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Tutkimus ja opetus

Duodecim 2000; 116: 137–43

Lääketieteen opinnot ovat viime vuosina
muuttuneet huomattavasti sekä maailmalla
että myös kaikissa Suomen tiedekunnissa.

Taustalla ovat yhtäältä 1980-luvulla muuttuneet
käsitykset oppimisesta. Ulkoa ohjautuvasta
opettajakeskeisestä opettamisesta ollaan vähitel-
len siirtymässä kaikessa koulutuksessa opiskeli-
jalähtöiseen itseohjautuvaan opiskeluun. Toi-
saalta myös laajemmat muutokset lääkärin työs-
sä, potilaan asemassa ja terveydenhuollon toi-
mintaympäristössä ovat asettaneet uusia vaati-
muksia lääkärikoulutukselle.

Muutos perinteisestä opettajan jäsentämästä
opetuksesta itseohjautuvaan oppimiseen on
muuttanut syvällisesti opettajan roolia (Spencer
ja Jordan 1999). Toisaalta oppija joutuu sietä-
mään epävarmuutta, kun hänelle ei enää kerro-
takaan suoraan yhtä totuutta vaan hän joutuu
itse etsimään ja rakentamaan tietonsa (Mauds-
ley 1999). Tarvitaan uusia oppimisen välineitä
jäsentämään opittua ja viitoittamaan opintietä.

Mikä on portfolio?

Portfolio on henkilökohtaisen oppimisen mene-
telmä (RCGP 1993), jolla oppija kirjoittamalla
oppimiskokemuksistaan ja keräämällä palautet-
ta ja dokumentteja saavutuksistaan pyrkii jä-

sentämään oppimaansa. Portfolion avulla voi
pohtia omia oppimistavoitteita, vahvuuksia ja
kehittämisalueita ammatissa. Portfolio määritel-
lään kirjalliseksi kokoelmaksi oppijan tiedoista,
taidoista, arvoista, ajatuksista, tunteista ja saa-
vutuksista (Jolly ja Grant 1997). Sen tavoittee-
na on tukea oppijan henkilökohtaista ja amma-
tillista kehitystä.

Portfolio on tekijänsä näköinen joustava työ-
kalu, joka voi sisältää monia erilaisia dokument-
teja oppimisen ajalta. Käyttötavan mukaan se
saattaa sisältää pelkästään dokumentteja saavu-
tuksista esimerkiksi työnhakua varten ja toimia
siten näyteportfoliona. Jos sitä käytetään oppi-
misen ja ammatillisen kehittymisen välineenä,
se sisältää usein hyvin monenlaisia tallenteita,
jotka kuvaavat henkilökohtaisia oppimistapah-
tumia. Opiskelija saattaa pohtia ammatissa tai
oppimisen yhteydessä sattunutta kriittistä tapah-
tumaa, sen syitä, kulkua tai seurauksia (Snad-
den ja Thomas 1998). Tällainen tapahtuma voi
olla potilaan kuolema, odottamaton komplikaa-
tio tai potilasvalitus mutta myös erityisen hyvin
onnistunut hoito tai muu saavutus. Opiskelija
voi pitää laajempaa oppimispäiväkirjaa, jossa
hän pohtii omia oppimiskokemuksiaan (Niemi
ja Murto 1996) ja arvioi eri aikoina omia vah-
vuuksiaan ja heikkouksiaan ammatillisessa ke-
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hityksessään (Jolly ja Grant 1997). Taulukossa
1 on kuvattu portfolion sisältöä sekä perus- ja
näyteportfolion eroja.

Mikä on sitten portfolion ja lokikirjan ero?
Useimmat erikoislääkärikoulutuksessa käytettä-
vät lokikirjat sisältävät kokoelman oppijan suo-
rituksia mutta eivät oppimisprosessia: oppijan
itsearviointia tai reflektioita opitusta. Lokikirja
on luettelo oppijan näkemästä tai tekemästä
eikä takaa opitun tekemisen laatua. Se palvelee
opettajan kontrollintarvetta mutta ei stimuloi
oppimisprosessia, eikä sitä pidetä oppimisen me-
netelmänä (Lavonius ym. 1998, Snadden ja
Thomas 1998) (taulukko 2).

Portfoliota on käytetty useita vuosikymmeniä
eri alojen opetuksessa (Paarbosingh 1996). Jo
1970-luvulla sitä käytetettiin kuvataideopiskeli-
joiden koulutuksessa. Terveystieteissä sitä käy-
tettiin ensimmäiseksi hoitajien ja kätilöiden am-
matillisessa arvioinnissa (Paarbosingh 1996)
sekä hoitotieteen opetuksessa (Jasper 1995,
Kyngäs ja Tenhula 1997). Portfolio on tullut
osaksi yliopiston opettajien koulutusta ja meri-
toitumista (Tenhula ym. 1996, Paavonen ym.
1997, Seldin 1997). Myös peruskouluissa sitä
on yhä näkyvämmin alettu käyttää yhtenä op-
pimismenetelmänä (Pollari ym. 1996). Portfolio
tuli 1980 luvun lopulla myös lääkäreiden perus-
koulutukseen (Finlay ym. 1994), muun muassa
yleislääkäreiden ja lastenlääkäreiden erikoistu-
miskoulutukseen (RCGP 1993, Snadden ym.
1996) sekä täydennyskoulutukseen.

Portfolion käyttötavat

Portfoliota voidaan käyttää usealla tavalla. Eni-
ten sitä on hyödynnetty oppimisen välineenä
edellä kuvatulla tavalla koulutuksessa (Walker
1988, RCGP 1993, Finlay ym. 1994, Järvinen
ja Kohonen 1995, Snadden ym. 1996). Oleellis-
ta portfolion käytössä oppimisen menetelmänä
on oppijan itsereflektio ja näiden kuvauksien
jakaminen tutorin tai ryhmän kanssa sekä pa-
lautteen saaminen. Portfolio on myös hyvä kei-
no välittää viestejä opiskelijalta opettajalle. Sen
avulla opettaja saa opetusprosessin aikana pa-
lautetta työnsä tuloksista ja oppija tietoa hänel-
le vaikeuksia tuottavista alueista. Tämä osa-alue
on vielä nykyäänkin aliarvioitu opetuskulttuu-
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Taulukko 1. Portfolion sisältöä.

Näyteportfolio
Nimikirjanote
Luettelo oppimissuorituksista
Itsearviointeja, palautteita
Opintotodistukset, kurssitodistukset
Työtodistukset
Näytetöitä
Tutkimussuunnitelmat
Julkaisut
Muut saavutukset

Henkilökohtainen portfolio (edellisten lisäksi)
Kriittisten tapahtumien pohtiminen, reflektiivistä arviointia

potilaskontakteista
Oppimispäiväkirja
Itsearviointeja, oppijan näkemys omista vahvuuksista,

kehittämisalueista
Oppimistavoitteet
Tenttiin valmistautumiseen liittyvää aineistoa
Kriittisesti arvioituja artikkeleita
Palautteita ohjaajilta, kollegoilta, esimiehiltä, potilailta
Kirjallisia arvioita tenteistä ja suorituksista
Videointeja potilasvastaanotoista ja vuorovaikutuskoulutuksista
Auditointilausuntoja

Taulukko 2. Portfolion ja lokikirjan eroja.

Henkilökohtainen portfolio Lokikirja

Tarkoitus/käyttöalue Oppimisen ja ammatillisen kehityksen Seuranta, laadunvarmistus, koulutus-
tukeminen paikkojen vertailu

Oppimistavoitteiden Oppija itse Kouluttaja/vastuulaitos
asettaja

Sisältö Pääasiassa laadullinen (esim. »mitä Pääasiassa määrällinen (esim. »kuinka
mielessä liikkui, kun…») monta toimenpidettä…»)

Työskentelytapa Kirjoittamalla pohtiminen Suoritteiden kirjaaminen
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rissa, jossa on totuttu mittaamaan vain loppu-
tuloksia ja arvioimaan opetusta vasta sen päät-
tyessä. Portfolio antaa opettajalle jatkuvaa ajan-
tasaista palautetta ja mahdollistaa yksilöllisen
paneutumisen opiskelijan ongelmiin.

Eniten portfolio kiinnostaa opettajakuntaa ar-
vioinnin välineenä. Eräs portfolio-oppimisen
keskeisiä periaatteita onkin opiskelijan kehityk-
sen seuraaminen pitkällä aikavälillä (Tapanin-
aho 1994). Opettaja voi arvioida oppijan ana-
lyyttisten taitojen kehittymistä (Jolly ja Grant
1997) sekä mahdollisesti tieteellisen ja eettisen
ajattelun, kliinisen päättelykyvyn ja diagnostis-
ten taitojen edistymistä.

Toistaiseksi portfolio tunnetaan ehkä parhai-
ten meritoitumisen välineenä (Walker 1988, Jär-
vinen ja Kohonen 1995, Snadden ym. 1996, Jol-
ly ja Grant 1997, Mäntyranta ym. 1997). Sitä
käytetään ammatillisen pätevyyden osoittami-
sessa ja viranhaussa. Tätä varten työstetään laa-
jasta, monenlaista raakamateriaalia sisältävästä
henkilökohtaisesta portfoliosta (kehittymiskan-
siosta) näyteportfolio (näytesalkku), jolla voi-
daan osoittaa oma ammatillinen pätevyys ja
osaaminen (Tenhula ym. 1996). Erityisen näky-
västi tämä on tullut esille akateemisten opetta-
jien meritoitumisessa ja viranhaussa, mutta
myös lääkäreiden erikoistumis- ja muiden vir-
kojen täytössä on kokeiltu portfolion käyttöä.
Jo ammatissa toimiva lääkäri voisi laajentaa sen
hyödyntämistä viranhausta perehdytykseen ja
käyttöön kehityskeskustelujen tukena.

Mihin portfolio perustuu?

Perinteinen luentomuotoinen opetus ei muuta
oppijan toimintakäytäntöjä, ja toisaalta opiske-
lijan tarpeista lähtevät ajattelua aktivoivat me-
netelmät ovat motivoivampia ja vaikuttavampia
pitkäaikaisten oppimistulosten valossa (Vernon
ja Blake 1993, Davis ym. 1995). Korkeakoulu-
tusopetuksen tulisi luoda edellytykset itseohjau-
tuvaan oppimiseen ja asioiden syvälliseen ym-
märtämiseen siten, että lähtökohtana on antaa
oppijalle mahdollisuus tutkia ja jäsentää uutta
tietoa, suhteuttaa sitä aiempaan osaamaansa ja
muokata siitä kokonaisuus (Vainiomäki ym.
1998). Portfolio auttaa oppijaa itseohjautuvaksi

ja sopii hyvin nykykäsityksen mukaiseksi tehok-
kaaksi oppimismenetelmäksi.

Asiantuntija oppii ammatissa sattuneista
kriittisistä tai merkittävistä tapahtumista. Suu-
rin osan asiantuntijan työstä on helpon näköis-
tä automaattista toimintaa (knowing in action)
(Schön 1987). Monimutkaiset työ- ja ajatuspro-
sessit ovat kehittyneet vähitellen pitkän ajan ku-
luessa ja automatisoituneet osataidoista. Kriitti-
set tapahtumat ammatissa saavat asiantuntijan
heräämään ja reflektoimaan tapahtumaa sen ai-
kana (reflection in action) (Schön 1987). Tätä
tapahtuu paljon, eikä se vielä johda uuden op-
pimiseen. Kriittinen tapahtuma voi saada asian-
tuntijan kuitenkin hakemaan lisätietoa, jolla rat-
kaista eteen tullut ongelma. Hänen pohtiessaan
jälkeenpäin kriittisesti tapahtunutta ja teke-
miään ratkaisuja sekä arvioidessaan kerättyä tie-
toa käynnistyy oppiminen, joka voi muuttaa toi-
mintakäytäntöjä (reflection on action). Tämä li-
sää edelleen asiantuntijan ammattitaitoa ja vä-
hentää vastaavan yllätyksen riskiä seuraavien
samankaltaisten tapahtumien yhteydessä (Schön
1987).

Ammatillinen itsereflektio eli oman ammatti-
toiminnan pohtiminen ja arviointi edistää paitsi
oppimista myös sitoutumista elinikäiseen opis-
keluun. Vaikka asioiden pohtiminen itsekseen-
kin saattaa edistää oppimista, varsinaista haas-
tavaa reflektiota tapahtuu vain, jos omat aja-
tukset jaetaan toisen ihmisen kanssa (Snadden
ja Thomas 1998). Keskustelu muiden kanssa
sekä opiskelijan ja opettajan luottamuksellinen,
tasavertainen vuorovaikutus tukevat reflektiivis-
tä oppimista (Vainiomäki ym. 1998). Reflek-
tioon tulisikin harjaantua jo lääkärin ammatin
perusvalmiuksia hankittaessa (Hoppu 1998).

Reflektoiva kirjoittaminen on tehokas oppi-
misen työkalu (Walker 1988). Se auttaa jäsentä-
mään ajatuksia, liittämään uudet asiat aiemmin
opittuun sekä havaitsemaan omia puutteita ja
virheellisiä käsityksiä opittavasta asiasta. Se aut-
taa yhdistämään omia kokemuksia, havaintoja
ja tunteita tiedolliseen ainekseen. Se tuo esille
piilossa olevia asenteita ja arvoja sekä auttaa
näkemään asiat objektiivisemmin. Omiin kirjoi-
tuksiin voi palata pitkänkin ajan jälkeen ja näh-
dä kehityskaaria. Kirjoitukset helpottavat kom-
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munikointia oppijan ja kouluttajan välillä, ja
oppimisprosessista voi antaa palautetta ja tukea
kirjoituksien perusteella.

Lonka ja Ahola (1995) esittävät aktivoivan
opetuksen mallin, jonka tavoitteena on tukea
oppijan kasvamista asiantuntijaksi. Tähän liit-
tyy aikaisempien tietojen aktivointi, oppimispro-
sessin tukeminen ja palautteen antaminen koko
oppimisprosessin ajan. Palaute koskee paitsi ul-
koista käyttäytymistä ja suorituksia, myös opis-
kelijan sisäisten ajattelumallien avoimeksi teke-
mistä esimerkiksi kirjoittamisen avulla sekä näi-
den mallien kehittymistä. Se tehostaa oppimis-
ta, ja opiskelijan tulisikin saada jatkuvasti pa-
lautetta koko oppimisprosessinsa ajan (Vainio-
mäki ym. 1998). Longan ja Aholan (1995) op-
pimismallia sekä Schönin (1987) reflektiivistä
oppimista tukevat kirjoittaminen, opitun aktii-
vinen prosessointi ja portfolio.

Portfolion ja kirjoittamisen vaikutus
oppimiseen

Portfolio on otettu laajalti käyttöön maailmal-
la, mutta sen vaikutusta oppimiseen on tutkittu
vain vähän. Portfoliolla voidaan ajatella olevan
suuri validiteetti oppimisprosessin ja ammatilli-
sen kehityksen kuvaajana, koska se on laaja-
sisältöinen ja persoonallinen asiakirja. Se ker-
too omistajastaan hänen omassa oppimisessaan
keskeisinä pitämiään asioita. Tätä samoin kuin
portfolion reliabiliteettia arviointivälineenä on
kuitenkin tutkittu hyvin vähän (Jolly ja Grant
1997, Snadden ja Thomas 1998).

Snadden ja Thomas (1998) referoivat niitä
harvoja tutkimuksia, joissa on arvioitu portfoli-
on merkitystä oppimisessa. Portfoliolla on ollut
merkitystä ennen kaikkea oppimisilmapiirin
muutoksessa. Se on lisännyt opetuksen opiskeli-
jakeskeisyyttä, opiskelijan ja opettajan vuoro-
vaikutusta sekä parantanut opiskelijan ongel-
manratkaisutaitoja.

Perusopetuksen osalta on tehty yksi satun-
naistettu kontrolloitu tutkimus portfolio-oppi-
misen vaikuttavuudesta syöpätautien opinnois-
sa (Finlay ym. 1998). Walesilainen lääketieteen
opiskelijoiden joukko jaettiin satunnaistamalla
kahteen ryhmään, joista toinen piti yhdeksän

kuukauden ajan portfoliota ja keskusteli keskei-
sistä teemoista omassa tutorryhmässään. Muu-
ten interventio- ja verrokkiryhmien opetus oli
perinteistä ja samanlaista. Portfolio-opetusta
saanut ryhmä menestyi paremmin OSCE-tentis-
sä (objective structured clinical examination),
joka mittaa tietojen lisäksi lääkärin kliinistä
päättelyä sekä vuorovaikutus- ja toimenpidetai-
toja.

Kirjoittamisen vaikutusta oppimisessa tai
merkitystä asioiden jäsentäjänä ei myöskään ole
kovin paljoa tutkittu. Yhdysvalloissa selvitettiin
satunnaistetussa tutkimuksessa, jonka aineisto-
na oli 188 hoitajaopiskelijaa, miten opitun asian
kirjoittaminen vaikuttaa oppimistuloksiin (Bee-
son 1996). Opiskelijat jaettiin kolmeen ryh-
mään, joista yhdessä opiskelijat vain lukivat
opiskeltavan asian, toisessa tekivät lukemisen
ohella muistiinpanoja ja kolmannessa laativat
opittavasta asiasta esseen. Muistiinpanojen te-
kijät toistivat paremmin opiskeltavia tietoja
kuin kaksi muuta ryhmää; esseenkirjoittajat ja
pelkät lukijat taas kykenivät paremmin teke-
mään synteesin opiskeltavasta asiasta.

Suomalaisia kokemuksia portfolion
käytöstä

Portfoliota on kokeiltu Helsingin yliopistossa va-
paaehtoisille lääketieteen perusopetuksessa, las-
tentautien erikoislääkärikoulutuksessa, yleislää-
käreiden täydennyskoulutuksessa sekä lääkärei-
den johtamiskoulutuksessa. Portfoliotyöskentely
on toteutettu eri tasoilla ja erikoisaloilla hieman
eri tavoin (taulukko 3). Vastikään on aloitettu
hanke portfolion käytöstä yleislääkäreiden eri-
koistumiskoulutuksessa sekä valtakunnallinen
lastenlääkäreiden täydennyskoulutushanke.

Kokemukset portfoliotyöskentelystä ovat ol-
leet pääasiassa myönteisiä. Lääketieteen perus-
opetuksessa tehtiin vuoden portfoliokurssin
päätteeksi puolistrukturoitu kysely kurssiin osal-
listuneille 19 opiskelijalle. Arviointien mukaan
portfolion ja kirjoittamisen oli koettu jäsentä-
vän oppimista (100 %) ja auttaneen näkemään
kehityskaaria omassa opiskelussa (79 %). Vas-
tanneista 84 %:n mielestä kirjoittaminen auttaa
pohtimaan asioita, joita muuten ei tulisi syvälli-
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semmin miettineeksi ja jotka tuovat esille oppi-
misen ja kasvun kannalta tärkeitä asioita. Pa-
laute ja ryhmäkeskustelut koettiin merkityksel-
lisiksi, ja ne auttoivat suhteuttamaan kasvamis-
ta lääkäriksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki
kurssilaiset olisivat olleet valmiit jatkamaan kir-
joittamista vuoden jälkeen, vaikka 42 % oli ko-
kenut sen ajoittain raskaaksi. Kolme toi kuiten-
kin esille, että kirjoittaminen ei sovi kaikille
opiskelijoille eikä sitä tulisi tehdä pakolliseksi.

HYKS:n lastenklinikan erikoistuvien lääkärei-
den portfoliokoulutuksessa olleilta (n = 17) sel-
vitettiin kokemuksia portfoliotyöstä tammikuus-
sa 1999 heille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn
vastanneista 25 % ei ollut kokenut portfolio-
työtä itselleen sopivaksi eikä ollut osallistunut

työskentelyyn. Muut vastanneet olivat työstä-
neet portfoliotaan melko ahkerasti. Kyselyssä
luodattiin menetelmän mielekkyyttä erikoislää-
kärikoulutuksen kannalta. Vastauksista ilmeni
mm., että 89 %:lla portfoliotyöhön osallistu-
neista se oli lisännyt oman työn arviointia, ja
67 % koki, että portfolio oli auttanut heitä jä-
sentämään käsityksiään lastenlääkäriydestä.
Kaikki vastanneet pitivät menetelmää mielek-
käänä tapana jäsentää erikoislääkärikoulutusta,
ja he olivat valmiita jatkamaan sitä erikoistu-
miskautensa loppuun.

Lääkäreiden johtamiskoulutukseen vuosina
1996–1998 osallistuneilta pyydettiin kirjallista
palautetta portfoliokurssista. Kaikki palautetta
antaneet pitivät kurssia hyödyllisenä, vaikka jot-
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Taulukko 3. Suomalaisia kokemuksia portfolion käytöstä lääketieteen opetuksessa.

Lääketieteen perusopetus Erikoistumiskoulutus / Täydennyskoulutus / Täydennyskoulutus /
lastentaudit yleislääkärit hallinto ja johtaminen

Kohde- Helsingin yliopiston lääke- HYKS:n lastenklinikan Portfolio osana Itä- Johtamistehtävissä
ryhmä tieteellisen tiedekunnan 3. 17 erikoistuvaa lääkäriä Uudenmaan terveys- toimivat lääkärit

ja 4. vuoden kandidaatteja, Järjestetty 1997 lähtien keskuslääkäreiden Pääosin hallinnon
7 miestä, 14 naista (yhteensä noin 50) pätevyyttä suorittavia

Järjestetty 1997–98 pienryhmäkoulutusta erikoislääkäreitä
Kokeilu aloitettu 1998 Järjestetty 1996 lähtien

Portfolio- Reflektioon harjaantuminen Oppimisen tukeminen Oppia näkemään oma Erikoislääkärin johtamis-
opetuksen Kliinisen vaiheen uusien ja sen siirtäminen ammatillinen kehitys tehtävän ymmärtä-
tavoite ammatillisten haasteiden oppijalähtöiseksi Reflektioon harjaan- minen

pohtiminen Lisätä tietoisuutta tuminen Osallistujien henkilö-
Opitun jäsentäminen omasta ammattikuvasta Jäsentää omaa koulu- kohtaisten johtamis-
Opiskelijan ja tutorin ja sen muuttumisesta tustarvetta ja kou- valmiuksen kehittä-

dialogin edistäminen opiskelun yhteydessä luttautumista minen
CME-tyyppisen

ajattelun tukeminen

Portfolion Omien oppimistavoitteiden Lastenlääkäriyden ulottu- Yleislääkärin työn Lääkärijohtajan työn
sisältö määritys vuudet ja osaamis- ulottuvuudet ja ulottuvuudet ja

Oppimispäiväkirja alueet osaamisalueet osaamisalueet
Omien vahvuuksien ja Toimintafilosofia Oppimissuunnitelma Omien vahvuuksien ja

kehittämisalueiden Palautteen kerääminen Omien vahvuuksien ja kehittämisalueiden
määrittely omasta työstä kehittämisalueiden määritys

Lokikirja sisätautien Oma kehittymis- määritys Palautteet
oppimissuorituksista suunnitelma Saatu koulutus Oma johtamisfilosofia

Palautteet opettajilta Ammattihistoria Ryhmätapaamiset Näyteportfolio
Teemakirjoitukset Haluttaessa muuta, Palautteet

esim. oppimispäiväkirja Muu oppiminen
Kehittämis- ja tutkimus-

suunnitelmat
Julkaisut

Oppijan Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskustelut Ryhmäkeskustelu ja
saama Tutorin kirjallinen palaute ryhmäpalaute
palaute Kirjallinen palaute

näyteportfoliosta
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kut osallistujat epäilivät näyteportfolion toimi-
vuutta. Valtaosalla portfolion työstäminen lisäsi
itsetuntemusta, erityisesti omien vahvuuksien ja
kehittymisalueiden määrittämistä. Kirjoittami-
sen lisäksi erityisen hyödyllistä oli kokemusten
jakaminen vertaisryhmässä. Varsinkin esimies-
uran alkuvaiheessa oleville portfoliotyöskentely
antaa mahdollisuuden suunnitella palvelut ja
koulutus kehittymistarpeita vastaaviksi.

OYS:n silmäklinikassa portfoliota on käytet-
ty erikoistumisvirkojen täytössä. Näyteportfoli-
on avulla hakijoista näkee muutakin kuin muo-
dollisen palvelun. Parhaimmillaan näyteport-
folio kertoo tekijänsä potentiaalista ja kehitty-
mismahdollisuuksista; se tarjoaa laadullisen ar-
vioinnin välineen määrällisen arvioinnin rinnal-
le. Sen avulla viran täyttäjät pääsevät lähem-
mäksi virkaan tai tehtävään hakevaa ihmistä.
Se voi myös paljastaa erityisiä perehdytystarpei-
ta (Mäntyranta ym. 1999).

Kaikissa kokeiluissa on koettu samantyyppi-
siä ongelmia. Kirjoittaminen ei ole tuttua kai-
kille eikä ehkä sovikaan jokaiselle. Ajan puute
on koettu jossain määrin ongelmaksi. Portfolio-
koulutus vaatii tutorilta perehtyneisyyttä ja si-
toutuneisuutta.

Avoimia kysymyksiä

Portfoliota on vaikea markkinoida nykyiseen
kiireiseen ja suorituskeskeiseen oppimiskulttuu-
riin. Pysähtyminen kriittisten tapahtumien
yhteydessä ja asioiden pohtiminen kirjoittamal-
la edellyttävät motivaatiota. Portfolio kannus-
taa jakamaan myös pohdintaa kehittymisalueis-
ta ja epäonnistumisistakin, mikä istuu huonosti
kilpailua ruokkivaan suorituskeskeiseen oppi-
mis- ja toimintakulttuuriin. Portfolion käyttöön-
otto edellyttää ajattelutavan muutosta, jossa siir-
rytään suoritteiden mittaamisesta tarkastele-
maan ja arvostamaan oppimisprosessia.

Portfoliota on kritisoitu sen käytön vaatiman
ajan vuoksi. Portfoliotyön edellyttämän ajan
puute on tullut jonkin verran esille sekä perus-
koulutuksessa että erikoislääkärikoulutuksessa.
Portfolio vaatii sitoutumista ja motivaatiota
sekä opettajalta että oppijalta. Se ei kuitenkaan
kokemustemme mukaan vaadi aikaa kuin 10–

30 minuuttia viikossa. Menetetty aika saataneen
takaisin asioiden jäsentyessä paremmin oppijan
päässä ja työprosessien sujuvuuden edistyessä.

On ilmeistä, että kirjoittaminen ja portfolio
oppimismuotoina eivät sovi kaikille. Toiset ei-
vät tunne itseään reflektoijiksi tai kirjoittajiksi
ja käyttävät muita oppimisstrategioita (Snadden
ja Thomas 1998). Jotkut myös kokevat kriittis-
ten tapahtumien jakamisen muiden kanssa epä-
mukavaksi. Heitä ei tule siihen pakottaa. Port-
foliolla oppimiseen liittyvät olennaisina osina
vapaaehtoisuus, sitoutuminen ja luottamukselli-
suus.

Luottamuksellisuus korostuu tilanteissa, jois-
sa portfoliotyötä ohjaava opettaja toimii erikois-
tumisvaiheen kouluttajana tai ohjaajana. Ohjaa-
jan ja opiskelijan suhde on henkilökohtainen ja
hienovarainen. Portfoliota aloitettaessa tulisikin
sopia selkeät pelisäännöt siitä, kenellä on oikeus
lukea portfoliota. Ohjaajalla on salassapitovel-
vollisuus siihen nähden, mitä opiskelija kertoo
hänelle luottamuksellisesti portfolioissaan.

Portfolion käyttö oppimisen arvioinnissa on
haasteellista. Ongelmana on, että ulkoinen ar-
viointi saattaa estää portfolion käyttöä reflek-
tiovälineenä. Oppija ei halua saattaa opettajan
tietoon prosessinaikaisia puolivalmiita pohdin-
toja tai kertoa ongelma-alueistaan, jos hän tie-
tää opettajan arvioivan lopputulosta. Onkin hy-
vin vähän tutkittu sitä, voiko portfoliota käyt-
tää samanaikaisesti oppimisen ja arvioinnin me-
netelmänä. Portfolion käyttö arvioinnissa on eri-
tyisen vaikeaa, jos sillä halutaan verrata eri opis-
kelijoiden oppimista. Portfolio on persoonalli-
nen, sen sisältö vaihtelee, ja on erittäin vaikea
kehittää kriteereitä, joilla vertailla eri portfolioi-
ta (Snadden ja Thomas 1998).

Portfolio edellyttää opettajilta roolin muutos-
ta autoritaarisesta opettajasta opiskelijakeskei-
seksi ohjaajaksi ja auttajaksi. Oppijan ja ohjaa-
jan suhteessa korostuvat ammatillisuus ja tasa-
vertaisuus. Ohjaajalla on erittäin suuri merkitys
portfolio-oppimisessa. Ilman ohjaajan tukea op-
pijan motivaatio reflektioon jää vähäiseksi. Op-
pija pukee sanoiksi ajatuksiaan, jotta ulkopuo-
linen ymmärtäisi niitä ja vastaisi niihin. Ohjaa-
jan odotukset ja ohjaus vaikuttavat myös pal-
jon siihen, minkälaisista asioista ja millä tavoin
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opiskelija kirjoittaa. Ohjaaja muovaa kirjoitus-
ja oppimisprosessia tahtomattaankin, ja hänen
arvostuksensa vaikuttavat oppijan esiin nosta-
miin asioihin. Palautteen annon ja hyödyntämi-
sen sekä ryhmän ohjaamisen taidot ovat ohjaa-
jan itsetuntemuksen lisäksi tärkeitä. Ohjaajien

koulutuksella onkin ilmeinen merkitys portfo-
lio-oppimisen onnistumisessa.

* * *
Kiitämme Lääkäriseura Duodecimin portfolioseminaa-

riin 25.3.1999 osallistuneita kollegoja sekä tohtori David
Snaddenia kokemusten, ajatusten ja ideoiden jakamisesta.
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