ohjaajille  ja uusille opiskelijoille sekä pienryhmäoh‐

jaajien sähköpostilistojen  ja www‐sivujen ylläpitäminen. Opiskelijapalvelut vastaa‐

vat  ohjaajien  rekrytointiprosessista;  ohjaajatietojen  ylläpidosta,  tiedottamisesta, 

                                                 
31 Lähteinen‐Kyykkä 2007, 21. 
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laskutuksen ja raportoinnin hoitamisesta sekä todistusten  lähettämisestä ohjaajille 

ohjauksen päätyttyä.  

 

Tänä päivänä toteutettavaa pienryhmäohjaajien valmennuskokonaisuutta pidetään 

hyvänä ja toimivana mallina ja sitä on toteutettu samansuuntaisesti vuodesta 1998 

lähtien,  jolloin pienryhmäohjaajien  valmennuskokonaisuus uudistettiin  täysin. Sii‐

hen asti ohjaajien koulutus oli toteutettu yksipäiväisenä, kaikkien tiedekuntien oh‐

jaajille yhteisenä infopäivänä. Jo tuolloin ohjelmaan sisältyi osuus opiskelijan roolis‐

ta tiedeyhteisössä. Vuoden 1998 koulutuskokonaisuuden suunnittelusta vastasivat 

opetuksen kehittämisyksikkö, ylioppilaskunta, korkeakoulusihteeri  ja  tiedekuntien 

opintosihteerit. Valmennuskokonaisuus  jakaantui kolmeen osaan: opetus‐  ja opis‐

kelijapalveluiden keväällä kahdessa osassa toteutettavaan aloitustyöpajaan, tiede‐

kuntakohtaisiin päätöstyöpajoihin elo‐syyskuussa sekä kaikille ohjaajille yhteiseen 

päätöstilaisuuteen lokakuussa. Merkittävä uudistus tuolloin oli ohjaajan oman ohja‐

ussuunnitelman  laatimisen  sisällyttäminen  osaksi  ohjaajavalmennusta.  Ohjaajat 

saavat opastusta oman ohjaussuunnitelman kirjoittamiseen koulutustilaisuuksissa. 

Ohjaajien  suunnitelmat  tarkastetaan  ja niistä  voidaan antaa palautetta  yksilö‐  tai 

ryhmäkohtaisesti. Ohjaajat  voivat myös  tehdä  yhteistyötä muiden  tulevien  pien‐

ryhmäohjaajien kanssa suunnitelmaa laatiessa ja suunnitelmaan teko aloitetaankin 

usein konkreettisesti tiedekunta‐ tai laitoskohtaisissa koulutuksissa.  

 

Nykyisen  koulutusmallin mukaan opetuksen  kehittämisyksikön  järjestämä  ensim‐

mäinen  yleiskoulutus,  tiedekuntakohtaiset  koulutukset  sekä osa  laitos‐  ja osasto‐

kohtaisista  koulutuksista  ajoittuvat  kevätlukukauden  loppuun.  Yleiskoulutuksessa 

orientoidutaan pienryhmäohjaajan vastuulliseen tehtävään  ja annetaan yleistä tie‐

toa ohjaukseen liittyen. Yleiskoulutuksen kantavana teemana on ohjaajan rooli tie‐

deyhteisön ensiopettajana  ja uusien opiskelijoiden ohjaaminen vastuullisiksi  ja ak‐
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tiivisiksi tiedeyhteisön jäseniksi. Koulutuksessa on käsitelty ryhmän kehitysvaiheita 

ja  ryhmän ohjaamisen dynamiikkaa. Keskeisiä  toimintamalleja opetuksen kehittä‐

misyksikön järjestämissä koulutuksissa ovat alusta asti olleet opiskelijoita aktivoivat 

ryhmätyömenetelmät esimerkiksi työpajatyöskentelyn kautta. Koulutuksen aiheita 

on  käyty  läpi  draaman  keinoin,  niissä  on  ollut mukana  ylioppilasteatteri, mutta 

myös ohjaajat ovat tuottaneet sketsejä, näytelmiä  ja runoja  ja  lauluja. Koulutuksia 

varten  on  tuotettu monipuolista materiaalia,  esimerkiksi  video  Lähtöselvitys  tie‐

deyhteisöön, jossa uusi opiskelija vastaanotetaan kuvitteelliselle Tosiologian laitok‐

selle, multimedia  Tervetuloa  tiedeyhteisöön, musiikkivideo  Tää  on  tiedettä  (tehty 

Akateemiset  opiskelutaidot  ‐koulutukseen)  karaoketeksteillä32  sekä  lehtinen  Tie‐

deyhteisön sanoma33  

 

Tiedekuntakohtaisissa  koulutuksissa  perehdytään  erityisesti  oman  tiedekunnan 

ajankohtaisiin asioihin sekä pienryhmäohjaajan tehtäviin  ja rooliin osana tiedekun‐

nan ohjauspalveluita. Ohjaussuunnitelmien tekemiseen liittyvistä käytännöistä kes‐

kustellaan  joko  tiedekunta‐  tai  laitos‐/osastokohtaisissa  koulutuksissa.  Laitoskoh‐

taisissa  koulutuksissa pienryhmäohjaajat  saavat  yksityiskohtaisempaa  tietoa mm. 

koulutusohjelmista, opinnoista  ja  laitosten  käytännöistä. Koulutukset  voidaan  to‐

teuttaa myös henkilökohtaisena neuvontakeskusteluna  tai yhdistettynä  tiedekun‐

ta‐ ja laitoskohtaisena koulutuksena. Tiedekunnat ja laitokset voivat toteuttaa kou‐

lutusta  haluamallaan  tavalla,  ja  eri  tiedekuntiin  ja  laitoksille  onkin muodostunut 

omat käytäntönsä ohjaajien koulutuksiin sekä uusien opiskelijoiden perehdyttämi‐

seen  liittyen. Lukukauden  lopussa on  järjestetty vaihtelevasti ohjauksen päätös‐  ja 

palautetilaisuuksia  eri  tahojen  toimesta.   Myös Opetuksen  kehittämisyksikkö  on 

järjestänyt kaikille ohjaajille sekä ohjaajille  ja uusille opiskelijoille yhteisiä pienryh‐
                                                 
32 Video‐ ja multimediamateriaalit nähtävillä Opetuksen kehittämisyksikön internetsivustolla osoit‐
teessa http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/videotuotanto 
33 Tiedeyhteisön sanoma, Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö 
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mäohjauksen  päätös‐  ja  palautetilaisuuksia.  Esimerkiksi  vuonna  2004 Opetuksen 

kehittämisyksikkö järjesti pienryhmäohjaajille ja uusille opiskelijoille yhteiset joulu‐

kahvit, joka keräsi ilahduttavan paljon osallistujia. 

 

Ohjaajille  on  järjestetty  vuodesta  2005  lähtien  kaikille  ohjaajille  yhteinen,  toinen 

yleiskoulutus syyslukukauden alkupuolella. Poikkeuksena ovat Kajaanin opettajan‐

koulutusyksikön ohjaajat,  joille on  järjestetty molemmat yleiskoulutuksen osiot si‐

sältävä  oma  koulutustilaisuus  syyslukukauden  alussa.  Syksyn  yleiskoulutuksessa 

koulutetaan  pienryhmäohjaajia  Study Group  –  toiminnasta.  Tavoitteena  on,  että 

ohjaajat  saavat motivoitua uudet opiskelijat muodostamaan opiskelutiimejä pien‐

ryhmäohjauksen  loppuvaiheessa.  Pienryhmäohjauksessa  syntynyttä  yhteenkuulu‐

vuutta kannattaa hyödyntää myös opiskelemisessa  ja uusia opiskelijoita kannuste‐

taan yhdessä opiskelemisen kulttuuriin yksin puurtamisen sijasta. Maailman huip‐

puyliopistoissa  (esim.  Harvard)  opiskelijat  ryhmäytetään  heti  opiskelun  alkaessa 

opiskelijaryhmiksi (Study Group), joilla on vertaisohjaaja.  

 

Oulun yliopistossa on tavoitteena saada uudet opiskelijat muodostamaan opiskelu‐

ryhmiä ja valitsemaan keskuudestaan ohjaaja, joka toimii yhteyshenkilöinä opetuk‐

sen kehittämisyksikköön päin. Vuonna 2005 aloitetusta pilotista saatiin erittäin po‐

sitiivisia  kokemuksia.  Ensimmäisen  vuoden  opiskelijat  perustivat  35  itsenäisesti 

toimivaa  opiskelijatiimiä  pienryhmäohjaajilta  saamansa  perehdytyksen  pohjalta. 

Study Group – ohjaajille tehtiin vuonna 2006 kysely,  jonka mukaan toiminta koet‐

tiin  pääsääntöisesti  hyödylliseksi  ja  sen  koettiin  syventäneen  omaa  oppimista  ja 

edistäneen ryhmätyötaitoja. Vuonna 2006 Study Group – toimintamallia kehitettiin 

tarjoamalla ohjaajille ja ryhmille valmennuskoulutusta sekä tuottamalla Study group 
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– Omatoimiopas yhdessä opiskelemiseen Oulun yliopistossa.34 Vuonna 2009 toimin‐

taa on jatkettu entiseen malliin35. Study Group ‐koulutusta on annettu vuosien saa‐

tossa myös yksittäisillä laitoksilla tai yksiköissä. 

 

Huhtikuu Joulukuu

YLEISKOULUTUS I:
HYVÄ TIEDEYHTEISÖN OHJAAJA
18.4. 

KAIKILLE OHJAAJILLE YHTEISET KOULUTUKSET
YLEISKOULUTUS II:
STUDY GROUP -TOIMINTA
26.9.

Syyskuu

VAPAAVALINTAISET OSIOT

KV-PIENRYHMÄOHJAAJIEN 
LISÄKOULUTUS

Marraskuu

OHJAUSTOIMINTAA 10-15 h
OHJAUSSUUNNITELMAN 
TEKO

RAPORTOINTI JA LASKUTUS

PIENRYHMÄOHJAAJIEN VALMENNUS 2007

TIEDEKUNTAKOHTAISET 
KOULUTUKSET

LAITOS/OSASTOKOHTAISET
KOULUTUKSET

Valmennuksen laajuus 3 op: 
Koulutuksiin osallistuminen, ohjaussuunnitelman 
tekeminen, ohjaustoiminta, raportointi ja laskutus 

Palkkio
Todistus
(Opintopisteita 0-3 tutkintoon)

OHJAUKSEN PALAUTE-
JA PÄÄTÖSTILAISUUDET

OHJAUSKAHVIT
Ohjauskokemusten pohdintaa 
vanhojen ohjaajien avustuksella 

AKATEEMISET OPISKELUTAIDOT –
KURSSI 

STUDY GROUP - VALMENNUS 
Valmennus ohjaajille/ryhmille 

 

Kuva 2. Pienryhmäohjaajien koulutuskokonaisuuden rakenne vuonna 200736 

 

 

 

                                                 
34 Study Group – omatoimiopas yhdessä opiskelemiseen Oulun yliopiston opiskelijoille. 2007. ks. 
http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pdf/SG‐opas07.pdf 
35 Syksyllä 2009 pienryhmäohjaajien syksyn yleiskoulutukseen sisältyy Study Group –toiminnan li‐
säksi uusina teemoina ohjauksen mahdollisten ongelmakohtien käsittely ja mm. asenteiden siirty‐
minen uusille opiskelijoille. Koulutusta ollaan suunnittelemassa yhteistyössä yliopiston opintopsyko‐
login kanssa. 
36 Vuoden 2007 koulutuskokonaisuus kuvaa tilannetta heti teemavuosikymmenen päätyttyä. 
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Ohjaajan materiaalipaketti 

 

Pienryhmäohjaajan materiaalipaketti on jaettu ohjaajille joko kevään yleiskoulutuk‐

sessa  tai  tiedekuntakohtaisissa  koulutuksissa. Materiaalipaketin  keskeisin  sisältö 

lienee POKKA eli pienryhmäohjaajan käsikirja,  jota on  jaettu opiskelijatuutorin työ‐

välineeksi vuodesta  1998  lähtien37. Tämän  lisäksi kansiossa on mm. yliopiston eri 

tahojen  esitteitä  (esimerkiksi  ylioppilaskunta,  kansainväliset  asiat,  ohjaus‐  ja  työ‐

elämäpalvelut) sekä tarpeelliset opiskelijapalveluihin ohjauksen päätyttyä toimitet‐

tavat  raportointi‐  ja  laskutuskaavakkeet.  Pienryhmäohjaajat  saavat myös  uusille 

opiskelijoille  opiskelijapalveluista  lähetettävän  kesäpaketin,  johon  sisältyy  Oulun 

yliopiston yleisopas, yliopistoon ilmoittautumisohjeet, asuntoesite, opintotukiopas, 

ylioppilaskunnan kirje sekä tietoa yliopiston avajaisista. Ohjaajat saavat lisäksi uusil‐

le  opiskelijoille  hyväksymiskirjeen  mukana  menevän  tiedekuntakohtaisen  infor‐

maation.  Opetuksen  kehittämisyksikkö  ylläpitää  pienryhmäohjaajan  www‐sivuja, 

jossa on kootusti pienryhmäohjauksen yleisinformaatio sekä koulutusten materiaa‐

lit38.   

 

Pienryhmäohjaajien  koulutusta  ja  ohjaajien  käsikirjaa  on  kehitetty  vuosittain  kul‐

loistenkin ajankohtaisten teemojen tai hankkeiden mukaisesti.  Pienryhmäohjaajilta 

on saatu vuosien varrella hyvää palautetta oppaasta ja sen pääsisällöt ovatkin pysy‐

neet  samoina  tähän päivään asti. Oppaassa esitellään  joka  vuosi ohjaajien koulu‐

tuskokonaisuuden sisällöt ja aikataulut sekä pienryhmäohjauksen yleiset asiat päh‐

kinänkuoressa.   Keskeisenä  teemana on  alusta  asti ollut  pienryhmäohjaajan  rooli 

tiedeyhteisön tuutoriopettajana. Ohjaajien yhtenä tehtävänä nähdään uusien opis‐

kelijoiden  kannustaminen  tiedeyhteisön  aktiivisiksi  ja  vastuullisiksi  jäseniksi  ja 

                                                 
37  Ks. http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pdf/POKKA2009.pdf   
38 Ks. http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pienryhmaohjaajalle.html 
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oman laitoksen ja koko yliopiston kehittäjiksi. Uusille opiskelijoille on jaettu vuodes‐

ta  1995  lähtien  opiskeluun  aktivoivaa,  tiedeyhteisöllistä materiaalia  aluksi  uusille 

opiskelijoille  lähetettävän  hyväksymiskirjeen  ja myöhemmin  pienryhmäohjaajien 

välityksellä.  Pokassa  korostetaan materiaaliin  tutustumista  yhteisesti  pienryhmä‐

ohjauksen  aikana. Ohjaajia  kannustetaan  tutustumaan  oppimiskulttuurin  teema‐

vuosikymmenen  johtoajatuksiin sekä keskustelemaan niistä opiskelijoiden kanssa. 

Näitä  ovat  syvällinen  oppiminen  pinnallisen  opiskelun  ja  opintoviikkojen  keräilyn 

sijasta, kriittisyys ja opiskelijavaikuttaminen sekä yliopiston tehtävä tiedeyhteisönä 

ja opiskelijan rooli tiedeyhteisön  jäsenenä. Oppaassa on alusta asti käsitelty myös 

ryhmän ohjaamista yleisemmin eli pienryhmäohjaajan  tehtävää uuden opiskelijan 

matkaoppaana, tiimin johtajana ja hyvänä esimerkkinä aktiivisesta ja vastuullisesta 

tiedeyhteisön jäsenestä.  

 

Pienryhmäohjauksessa pidetään tärkeänä oman ohjausfilosofian ja ohjaukselle ase‐

tettujen tavoitteiden pohtimista. Työkaluna tähän on käytetty oman ohjaussuunni‐

telman laatimista, mitä Pokan avulla on pyritty tukemaan. Hyvin tehty suunnitelma 

toimii karttana, jonka avulla pienryhmäohjaaja valmistautuu ohjaustehtäväänsä. Se 

on myös joustava työväline, joka voi muuttua ja tarkentua ohjauksen edetessä. Oh‐

jaukseen orientoitumisen lisäksi ohjaussuunnitelma palvelee myös ohjauksen suun‐

nittelua  ja  toteuttamista sisällöllisesti. Oppaassa on mukana ohjelmarunko  tai eh‐

dotus  ohjauksen  sisällöistä  syyslukukauden  ajalle.  Näitä  ovat mm.  akateeminen 

opiskelu,  opiskelijan  vaikutusmahdollisuudet,  opintojen  suunnittelu,  opiskeluval‐

miuksien  kehittäminen,  opiskelun  auttajat  sekä  opiskelijaelämä,  opintososiaaliset 

edut ja vapaa‐ajan toiminta. Ohjaajille palkallisia ohjaustunteja on kohtuullisen vä‐

hän  ja tärkeitä käsiteltäviä asioita  ja mahdollisia vierailupaikkoja on paljon. Tavoit‐

teena on, että ohjaaja tekee omasta suunnitelmastaan mahdollisimman loogisen ja 

ehjän  kokonaisuuden.  Erityisen  tärkeää  on  suunnitella, mihin  asioihin  erityisesti 
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keskitytään ryhmän kanssa, miten paljon aikaa käytetään kuhunkin teemaan ja mil‐

lä tavalla ne käsitellään. Myös ryhmän  jäsenten kiinnostuksen kohteille  ja toiveille 

on tärkeää varata tilaa suunnitelmassa.39 

 

Oppaan ilmestymistä seuraavana vuonna 1999 ajankohtaisena teemana oli opiske‐

lun etiikka. Pienryhmäohjaajien valmennukseen kuului vapaaehtoisena osana Ou‐

lun yliopiston Etiikka‐työryhmän henkilökunnalle  ja opiskelijoille  järjestämä Studia 

Ethica – tilaisuus, jonka aiheena olivat tiedeyhteisöllisen opiskelun ja opetuksen pe‐

lisäännöt. Tilaisuus onnistui  loistavasti; mukana oli  caseja  ylioppilasteatterin  esit‐

tämänä ja keskustelu oli antoisaa. Opiskelun etiikan teema on pysynyt osana pien‐

ryhmäohjausta  ja  uusien  opiskelijoiden  perehdyttämistä,  sillä  uusille  opiskelijoille 

on  jaettu pienryhmäohjaajien  kautta Etiikka‐työryhmän  ja  korkeakouluopetuksen 

kehittämistoimikunnan (KOTKA) yhteistyössä laatimat Opetuksen ja opiskelun eetti‐

set ohjeet vuodesta 2005 lähtien40.   

 

Vuonna  2000  pienryhmäohjaajille  jaettiin  yleiskoulutuksessa  ensimmäistä  kertaa 

kirjaset Matkaopas tiedeyhteisöön41 oman ryhmänsä uusille opiskelijoille  jaettavak‐

si.  Aikaisemmin  oppaat menivät  uusille  opiskelijoille  hyväksymiskirjeen mukana.  

Matkaopas  jaettiin  pienryhmäohjaajien  välityksellä  uusille  opiskelijoille  vuoteen 

2004 saakka, mistä lähtien Pieni opiskeluopas42 ja muu opiskelijoille jaettava mate‐

riaali korvasi Matkaoppaan. Vuonna 2000 pienryhmäohjauksen uusia sisältöalueita 

olivat mm. opetuksen  laadunvarmistusjärjestelmä, henkilökohtaiset opintosuunni‐

telmat eli HOPSit ja tutkintorakenneuudistus. Ohjaajille on tarjottu myös normaalin 

koulutuskokonaisuuden lisäksi erilaisia vapaaehtoisia koulutuskokonaisuuksia. Vuo‐

                                                 
39 http://www.oulu.fi/opetkeh/opiskelijoille/pienryhmaohjaus/Pokka2007.pdf 
40 Ks. http://www.oulu.fi/oky/opetuksen_ja_opiskelun_etiikka/index.html 
41 Karjalainen & Kumpula 1994.  
42 Ks. http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pdf/OPISKELUOPAS2009.pdf 
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sina 2001  ja 2002 pienryhmäohjaajille  tarjottiin vapaaehtoisena osuutena opetuk‐

sen  kehittämisyksikön  järjestämää  kaksipäiväistä  leiriä Oulun Hailuodossa Oulun 

yliopiston  Perämeren  tutkimusasemalla.  Leirit  eivät  kuitenkaan  houkutelleet  tar‐

peeksi osallistujia  ja  jäivät  toteuttamatta. Vuonna 2003 ohjaajavalmennusta kehi‐

tettiin  uudella  toimintamuodolla  ja  ohjaajille  tarjottiin  vapaaehtoisina  osuuksina 

erilaisia työpajoja. Työpajojen aiheina ovat eri vuosina olleet esimerkiksi tiedeyhtei‐

söllisyys,  ryhmän ohjaaminen, ohjaussuunnitelman  tekeminen sekä pienryhmäoh‐

jaajan ja opettajatuutorin yhteistyö. Pienryhmäohjaajille on järjestetty myös ohjaa‐

jakahveja, joiden tarkoituksena on kokoontua pohtimaan ja jakamaan ohjauskoke‐

muksia sekä keskustella ja saada neuvoja ohjauksessa askarruttaviin asioihin.  

 

Kansainvälisten asiain yksikkö  järjesti vuonna 2006 pilottina oman koulutuksen ul‐

komaisten  tutkinto‐opiskelijoiden  pienryhmäohjaajille.  Ohjaajille  järjestettiin  va‐

paamuotoinen keskustelutilaisuus,  jonka aiheina olivat mm. suomalaiseen kulttuu‐

riin sopeutuminen ja yliopistomaailmaan integroituminen. Ohjaajille annettiin myös 

oma materiaalipaketti, jossa on mm. tietoa erilaisista vapaa‐ajan ja – vertaisryhmis‐

tä. Teemavuosikymmenen jälkeen yhteistyötä kansainvälisten asiain yksikön ja yli‐

oppilaskunnan kanssa on  jatkettu,  ja vuonna 2009  järjestettiin kansainvälisten tut‐

kinto‐opiskelijoiden pienryhmäohjaajille oma koulutuksensa, joka heidän koulutus‐

kokonaisuudessaan  korvaa muille  ohjaajille  yhteisen  syksyn  toisen  yleiskoulutuk‐

sen.  Tästä KV‐koulutuksesta  vastaa  opiskelijapalveluiden  ja  ylioppilaskunnan KV‐

sihteeri yhteistyössä kansainvälisten asioiden yksikön ja opetuksen kehittämisyksi‐

kön kanssa. Lähivuosina on myös tavoitteena kehittää ja kääntää materiaaleja KV‐

pienryhmäohjaajien  työn  tueksi. Myös muiden  pienryhmäohjaajien  koulutuksissa 

kansainvälisyys on mukana yhtenä teemana yleiskoulutuksissa.  
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Perehdyttämispaketti uusille opiskelijoille 

 

Alkuohjauksen lisäksi Oulun yliopiston kaikille uusille opiskelijoille on jaettu opiske‐

luun aktivoivaa,  tiedeyhteisöllistä materiaalia koko oppimiskulttuurin  teemavuosi‐

kymmenen  ajan  –  ja myös  sen  jälkeen  –  yliopisto‐opintoihin  perehdyttämiseksi. 

Materiaalin jakaminen aloitettiin kokeiluluontoisesti jo vuotta aikaisemmin vuonna 

1995 ja käytäntö on jatkunut yli kymmenen vuotta. Tavoitteena on ollut tiedeyhtei‐

sön  tuulettaminen  ja  koko  opiskelijasukupolven  uudistaminen  aktiiviseksi  ja  vas‐

tuullisiksi tiedeyhteisön jäseniksi.  

 

Ensimmäinen  uusille  opiskelijoille  jaettava  materiaali  oli  Matkaopas  tiedeyhtei‐

söön43, joka lähetettiin opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Matkaopas on teh‐

ty opiskelijan avuksi yliopistomaailmaan sisälle pääsemiseksi. Siinä esitetään opis‐

keluun ja oppimiseen liittyviä ajatuksia ja kerrotaan uuden opiskelu‐ ja oppimiskult‐

tuurin merkityksestä. Opas kannustaa opiskelijoita osallistumaan yliopiston toimin‐

taan  sekä uudistamaan  sitä kehittämällä opetusta  ja  tutkimusta. Matkaopasta on 

myös käännetty  lukuisille kielille. Käännöksiä  löytyy englannin‐, eestin‐,  italian  ja 

saamenkielisinä  versioina.  Matkaopasta  jaettiin  uusille  opiskelijoille  kymmenen 

vuoden ajan, vuoteen 1999 asti, hyväksymiskirjeiden mukana ja siitä lähtien eteen‐

päin uusien opiskelijoiden pienryhmäohjaajien välityksellä. Tavoitteena oli, että kir‐

jaan perehdyttäisiin yhdessä pienryhmäohjauksen aikana sen sijaan, että se hukkui‐

si uusille opiskelijoille tarkoitetun materiaalin joukkoon.  

 

Vuonna 2005 Pieni opiskeluopas44 korvasi matkaoppaan ja uusille opiskelijoille jaet‐

tava materiaali  laajeni perehdyttämispaketiksi,  joka  jaetaan pienryhmäohjaajille  ja 

                                                 
43 Karjalainen & Kumpula 1994.  
44 http://www.oulu.fi/opetkeh/opiskelijoille/pienryhmaohjaus/Pieni%20opiskeluopas08.pdf 
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heidän ryhmänsä uusille opiskelijoille. Pieni opiskeluopas on pienimuotoisempi ver‐

sio matkaoppaasta. Se tehtiin myös opiskelijan avuksi elokuussa 2005 voimaan as‐

tuvan tutkinnonuudistuksen hahmottamiseksi.  Oppaassa esitellään malli yliopisto‐

opintojen yleisestä kaksiportaisen  tutkinnon  rakenteesta,  sen keskeiset  teemat  ja 

opintopisteiden kertyminen vuosi kerrallaan Oulun yliopiston eri opiskelualoilta.45 

Oppaan kantavina teemoina ovat esimerkiksi HOPSin tekeminen, ryhmäytyminen 

opiskelijakavereiden kanssa Study Groupeiksi, sivuaineiden valinta, vaihto‐opiskelu, 

kandintyö  ja  lopputyö sekä  tieteellisen ajattelun  ja valmiuksien kehittyminen aina 

valmistumiseen ja Oulun yliopiston alumnirekisteriin liittymiseen asti.  

 

Akateeminen vapaus nähdään opetukseen osallistumisen lisäksi vapautena oppia ja 

ajatella, suunnitella aikataulua ja tehdä opintoihin liittyviä valintoja. Opiskelijalla on 

oikeus ja velvollisuuskin vaatia hyvää opetusta ja oppaassa korostetaan palautteen 

antamisen merkitystä opintojen koko opiskelun ajan aina kun sitä kysytään ja muul‐

loinkin. Vastuu oppimisesta on kuitenkin viimekädessä opiskelijalla. Pienessä opis‐

keluoppaassa  korostetaan,  että  oppiminen  on  opiskelijan  työtä  ja  että  todellinen 

oppiminen vaatii aikaa. Opintoja tulee suunnitella ja omaan opinto‐ohjelmaan tulee 

sisällyttää kontaktiopetuksen lisäksi aikaa asioiden sulatteluun ja tehtävien tekemi‐

seen itsenäisesti. Opiskelunhallintaan vaikuttaa myös opiskelijan oman opiskelu‐ ja 

oppimistyylin tutkiminen ja kehittäminen. Yksi pienen opiskeluoppaan sisällöistä on 

oman opiskelutyylin pohtiminen ja sitä kautta opiskelutaitojen ja ‐tyylin kehittämi‐

nen. Uusille opiskelijoille pyritään korostaan alusta asti, että apua opiskelemiseen 

on saatavilla. Opetuksen kehittämisyksikkö on tarjonnut vuodesta 2005 lähtien op‐

pimisen teematunteja opiskelijoille. Verkossa olevan Oppimisklinikka‐sivuston avul‐

la opiskelijat  voivat  tutkia  ja  tehostaa opiskelutaitojaan  itsenäisesti. Oppimiskult‐
                                                 
45 Vuonna 2009 tutkintorakenteen ollessa jo tutumpi asia on rakenteen käsittelyn osuutta opiske‐
luoppaassa vähennetty. Aiempien vuosien opiskeluoppaat ovat luettavissa osoitteessa: 
http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/arkisto/index.html 
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tuuriin  ja oppimistekniikoihin valmentavaa Akateemiset opiskelutaidot  ‐kurssia on 

tarjottu erillisen avoimen yliopiston kanssa  tehdyn yhteistyöprojektin  turvin veloi‐

tuksetta pienryhmäohjaajille  ja uusille opiskelijoille  vuodesta  1998. Opiskelijoiden 

hyvinvointia  ja opiskelua on pyritty tukemaan myös yhteistoiminnallisen opiskelu‐

mallin  eli Study Group  ‐toiminnan  avulla. Lisäksi uusien opiskelijoiden  tukena on 

ollut Veturi‐vertaisohjaushanke,  jonka tavoitteena on antaa opiskelijalähtöistä oh‐

jausta pienryhmäohjauksen rinnalla ja jälkeen. Keskeinen ohjausmuoto uusille opis‐

kelijoille on luonnollisesti myös omaopettaja‐ tai opettajatuutortoiminta.  

 

 Uusien  opiskelijoiden  perehdyttämispaketissa  on  myös  vihkonen  Opetuksen  ja 

opiskelun eettiset ohjeet46. Opas on tuotettu vuonna 2005 Oulun yliopiston etiikka‐

työryhmän ja korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunnan (KOTKA) kanssa, jois‐

sa molemmissa on huomattava opiskelijaedustus47. Hyvä eettinen toiminta yliopis‐

tossa on  laaja käsite,  lähtien  luento‐  ja opiskelurauhan antamisesta opiskelutove‐

reille ja opettajille aina siihen asti, että opiskelutuotokset ovat omia. Opiskelijoiden 

käsityksiä  epäeettisestä  toiminnasta  on myös  tutkittu Oulun  yliopistossa.  Tutki‐

muksen mukaan yksi epäeettisen toiminnan muoto on oman älyn käyttämättä jät‐

täminen48. Uusille opiskelijoille on jaettu myös yliopisto‐opiskeluun orientoiva pos‐

tikortti, johon on tiivistetysti koottu yliopisto‐opiskelijan toimintaohjeet (Kuva 3).  

                                                 
46 http://www.oulu.fi/oky/opetuksen_ja_opiskelun_etiikka/index.html 
47 KOTKAssa on yksi varsinainen ja yksi varajäsen jokaisesta Oulun yliopiston tiedekunnasta. Lisäksi 
toimikunnassa on koulutuspoliittinen sihteeri edustamassa ylioppilaskuntaa.   
48 Huusko & Jokinen 2001.  
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Kuva 3. Uusille opiskelijoille jaettava tiedeyhteisökortti vuonna 2007.  
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Tuutoroinnin käytäntöjä meillä ja muualla 

 

Oulun yliopisto oli vuonna 2006 mukana Korkeakoulujen arviointineuvoston valta‐

kunnallisessa  Korkeakouluopiskelija  yhteiskunnallisena  toimijana  –  hankkeessa. 

Hankkeessa  vertailtiin  ja  arvioitiin  eri  yliopistojen  käytäntöjä.  Oulun  yliopiston 

benchmarking‐kumppaneina  olivat  Jyväskylän  ja  Kuopion monialaiset  yliopistot. 

Kaikki  hankkeessa mukana  olevat  partnerit  saivat  valita  itse  arvioinnin  kohteina 

olevat  teemat. Oulun,  Jyväskylän  ja Kuopion  yliopistojen  kiinnostuksen  kohteiksi 

muodostuivat  teemat,  joiden  kautta  opiskelija  opiskeluaikanaan  osallistuu  oman 

yliopistonsa  kehittämiseen  ja  opiskelijatovereidensa  opiskeluprosessien  tukemi‐

seen, sekä miten opiskelijoiden  ja ylioppilaskunnan  toiminta huomioidaan yliopis‐

tokaupungin  ja  maakunnan  päätöksenteossa.  Yhtenä  arvioitavana  olevista  tee‐

moista oli opiskelija tuutorina. Muita teemoja olivat opiskelija palautteen antajana, 

opiskelija hallinnollisena toimijana sekä opiskelija kaupungin tai alueensa vaikutta‐

jana.49     

 

Hankkeessa nostettiin esille hyviä käytäntöjä eri yliopistoista. Oulun yliopiston uu‐

sien opiskelijoiden ohjauskäytännöistä nostettiin esille ohjaajien työkaluksi tuotetut 

oppaat sekä vertaistuutoroitiin perustuvan ohjauksen  jatkuvuus study group – toi‐

minnan muodossa  ja Veturi‐vertaistuutorointitoiminnan  kautta50. Oulun  yliopisto 

puolestaan näki hyvänä käytäntönä leiritoiminnan, johon sisältyy ohjaustilanteiden 

harjoittelua  ja  jonka avulla voidaan edistää ohjaajien ryhmäytymistä  ja sitoutumis‐

ta. Oulussa vastaavalla periaatteella toimivia tuutorleirit eivät ole saaneet tarvitta‐

vaa suosiota ehkä jo muutenkin laajan valmennuskokonaisuuden vuoksi. Pienempiä 

                                                 
49 Hyvönen & al. 2007, 44–45. 
50 Ks. lisää luku 2.4. 

 37 
 
 



 

tai  suurempia  leirimuotoisia  tapahtumia kuitenkin  järjestetään, esimerkiksi Kajaa‐

nin  yliopistokeskuksen  uudet  opiskelijat  on  otettu  vastaan  yliopistoyhteisöön  jo 

kymmenen vuoden ajan Rehjansaaressa pienryhmäohjaajien  ja henkilökunnan voi‐

min.  Samalla  kun  opinnoille  saadaan  rento  ja  yhteisöllinen  aloitus  tutustumalla 

muihin opiskelijoihin  ja henkilökuntaan,  saadaan  tietoa opiskelusta,  lukujärjestyk‐

set  ja  tutustutaan kainuulaisiin perinteisiin. Ohjaajien  leirit ovat osa ohjaajakoulu‐

tusta useissa yliopistoissa  ja niiden toteuttamista voisi  jälleen viritellä yhteistyössä 

ylioppilaskunnan ja muiden ohjaustahojen kanssa, koska niistä saatu palaute on ol‐

lut pääsääntöisesti positiivista. Jyväskylän yliopiston seniorituutoreiden rooli ja sys‐

temaattinen palautteenkeruu sekä Kuopion yliopistossa  järjestettävät ”Akkujen  la‐

tausillat” vaikuttavat myös hyviltä käytännöiltä. Oulun yliopistossa onkin  jatkossa 

tarkoituksena  järjestää aiempina vuosien ohjauskahveina tunnettu tilaisuus syyslu‐

kukauden aikana, jossa eri tiedekuntien vanhat  ja uudet ohjaajat voivat kokoontua 

jakamaan kokemuksiaan ja neuvojaan ohjauskauden aikana. Myös Oulun yliopiston 

ylioppilaskunta on omalta osaltaan tukemassa pienryhmäohjaajien verkostoitumis‐

ta.  Ylioppilaskunta  järjestänyt  keväällä  2009  ensimmäistä  kertaa  PRO‐klubi‐

nimisen  tapahtuman,  joka  tarjoaa  pienryhmäohjaajille  mahdollisuuden  tutustua 

rennommissa merkeissä  toisiinsa  – myös muiden  opiskelualojen  ohjaajiin  –  sekä  

samalla saada hyödyllistä informaatiota ylioppilaskunnan toiminnasta. Yleisesti ot‐

taen  ylioppilaskunnan  ja  yliopiston  yhteistyö  tuutorkoulutuksen  toteuttamisessa 

nähtiin partneriyliopistojen mielestä hyvänä ja käytäntönä.51       

 

Monessa yliopistossa  ja myös partneriyliopistoissa ylioppilaskunta organisoi ohjaa‐

jien koulutuksen.  Kuopion yliopiston ylioppilaskunta tekee yhteistyötä opintoasioi‐

den osaston, oppimiskeskuksen, YTHS:n  ja seurakunnan kanssa, mutta ylioppilas‐

                                                 
51 Hyvönen & al.2007, 47–48;195‐196. 
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kunta  vastaa koordinoinnin  lisäksi  suurelta osin  vertaistuutoreiden koulutuksesta. 

Molemmissa  yliopistoissa  keskeinen  osa  koulutusta  on  viikonlopun  pituinen  val‐

mentava  tuutorleiri.  Kaikissa  kolmessa  partneriyliopistoissa  opiskelijatuutorina 

toimiminen  ja  koulutuksiin  osallistuminen  huomioidaan  opintosuorituksina  (opin‐

topisteinä), mutta  vain Oulun  yliopisto maksaa  kaikille  ohjaajilleen  tuntipalkkion. 

Oulun  yliopistossa  palkkion maksaminen  on  osoitus  siitä,  että  ohjaajaa  pidetään 

tärkeänä ohjaustyötä tekevänä tahona  ja siten yliopiston työntekijänä. Se osoittaa 

toivottavasti myös ohjaajille sen, että heidän tekemäänsä vastuulliseen ohjaustyö‐

hön  luotetaan  ja sitä arvostetaan. Edellä mainittujen  tekijöiden  lisäksi valmennus‐

kokonaisuuteen osallistuminen, oman ohjaussuunnitelman  laatiminen  ja tietty mi‐

nimivelvollisuus ohjaustunteina on laaja ohjaustyön kokonaisuus, jonka suunnittelu 

ja toteuttaminen vaativat paljon työtä ja aikaa.     

 

Oulun  yliopistossa  pienryhmäohjaukseen  osallistuminen  on myös  kaikille  uusille 

opiskelijoille pakollista. Esimerkiksi Kuopion yliopistossa näin ei ole ja vuonna 2005 

opiskelijoille  tehdyn opetuksen  ja ohjauksen  laatua käsittelevän  tutkimuksen mu‐

kaan monet opiskelijat eivät joko mene tuutoriryhmään lainkaan tai jättäytyvät siitä 

kesken pois.52 Yleensä ottaen opiskelijatuutoreiden antamaa alkuvaiheen ohjausta 

pidetään erittäin hyödyllisenä kaikissa yliopistoissa uuden opiskelijan kannalta. Ou‐

lun yliopistossa loppuvuodesta 2006 käynnistyneen tukipalvelujen kehittämishank‐

keen opintohallinnon projektiryhmässä tehtiin kysely henkilökunnalle mm. opinto‐

hallinnon tehtäviin, volyymeihin  ja niiden keskittyneisyyteen  liittyen sekä tyytyväi‐

syyskysely palveluista opiskelijoille53. Kyselyn mukaan pienryhmäohjaus sai paljon 

kiitosta muiden ohjauspalveluiden, erityisesti HOPS‐työn  sekä uraohjauksen,  saa‐

                                                 
52 m.t., s. 47‐48;195‐196; Stigell 2005, 38.  
53 Tiedotustilaisuus 15.6.2007 tukipalvelu‐ ja palvelukeskushankkeiden etenemisestä. Opiskelijoiden 
tyytyväisyyskysely, ks. http://www.oulu.fi/tuke/tukemat/opintohallinto_15062007_suvi.pdf  
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dessa  kritiikkiä. Kehittämisideoita  opiskelijoilta  tuli  alkuvaiheen  ohjauksen  vähäi‐

syydestä ja jatkuvuudesta eli siitä, mitä tapahtuu pienryhmäohjauksen jälkeen, kai‐

killa laitoksilla kun ei ole toimivaa opettajatuutorointijärjestemää.  

 

Opettajien  toteuttama  uusien  opiskelijoiden  tuutorointi  tuli Suomen  yliopistoihin 

virallisesti 1990‐luvun alussa ministeriön rahoittaman omaopettajakokeilun kautta. 

Opettajatuutorointitoiminta  aloitettiin  ensimmäisenä  Oulun  ja  Helsingin  yliopis‐

toissa sekä Teknillisessä korkeakoulussa.54 Opetuksen kehittämisyksikön tekemän 

valtakunnallisen tuutorointikartoituksen55 mukaan vuonna 1997 opettajatuutoroin‐

titoimintaa  oli  kymmenessä  Suomen  korkeakoulussa.  Oppimiskulttuurin  teema‐

vuosikymmenen  alkutaipaleen  tärkeimpiä  osatavoitteita  oli  opettajatuutoroinnin 

laajentaminen Oulun yliopistossa. Vuonna 1995 opettajatuutorointia oli Oulun yli‐

opiston 25 laitoksella. Näistä viidellä laitoksella opettajatuutorointia oli ollut viidellä 

laitoksella valtakunnallisen omaopettajakokeilun myötä  ja  13  laitosta  tuli mukaan 

toimintaan vuonna 1994 Oulun yliopiston korkeakouluopetuksen kehittämistoimi‐

kunnan  (KOTKA)  starttirahan  turvin.56  Tänä  päivänä  valtaosalla Oulun  yliopiston 

laitoksista on opiskelijalle nimetty opettajatuutori57. 

 

Alkuperäinen opettajatuutoroinnin  idea oli  jatkaa yliopistossa  toteutettavaa pien‐

ryhmäohjausta siten, että  jokaiselle udelle opiskelijalle nimettäisiin oma opettaja‐

                                                 
54 Karjalainen 1998, 16; Vanhala 1998, 24.     
55 Oulun yliopisto järjestämiä Tutorointi tiedeyhteisössä – talvipäiviä varten tehtiin valtakunnallinen 
tuutorointikartoitus eri korkeakouluihin. Vastauksia saatiin 13 korkeakoulusta (Vanhala 1998, 22).     
56 Vanhala 1995, 10.   
57 Kooste Oulun yliopiston laitosten itsearviointiraporteista vuodelta 2006. Lähes kaikki Oulun yli‐
opiston laitokset palauttivat itsearviointiraportit (Koulutus opetuksen kehittämistyöryhmien pu‐
heenjohtajille 21.5.2007.) Ks. lisää 
http://www.oulu.fi/opetkeh/kehtoimi/laatu/tytti_tenhula_210507.pdf; 
http://www.oulu.fi/opetkeh/kehtoimi/laatu/palaute_itsearviointiraporteista_2006.htm 

 40 
 
 



 

tuutori koko opintokaaren ajaksi. Idea ei ole täysin toteutunut, vaan opettajatuuto‐

rointi on keskittynyt opintojen alkuvaiheeseen ja se on toteutunut vaihtelevasti eri 

laitoksilla. Tuutoroinnin muodot ovat myös muuttuneet  ja oppisisällöllinen  tuuto‐

roinnin  eri muodot ovat nousseet  keskeiseksi ohjausmuodoksi.   Yliopistossamme 

on  kuitenkin  koko  ajan  pyritty  tukemaan  pienryhmäohjaajan  ja  opettajatuutorin 

yhteistyötä  ja  ohjauksen  suunnittelussa  ja  toteutuksessa  esimerkiksi  henkilökoh‐

taisten opintosuunnitelmien (HOPS) tekemisessä ja sivuainevalinnoissa. Esimerkiksi 

taloustieteiden tiedekunnassa uudelle opiskelijalle nimetty kummiopettaja  ja pien‐

ryhmäohjaaja ovat muodostaneet  työparin  vuodesta  1999  lähtien. Tiedekunta on 

useina vuosina  järjestänyt yhteistyössä opetuksen kehittämisyksikön kanssa kum‐

miopettajien ja pienryhmäohjaajien yhteisen koulutustilaisuuden. Kummiopettajille 

on  jaettu mm. kummiopettajan tukipaketti,  jossa on ollut mm. TOKKA eli tuutoro‐

pettajan  käsikirja58, Ossaakko  nää  ohojata?59  sekä  POKKA  eli  pienryhmäohjaajan 

käsikirja. Osana pienryhmäohjaajien  valmennusta on  järjestetty myös yhteistyötä 

käsitteleviä vapaaehtoisia työpajoja. Esimerkiksi vuonna 2004 järjestetyn Opettaja‐

tuutori  ja pienryhmäohjaaja yhteistyössä –  työpajan  tavoitteena oli selkiyttää pien‐

ryhmäohjaajan ja opettajatuutorin tehtävänkuvia ja vastuunjakoa, yhdistää ohjauk‐

sen  sisältöjä  ja  saattaa  yhteistyötä  alkuun. Työpajassa  kuultiin myös  kokemuksia 

opiskelija‐  ja  opettajatuutoreiden  yhteistyöstä.  Yhteistyötä  on  tehty  ohjauksen 

suunnittelu‐ ja toteutusvaiheessa. Opettajatuutori on toiminut pienryhmäohjaajalle 

sekä ohjaustyön mentorina että kollegana. Pienryhmäohjaaja puolestaan on välit‐

tänyt tietoa opettajatuurille uusien opiskelijoiden aikatauluista ja välittänyt toiveita 

tarpeellisista ohjauksen sisällöistä.  

                                                 
58 TOKKA eli tuutoropettajan käsikirja on POKKA‐vihkosen tiedeyhteisöllinen sisar tai veli,  joka on 
tehty alun perin Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston tuutoropettajiksi ryhtyville. (Alha & Sara‐
järvi 2000).    
59 Osaaakko nää ohojata? Tuutoroinnin käsitteet ja termit Oulun yliopistossa 2001. Oulun yliopisto, 
opetuksen kehittämisyksikkö (julkaisematon). 
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Opetuksen  kehittämisyksikkö  on  ollut  aktiivisesti  mukana  tiedekuntakohtaisissa 

pienryhmäohjaajien  koulutustilaisuuksissa,  joissa  on  käsitelty  osaltaan  ohjauksen 

vastuuhenkilöiden työnjakoa ja yhteistyötä. Opetuksen kehittämisyksikkö on lisäksi 

konsultoinut  ja kouluttanut  laitoksia opettajatuutoroinnissa  ja koordinoinut Oulun 

yliopiston ohjaukseen liittyviä hankkeita mm. valtakunnallisten tuutorointiprojekti‐

en OpoKe60 ja Tuella ja taidolla61 puitteissa vuosina 2000–2003. Yksiköllä on myös 

edustus ohjauksen kehittämistyöryhmässä,  jossa yliopisto‐ohjauksen kehittämistä 

ja ohjaajien työn tukemista pohditaan koko yliopiston tasolla.62 

 

Pienryhmäohjauksen kehittämiskohteina Oulun yliopistossa on nykyisten  laitosta‐

son käytäntöjen selvittämisen sekä kokonaispalautteen kerääminen valmennusko‐

konaisuudesta  ja ohjauksen onnistumisesta ohjaajilta. Luonnollisesti myös ohjauk‐

sen kohteena olevien opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta olisivat tärkeitä ohja‐

uksen  kehittämiselle  ja  aiheesta onkin  tehty pro gradu  ‐tutkimus  vuonna 200063. 

Pienryhmäohjauksen  kokonaisuudesta  on  kerätty  vaihtelevasti  palautetta  tiede‐

kunta‐ ja laitoskohtaisesti ja vuonna 2004 on tehty pienimuotoinen kysely pienryh‐

mäohjauksen laitostason koulutuksista ja ohjaussuunnitelmien tekemiseen liittyvis‐

tä käytännöistä. Käytännöt ovat kuitenkin muuttuneet ja ovat edelleen vaihtelevia.  

Mielenkiintoista  olisi myös  benchmarkata  uusien  opiskelijoiden  perehdyttämisen 

käytäntöjä valtakunnallisesti Kuopion ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi.  

                                                 
60 OpOke eli Opetuksen kehittäminen opettajien koulutuksen  ja opiskelijoiden ohjausjärjestelmän 
avulla – hanke oli opetusministeriön vuosina 2000–2003 rahoittama hanke. Hanketta koordinoi Kuo‐
pion yliopisto ja mukana olivat Oulun ja Joensuun yliopistot ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 
Hankkeesta on ilmestynyt useita julkaisuja vuosina 2001–2004.  
61 Tuella ja taidolla – hanke oli Helsingin ja Oulun yliopistojen opetuksen ja ohjauksen kehittämisen 
yhteistyöhanke vuosina 2000–2003. Hankkeesta on  ilmestynyt mm.  julkaisut Eriksson & Mikkonen 
2003 sekä Maikkola & Olkkonen 2004.  
62 Ks. esim. http://www.oulu.fi/careerservices/laitoksille/ohjauksen_kehittamistyoryhma.html 
63 Rintamäki‐Niemistö 2000.  
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Tiedeyhteisölliseen tuutorointimalliin kuuluu opiskelijan tunnustaminen tiedeyhtei‐

sön jäseneksi, jonka juurtumista tieteeseen pyritään edistämään tiedeyhteisön vart‐

tuneemman jäsenen antaman  laadukkaan ohjauksen keinoin koulumaisen kontrol‐

lin  ja ohjailun sijasta. Tuutoroiva  työskentely nähdään  tiedeyhteisön  toimijoiden  ‐ 

oppijoiden ‐ välisenä tasavertaisena, tieteellisenä vuorovaikutuksena, oppimisena ja 

yhteistyönä64.  Pienryhmäohjauksella on Oulun yliopistossa pitkät perinteet, sitä on 

ollut  jo 1970‐luvulta saakka. Pienryhmäohjaajilla on todella merkittävä rooli uusien 

opiskelijoiden  perehdyttämisessä  ja  heidän  opintojen  alkuun  auttamisessa.  Pien‐

ryhmäohjaus on myös asia, jonka jokainen opiskelija yleensä muistaa hyvin, vaikka 

opintojen aloittaminen  ja uusi elämätilanne olisikin muuten  jäänyt muistoihin hiu‐

kan hämärinä. Vaikuttaa siltä, että ohjaaja‐aines parantuu vuosi vuodelta, pienryh‐

mäohjaajiksi hakeutuu  ja valikoituu  todella hyviä  ja vastuuntuntoisia opiskelijoita. 

Pienryhmäohjaajien valmennuskokonaisuudella on myös suuri merkitys laadukkaan 

ohjauksen  takaamiseksi. Onnistuneen pienryhmäohjauksen kautta myös perehdy‐

tettävänä  oleva  opiskelija‐aines  on  entistä  laadukkaampaa.  Nykyiset  opiskelijat 

ymmärtävät entistä paremmin oman aktiivisuutensa merkityksen, oman vastuunsa 

yliopiston opiskelijoina eli tiedeyhteisön jäseninä.  

 

                                                 
64 Karjalainen 1998, 16–19.    
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2.3. Opiskelu ja oppiminen tiedeyhteisössä 

 

Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen puitteissa on erityisesti 2000‐luvulla py‐

ritty opiskelijoiden opiskelu‐  ja oppimistaitojen  kehittämiseen  sekä  itsenäisesti  ja 

ohjatusti. Opiskelutaitojen  ja  ‐tekniikan  itsenäistä  kehittämistä  varten  opetuksen 

kehittämisyksikön  sivuille  luotiin  opiskelutaitoja  käsittelevä  Oppimisklinikka‐

internet‐sivusto vuonna 2001  ja sitä uudistettiin 2005.  Jo sitä ennen oli  järjestetty 

koulutusta  tehokkaaseen  oppimiseen  ja  opiskelutaitojen  kehittämiseen  liittyen. 

Vuonna 2004 aloitettiin tehostettu opiskelijoille suunnattujen oppimisen teemapäi‐

vien  järjestäminen. Tavoitteena oli  tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuus 

akateemisten opiskelutaitojensa kehittämiseen teemapäivien ja laitoksille räätälöi‐

tävien  koulutusten  puitteissa,  Avoimen  yliopiston  koulutustarjontaan  kuuluvan 

Akateemiset opiskelutaidot ‐kurssin ohella. Samoihin aikoihin alettiin kiinnittää en‐

tistä enemmän huomiota opiskelijoiden yhteisöllisyyteen ja sen kautta tapahtuvaan 

opiskelutaitojen kehittämiseen yhteisöllisen Study Group ‐opiskelutoiminnan kaut‐

ta. 

 

 

Oppimisklinikalta tukea omaehtoiseen opiskelutaitojen kehittämiseen 

 

Hyvinvoinnin kannalta keskeistä on elämänhallinta  ja onnellisuus. Hallinnan  tunne 

opinnoissa  ja opiskelussa on keskeinen tekijä opiskelumotivaation, opinnoissa ete‐

nemisen  ja menestymisen suhteen. Opiskelun hallinnan tunteeseen vaikuttaa ope‐

tuksen toteuttamisen ja ohjauksen ohella opiskelijan oma opiskelu‐ ja oppimistyylin 

tutkiminen  ja  kehittäminen. Opiskelun  taito  ei  ole  ihmisessä  valmiina  oleva  tie‐
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tynasteinen valmius, vaan oma opiskelu‐ ja oppimistyyli löytyy pikkuhiljaa ja sitä voi 

kehittää. 

  

ITSENÄISESTI

OHJATUSTIPORUKALLA

24/7

20 08

STUDY 
GROUP

-TOIMINTA

APUA OPISKELEMISEEN?
OPISKELUA VOI TEHOSTAA:

i OPPIMISEN
TEEMA-
TUNNIT

 

Kuva 4: etusivu Opetuksen kehittämisyksikön opiskelijoille erilaisissa tapahtumissa 
jakamasta esitteestä. 
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Suomen  eri  yliopistoissa  ja  korkeakouluissa  on  ollut  opintopsykologitoimintaa 

1990‐luvun lopulta lähtien. Keväällä 2009 toimintaa on jo lähes kaikissa yliopistois‐

sa ja useissa ammattikorkeakouluissa. Myös Oulun yliopistossa on ollut opintopsy‐

kologi vuoden 2009 alulta  lähtien. Opintopsykologinen ohjaus keskittyy erityisesti 

oppimisen tukemiseen ja opiskelussa esiintyviin ongelmiin. Opintopsykologisen oh‐

jauksen  kautta  opiskelijoilla  on mahdollista  saada  apua  opiskelutaitoihin  ja  oppi‐

maan oppimisen  taitoihin, opiskelukykyyn, ajanhallintaan, opintojen etenemiseen 

ja opiskelumotivaatioon  liittyen. Palveluja  tarjotaan omasta  tiedekunnasta,  laitok‐

silta  ja yliopistojen neuvonta‐  ja ohjaustahoilta saatavan ohjauksen sekä ylioppilai‐

den terveydenhoitosäätiön (YTHS) tarjoamien terapiapalvelujen rinnalla.  

 

Oppimisklinikka‐sivusto65 luotiin opetuksen kehittämisyksikön opiskelijoiden sivulle 

palvelemaan Oulun yliopiston opiskelijoiden tarpeita vuonna 2001 ja se uudistettiin 

kattavasti sisältönsä puolesta  ja  toiminnallisuudeltaan vuonna 200566. Oppimiskli‐

nikan www‐sivut ovat saaneet paljon positiivista palautetta käyttäjäystävällisyyten‐

sä vuoksi ja niihin on viitattu useissa muissa opiskelutekniikkaan käsittelevillä sivuil‐

la67.  

 

Oulun  yliopiston  Oppimisklinikka‐sivusto  jakautuu  kahteen  pääosioon:  yliopisto‐

opiskelun  luonnetta uutta  tietoa  tuottavana  instituutiona  ja opiskelijasta  sen  vas‐

tuullisena jäsenenä kuvastavaan osioon Ajattele sekä konkreettisia vinkkejä opiske‐

                                                 
65 http://www.oulu.fi/oky/oppimisklinikka/index.html 
66 Sivusto toteutettiin alun perin koulutusteknologian 15 opintoviikon laajuisiin opintoihin kuuluvana 
projektityönä vuonna 2001. Sivuston toteuttivat opetuksen kehittämisyksikössä työskentelevät Soi‐
le Jokinen ja Mira Huusko yhteistyössä Essi Vuopalan ja Miia Vesikukka‐Säilyn kanssa.  Oppimisklini‐
kan uudisti nykyiseen muotoonsa vuonna 2005 opetuksen kehittämisyksikön suunnittelija Hanna 
Alaniska, kuvat ovat Jukka Savilammen käsialaa.    
67 Esim. Tampereen yliopisto: http://www.uta.fi/opiskelu/opintoneuvonta/itseopiskelu.html, Vaasan 
yliopisto: http://www.uwasa.fi/opiskelu/suunnittelu/opi_oppimaan/opiskelutaidot/luennot/, Helsin‐
gin avoin yliopisto http://www.avoin.helsinki.fi/opas/taidot_kehity.htm 
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luun ja oppimisen tehostamiseen sisältävään osioon Käytä. Sivustolta on mahdolli‐

suus  tulostaa  molemmat  osiot  kokonaisuudessaan  pdf‐muodossa.  Sivustolla  on 

luonnollisesti myös palautekanava, jonka kautta käyttäjän on mahdollista antaa pa‐

lautetta siitä, mitä käyttäjä on hakenut sivustolta, onko sivustosta ollut apua sekä 

mitä sivustolta mahdollisesti puuttuu.  

 

Oppimisklinikan  Ajattele‐osiosta  löytyy  uusia  ajatuksia  virittävää  perustietoa  yli‐

opisto‐opiskelusta, oppimisesta ja ajankäytöstä. Useinkaan opiskelija ei ole yliopis‐

toon tulleessaan tullut välttämättä ajatelleeksi omia oppimis‐  ja opiskelutapojaan, 

yliopisto‐opiskelun vapauden ja vastuun mukanaan tuomia haasteita tai esimerkiksi 

sitä, että syvällinen oppiminen on pitkällinen prosessi,  jolle tulee varata reilusti ai‐

kaa ja jota tulee myös itsenäisesti suunnitella. 

 

Käytä‐osio taas tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita ja neuvoja siihen, miten opiskelija 

voi tehostaa omaa oppimistaan  ja opiskeluaan. Osiosta  löytyy vinkkejä mm. muis‐

tiinpanojen  tekemiseen,  lukutekniikkaan  ja  oman  ajankäytön  hallintaan.  Lisäksi 

osio  tarjoaa  tietoa Study Group‐toiminnasta, oppimisen  teematunneista sekä ver‐

kossa toimivan oppimisneuvojan palveluista. 

 

Yliopisto‐opiskelijan  olisi  hyvä  jo  opintojensa  alkuvaiheessa  pysähtyä  tutkimaan, 

millainen oppija hän on ja millaisia opiskelustrategioita hän käyttää. Oppimisklinik‐

ka‐sivustolta löytyy esimerkiksi oppimistyylitestejä, joiden avulla voi saada suuntaa 

antavan käsityksen asiasta. Kun oma tapa oppia on selvinnyt, voi sitä kehittää eri‐

laisten tekniikoiden avulla.  
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Kuva 5. Oppimisklinikan etusivu.  

 

Nykyään yliopistoissa on pyritty huomioimaan yhä paremmin erilaisten oppijoiden 

tarpeita niin erilaisiin oppimistyyleihin  ja oppimisvaikeuksiin kuin oppimisympäris‐

tön fyysiseen ja psyykkiseen saavutettavuuteenkin liittyen. Opiskelijat myös tiedos‐

tavat entistä paremmin oman opiskelu‐  ja oppimistyylin  vaikutuksen opiskelussa. 

Parantamisen varaa silti on. Suuri muutos pitäisi tapahtua myös opiskeluasenteissa, 

mutta usein ulkoiset  tekijät,  vaatimukset  ja  rajoitukset ajavat opiskelijan pinnalli‐

seen suorittamiseen ja opintopisteiden keräilyyn. Opiskelijan oman opiskelunkehit‐

tämistyön lisäksi myös annetussa opetuksessa tulisi huomioida erilaiset oppijat pa‐
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remmin tarjoamalla monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimateriaalia ja vaihtoeh‐

toisia opintojen suoritustapoja.   

 

 

Ohjauksella tukea opiskelunhallintaan 

 

Opiskeluun ja oppimiseen liittyvää ohjausta ja tukea on haluttu tarjota myös keski‐

tetysti  kaikille  opiskelijoille.  Vuonna  2004  aloitettiin  kuukausittaisten  oppimisen 

teemapäivien  järjestäminen. Teematunteja on  järjestetty siitä  lähtien tarpeen mu‐

kaan. Niitä on markkinoitu uusille opiskelijoille pienryhmäohjaajien  ja uusien opis‐

kelijoiden perehdytysmateriaalin kautta ja lisäksi on järjestetty laitoskohtaisia kou‐

lutuksia.68 Teemapäivien aiheina ovat olleet mm. tehokas luku‐ ja muistiinpanotek‐

niikka  ja opintojen  ja  ajankäytön  suunnittelu. Opetuksen kehittämisyksikön oppi‐

miskulttuurihankkeen  suunnittelijan  roolia  on  myös  kehitetty  oppimisneuvojan 

suuntaan ja www‐sivustolle on liitetty oppimisneuvojan kysymyspalsta69. Oppimis‐

neuvojalle tulleiden kysymysten aiheina ovat olleet esimerkiksi tenttiin ja pääsyko‐

keisiin  lukemisen  tekniikka,  ajankäyttö  ja  opintojen  suunnittelu. Oulun  yliopiston 

opiskelijoiden lisäksi kysymyksiä on tullut myös muilta kuin oman yliopiston opiske‐

lijoilta sekä yliopistoon vasta hakeutuvilta.   

 

 

                                                 
68 Oppimisen teematunteja tarjotaan jatkuvasti opiskelijoille myös Opetuksen kehittämisyksikön 
verkkosivujen kautta: http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/opiskelijalle.html 
69 http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/oppimisneuvoja.html 
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Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssi 

 

Oulun yliopistoon  tulee vuosittain noin 2200 uutta perusopiskelijaa. Tämän  lisäksi 

avoimessa  yliopistossa  opiskelee  vuosittain  noin  5000  opiskelijaa.  Jotta  opinnot 

saataisiin hyvin alkuun  ja opiskelijat saisivat tukea  ja ohjausta opiskelun aloittami‐

seen  liittyviin  kysymyksiin,  on  Oulun  yliopistossa  otettu  käyttöön  Akateemiset 

opiskelutaidot  ‐verkkokurssi.  Verkkokurssi  toimii  esimerkiksi  aiemmin  esiteltyä 

pienryhmäohjausta  täydentävänä  työkaluna  opiskelijoiden  alkuohjauksen  ja  alku‐

perehdytyksen toteuttamisessa. Verkkokurssi antaa mahdollisuuden toteuttaa oh‐

jausta paikasta riippumatta. Ajallisesti kurssilla on selkeät rajat,  joiden sisällä opis‐

kelija voi opiskella ja tehdä kurssin tehtäviä omaan tahtiinsa. 

 

Pienryhmäohjaus  on merkittävä  osa  yliopiston  uusien  opiskelijoiden  perehdyttä‐

mistä. Näin ollen Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssia on tarjottu myös pien‐

ryhmäohjaajille, jotta he voivat tutustua kurssiin, saada siitä ideoita ohjaustyöhönsä 

sekä luonnollisesti omaan opiskeluun ja voivat halutessaan suositella kurssia uusille 

perusopiskelijoille.  Avoimen  yliopiston  opiskelijoille  ei  ole  ollut  tarjolla  opiskelun 

aloittamiseen  liittyvää ohjausta, joten heille verkkokurssi on erittäin tärkeä ja hyvä 

keino päästä opiskelussa alkuun.  

 

 

Kurssin taustaa 

 

Kolmen opintopisteen laajuinen Akateemiset opiskelutaidot ‐ verkkokurssi on kehi‐

tetty Oulun yliopistossa eri yksiköiden välisenä yhteistyönä. Kurssi  laadittiin alusta 

alkaen verkkokurssiksi  ja sitä on  toteutettu vuodesta 1998  lähtien 2‐5 kertaa vuo‐
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dessa. Opiskelijoita ovat olleet yliopistojen aloittavat perusopiskelijat, pienryhmä‐

ohjaajat  ja  avoimen  yliopiston  opiskelijat. Oulun  yliopiston  perusopiskelijoiden  li‐

säksi  kurssille  on  osallistunut  perusopiskelijoita Vaasan,  Lapin  ja Kuopion  yliopis‐

toista  ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Taulukossa 1 on kuvattu kurssin opiskeli‐

jamäärät Oulun yliopiston eri toteutuksissa vuosina 1998 ‐ 2007. Akateemiset opis‐

kelutaidot  ‐verkkokurssi  on  nykyisin  Oulun  yliopiston  kielikeskuksen  tarjonnassa 

oleva yleisiin kieli‐ ja viestintäopintoihin kuuluva kurssi. 
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Taulukko 1: Akateemiset opiskelutaidot  ‐verkkokurssin opiskelijamäärät Oulun yli‐

opistossa. 

 

Verkkokurssin  kehittäminen  lähti  siitä,  että  havaittiin  opiskelijoiden  tarvitsevan 

opiskelutaitojen kurssia,  jotta yliopisto‐opintojen aloittaminen onnistuisi. Ensin tä‐

mä  huomattiin  avoimessa  yliopistossa, mutta  kun  kurssi  oli  saatu  toteutukseen, 

huomattiin pian, että myös yliopistojen perusopiskelijat tarvitsevat tällaista kurssia.  
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Opiskelijoiden  vaaditaan  ottavan  vastuu  omasta  oppimisestaan  ja  opiskelustaan. 

Heidän oletetaan olevan aikuisia,  jotka voivat  itseohjautuvasti suoriutua opinnois‐

taan. Itseohjautuvuuden oletetaan olevan valmiina opiskelijoissa, joten siihen ei tar‐

jota  riittävästi  ohjausta  opintojen  alkuvaiheessa.  Akateemiset  opiskelutaidot  ‐

verkkokurssin tavoitteena on opiskelun mielekkyyden  löytäminen  ja sopivien opis‐

kelutekniikoiden  oppiminen mielekkään  opiskelun  toteuttamiseksi.  Samalla  opis‐

kellessaan  akateemisia  opiskelutaitoja,  opiskelijat  tutustuvat  myös  verkko‐

opiskeluun ja Oulun yliopistossa käytössä olevan Optima ‐oppimisympäristöön. He 

saavat tärkeitä taitoja selvitäkseen edessä olevista yliopisto‐opinnoista ja vahvista‐

vat  omaa  itseohjautuvuuttaan,  puhumattakaan  työelämän  vaatimuksista. Kurssin 

oppimateriaali  on  opiskelijoiden  saatavilla  internetissä70,  jos  he  siihen  haluavat 

myöhemmin palata.  

 

Akateemiset  opiskelutaidot  verkkokurssin  soveltuvuutta  yliopisto‐opiskelijoiden 

alkuohjaukseen  on  epäilty monessa  yhteydessä.  Verkkokurssin  ei  katsota  olevan 

riittävän hyvä tapa perehdyttää opiskelijat tiedeyhteisöön  ja tieteen tekemisen al‐

kutaipaleelle. Tähän  todettakoon, ettei verkkokurssin yksinään oletetakaan  riittä‐

vän, vaan kyse on enemmänkin opiskelijoiden alkuohjauksen kokonaisuudesta. Täs‐

sä kokonaisuudessa on varmasti  tilaa  ja  tilausta verkon kautta  toteutettavalle oh‐

jaamiselle,  ilman, että puhutaan vain sähköpostista  ja sen avulla  tehdystä ohjauk‐

sesta. Onhan selvää, että  jos yliopiston opettajat  joutuisivat vastaamaan opiskeli‐

joiden orientointia koskeviin kysymyksiin sähköpostitse, veisi se suhteettoman pal‐

jon  aikaa,  vaikka  pienryhmäohjaus  olisikin  käytössä.  Akateemiset  opiskelutaidot 

verkkokurssin aikana (= 8 viikkoa) opiskelijoilla on joka arkipäivä, ja usein viikonlop‐

puisinkin, tuutorit vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa eteenpäin sekä teknisis‐

sä että sisällöllisissä kysymyksissä.  

                                                 
70 http://www.oulu.fi/verkostovatti/materia 
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Kurssin aikana opiskelijat  tutkivat omia opiskelutekniikoitaan  tarkasti  ja miettivät 

itselleen  parannusehdotuksia  omiin  toimintatapoihin.  Kurssilla  käydään  läpi  niin 

opiskelustrategioita (pinta‐  ja syväsuuntautunut opiskelustrategia) kuin erilaisia  lu‐

kutekniikoita, muistiinpanotekniikoita,  kirjoittamiseen  liittyviä  asioita,  ajankäytön 

suunnittelua ja yleensäkin opintojen suunnitelmallisuuden merkitystä. Opiskelijoille 

selviää kurssin kuluessa suunnitelmallisen opiskelun hyödyt  ja heille  tarjotaan kei‐

noja  oman  opiskelun  kehittämiseksi  tehokkaampaan,  mielekkäämpään  ja  myös 

mukavampaan  suuntaan. Opinnoissa onnistuminen  tuottaa parhaimmillaan  jatku‐

vaa positiivista kehää,  joka auttaa  jaksamaan opinnoissa eteenpäin aina valmistu‐

miseen saakka.  

 

 

Kurssin sisältö ja toteutustapa 

 

Akateemiset  opiskelutaidot  ‐verkkokurssi  on  rakennettu  konstruktivistisen  oppi‐

misnäkemyksen pohjalle. Kurssin toteutus on tehty siten, että opiskelijaa johdatel‐

laan yliopisto‐opinnoissa eteen  tulevien asioiden kautta näkemään oma  toiminta‐

tapansa opiskelussa ja huomaamaan siitä ne kriittiset kohdat, joita hänen tulee ke‐

hittää. Toisaalta opiskelijaa myös kannustetaan huomaamaan ne asiat, joita hän jo 

osaa  ja rohkaistaan häntä  jatkamaan hyviä toimintatapojaan. Tavoitteena on, että 

opiskelija oppii tuntemaan itsensä paremmin oppijana ja kehittämään omia opiske‐

lutaitojaan niiltä osin, kuin niissä on kehitettävää – omaan oppimis‐ ja toimintatyy‐

liin sopivalla  tavalla. Opiskelija  joutuu kurssin aikana myös pohtimaan  itseään  tie‐

deyhteisön  jäsenenä  ja omaa rooliaan  ja vastuutaan tiedeyhteisössä. Kurssilla käy‐

dään läpi verkon välityksellä ensimmäiset tiedonhakuun liittyvät asiat ja opiskelijat 

pääsevät testaamaan tiedonhakutaitojaan tuutorin opastuksessa. Samalla perehdy‐
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tään  tiedon  analysoinnin  tarpeellisuuteen  ja  kriittisen  näkemyksen merkitykseen 

sekä käsitellään medialukutaitoa.  

 

Kurssiin kuuluu kolme moduulia: Leirituli, Tiedonhaku  ja Oppiminen. Leirituliosiossa 

tutustutaan tiedeyhteisöön ja opiskelijan rooliin sen jäsenenä. Siinä tutkitaan oman 

tieteenalan luonnetta ja suhdetta muihin tieteisiin sekä perehdytään ajanhallintaan 

ja  opiskelun  suunnitelmallisuuden  merkitykseen.  Tiedonhaku‐osiossa  opetellaan 

käyttämään  internetin  tarjoamia  tiedonhakupalveluita  erityisesti Oulun  yliopiston 

kirjaston palveluiden kautta. Oppiminen‐osiossa mietitään omia opiskelustrategioi‐

ta ja ‐tekniikoita sekä kehitetään lukemisen‐ ja kirjoittamisen taitoja. Tässä osisosa 

on myös koko kurssin kokoava lopputehtävä, jossa opiskelijan on summattava kurs‐

sin anti itselle ja näin samalla opeteltava arvioimaan itse omia oppimistuloksiaan.  

 

On huomattu, että opiskelijoiden ajankäyttö on erittäin kriittinen asia opiskelujen 

etenemisen  kannalta  ja  niinpä Akateemiset  opiskelutaidot  ‐kurssilla  pureudutaan 

myös ajankäyttöön liittyviin näkökulmiin. Opiskelijat tulevat miettineeksi omia ”ai‐

kavarkaitaan” sekä keinoja näiden varkaiden kiinni saamiseksi  ja sitä kautta taltut‐

tamiseksi. 

 

 

Tuutorointi Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssilla 

 

Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssin jokaisella osiolla on omat tuutorit, jotka 

ovat juuri kyseisen osion aihealueen asiantuntijoita. Kaikki tuutorit ovat yliopistosta 

valmistuneita  ja  he  ovat myös  suorittaneet  kurssin  ja  siihen  liittyvän  tuutoreiden 

koulutuksen. Opiskelija saa henkilökohtaista, kirjallista palautetta oppimistehtävis‐

tä moduulin tuutorilta. Oppimistehtävien määrä vaihtelee moduuleittain ja näin ol‐
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len myös tuutoreiden tehtävät painottuvat hieman eri tavoin.  Kurssin jokaisen osi‐

on aikana on käynnissä oma teemakeskustelunsa, joita tuutorit ohjaavat ja tekevät 

yhteenvedon  keskustelun  loputtua.  Opiskelijat  tulevat  näin  harjoitelleeksi  sekä 

omatoimista opiskelua verkossa, että yhteisöllistä tiedon rakentamista verkkokes‐

kustelussa.  Näitä  taitoja  he  tulevat  tarvitsemaan myöhemminkin  yliopisto‐opin‐

noissaan. 

 

Kurssin tuutorointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sen onnistumista seurataan 

jokaisen toteutuskerran jälkeen. Tuutorit ovat koulutettuja oman alansa asiantunti‐

joita, ja jokaisella kurssilla on moduuleittain omat vastuutuutorit, jotka tarvittaessa 

ohjaavat ”nuorempien” tuutoreiden työtä  ja vastaavat kokonaisuudessaan moduu‐

lin toteutuksesta. Tuutoreiden ”hierarkia” on todettu hyväksi toimintatavaksi siksi, 

että sen avulla saadaan koulutettua työn ohessa uusia vastuutuutoreita, joiden työ‐

panos on havaittu olevan erittäin tarpeellinen verkkokurssin onnistumisen kannalta. 

Vastuutuutori on paikalla verkossa oman moduulinsa ajan  ja vastaa opiskelijoiden 

kysymyksiin  sovitun  ajan puitteissa  sekä ohjaa  toisia  tuutoreita mahdollisissa on‐

gelmatilanteissa 

 

Opiskelijapalautteen  pohjalta  voidaan  todeta,  että  tämän  kurssin  tuutorointi  on 

varsin  onnistunutta.  Erityisesti  tuutoreiden  kirjoittama  palaute  oppimistehtävistä 

saa kiitosta71: 

 

Tuutorointi on toiminut kurssin aikana hyvin ja minulle on jäänyt kuva siitä, 

että he ovat erittäin sitoutuneita  tehtäväänsä. Vastaukset ovat tulleet pian 

ongelmissa ja myös saatuihin tehtävien palautteeseen olen erittäin tyytyväi‐

nen ja mikä parasta palaute on tullut ennätysajassa. 

                                                 
71 Syrjäkari & Spets 2007, 16‐43. 
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Tuutoreilla on ollut kiitettävän kannustava ote tuutoroinnissa  ja palautteen 

antamisessa tehtävistä. Palaute on lisäksi ollut nopeaa, joten siitä on saanut 

irti, mitä voisi tehdä toisin  ja miten kehittää omia taitoja! Olen  itse ainakin 

saanut hyviä vinkkejä ja opastusta taitojeni kehittymiseksi eli katson kurssin 

vastaavan tavoitteitani ja enemmänkin. 

 

Tästä voidaan päätellä, että opiskelijat haluavat palautetta tehtävistään ja että tuo 

palaute myös auttaa oppimista. Hyvä palaute ei siis ole vain kehumista  ja kannus‐

tamista, vaan se sisältää myös rakentavaa  ja rehellistä palautetta siitä, miten opis‐

kelija voisi kehittää opiskelutaitojaan. Usein tuutorin antama palaute on myös kom‐

mentointia,  joka  innostaa  ajattelemaan  asioista  vähän  eri  tavalla  tai  useammalta 

näkökulmalta kuin aikaisemmin.  

 

Oppimisen aikaansaamiseksi ei  riitä vain sen  toteaminen, kuinka hyvin  tehtävästä 

on suoriuduttu. Pitäisi kertoa sekin, miten siitä olisi voinut suoriutua paremmin  ja 

mitä  siinä  oli  tehty  hyvin.  Tällainen  tieto  vie  opiskelijan  ajattelua  ja  tekemistä 

eteenpäin paljon  tehokkaammin kuin pelkkä numeroarvosana. Voimmekin pohtia 

koko yliopisto‐opetuksen tasolla, miten resursoisimme opettajien ajan niin, että sitä 

riittäisi myös palautteen antamiseen. Arjen opetustyössä voi päästä usein unohtu‐

maan, mikä kursseissa on  lopultakin tärkeintä: opettaminen vai oppiminen? Ja mi‐

ten turvataan se, että näistä tärkeimmäksi valittuun löytyy riittävästi aikaa? 

 

 

Verkkokurssin jatkuva kehittäminen 

 

Akateemiset  opiskelutaidot  ‐verkkokurssin  kehittäminen  aloitettiin Oulun  yliopis‐

tossa vuonna 1997 opetusministeriön rahoituksen turvin. Vuonna 2008, kun raportin 
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tätä  osiota  kirjoitettiin,  kurssin  kehittäminen  oli  edelleen  kesken;  parannettavaa 

löytyy aina, samoin mahdollisuuksia yhteistyön laajentamiseen. Tämän verkkokurs‐

sin kehittämisessä on  lähdetty alusta asti siitä ajatuksesta, että oppimateriaali  laa‐

ditaan sellaiseksi, että sitä voivat hyödyntää mahdollisimman monet, jotta kaikkien 

korkeakoulujen  ei  tarvitsisi  aloittaa  alusta  samaan  aihepiiriin  kuuluvien  asioiden 

työstämistä. 

 

 

Kuva 6: Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssin ensimmäinen etusivu. Tämä si‐

vusto oli käytössä vuosina 1998–2002. 

 

Vuonna  1997  kurssin  kehittämistyöhön,  eli Vatti‐projektiin, osallistui  avoimen  yli‐

opiston  lisäksi Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö, humanistinen tiede‐

kunta, kasvatustieteiden tiedekunta  ja kirjasto. Ensimmäinen Akateemiset opiske‐

 57 
 
 



 

lutaidot ‐verkkokurssi saatiin toteutettua syksyllä 1998 Telsi‐oppimisympäristössä. 

Mukana oli 200 opiskelijaa ja 6 tuutoria.  

 

Vuonna 2002 aloitettiin Oulun yliopiston avoimen yliopiston kehittämishankkeena 

Vatti2‐projekti,  jossa  oppimateriaalia  päivitettiin,  sen  graafinen  ilme  uusittiin  ja 

kurssi siirrettiin Optima‐oppimisympäristöön. Tämä edellytti jonkin verran muutok‐

sia siinä, miten kurssi teknisesti toteutettiin. Näistä muutoksista suurin oli se, että 

opiskelijoiden tehtävät ohjattiin tekemään Tehtävä‐toiminnolla, mikä tarkoitti käy‐

tännössä sitä, että tehtävät tuli tehdä yksitellen. Myös palautteet annettiin tämän 

jälkeen antaa tehtäväkohtaisesti, kun aikaisemmin palaute kirjoitettiin osion kaikis‐

ta tehtävistä kerralla. Tämä uudistus toi kurssille lisää jämäkyyttä ja selkeyttä, mikä 

ohjasi niin tuutoreiden kuin opiskelijoidenkin työtä tarkemmaksi.  

 

 

Kuva 7: Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssin etusivu Vatti2‐projektin  jälkeen 

vuonna 2002. Tätä ulkoasua käytettiin vuodesta 2002 vuoteen 2005 asti. 
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Vuoden 2002 lopussa huomattiin, että muutkin yliopistot olivat kiinnostuneita Aka‐

teemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssista ja niinpä aloitettiin eri yliopistojen välisen 

yhteistyöhankkeen  suunnittelu.  Vuonna  2003  Akateemiset  opiskelutaidot  ‐

verkkokurssin  kehittämiseen  tähtäävä  Verkosto‐Vatti  virtuaaliyliopistohanke  sai 

ensimmäisen  kerran  rahoitusta  ja mukana oli  viisi  suomalaista  yliopistoa: Vaasan 

yliopisto,  Lapin  yliopisto, Oulun  yliopisto,  Lappeenrannan  teknillinen  yliopisto  ja 

Taideteollinen  korkeakoulu. Ensimmäinen  vuosi oli Lapin  yliopiston  koordinoima, 

mutta  vuodesta 2004  lähtien  virtuaaliyliopistohanketta koordinoi Oulun yliopisto. 

Verkosto‐Vatti ‐virtuaaliyliopistohanke kesti vuodesta 2003 vuoteen 2006.72 

 

Virtuaaliyliopistohankekaudella Akateemiset opiskelutaidot kurssin oppimateriaalia 

kehitettiin  vastaamaan  yhteiskäyttöisen  verkko‐oppimateriaalin  vaatimuksia.  Sa‐

malla  sen  graafista  ilmettä muutettiin  niin,  että materiaali  olisi mahdollisimman 

selkeä, helposti ymmärrettävä  ja hallittava. Tavoitteena oli myös  saada  tuotettua 

sellainen yhteiskäyttöinen oppimateriaali,  jota voisi hyödyntää eri  tavoin erilaisen 

opetuksen  tukena, esim.  lähiopetus, etäopetus, verkko‐opetus. Toisaalta pidettiin 

tärkeänä sitäkin, että materiaalista saa helposti irrotettua osia myös moduuleittain. 

Virtuaaliyliopistohankekaudella kurssin toiminnallisuutta tarkistettiin  ja suomalais‐

ten yliopistojen henkilökunnalle  järjestettiin kaksi VerkosTu! –koulutusta  (ks. kuva 

8),  joissa  käsiteltiin  alkuohjauksen  toteuttamista  ja Akateemiset  opiskelutaidot  ‐

kurssin kokemuksia ja mahdollista osuutta muiden yliopistojen alkuohjauksen mal‐

lina.  

 

Verkkokurssin  oppimateriaali  käännettiin  englannin  kielelle  ja  englanninkielisen 

kurssin pilotti  toteutettiin vuonna 2005. Ajateltiin, että kurssi sopisi Oulun yliopis‐

toon  tuleville  vaihto‐opiskelijoille  perehdytyksenä  jo  ennen  kuin  he  tulevat  Suo‐

                                                 
72 Lisätietoa hankkeesta osoitteessa http://www.oulu.fi/verkostovatti 
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meen. Kurssin suorittaminen ennen Suomeen tuloa onnistui hyvin,  ja tämänkaltai‐

nen vaihto‐opiskelijoiden ”ennakkoperehdytys” todettiin toimivaksi  ideaksi. Kielen 

vaihdoksen  lisäksi myös kurssin  sisältöjä kehitetään  tästä näkökulmasta edelleen, 

jotta se myös sisällöltään sopii vaihto‐opiskelijoiden perehdytykseen. Tällaisenaan 

kurssi sopisi mainiosti esimerkiksi englanninkielisiin maisteriohjelmiin yleisiin kieli‐ 

ja  viestintäopintoihin  sisältyväksi  kurssiksi.  Ruotsinkielinen  versio  on  tehty  Åbo 

Akademissa vuonna 2006. 

 

 

Kuva 8: VerkosTu! –koulutuksen verkkoympäristön etusivu vuosina 2005‐2006.  
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Akateemiset  opiskelutaidot  kurssin  oppimateriaalia  ja  toteutustapaa  on  arvioitu 

niin  kansallisesti  kuin  kansainvälisestikin. Kurssi  sai Opetusministeriön  ja Opetus‐

hallituksen  verkko‐opetuksen  kehittämisen  laatupalkinnon  vuonna  2006. Samana 

vuonna  kurssi  ja  sen  oppimateriaali  arviointiin myös  kansainvälisen  eXellence  –

hankkeen  pilottina73,  jossa  oli  tavoitteena  kehittää  verkko‐opetuksen  laadunarvi‐

ointiin  sopiva eurooppalainen arviointityökalu. Edellisten  lisäksi oppimateriaali on 

arvioitu suomalaisessa Referee74 – hankkeessa. Näistä arvioinneista saatujen tulos‐

ten pohjalta on  tarkasteltu uudestaan kurssin  toteuttamistapaa  ja oppimateriaalia 

ja on  tehty muutoksia,  jotka näiden arviointien pohjalta on katsottu  tarpeellisiksi. 

Kehittäminen jatkuu edelleen. 

                                                

 

 

Kurssin vaikuttavuudesta 

 

Syrjäkarin ja Spetsin75 mukaan Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssi on koettu 

hyväksi  ja hyödylliseksi etenkin opintojaan aloitteleville. Toisaalta kurssille osallis‐

tuneet opiskelijat ovat maininneet  kurssin olevan hyvää  kertausta  ja mieleen pa‐

lauttamista myös sellaisille,  joilla opinnot ovat  jo pidemmällä. Opiskelijat ovat ko‐

keneet kurssin opettavaisena  ja monipuolisena työkaluna opiskelutaitojen kehittä‐

misessä, ja kurssin on koettu antavan eväitä tuleviin haasteisiin. Ovatpa opiskelijat 

toivoneet sitäkin, että kurssi  järjestettäisiin kaikille yliopiston uusille perusopiskeli‐

joille. Tätä on perusteltu niin, että näin uudet yliopiston perusopiskelijat saisivat  jo 

opintojen alussa ”harjaannusta yliopisto‐opiskelijassa tarvittavista taidoista ja siten 

opinnot lähtisivät ehkä paremmin käyntiin”76. 

 
73 http://www.eadtu.nl/e‐xcellenceQS/ 
74 http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vp_kotisivut_vomyke_referee_fin.asp 
75 Syrjäkari & Spets,. 2007, 37‐42. 
76 Syrjäkari & Spets 2007, 42 
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Kuva 9: Akateemiset opiskelutaidot ‐verkkokurssin nykyinen etusivu.   

 

Kaiken kaikkiaan aikaa on kulunut tehtävien parissa  ja materiaaliin tutustu‐

essa paljon, mutta uskon sen koituvan omaksi hyödykseni. Nyt jo olen alka‐

nut kyseenalaistaa tapojani lukea ja kirjoittaa ja ylipäätään opiskella. Uskon 

että  tämä pohtiminen ei  lopu  tähän kurssiin vaan  jatkuu myöhemminkin… 

Nyt meillä on taas lisää tietoa repussa tämän kurssin myötä. 

 

Vielä voisi tietojansa kuitenkin syventää, mutta tämän oli hyvä alku. Täytyy 

syventää taitoja elävässä elämässä. 

 

Voidaan  siis  perustellusti  sanoa,  että  verkkokurssi  toimii  hyvin  yliopisto‐opis‐

kelijoiden  alkuohjauksen  työkaluna  –  sillä  edellytyksellä,  että  kurssin  ohjaukseen 

 62 
 
 



 

panostetaan riittävästi. Tuutoreita on koulutettava tehtäväänsä  ja heille on tarjot‐

tava tukea työn tekemiseen. Tämä varmistaa sen, että opiskelijat saavat riittävästi 

ohjausta kurssin aikana eivätkä koe olevansa yksin verkossa.  

 

Tuutorit  ansaitsevat  kiitokset. palaute oli  todella positiivista  ja motivoivaa 

hyvät tuutorit ja erittäin kannustavia, ehkä vähän yläkanttiin tuli niitä kehu‐

ja, mutta tuntuihan se kyllä hyvältä ja antoi potkua jatkaa näitä opintoja. täl‐

lainen opintojakso pitäisi olla jo lukiossa.77 

 

 

Opiskelijan ajankäytön suunnittelu ja ‐hallinta 

 

Asioiden syvälliseen oppimiseen ei ole oikotietä, vaan todellinen oppiminen ja ym‐

märtäminen  vaativat aikaa. Yliopisto‐opinnoissa  tieto on kumuloituvaa, millä  tar‐

koitetaan sitä, että uusi tieto rakentuu vanhan päälle ja syventää sitä. Tietoa on pal‐

jon  ja akateeminen opiskelukulttuuri voi poiketa suuresti koulumaisesta kulttuuris‐

ta, johon opiskelijat ovat ennen yliopistoon tuloaan tottuneet. Opiskeltavaa asiaa ja 

luettavaa voi olla paljon jo yksittäisissä kursseissa.  

 

Omien opintojen  ja ajankäytön  suunnittelu ovat erittäin  tärkeitä asioita yliopisto‐

opinnoissa. On suunniteltava sitä, mitä opiskelee, minkä verran opiskelee  ja missä 

järjestyksessä  opiskelee.  Yliopisto‐opiskelusta  suuri  osa  on  opiskelutehtävien  te‐

kemistä  ja  itsenäistä  opiskelua,  esimerkiksi  tenttiin  lukemista  tai  harjoitustöiden 

tekemistä. Itsenäiselle opiskelulle onkin hyvä varata tarpeeksi aikaa kalenteriin kon‐

taktiopetuksen lisäksi. Hyvänä lähtökohtana opintojen suunnittelulle on HOPSin eli 

                                                 
77 Syrjäkari ym, 2007, 10. 
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koko  opinnot  kattavan  henkilökohtaisen  opintosuunnitelman  tekeminen,  mutta 

opiskelijan on hyvä suunnitella omia opintojaan ja ajankäyttöään myös lyhyemmäl‐

lä aikavälillä ja tehdä esimerkiksi kuukausi‐ ja viikkosuunnitelmia. Myös yksittäiseen 

tenttiin valmistautumista voi suunnitella. Usein saattaa unohtua, että myös vapaa‐

ajalle ja lepäämiseen olisi tärkeää jättää aikaa.   

 

Oulun  yliopistossa on panostettu  erityisesti opiskelijan  ajankäytön  tutkimiseen  ja 

aiheesta on  tehty useita  julkaisuja78.   Opiskelijoiden ajankäyttöä on  tutkittu Suo‐

messa vähän ja tehty tutkimus on pääsääntöisesti keskittynyt tekniikan alan opiske‐

luun. Ajankäyttötutkimusten mukaan suomalaiset opiskelijat käyttävät opiskeluun 

huomattavasti  vähemmän  aikaa,  kuin mihin  opintojen mitoitus  antaisi mahdolli‐

suuden. Oulun yliopistossa on tehty opiskelijoiden ajankäytön tutkimusta vuodesta 

2002 lähtien eri laitoksilla sekä koskien eri opiskelijaryhmiä (esim. muuntokoulutet‐

tavat ja huippu‐urheilijat). Suurin osa kehitystyöstä liittyy tutkintorakenneuudistuk‐

seen ja sitä tukevaan valtakunnalliseen W5W‐projektiin79, jota Oulun yliopisto koor‐

dinoi yhdessä Kuopion yliopiston kanssa vuosina 2003–2006. Projektin puitteissa on 

panostettu  valtakunnallisesti  opetussuunnitelmatyön  ja  opintojen  mitoittamisen 

kehittämistyöhön  koulutuksen  avulla  ja  tuottamalla  oppimateriaalia.  Esimerkiksi 

vuonna 2006 opiskelijoille järjestettiin ajankäyttöön liittyvää koulutusta, johon osal‐

listui noin 300 opiskelijaa. Oulun yliopiston hyvinvointiselvityksen mukaan keskiver‐

to‐opiskelija käyttää viikostaan 25,5 tuntia opiskeluun  ja 12 työntekoon80.   Päätoi‐

miset opiskelijat käyttivät opiskeluun aikaa keskimäärin 32,5 tuntia viikossa.  

 

                                                 
78 Ks. Esim. Alha, 2004; Jutila, 2005; Wennström, 2006.  
79 Lisätietoja w5w‐hankkeesta ja sen jatkohankkeesta w5w2 löydät osoitteista: 
http://www.oulu.fi/w5w ja http://www.w5w.fi 
80 Kyllönen 2006. 
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Tuorein opiskelijoiden ajankäyttöön liittyvä tutkimus Oulun yliopistossa on selvitys 

humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden ensimmäisen  lukukauden ajankäytöstä  ja 

oppimiskokemuksista.  81 Tutkimustulokset  opiskeluun  käytettävästä  ajankäytöstä 

ovat  vastaavia  hyvinvointiselvityksen  tulosten  (keskimääräinen  opiskeluaika  25,5, 

tuntia) sekä aiempien Oulun yliopistossa tehtyjen ajankäyttötutkimuksien tulosten 

(keskimääräinen opiskeluun käytetty aika 23 ‐25 h viikossa) kanssa. Selvitys on en‐

simmäinen humanistisen alan opiskelijoiden ajankäyttöä koskeva selvitys Suomes‐

sa.  

 

Tutkimuksessa  opiskelua  tarkastellaan  oppimistavoitteiden,  kuormittavuuden, 

ajankäytön  ja  oppimiskokemusten  näkökulmasta.    Tutkimuksessa  tarkastellaan 

opintopisteiden ja todellisen opiskeluun käytetyn ajan yhteyttä toisiinsa vertaamal‐

la opiskeluun käytettyä aikaa opintopisteinä määritettyyn tuntimäärään opintojak‐

soilla.  Selvityksen kohteena olivat myös ajankäytön jakautuminen itsenäisen työs‐

kentelyn ja opetukseen osallistumisen välillä, opintojen kuormittavuus sekä se, mil‐

laisia oppimistavoitteita  ja ‐kokemuksia opiskelijoilla on.   Tutkimuksessa oli muka‐

na 30 humanistisen tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, jotka osallis‐

tuivat tutkimuksen aikana 1‐8 opintojaksolle.   Opiskelijat seurasivat ajankäyttöään 

yhteensä 95 opintojaksolla.  

 

Tulokset  kertovat,  että  opiskelijat  käyttivät  opintojakson  opiskeluun  keskimäärin 

vain 52,7 prosenttia opetussuunnitelmassa mitoitetusta ajasta, mikä tarkoittaa käy‐

tännössä sitä, että yhtä opintopistettä kohden (n. 27 h) käytettiin aikaa 14,1 tuntia. 

Tavoitteet oppimiselle ovat opiskelijoiden mukaan korkeat: 78 % asetti tavoitteek‐

seen  ymmärtävän  oppimisen,  53,2  %  pelkästään  ymmärtävän  oppimisen  ilman 

opintojakson  läpäisyä tai muuta tavoitetta, 13 % tavoitteli vain tentin  läpäisyä  ja 9 
                                                 
81 Wennström 2006. 
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%:lla oli  jokin muu  tavoite. Kuormittavuutta opintojakson ajan koki  35 prosenttia 

vastaajista,  65  prosenttia  piti  kuormittavuutta  sopivana.  Tutkittaessa  oppimisko‐

kemuksia 17 prosenttia koki ymmärtäneensä asiat erittäin hyvin ja saavan välineitä 

ajattelulleen  ja  toiminnalleen. 24 %  tutkittavista koki oppineensa erittäin hyvin  ja 

että oppiminen oli opinto‐oppaassa  ilmoitetun tavoitteen mukaista. 15 % koki op‐

pineensa opinto‐oppaan  tavoitteen mukaisesti  ja  saaneensa  jotain opintojaksolta.  

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että opintojen ylimitoitus ei ole opintojen etene‐

misen esteenä ja että opintojaksot on mahdollista läpäistä panostamalla vain vähän 

aikaa opiskeluun. Tutkimuksesta voidaan myös päätellä, että opiskelijat kyllä aset‐

tavat suuria tavoitteita oppimiselleen, mutta luopuvat niistä opintojakson edetessä. 

Vähäinen ajankäyttö korostui erityisesti isoissa opintojaksoissa.  

 

 

Study Group ‐toiminta 

 

Oulun yliopistossa on pitkä ja menestyksekäs perinne vertaistuutoroinnissa. Uusien 

opiskelijoiden alkuvaiheen tuutoroinnin lisäksi myös oppisisällöllistä tuutorointia on 

harjoitettu esimerkiksi tuutortupatoiminnan sekä opinto‐ ja opiskelijapiiritoiminnan 

muodossa. Opiskelijoita on myös käytetty assistenttiopettajina ja laskupäiväohjaa‐

jina. Oulun  yliopistossa  aloitettiin  vuonna  2005  opiskelijoiden  yhteisöllisyyden  ja 

yhdessä  opiskelemisen  –  ja  sitä  kautta  oppimisen  –  tukeminen  Study  Group  ‐

toiminnan muodossa.  Tavoitteena  on  kannustaa  ja  ohjata  opiskelijoita  opintojen 

alkuvaiheesta  asti  uuteen  yhteisöllisen  opiskelukulttuurin  mahdollisuuteen  yksin 

puurtamisen ja omillaan pärjäämisen sijasta. Study Group viittaa maailman huippu‐

yliopistoissa käytettyyn termiin ja opiskelumuotoon, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 

opiskelua  ja  oppimista  yhdessä  vertaisohjaajan  johdolla.  Ryhmät muodostetaan 
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yleensä opintojen alkuvaiheessa  saman opiskeluvaiheen opiskelijoista, mutta mu‐

kana voi olla myös pidemmälle edenneitä opiskelijoita tai jatko‐opiskelijoita. Study 

Group  ‐toiminta on  tarkoitettu  itsenäisen opiskelun  ja  luentojen  tai muun kontak‐

tiopetuksen ja ‐ohjauksen tueksi ja rinnalle.  

 

Study Group on hyvä esimerkki yliopistoon kuuluvasta tiedeyhteisöllisestä toimin‐

tatavasta,  jonka mukaisesti opiskelija nähdään asiantuntijana  ja opetuksen resurs‐

sina. Opiskelijat painivat usein samojen ongelmien kanssa,  joten voimavarojen yh‐

distäminen on järkevää  ja hyödyllistä. Vertaisryhmässä opiskelijat saavat toisiltaan 

paitsi  tukea, myös paljon asiantuntemusta,  tietoja  ja kokemuksia opiskelukäytän‐

töihin  ja  oman  opiskelualan  sisältöihin  liittyen.  Study Group  ‐toimintamalli  sopii 

mille tahansa kurssille opintojen alkuvaiheesta aina opinnäytetyön tekemiseen asti, 

sillä  seminaarityyppinen  työskentely  ja  vertaisarviointi  soveltuvat  erityisen  hyvin 

Study Group ‐toimintamalliin. Kokemusten mukaan opiskelijat paneutuvat huolella 

toisten töiden arviointiin ja osaavat antaa rakentavaa palautetta.   

 

Yhdessä opiskelu on erilaisten oppimisen tutkimusten mukaan paitsi hauskempaa, 

myös helpompaa ja tehokkaampaa oppimisen kannalta. Oppiminen on yhdessä oi‐

valtamista  ja optimaalisinta vuorovaikutuksessa toisten kanssa keskustellen  ja toi‐

sia  opettaen.  Samalla  syntyy  yhteenkuuluvuutta  ja  yhteisöllisyyttä.  Ryhmähenki 

aktivoi opiskeluun ja voi parantaa opiskelumotivaatiota, kun vertaisten kanssa kyn‐

nys epäselvistä asioista on matalampi ja oma itsetuntemus ja ‐varmuus lisääntyvät. 

Myös oppimaan oppimisen  taidot kehittyvät, kun  tutustuu erilaisiin oppimistapoi‐

hin ja ‐tekniikoihin. Pienessä opiskeluporukassa yksittäinen opiskelija saa enemmän 

huomiota  ja välitöntä palautetta oppimisestaan muilta,  jolloin myös oppimisen ar‐

viointikyky kasvaa. Study Group ‐toiminta on myös erinomaista harjoitusta tieteel‐

listen valmiuksien  ja muiden  työelämässä vaadittavien  taitojen kehittämisen kan‐
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nalta. Näitä taitoja ovat muun muassa suunnitelmallisuus, tiedonhaku‐ ja arviointi‐

taidot,  kyky  esittää  selkeästi  ja  perustella  omia mielipiteitään,  oman  asiantunte‐

muksen rajojen myöntäminen, muilta oppiminen ja kyky aitoon yhteistyöhön yhtei‐

sen päämäärän saavuttamiseksi82. 

 

Ensimmäinen Study Group  ‐kokeilu Oulun yliopistossa oli vuonna 2005. Opiskelu‐

muoto esiteltiin pienryhmäohjaajille ohjaajien koulutuksessa. Ensimmäisen vuoden 

opiskelijat  perustivat  pienryhmäohjaajien  avustuksella  35  Study Groupia.  Ryhmiä 

muodostui kaikkiin Oulun yliopiston kuuteen tiedekuntaan. Kukin ryhmä valitsi kes‐

kuudestaan ohjaajan tai vetäjän,  joka organisoi ryhmän toimintaa  ja toimi yhteys‐

henkilönä  opetuksen  kehittämisyksikköön.  Ohjaajille  tehtiin  kysely  toiminnasta 

vuoden 2006 aikana, kyselyyn vastasi 18 ohjaajaa. Kyselyn teemoina olivat ryhmän 

muodostumisperiaatteet,  toiminta‐  ja opiskelumuodot,  toiminnan merkitys oman 

oppimisen  kannalta  sekä mitä  tukea ohjaajat  kaipaisivat  ryhmän  toimintaan. Ko‐

kemukset Study Group ‐opiskelumallista olivat pääsääntöisesti positiivisia.   

 

Kyselyn  tulosten83 mukaan  ryhmät  toimivat hyvin  ja  kokoontuivat useita  kertoja. 

Niissä kerrattiin yhdessä tenttiin, tehtiin harjoitustehtäviä, opetettiin muille  lasku‐

tehtäviä, keskusteltiin luentojen annista ja epäselvistä asioista ja puhuttiin ajankoh‐

taisista opiskeluasioista ja ‐käytännöistä. 

 

Study Group on kokoontunut  tähän mennessä ennen  jokaista  tenttiä mitä 

meillä on ollut. Eli olisiko noin 6 kertaa...  lisäksi vähän pienemmätkin study 

group‐jutut kahvikupposen äärellä. :) Jatkaa edelleen toimintaansa. (Nainen, 

KTK) 

 

                                                 
82 Self Help Guide to Study Groups; Study Group Guide for Leaders; Pieni opiskeluopas 2007. 
83 Study group – Omatoimiopas yhdessä opiskelemiseen Oulun yliopistossa 2007. 
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Study Group ‐ toiminnan koettiin ainakin aktivoivan opiskeluun. Opiskelijat kokivat 

saavansa sen kautta uusia näkökulmia opiskeltaviin asioihin ja yhdessä opiskelu ko‐

ettiin sekä hauskaksi että oppimisen kannalta hyödylliseksi.  

     

Study group vaikutti ainakin siihen, että  tentteihin on  luettu ainakin  jollain 

tavalla. Auttoiko se saamaan parempia numeroita tai oppimaan niin ?????? 

En osaa vertailla mihinkään. (Mies, HuTK) 

 

Tenttiin kertaamiset yhdessä olivat selkeästi hyödyllisiä, koska koko ryhmä 

saavutti  selkeästi paremmin ymmärtämystä kurssin  sisältöön kertauksessa 

ja tuloksena olikin hyviä kurssiarvosanoja. Olimme  jo ennestään tuttuja,  jo‐

ten uusiin kavereihin tutustumista ei tullut. (Mies, TTK) 

 

Yhdessä  opiskeluun  voi  joskus  olla  vaikeaa motivoida  kiireisiä  ja  kuormittuneita 

opiskelijoita. Vastaajien mukaan Study Groupissa mukana oleminen voi kuitenkin 

myös tehostaa opiskelijan ajankäyttöä. Kuten yleensä kaikessa ryhmätoiminnassa, 

osa  vastaajista  koki  aikataulujen  yhteensovittamisen  ja  ryhmän  jäsenten  erilaiset 

opiskelutaustat haastavina. 

 

Ongelmat  tulevat  ratkottua huomattavasti nopeammassa ajassa kuin mitä 

niitä olisi tehnyt yksin kotona. Hyvinä puolina siis voisi olla ajansäästö ja asi‐

at  jää paremmin mieleen, mutta kuin  taas  jos  työskentelee hyvin  taitavan 

kaverin kanssa niin itsellä asia saattaa mennä vain kuuntelemiseksi, jolloin ei 

itse ehdi miettiä asiaa. Mutta silloin ainakin oivaltaisi asian ytimen. (Nainen, 

TTK) 

 

Toiminta  ei  ole  ollut  kovinkaan  aktiivista...  Tavoitteena  on  jatkaa  ryhmän 

toimintaa, mutta ajankäyttö on meillä aikuisopiskelijoilla tiukkaa, suurin osa 

opiskelee työn ohessa ja tämä tuo rajoitteita yhteisiin tapaamisiin. (Nainen, 

LTK)  
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Yleisesti ottaen  toimintamalli koettiin hyvänä  ja  sitä  tulisi  levittää  vastaajien mu‐

kaan jatkossakin opiskelijoiden mutta myös opetushenkilökunnan tietoisuuteen.  

 

Kannattaa kannustaa alusta alkaen aloittamaan Study Group‐ toiminta. Juu‐

rikin vaikka samalta kurssilta tai pienryhmästä. Aluksi pienryhmäohjaaja voi‐

si olla vaikkapa mukana, esim. ekalla kerralla, ja näyttää miten Study Group 

esimerkiksi voi toimia. Ja sitten tästä eteenpäin Study Group jatkaisi itsenäi‐

sesti toimintaansa..(Nainen, KTK)  

 

Olisi  hyvä,  jos  luennoitsija  olisi  tietoinen  study  group‐  toiminnasta,  jolloin 

hän voisi esittää teemoja, joita ryhmä voisi tapaamisillaan käsitellä.(Nainen, 

LuTK) 

 

Myös opetuksen kehittämisyksikössä on havaittu, kuinka  tärkeää  laitosten osallis‐

taminen  tämän kaltaiseen  toimintaan olisi,  jotta oppisisällöllinen  ja muu  tuki olisi 

mahdollisimman lähellä opiskelijoita. Laitoksille onkin järjestetty räätälöityä koulu‐

tusta Study Group ‐toiminnasta. Toiminta voidaan integroida kiinteästi opetukseen 

ja  laitoksille  tarjotaan konsultaatiota esimerkiksi opetussuunnitelmatyöhön, oppi‐

misen  arviointiin  ja  opiskelijoiden  orientoimiseen  liittyen.  Toiminnasta  on  saatu 

erittäin hyviä kokemuksia muutamilla laitoksilla. Esimerkiksi fysikaalisten tieteiden 

laitoksella on hyviä kokemuksia Study Group ‐toiminnasta laitoksen yhteyshenkilön 

organisoimana.  Opiskelumallia  on  käytetty menestyksekkäästi  esimerkiksi  kesä‐

kurssien opetusmenetelmänä fysiikan perus‐ ja aineopinnoissa sekä uusien opiskeli‐

joiden alkutuutoroinnissa, jota toteutettiin kertauskurssien ja  laskuharjoitusten yh‐

teydessä.84 Atomifysiikan kurssilla  laitoksen yhteyshenkilö toimi koordinaattorina, 

joka laati aikataulut ja kurssimateriaalin ja tehtävät ryhmätoiminnan tueksi ja valitsi 

                                                 
84 Ks. lisää Study group – Omatoimiopas yhdessä opiskelemiseen Oulun yliopistossa 2007, 18‐21. 
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opintopiirien  vetäjät.  Lisäksi  ryhmän  tukena  oli  vanhempi  opiskelija,  joka  tarkisti 

ryhmän tekemiä laskuja ja jolta saattoi kysyä neuvoja. Tukihenkilön apua ei kuiten‐

kaan juuri tarvittu. Kurssin  läpäisyprosentti oli 93 ja arvosanat hyviä. Fysiikan aine‐

opinnoissa toimintaa toteutettiin sitä, että koordinaattori jakoi kurssikirjan sopiviin 

kokonaisuuksiin, joita kukin Study Groupin jäsen opetti vuorollaan toisille. Opiskeli‐

joiden opetus oli laadukasta ja tenttivastaukset osoittivat, että opiskeltavan asiat oli 

ymmärretty hyvin ryhmässä.    

 

Study Group  ‐pilotista saadun palautteen  ja hyvien kokemusten pohjalta  toiminta 

on edelleen vuoteen 2009 asti ollut sisällytettynä osana pienryhmäohjaajien koulu‐

tuskokonaisuutta. Toiminnan tueksi on julkaistu omatoimiopas ja opetuksen kehit‐

tämisyksikkö  tarjoaa  valmennusta  ryhmien  vetäjille  tai  kokonaisille  ryhmille  toi‐

minnan  suunnittelua  ja  toteuttamista  varten.  Valmennusta  tarjotaan  esimerkiksi 

ryhmätoiminnan  organisoimiseen,  opiskelutekniikoihin  ja  erilaisiin  opetusmene‐

telmiin  liittyen. Toimintaa on markkinoitu useissa erilaisissa opiskelijoille  suunna‐

tuissa  tilaisuuksissa, mutta  tehokkainta  se  tuntui  olevan  kiinteänä osana  alkuvai‐

heen  tuutorointia. Opiskelijoiden  suunnalta  on  tullut  viestiä,  että  Study Group  ‐

toimintaa on paljonkin, mutta se halutaan pitää vapaamuotoisena eikä siitä haluta 

”ilmoittaa” mihinkään. Ylhäältä annettu tuki ei tunnu motivoivan opiskelijoita siitä 

huolimatta, että se on vapaaehtoista  ja  toiminta voi olla hyvinkin monimuotoista. 

Toisaalta  on  positiivista  että  yhdessä  opiskelemista  harrastetaan  omaehtoisesti. 

Oulun ylipistossa onkin merkkejä siitä, että yhdessä opiskelu on pinnalla, siitä ovat 

osoituksena esimerkiksi opiskelijoiden hakemukset Ad fontes ‐palkinnosta opiskeli‐

joiden tekemään opetuksen kehittämistyöhön  liittyen sekä ainejärjestöjen tekemä 

työ monipuolinen  työ opiskelukulttuurin kehittämiseksi. Myös vuonna 2009 käyn‐
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nistynyt Universitas Oulu‐hanke  jatkaa  osaltaan Study Group‐  tai  opintopiirimuo‐

toista opiskelijalähtöisen yhdessä opiskelun käytäntöä.85  

 

 

Oppimiskulttuurin katukahvilat 

 

Oppimiskulttuuria  on  Oulun  yliopistossa  edistetty  myös  katukahvilatoiminnan 

muodossa.  Päävastuun  katukahvilajärjestelyistä  ovat  kantaneet  opiskelijat  erityi‐

sesti tiedekuntakohtaisten opetuksen teemavuosien yhteydessä. He ovat ideoineet 

ohjelmaa ja hankkineet esiintyjät: tapahtumille onkin ollut tunnusomaista runsaasti 

musiikkia, draamaa  ja keveitä puheita  sisältävä ohjelma. Katukahviloiden parasta 

antia on ollut se, että  jokainen niistä on koonnut yhteen runsain määrin sekä opis‐

kelijoita  ja opettajia yhteisen oppimisasian äärelle. Tapahtumat ovat olleet kaikille 

avoimia.  Katukahvilatilaisuuksien  suunnittelu‐  ja  järjestelytehtävissä  ovat  olleet 

mukana Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Opetuksen kehittämisyksikkö sekä  työl‐

listymispalvelut  (nykyisin Ohjaus‐  ja  työelämäpalvelut).  Lisäksi  lukuvuonna  1997‐

1998  järjestettiin Opetus‐  ja oppiminen  tiedeyhteisössä –työpaja,  jonka  teemoina 

olivat muun muassa yhteistyö,  tieteidenvälisyys, oppimisen  ja osaamisen markki‐

nat, opintoviikkojen  ja arvosanojen arvoitus sekä kansainvälinen  tiedeyhteisö. Tä‐

mä tiedeyhteisöllisen toiminnan työpaja oli avoin sekä opettajille että opiskeijoille. 

 

 

                                                 
85  Lisää hankkeesta osoitteessa http://universitasoulu.wordpress.com 
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2.4. Opiskelija tiedeyhteisön resurssina ja kehittäjänä 

 

Yksi oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen johtoajatuksina oli se, että opiskelija 

tulisi  nähdä  tiedeyhteisön  täysivaltaisena  ja  tasa‐arvoisena  jäsenenä,  joka  omalla 

toiminnallaan  voi osallistua  tiedeyhteisön kehittämiseen.   Opiskelijan osallistumi‐

nen kehittämistoimintaan sekä oman  ja muiden opiskelijoiden oppimisen  tukemi‐

seen tekee opiskelijasta myös tiedeyhteisölle arvokkaan resurssin. Oppimiskulttuu‐

rin teemavuosikymmenen aikana on tehty töitä sen eteen, että opiskelijat pääsisi‐

vät yhä aktiivisemmin mukaan opetuksen laadunarvioinnin käytänteisiin. Yhteistyö‐

tä ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kanssa on tehty aktiivisesti sekä muun muas‐

sa tuettu opiskelijapiiritoimintaa, jolla voidaan paikata opetussuunnitelmien aukko‐

kohtia  ja käyttää opiskelijoiden aktiivisuutta varsinaisten opetusresurssien täyden‐

tämiseen. Opiskelijapiiritoiminta on monilta osin myös lähellä luvussa 2.3. kuvattua 

Study Group‐toimintaa,  joka  on  kuitenkin  hieman  vapaamuotoista  toiminta  eikä 

tähtää  opiskelijapiiritoiminnan  tapaan  varsinaisten  opintosuoritusten  saamiseen. 

Kuten  aiemmin  esitellyssä  pienryhmäohjaajatoiminnassa, myös  tämän  luvun  alla 

kuvatussa Veturi‐vertausohjauksessa opiskelijat toimivat oman alansa – opiskelun –

asiantuntijoina  ja  tarjoavat  siten  äärimmäisen  arvokkaan  resurssin  yliopistolle  ja 

tärkeän täydennyksen yliopiston ohjauspalveluiden kokonaisuuteen. 

 

 

Opiskelija opetuksen laadunarvioinnissa 

 

Suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien 

turvaamista ja kehittämistä on pidetty jo pitkään tärkeänä. Taustalla on 1960‐luvun 

voimakas opiskelijaliike opiskelijoiden päätösvallan lisäämiseksi. Opiskelijan palaut‐
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teen antajaa  ja hallintomandaattia vahvempi asema korkeakouluhallinnon toimija‐

na on vakiintunut erityisesti pohjoismaissa. Oulun yliopistossa laadunarviointijärjes‐

telmä on ollut pisimpään Suomen yliopistoissa vuodesta 1994  lähtien. Laadunarvi‐

ointijärjestelmää on esitelty useissa tilaisuuksissa paikallisesti, valtakunnallisesti  ja 

kansainvälisesti. Sen elementit ja toimintaperiaatteet ovat herättäneet suurta kiin‐

nostusta ja ihmetystäkin erityisesti kansainvälisillä areenoilla.  Opiskelijoiden roolia 

laadunvarmistuksessa on esitelty esimerkiksi Madridissa86  

 

Opiskelijoiden  osallistuminen  laadunvarmistukseen  on  ajankohtainen  aihe,  kun 

korkeakoulut ovat kehittämässä laadunarvointijärjestelmäänsä Bolognan prosessin 

mukaisesti. Opiskelija  rooli on nostettu  esille niin ENQA:n  (European Association 

for Quality Assurance in Higher Education) eurooppalaisen laadunvarmistuksen pe‐

riaatteita  ja suosituksia koskevissa kuin KKA:n  (Korkeakoulujen arviointineuvosto)  

suomalaisten korkeakoulujen auditointeja koskevissa keskusteluissa, asiakirjoissa ja 

seminaareissa. 

 

Oulun  yliopisto  toimi  2005–2006  Korkeakoulujen  arviointineuvoston  projektissa 

Opiskelija opetuksen  laadunvarmistuksessa  (OOLA) koordinoijana  ja kouluttajana. 

Projektin tarkoituksena oli opiskelijan roolin kehittäminen  laadunarvioinnissa. Pro‐

jektista on julkaistu erillinen raportti KKA:n julkaisusarjassa.87 

 

 

                                                 
86 Alaniska et al. 2006.  
87 Alaniska (toim.), 2006: erityisesti Karjalainen & Alaniska (s. 11–26) ja Alaniska (s. 33) 
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Opiskelijapiiritoiminta 

 

Yksi tapa tukea opiskelijoiden aktiivista roolia yliopistoyhteisössä on opiskelijapiiri‐

toiminta,  jolla  voidaan  paikata  opetussuunnitelmien  aukkoja  opiskelijoiden  oman 

aktiivisen opiskelutoiminnan avulla. Opiskelijapiiritoiminta alkoi Oulun yliopistossa 

vuonna  199288.  Tuolloin  rahoitusta  myönnettiin  viidelle  opintopiirille  yhteensä 

25 000 markkaa.  Opiskelijapiirit  ovat  opiskelijalähtöinen  tapa  järjestää  tärkeäksi 

katsotusta opetussisällöstä opetusta tai ohjausta, jota ei ole opetussuunnitelmassa. 

Opintopiirinä toteutettavaa opetusta voi hakea ja suunnitella vähintään viiden hen‐

gen opiskelijaryhmä yhdessä opettajan tai muun vastuuhenkilön kanssa ja se tulee 

voida sisällyttää opintoihin ainakin vapaavalintaisena opintojaksona. Korkeakoulu‐

opetuksen  kehittämistoimikunta  KOTKA  myöntää  opetuksen  kehittämisyksikön 

esityksestä ympäri vuoden rahoitusta  (vuonna 2007 enimmillään 850 euroa) erityi‐

sesti uusia opetus‐  ja oppimiskäytäntöjä hyödyntävien opintokokonaisuuksien  jär‐

jestämiseen. Rahoituksen  saamisen  edellytyksenä ovat  kurssipalautteen  keräämi‐

nen ja raportointi.    

 

 

Opiskelijapiirit vuosina 1992‐2oo7 

 

Vuosina 1992–2007 Oulun yliopistossa on rahoitettu kymmeniä opintopiirejä, joista 

merkittävä osa on ollut opiskelijavetoisia. Seuraavassa esitellään  lyhyesti eri tiede‐

kunnissa toteutettuja kiinnostavia opiskelijapiirejä ja niistä annettua palautetta. Esi‐

merkkejä on valittu eri tiedekunnista lähinnä sillä perusteella, että kyseiset opiskeli‐

                                                 
88 ks. http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/opiskelijapiirit.html; Tenhula & Pudas, 
1994,  
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japiirit ovat jollakin tavalla poikenneet tiedekunnan tai laitoksen yleisestä profiilista 

ja erilaisuudessaan tuoneet jotakin uutta toimintakulttuuriin. 

 

Eräs  kiinnostava  esimerkki  toiminnasta  on Tahvo Nuutisen  syksyllä  1994  vetämä 

opiskelijapiiri Diplomi‐insinöörin suullinen esitystaito. Kurssille nähtiin  tarvetta, sillä 

vaikka  diplomi‐insinööri  kohtaa  työelämässä monia  tilanteita  (esim.  kokouksia), 

joissa pitäisi kyetä  selkeään  viestintään,  tutkintovaatimukseen ei  sisältynyt puhe‐

viestinnän opintojaksoa. Kurssi  toteutettiin  rakentamistekniikan osastolla vesitek‐

niikan opiskelijoille kahden päivän  intensiivipakettina. Kurssin  suoritukseen kuului 

yksi valmisteltu ja yksi suunnittelematon suullinen esitys.  

 

Intensiivipaketti pitkine päivineen koettiin osaltaan rankkana ja väsyttävänä, mutta 

kuitenkin erittäin hyödyllisenä  ja mielekkäänä. Käytännöllisestä  ja opiskelijaa akti‐

voivasta  työotteesta pidettiin. Erityisesti opiskelijat  tuntuivat arvostaneen suoraa, 

mutta rakentavaa palautetta, jota omista esityksistä sai. Pienessä ryhmässä vallitsi 

hyvä tunnelma ja itselle uskalsi nauraakin. Kun näki oman nauhoitetun esityksensä, 

omista  virheistä pystyi oppimaan  ja  kehittymään  esiintyjänä. Kurssin  käytännölli‐

nen lähestymistapa miellytti opiskelijoita selvästi: ”Kerrankin sai jotain konkreettisia 

taitoja käytännön elämää varten. Varmasti yksi opiskeluajan hyödyllisimmistä kurs‐

seista.” 

 

Sana Nuutisen  pitämästä  puheviestinnän  kurssista  kiiri muihinkin  tiedekuntiin  ja 

seuraavana  keväänä  geologian  osastolla  järjestettiin  samanlainen Puheviestinnän 

intensiivikurssi. Myös geologeihin kurssin aktivoiva  ja  jopa ”pakottava” toteutusta‐

pa vetosi: ”Asioita ei voinut olla oppimatta. Täysin vastakohtainen passiiviseen  luen‐

to‐opetukseen  verrattuna.” Suullinen  esitystaito on  aina  ajankohtainen  aihe,  jossa 

kehittymisestä  ihmiset ovat  selvästi kiinnostuneita. Tästä osoituksena ovat muun 
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muassa  lukuisat Opetuksen  kehittämisyksikön myöhemmin  järjestämät  puhe‐  ja 

keskusteluviestinnän kurssit, joilla Tahvo Nuutinen on toiminut opettajana.  

 

Eräs poikkitieteellinen  ja erilainen opiskelijapiiri silloisen käyttäytymistieteiden  lai‐

toksen tarjonnassa oli vuosien 1995  ja 1996 taitteessa  järjestetty Neuroanatomian 

ja  ‐fysiologian opiskelijapiiri,  jossa asiantuntijakonsultaatiota annettiin  fysiologian 

laitokselta. Elämänkaaren psykofysiologian  tutkimusryhmä oli pitänyt  jo aiemmin 

omaehtoista vastaavanlaista opintopiiriä, mutta kaipasi vielä itselleen räätälöidym‐

pää toimintaa ja haki avustusta asiantuntija‐avun mahdollistamiseen aivotoiminnan 

ja EEG‐tutkimuksen alueella. Kurssi koostui  luennoista sekä opiskelijoiden yhdessä 

koostamasta kirjallisesta  raportista,  jota oli  tarkoitus käyttää myöhemmin opiske‐

lumateriaalina. Opiskelijoiden palautteen perusteella aito dialogi eri tieteiden edus‐

tajien välillä  syntyi. Vapaassa  ilmapiirissä  ja pienessä  ryhmässä uskalsi kysyä epä‐

selväksi  jääneitä  asioita  ja  asiantuntijaopettaja  osasi  joustavasti muuttaa  opetus‐

taan opiskelijoiden  tarpeiden mukaan. Tässä esimerkissä opiskelijapiiri edisti mer‐

kittävällä tavalla tutkimustoimintaa käyttäytymistieteiden laitoksella.  

 

Tässä esiin nostetut opiskelijapiirit ovat poikenneet tiedekunnan tai laitoksen profii‐

lista  joko  sisällön  tai  toimintatapojensa  suhteen. Yksi esimerkki,  joka  täyttää mo‐

lemmat näistä kriteereistä, oli syksyllä 2000 opettajankoulutuslaitoksella  järjestet‐

ty,  naistutkimuksen  opiskelijoille  suunnattu  Feministinen  radikaaliterapia  (FRT)  ‐

opiskelijapiiri. Opiskelijapiirin idea lähti eräältä opiskelijalta, joka oli tutustunut tee‐

maan aiemmin ja kaipasi siitä syvempää asiantuntemusta. Feministinen radikaalite‐

rapia korostaa tietoisuuden ja itsereflektion kehittymistä, ja tässä FRT:n opiskelija‐

piirissä haluttiin erityisesti pohtia menetelmän pedagogisia mahdollisuuksia yliopis‐

ton opiskelukäytänteissä.  
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Piirin toimintatapa oli palautteista päätellen jotakin todella erilaista, mihin opiskeli‐

jat  olivat  tottuneet.  Palautteista  paistaa  hämmennys:  käytännönläheisyys  tuotti 

ongelmia  vahvan  teoriapohjaiseen  yliopisto‐opiskeluun  tottuneille  opiskelijoille. 

Välillä  kurssi  oli  jopa  herättänyt  epäilyjä  sen  ”oppimisarvosta”. Uudenlaiseen  toi‐

mintatapaan virittäydyttyään opiskelijat kuitenkin mieltyivät siihen  ja palautteissa 

lopulta ehdotettiin sitäkin, että teorian voisi jättää täysin opiskelijoiden itse opiskel‐

tavaksi ja keskittyä piirissä pelkästään käytännön harjoituksiin. Ainakin eräälle opis‐

kelijalle kurssilla on ollut aivan erityinen merkitys: ”Tulee ratkaistavaksi omaa oppi‐

mista ja oppimisen tapoja kyseenalaistavat ristiriitatilanteet. Tämä kurssin on antanut 

ajattelemisen aihetta monella eri tasolla: pedagogisessa mielessä, psykologisessa mie‐

lessä,  tietoteoreettisesti,  didaktisesti  ajatellen  sekä  yhteiskunnallisesti  ymmärretty‐

nä.” 

 

Edustus‐  ja  yhteystehtäviin  sekä  pienryhmäohjaajiksi  hakeutuville  opiskelijoille 

suunnattu,  vuonna  1993  järjestetty  opiskelijapiiri  Organisaatiossa  vaikuttamisen 

mahdollisuudet  ja  ongelmat  opiskelijan  näkökulmasta  nosti  esille  tärkeän  teeman, 

joka ei suoranaisesti liittynyt minkään oppiaineen sisältöihin, vaan pohti opiskelijan 

roolia yliopisto‐organisaatiossa. Piirin tavoitteena oli, että opiskelija tiedostaisi or‐

ganisaatioiden rakenteen  ja aktivoituisi vaikuttamaan  joko suoraan tai epäsuorasti 

(konsultointi,  delegointi,  informointi).  Tämänkaltainen  opiskelijapiiri  järjestettiin 

ensimmäistä kertaa, joten valmiita toimintamalleja ei ollut, vaan ne luotiin itse.  

 

Aluksi  raamien puuttuminen oudoksutti opiskelijoita, mutta  lopulta autonomisuus 

nähtiin hyvänä asiana. Kurssin ansiosta opiskelijat saivat lisää rohkeutta tarttua asi‐

oihin  ja  esimerkiksi  ottaa  yhteyttä  eri  ihmisiin,  siis  vaikuttaa.  Eräänä  nykypäivän 

perspektiivistä  jopa huvittavana yksityiskohtana mainittakoon, että opiskelijapiirin 

parhaana  antina monet mainitsivat  sähköpostin  käytön opettelemisen. Myöhem‐
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min opiskelija‐aktiivien (pienryhmäohjaajien ja ainejärjestötoimijoiden) kouluttami‐

sesta vastuun ovat ottaneet Opetuksen kehittämisyksikkö ja ylioppilaskunta.  

 

Yleisesti voisi sanoa, että opiskelijapiirien etuna opiskelijoiden näkökulmasta ovat 

pienet  ryhmät,  vuorovaikutuksellisuus  ja  käytännönläheisyys. Opiskelijapiirit  ovat 

monille olleet jopa ainoita mahdollisuuksia päästä todella lähelle muita opiskelijoita 

ja opettajia ja esimerkiksi saada henkilökohtaista palautetta. Oppiminen opiskelija‐

piireissä  on  koettu  pääsääntöisesti  tehokkaana,  sillä  pienessä  ja  intensiivisessä 

ryhmässä  opiskelijan  on  aivan  eri  tavalla  aktivoiduttava  kuin  esimerkiksi  kaikista 

perinteisimmillä massaluentokursseilla.  

 

 

Opiskelijavetoiset opiskelupiirit 

 

Opiskelijapiirit  ovat  kautta  historiansa  syntyneet  useimmiten  opiskelijoiden  aloit‐

teesta ja heidän esittämistään erityistarpeista opetuksen suhteen. 2000‐luvun tait‐

teeseen saakka opiskelijapiirien vetäjänä on kuitenkin lähes poikkeuksetta toiminut 

joku opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Muutosta tähän perinteeseen on näh‐

tävissä,  sillä  viimeisen  kymmenen  vuoden  aikana  yliopistossamme  on  toiminut 

kymmenkunta  opiskelijapiiriä,  joiden  opettajana  on  toiminut  joko  perustutkinto‐

opiskelija tai  jatko‐opiskelija.   Seuraavassa esitellään muutaman erityisen positiivi‐

sena koetun opiskelijapiirin toimintaa. 

 

Mielenkiintoinen, luonnontieteelliselle tiedekunnalle epätyypillisen aihepiirin ympä‐

rille koottu opiskelijapiiri oli vuonna 2001 toiminut tieteenfilosofian opintopiiri Ka‐

donneen  totuuden metsästäjät. Kurssin  tavoitteena  oli  nostaa  tieteenfilosofia  ja  ‐

historia keskustelun kohteeksi luonnontieteiden opetuksessa. Ollakseen pätevä tie‐
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teentekijä ja vaikkapa tuleva aineenopettaja luonnontieteilijän on tunnettava oman 

tieteenalansa merkitys. Keskustelemalla ja yhdessä pohdiskelemalla haluttiin saada 

opiskelijat  ajattelemaan  ja  kyseenalaistamaan  tieteiden  totuuksia  ja  eri  tieteiden 

välisiä  raja‐aitoja.  Opiskelijapiiri  toteutettiin  keskustelupohjaisena  nimenomaan 

siksi, että opiskelijat rohkenisivat esittää omia näkemyksiään  ja ymmärtäisivät sy‐

vällisesti, että erilaisten näkemysten olemassaolo on rikkaus.  

 

Kurssille osallistuneet opiskelijat  tuntuivat mieltyneen  selkeästi erilaiseen opetus‐

menetelmään. Rento  tunnelma, opiskelijakeskeisyys  ja vuorovaikutuksellisuus ko‐

ettiin positiivisina asioina. Filosofisten  termien epäselvyydestä  johtuen keskustelu 

ei aina kulkenut yhtä jouhevasti, mutta opiskelijoiden silmät avautuivat keskustelul‐

le  tehokkaana oppimisen  tapana. Piirin  aihe  koettiin  tärkeänä  ja monet  toivoivat 

tieteenfilosofisia opintoja myös kaikille pakollisiksi. Erään opiskelijan palautteessa 

kiteytyy hienosti kurssin tavoite: ”Opintopiiri oli ainutlaatuinen kurssi luonnontieteit‐

ten opiskelijoille pysähtyä miettimään, mitä on olla luonnontieteilijä ja miksi ite on sen 

valinnut tulevaksi ammatiksi”.  

 

Erittäin positiivista palautetta sai myös kevättalvella 2000 suomen kielen laitoksella 

järjestetty  opiskelijapiiri Kalevala  ja  sen  kieli. Kaksi  laitoksen  opiskelijaa  ohjasivat 

Kalevalan  sisältöön, kalevalakieleen, kansanrunouteen, Kalevalan  syntyhistoriaan, 

sen merkitykseen ja eri tulkintoihin liittyvää opiskelijapiiriä, koska näkivät Kalevalan 

tuntemuksen olevan erityisen oleellista tuleville äidinkielenopettajille, joiden koulu‐

tuksessa  Kalevala‐opetus  oli  resurssisyistä  loppunut  kokonaan.  Kalevala‐piiri  tuli 

selvästi tarpeeseen, sillä suuren suosion vuoksi kaikki halukkaat eivät edes mahtu‐

neet kurssille. Palautteissaan opiskelijat kiittelivät tärkeän aiheen esiin nostamista. 

Monille Kalevala oli jäänyt aiemmin vieraaksi, ja kurssin ansiosta monella heräsi ai‐
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van uudenlainen kiinnostus kansalliseepostamme kohtaan. Monet kokivat saaneen‐

sa hyviä eväitä tulevaan opetustyöhön.  

 

Kalevala‐piirin  toteutustapa  sai  paljon  kiitosta.  Ensinnäkin  opiskelijajohtoisuus  it‐

sessään koettiin positiivisena asiana  ja kurssin rennosta  ja keskustelevasta  ilmapii‐

ristä pidettiin. Opiskelijapiirin suoritus koostui monista pienistä tehtävistä, mikä ko‐

ettiin mielekkäänä  toteutustapana  perinteisen  lopputentin  sijaan.  Omakohtaista 

osallistumista edellytettiin, mikä piti opiskelijoita aktiivisina koko kurssin ajan. Näin 

työmäärä  jakautui  tasaisesti  ja asiat  jäivät paremmin mieleen kuin monilla muilla 

tenttiin päättyvillä kursseilla. Negatiivista palautetta kurssi sai ainoastaan siitä, että 

se  kesti  liian  vähän  aikaa  ja  siitä,  etteivät  kaikki  halukkaat mahtuneet mukaan. 

Kurssipalautteissa toteutusta suorastaan hehkutetaan: ”Opintopiirit herättävät kiin‐

nostuksen paremmin kuin muun  tyyliset kurssit  (varsinkin kirjatentit) –  juuri  tällaista 

opiskelun pitäisi olla. TÄYDELLINEN TAPA OPETTAA KALEVALAA.”  

 

Opiskelijapiirit ovat usein syntyneet sellaisten teemojen ympärille, jotka ovat erityi‐

sen ajankohtaisia alalla, mutta  joihin varsinaisen opetussuunnitelman puitteissa ei 

ole ehditty  tai pystytty  reagoimaan. Yksi esimerkki  tällaisesta opiskelijapiiristä on 

erään  suomen  kielen  opiskelijan  syksyllä  2002  vetämä  Tekstianalyysin  opintopiiri. 

Tarve kurssille syntyi uudistuvasta ylioppilaskokeesta,  joka tuolloin oli suunnittelu‐

asteella. Äidinkielen ylioppilaskokeeseen oli tulossa tekstianalyysiosio, mutta äidin‐

kielen  ja kirjallisuuden oppikirjoissa  tekstianalyysiainetta ei vielä opetettu. Kurssin 

tavoitteena oli tutustua tekstianalyysiaineen perusasioihin  ja tuottaa analysoitavia 

tekstejä ja tehtäviä sisältävä materiaalipaketti lukio‐opetukseen. Opiskelijaohjaajan 

lisäksi kurssilla opetusta antoivat myös muutamat vierailevat luennoitsijat. Juuri ai‐

heen ajankohtaisuus ja sen käsittelemisen tarpeellisuus sai opiskelijoilta suurimmat 

kiitokset. Yleensäkin opiskelijat tuntuvat suuresti ilahtuvan opintokokonaisuuksista, 
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joista he saavat käyttökelpoisia välineitä  tulevaan  työhönsä. Tekstianalyysin kurs‐

sista opiskelijoille  jäi käteen  jopa konkreettinen materiaalipaketti,  jota hyödyntää 

tulevassa äidinkielen opettajan työssä.   

 

Opiskelijapiirit voidaan nähdä myös oivallisina opinnäytetöiden tukitoimina. Tällai‐

sesta toiminnasta hyvänä esimerkkinä voidaan pitää taideaineiden ja antropologian 

laitoksella  syksyllä  2002  alkanutta  opiskelijapiiriä  Koptilainen  tunika.  Tekstiiliarke‐

ologiaa loimipainollisilla kangaspuilla. Piirissä hyödynnettiin laitoksen omaa ja Oulun 

yliopiston  ulkopuolistakin  asiantuntijakonsultaatiota  vierailevien  luennoitsijoiden 

muodossa, mutta kurssin päävastuussa olivat kaksi opiskelijaa, jotka saivat kurssis‐

ta materiaalia myös opinnäytetöihinsä. Kurssin avulla haluttiin kehittää uudenlaisia 

näkökulmia  ja sisältöjä arkeologian koulutukseen. Tällä tavalla myös opinnäytetöi‐

den  aihevalikoima  laajenisi  ja  laitoksen  keskeisin ongelma  –  tutkintojen  vähyys  – 

helpottuisi. Opinnäytetyö‐ ja työelämänäkökulman lisäksi haluttiin yleisesti kiinnit‐

tää huomiota arkeologiseen ulottuvuuteen tekstiilityössä. Kurssi koostui luennoista, 

loimipainollisten kangaspuiden kudontatekniikan opettelemisesta  ja  tunikan kuto‐

misesta.  

 

Teorian  ja  käytännön  onnistunut  yhdistäminen miellytti  tämänkin  opiskelijapiirin 

osallistujia.  Kokeellinen  arkeologia  koettiin  innostavana  oppimismuotona.  Myös 

tieteelliseen puoleen opiskelijapiiri antoi hyviä eväitä. Eräälle opiskelijalle opiskeli‐

japiiriin osallistumisella oli hyvinkin syvällinen ja kauaskantoinen merkitys:  

 

Itselleni kurssilla oli suuri merkitys. Se avarsi  tietämystäni suuresti  ja  ilman 

sen kautta opittuja  tietoja opinnäytetyöni eivät  todennäköisesti olisi olleet 

samassa määrin tieteellisiä. Vanhan kudontatekniikan tunteminen on nimit‐

täin  todella  tärkeää,  jotta  osaa  tehdä  oikeita  päätelmiä  arkeologisesta  ai‐

neistosta. Olenkin huomannut, kuinka monilla  tutkijoilla ei ole ollut hajua‐
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kaan, miten  ”ennen  vanhaan”  kudottiin  ja  siksi  esineistöstä  tai  vaatteista 

tehdyt päätelmät ovat olleet vääriä. 

 

 

Veturi ‐vertaisohjaus 

 

Veturi‐ eli vertaistuutorointihanke on  toinen esimerkki opiskelijalähtöisestä kehit‐

tämistoiminnasta Oulun yliopistossa. Toiminnan tavoitteena on tarjota opiskelijoille 

vertaisohjausta  pienryhmäohjauksen  rinnalla  ja  jälkeen.  Vuonna  2004  opetuksen 

kehittämisyksikkö haki yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa rahoitus‐

ta  vertaistuutorointihankkeen  (Veturi‐hanke)  toteuttamiseksi Kehrältä.   Kehrä  on 

ylioppilaskuntien, opiskelijoiden  liikuntaliiton  ja YTHS:n yhteishanke opiskelijoiden 

hyvinvoinnin  lisäämiseksi. Toimintaan saatiin vaikutteita myös Tampereen yliopis‐

ton  opiskelija‐opinto‐ohjaajien  eli  OOOttien  toiminnasta.  Rahoitusta  käytettiin 

opetuksen  kehittämisyksikössä  työskentelevän  koordinaattorin  palkkakustannuk‐

siin.  

 

Veturitoiminta  alkoi Oulun  yliopistossa  kokeilumuotoisena  tammikuussa  2005  ja 

kesti kevätlukukauden ajan. Toiminta muodostui kahvilapäivystyksistä ja sähköpos‐

titse annettavasta ohjauksesta.  Opiskelijoiden kokemukset hankkeesta olivat posi‐

tiivisia. Vuoden 2005 kokeilun perusteella todettiin, että opiskelijoiden on helpompi 

lähestyä veturia kasvottomasti,  ja palautteen pohjalta syksyn 2006 ohjaustoiminta 

päätettiin keskittää verkkoon. Ohjaustoimintaa varten verkkoon luotiin keskustelu‐

palstana  ja tietopankkina toimiva foorumi89. Opiskelijat voivat rekisteröityä ympä‐

ristöön  joko omalla nimellään  tai anonyyminä. Vetureiksi valittiin viisi opiskelijaa, 

                                                 
89 http://www.oyy.fi/veturit ‐ tämän raportin julkaisuhetkellä veturifoorumi on teknisten vikojen 
vuoksi toistaiseksi pois käytöstä mutta palautunee takaisin toimintaan lähiaikoina. 
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jotka edustavat yliopiston kaikkia kuutta tiedekuntaa. Veturiringin lisäksi myös toi‐

set  opiskelijat  voivat  antaa  neuvoja  keskustelupalstalla  esitettyihin  kysymyksiin. 

Veturitoiminta käynnistyi syyslukukauden alussa. Toiminnan  rahoituksesta vastasi 

KOTKA (korkeakouluopetuksen kehittämistoimikunta).  

 

Vetureiden  kouluttamisesta ovat  vastanneet  koko  toiminnan  ajan  ylioppilaskunta 

yhdessä opetuksen kehittämisyksikön kanssa. Koulutuksissa on käyty  läpi  veturin 

roolia osana muita yliopiston ohjauspalveluita ja harjoiteltu käytännön ohjaustyötä 

ja  veturifoorumin  käyttöä  sekä  pohdittu  verkkovuorovaikutuksen  merkitystä. 

Vuonna 2007 toiminnalle saatiin rahoitusta Campus Futuruksen kautta. Hankkeessa 

ovat mukana ylioppilaskunnan koulutuspoliittisten toimijoiden  ja opetuksen kehit‐

tämisyksikön  lisäksi ohjaus‐  ja  työelämäpalvelut. Ohjaustoiminta  jatkui  veturifoo‐

rumilla aiempien ohjaajien voimin ja heidän lisäkseen rekrytoitiin kaksi uutta Vetu‐

ria edustamaan  teknillistä  tiedekuntaa  ja Kajaanin yliopistokampusta. Uutena  toi‐

mintamuotona vuonna 2007 oli yliopistoon hakevien opiskelijoiden neuvonta. Foo‐

rumia mainostettiin esimerkiksi yliopistosta tilattavien valintaoppaiden kautta ja se 

saavuttikin suuren suosion hakijoiden keskuudessa. Hankkeen koordinointi on sisäl‐

lytetty  vuodesta  2006  lähtien  ylioppilaskunnan  koulutuspoliittisen  sihteerin  toi‐

menkuvaan.  

 

 

Yhteistyö ylioppilaskunnan ja ainejärjestöjen kanssa 

 

Oulun yliopiston Opetuksen kehittämisyksikön ydintehtäviin on alusta asti kuulunut 

oppimiskulttuurin  kehittäminen  ja  yhteistyö  opiskelijajärjestöjen,  sekä  ylioppilas‐

kunnan  että  ainejärjestöjen  kanssa. Ylioppilaskunnassa  erityisesti  koulutuspoliitti‐
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nen valiokunta  (vuoteen 2004 asti  jaosto) on ollut merkittävä yhteistyökumppani. 

Yhteistyötä  opiskelijajärjestöjen  kanssa  on  tehty  tiettävästi  1994  lähtien  eli  siitä 

saakka, kun Oulun yliopiston opintohallintoon, nykyään opetus‐  ja opiskelijapalve‐

luihin perustettiin suunnittelijan virka vastaamaan opetuksen kehittämistyöstä. 

 

Yhteistyötä opiskelijajärjestöihin  ja yhteydenpitoa opiskelijoihin on  toteutettu esi‐

merkiksi  ainejärjestövierailujen  eli  kiltavierailujen  tai  kiltakierrosten muodossa90. 

Yksikön toimintastrategiaan on alusta asti kuulunut laitosvierailut, joiden puitteissa 

henkilökunnan  kanssa  keskustellaan  opetuksesta,  tutkimuksesta  ja  ohjauksesta. 

Vastaavalla  tavoin  on  haluttu  vierailla  opiskelijoiden  aineyhdistyksissä  ja  kuulla 

opiskelijoiden mielipiteitä  opetuksesta  ja  oppimisesta.  Tarkoituksena  on  samalla 

tehdä yksikköä tutuksi opiskelijoille  ja kannustaa opiskelijoita osallistumaan  ja vai‐

kuttamaan  tiedeyhteisön  toimintaan.  Niin  laitos‐  kuin  ainejärjestövierailuissakin 

tavoitteena  on myös  kartoittaa  toiveita  siitä, millaista  tukea  opetuksen  kehittä‐

misyksikkö voisi  tarjota yliopisto‐opettajille  tai opiskelijoille oppimiseen  ja opiske‐

luun  liittyvissä  kysymyksissä.  Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmen  ‐hankkeen 

aikana vuosina 1996–2006 ainejärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti esimerkiksi eri 

tiedekuntien  teemavuositapahtumiin,  erityisesti  Oppimiskulttuurin  katukahvila  ‐

tapahtumien järjestämiseen. Ensimmäinen oppimiskulttuurin katukahvila toteutet‐

tiin yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa vuonna 1995. Yhteistyötä ainejärjestöjen ja 

ylioppilaskunnan  kanssa  on  tehty myös  paljon myös  opetuksen  laadunarvioinnin 

merkeissä, erityisesti opiskelijapalautteen keräämisessä  ja palautepäivien  järjestä‐

misessä.  Ylioppilaskunta  ja  opetuksen  kehittämisyksikkö  tukevat  ja  kouluttavat 

vuosittain virallisissa hallinnollisissa elimissä  tai muissa  ryhmissä  toimivia opiskeli‐

jaedustajia ja ovat laatineet toiminnan tueksi useita oppaita yhteistyössä. Yhteistyö 

                                                 
90 Oulun yliopistossa on 5 ainejärjestöjen kattojärjestöä tai ‐kiltaa ja 33 ainejärjestöä, ‐yhdistystä tai 
kiltaa.   
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ja yhteydenpito opiskelijajärjestöihin on koko ajan tiivistynyt  ja toiminta on kehit‐

tynyt voimakkaasti yhteydenpidosta yhteistyön ja ‐hankkeiden suuntaan. 

 

 

Kiltakierrokset 

  

Opetuksen  kehittämisyksikkö  on  vieraillut  kaikissa  ainejärjestöissä  useaan  ottee‐

seen ja järjestöt ovat vierailleet opetuksen kehittämisyksikössä. Vierailuja on toteu‐

tettu osittain yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa. Järjestelmälliset vierailut kiltoi‐

hin  ja  ainejärjestöihin  alkoivat  vuonna  1997,  jolloin  opetuksen  kehittämisyksikkö 

vieraili kaikissa ainejärjestöissä. Ensimmäisille opetuksen kehittämisyksikön vierai‐

lulle ainejärjestöihin mukaan kutsuttiin erityisesti ainejärjestön hallituksen  jäsenet, 

mutta myös pienryhmäohjaajana  toimivat  ja muut opetuksen kehittämisestä kiin‐

nostuneet opiskelijat olivat tervetulleita. Ylioppilaskunnasta vierailuille osallistuivat 

sosiaali‐  ja  koulutuspoliittiset  sihteerit. Ennen  vierailuja  ainejärjestöille  lähetettiin 

kysely,  jossa  tiedusteltiin, mitkä ovat opiskelijoiden mielestä keskeisiä oman alan 

opetukseen  ja oppimiseen  liittyviä kehittämiskohteita  ja miten opetuksen kehittä‐

misyksikkö  ja  ylioppilaskunta  voisivat  kehittää  yhteydenpitoa  ja  tukea  ainejärjes‐

töille.  Lisäksi  opiskelijoilta  pyydettiin  ideoita  opetuksen  kehittämiseen  liittyen  ja 

parhaat ideat palkittiin. Palkitsemiskäytäntö elvytettiin uudelleen tauon jälkeen Ad 

fontes! ‐palkinnon muodossa vuonna 2005.  

 

Kiltavierailuilla on ollut mukana myös tiedekuntien väkeä  ja asiantuntijoita eri alu‐

eilta, mm humanistisessa tiedekunnassa vierailuilla oli mukana opetussuunnitelmi‐

en  kehittämisestä  vastaava  tiedekunnan  suunnittelija.  Asiantuntijavieraina  olivat 

muiden muassa yliopiston henkilöstöpäällikkö,  joka kertoi yliopiston  toimintastra‐

tegioista. Teemoina ensimmäisellä kiltakierroksella olivat esimerkiksi asumiseen  ja 
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opintotukeen liittyvät ajankohtaiset sosiaalipoliittiset asiat. Koulutuspoliittisen sek‐

torin  puolelta  ainejärjestöjen  koulutuspoliittisia  vastaavia  tiedotettiin  jaoston  toi‐

minnasta paikallisesti  ja valtakunnan  tasolla  sekä yhteistyössä opetuksen kehittä‐

misyksikön kanssa  järjestettävistä KopoKlubeista. Oulun yliopiston ajankohtaisista 

teemoista puhututtivat opintojen suunnittelu, opiskelijoiden henkilökohtaiset opin‐

tosuunnitelmat  (HOPS)  ja  opiskelijoiden  käsitykset  niistä,  sivuaineiden  opiskelu, 

opiskelijapalaute ja yliopisto‐opettajien kokonaistyöaika. Muita teemoja olivat ope‐

tuksen  arvostus  ja  portfoliot  opetusansioiden  tai  opiskelijoiden  osaamisen  doku‐

mentoinnin ja osoittamisen välineenä, opettaja‐ ja vertaistuutorointi sekä eräänlai‐

seksi henkilökunnan  tuutoroinniksi miellettävä akateeminen  työnohjaus. Tehostu‐

neen  yhteydenpidon myötä  opiskelijapiirihakemusten määrä  kasvoi  ilahduttavas‐

ti.91  

 

Ensimmäisen kiltakierroksen  jälkeen aineyhdistysvierailuja toteutettiin tiedekunta‐

kohtaisesti vuoteen 2002 asti. Lukuvuonna 2003–2004 toteutettiin  jälleen vierailut 

kaikkiin Oulun yliopiston ainejärjestöihin. Vierailut  tapahtuivat pääasiassa ainejär‐

jestöjen  tiloissa. Tunnelma  tapaamisissa oli  aluksi odottava  ja  ihmettelevä:  ”Mitä 

ihmettä  yliopiston hallinto meistä haluaa?” Alkukankeuden  jälkeen  keskustelu oli 

vapautunutta  ja  opiskelijat  kertoivat  laajasti  ajatuksiaan  ja mielipiteitään.  Tapaa‐

misten teemoina olivat opiskelun sujuminen, kurssien sisällöt, opetusmenetelmät ja 

arviointi, palautejärjestelmän toimivuus ja ohjauksen sujuvuus. Ainejärjestöille jaet‐

tiin tieto‐ tai perehdytyspaketti, joka sisälsi perustietoa Oulun yliopistosta, opetuk‐

sen  laadunarvioinnista  ja  opiskelijoiden  vaikutusmahdollisuuksista.  Paketissa  oli 

myös opetuksen kehittämisohjelman vuosille 2000–2004 sisältävä  julkaisu Vapailla 

vesillä92. Opiskelijoilla oli merkittävä  rooli  sen  laatimisessa korkeakouluopetuksen 

                                                 
91 Valtakorpi 1998. Kiltakierroksen satoa (julkaisematon) 
92 Lapinlampi 2000.  
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kehittämistoimikunnan  KOTKA:n  kautta  ja  kehittämisstrategiaa  työstettiin myös 

ylioppilaskunnan  ja opetuksen kehittämisyksikön  järjestämissä KopoKlubeissa. Pa‐

ketin  toivottiin  toimivan hyvänä perehdytyspakettina uusille ainejärjestöaktiiveille 

ja etenkin koulutuspoliittisille vastaaville.  

 

Vierailujen perusteella voitaisiin hiukan yleistäen todeta, että opetuksen huippuyk‐

siköiksi nimetyillä  laitoksilla opiskelijat olivat motivoituneita  ja kokivat yhteenkuu‐

luvuutta  opetushenkilöstön  kanssa.  Opiskelijat  tunnustivat  pääsääntöisesti,  että 

opiskelu on aikaa ja panostusta vaativaa työtä. Opettajien tekemä työ koettiin tär‐

keäksi ja vaativaksikin, minkä vuoksi heiltä ei haluttu vaatia liikaa opetuksen kehit‐

tämisen  saralla. Opetuksen keskittymistä  ja  siten myös opintojen kuormittumista 

tietylle ajalle pidettiin huonona. Koettiin, että opetus painottuu tiettyyn aikaa päi‐

vässä  ja  tietyille  päiville  viikossa  ja  lukukaudet  ovat  lyhyitä. Ainejärjestöaktiivien 

mukaan erilaisille itseohjautuville ryhmille pitäisi saada enemmän rahallista tukea ja 

opiskelijapiiritoimintaa pidetäänkin hyvänä käytäntönä. Muutenkin ainejärjestöjen 

vaikutuspiiri ja ‐valta esimerkiksi opiskeluasenteisiin liittyen koetaan merkittäväksi, 

minkä  vuoksi  toimintaan  kaivattiin  paremmin  rahallista  ja  koulutuksellista  tukea. 

Ainejärjestöt voisivat myös osallistua aktiivisemmin vuosittaisiin  laitosten  itsearvi‐

ointeihin  ja saada koulutusta esimerkiksi  laadunarviointimatriisin täyttämiseen. Li‐

sää näkyvyyttä toivottiin sekä riviopiskelijoiden että laitoksen suuntaan. Vierailujen 

aikana kävi  ilmi, että ainejärjestöissä  tehdään  todella monipuolista  työtä opiskeli‐

joiden etujen ajamiseksi ja opetuksen kehittämiseksi. Ainejärjestöt eivät kuitenkaan 

ole tietoisia toistensa tekemisistä niin hyvin kuin voisivat. Vierailujen  innoittamana 

päätettiinkin toteuttaa kysely ainejärjestöjen toiminnan monimuotoisuuden selvit‐

tämiseksi ja hyvien käytäntöjen keräämiseksi ja levittämiseksi.  
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Ainejärjestökyselyn pohjalta  julkaistiin opas Ainejärjestöt  toiminnassa. Kokemuksia 

ja uusia ideoita.  Ainejärjestöissä toimi vuoden 2004 kyselyn mukaan keskimäärin 8 

hallituksen jäsentä. Lähes viikoittaisissa kokouksissa kävi noin 10 jäsentä eli toimin‐

taan osallistui  joka viikko  reilut 300 opiskelijaa. Aktiivisten ainejärjestötoimijoiden 

toiminta näyttäytyy monenlaisina tapahtumina ja tilaisuuksina aina oman opiskelu‐

alan uusien opiskelijoiden yhteishenkeä luovista epävirallisista tapahtumista kunni‐

anhimoisiin yhteistyöhankkeisiin eri alojen  ja vuosikurssien opiskelijoiden, henkilö‐

kunnan  ja  työelämän vaikuttajien kanssa.   Kyselyn mukaan ainejärjestön  tärkeim‐

miksi  toimintaperiaatteiksi  nähtiin  erilaisten  tapahtumien  järjestäminen  (88 %)  ja 

opiskelijoiden etujen ajaminen (83 %).  Tapahtumat pitivät vastaajien mukaan sisäl‐

lään sekä virkistystoiminnan, johon sisältyvät vapaamuotoiset illanvietot, kulttuuri‐ 

ja  liikuntariennot, mutta myös erilaiset ammatillista  suuntautumista  tukevat  tilai‐

suudet ja opintomatkat. Erityisesti fuksitoiminta eli uusille opiskelijoille järjestettä‐

vä toiminta koettiin tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimmiksi tehtäviksi koettiin opiskeli‐

joiden yhdistäminen, yhteydenpito oman  laitoksen  ja muiden opiskelijajärjestöjen 

sekä ammattijärjestöihin  ja alan yrityksiin. Opetuksen kehittäminen  ja palautteen 

kerääminen omassa koulutuksessa ei noussut merkittävänä osana esille, mutta kar‐

toitettaessa  toimintaa käytännössä esimerkiksi palautteen kerääminen  ja palaute‐

päivien  järjestäminen  yhteistyössä  laitoksen  tai  opetuksen  kehittämistyöryhmän 

(OKTR) kanssa nousi esille 44 % vastauksessa.93   

 

Tampereen yliopistossa  toteutettiin  lukuvuoden 2006–2007 aikana vastaava aine‐

järjestöjen hyviä käytäntöjä  sekä ainejärjestöjen  ja  laitosten  välistä yhteistyötä  ja 

selvittävä projekti. Projekti oli osa Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) projek‐

tia Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana, jonka taustalla oli hallituksen 

                                                 
93 Ainejärjestöt toiminnassa. Kokemuksia ja uusia ideoita 2004, 5‐10. 
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kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma.94 Ylioppilaskunnan  tarkoituksen määrit‐

tävää pykälää voidaan soveltaa myös ainejärjestöihin. Yliopistolain 40 §:n mukaan:  

 

Ylioppilaskunnan  tarkoituksena  on  olla  jäsentensä  yhdyssiteenä  ja  edistää 

heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan 

asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.   

 

Samoin kuin Oulun yliopistossa, Tampereen yliopiston selvityksen mukaan ainejär‐

jestön keskeisiksi tehtäviksi mielletään vapaa‐ajan ja opintoihin liittyvän sosiaalisen 

toiminnan  järjestäminen  jäsenilleen  sekä  sen  jäsenten  edunvalvojana  toimiminen 

oman  tiedekunnan,  laitoksen  tai  oppiaineen  sisällä.  Tehtäviin  kuuluu  erityisesti 

oman tieteenalan koulutuksen suunnittelu  ja kehittäminen. Yksi tärkeä tehtävä on 

oman  tieteenalan  virallisissa  hallintoelimissä  ja  työryhmissä  toimivien  sekä myös 

epävirallisissa valmisteluelimissä mukana olevien  jäsentensä sekä myös niin sanot‐

tujen  riviopiskelijoiden yhdyssiteenä  toimiminen. Opiskelijaedustajien kouluttami‐

nen  ja  ohjeistaminen  päätöksenteossa  nähdään  tärkeänä.  Ainejärjestöaktiivien 

toimintakenttä ja vaikutuspiiri on laaja: heitä on yliopiston hallinnossa kolmikannan 

mukaisesti,  tiedekunta‐  ja  laitosneuvostoissa,  ylioppilaskunnassa  valiokunnissa, 

edustajistossa  ja  hallituksessa  ja  edustavat  ainejärjestöä  usein  valtakunnallisissa, 

jopa  kansainvälisissä  verkostoissa.  Oulun  yliopistossa  Opetuksen  kehittämistyö‐

ryhmissä  toimiminen  koettiin  yhdeksi  tärkeimmäksi  opiskelijoiden  vaikuttamis‐

kanavaksi.  Oulun  yliopiston  ainejärjestökyselyn mukaan  61 %  ainejärjestöistä  on 

edustaja opetuksen kehittämistyöryhmässä. Ainejärjestötoiminnassa mukana ole‐

vat opiskelijat olivat aktiivisesti vaikuttamassa myös muissa virallisissa tai epäviralli‐

                                                 
94 Arviointi  toteutettiin Helsingin  ja Turun yliopistojen kanssa benchmarkingin eli vertailevan arvi‐
oinnin ja ryhmähaastatteluiden avulla, kustakin partneriyliopistosta oli mukana kaksi laitosta ja aine‐
järjestöä sosiologian  ja sosiaalipsykologian, kasvatustieteen  ja opettajankoulutuksen sekä historia‐
tieteen aloilta. Lisätietoja: Saari, 2007 
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sissa päättävissä elimissä ja ryhmissä. 77 % ainejärjestöistä oli edustus laitosneuvos‐

tossa,  38 %  tiedekuntaneuvostossa. Muita  vaikutuskanavia  olivat  esimerkiksi  tut‐

kinnonuudistustyöryhmät,  kattokillat  sekä  ylioppilaskunnan  luottamuselimet  tai  ‐

toimet. Osallistuminen ja monipuolinen ja näkyvä toiminta takaavat antavat hyvän 

aseman opiskelijoille  varteenotettavina  yhteistyökumppaneina  laitoksilla  ja  tiede‐

kunnissa.95  

 

 

Opiskelijat opetuksen kehittämistyöryhmissä 

 

Opetuksen kehittämistyöryhmät perustettiin laitoksille osaksi Oulun yliopiston laa‐

tujärjestelmää lukuvuonna 1993‐9496. Niiden toimintaan haluttiin saada suuri opis‐

kelijaedustus, suosituksena on 4‐5 opiskelijajäsentä laitoksen henkilökunnan lisäksi. 

Laatujärjestelmän myötä  ainejärjestöjä  kehotettiin  perustamaan  opintovastaavan 

toimi,  johon sisältyy  toimiminen opetuksen kehittämistyöryhmässä opiskelijajäse‐

nenä ja  linkkinä eri toimijoiden välillä. Opetuksen jatkuvan  laadunvarmistuksen ta‐

voitteena on tukea ja kehittää opetusmyönteistä ilmapiiriä, lisätä opetuksen arvos‐

tusta sekä saada aikaan  laadukasta opetusta  ja oppimista  laitoksilla. Se pohjautuu 

oman  toiminnan  dokumentoinnin,  jatkuvan  arvioinnin  ja  reflektion  periaatteisiin. 

Järjestelmän ytimen muodostavat  laitosten opetuksen kehittämistyöryhmät,  jotka 

voivat  toimia  koko  toimintakulttuurin  uudistajana.  Laitokset  arvioivat  lukuvuosit‐

tain toimintaansa matriisin avulla ja tekevät itsearviointiraportin.97 Laitoskohtaisen 

itsearvioinnin tueksi kerätään opiskelijapalautetta,  jota analysoidaan  ja käsitellään 

                                                 
95 Kivimäki, Santala & Savikko 2007, 4; Ainejärjestöt toiminnassa. Kokemuksia ja uusia ideoita 2004, 
10–11 
96  Julkaisussa  käytetään  yliopiston  perusyksiköistä  käsitettä  laitos.  Eri  tiedekunnissa  on  erilainen 
sanasto,  laitos voi tarkoittaa myös osastoa tai tulosyksikköä, vastaavasti opetuksen kehittämistyö‐
ryhmästä voidaan puhua esimerkiksi opintotoimikuntana.  
97 Ks. lisätietoja esim. http://www.oulu.fi/laatutyo/index.html 
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esimerkiksi  laitoksen  henkilökunnalle  ja  opiskelijoille  järjestettävässä  palautepäi‐

vässä.   Palautejärjestelmän  toimivuuden  lisäksi OKTR:n  tehtäviin  kuuluvat  koulu‐

tusohjelmien  toimivuuden  seuranta  ja  kehittäminen.  Laadunvarmistusjärjestelmä 

perustettiin ensimmäisenä Suomessa Oulun yliopistoon. Jäsenet työryhmiin voi ni‐

mittää laitosneuvosto tai sitä voidaan täydentää itse. Ainejärjestöillä on suuri sana‐

valta  opiskelijajäseniä  nimitettäessä.  Suuren  opiskelijaedustuksen  lisäksi  joillakin 

laitoksilla opiskelijajäsenet ovat toimineet myös työryhmän puheenjohtajina.   

 

Tampereen yliopiston ainejärjestöjen  ja  laitosten välistä yhteistyötä arvioivan pro‐

jektin mukaan yhteistyökanavia ovat mm.  laitosjohdon  ja  ‐neuvoston  tapaamiset, 

henkilöstökokoukset,  oppiainekierrokset,  laitoskahvit  ja  oppiainekokoukset,  aine‐

järjestölehti,  yhteistyö  oppialan  työelämäyhteyksien,  tieteellisten  tutkimusten  ja 

työkentän puitteissa sekä yhteiset vapaa‐ajan tapahtumat ja ekskursiot. Yhteistyön 

hyötyinä  nähdään  ainejärjestöpuolella  vaikutusmahdollisuuksien  lisääntyminen  ja 

henkisen ja materiaalisen tuen jakaminen.  

 

Laitos  kokee  hyötyvänsä  erityisesti  opiskelijoiden  suunnitteluavusta,  saamastaan 

opiskelijapalautteesta ja palautekanavan tai ‐järjestelmän kehittämisestä ja ainejär‐

jestöjen  aktiivisesta  roolista  tuutoroinnin  järjestämisessä. Molemmat  kokevat  yh‐

teistyön edistävän hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä laitoksen väen ja opiskelijoiden 

kesken  ja molemminpuolinen  tietoisuus  ja oppiminen  toisten  toiminnasta hyödyt‐

tävät molempia myös koko  laitoksen näkökulmasta. Yhteistoimintaan kaivattaisin 

kuitenkin aktiivisuutta molemmilta osapuolilta esimerkiksi yhteissuunnittelun mer‐

keissä,  jolloin  toiminta  saadaan molempia osapuolia miellyttäviksi  ja  taloudellisia 

resursseja ja suhdeverkostoa voitaisiin hyödyntää paremmin.  
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Oulun yliopistossa  laitosten  lisäksi opetuksen kehittämisyksikkö on ainejärjestöjen 

yhteistyökumppani  ja  resurssi. Tätä  resurssia ei  kuitenkaan  käytetä hyödyksi niin 

hyvin  kuin  voisi.  Suoraa  yhteistyötä  tehdään  kuitenkin  jonkun  verran  esimerkiksi 

palautepäivien  ja oppimiskulttuurin katukahviloiden  järjestämisessä. Välillisesti yh‐

teistoimintaa on paljonkin ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen valiokunnan kanssa. 

Ainejärjestötoiminnassa mukana  olevien  opiskelijoiden  aktivoimisen  lisäksi  haas‐

teena  on  aktivoida  riviopiskelijoita mukaan  kehittämistoimintaan.  Ylioppilaskun‐

nassa onkin suunnitteilla opiskelijavaikuttamisen kartta tai yleisempi opas opiskeli‐

joille. Ylioppilaskunnan ja opetuksen kehittämisyksikön järjestämiin koulutuksiin ja 

teemapäiviin tulisi myös saada houkuteltua enemmän opiskelijoita mukaan. 98 

 

 

KopoKlubit ja hallinnon opiskelijaedustajien kouluttaminen 

 

Kaikissa Suomen yliopistoissa hallinnollisissa elimissä ja erilaisissa työryhmissä toi‐

miville opiskelijaedustajille tarjotaan tällä hetkellä koulutusta tehtäväänsä99. Oulun 

yliopiston strategiassa opiskelijat tunnustetaan keskeisenä osana yliopistohallintoa 

ja opiskelijaedustus luontevana osana yliopiston hallinto‐ ja valmisteluelimiä. Yliop‐

pilaskunta  ja  opetuksen  kehittämisyksikkö  vastaavat  opiskelijaedustajien  koulut‐

tamisesta  ja tukemisesta. Vuosittain koulutetaan ainejärjestöjen koulutuspoliittisia 

vastaavia sekä hallinnon  (tiedekunta‐  ja  laitosneuvostot)  ja opetuksen kehittämis‐

työryhmien opiskelijaedustajia. Ylioppilaskunta on  tuottanut oppaan Hallinnon  ra‐

tas.  Opas  hallinnon  opiskelijaedustajille  (HOE‐opas)100.  HOE‐oppaassa  käsitellään 

                                                 
98 Ainejärjestöt toiminnassa. Kokemuksia ja uusia ideoita 2004, 10‐11; (Kivimäki, Santala & Savikko 
2007, s. 7‐13).      
99  Alaniska, H. &  al.  2006.  Student  involvement  in  the  processes  of  quality  assurance  agencies. 
ENQA. Workshop reports 4.  
100 Ks. HOE‐opas http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pdf/HOEopas06.pdf 
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muun muassa hallinnon opiskelijaedustajan asemaa ja vastuuta, edustajan tehtäviä, 

kuten valmistautumista, yhteistyötä ja tiedottamista. Lisäksi siinä esitellään yliopis‐

ton hallintoa ja eri toimielimiä ja annetaan tietoa opetusvirkojen täyttömenettelys‐

tä  ja  kokoustekniikasta.  Opetuksen  kehittämistyöryhmän  ja  opiskelijaedustajan 

tehtävät ja toimenkuvat niissä on kirjattu henkilökunnalle ja opiskelijoille jaettavaan 

opetuksen  laatumanuaaliin  sekä  yhteistyössä  ylioppilaskunnan  kanssa  laadittuun 

opiskelijajäsenen oppaaseen101.   

 

Opiskelijoille on järjestetty KopoKlubeja ja opiskelijaedustajien koulutuksia ja muita 

tilaisuuksia yhteensä 31 vuosien 1997–2007 aikana eli keskimäärin kolme tilaisuutta 

vuodesta  (oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  eli  vuosien  1996–2006  aikana 

26). Näistä enemmistö on ylioppilaskunnan ja opetuksen kehittämisyksikön yhteis‐

työssä  järjestämiä KopoKlubeja (23),  jotka ovat sekä opiskelijoille että henkilökun‐

nalle tarkoitettuja keskustelu‐  ja koulutustilaisuuksia,  joissa paneudutaan ajankoh‐

taisiin koulutuspoliittisiin  ja opetuksen kehittämistä koskeviin kysymyksiin. Tiede‐

kunta‐ ja laitosneuvostoissa toimivien hallinnon opiskelijaedustajien koulutuksia on 

järjestetty 5 ja erilaisia teemapäiviä 3. KopoKlubien luonne on vaihdellut ainoastaan 

opiskelijoille, esimerkiksi ainejärjestöjen koulutuspoliittisten vastaavien tai opetuk‐

sen  kehittämistyöryhmien  jäsenille,  tarkoitetuista  koulutuksista  kaikille  avoimiin 

koulutus‐ ja keskustelutilaisuuksiin, seminaareihin ja teematapahtumiin. Tavoittee‐

na on ollut  lisätä  tietoisuutta ajankohtaisista asioista opetuksen kehittämisestä  ja 

lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteydenpitoa ja yhteistyötä.  

 

Toteutustavoiltaan KopoKlubit ovat olleet innovatiivisia ja radikaalejakin. KopoKlu‐

beissa  ja muissa koulutuksissa on ollut työpaja‐, case‐, tai muuta ryhmätyöskente‐

                                                 
101 Opetuksen kehittämistyöryhmän opiskelijajäsenen opas, 2006: 
http://www.oulu.fi/oky/opiskelun_ja_oppimisen_tuki/pdf/oktropas.pdf 
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lyä, puheenvuoroja, paneelikeskusteluita, näytelmiä, näyttelyitä, tempauksia ja asi‐

antuntijavieraita. Niissä on  laadittu opetuksen kehittämistrategiaa, katsottu  lukui‐

sia  opetuksen  kehittämisyksikön  tuottamia  elokuvia102,  palkittu  hyviä  opettajia 

omenoin  ja  lanseerattu  parhaan  lopputyön  ohjaajan  palkinto.  Erään  KopoKlubin 

pohjalta laadittiin ylioppilaskunnan kanssa yhteistyössä peli Vetelä paska vai valmis 

viidessä vuodessa? 

 

Tiettävästi ensimmäisessä KopoKlubissa vuonna 1997 Oulun yliopistossa puhuttivat 

opiskelijaportfoliot  ja  oman  osaamisen  dokumentointi.  Opiskelijaportfolioiden 

merkitystä opiskelun työvälineenä ja oppimisen arviointivälineenä oli alettu tunnus‐

taa. Henkilökuntaa oli jo koulutetttu porfolioista ja opetuksen kehittämisyksikkö oli 

julkaissut oppaat akateemisesta opetusportfolioista opetuksen itsearvoinnin ja me‐

ritoitumisen välineenä sekä portfoliokonsultoinnista korkeakoulupedagogiikan pe‐

rusmateriaalisarjassa.103 Opetuksen kehittämisyksikkö  ja ylioppilaskunta keskuste‐

luttivat yliopistoväkeä siitä, miten opiskeluaikana saavutettava osaaminen  ja päte‐

vyys ovat muutakin  kuin opintosuorituksia  ja miten oman osaamisen  arviointi on 

osa akateemista koulutusta. Porfoliotyö  selkiyttää opintojen kokonaisuutta  ja nii‐

den välisiä yhteyksiä ja auttaa sekä opiskelijaa että opettajaa arvioimaan oman asi‐

antuntijuuden kasvamista  ja kehittymistä. Opiskelijan portfolio tarkoittaa opiskeli‐

jan valitsemaa opiskelutehtävien kokoelmaa,  joka sisältää erilaisia opintotuotoksia 

ja edustaa opiskelijan osaamista esimerkiksi yhdestä kurssista, opintokokonaisuu‐

desta tai koko koulutuksesta. Laitoksia konsultointiin paljon opiskelijaportfolioista 

ja mm. logopedian laitoksella opiskelijan portfoliotyö kesti koko opintokaaren ajan. 

                                                 
102 Opetuksen kehittämisyksikön pedagoginen videotuotanto nähtävillä osoitteessa 
http://www.oulu.fi/oky/julkaisut_ja_materiaalit/videotuotanto/index.html 
103 Tenhula et al. 1996. 
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Laitoksella  tuotettiin myös  oma  portfolio‐opas  Logopofo  logopedian  opiskelijoil‐

le.104  

 

Opetuksen arvostus  ja opiskelijoiden  rooli opetuksen  laadunarvioinnissa ovat  tee‐

moja, jotka ovat olleet mukana alusta asti KopoKlubeilla. Opetuksen kehittämistyö‐

ryhmissä  toimiva  opiskelijajäseniä  on  perehdytetty  omiin  toimintamahdollisuuk‐

siinsa  ja  luottamusasemansa hyödyntämiseen vuodesta 1998  lähtien. Opiskelijajä‐

senen  tehtäviin katsotaan kuuluvaksi mm. opiskelijan näkökulman esiin  tuominen 

laitoksen tietoon, opiskelijoiden tilanteen ja tuntojen välittäminen työryhmälle sekä 

työryhmässä käsiteltävien asioiden välittäminen opiskelijoille, palautejärjestelmän 

toimivuuden  edesauttaminen  opiskelijoiden  osalta,  asioiden  valmisteluun  osallis‐

tuminen, aloitteiden  tekeminen, yhteydenpito ylioppilaskuntaan  ja opetuksen ke‐

hittämisyksikköön ja seuraajansa valmentaminen105  

 

 

Ad Fontes ‐palkinto 

 

Opetuksen kehittämisyksikössä on aina tunnustettu opiskelijoiden tekemä arvokas 

työ opetuksen kehittämiseksi. Ainejärjestöiltä on pyydetty ideoita opetuksen kehit‐

tämiseen liittyen ja niistä parhaat on palkittu jo vuonna 1997 ainejärjestövierailujen 

alettua.  Yksikkö  on  tukenut  rahallisesti  aktiivisia  ainejärjestötoimijoita  vuodesta 

2005 myöntämällä Ad fontes! ‐palkinnon opetuksen kehittämisestä yksittäiselle ai‐

nejärjestön  jäsenelle  tai  jäsenistä muodostuvalle  tiimille  syyslukukauden  lopuksi. 

Palkinnon  saamisen kriteereinä on opetuksen  ja oppimisen  tukeminen  siten, että 

                                                 
104 Hautala, T & al., ks. 
http://www.oulu.fi/hutk/logopedia/opiskelu/Logopedian%20matkaopas0809.PDF/Logopofo.pdf 
105 Kopo‐Klubi 22.10.1998. 
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siihen liittyy konkreettinen tuotos tai tulos tai se sisältää yhteisön aktivointia. Aine‐

järjestöt voivat esittää palkinnon saajaa. Lisäksi hakemukseen tulee  liittää opetuk‐

sen kehittämistyöryhmän suositus. Päätöksen palkinnon saajasta tekevät Opetuk‐

sen kehittämisyksikön edustajat yhdessä Oulun yliopiston ylioppilaskunnan koulu‐

tuspoliittisten vastaavien ja koulutuspoliittisen sihteerin kanssa. 

 

Ensimmäisenä  vuonna hakijoita oli  yhdeksän. Historian ensimmäinen Ad  fontes  ‐

palkinto myönnettiin kasvatustieteen opiskelijalle  ja kasvatustieteiden ainejärjestö 

Motiva ry:lle. Perusteluina olivat aktiivinen toiminta kasvatustieteiden koulutusoh‐

jelman  ja koko yksikön kehittämiseksi sekä osallistuminen palautepäivien  järjestä‐

miseen  ja opetuksen kehittämistyöryhmän perustamiseen. Vuonna 2006 hakijoita 

oli seitsemän. Palkinto myönnettiin Pedagogian ylioppilaat ry:n aktiiviselle toimijal‐

le  ja  luokanopettajaopiskelijalle,  joka on vaikuttanut  laaja‐alaisesti oman koulutus‐

ohjelmansa kehittämiseen  ja palautejärjestelmän kehittämiseen omassa yksikössä 

sekä toiminut aktiivisena tiedottajana eri opiskelijaedustajien ja yksikön välillä.  

 

Palkinto on  jaettu Opetuksen kehittämisyksikön  ja Oulun yliopiston ylioppilaskun‐

nan järjestämällä KopoKlubilla vuoden kevätlukukauden alussa. Palkintona on 200€ 

henkilökohtainen  stipendi  ja  opetuksen  kehittämisdiplomi.  Palkinnon  yhteydessä 

myös palkinnon saajaa esittänyt ainejärjestö saa kunniamaininnan sekä kiertopal‐

kinnon.  Ad‐fontes  hakemuksia  tuli  parina  ensimmäisenä  vuonna  erityisesti  laa‐

dunarviointityöhön  liittyen, mm.  opiskelijapalautteen  keräämisen  tai  kokonaisen 

palautejärjestelmän kehittämiseen liittyen. Oulun yliopistossa laadunvarmistukselle 

on olemassa hyvät perusrakenteet, mutta käytännöt eivät ole  toimivia kaikkialla. 

Opiskelijalähtöistä kehittämistyötä sen saralla on haluttu palkita Ad fontesin myö‐

tä. Toisaalta palkinnon  saamisen kriteereinä  tulisi olla  innovatiivinen  toiminta pe‐

rustoiminnan  aktivoimisen  sijasta. Hakemuksia  on  tullut myös  tiedottamiseen  ja 
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opiskelijarekrytointiin,  tuutoroinnin  kehittämiseen,  kansalaiskasvatukseen  ja  ‐

vaikuttamiseen, opintoihin  liittyvän harjoittelun kehittämiseen, opiskelijalähtöisen 

case‐kurssin  kehittämiseen  ja  toteuttamiseen,  tenttijärjestelmien  kehittämiseen 

sekä  laitoksen  ja  ainejärjestöjen  yhteistyön  kehittämiseen  liittyen.   Vuonna  2006 

kaikille hakijoille myönnettiin  lisäksi kaikille Kopo‐tähti  ja kunniamaininta opetuk‐

sen kehittämisen hyväksi tehdystä työstä.  

 

Vuonna 2007 ylioppilaskunnan hallituksessa päätettiin osallistumisesta Ad fontes –

palkintostipendin summaan ja se nostettiin 500 euroon. Tavoitteena oli saada aine‐

järjestöt kilvoittelemaan entistä aktiivisemmin palkinnosta  sekä nostaa palkinnon 

profiilia  ja sen myötä tietoisuutta opiskelijoiden tekemästä kehittämistyöstä. Vuo‐

den 2007 palkinnosta olivat päättämässä myös opetus‐ ja opiskelijapalveluiden joh‐

taja sekä opetuksesta vastaava vararehtori. 106 

 

Ylioppilaskunta on ollut kaikilta osin keskeinen toimija ja aktiivinen yhteistyökump‐

pani  ainejärjestötoiminnan  tukemisessa.  Vuonna  2007  se  esitti Oulun  yliopistolle 

hanketta  opiskelijajärjestöjen  aktivoimisesta mukaan Oulun  yliopiston  strategian 

toteuttamiseen107.  Universitas  Oulu  –  Yhteinen  yliopisto  ‐hankkeen  taustalla  on 

monivuotinen yhteistyö yliopiston henkilökunnan, eri tukipalveluiden yksiköiden ja 

ainejärjestöjen välillä. Hanke syntyi ajatuksesta, että yliopiston strategian ja ylioppi‐

laskunnan vastavalmistuneen strategian välillä oli löydettävissä merkittäviä yhteyk‐

siä. Hankkeen toiminta‐ajatuksena on saada ainejärjestöt miettivät omaa rooliaan 

opiskelun  ja oppimisen  tukijoina  ja kehittämään  toimintaansa omista  ja opiskelu‐

                                                 
106 Vuonna 2008 Ad Fontes ‐palkintoa ei jaettu samantapaista toimintaa tukevan Universitas Oulu ‐
hankkeen käynnistysvaiheen vuoksi, mutta vuoden 2009 osalta palkinto tullaan jakamaan edelliseen 
tapaansa tai jossain määrin eteenpäin kehitettynä. 
107 Opiskelijajärjestöhanketta esiteltiin Oulun yliopiston Korkeakouluopetuksen kehittämistoimin‐
nalle KOTKAlle 19.9.2007 olevassa kokouksessa. 
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alan lähtökohdista. Tavoitteena on myös, että ainejärjestöjen jo nyt tekemä työ yli‐

opiston  toiminnan kehittämiseksi  tunnustetaan. Ainejärjestöjen  tekemästä  työstä 

halutaan tehdä pitkäjänteistä ja hyviä käytäntöä pyritään jakamaan entistä parem‐

min yli tiedekuntarajojen.  

 

Hankkeen aikana on kartoitettu nykyisiä  toimintamuotoja sekä käynnistetty aine‐

järjestövetoisia pilottihankkeita,  joilla  tuetaan  opetusta  ja oppimista  ainejärjestö‐

toimijoiden oman aktiivisuuden kautta.   Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustet‐

tuina muun muassa ainejärjestöt, kattokillat, ylioppilaskunta,  laitokset, opetuksen 

ja oppimisen tukitahot yliopistossa sekä yliopiston johto. 

 

Hanketta esiteltiin ylioppilaskunnan avajaisjuhlassa Vulcanaliassa 11.9.2007  ja siitä 

uutisoitiin muun muassa  sanomalehti Kalevassa. Kalevan108 mukaan  opiskelijoita 

kannustetaan  perustamaan  pienryhmiä,  joissa  vanhemmat  opiskelijat  opettavat 

nuorempia. Ylioppilaskunnan silloinen puheenjohtaja Oskari Huusko109 kommentoi 

hyödyn olevan suuri etenkin toisessa tiedekunnissa opiskeltavissa sivuaineissa. Reh‐

tori Lauri Lajunen kommentoi myös hankkeen merkittävyyttä. Hanke palvelee mo‐

lempien mukaan sekä opiskelijoita että yliopistoa ja edistää yhteisöllisyyttä. Hanke 

on osa Oulun  yliopiston  strategian  toimeenpanoa  ja  sille haettiin  rahoitusta ope‐

tusministeriöltä.  Haastateltavana  ollut  taloustieteiden  tiedekunnan  ainejärjestön 

Finanssin edustaja uskoi opiskelijoiden halukkuuteen lähteä mukaan toimintaa. Ra‐

hallisen korvauksen  lisäksi saavutettu opetuskokemus on varmasti arvokas meriitti 

työmarkkinoilla. Ylioppilaskunnan tiedotteen110 mukaan hanke on mittakaavaltaan 

Suomen suurin yliopiston kehittämisen hanke, jossa valmistelu‐ ja koordinointivas‐

                                                 
108 Kaleva 12.9.2007 
109 Huusko toimii tämän raportin julkaisuhetkellä Universitas Oulu ‐hankkeen projektisihteerinä  
110 Tiedote 13.9.2007, ks. www.oyy.fi/ajankohtaista/Uutinen 

 99 
 
 



 

tuu on annettu opiskelijoille.  Hanke tulee vahvistamaan entistä vahvemmin ainejär‐

jestöjen roolia Oulun yliopistossa.111 

 

                                                 
111 Koska Universitas Oulu –hanke on alkanut vasta varsinaisen oppimiskulttuurin teemavuosikym‐
menen jälkeen, ei hanketta tässä raportissa esitellä sen enempää. Tarkempaa tietoa hankkeesta 
löytyy osoitteesta: http.//universitasoulu.wordpress.com sekä vuoden 2009 jälkeen ilmestyvästä 
hankkeen puitteissa toteutettavasta oppaasta ainejärjestöille. 
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3. TEEMAVUOSIKYMMENEN VAIKUTUKSET 

 
 

Oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen 1996–2006 aikana Oulun yliopistossa on 

toteutettu hyvin monenlaista toimintaa, jonka tavoitteena on ollut oppimiskulttuu‐

rin  kehittäminen muun muassa  uusien  opiskelijoiden  tukemisen,  opiskelutaitojen 

kehittämisen,  asenneilmapiirin muuttamisen,  yhteistyön  tukemisen  ja  opiskelijoi‐

den  aktiivisen  osallistumisen  edistämisen  kautta.  Tässä  luvussa  pohditaan  hank‐

keen  vaikuttavuutta  peilaten  toiminnan  tuloksia  johdantoluvussa  esitettyihin  ta‐

voitteisiin. Tässä tarkastelussa tukena käytetään muun muassa opiskelijoille vuosi‐

na 1992 ja 2007 toteutettujen kyselyiden tuloksia. Lisäksi luvussa pohditaan jossain 

määrin oppimiskulttuurin nykytilaa ja tulevaisuutta Oulun yliopistossa.  

 

Vuonna 1993 raportoitu Oulun yliopiston kokonaisarviointi112 arvioi opetuksen osal‐

ta organisaation  ja hallinnon opetukselle  ja oppimiselle tarjoamia puitteita. Rapor‐

tin mukaan opetuksen arvostus yliopistossa vaihteli suuresti tiedekuntien  ja  laitos‐

ten välillä, mutta vain harvoilla aloilla opetus nähtiin yhtä tärkeänä kuin tutkimus. 

Tätä asenneilmapiiriä oli pyritty kuitenkin muuttamaan muun muassa hyvän opet‐

tajan palkinnon  vuosittaisella  jakamisella, opetuksen  teemavuodella  1989  ja ope‐

tuksen tärkeyden korostamisella esimerkiksi rehtorien julkisissa puheenvuoroissa.  

 

Tilannetta muutamaa  vuotta  ennen  oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  al‐

kamista kuvataan raportissa myös siten, että opintojen alkuvaiheessa annetun ope‐

tuksen tason merkitystä ei nähty kaikissa tiedekunnissa, mikä näkyi muun muassa 

siinä, että alkuvaiheen opetusta antoivat professorien sijaan sivutoimiset opettajat 

                                                 
112  Liuhanen, 1993, s. 21–24 
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ja assistentit. Yleisestikin opetuksen systemaattisesta arvioinnista ja kehittämisestä 

ei tunnuttu kannettavan vastuuta  ja vain muutamia selkeitä  ja vakiintuneita kehit‐

tämiskeinoja oli havaittavissa. Arviointiraportti paljastaa, että epätyydyttävän ope‐

tuksen  seuraukset  olivat  nähtävissä  muun  muassa  opiskeluaikojen  venymisenä, 

opintonsa keskeyttäneiden määrässä sekä opintojen pitkittymisenä työssäkäynnin 

vuoksi.   Myös  puutteellisesta  opetussuunnitelmatyöstä  johtuva  opetusohjelmien 

raskaus pitkitti omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. 

 

Arviointiraportissa  ehdotettiin  Oulun  yliopistossa  toteutettavaksi  muun  muassa 

seuraavia toimenpiteitä: opetettavan aineksen  laadun, määrän, sopivuuden  ja  joh‐

donmukaisuuden uudelleenarviointi sekä opiskelijoiden aktivointi  ja motivointi esi‐

merkiksi  käyttämällä  kokeneempia  opiskelijoita  tuutoreina  ja  lisäämällä  projekti‐

tyyppistä opetusta Raportissa mainittiin myös ryhmäkokojen määrittelyperiaattei‐

den tarkastelu ja erilaisten ryhmämuotojen pedagogisten mahdollisuuksien selkiyt‐

täminen sekä oppimateriaalien  riittävyydestä huolehtiminen,  tuoreuden varmista‐

minen ja jatkuva muokkaaminen. Lisäksi raportissa korostettiin, että hyvän opetus‐

taidon  hankkimisen  tulisi  olla  henkilökunnan  itsestään  selvänä  pidettävä  velvolli‐

suus, ja laitosten tulisikin ohjata ja tarkkailla opetuksen laatua jatkuvasti esimerkiksi 

opiskelijoiden  tekemän  säännöllisen  opetuksen  arvioinnin  avulla.  Tehokasta  ope‐

tusohjelmien uudistamista ja opetuksen kehittämistä pidetään ehdottoman tärkei‐

nä tekijöinä Oulun yliopiston tulevaisuuden kannalta.113 

 

Näistä vuonna 1993 kirjatuista tavoitteista oppimiskulttuurin teemavuosikymmen ‐

hankkeen puitteissa pyrittiin edistämään opiskelijoiden aktiivista roolia sekä oman 

oppimisensa että opetuksen arvioinnin saralla. Lisäksi muun muassa pienryhmäoh‐

jausta kehittämällä on pyritty paikkaamaan opetuksen alkuvaiheessa annetun ope‐

                                                 
113 Liuhanen, 1993, s. 21–24 
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tuksen mahdollisia puutteita  ja ohjaamaan opiskelijoita oikeanlaiseen oppimiskult‐

tuuriin heti opintojen alkumetreiltä  lähtien. Muita kokonaisarvioinnin myötä esiin‐

nostettuja teemoja on kehitetty muiden Opetuksen kehittämisyksikön toimintojen 

puitteissa arviointihetkestä tähän päivään saakka.114 

 

 

3.1. Opiskelijakyselyiden tuloksia vuosilta 1992 ja 2007 

 

Vuonna 1992 Oulun yliopiston opiskelijoilta kerättiin laajamittaista kyselyaineistoa, 

joka käsitteli useita opiskeluun  liittyviä osa‐alueita. Vastauksia kyselyyn saatiin yh‐

teensä 211 yliopiston viidestä silloisesta  tiedekunnasta. Muutamaa  tämän kyselyn 

teemaa hyväksikäyttäen vuonna 2007 kerättiin kahvilakyselyllä opiskelijoiden mie‐

lipiteitä opetuksen tasoon, hyvään yliopisto‐opetukseen sekä opiskelijoiden vaiku‐

tusmahdollisuusiin liittyen. Kyselyyn saatiin yhteensä 101 vastausta kuudesta Oulun 

yliopiston  tiedekunnasta.    Seuraavassa  pohditaan  oppimiskulttuurin  teemavuosi‐

kymmenen ja opetuksen kehittämisyksikön toiminnan vaikuttavuutta peilaten vuo‐

den 2007 kyselyä viisitoista vuotta aiemmin kerätyn kyselyaineiston vastaaviin sisäl‐

töihin. Toteutettujen opiskelijakyselyiden  tulokset on  tuotu  tässä  raportissa  laaja‐

mittaisesti  esiin,  jotta  saataisiin  teemavuosikymmenen  keskiössä  olevan  tahon  – 

opiskelijoiden – ajattelu esille oppimiskulttuuriin liittyvien teemojen osalta.  

 

Vuonna  1992 opiskelijoilta kerätyn  laajemman kyselyn  yksi osa oli  laajahko kysy‐

mys,  joka  käsitteli  sen  hetkistä  opetuksen  tasoa,  opetukseen  liittyviä  kehittä‐

misideoita  sekä  hyvää  yliopisto‐opetusta.  Vuoden  2007  kyselylomakkeen  ensim‐

                                                 
114 Lisätietoa Opetuksen kehittämisyksikön toiminnasta: http://www.oulu.fi/oky 
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mäinen osio käsitteli samoja teemoja, joskin kysymys oli jaettu kolmeen toisistaan 

erilliseen kysymykseen vastausten analysoinnin helpottamiseksi. 

 

 

Opiskelijoiden arviot opetuksen tasosta ja ideat opetuksen kehittämiseen 

 

Opiskelijoiden arvio opetuksen tasosta vuoden 1992 kyselyssä jakaantui siten, että 

opetuksen tasoon selkeästi tyytyväisiä oli kysymykseen vastanneista opiskelijoista 

noin kolmannes. Tasoa huonona piti noin kymmenesosa opiskelijoista ja loput näki‐

vät tason olevan keskinkertaista, vaihtelevaa tai hankalasti määriteltävissä. 

 

Hyviä asioita olemassa olevassa opetuksessa nousi aineistosta esiin paljon, mutta 

myös parantamisen varaa  löytyi. Opetushenkilökunnan ammattitaitoista otetta  ja 

asiantuntevuutta  pidettiin  tärkeänä,  kuten myös  opetuksen  sitomista  uusimpaan 

tutkimustietoon  ja  ajankohtaisiin  ilmiöihin,  opetusmenetelmien monipuolisuutta, 

henkilökohtaisen ohjauksen saatavuutta  ja opiskelijoiden erilaisten tarpeiden huo‐

mioonottamista. Kuitenkin  lähes kaikissa näissä positiivisena pidetyissä asioissa oli 

löydettävissä myös puutteita tiedekunnista ja opetusaloista riippuen. Myös opiskeli‐

joiden  rooli  opetuksen  onnistumisessa  nähtiin  tärkeänä  ja  opiskelijoiden  passiivi‐

suutta  sekä  huonoa  luentokäyttäytymistä  kritisoitiin.  Tärkeimmäksi  kritiikin  koh‐

teeksi nousi kuitenkin opettajien innottomuus ja mielenkiinnottomuus niin opetus‐

työn kuin opetettavan sisällönkin suhteen. Yleisesti ottaen nähtiin, että opetuksen 

taso vaihtelee opettajan  ja kurssin mukaan. Vastausten mukaan opetuksen onnis‐

tuminen  ja  oppimistulokset  riippuvat  annetun  opetuksen  lisäksi  kuitenkin myös 

opiskelijan omasta aktiivisuudesta ja asennoitumisesta. 
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Yhtenä tärkeänä tekijänä opetuksen kehittämisessä nähtiin vuoden 1992 aineiston 

perusteella kommunikaatio  ja toimiva keskusteluyhteys niin opettajien  ja opiskeli‐

joiden  kuin muidenkin  toimijoiden  välillä.  Laitosten  henkilökunnan  välisellä  kom‐

munikaatiolla saataisiin poistettua esim. kurssien sisällöllisiä päällekkäisyyksiä. Yh‐

teistyössä muiden (myös ulkomaisten) yliopistojen kanssa  järjestettävät  luentovie‐

railut ja asiantuntijapuheenvuorot toisivat ajankohtaisimman tutkimustiedon ja tie‐

teenalojen moninaisuuden opiskelijoiden saataville. 

 

Pienemmät opetusryhmät  ja harjoitusten määrän  lisääminen suhteessa  luentoihin 

nähtiin kehittämismahdollisuuksina, kuten myös tenttien korvaaminen muilla kirjal‐

lisilla  kurssisuorituksilla.  Yleisesti  nähtiin,  että  opetushenkilökunnan  tulisi  saada 

koulutusta opetustyönsä tueksi ja osa opiskelijoita oli sitä mieltä, että myös yliopis‐

to‐opettajilta tulisi vaatia opettajan pätevyys. Joissakin palautteissa ehdotettiin sel‐

keää  erontekoa  tutkimus‐  ja  opetushenkilökunnan  välille.  Aineiston  vastauksissa 

toivottiin  henkilökunnan  lähentymistä  opiskelijoihin  ja  kiinnostusta  opiskelijoiden 

oppimistuloksia kohtaan. Myös opetustyön arvostus henkilökunnan keskuudessa ja 

hyvästä opetuksesta saatava tunnustus nähtiin tärkeinä kehittämiskohteina. Opis‐

kelijoiden omien opintopiirien yms. tukeminen nostettiin myös esiin opetuksen ke‐

hittämiseen liittyen. 

 

Viisitoista vuotta myöhemmin, eli vuonna 2007  toteutetussa kahvilakyselyssä vas‐

taajia oli huomattavasti edellistä kyselyä vähemmän  115. Kuitenkin myös tämän ai‐

neiston perusteella voidaan vetää jonkinasteisia johtopäätöksiä opiskelijoiden arvi‐

oista opetuksen tasoon liittyen. Myös kehittämisideoita tuotiin jossain määrin esiin. 

Vaikka kyselyn  tulokset opetuksen tasosta vaihtelivat  tiedekunnittain, yleisellä  ta‐
                                                 
115 yhteensä 101 opiskelijaa, joista humanistisesta tiedekunnasta 31, kasvatustieteellisestä 24, lääke‐
tieteellisestä 4, teknillisestä 11, taloustieteellisestä 11 ja teknillisestä 20. Vuonna 1992 vastaajia oli yli 
200 
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solla voitaisiin sanoa, että suurin osa vastanneista opiskelijoista oli vuonna 2007 tyy‐

tyväisiä opetuksen tasoon, hieman yli kolmannes piti tasoa vaihtelevana tai keskin‐

kertaisena ja vain hyvin pieni vähemmistö ajattelee opetuksen tason olevan huono. 

Selkeästi tyytyväisimpiä opetuksen tasoon olivat humanistisen tiedekunnan opiske‐

lijat,  jotka melkein kaikki arvioivat tason hyväksi tai erinomaiseksi. Opetuksen ke‐

hittämiseen  liittyvien  ideoiden osalta kokonaiskuva  jää melko hajanaiseksi, mutta 

pääpiirteissään opetusta  toivottiin  lisää niin harjoitusten kuin  luentojenkin osalta, 

opettajille toivottiin pedagogista koulutusta ja opetukseen käytännönläheisyyttä ja 

yhteyksiä työelämään. 

 

Kyselyaineistojen  analysointi  paljastaa,  että  vastanneet  opiskelijat  arvioivat  ope‐

tuksen  tason  vuonna  2007  selkeästi  korkeammaksi  kuin  viisitoista  vuotta  aikai‐

semmin. Hyvänä tasoa piti vuonna 1992 noin 43 % vastaajista  ja vuonna 2007 noin 

57 % vastaajista. Vaihtelevana tai keskinkertaisena opetuksen tasoa pitäviä vastaa‐

jia oli jotakuinkin saman verran molempina kyselyajankohtina.116   

 

 

Opiskelijoiden näkemykset hyvästä yliopisto‐opetuksesta 

 

Vuoden 1992 kyselyyn osallistuneiden opiskelijoiden vastauksissa hyvää yliopisto‐

opetusta  luonnehdittiin  hyvin monipuolisesti  ja monisanaisesti. Kuitenkin  selkeät 

päälinjat oli nähtävissä aineistosta  tiedekunnasta  ja opintosuunnasta  riippumatta. 

Ei ole sinänsä yllättävää, että samat pääajatukset nousivat esiin myös uudemman 

kyselyn aineistosta. Yleisellä  tasolla hyvä yliopisto‐opiskelu on vastaajien mukaan 

                                                 
116 Näitä prosenttilukuja ei voida pitää tieteellisesti täysin pätevinä otoskoon vaihtelusta ja kysymys‐
ten muotoilueroista johtuen, mutta jostain perustavanlaatuisesta muutoksesta tulokset epäilemättä 
kuitenkin kertovat. 
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motivoivaa,  innostavaa  ja mielenkiintoista.  Lisäksi  hyvää  opetusta  luonnehdittiin 

vastauksissa niinkin yleisillä käsitteillä kuin tasokas,  laadukas  ja pätevä. Hyvä ope‐

tus  on  asiantuntevaa  ja  viime  hetken  tietoon  nojaavaa  ja  samalla monipuolista, 

vaihtelevaa  ja  kokeilevaa. Opettajan  oma  persoona  ja  näkemykset  saavat  näkyä 

opetuksessa. 

 

Hyvässä yliopisto‐opetuksessa on opiskelijoiden mukaan sopivassa suhteessa sekä 

teoriaa että käytäntöä. Hyvä opetus ottaa työelämän tarpeet huomioon  ja valmis‐

taa opiskelijat työelämän haasteisiin. Yliopisto‐opetuksen tulisi antaa myös valmiu‐

det ja välineet tieteellisen työn tekemiseen. Yleisesti ottaen kurssin eri osien (luen‐

tojen, harjoitusten, kirjallisuuden yms.) pitäisi  tukea  toisiaan  ja muodostaa  selkeä 

kokonaisuus. Hyvällä kurssilla on selkeät kurssi‐  ja  luentomateriaalit  ja kaikki ope‐

tustilanteet on huolellisesti etukäteen suunniteltu. Pienemmissä ryhmissä toimimi‐

nen nähtiin myös tärkeänä hyvän opetuksen tuntomerkkinä. 

 

Opetuksessa tulisi opiskelijoiden mukaan ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet  ja 

toiveet. Opetus ei saisi olla yksisuuntaista, vaan paremminkin keskustelevaa ja vuo‐

rovaikutteista. Huonoimmillaan opetus oli mainintojen mukaan sitä, että luennoitsi‐

ja lukee asiat suoraan kalvolta, hiljaa ja epäselvästi, samalla kun opiskelijat kirjoitta‐

vat  kynät  sauhuten  kalvolla  olevat  asiat  omiin muistiinpanoihinsa  eivätkä muista 

luennon  jälkeen opetetusta asiasta mitään. Opiskelusta pitää  löytyä haastavuutta, 

eikä opiskelijoita saa päästää liian helpolla. Opetettavat asiat sidotaan hyvässä ope‐

tuksessa käytäntöön hyvien ja havainnollistavien esimerkkien avulla. 

 

Opiskelijoiden  mielestä  yksi  opetuksen  tasoon  merkittävästi  vaikuttava  asia  on 

opettajan  kiinnostus  opetettavaan  aiheeseen  ja  sitoutuneisuus  opetustyöhön.  Li‐

säksi opettajan sujuvasanaisuus  ja ymmärrettävä  ilmaisu  tukevat oppimista. Opis‐
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kelijat  tiedostavat  vastauksissaan  myös  oman  roolinsa  ja  vastuunsa  yliopisto‐

opiskelussa  ja myös opiskelijalta  vaaditaan  sitoutumista  opiskeluun. Hyvä  opetus 

rohkaiseekin  opiskelijoita  omaan  ajatteluun  ja  kannustaa  itsenäiseen  työskente‐

lyyn, pohdintaan  ja  tiedonhankintaan. Tietoja ei saisi antaa valmiiksi pureskeltuna 

vaan opetuksen tulisi antaa tilaa kritiikille, uusille  ideoille sekä herääville kysymyk‐

sille. Yleisesti vastauksissa todettiin, että tarpeeksi hyvällä opetuksella saadaan ai‐

he kuin aihe kiinnostavaksi. 

 

 

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet 

 

Vuonna 1992  tehdyssä opiskelijakyselyssä yhtenä kysymyksenä monen muun  jou‐

kossa oli opiskelijan  vaikutusmahdollisuuksia koskeva kysymys,  jossa  tiedusteltiin 

olemassa olevia vaikutusmahdollisuuksia ja pyydettiin kuvaamaan asiaa konkreetti‐

sen esimerkin kautta. Lisäksi saman kysymyksen yhteydessä kysyttiin mielipidettä 

siitä, pitäisikö vaikutusmahdollisuuksia lisätä ja miten. Myös vuoden 2007 kyselylo‐

makkeen toinen osio käsitteli opiskelijan vaikutusmahdollisuuksia  ja siinä kysyttiin 

samantapaisia asioita, tosin jaettuna pienempiin erillisiin kysymyksiin. Lisäksi opis‐

kelijoilta kysyttiin, miten he ovat  itse vaikuttaneet tai pyrkineet vaikuttamaan asi‐

oihin yliopistossa. 

 

Vuoden 1992 aineiston perusteella noin 45 % opiskelijoista pitää opiskelijan vaiku‐

tusmahdollisuuksia hyvinä tai edes kohtalaisina ja jopa 46 % on sitä mieltä, että vai‐

kutusmahdollisuudet ovat hyvin vähäiset tai  jopa olemattomat.   Vertaamalla näitä 

tuloksia  vuoden  2007  kyselyn  tuloksiin,  voidaan  huomata  selkeä  ero  siinä, miten 

opiskelijat arvioivat omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Niiden vastaajien osuus, jotka 

pitivät vaikutusmahdollisuuksia hyvinä tai kohtalaisina, on uudemmassa tutkimuk‐
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sessa noin 57 % eli 12 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 1992 tutkimukses‐

sa.  Olemattomina  tai  vähäisinä  vaikutusmahdollisuuksia  pitävien määrä  taas  oli  

vuonna 2007 22% eli luku on viidessätoista vuodessa laskenut 24 prosenttiyksiköllä. 

 

Vuonna 2007 kyselyyn  vastanneet  kuvasivat monipuolisin  esimerkein omia  vaiku‐

tusmahdollisuuksiaan  yliopistossa.  Hyvistä  vaikutusmahdollisuuksista  kerrottiin 

mainitsemalla esimerkiksi säännöllinen palautteen kerääminen laitoksella, palaute‐

päivien järjestäminen, hyvä ilmapiiri henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, opiske‐

lijoiden  osallistuminen  erilaisiin  toimikuntiin  (laitosneuvostoon,  opetuksen  kehit‐

tämistyöryhmään  jne.),  vapaus  suunnitella  omia  opintojaan  sekä  ainejärjestötoi‐

minta. Yksittäisten kurssien kohdalla oli voitu joustavasti yhdessä päättää sisällöis‐

tä,  suoritustavoista  ja  aikatauluista, mikä  tuli  esiin useissa  esimerkeissä. Huonoja 

vaikutusmahdollisuuksia taas kuvattiin viittaamalla muun muassa huonoon tai pas‐

siiviseen  ilmapiiriin  laitoksella, aktiivisten opiskelijoiden ylenkatsomiseen  tai opis‐

kelijoiden mielipiteiden tietoiseen ohittamiseen.  

 

Yleisesti ottaen aineiston mukaan palautetta kerätään ja palautepäiviä järjestetään 

hyvin vaihtelevasti eri  laitoksilla. Samoin kurssisuorituksiin  tai oman  tutkinnon  ra‐

kenteeseen voi vaikuttaa hyvin vaihtelevasti. Tärkeänä seikkana voisi kuitenkin pi‐

tää  sitä,  että  vaikka  opiskelijat  ovat  sanansa  useistakin  asioista  sanoneet,  kokee 

moni, ettei mielipiteitä ja ehdotuksia oteta vakavasti, ”Yleensähän ehdotukset hoi‐

detaan olankohautuksella”. 

 

Vuoden 2007 kyselyssä oli omana kysymyksenään se, pitäisikö opiskelijoiden vaiku‐

tusmahdollisuuksia  lisätä  ja miten. Noin puolet  vastanneista opiskelijoista oli  sitä 

mieltä,  että  opiskelijoiden  vaikutusmahdollisuuksia  pitäisi  lisätä  ainakin  jossain 

määrin.  Käytännön ehdotuksia vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen löytyi aineis‐
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tosta melko vähän, mutta samat keinot toistuivat vastauksissa tiedekunnasta riip‐

pumatta. Vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin opiskelijoiden mukaan lisätä ottamalla 

opiskelijajäseniä mukaan päätöksentekoon kaikille portaille. Lisäksi  tärkeänä näh‐

tiin, että  jokaisella kurssilla kerättäisiin palautetta  ja että olisi mahdollisuus käydä 

palautekeskusteluja opettajan kanssa. Opiskelijat myös kaipasivat  vapautta  valita 

kursseja  ja  aikatauluttaa  oma  tutkintonsa  entistä  joustavammin  sekä  osallistua 

kurssien  suunnitteluun  keskustelemalla  sisällöistä,  suoritustavoista  sekä  aikatau‐

luista yhdessä opettajan kanssa. Toisaalta opiskelijoiden vastauksista kävi ilmi myös 

se, että opiskelijat yleisellä  tasolla ovat aika passiivisia  ja haluttomia kehittämään 

opetusta  ja että  juuri  siksi heitä pitäisi myös kannustaa palautteen antamiseen  ja 

muuhun  aktiivisuuteen. Yksi  tärkeä  vastauksissa  esiin  nostettu  seikka  oli  se,  että 

opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet kasvaisivat  suuresti  jo pelkästään  sillä, että 

kaikki kerätty palaute oikeasti  luettaisiin  ja analysoitaisiin – että sillä oikeasti olisi 

jotain merkitystä. 

 

Vuoden 2007 kyselylomakkeeseen  lisättyyn kysymykseen  siitä, miten  vastaaja on 

itse pyrkinyt vaikuttamaan asioihin, tyypillisin vastaus on se, että palautetta on an‐

nettu  aina  kun  sitä  on  pyydetty. Opiskelijat  ovat  vastanneet  palautekyselyihin  ja 

useat ovat antaneet palautetta myös pyytämättä suoraan henkilökunnalle suullises‐

ti. Myös järjestettyihin palautepäiviin tms. on osallistuttu aktiivisesti. Osa vastaajis‐

ta on vaikuttanut tai pyrkinyt vaikuttamaan olemalla aktiivisesti mukana ainejärjes‐

tön  toiminnassa  tai olemalla opiskelijajäsenenä  tiedekuntaneuvostossa. Muutama 

vastaajista kuului opetuksen kehittämistyöryhmään. Myös paikalla oleminen kurs‐

sien ensimmäisillä luennoilla koettiin vaikutuskanavaksi yksittäisiin kursseihin liitty‐

vissä  asioissa. Aineistosta  löytyi myös  niitä,  jotka  totesivat,  etteivät  ole  koskaan 

edes yrittäneet vaikuttaa.  
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Edellä kuvatut vuosien 1992 ja 2007 opiskelijakyselyiden tulokset kertovat siitä, että 

vaikka opiskelijat ajattelevat useista asioista yhä samoin kuin viisitoista vuotta ai‐

emmin,  on myös  joitain  perustavanlaatuisia  kulttuurisia muutoksia  havaittavissa. 

Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  aikana  tehty  työ  heijastuu  epäilemättä 

esimerkiksi  siihen, miten  opiskelijat  kokevat  omat  vaikutusmahdollisuutensa  yli‐

opistoyhteisössä.  

 

 

3.2. Koontia hankkeen vaikuttavuudesta 

 

Oppimiskulttuurin teemavuosikymmen päättyi vuoden 2006 lopussa. Yliopisto kui‐

tenkin  kirjasi  strategiaansa  oppimiskulttuurityön  yhdeksi  painopistealueeksi  seu‐

raavalle tulossopimuskaudelle 2007–2009.117 Tämä merkitsee sitä, että työtä halut‐

tiin jatkaa, resursoida ja edelleen kehittää. Sekä opiskelijat että yliopiston johto nä‐

kivät asian tärkeänä. Erityisen ainutlaatuista oli myös se, että ylioppilaskunta suun‐

nitteli tulossopimuskaudelle laajan opiskelun ja opetuksen kehittämishankkeen Uni‐

versitas Oulu. Tähän hankkeeseen saatiin myös rahoitus opetusministeriöltä.   Tee‐

mavuosikymmenen päättyessä opiskelijoiden keskeinen rooli opetuksen  laadunar‐

vioinnissa oli vakiintunut pysyväksi rakenteeksi, samoin ylioppilaskunnan ja opetuk‐

sen kehittämisyksikön yhteistyö. Akateemiset opiskelutaidot ‐koulutuskokonaisuus 

sai  valtakunnallisen  laatupalkinnon  ja  palaute  alkuvaiheen  ohjauksesta Oulun  yli‐

opistossa on ollut hyvin positiivista. 

 

                                                 
117 Oulun yliopiston strategia vuosille 2007‐2009, ks. 
http://www.hallinto.oulu.fi/suunnit/raportit/oulun_yliopiston_strategia.pdf 
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Missä määrin  edellä  luetellut  tosiasiat  ovat  seurausta  teemavuosikymmenen  toi‐

minnoista? Tähän kysymykseen voi esittää vain tulkintoja. Asian pohtiminen on kui‐

tenkin  tärkeää. Tuloksellisuuden  ja  vaikuttavuuden  tarkastelussa  täytyy  ottaa  ra‐

joittavana tekijänä huomioon prosessin kompleksisuus. Oulun yliopiston opetuksen 

kehittämisyksikkö  (OKY)  on  havainnollistanut  omaa  vaikutustaan  yliopiston  ope‐

tustulokseen seuraavan prosessimallin avulla:118 

 

 

 

 

 

Kuva 10: Yksinkertaistettu tulosprosessi 

 

Opetuksen kehittämisyksikön ensisijainen tulos on onnistuminen opetuksen kehit‐

tämisen  tukitoimien  järjestämisessä. Samalla  tavoin opettajan opetuksen kehittä‐

mistoiminnan  välitön  tulos  on  se, miten  hän  onnistuu  toteuttamaan  uudenlaisen 

opetustapahtuman.  Tulosprosessissa  seuraavaksi  tulevat  tulokset  eivät  ole  enää 

välittömästi ensimmäisistä johtuvia vaikka yhteyksiä onkin olemassa. 

 

Monitahoisen kehittämishankkeen vaikuttavuus  todellistuu ajassa, ei välittömästi. 

Myös oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen vaikuttavuutta on vaikea mitata nyt 

tässä hetkessä tai hetkenä, jolloin vuosikymmen varsinaisesti päättyi. Teemavuosi‐

kymmenen juuret ovat pitkällä historiassa samoin kuin vuosikymmenen vaikutukset 

tulevat näkymään  vielä pitkällä  tulevaisuudessa. Kulttuurinen muutos on hidasta, 

mutta  oppimiskulttuurityön  nimellä  kulkenut  kehittämistyö  on  tuottanut  myös 

                                                 
118 Opetuksen kehittämisyksikön manuaali. Kehittämisyksikön pohdinnoissa käytetty malli on ideal‐
taan hyvin lähellä Kirkpatrickin (1994) arviointiteoriaa. 

opetuk‐
sen 
kehittä‐
misen 
tukitoi‐
met 

asiakkaan  
(opettajan) 
toteuttama 
opetuksen  
kehittäminen 

opetta‐
jan 
toteut‐
tama  
opetus 

opiske‐
lijan 
toimin‐
ta 

OKY:n  yliopiston opiskeli‐
jan 
oppimi‐
nen 

toimin‐
ta 

opetus‐
tulos 
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konkreettisia  ja  nopeitakin  tuloksia  pienessä mittakaavassa.  Esimerkiksi  jokainen 

uusi opiskelija, joka on perehdytetty hyvin yliopisto‐opiskeluun, on saanut osaltaan 

nauttia pitkällisen pienryhmäohjauksen kehittämistyön tuloksista. Samoin akatee‐

miset opiskelutaidot‐kurssin osallistujat tai erilaisiin tapahtumiin osallistuneet opis‐

kelijat ovat teemavuosikymmenen toimien myötä voineet saada kehitettyä merkit‐

tävästi omaa toimintakulttuuriaan juuri siinä hetkessä.  

 

TULOKSEN 
TASO 
 
TYÖTEHTÄVÄ 

ENSIMMÄISEN 
ASTEEN TULOS 
 
(KEHITTÄJÄN 
TEOT) 

TOISEN ASTEEN TU‐
LOS 
 
(ASIAKKAAN TEOT) 

KOLMANNEN ASTEEN  
TULOS 
 
(VAIKUTUS) 

KOULUTUS  Kouluttaja tekee 
koulutustekoja. 

Koulutettava aktivoi‐
tuu itse miettimään ja 
harjoittelemaan 
opetettuja asioita 
 

Uusien toimintamallien harjoittelu 
ja omaksuminen oman toiminnan 
työkaluiksi 
 
Uusien toimintamallien leviäminen 
yksilön työyhteisöön ja muille yk‐
silöille. 

OPETTAJAN  
HENKILÖ‐
KOHTAINEN 
OHJAAMINEN 
OPETUSME‐
NETELMIEN 
KÄYTÖSSÄ 

Pedagoginen asian‐
tuntija  tekee oh‐
jaustekoja. 
 
 

Opettaja aktivoituu 
muuttamaan omaa 
opetustaan oppimi‐
sen auttamisen kan‐
nalta järkevämmäksi 
työtapojen/sisältöjen 
osalta. 
 

Opiskelijat aktivoituvat työsken‐
telemään ja saavuttavat parempaa 
oppimista. 
 
Opettaja (opettajayhteisö) käsittää 
opetuksen perustehtävän ja ym‐
märtää miksi opetusta tulee koko 
ajan kehittää 

Taulukko 2: Esimerkki tuloksellisuuden tasoista.119 
 
Kehittämistoiminnan tuloksissa on mahdollista erottaa useita tasoja tai aste‐eroja. 

Taulukossa 2 hahmotetaan kolme tuloksellisuuden astetta ja esitetään esimerkkejä 

muutamien Opetuksen kehittämisyksikön toimintaan liittyvien alueiden osalta. En‐

simmäisen asteen tulos tarkoittaa välitöntä  ’itse kehittämistilanteessa tapahtuvaa’ 

prosessia kun taas toisen asteen tuloksella tarkoitetaan ensimmäisen asteen tulok‐
                                                 
119 Opetuksen kehittämisyksikön manuaali. Kehittämisyksikön pohdinnoissa käytetty malli on ideal‐
taan hyvin lähellä Kirkpatrickin (1994) arviointiteoriaa. 
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sen  seurauksena  käynnistyvää  prosessia. Kolmannen  asteen  tulos  on  jo  vakiintu‐

neen toiminnan ja ennen kaikkea toimintakulttuurin tasolla tapahtuvaa. Vasta tällä 

tasolla voimme todella puhua vaikuttavuudesta. 

 

 

Ideologisen, organisatorisen ja operaatioiden tason vaikuttavuus 

 

Oppimiskulttuurin  kehittämistyötä  on  teemavuosikymmenen  aikana  toteutettu 

johdantoluvussa esitellyillä kolmella eri tasolla, joilla myös hankkeen vaikuttavuutta 

voidaan  arvioida. Nämä  tasot ovat  ideologinen  ja  retorinen  taso, organisatorinen 

taso  sekä  operaatioiden  taso.  Sen  lisäksi,  että  arvioidaan,  millaisia  vaikutuksia 

hankkeella on ollut näillä eri tasoilla, on myös hyvä pohtia sitä, missä kehitystehtä‐

vissä näillä tasoilla on vielä runsaimmin kehitettävää tulevina vuosina.  

 

Ideologisella  tasolla,  jota voitaisiin nimittää myös käsitteelliseksi  tasoksi, oppimis‐

kulttuurin kehittäminen tarkoittaa muun muassa sitä, että kieli, jolla yliopistoyhtei‐

söstä  ja yliopisto‐opiskelusta puhutaan, muuttuu. Kieli  ja ajattelu ovat  tiiviisti  toi‐

siinsa sidottuna, minkä vuoksi kielessä käytetyt ilmaukset vaikuttavat niiden takana 

olevaan käsitteelliseen ajattelutapaan  ‐  ja päinvastoin. Yksi keskeisimmistä tavoit‐

teista  oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenelle  oli  se,  että  sekä  opiskelijat  että 

henkilökunta ajattelisivat yliopiston tiedeyhteisönä koulun sijaan. Opiskelija on tie‐

deyhteisön  tasavertainen  jäsen  ja kaikki yliopistoyhteisön  jäsenet ovat  sekä oppi‐

massa  että  tuottamassa  uutta  tietoa. Opiskelu  on  opiskelijan  työtä,  ja  yliopisto‐

opiskelu  on  vapaudessaan  ja  vastuullisuudessaan  huomattavasti  kouluopiskelusta 

poikkeavaa. Tämän  tulisi näkyä myös yliopisto‐opiskelusta käytettävässä kielessä, 

johon eivät kuulu koulumaailman käsitteet. Jos opiskelija yliopistolla puhuu koulus‐

sa käymisestä, välitunneista,  läksyistä  tai muista selkeästi koulumaailmaan kuulu‐
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vista käsitteistä – on käsitteellisen ajattelun muutosyrityksissä epäonnistuttu. Vaik‐

ka oppimiskulttuuri on monilta osin  kehittynyt mitä  suurimmassa määrin  teema‐

vuosikymmenen myötä, voitaisiin käsitteellisen tason muutoksen nähdä siinä mie‐

lessä epäonnistuneen, että koulumaailman kieltä yhä yliopisto‐opiskelijoiden kes‐

kuudessa käytetään.  

 

Organisatorisella  tasolla  oppimiskulttuurityö  on  pyrkinyt muuttamaan  ja  kehittä‐

mään yliopistoyhteisön pysyvämpiä  rakenteita sellaiseen suuntaan, mikä mahdol‐

listaa syvällisen oppimisen sekä opiskelijan tasavertaisen ja aktiivisen tiedeyhteisön 

jäsenyyden. Tällä tasolla hankkeen vaikuttavuus on ollut erityisen suuri, mistä näyt‐

tönä ovat esimerkiksi koulutuspoliittisten vastaavien tehtävät ainejärjestöissä, Ko‐

poKlubi  ‐toiminta,  jossa ainejärjestötoimijat verkostoituvat  ja saavat eväitä  tehtä‐

viinsä sekä Ad Fontes ‐palkinto, jolla säännöllisesti annetaan tunnustusta opetuksen 

kehittämisessä  aktivoituneille  opiskelijoille.  Lisäksi  esimerkiksi  se,  että Oulun  yli‐

opiston strategiassa vuosille 2007–2009 mainitaan opetus‐ ja oppimiskulttuurin ke‐

hittäminen, kertoo oppimiskulttuurityön merkityksestä  ja arvostuksesta yliopiston 

tasolla.   

 

Operaatioiden  tasolla,  jota  tässäkin  raportissa pääasiassa käsitellään, on oppimis‐

kulttuurin  teemavuosikymmen  tuottanut merkittäviä  tuloksia. Vuosina 1996–2006 

toteutetut  lukuisat  oppimiskulttuuria  edistävät  toiminnot  ovat  saaneet  jatkoa  tä‐

män  raportin  julkaisuhetkeen asti,  ja  tulevat  jossain muodossa  jatkumaan  tulevai‐

suudessakin. Tästä yksi esimerkki on ylioppilaskunnan kanssa yhteistyönä kehitetty 

Veturi‐vertaistuutorointi,  joka  on  ollut  erittäin  kehuttu  ja  käytetty  opiskelijoiden 

opiskelijoille  tarjoama palvelu. Lisäksi Universitas‐Oulu  ‐hanke kuvastaa sitä aktii‐

vista toimintaa, mikä oppimiskulttuurityön seurauksena on saanut jalansijaa yliopis‐

tossa ja jossa opiskelijat ovat aktiivisemmassa roolissa kuin koskaan aiemmin. 
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Teema  Teemavuosikymmenen  
aikaiset toiminnot 1996–2006 

Toiminnan tulokset ja  
nykytilanne 2009 

Opiskelun alkuvai‐
heen tukeminen ja 
akateemisten opis‐
keluvalmiuksien 
kehittäminen 

Pienryhmäohjaajakoulutuksen laa‐
jentaminen ja tukimateriaalien tuot‐
taminen 
 
Akateemiset opiskelutaidot –
verkkokurssin perustaminen 
 
Uusille opiskelijoille jaettavan tie‐
deyhteisöllisen materiaalin tuotta‐
minen ja kehittäminen 

Toimiva pienryhmäohjauskoulutus‐
ten käytäntö, jota kehitetään edel‐
leen. 
Akateemiset opiskelutaidot verkko‐
kurssi osana pienryhmäohjaajien 
koulutusta sekä uusien opiskelijoiden 
perehdytystä.  
 
Tiedeyhteisöllisen materiaalin jaka‐
minen vuosittain uusille opiskelijoille 

Taitavan opiskelun 
ja syvällisen oppimi‐
sen tukeminen 

Sähköisen oppimisklinikan perusta‐
minen 
 
Akateemiset opiskelutaidot –
verkkokurssin perustaminen 
 
Study Group –toiminnan aloittami‐
nen 
 
Oppimiskulttuurin katukahvilat 
 
Oppimisneuvojalomakkeen perus‐
taminen Opetuksen kehittämisyksi‐
kön verkkosivuille 
 
Oppimisen teematuntien tarjoami‐
nen opiskelijoille 

Sähköinen oppimisklinikka, akatee‐
miset opiskelutaidot –kurssi ja oppi‐
misneuvojalomake opiskelijoiden 
jatkuvassa käytössä 
 
Epävirallinen study group –toiminta 
ympäri yliopistoa ja koordinoidusti 
esim. Universitas Oulu –hankkeen 
yhteydessä 
 
Opintopsykologin palvelut opiskeli‐
joiden tukena 
 
Oppimiseen liittyvä ohjaus mm. op‐
pimisen teemailtapäivien ja opinto‐
psykologin vetämien ryhmien muo‐
dossa 

Opiskelijan aktiivi‐
suuden tukeminen 
tiedeyhteisön kehit‐
täjänä ja voimava‐
rana 

Opiskelijapiiritoiminnan tukeminen 
 
Veturi‐vertausohjauksen käynnistä‐
minen 
 
Ainejärjestöjen koulutuspoliittisten 
vastaavien ja hallinnon opiskelija‐
edustajien kouluttaminen yhteis‐
työssä ylioppilaskunnan kanssa 
 
Ad Fontes ‐palkinto 

Jatkuva yhteistyö ylioppilaskunnan 
kanssa kouluttaen ja tukien aktii‐
viopiskelijoiden toimintaa järjestöis‐
sä, työryhmissä ja muussa kehittä‐
mistoiminnassa 
 
Ad Fontes‐palkinnon pohjalta vuo‐
desta 2010 alkaen tunnustuspalkinto 
aktiivisesta kehittämistyöstä opiskeli‐
joille 
 
Universitas Oulu –hanke, jolla tue‐
taan ainejärjestöjen aktiivista ope‐
tuksen kehittämistoimintaa 

Taulukko 3. Yhteenveto oppimiskulttuurin teemavuosikymmenen vaikuttavuudesta 
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Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmenen  aikana  toteutettujen  kehittämistoimien 

vaikuttavuutta voidaan hahmottaa kokoamalla toimenpiteet ja niiden tulokset (ny‐

kytilanteen kuvaus) teemoittain taulukon muotoon (ks. taulukko 3). 

 

Toiminnan  vaikuttavuuden  arvioinnin  kannalta  lähtökohta  on  ollut  haasteellinen, 

sillä käytännössä emme  voi mitenkään eritellä  teemavuosikymmenen  vaikutuksia 

kaiken muun  opetuksen  kehittämistoiminnan  keskeltä. Kulttuurisen  kehittämisen 

missio on ollut niin  laaja‐alainen, että se kattaa kaikenlaisen akateemisen kehittä‐

misen. Oppimiskulttuurin  teemavuosikymmen on myös ollut  innoittajana monien 

muiden  kehittämishankkeiden  synnylle Oulun  yliopistossa. Osa  näistä  hankkeista 

on ollut valtakunnallisia. Merkittävin tällainen hanke oli ”Opiskelija opetuksen  laa‐

dunarvioinnissa” vuonna 2006.120 

 

Tämän raportin julkaisuhetkellä vuonna 2009 oppimiskulttuurityö Oulun yliopistos‐

sa jatkuu aktiivisena. Useat teemavuosikymmenen aikana aloitetuista toiminnoista 

ovat  vakiintuneet osaksi  yliopiston  käytänteitä  ja myös uusia  tapoja oppimiskult‐

tuurin  kehittämiseen  otetaan  käyttöön  jatkuvasti.  Joka  vuosi  yliopistoon  saapuu 

tuhansia uusia opiskelijoita, joiden taival tiedeyhteisön jäseninä ja yliopiston aktiivi‐

sina  toimijoina  on  aluillaan.  Vain  aktiivisen  oppimiskulttuurityön  ja  toimivien  yli‐

opistotason käytänteiden avulla näistä  tiedeyhteisön noviiseista kehittyy aktiivisia 

tiedeyhteisön  kehittäjiä,  taitavia  syväoppijoita,  tulevaisuuden  tieteentekijöitä  ja 

akateemisia asiantuntijoita. 

 

 

 

                                                 
120 Alaniska, 2006 
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